
Somsmoet je gewoonblij
zijnmet de tweede plaats.
Omdat je op ‘een van de
beste coureurs terwereld’
botst. ThomasDeGendt
zwaaideGregVanAvermaet
alle lof toe enhield zelf twee
prijzen over aan zijn vlucht:
de strijdlust en de bergtrui.

Allehensaandek, alsDeGendt
het inzijnhoofdprent.Niet lan-
ger op de vingers van één hand
te tellenzijnze,dedagendathij
’smorgensuitbedroltendenkt:
vandaag ga ik aanvallen.
Gisteren was zo’n dag. Blauwe
hemelbovenCorrèzeenCantal,
een graad of 24 en zes pittige
klimmetjes inhetverschiet.Dan
gaat De Gendt helemaal loos.
Van kilometer nul al. “Al ging
dat niet echt goed.” Heel even
zochthij de staart vanhet pelo-
ton op, om na een kilometer of
15 vast te stellen dat de sleutel
nog steeds op de deur stak.
“Nógeensproberen,dacht ik.

Ik kreeg sterke mannen mee.
Maar één derde begon al met-
een te linkeballen. Majka reed
niet, Grivko sleepte en ook die
Huzarskihadergeenzin in.Op
den duur begonnen zelfs die
Fransentezagen. ‘Alshetzozit,
stoppen we ermee en laten we
ons inlopen’, zuchtte ik.”
Moment waarop Van

AvermaetnaastDeGendtkwam
peddelen en een signaal gaf.
“Kom, we gaan. Vol gas.” De
Gendt moest er geen twee keer
overnadenken.“Ikvielaan,Greg
volgdeenookGrivkoslootaan.”
Pauwels bleef hangen op 5
meter.
Zestig kilometer gaven de

drie het beste van zichzelf. De
kloofklompijlsnel totbovenhet
kwartier. “Toen wisten we dat
wevoorderitzegekondengaan.
Alleen dieGrivkomoest er nog
afwant die plakte constant aan
het wiel.” De Oekraïner werd
begravenop32,5kilometervan
definish. “Eenverlossing”,vond
DeGendt. “Nuzouer tenminste
eenBelgwinnen.”

Kinderdroom
Daar zat hij dan, sterke
Thomas. Met een nóg ster-
kereVanAvermaet. “Onder-
wegwarenweelkaarwaard.
Niemand die van de ander
profiteerde.Maarindelaat-
ste 50 kilometer voelde ik
dathij ietsmeeroverschot
had.Zelfvocht ik tegende
krampen.”VanAvermaet
toonde zich barmhartig
en duldde De Gendt zo
lang mogelijk aan zijn
zijde. “Op de Pas de
Peyrolbleefhijzelfs in
het spoor. Ik hijgde zo
snel als ik kon naar
boven, terwijl Greg
niet eens leek te ade-
men. Ik denk dat hij
nogéénklimbijmeis

willen blijven omme boven de
punten voor de bolletjestrui te
gunnen. Toen hij ging op de
daaropvolgendeklim, deCol du
Perthus, plofte ikmeteen in het
zadel. Neen, no way dat ik deze
etappe tegenhemkonwinnen.”
Hij had zich met doodsver-

achting in de afdaling kunnen
storten, wist De Gendt. Maar
wathadhet opgeleverd? “Twee
en een halve minuut bedroeg
het verschil aandefinish.Geen
5 centimeter, hé. Geen schijn
van een kans maakte ik in dat
man-tegen-mangevecht.Dus ja,
ikbenblijmetdiestrijdlustprijs
en zeker met die rode bollen.
Dat ik er niet per semoest voor
sprinten,kreegikvanuitdevolg-
wagen te horen. Maar de berg-
trui dragen in een grote ronde
is een vanmijn kinderdromen.
Dit was hét moment om die
droom te vervullen.”
GrotekansdatDeGendtzich

ook vanavond in Montauban
nog kind mag voelen. Maar
Parijs ligt, omhetmet een kan-
jer van een Tour-cliché te zeg-
gen, nog ver. “Dertien punten,
tel ik. Peanuts. Maar ik zal de
truiwel verdedigen.” �JDK⇧
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De sportzomer van Vandeweghe
Hans Vandeweghe volgt
het EK voetbal, de Tour

en de Olympische
Spelen in Rio

hierryGouvenou is dus toch geen
slimmeparcoursbouwer. Twee dagen
langwas er niks te beleven, reden ze per
fietsmaarwat door Frankrijk, de ene
keer al iets sneller dande andere. Er
kwammeteen kritiek: deTour als
behangpapier. Ga plassen, de autowas-

sen, doe je inkopen en komdan terug voor de
laatste kilometers en je hebt niks gemist. De
Tour quoi, weet u het nog: een sport voor rust-
huizen (enVlamingen)?
Je kanhet ook anders zien. In dewetenschap

dat deTour de France de zwaarste sportwed-
strijd terwereld is, kan je je ook verheugen over
eenpeloton dat in langere etappes een soort
windstilte in acht neemt. Die etappewaarin ze
soms geen 30 reden enpas tegen eenuur of zes
binnenkwamen, zal het eindgemiddelde niet
ten goede komen,maar daar heeft niemand van
die tweehonderd renners een boodschap aan.
DezeTour is zwaar in de eersteweek, nog

zwaarder in de tweedeweek en superzwaar in
de derde, en danhou je bestwat reserve over.
Dit zijn nu eenmaal andere tijden.Misschien
dat er nog eenpaarmeerijden die onderweg een
heel klein beetje bloed bijpompen,maar dat zal
het danwel zijn: eenheel klein beetje.Waar
vroeger 140-150werd gereden als 120 de limiet
was, en later die snelheid terugzakte naar 130,
wordt nunog 120,5 gereden. Endan, zeggen
velen, is dat beetje te snel rijden – lees: dat
beetje doping – demoeite vande stress niet
meerwaard.
Gisterenwashet danweerminder saai,

althans voorBelgen.MaarDuitsers,
Fransen,Nederlanders, Italianen,
Spanjaarden enEngelsen achter hun
micro’s, hoehebbendie zichniet verveeld

inde live?Misschiendat hetmomentwaarop
GregVanAvermaetmet enkele krachtige len-
denslagen zijn vluchtmaatThomasDeGendt
eraf reed voorwat animozorgde,maardaarna
washet gewoonwachten tot die jongenvanBMC
over de streepkwamendegele trui pakte.
Voor deVlamingen konde vreugdeniet op

enGregVanAvermaet had alvast twee van zijn
felste supporters achter demicro vandeVRT
enheel veel objectiviteit kwamernietmeer aan
te pas,maar dat is niet erg. Drie jaar na Jan
Bakelants heeft dit geplaagdewielerlandweer

een geletruidrager enniet ‘stoemelings’maar
door een loodzware etappe vanbegin tot eind
te kleuren enuiteindelijk te domineren.
VoorVanAvermaet zelf is dit een opsteker

van formaat. Deman zweeft ergens tussen de
uitersten ‘zeer overtuigd vanhet eigen kunnen’
en faalangst. Alle gradaties daartussen zijn hem
niet onbekend.Gisterenwas hij overtuigd van
zijn eigen kunnen, volgende lente zal hetmis-
schienwelweer andersomzijn. Afgezien daar-
van isGregVanAvermaet een geschenkuit de
hemel voor de planeet koers.Minder charisma
danPeter Sagan,minder praatjes ook,minder

prestaties dat zeker,maarwel altijd en overal
zijn stinkende best doen omerwat van te
maken.Dat verdient lof en die kreeg hij gisteren
bij tonnen van zijn vrienden vandeVRT.
“GregVanAvermaetwil absoluut bewijzen

dat hij de beste Belgischewielrenner is,maar hij
moet vechten tegenTomBoonen enPhilippe
Gilbert”, hoordenwe zijn eerste supporter José
DeCauwer zeggen. “Die anderenhebben alleen
hunpalmares.”
Hallo,wel een beetje serieus blijven: alleen

hunpalmares? TomBoonenheeft zeven grote
klassiekers gewonnen en iswereldkampioen
geweest. PhilippeGilbert heeft zes grote klassie-
kers gewonnen en eenwereldtitel. Onlangswon
hij ook deBelgische titel, voorwat datwaard is.

Speelweek van de Tour
GregVanAvermaet heeft geen enkele grote
klassieker gewonnen en is ooknognooit
wereldkampioen geworden. ZolangBoonen en
Gilbert in het peloton blijven enVanAvermaet
geen grote koersenwint, zal hij nooit demeeste
aandacht krijgen endaar zullen tweeTour-
ritten of deze gele trui niks aan veranderen. En
omhet predikaat beste Belgische renner vanhet
moment te krijgen,moet er nogwat bij.
MichelWuyts had demooiste: “Van

Avermaetwint deTour, allez vandaag toch.”Dat
somthet ongeveer op. Er is geen enkele reden
omdie overwinning te degraderen,maar kade-
ren kan geen kwaad.We zitten nog in de speel-
week endat deTour nogmoet beginnen, zie je
aanhet klassement vande bergstand: 1. De
Gendt, 2. VanAvermaet, 3. Stuyven.Het lijkt een
ode aanLucienVan Impe veertig jaar geleden,
maar dat klassement zal ermorgen al heel
anders uitzien.
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‘Van Avermaet wint de Tour.
Allez, vandaag toch’

Zolang Boonen en Gilbert
in het peloton blijven en
Van Avermaet geen grote
koersen wint, zal hij nooit
demeeste aandacht krijgen

De Gendt neemt
vrede met bollen

Lotto-manager Marc Sergeant:
‘Uiteindelijk telt alleen winnen’
Vijf ritten gereden en de teller
van Lotto-Soudal staat nog
steedsopnul.Tochkanditgeen
dramatischeTour-startworden
genoemd voor de troepen van
MarcSergeant. “Tweede,vierde,
tweede. Net niet is voorlopig
zo’nbeetjeonsverhaal”,vattede
teammanager het samen in Le
Lioran.

Debolletjestruienstrijdlust-
prijs van Thomas De Gendt
leverdenLotto-Soudal tochwat
aandachtop. “Maaruiteindelijk
teltalleenwinnen.Eénzegezou
alwonderen doen.”
Tuurlijk gunde Sergeant het

Greg VanAvermaet. Al leek dit
weldékansvoorDeGendt. “Hij
stond ideaal in het klassement,
op een kwartier van Sagan. En
hij valt graag aan. ‘Doe maar’,
zei ik. Nooit gedacht natuurlijk
dat iemand als Van Avermaet
zoumeespringen.Hijwasineen
begenadigde dag.”
Vandaag krijgt Lotto-Soudal

eennieuwekans op een ritzege
metspurterAndréGreipel. �JDK⇧

Sergeant:
‘Niet gedacht
dat iemand als
Van Avermaet
met De Gendt
zou meegaan’

Er komt geen eind aan
de lijdensweg vanAlberto
Contador. Hij verloor
33 seconden op de toppers
enmag de eindzege stilaan
vergeten.

Schots en scheef hing Alberto
Contador over zijn fiets. Wat
deedernuhetmeestepijn?Zijn
linker-ofzijnrechterschouder?
Zijnbil of zijngeblutstebenen?
EnwaarvoordeedContadorhet

nog,alshijbij eenbeetjebergop
al uit dewielenwordt gereden,
nogvoordeeersteechteberg
in zicht is?
Tegen beter weten

inhieldContadorzijn
blik op de Pyreneeën
gericht. Die zijn voor
morgen en zaterdag.
“Ik weet dat het daar
hard wordt voor mij, maar
ikhoopdat ik tegendanheterg-
ste heb gehad”, zei Contador.

Ergaaptnueenkloofvan1:21
tussen Contador en Froome,
Quintana,Aruenalwienog
klassementsambities
heeft.Destrijdvoorhet
geel is na twee val-
partijen zondag en
maandagvoorbij. “Dit
is eenverschrikkelijke
start vandeTour. Ikheb

hier maanden voor
getraind. Ik ga niet zomaar
opgeven. Ikziehetnogzitten. Ik

verloor minder tijd dan ik
vreesde.”
WatContadornogzietzitten?

Een etappe winnen in de
Pyreneeën, zo niet in deAlpen.
“Indeplaatsvanhetklassement
moet iknaaranderekansenkij-
ken. Ik blijf vechten.”
Vincenzo Nibali, Tour-

winnaar in 2014, verloor bijna
veertienminutenmaardiewas
niet gekomen om de Tour te
winnen. �MG⇧

Calvarietocht van Contador duurt voort

I Greg Van Avermaet imponeert op de hellingen rond Le Lioran. Wielerfans (en VRT-commentatoren) gaan uit hun plaat bij zijn zegetocht. © TDW

‘Ik hijgde zo snel als
ik kon naar boven,
terwijl Greg niet
leek te ademen.

No way dat ik hem
kon verslaan’
THOMAS DE GENDT
LOTTO�SOUDAL
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