
Contador haakt af voor Spelen
Alberto Contador moet na zijn
twee valpartijen in de Tour op
zijn minst twee weken rusten.
Dat raakte bekend nadat de
Spanjaard een MRI-scan liet
nemen in het ziekenhuis van
Madrid. Contador zou op drie
verschillende plaatsen een
spierscheurhebbenopgelopen.

Hij zag ook af van deelname
aan de Olympische Spelen. Na
de Tour was Rio het tweede
grotedoel vanContadordit sei-
zoen.Welrekenthij eropdathij
op20augustusaandestart van
deRonde van Spanje komt.
Ondertussen zou Contador

zijnhandtekeninghebbengezet

onder een
contract bij
Trek. De
Spaanse klim-
mer tekende voor één jaar met
optie op een extra seizoen in
2018. Ook ploegleider Steven
de Jongh zou de overstap naar
Trekmaken. �MG⌅
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omrondtedraaien,maarzewildenniet.Daarom
heb ik zelf gedemarreerd in de zijwind.”
Ook in de laatste 20 kilometer was Sagan de

motor vande kopgroep. “Ik heb veel energie ver-
bruikt”, bekende hij. De Tour-organisatie
beloonde hemvoor zo veel initiatiefmet de prijs
vandestrijdlust.Terecht,maarhetbleefuiteraard
een troostprijs gezien zijn spurtnederlaag die
volgde. “Ach, ikbenblij voorMichael”, reageerde
Sagan, en dat was gemeend. “Het is leuk dat hij

zijn eerste Tour-rit gewonnen heeft.” Natuurlijk
wildehij zelf lieverwinnen,maardewereldkam-
pioenwistniethoehijdatvoormekaarhadmoe-
tenbrengen. “Ikheballesgeprobeerd”, zeihij. “Ik
hebzelfaangevallenophet laatsteklimmetje,drie
keerzelfs, en ikhebgecounterdwanneerdeande-
ren aanvielen. Maar iedereen keek naar me. De
hele oorlog kwamopmij terecht. Oricawasmet
drie en ze waren te sterk. Daar kun je niks aan
doen.” �JDK/BA⌅

Gemeten aan de breedte
van zijn glimlachwas
MichaelMatthews
de gelukkigste ritwinnaar
in deze Tour. ‘Drie jaar heb
ik hier voor gewerkt.’

Toen de perschef van Orica-
BikeExchange een einde
maakte aan de babbel, leek
Matthewsdat oprecht spijtig te
vinden. Hij had amper een
handvolvragenuitvoerigbeant-
woord en hij had wel zin in
meer. Omdat het zo “amazing”
waswat hemoverkwam.
Matthews had tot gisteren

een haat-liefdeverhoudingmet
de Tour. “Pijn en plezier”,
noemde hij het. De Ronde van
Frankrijk is de wedstrijd waar
hij altijd van droomde. Twee
jaargeledenhadhij zijndebuut
moetenmaken,maarhijkwam
nietverderdanhetpodiumvan
de ploegenpresentatie. Vier
dagenvoordestart inLeedswas
hij gevallen op training en
besliste hij om forfait te geven.
“Ikwas almijn vel kwijt.”

2015 moest de herkansing
worden, maar het werd
opnieuweenopdoffer. Inritdrie
kwam hij hard ten val. De rest
van de Tourwas lijden. “Ik heb
uitgereden met vier gebroken
ribben.”
Derde keer, goede keer dan

maar?“Eerlijk, ikhaddezewed-
strijdbijnaopgegeven”,vertelde
Matthews. “Mijn Tour begon
weermeteenval.Omal jehoop
teverliezen.Maaropderustdag,
heb ikeengoedgesprekgehad
metmijnvrouw: zij heeftme
moed gegeven.”

Hulp van ploegmaats
Drie jaar van hard werk
kwam samen in één groot
hoogtepunt. Matthews
bedankte zijn ploeg-
maatsDaryl Impeyen
Luke Durbridge uit-
voerig. “Zonder hen

was het niet gelukt. Daryl heeft
aangevallenvlakvoorde topen
heeft daarnanogdesprint aan-
getrokken. Ik konhet afmaken.
Wehebbenal onzekaartenuit-
gespeeld, maar dat moest ook.
Sagan is debeste renner vande
wereld,dieklop jenietzomaar.”
De pretlichtjes in zijn ogen
verraadden hoe blij
Matthews was. “Ik heb al
vaak man-tegen-man-
gevechten geleverd met

Sagan. Meestal
wint hij. Nu
luktehetwel.
Een perfecte
dag.” �BA⌅

‘Sagan is de beste
renner van de

wereld, die klop je
niet zomaar’
MICHAEL MATTHEWS
ORICA✏BIKE EXCHANGE

ehebbende tiende
etappe gehad.
Vandaag gaanwe
over dehelft en in
kilometers zittenwe
er al ver over. In
belasting en ver-

moeidheid zittenwenogmaar
aan éénderde.Dat is dewet
vande verminderde recupera-
tie, eenwet die hier ter plaatse
is uitgevondenmaardaarom
nietminderwaar is. Dat is de
Tour.Dat is koers, een sport
met regels, gebruiken, tactie-
ken, normenenwaardenals
geenandere sport. Niet beter,
niet slechter, gewoonanders.
DeTourdeFrance is een

etappekoers endat is opde
ingewikkeldeplaneet koers een
uiterst complex gegeven.Als u
deBelgische tvheeft gekeken
endeBelgische krantengele-
zen, danhadueind vorige
week vast de indrukdatwij
BelgendeTour gingenwinnen,
niet?GregVanAvermaetwon
een rit enkreeghele katernen
aanhemopgehangen.Als udit
weekend toevallig bij denoor-
derburenafstemde, omdat ze
daarwel het geldhaddenvoor
hunAvondetappenaastStudio
France, dandacht u vast dat
deNederlandersmetTom
DumoulindenieuweTour-
winnaarhadden.Neen
dus. Er staat straks geen
Belg ophet podium in
Parijs enookgeen
Nederlander, al kunnen
deNederlanders inde
toekomstwel iets ambië-
renmet StevenKruijswijk,
die zoongelukkig inhet
roze indeGiro in een
sneeuwmuurbelandde.
DezeTour is eenwed-

strijdmetnog twee topkan-
didatenopde eindoverwin-
ning: Chris FroomeenNairo
Quintana.Die tweede rijdt op
hetwiel vanChris Froome,
zoals JoopZoetemelkdestijds.
In afwachting vanhunonder-
lingedebattenwordt dezeTour
beheerst door onder-wedstrijd-
jeswaarweonsdrukover
maken.Onnodig druk.

Demensheid vermaken
Ruwwegzijn er vier types
renners indezeTour. Buiten
categorie zijn de kandidaat-
eindwinnaars. Zewarenmet
drieënhalf, nunogmet tweeën-
half. Aande andere kant van
het spectrumzijn er de vol-
strekt kanslozen, de knechten
vandekopmannenenvande
superknechten.Werkmieren
en sherpa’s tegen eenmini-
mumsalaris, zonder enige

ambitie, tenzij het gelletje op
het juistemoment bij de juiste
mankrijgen. EnParijs halen
natuurlijk,waarnadeparochie
hen zal fêteren alswinnaars.
Vervolgens zijn er debetere

knechten, die diep vanbinnen
denkendat ze ookkunnen
winnenmaardoor een speling
vanhet lot in eendienende rol
werdengeduwd. Zij durven
weleensmee te gaan in een
ontsnapping, als zehet zot in
de kopkrijgenof daartoe aan-
gemaanddoorde volgauto.
Zelden leidt dat tot succes.
Dan zijn er de special ones en

daarvanheeft elke ploeg er
minimaal één.Af en toemoe-
ten ze kopwerkdoen, bijvoor-
beeld als een sprinter denkt
eenkans te
hebben.

Af en toemoeten ze ookknech-
ten,maar zehebbenvooral een
aparte opdracht. Er zijn er die
een trui ambiëren ennaast die
onbereikbare gele heb je die in
alle kleuren.Numerouno
onder de special ones is Peter
Sagan.Die rijdt gewoonzijn
eigenTour.Hijwil het groen en
hijwil etappeswinnenenhij
wil demensheid vermaken.
Elkeploegheeft renners die

geenboodschaphebbenaan
het classement général,maar
die bij de bekendmaking van
het parcours indeherfst al hun
etappes aanvinken. “Hierwil ik
proberen tewinnen, baas!”
Vervolgens komthet eropaan
je ploeg te overtuigendat je
belooft je inhet ploegenwerk in
te schrijven, als jemaar op tijd
en stond je eigenkansmag
gaan.Als hunkopmanvoor
geel doorhet ijs zakt, lachen
die renners inhunvuistje.

Die categorie neemt af
en toe een snipperdag.
Juister: af en toe
nemenze géén snip-
perdag.De sprinters
nemendemeeste
snipperdagen.Alleen
als het aanhet eind
vlak is en er geenbrug
meer op een slecht
moment opdoemt, zie je
henvooraan. In alle
andere ritten kruipen
ze goedbeschut inhet
pelotonof de gruppetto
enhorenhetwel over de
intercomwiewatheeft
gewonnen.
Al die types renners, elk

met hun eigen agenda enhun
intermenselijke relaties, rijden
drieweken aan een stuk door
elkaar.Wielrennen is een inge-
wikkelde sport,maar er is één
certitude endie heet Peter
Sagan. Sagandoet altijd zijn
stinkende best, rijdt altijd om
tewinnen, neemtnooit een
snipperdag, hooguit een vrij
uurtje als het te steil bergop
gaat en gisterenwas hijweer
de aanstoker vande ontsnap-
ping die standhield.Hij reed
vervolgens hetmeest op kop,
haalde alle kandidaat-linkebal-
len terug enwerduiteindelijk
ooknog eens tweede. Eenen-
veertig keer bij de eerste vijf in
eenTour-rit, doe het hem
maar eens na.

Special One

zogezegd

‘Als ik geklopt word opmijn waarde, kan ik daarmee
leven. Het is pijnlijk als je niet kunt sprinten door
domme fouten. Dan noem ikmezelf een idioot’

C De Duitser André
Greipel kon deze Tour
nog geen rit winnen,
maar blijft geloven
in zijn kansen.
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CMichael
Matthews
is door het
dolle heen
na zijn zege
in Revel.
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De sportzomer
van Vandeweghe

Hans Vandeweghe
volgt het EK voetbal,

de Tour en de Olympische
Spelen in Rio

Peter Sagan doet
altijd zijn stinkende
best, neemt nooit
een snipperdag en
wasweer aanstoker
van de ontsnapping
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Matthews spoelt ellende door

© BELGA


