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Geen derde Tour-zege voor
Alberto Contador (33). Nu
niet enwaarschijnlijk nooit
meer. Koortsig stapte hij uit
dewedstrijd. Een glansloze
exit dieweinig toenadering
behoefde. Contadors blik
zei genoeg. Dof, donker,
diep ontgoocheld.

Eenwuifhandje. Iets ofwat van
eenopgestokenduim:“jawel, ik
leef nog”. En dan, haast veront-
schuldigend, beide armen
breed. “Sorry jongens, het lukt
echt nietmeer.”
Op de westflank van de Port

del Cantó zette Contador zijn
fiets aan de kant. Vier keer had
hij zich latenuitzakkennaar de
staartvanhetuitdunnendepelo-
ton. Topoverleg aandeTinkoff-
wagen. Of het nog wel zin had,
daar ginghet over.
“Alberto is opgestaan met

koorts”,melddeploegleiderSean

Yates. Het ontbrak er nog aan,
bovenopdepijnvandietweeval-
partijenindeeersteTour-dagen.
Vertwijfeling dreef Contador
naardekant.Dithad inderdaad
geenzinmeer.Exit,opietsmeer
dan 100kilometer vanArcalis.
Oleg Tinkov had de zware

hagelbui boven Contadors
hoofd en het dwergstaatje
Andorrazienhangen.Zaterdag,
na afloop van de Tour-klassie-
kerPau-Luchonwaszijnanders
zo aanstekelijke enthousiasme
ver te zoeken.

Kreuziger kopman
“Natuurlijk probeer ik in mijn
laatste jaar inhetwielerpeloton
nog eens de Tour te winnen.
Maarhetzieterhelaasnietnaar
uit dat dat zal gebeuren”, klonk
het somber na de klap van 1:41.
Overandout, begreephij.Zeker
nadatContadordaaralhetkop-
manschapbinnendeploegoffi-

cieel had overgedragen aan
RomanKreuziger.
PloegleiderStevendeJongh:

“‘Als ikmeslecht voel,mag je je
eigenkoersrijden’, zeihij ’smid-
dagsopdeteambriefingal tegen
Roman. Met één duidelijk sig-
naalmaakte hij komafmet zijn
eigen klassementsambities.”
Contador leed, vertelde De

Pistolero’zatdiep. “Ikvoeldeme
echtnietgoed.Hoegraag ikook
had doorgereden, ik kon niet
verder. Het was beter de hand-
doek te gooien. Maandenlang
heb ik hier keihard voor
gewerkt en alles voor opgeof-
ferd. En dan is de Tour in wel-
geteldnegendagenvoorbijvoor
mij. Ik heb me ertegen verzet,

maarvandaagzeimijn lichaam
basta!.
“Ik laatmenuvolledigonder-

zoeken, omdat ik precies wil
weten wat er met me aan de
hand is.Daarnazal ik tijdnodig
hebbenomgoedterecupereren
inhetvooruitzichtvanmijnvol-
gende objectieven.”
Normaal zou Contador ook

hebben deelgenomen aan de
olympischewegrit inRio.“Maar
daar staat mijn hoofd op dit
momentnietnaar.Beterbereid
ikme zo goedmogelijk voor op
de Vuelta (20 augustus-11 sep-
tember)”, liet hij al volop in zijn
kaarten kijken.
EnTinkov?Die schonkzich-

zelf alweer verse moed. “The
race goes ON. De puntentrui
(Sagan),debolletjestrui (Majka),
ritzeges en Kreuzigers klasse-
mentsambitities:dat iswaarwe
de komende twee weken nog
zullen voor vechten!” ⇥JDK⌃

‘Ik heb hier keihard
voor gewerkt en
alles opgeo�erd.
En dan is de Tour
na negen dagen
voorbij voormij’

ALBERTO CONTADOR

Van
Avermaet
is trui kwijt
Aan alle sprookjes komt een
eind. En dus is ook het gele rijk
van Greg Van Avermaet (31)
voorbij. Zaterdag, in de eerste
zware Pyreneeën-rit, botste hij
op zijn limieten. “Ik heb het
geprobeerd”, zei de BMC-ren-
ner. “Ik heb een hele dag tegen
mijn maximum aangereden,
maar ik eindigde op meer dan
25minuten.Danweet jehetwel.
Ditwasbovenmijnmogelijkhe-
den.”
Van Avermaet wist al vroeg

waar hij aan toewas. OpdeCol
du Tourmalet, de eerste klim
van de dag, moest hij van fiets
wisselen en verloor hij de voe-
lingmetdekop.“Mijnzadelwas
afgebroken en zakte helemaal
naarbeneden”,verteldehij. “Op
de top lag ik drie minuten ach-
terop, ik heb nog geprobeerd
om terug te keren,maar ze ble-
venvooraankoersen.Toenikop
vijf minuten zat, heb ik niet
meer aangedrongen. Als de
grotenamenvol rijden,danstel
je je geen vragenmeer.”
Driemooiedagen inhet geel

heefthij beleefd: ookdie laatste
uren waren plezant, ondanks
hetzwareparcours. “Ikhebheel
veelaanmoedigingengekregen
en daar heb ik van genoten.
Normaalben iknietdemandie
trofeeën uitstalt of truien inka-
dert, maar in dit geval ga ik dat
tochdoen.Deze trui isechtspe-
ciaal.” ⇥BA⌃

Aru verliest
minuut: ‘Dankzij
sterke Nibali’

Na Contador was Fabio Aru (26)
gisteren de verliezer van de
dag. De Italiaan van Astana
kwam in de slotklim in de pro-
blemen en verloor een minuut.
“Dit was mijn eerste slechte dag
in deze Tour”, zei Aru. “Het ging
lange tijd goed, maar in de
laatste zes kilometer voelde ik
meminder worden. Vreemd,
want tot dan had ik geen pro-
bleem om de besten te volgen.”
De schade bleef beperkt, maar
dat had hij vooral te danken aan
Vincenzo Nibali. Nibali, die
zaterdag 25 minuten had verlo-
ren, bleef tijdens de beklimming
van Arcalis de hele tijd aan de
zijde van zijn ploegmaat. “Ik ben
hem dankbaar”, zei Aru. “Hij
heeft me enorm geholpen.
Zonder hem had ik zeker meer
tijd verloren.” ⇥BA⌃

ekoerswerdeenbeetje ingewikkelder en
daarwasdeonzin.Maar eerst dit: ookde
annihilatie vandeBelgischehypegezien in
dieniet eensoverdreven lastigebergetappe
vanzaterdag?Dat is geenverwijt aande
desbetreffendemoedige renners,wel een
vingerwijzingaandemedia: een toevallige

geleof bolletjestrui onderweg is een fait divers en
geenwereldprestatie.
Zin innogmeer fait divers?Oké,Chris Froome

danmaar.Die gingeergisterennet voorde topvan
dePeyresourdeaanvallenenkreeg tienmeter van
NairoQuintanadienogeveneendrinkbushad
aangenomen.Datwasdom,wantdrinken ineen
afdaling is sowiesogeengoed idee endie 16kilo-
meterbergaf zoudenminderdaneenkwartier
duren.TenzijQuintanazijnfiets eenhalvekilo
zwaarderwildehebbenomsneller te kunnen
dalen.
Hetheeft alvastniet geholpen.Die tienmeter

werdenuiteindelijk tweehonderdmeterof omge-
rekenddertien seconden. Froomekwamals eer-
ste overde streepenpaktedegele trui.Het getoe-
terbegonnog tijdensde rit enkreegeen spinna
deaankomst.Tegendatde zononderwasende
voetbalpraatshow ‘Panenka’ begonmethetfileren
vandekoersdoor JanMulder, FrankyVanderElst
enWesleySonck (wat eenabsurditeit),washet
plots eenwetenschappelijkedemonstratie gewor-
den: fenomenaleFroome,marginal gains taken to
thenext level, het gebazel kendegeengrenzen.
EddyPlanckaert –debeste analist voorklassie-
kers –hadeenpaarmooieonelinersmaar liet zich
ookmeeslepen indeeuforie.
Alleen goodold JoséDeCauwervondhet inde

live alniks.Hij kongeenwegmet zijn verbazing
ennamhetwoordwaanzin indemond.Datwas
het ookenhijwasniet de enige vanwiedemond
openviel. Ikhadeenvliegwillenzijn indebusvan
SkywaarSirDavidBrailsforddekoers volgde.

De sportzomer van Vandeweghe
Hans Vandeweghe volgt
het EK voetbal, de Tour

en de Olympische
Spelen in Rio

“What the fuck, Chris?”, heeft hij geroepenenhij
leekniet blij, verteldemenmij.
What the fuck inderdaad,maarbij Sky zijn ze

slimen tegendatBrailsforddeeerstemicroonder
zijnneuskreeg, hadhij eenverhaaltje klaar. “We
hebbeneenswat anders gedaan, omonvoorspel-
baar teblijven.”Veel overlegmetChrisFroome
waserniet geweestwantdieherleidde zijn
gevaarlijke stunt tot een ingevingvanhet
moment. Eendag laterwarendeviolenwel
gestemdenheettedienieuweafdalingdeexpo-
nent te zijn vandeveelbesprokenmarginal gains:
deobsessie omopalle vlakken– techniek, tactiek,
fysiologie, voeding, rust enalleswatbij koers
komtkijken–enkeleprocentenvooruitgang te
boeken.

Nieuw geheimmiddel
ServaisKnavenmochtdeNederlandstaligemedia
watopdemouwspelden. Ja, hij hadophet
nieuweafdalengetraind. Ja, erwarenonderzoe-
kengebeurdnaarde idealebanden. Ja, hij hadeen
54gemonteerd inplaats vaneen53.Kijk, dathad-
denBrailsfordenSkyweermooi geflikt.Vanhun
eerste schrikbekomen,haddenzebeslist omvan
die zotheid vanFroomeeenplan temaken.Enhet
peloton trapte erin.Verdorie, Skyhadeennieuw
geheimmiddel.Misschienwarenzewel in
Zweinsteinwezen trainen,wieweet?
Waarhadhij opgetrainddan?Opaerodyna-

mica.Komaanzeg,wie gelooft datnu?Geraint
Thomaswerdgisterengeciteerd inTheSunday
Times: “Chris is eenechtewaaghals; hij gaat snel-
lernaarbenedendanwij allemaal alsweeens
goedhardwillengaan.”Hadhij zichdan ineensde
stuurmanskunst eigengemaakt?Weherinneren
onsnatuurlijkFroomealsdeKeniaansebelofte
diebij de tijdrit ophetWKinSalzburgdeeerste
bochtmiste eneenofficial overhoop reed (filmpje
opYouTube). Endiehet laterbergaf opgladde

‘We hebben
eens wat

anders gedaan,
om onvoorspelbaar

te blijven’
DAVE BRAILSFORD

ALGEMEEN DIRECTEUR
TEAM SKY

bergwegen indebroekdeed.
MaardeangsthaasChrisFroome isniet de

echteChrisFroome,die in zijnboek ‘TheClimb’
vertelt vanzijnwaaghalzerij opdewegen tussen
KarenenKibera, zijn rijkewijk vanNairobi ende
armewijkwaar zijnfietsvriendenwoonden.Die
vertelt over razendeafdalingenopdebovenbuis
endat opKeniaansewegenvolputten.De realiteit
is datFroomealtijdheeft kunnenafdalenenstu-
ren,maaronzeperceptiewildehet anders.
Froomezettedat eergistereneven rechtdoor
meesterafdalerAlejandroValverdeopeenpaar
honderdmeter te rijden.
Het onderzoeknaarde specialebandenende

druk,wat eenonzinwasdatniet?Dedrukende
breedte zoudenbestudeerdzijn.Oké, voorbergop
of voorbergaf?Zegniet voorallebei,wantdat zijn
nonsens.Ten slotte, de54x11 inplaats van53x11.
Datbetekent 2procentmeerafstandperomwen-
teling, alleen traptehij 95procent vandeafdaling
niet, dusdat telt ookniet.
Als er echt eenplanwasomindebijtrapafda-

linghet verschil temaken, danhadhijwel een56
gemonteerdenwashij indeDelgado-houding
(neusophet voorwiel) naarbenedengereden.Net
ietsminderaerodynamischdanzijnafzichtelijke
stijl,maardanhadhij kunnenblijven trappenen
per traphadhij 60centimetermeerafgelegd.Bij
Sky lachenze inhunvuistje. Erwasgeenplan,het
wasdezot inFroomedie even is opgestaan. Pas
toenanderener eenplanvanmaakten, speelden
zehet spelmeeen liet iedereenzichbij deneus
nemen.
Ookdit zal een fait diversblijken, zoalswegis-

terenzagen.NairoQuintanakonvolgenenzal
misschienookdonderdagkunnenvolgen,maar
hoe lang?Enalshij aanvalt, zal Froomekunnen
volgen?Eenvoorspelling: deVentouxzal over-
morgeneenmuisbarenenhet verschilwordt in
de tijdrittengemaakt.

Jonghernogbij.Meerdanhem
liefwas. “Vrijdag,naafloopvan
deeerstePyreneeën-ritnaarLac
de Payolle, had hij zich al heel
moegevoeld.Ergenswashijnog
wel blij dat hij de schade had
kunnenbeperken,maartegelijk
voelde hij zijn lichaam. Een
lichaam waar hij veel van
gevraagdhad.
“Hetherstelvandie tweeval-

partijen indeopeningsfase van
de Tour kostte hem tonnen
energie. Het was op zich al een
klein mirakel dat Alberto bleef
doorbijten, terwijl jeandereren-
nersdie tenvalwarengekomen
dag na dag zag lossen.Mentaal
was hij dus nog wel oké. Maar
doordepijn (schouder, elleboog,
knie, heup, JDK) haalde hij niet
zijn normale niveau. En dan
kwam die koorts er nog bij.
Fataal, natuurlijk.”
“Zware dag”, vond Contador

hetzelf.Deontgoochelingbij ‘El

De zot
in Froome

D

Koortsige Contador stapt uit koers

N Contador
probeert nog
wel, maar
beseft al snel
dat het over
is en stapt in
de volg-
wagen.
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