
2013 in de talkshow van Oprah, verandert veel in
het wielrennen. Veel fans zijn het vertrouwen in
een eerlijke sport kwijt. Sky reageert door nieuwe
regels binnen de ploeg op te stellen. Elke werk -
nemer is verplicht een verklaring te ondertekenen
waarin hij aangeeft nooit doping te hebben
gebruikt. Dat luidt het vertrek in van de
Nederlandse ploegleider Steven de Jongh, in het
verleden renner bij TVM, Rabobank en QuickStep.
Hij bekent.

Heel veel zin om terug te blikken op zijn periode
bij Sky heeft De Jongh niet. “Ik ben er helemaal
klaar mee”, zegt hij. “Vraag Knaven maar.”
Ploegleider Servais Knaven, een van de weinige
prominente oud-coureurs van wielerploeg TVM
die doping niet heeft bekend en niet is betrapt,
heeft in Parijs-Nice gezegd geen Engelse kranten
te lezen. De Jongh: “Lekker makkelijk.”
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Le cadeau/El regalo
et grootste verschil tussen voetbal en
andere bal/ploegsporten als basketbal en
volleybal is de time-out. Als Unai Emery
van PSG time-outs had gehad, was
Barcelona nooit aan zes goals geraakt.
Maar als Luis Enrique drie weken geleden
time-outs had gehad, dan was Barça ook

nooit weggespeeld met 4-0.
Misschien moeten we blij zijn dat het meest

oneerlijke spel van de wereld geen time-outs heeft
want dan hadden we nooit over mirakels gespro-
ken en nooit de comeback van de eeuw beleefd.
Een time-out stopt de klok. De man langs de lijn
kan in die ene minuut – of soms korter – trans -
formeren van trainer-tacticus tot inspirator-
motivator en indien nodig kan hij de confrontatie
opzoeken met zijn supersterren die niet thuis
geven. Na een time-out kan een team met een
totaal andere ingesteldheid op het veld komen.

Misschien moeten we ook blij zijn dat video
refereeing niet is ingevoerd. In dat geval was het
wellicht 1-1 geworden al vroeg in de eerste helft,
want dan had PSG een strafschop gekregen. Wie
beweert dat Thomas Meunier in de tweede helft
geen strafschop beging omdat hij ongelukkig voor
de voeten van Neymar viel, moeten we teleur -
stellen. Nergens staat beschreven dat je een speler
opzettelijk moet neerhalen om te worden bestraft.
Domheid en/of onhandigheid is een basisrecht,
maar je moet niet overdrijven en bij voorkeur niet
in de grote backlijn. Dat struikelen van Meunier
had de videoref wél als strafschop bevestigd.

Die op Luis Suárez in de
negentigste minuut daaren-
tegen was na het checken
van de beelden zeker gean-
nuleerd. Oké, Marquinhos
legt even de hand op de
schouder van Suárez, die
vervolgens inhoudt,
lichaamscontact zoekt en
zich laat vallen. Onbegrijpe -
lijk van Marquinhos, maar
nog onbegrijpelijker van de
scheidsrechters die daarin
zijn getrapt. Zou de contro-
leur het aandurven de
scheidsrechters in het mira-
kel van de eeuw een slecht
rapport te geven?

Abstractie gemaakt van
het hart dat sneller klopt bij
zo’n stunt, de afkeer van dat
samengekochte PSG en hun
arrogante reactie na de
heenwedstrijd, en de voor-

keur voor Barça (ook bij steller dezes) gebiedt de
eerlijkheid: dit was geen mirakel maar een samen-
loop van omstandigheden. Ongelukkig voor de
ene partij, gelukkig voor de andere. Dit was een
stunt met een heel vreemde afloop, geüpgraded
naar mirakel omdat de media leven van over -
drijving.

Aan de 4-0 van drie weken geleden heeft PSG
meer verdienste dan Barcelona aan de 6-1 van
woensdag. PSG heeft woensdag niet alle maar
toch veel ellende over zichzelf afgeroepen door
maar één van de vele opgelegde kansen te scoren,
door veel te verdedigend te beginnen en door het
opeenstapelen van fouten. Op een deel van de 
eerste helft na kan geen mens beweren dat we het
allergrootste Barça in actie hebben gezien.

Een collega vergeleek Neymar met Michael
Jordan, twee mannen van de do or die, de buzzer
beaters, de money time, het moment waarop de
allergrootsten opstaan om het verschil te maken.
Ik was in 1998 bij hét Game Six van de Bulls-Jazz
NBA Finals. Op vijftien seconden van het einde
stal Jordan de bal. Hij had daarvoor een nul op 
vijf gegooid, maar bon, hij was de Messi én de
Ronaldo van zijn sport, dus bleef de bal weer bij
hem. Jordan dribbelde naar de overkant en een-
maal op shotafstand gaf hij zijn verdediger Bryon
Russell een zetje alvorens te scoren.

Achteraf in de perszaal wilde ik bij het herbekij-
ken van de beelden de discussie aangaan met een
Amerikaanse collega naast mij. “Dit was a charge
(een aanvallende fout), ja toch?” Waarop de
Amerikaan, met een licht sarcasme in de stem:
“Waar jij over begint? This is a storybook ending.”

Als u uw pret niet verder wilt laten vergallen,
stop dan nu met het lezen van deze rubriek en ga
een latte zetten. Ver voorbij het sprookjesachtig
einde van het mirakel is dit de realiteit: net zoals
de Jazz in juni 1998 heeft PSG het woensdag weg-
gegeven, net zoals toen hebben ook nu de scheids-
rechters gefaald. La remontada was el regalo of le
cadeau. Misschien ligt het echte mirakel wel in
hoe de allergrootsten van de aarde steeds weer de
wereld naar hun hand kunnen zetten.
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Wie zich moreel zo superieur opstelt, zoals Sky,
kan hard vallen. En dat gebeurt uiteindelijk in het
najaar van 2016. De aanval komt uit onverwachte
hoek, uit Rusland. Het hackerscollectief Fancy
Bears maakt de medische gegevens van voormalig
kopman Bradley Wiggins uit de administratie van
wereldantidopingagentschap WADA openbaar.

Fancy Bears neemt zo wraak voor de rapporten
die een door de staat gesteund dopingsysteem in
Rusland blootlegden. De anonieme hackers willen
laten zien dat er ook in het Westen op grote schaal
middelen worden gebruikt die op de dopinglijst
staan. Uit de gegevens blijkt dat Tour-winnaar
Wiggins drie keer is geïnjecteerd met het verbo-
den corticosteroïde triamcinolon, terwijl hij in
zijn biografie liet optekenen nooit een naald te
hebben gebruikt. Wiggins heeft weliswaar van-
wege astma een medisch attest gekregen, maar
vreemd blijft het wel dat dat precies drie keer voor
een grote ronde is gebeurd.

Een maand na de Fancy Bears-publicaties ont-
hult Daily Mail dat er een verdacht pakketje met
medicijnen voor Wiggins is afgeleverd in het
Critérium du Dauphiné in 2011, een ronde die hij
zou winnen. Sky valt volgens Times-verslaggever
Whittle meteen van zijn voetstuk: “Veel jour -
nalisten voelden zich zo ontzettend in hun hemd
gezet door Brailsford. Ze hebben honderden 
stukken geschreven over hoe Sky de wielersport
zou redden.”

Dopingjager David Walsh van de Sunday
Times, die eerder kritisch schreef over Lance

Armstrong, werd in 2013 door Dave Brailsford
geïnviteerd om een paar maanden van dichtbij te
volgen hoe de wielerploeg werkt. Walsh schreef
er het boek Inside Team Sky over. Weliswaar met
kritische hoofdstukken, maar zonder grote ont-
hullingen.

“Brailsford is oneerlijk geweest”, zegt Walsh
nu. “Als hij me had gezegd dat Wiggins met medi-
sche attesten rondreed, was ik niet met het team
gaan meelopen, maar had ik onderzoek gedaan.
Maar zelfs Froome was er niet van op de hoogte.”

Meeste renners steunen Brailsford
Nu het water hem aan de lippen staat, probeert
Brailsford te redden wat er te redden valt. Op de
website van Sky schrijft hij woensdag: “Ik geef 
toe dat we procedurefouten hebben gemaakt,
maar dat is wat anders dan de dopingregels over -
treden.”

De omstreden teambaas krijgt van het meren-
deel van de Sky-renners een steunbetuiging via
Twitter. Maar een tweet van de belangrijkste man
in de ploeg blijft uit. Vanuit Zuid-Afrika publiceert
Chris Froome alleen een foto van zijn zoontje die
een giraffe aait, met de tekst: ‘Enjoying my last few
days in #SouthAfrica’.

Volgens Times-verslaggever Whittle zijn de
publicaties van de afgelopen tijd nog maar het
begin. “Er gaat nog veel meer komen, dat voel je
aan alles”, zegt hij. “Alles wat Brailsford daarop
te zeggen heeft, komt neer op: geloof ons maar.
Maar die tijd is definitief voorbij.” (VK)
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procedurefouten hebben
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en ouderen die voor hem jui-
chen? “Ja, dat doet me plezier.
De vraag is hoelang de mensen
mij leuk blijven vinden.”

Over wielrennen hoefde het
wat hem betreft gisteren niet te
gaan. Wat viel er te zeggen ook?
“Winnen, tweede worden of
derde, dat is niet wat telt. Het
gaat erom hoe goed ik me voel.”

Favoriet voor Primavera
Twee weken geleden keerde hij
terug van hoogtestage in Spanje.
Twee dagen later werd hij
tweede in de Omloop en nog
een dag later won hij Kuurne-
Brussel-Kuurne. Coach Patxi

Villa voorspelde dat Sagan wel
opnieuw zou moeten wennen
aan koersen op zeeniveau en
misschien was dat wel wat hem
zaterdag in de Strade Bianche
parten speelde. Maar nu zijn we
weer bijna een week later en
staat Sagan weer bovenaan de
lijst met favorieten voor elke
koers waar hij de komende
weken zal rijden. Te beginnen
met Milaan-Sanremo.

Over die koers wilde hij toch
nog het volgende zeggen: “Ik zal
niet proberen om het verschil te
maken in de afdaling van de
Poggio. Dat zou wel erg veel
risico zijn.” (MG)

Wint Alaphilippe Parijs-Nice 
à la Vandenbroucke?
Julian Alaphilippe kan
Parijs-Nice winnen. Maar
dan moet de Fransman van
QuickStep vandaag de Col
de la Couillole overleven.

De eerste bergrit overleefde
Alaphilippe (24) niet zonder
moeite. Toen Sergio Henao daar
achter primus Simon Yates aan-
ging, moest Alaphilippe lossen
en was het harken tot de meet.
Hij kon rekenen op Dan Martin
om de schade te beperken. 

Kan het talent zijn missie ook
afronden? Dan is hij de eerste
Fransman sinds Laurent
Jalabert in 1997 die Parijs-Nice
wint. En voor teammanager
Patrick Lefevere komt dan een
andere herinnering naar boven:
Frank Vandenbroucke was in
1998 de beste in Parijs-Nice. 

Lefevere: “Frank was nog
beter in tijdritten. Hij had meer
stijl. Maar Julian wil een goede
coureur zijn. Hij heeft talent en
kan het publiek animeren.” (BF)


