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De sportzomer
van Vandeweghe

Hans Vandeweghe volgt na het EK voetbal
ook nog de Tour en de Olympische Spelen in Rio

l bijna veertien dagen schuddende volgers
vandeTour de Francemeewarig het
hoofd als ze hun gratisL’Equipe in het
Village deDépart ophalen.Misschien dat
de ritmet aankomst op deMontVentoux
vandaag opde één staat,maar tot giste-
renwas het nog al voetbal dat de klok

sloeg, terwijl Euro 2016 echt al van zondag afge-
lopen is en bovendien op eenFranse kater ein-
digde. Dinsdag stond er nog:Envie de les revoir.
L’Equipedie de ploeg zo achter de verenhad
gezeten in de poulefasewas helemaal omen
had ineens zin omDe Jongens terug te zien.Hoe
snel het toch kan keren.
Als commercieel product tegen de vox populi

ingaan, is geen goed idee. Volgens dezelfde
logica zette diezelfde krant ooit zijn doping-
specialist in de koelkast. Liever geen te slecht
nieuws overwielrennen, luidde de boodschap,
want van slecht sportnieuwsworden ookde
sportkrantenniet beter. Hij zocht het danmaar
in het voetbal enhet rugby, en ging in 2014
moegetergdweg.Nu is de journalist vanweleer
strategischhoofd vande controles bij het
Franse antidopingagentschap.
Gisteren stondUnai Emery opde frontpa-

gina. Dat is een Spanjaard die de nieuwe trainer
wordt vanPSGendat is danweer eenhele rijke
voetbalclub in handen vanhele rijkeArabieren
enmet hele rijkeArabieren is het goed garen
spinnen,weten ze als geen ander bij ASO, eigen-
aar vanL’Equipe én vandeTour de France. Als
in hetMidden-Oosten tweemannen in lycra op
tweewielen bij elkaar in de buurt rijden,wees
ermaar zeker van:ASOheeft het georganiseerd.
Gisteren brachtL’Equipe een klein beetje

goednieuws: deTour de France kreeg een
upgrade van economynaar business. Tijdens
Euro 2016 begondie bij pagina 30 of zo, gisteren
was dat al pagina 12.Maar nog steeds krijg je
vieze vingers van al het bladeren. Twaalf
pagina’s over de grootstewielerwedstrijd van
de planeet en dat voor een organiserende krant,
bovendien een sportkrant.

Aankomst aan Chalet Reynard
Vandaag begint deTour echt en vandaag kanhij
ook al gedaan zijn,maar daar ziet het niet naar
uit. De rit naar deMontVentoux is er een voor
avonturiers die redelijk bergop kunnen rijden.
Het komt erop aan onderweg dewind te verte-
ren en vervolgens die 16 kilometer vanaf Bédoin
naar Chalet Reynard te overleven. Benedenheb
je beterminimaal vijfminuten voorsprong.
Normaalmoesten de renners helemaal tot

boven rijden, tot aan dewitte televisiepyloon,
maar door hevige rukwindenheeft ASO beslist
de etappe in te korten. De elf kilometer door het
boswordenwel de zwaarste vandezeTour.

niet Quintana enQuintananiet Froome.De
eerste echte confrontatie volgtwellichtmorgen
in de tijdrit.
Froome enQuintana zijn elkaar twee keer

tegengekomendit jaar. In deRonde van
CataloniëwondeColombiaanmet 46 seconden
voorsprong. In deRonde vanRomandiëwonhij

ook,maar pakte Froomenapech in de eerste
etappewel de koninginnenrit. Twee keer
hebbende twee beste ronderenners vanhet
moment dit jaar tegen elkaar gekoerst en dan
nog inwedstrijden die er niet toe deden. Zo zul
jewielrennenniet snel terug opde één van
L’Equipe krijgen.

De aanloopduurt 150 kilometer en is relatief
vlakmet twee hellinkjes. Het eerste is de Côte de
Gordes na 131 kilometer in het gelijknamige,
mooie Provençaalse dorp. Als de renners goed
kijken, zullen ze boven opde top eenbekende
zien staan: oud-UCI-voorzitterHeinVerbruggen
woont inGordes. DeCôte deGordes is 3,3 kilo-
meter aan een gemiddelde van4,8 procent, een
veredelde Edelare als hetware,maar toch
vierde categorie. Haast onmiddellijk daarna
begint de Col des Trois Termes, een kuiten-
bijtertje van derde categoriemaar kort: 2,5 kilo-
meter aan 7,5 procent.

Vervolgenswordt 15 kilometer gedaald tot in
LeComtat Venaissin, de groenten- en fruittuin
vanhet zuiden. De streek is een aanrader om
per fiets te verkennen,maar niet als je jezelf al
elf etappes hebt afgejakkerd, zoals die 190 jon-
gens. Vanuit het stadjeMazan loopt het stilaan
gestaag op tot Bédoin. Daar is de poort naar de
hel en die staatwagenwijd open, zowel vooraan
als achteraan.

Duel Froome-Quintana?
In LeRelais duVentoux, lange tijd het enige café
in het dorp, stapten op 13 juli 1967 in een bloed-
hete etappeheelwat renners af omzich te laven
aanwater vande tap, gevolgd door eenflinke
slok cognac, kwestie van de pijn niet te voelen.
Onder henTomSimpson. Tweeuur laterwas
hij dood. Volgend jaar is het vijftig jaar geleden.
Op vrijdag 16 juni 2017 ga ik daar rijden enwil

ik eindelijk eens te stoppen aan zijn stèle, iets
watmij de vorige tien keer dat ik naar boven
reednooit een goed idee leek omdat de kramp
niet verafwas of dewedstrijdklok ongenadig
tikte.
Wiewint vandaag?Niet Froome enniet

Quintana, schat ik. Een baroudeurmisschien,
een stoere avonturier die zijn vluchtgezellen in
het donkere bos opde stroken van 13 procent
heeft achtergelaten.Wie rijdtwie los? Froome
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