
Negen etappes op rij mocht Tom Dumoulin
starten in de maglia rosa. En dan moest 
die tijdrit in Milaan nog komen, zijn
specialiteit. Dit kon niet misgaan, toch?
Maar één moment van concentratieverlies
en weg is zijn roze trui. Nairo Quintana
fietst als leider het slotweekend in.

De dag leek voortvarend te beginnen voor Tom
Dumoulin. Het akkefietje met Vincenzo Nibali
werd bijgelegd, inclusief een handshake net voor
de start van de voorlaatste bergrit. “Ja, maar
anderhalf uur later flikte diezelfde
Nibali me wel”, grijnsde de Lim -
burger na de rit. “Dat ik geen
vrienden heb gemaakt? Ach, aan-
vallen doen ze toch. Ook zij willen
de Giro winnen, hé. Het was
gewoon een slim manoeuvre van
Nibali en Quintana. Ik had maar
niet zo stom moeten zijn.”

Het was in de afdaling van de
Sappada, de tweede hindernis van
de dag, dat Bahrein-Merida en
Movistar onverwacht de krachten
bundelden. Het peloton scheurde
in stukken en de rozetruidrager
had zich laten verrassen. En nee,
ze profiteerden niet van een pla-
spauze, zoals in eerste instantie
werd vermoed. “Ik was was al tien
kilometer terug in het peloton,
waar ik achterin lekker gezellig
zat te keuvelen. Tja, dat moet je als leider dus niet
doen. Dat is echt a rookie mistake, een beginners-
fout.”

Op de koop toe kende Dumoulin net gisteren
zijn eerste slechte dag in deze Giro. Gelukkig 
sloegen zijn Sunweb-team, LottoNL en Trek-
Segafredo de handen in elkaar. “Een Neder landse
entente? Ook Kruijswijk en Mollema hadden de
slag gemist, dus hadden we dezelfde belangen. Zo
gaat dat in koers.” 

Het ergste leed moest echter nog komen. Op
de slotklim naar Piancavallo kwam Dumoulin
opnieuw snel in verlegenheid. Hij klampte een
paar kilometer aan in de achterste gelederen van
de groep der favorieten, maar loste uiteindelijk
de rol. Dankzij ploegmaat Simon Geschke kon hij

de schade aanvankelijk beperken tot een kleine
honderd meter, maar in de laatste zes kilometer
werd het verschil uitgediept tot dik boven de
minuut. Weg leiderstrui. Het toont aan dat
Dumoulin toch nog wat ervaring mist.

Afsluitende tijdrit cruciaal
Twee jaar geleden verloor Dumoulin de Vuelta
in het slotweekend. Zover zijn we in deze Giro
nog lang niet. “Met zulke slechte benen valt de
schade al bij al best mee.” Morgen wordt de Giro
immers afgesloten met een tijdrit, waarin

Dumoulin nog anderhalve
minuut kan terugpakken op
Quintana. De Colombiaan leidt
nu met een voorsprong van 38
seconden op de Neder lander. “Dit
wordt spannend”, besefte hij.
“Doel is nu zo goed mogelijk her-
stellen en hopen dat dit mijn
slechtste dag van deze Giro is
geweest. Als ik me zaterdag geen
extra tijdsverlies laat aansmeren,
kan het nog.” 

De honderdste Ronde van
Italië stevent in elk geval af op
een spannend slotweekend. Met
zijn vieren staan ze binnen de
minuut: Quintana, Dumoulin,
Nibali én Pinot, die gisteren
opnieuw de beste van de klasse-
mentsrenners was. Ook de
Frans man kan trouwens een aar-

dig stukje tijdrijden. Het zou dus zomaar eens
kunnen dat een scenario zoals in de Tour van
1989, toen Greg LeMond het met amper acht
seconden verschil van Lauren Fignon haalde, in
de maak is. De wielerfans varen er alleen maar
goed bij. (DNR)

Ronde van Italië - rit 19
1. Mikel Landa (Spa) 191 km in 4u53
2. Rui Costa (Por) 01:49
3. Pierre Rolland (Fra) 01:54

Algemeen klassement
1. Nairo Quintana (Col) 3.392,8 km in 85u02:40
2. Tom Dumoulin (Ned) 0:38
3. Vincenzo Nibali (Ita) 0:43

DM.sport
DeMorgen.ZATERDAG 27/05/201720DM.sport

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Poep- of kakstop
u hij zijn roze trui
(hopelijk tijdelijk)
kwijt is, borrelt de
kwestie weer op: dat ze
van de week hadden
moeten wachten op
Tom Dumoulin. Het

zijn die twee minuten die hij
verloor in de klim van de
Umbrail die hem nu zuur
opbreken. Vervolgens ging het
nog een stap verder: wie weet
is Dumoulin wel geflikt, mis-
schien is er hem een besmet
flesje aangereikt onderweg of
heeft iemand met last van
diarree met opzet zijn handen
niet gewassen terwijl hij het
ontbijt van de roze trui in het
hotel bereidde. Wie zal het
zeggen?

Bullshit. Er was geen 
complot en neen, Nibali en
Quintana moesten niet wach-
ten. Vallen door een stom toe-
val en daar even op wachten
in een wedstrijdsituatie die

dat toelaat, is een compleet
ander verhaal dan pech 
hebben door eigen schuld.
Bijvoorbeeld vallen omdat je
een bocht in een afdaling als
een gek hebt willen nemen, of
nog – zoals Steven Kruijswijk
vorig jaar – een stuurfout
maakt als je onder druk staat.

Moeten afstappen omdat je
moet poepen/kakken – met
dank aan Eurosport zijn we
nog eens op de verschillen in
het Noord- en Zuid-Neder -
lands vocabularium gewezen –
maakt wezenlijk deel uit van
de wielrennerij. Als dat op een
slecht moment gebeurt, heb je
dat aan jezelf te danken.
Niemand hoeft dan op jou te
wachten. Als je bovendien ook
nog eens een fietsbroek met
bretellen hebt, wetende dat je
af en toe op de pot moet, dan
heb je een groot probleem.

Ik zit nog met wat vragen,
maar misschien is dat de

beroepsmisvorming. Tom
Dumoulin heeft zondagavond
chocoladecake als dessert
gehad. Moet kunnen, was zijn
laconiek commentaar. Zeker,
en dat is misschien nog net te
behappen voor het stelsel van
een zwakke verteerder, maar
wat te denken van die pan-
nenkoeken op de rustdag? Ik
ben ook een zwakke verteer-
der en ik heb ook ooit een 
keer proberen presteren op
pannenkoeken. Dat was in de
marathon van Peking. Twee
Imodiums genomen, maar
tevergeefs. Twee keer van het
parcours gemoeten: één keer
in een McDonald’s en één keer
in het enige bosje van Peking,
dat zich ergens tussen de
derde en vierde ring in
bevindt, voor wie het interes-
seert. Sindsdien weet deze
jongen: nooit meer pannen-
koeken rond wedstrijden,
want te vet.

column

De uitleg achteraf voor de
poep- of kakstop was ook
vreemd. Waar ze het vandaan
hebben dat Tom Dumoulin
boven de 2.000 meter geen
zuurstof meer heeft voor de
werking van zijn darmen, is
een raadsel. Of ze hebben bij

Sunweb de wetenschap op
haar kop gezet en daar nog
niks over gepubliceerd, of ze
denken ons met een kluitje in
het riet te kunnen sturen.

Het kan een stuk eenvoudi-
ger, zoals: Dumoulin heeft
alles om een topper te zijn –

het vermogen, de kop, de
benen, de babbel, de hersens –
maar misschien niet de maag
en darmen. De spijsvertering
is een discriminerende factor
in een uithoudingssport en
bepaalt ook finaal de recupe-
ratie. De cyclus van Krebs 
zullen we u besparen, maar
via maag en darmen komt de
glucose in het bloed terecht
en na wat chemische proces-
sen arriveert de energie in de
spieren. Groterondewinnaars
zijn zonder uitzondering
goede verteerders: wat je er
boven ingooit, wordt efficiënt

Ronde winnaars zijn goede verteerders: 
wat je er boven ingooit, wordt verbrand
en komt er onderin uit als energie en niet
als kak tijdens een sanitaire noodstop

N

‘Dit was echte
beginnersfout’

‘Ik zat achterin
lekker te keuvelen.
Tja, dat moet je als

leider niet doen’
TOM DUMOULIN

KOPMAN SUNWEG TEAM

► Het Giro-
peloton is
op weg naar
het skioord
Piancavallo.
© TDW

Onoplettende Dumoulin moet roze afstaan aan Quintana

‘Een olympische titel doet me niet sneller
lopen.’ Neen, Nafi Thiam gaat er niet van uit
dat ze het goud straks op het WK zomaar 
in de schoot krijgt geworpen. Hoe goed ze
nu al is, daar kan de Naamse dit weekend
op de Hypomeeting in Götzis al zicht op
krijgen.

Ze won nog nooit in Götzis en toch is Nafi Thiam
(22) hét gezicht van de Oostenrijkse meeting. Ze
staat op de affiches, moet de internationale pers
te woord staan en wordt van links naar rechts
gesleept voor fotoshoots. Zo gaat dat als olympisch
kampioene; geen seconde voor jezelf en geen tijd
om te genieten van het gezellige Mösle-stadion.
Sinds haar titel in Rio is Thiam de leading lady van
de zevenkamp en de kans is groot dat ze dat nog
even blijft, zeker na het afscheid van Jessica Ennis
en Brianne Theisen-Eaton, goed voor zilver en
brons op de Spelen.

“Buiten de speaker die me als olympisch kam-
pioene aankondigt, is er voor mij niets veranderd”,
blijft Thiam nuchter. “Het zijn nog steeds dezelfde
proeven en dezelfde meisjes. Dat nieuwe statuut
stoort me niet en tast mijn kwaliteiten ook niet
aan. Zodra ik op de piste stap, concentreer ik me
op wat me te doen staat.”

Ze noemt 2017 telkens une année light. Maar dat
geldt niet voor het WK in augustus. “Nee, ik ben
niet het type dat je m’en fouszegt tegen een belang-
rijke competitie, ik neem dat altijd serieus. Het zal
gewoon moeilijk worden om op het WK even goed
te presteren als op de Spelen”, stelt Thiam. “Het
grote verschil met vorig jaar is dat 2016 alleen maar
om atletiek ging. Ik trainde meer en intensiever
en ik lette op alles: dat ik goed at, dat ik voldoende
rust nam, op tijd in mijn bed kroop … Ik ontzegde
me gewoon veel zaken. Atletiek was veel meer dan
gewoon vijf uur trainen per dag. Ik ging ermee sla-
pen en ik stond ermee op. Dat kan ik niet elk jaar.
Dit jaar heb ik de rem toch wat opgetrokken, zodat
ik later weer gas kan geven.”

Elleboog sparen
Eigenlijk is 2017 het begin van een nieuwe olym-
pische cyclus, om in Tokio 2020 weer top te zijn.
“Ik heb altijd in dat opzicht gedacht”, zegt Thiam.
“Als ik elk jaar zou trainen zoals in dat olympisch
jaar, dan mag je me afschrijven voor Tokio, dan
zou ik fysiek op zijn. Ik ben geduldig, ik ga me niet
overhaasten. Dat is de fout die veel meisjes
maken.”

Na de Spelen nam Thiam mede door een elle-
boogblessure een lange rustperiode. “Ik heb na
Rio vijf maanden gewacht voor ik de kogel weer
vastnam en acht maanden voor de speer. Het komt
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Tokio 2020 start nu

‘Als ik elk seizoen zou trainen
zoals in dat olympisch jaar,
dan mag je me afschrijven

voor Tokio, dan zou ik fysiek
op zijn. Ik ben geduldig’

NAFI THIAM

er nu op aan om de machine weer in gang te trek-
ken”, zegt ze. “Uiteraard ben ik een beetje bang om
mijn elleboog opnieuw pijn te doen en te hervallen.
Ik heb sinds de Spelen ook nog niet à fond gegooid.
Ik ga zeker niet proberen om hier mijn record te
verbeteren. Het zal belangrijk zijn om goed op te
warmen voor een rustige eerste poging. (glimlacht)
Wat niet makkelijk is want ik ken mezelf: als ik in
competitie uitkom, is het moeilijk om ingehouden

te werpen. Maar ik wil mijn elleboog niet kwijt zijn
voor de rest van mijn carrière.”

Een eerste graadmeter dus, zonder al te hoge
verwachtingen. “Götzis valt altijd wat vroeg in het
jaar, hé. Vorig jaar haalde ik hier 6.491 punten, drie
maanden later in Rio zat ik aan 6.810 punten. Ik
zie Götzis vooral als een gelegenheid om zien waar
ik sta, om te zien wat al goed is en wat niet. Het
resultaat op zich is minder belangrijk.” (VH)

Olympisch kampioene Nafi Thiam test vorm tijdens Oostenrijkse Hypomeeting

Het zit er bovenarms op
tussen Anderlecht en
Brussel. De landskampioen
kreeg geen titelfeest in 
de stad. Oorzaak van alle
wrevel: het Eurostadion.

‘Anderlecht houdt van Brussel,
maar houdt Brussel wel van
Anderlecht?’ Eén welgeplaatste
zin op de website van de
Belgische landskampioen sprak
boekdelen. Anderlecht is boos.
Terwijl de voetbalclub voor het
eerst in drie jaar een titel won,
bleef het op enkele verdwaalde

paars-witte vlaggen stil in de
stad. Geen bustocht langs het
Atomium, geen glas cham-
pagne in de Wetstraat. 

Hoe komt dat? Bij het kabinet
van burgemeester Yvan Mayeur
(PS) klinkt het dat er nooit een
officiële aanvraag voor een titel-
viering is binnengekomen. Hier
en daar wordt ook de terreur-
dreiging aangegrepen als reden
voor de afwezigheid van een
paars-wit volksfeest. Maar in de
praktijk is de splijtzwam tussen
club en politiek toch – alweer –
het Eurostadion-dossier. 

Niet voor niets wijst Brussels
minister Guy Vanhengel (Open
Vld) er fijntjes op “het glas niet
te willen heffen met mensen die
niet correct zijn”.

Koude oorlog
Een verklaring die bij Ander -
lecht met onbegrip wordt ont-
haald. De tienduizenden fans
van de voetbalclub die niets met
het geparkeerde Eurostadion te
maken hebben, blijven in de kou
staan, vindt manager Jo Van
Biesbroeck. “Of het nu in de
businesswereld of de politiek is,
je moet zaken van elkaar kun-
nen scheiden. Het Eurostadion
heeft niets te maken met een
titelviering in de stad. Zo’n feest
gaat over de fans. Over inwoners
van Brussel, dus. Dat moet de
politici toch ook bezighouden?”

De open oorlog tussen club en
politiek mag stilaan gaan stop-
pen. Dus, vindt Van Biesbroeck,
is het tijd om als volwassenen
rond de tafel te zitten. “Het
Eurostadion mag de relatie 
tussen de club en de politiek 
niet blijven beïnvloeden. Kijk,
Anderlecht vindt het een mega-
lomaan project dat ver van de
door ons gewenste voetbal -
beleving staat, aan een kostprijs
die beduidend hoger ligt dan
eerst geraamd. Er nu instap-
pen zou de toekomst van
Anderlecht in gevaar
kunnen brengen. Maar
wil dat zeggen dat we
niet meer construc-
tief kunnen samen-
werken met de
politiek?” 
(NVK/AMG)

zogezegd

‘Ik kan morgen naar een vijftal mooie clubs 
in Europa. Ik heb telkens geantwoord: ‘Bel later
eens terug.’ De auto is toe aan een smeerbeurt’

► Trainer Michel
Preud’homme
neemt even rust 
na zijn periode 
bij Club Brugge.
Hoelang? ‘Dat zien
we wel.’

Anderlecht en
Brussel in de clinch

► Brussels
minister Guy
Vanhengel:
‘We willen
het glas niet
heffen met
mensen die
niet correct
zijn.’

verbrand en komt er onderin
uit als energie en niet als kak
halfweg tijdens een sanitaire
noodstop. Lance Armstrong
bijvoorbeeld was een fenome-
nale verteerder. Eddy Merckx
ook. Greg LeMond was wel-
licht de ergste. Die at burrito’s
en burgers tijdens de Tour.

Minder goede verteerders
kunnen nog altijd superkam-
pioenen zijn en grote rondes
winnen, maar dan moet alles
meezitten. Het is niet bekend
hoe het voedingsplan van
Dumoulin eruitziet, en of hij
er wel een heeft, maar Team

Sunweb heeft wel degelijk 
een nutritionist in dienst dus
mag je aannemen dat ze 
daarnaar hebben gekeken.
Als Dumoulin alsnog de Giro
wint, dan heeft hij dat nage-
noeg in zijn eentje geklaard,
tegen Nibali en Quintana die
steeds op helpers konden
rekenen. Zo’n experiment is
niet voor herhaling vatbaar:
Tom Dumoulin moet naar
een topteam of hij moet door
betere renners worden
omringd en dan is de Tour de
France met zijn lopende cols
ook een haalbare kaart.

► Als olympisch zevenkampkampioene is Nafi Thiam het uithangbord van de meeting in Götzis. 
‘Dat nieuwe statuut stoort me niet en tast mijn kwaliteiten niet aan’, blijft ze kalm. © BELGA


