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Voorbeschouwing. Met Froome, Quintana en Contador krijgt

Het kan een spannende Ronde
van Frankrijk worden, maar dan
moet heel Europa of de hele
Spaanssprekende wereld
samenspannen tegen de Britse
machine van Sky. Want anders
rijdt Vroom-Froome simpelweg
naar zijn derde overwinning. Voor
hetzelfde geld zit na het eerste
Pyreneeën-weekend nog
evenveel spanning in deze Tour
als lucht in een lekke band.
HANS VANDEWEGHE

Dedunne,

ters (37 en 17 km) ende tijdrittenmet veel
bergop zijn niet ongunstig voor deColom-
biaanse berggeit Quintana. Net als de vier ritten
met een aankomst op een col of een top,waar-
onder in de twaalfde etappe opdeQuatorze
Juillet demythischeMontVentoux, en danheb-
benwe vier dagen eerder de zware klimnaar
Arcalis gehad inAndorra. De bergritten zijn in
de derdeweek in deAlpen ook compacter,
waardoor de aanvaller is bevoordeeld. Vier
potentiële aankomsten boven op eenhelling
eindigen daar niet,maarworden gevolgd door
een laatste afdaling, de ene keer al langer dande
andere. Een voorspelling: in die afdalingenwor-
den straks ongeziene risico’s genomenom tijd-
verlies goed temaken en gezienhet voorspelde
kwakkelweer…de rest kunt u zelf invullen. De
Tour begint steedsmeer op deGiro te lijken;

als hetmaar spektakel oplevert.
Dat spektakel, circus kan ook,wordtmeteen

al verwacht in de eerste etappes in hetwinde-
rige en als nat aangekondigdeNormandië,waar
stuurmanskunst en koersinzicht cruciaal zullen
zijn enwaarin veel, heel veel, zalworden geval-
len.Wat dat betreft lijkt dezeTour in zijn aan-
loop eenbeetje op die van 2014. Toen vielen drie
smaakmakers in de eerste helft van dewedstrijd
weg:MarkCavendish, Chris Froome enAlberto
Contador haaldenParijs niet, deels ook door
eigen schuld.
VincenzoNibali bleef overeind enwon.Hij is

er na zijn overwinning in deGiro vandit jaar
opnieuwbij. Net zo gek alsAlberto Contador
vorig jaar.Hijwon toendeGiro zonder één rit
tewinnen en trok in één ruk door naar deTour,
waar hij zich leegreed en vijfdewerd. Die fout

Een onbekende factor
is de brexit en de houding

van het publiek tegenover Sky.
Dat team dreigt nu te worden

overgotenmet bier
en/of urine of minimaal
te worden beschimpt
door alle Europeanen

GregVanAvermaet (31) kan
zondag voor eenBelgisch
volksfeest zorgen in deTour.
De finale van rit twee past
hemnamelijk als gegoten.
‘Zo’n kans krijg ikmisschien
nooitmeer.’

NaHazard,DeBruyneenWitsel
is de eer (even) aan Greg Van
Avermaet.Met permissie, voet-
balgekke natie. Want de num-
mer één vanhet Belgischewiel-
rennen komtmogelijk al vroeg
in de Tour tot scoren. Een reu-
zenkans voor open doel, krijgt
hij zondag. Van Avermaet legt
zelf uit waarom: “Prachtaan-
komst, die Côte de la Glacerie
inCherbourg-en-Cotentin. Eerst
2 kilometer steil bergop, ver-
volgens een korte afdaling en
dan nog eens 700 meter aan
5,7 procent gemiddeld.”

Automatisch dwalen de ge-
dachten af naar Rodez 2015,
waar Van Avermaet de maat
nam van Peter Sagan. Dáár, op
de Côte Saint-Pierre, heeft hij
echt lerenwinnen. “Niet te ver-
gelijken”, vindt hij nochtans.
“Die klim was een stuk korter.
Ik had de rit toen niet verkend,
het was op goed geluk. Nu ging
ik wel op voorhand een kijkje
nemen. Ik weet precies watme
tedoen staat: goedpositioneren
aande voet, hopenopeen strak
tempo, de verwachte aanval-
len op het meest lastige ge-
deelte in de kiem smoren
en het boven afmaken.”
Tricky, noemtVanAver-

maetde tochtdoordeMan-
che. Zeker met de barre
weersomstandigheden in
het verschiet: 85procent kans
op regen en windkracht 5

F Greg Van
Avermaet
heeft een
prima voor-
bereiding
achter
de rug.
‘De conditie
is er.’
© BELGA

schuinuit hetKanaal. “Vlaamse
toestanden”, verlekkert Van
Avermaet zich nu al. “Beetje
zoals vorig jaar. Ook toen was
de openingsweek op maat van
klassieke coureurs. Ik ben goed
voorbereid, heb hard getraind,
reed eenprimaBK.De conditie
is er. Ik ben klaar voor iets
groots.”

De tegenstand? Taai. Tra-
ditioneel is het in de studie-
fase van de Tour dringen
voordagwinst.Met 198den-
ken ze kans te maken. Van
Avermaet pikt er voor de
vuist weg vijf uit: Sagan,
zonder twijfel, maar ook
Matthews, Degenkolb, Val-
verde, Alaphilippe. Een mix

vanspurters enexplosieve types,
zeg maar. Daartegenover staat
een goed georganiseerd rood
BMC-blokwaarinVanAvermaet
in eerste instantie hoopt mee
te profiteren van de steun aan
de beschermde klassements-
pionnenVanGarderenenPorte.

Gele trui, gele fiets
De zaterdagetappe overleven,
zondag toeslaan en dat geel is
een feit. Van Avermaet was er
al eens dichtbij. “Sheffield, twee
jaar geleden”, herinnert hij zich.
“Ook op dag twee. Tweede na
Nibali.Dat geeftmevertrouwen.
Lukt het niet, dan heb ik in
principenogwel eendagof vier
de tijd. Tot zelfs in Le Lioran
(rit 5, JDK) toe, met een finale
die geweldig lijkt op die van de
tweede rit indeDauphiné.Daar
klom ik als enige niet-klasse-
mentsrennermet de besten.”
VanAvermaet ziet het al voor

zich: gele trui, gele broek, gele
kousen, gele helm, gele fiets.
“Ergens in Frankrijk zal er wel
een te vinden zijn, zeker? Dat
wordt het probleem niet. Dit
hele scenario doen kloppen,
daarentegen…” �JDK�

Van Avermaet ruikt geel:
‘Klaar voor iets groots’

‘Goed positioneren,
de aanvallen

in de kiem smoren
en boven winnen’

GREG VAN AVERMAET
BMC

dekleineoor het eerst staan de drie beste groteronde-
winnaars vande laatste vijf jaar samen aande
start van deRonde vanFrankrijk, de zwaarste
wielerwedstrijd, de zwaarste sportwedstrijd
tout court. Aande start een dunne favoriet, een
oudere uitdager en een klein klimmertje. Chris
Froome,Alberto Contador enNairoQuintana
beloven ons bergop en in de tijdritten te zullen
vermakenmet een spervuur aan aanvallen,
tactische zetten, sluwe combines of gewoonmet
watts op overschot.
Dit is een bijzondereTour, die doet denken

aandie van 1998. Toen ging die van start in
Ierland omde concurrentiemet het aande gang
zijndewereldkampioenschap voetbal uit deweg
te gaan.Het liep slecht af voor die Tour: niet
alleenwerdhet halve pelotonuit de race gezet
of stapte het zelf op na de ontmaskering van
soigneurWilly Voet,maar de Franse nationale
elf schopte het tot de finale vandeworldcup en
wondie ook. DeTour verdweennaar de gerech-
telijke pagina’s en stelde sportief niets voor.
Ook zonder dopingschandaal behoort een

herhaling vandat scenario tot demogelijk-
heden,maardanmoet Frankrijkmiddenvol-
gendeweek toch eerst voetballend voorbij Italië
ofDuitsland.Als LesBleus definale spelen inhet
StadedeFranceop 10 juli, zal de eersteweek van
deTour in een soort achterkamertjeworden
beleefd.Het is niet anders: het circus vandefiets
kannietmeer concurrerenmetKoningVoetbal.

Spektakel
Eerst dewedstrijd zelf. De parcoursbouwer
heeft gezien dat Chris Froome in een traditio-
nele Tour de Francemet vlakke tijdritten en
aankomsten bergopna lange slopende etappes
nauwelijks te kloppen is. Eenwedstrijdwaarin
de pure fysiologie het haalt op de kunst vanhet
koersen, en dewaarden vande vermogens-
meters de einduitslag voorspellen, daar houden
de organisatorenniet van. In het bijzonder niet
als dewinnaar geenFransman is.
En dus is het parcours een beetje anders dan

andere jaren. Er zijn niet al te veel tijdritkilome-
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De massasprint waarmee deze 103de Tour de France begint, is niet voor
gevoelige zielen. Trekken, duwen, ellebogen en kopstoten. Deze eerste
Tour-etappe moet een eerbetoon aan D-day worden. Als dat maar zonder
geweld afloopt.
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In de tweede etappe krijgt
Greg Van Avermaet een
uitgelezen kans op geel.
De Côte de la Glacerie in
Cherbourg-en-Cotentin
is er een op maat van de
punchers pur sang. Maar
eerst de passage door de
Manche overleven, want
de wind in Normandië
blaast ongenadig hard en
zorgt vaak voor ellende.

RITPROFIEL SPRINT BERGCATEGORIEËN

1B 2 3 4S
Gemakkelijk

450m

SAINT⇧LÔ

SAINT⇧LÔ

CHERBOURG⇧EN⇧
COTENTIN

CHERBOURG⇧EN⇧COTENTIN

S

4

4

4

Cô
te
de
To
rig
ny
-le
s V
ille
s

14
2m Cô

te
de
M
on
ta
bo
t

17
3m

Cô
te
de
M
on
tp
in
ch
on

13
6m

Po
rt
Ba
il

13
m

IT 1RGAAANDVVA ONDZ IT 2RGAONDIT 1RGAAANDVVA

DO

4 5 6 7

11 12 13 14

18 19 20 21

WODIMA

SAINT⇧MONT2 LI2 JULI 3

8 9 10

15 16 17

22 23 24

ZOZAVR 188
AH BUTA

1
2 21

3

MICHEL

4

HEL⇧SAINT

188
CHAH BEA

1919

18

61

17

OND

211

154

20

145

200

4 JULI2
ARIJSP

omstAank
tartS

Z

MA

4

11

18

IT 2RGAOND

ZO

2

5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24

ZAVRDOWODIMA ZO

3

10

17

24 183
OTENTINC

⇧ENG⇧BOURCHER

ÔL⇧SAINT

d enblaast ongenadig har
de wind in Normandië
Manche overleven, want
eerst de passage door de
punchers pur sang. Maar

t van deis er een op maa
Cotenting-en-Cherbour

De Côte de la Glacerie in
ans op geel.en kuitgelez
vermaet eenan Aeg VGr

In de tweede etappe krijgt

GRITBER

OFIELRITPR

TIJDRIT

SPRINT

floopt.

S

geweld a
-etappe moet een eerbetoon aan DourTTo

en, duwen, ellebogen en kekkrgevoelige zielen. T
De massasprint waarmee dez

450m n
vr
an

GAUSTDR ARIJSP

GORIEËNTEGCAATBER

188
elijk

1B 2 3 4
Gemakk

den. Als da-day wor-etappe moet een eerbetoon aan D
opstoten. Dezen, duwen, ellebogen en k

rance begint, is niet voorour de Fe 103de TDe massasprint waarmee dez

nc
he
s

n x
ses

ise
s

fa
lai
au
x

KM

7

8

9

188
ondert maar zden. Als da

e eersteopstoten. Dez
rance begint, is niet voor 1212

BER
13

6

10

11

RITPR

450m

GRITBER TIJDRIT GAUSTDR ARIJSP

GORIEËNTEGCAATBERSPRINTOFIELRITPR

M

1B 2 3S

or
i

e d M
on

nt
ab
ot

or
ig

Vi
lle
s

de
Mgn

y-
les

Vi

M
on
t

Te TT
o

ARIJS KM183
GORIEËN

elijk
3 4

Gemakk

nt
pi
nc
ho
n

nt

gt vaak voor ellende.orz
blaast ongenadig har

MICHEL⇧SAINT⇧MONT

9
4

98

vr

C

d’A

Cô
te
d

Cô 8mmm

AAv

81
m

188 KM

4

8
dee 1m1m

Côô
te
de
s f
a

e C
ha
m
pe
au

La
H
ye

188 KM

S

a H
ay
e

CHAH BEAUT SAINT ÔL⇧SAINT

1
4

4

4

de te de
M

Cô
t
de
M

ôt
e d

13
6m17Cô

tôt
e
3ôt

17
3mm

ô 1

d

Cô
te
de

1

d

42
m

14

13

183 KM

S

rt
Ba
il

Po
rt
B

rr
13
m

OTENTIN⇧CENG⇧BOURCHER

endeoude
maakt hij dit jaar nietmeer,maar of die her-
wonnen frisheid zal volstaan, is hoogst twijfel-
achtig. ‘Alberta’ – zo noemt zijn baasOleg
Tinkovhem– lijkt over zijn top.

Een kaars die uitgaat
Skyheeft de sterkste formatie, een falanx exclu-
sief gericht op de ondersteuning van kopman
Chris Froome. BijMovistar rijden ze voorNairo
Quintana,maarwil AlejandroValverde ook
eenprijsje pakken en in de bende vanTinkoff
heeft Peter Sagan ook ambities. Hij is in de berg-
etappes van geennut voor Contador.
Alleen alsMovistar enTinkoff de handen in

elkaar slaan voor een Spaanssprekende entente
tussenQuintana enContador, dan zou Skyhet
wel eens heel lastig kunnen krijgen omdewed-

strijd te controleren.Maar dannog zal deze
Tour uiteindelijkwordenbeslist op eenhelling
in een strijd vanman tegenman, vanwatts
tegennogmeerwatts enminder kilo’s tegennog
minder kilo’s.
Alberto Contador begonhet jaar goedmet

een overwinning in deRonde vanhet
Baskenland,maar in deDauphinémoest hij
Chris Froome lossen opde lange hellingen.
FroomewondieDauphiné nadat hij eerder al
deHerald SunTour op zijn naamhad geschre-
ven. NairoQuintana ten slottewondeRonde
vanCatalonië en deRonde vanRomandië.
Dan is er nogBMC,waarGregVanAvermaet

graag een ritje zouwinnen enRichie Porte voor
de eindoverwinning gaat. Hij lijkt geenwinnaar,
omdat hij altijdwel een jour sans heeft,maar
konwel Froomebijhouden in de laatste

Dauphiné. Afwachten dus. Dat soort gasten
maakt dezeTour zo bijzonder. Zij zullen de
bommetjes gooien opplaatsenwaar de favorie-
ten dat liever niet hebben.Dat geldt ook voor
Thibaut Pinot enRomainBardet,maarmet de
Fransen in de koers is het zoalsmet de Engelsen
in het voetbal: veelbelovend,maar al te vaak
gepatenteerde losers als het licht helemaal uit-
gaat.
Bij Chris Froomegaat het licht ookuit,maar

dan als een kaars. Vorig jaar leek hij even te kra-
ken in de voorlaatste rit naar l’Alpe d’Huez,
maar niemanddie beterweetwat er in zijn
energiedepots in de spierennog aanbrandstof
verscholen zit en hoe die aan te vullen. Dus
overleefde Froomedie rit. Dit jaar is er een iden-
tieke voorlaatste etappenaarMorzine. Alleen
moet ultiemnogworden afgedaald vandeCol

de JouxPlane endaarvan zegt LucienVan Impe
in eenTour-bijlage dat het een levensgevaarlijke
afdaling is. Spektakel vóór alles.
Vrijdag 8 juliwordt een cruciale dag. Dan

duikt het pelotonLesHautes-Pyrénées binnen
en ligt de streep op 7 kilometer na de top vande
Col d’Aspin. Zeven dagen lang is aanhoge snel-
heden gereden over heuvels en door dalen en
daar doemt dan ineens na 150 kilometer de
Aspin op, allesbehalve een lopertje.Wel een
kolfje naar de hand vande troepen vanFroome,
die ongetwijfeld die bruuske overganghebben
getraind.Washij Armstrong en zijn ploegUS
Postal geweest – en dat zijn ze allebei een beetje
– dan reden ze daar al de tegenstanduit dewie-
len enprobeerden ze het verschil temaken,
zoals vorig jaar naar LaPierre Saint-Martin.
Alleen lag toen de aankomst op de top en volgt
er nunog een korte afdaling. EenTour voor
waaghalzen, zowel in de aanval bergop als in
de afdaling daarna, datwordt het.

DeBritse vijand
Eenonbekende factor is de brexit en de houding
vanhet publiek tegenover het TeamSky. De
mooi gestileerde zwart-blauw-witte outfit
werkte vorig jaar al danig op de zenuwen vande
Fransen, dat zal nunietminder zijn. Maar nu
dreigen ze ook teworden overgotenmet bier
en/of urine ofminimaal tewordenbeschimpt
door alle Europeanen. Vergis u niet, op de flan-
ken vandehellingen gebeuren buitenhet zicht
van de camera’s en de jury soms rare dingen.
Een terugkerend itemwordt alvast het

Franse ongeloofmet betrekking tot alle presta-
ties die de Franse renners overvleugelen. Dat
wordt dit jaar extra in hand gewerkt door de
verschijning vanhet boekLeCyclisteMasqué,
dat op deze pagina’s nog aanbod zal komen. In
dat boek verhaalt een anoniemewielrenner –
wellichtmeer dan één – samenmet de onver-
mijdelijkeAntoineVayer (een trainer bij Festina
in 1998 ennu columnist bijLeMonde) over het
deels geheime leven vanhet peloton. Almeteen
in de inleidingwordt brandhout gemaakt van
het Britse systeemdoorTour-winnaar Bradley
Wiggins van onmogelijke prestaties te beschul-
digen. De toon is daarmee alvast gezet.
AangezienChris Froomenog steeds op zijn

fiets zit als onze postbode toen die nogmet een
fiets kwamenhij er ophet eerste gezicht niet
gezonder is op geworden en evenmin gespier-
der,magu zich aan eenniets ontziende cam-
pagne vanhalve enhele insinuaties en beschul-
digingen verwachten.Waaromookniet: zonder
al die zwartmakerij zou de koers niet half zo
plezant zijn.

Met de Fransen in de koers
is het zoals met de Engelsen
in het voetbal: veelbelovend,
maar al te vaak gepatenteerde

losers als het licht uitgaat

Tour 2016 uniek trio aan de start

Chris
Froome
31 jaar
1,85 meter
66 kilogram
Team Sky
27 koersdagen
won 2x Tour

Alberto
Contador
33 jaar
1,75 meter
62 kilogram
Tinko�
33 koersdagen
won 2x Giro, 2x Tour,
3x Vuelta

Nairo
Quitana
26 jaar
1,67 meter
59 kilogram
Movistar Team
28 koersdagen
won 1x Giro, 2x Tour,
3x Vuelta
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