
DeMorgen. MAANDAG 10/07/2017 23DM.tour 2017

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Machiavelli 
rijdt niét mee

igoberto Urán heeft de eerste echte koningin-
nenrit gewonnen en kunnen we daar iets op
tegen hebben? Ja, als we teruggaan naar die
schandalige non-sprint van hem toen hij
samen met Aleksander Vinokoerov op de
olympische eindstreep afstormde in Londen in
2012 en als een aspirant de verkeerde kant

opkeek, waarna Vino won. Urán kreeg een huis van het
Colombiaanse olympisch comité omdat hij een
medaille had gewonnen. Wat hij uit Kazachstan kreeg
voor het wegschenken van dat goud, is niet bekend.
Gisteren sprintte hij vol rechtdoor. In tegenstelling tot
in Londen had hij gisteren ook maar twee versnellin-
gen meer en hij ging voor de zwaarste.

Later kreeg ik van een ploegleider die Urán en nog wel
meer Colombianen bij hem had gehad een mogelijke ver-
klaring voor wat er zich die dag in het hoofd van Urán
had afgespeeld. Of ik Narcos had gezien, de Netflix-serie
over drugsbaas Pablo Escobar en zijn Medellin-kartel?
Ja? Welnu, zei de ploegleider, alle Colombianen die in
Medellin groot zijn geworden, hebben een on s’en fou-
tismeen een cynisme, waar wij Europeanen niet bij kun-
nen. Die hele stad en wijde omgeving heeft decennialang
zo moeten overleven: wees slimmer dan de andere, grijp
wat je kan grijpen, boks niet boven je gewicht en blijf
leven. Bij Urán zit dat pragmatisme ingebakken. Bijgevolg:
alsnog gefeliciteerd Urán, al had Warren Barguil die over-
winning ook verdiend en langer dan drie minuten.

Meer dan ooit was wielrennen gisteren het verhevigde
leven, zoals Jan Wauters dat ooit zo mooi verwoordde.
Drama, verdriet, vreugde, wisselende kansen en de dood
die om de hoek loerde.

Eerst ging Robert Gesink onderuit en hield er een sta-
biele breuk aan wervel L1 aan over. Had veel slechter
gekund. Het liep al bij al ook goed af met Richie Porte na
zijn doodsmak. Ogenschijnlijk na een stuurfout van hem-
zelf, dus niemand die iets te
verwijten viel.

Vallen hoort niet bij wielren-
nen, maar een afdaling op tijd
en stond wel. Bergaf rijden blijft
het gevaarlijkste onderdeel van
die sport en in tegenstelling tot
sprinten kan je dat moeilijk
reglementeren, laat staan
afschaffen. Alleen maar ren-
ners bergop een col opsturen
en nooit meer bergaf is ook
geen optie. Het is pijnlijk, maar
tot de uitvinding van de airbag
voor wielrenners zoals die al
twee jaar voor skiërs bestaat,
zullen we om de zoveel jaar een
Casartelli en een Weylandt
moeten betreuren.

Porte heeft gisteren zoveel
geluk gehad, dat je je niet kan voorstellen dat die jongen
ooit nog met de juiste instelling op een fiets kan kruipen
en tegen zeventig en harder naar beneden kan razen.
Twee zware crashes in twaalf maanden zitten nu tussen
zijn oren en zijn daar nooit meer weg te krijgen.

Eerder in de rit was er nog een incident dat als vreemd
werd omschreven door de commentatoren Michel Wuyts
en José De Cauwer. Froome had pech, stak zijn hand op
en Fabio Aru die dat had gezien, probeerde weg te rijden.
Ik vond dat wegrijden vreemd, maar De Cauwer vond het
vreemd dat Aru niet volle bak doorging en dat Fuglsang,
zijn ploegmaat, hem niet hielp om te profiteren van die
onfortuinlijke gang van zaken bij de geletruidrager. Dat
ook de rest van de kopgroep geen aanstalten maakte om
Froome in de vernieling te rijden, kon er ook niet in bij
deze adept van de oude wielercultuur.

Wie een beetje begaan is met het wielrennen, moet
beseffen dat deze sport in crisis vooral niet gebaat is bij
onsportiviteit. Het is niét abnormaal dat wordt gewacht
– of op zijn minst niét wordt aangevallen – nadat iemand
pech heeft. het doel heiligt niet alle middelen. Er rijden
er al genoeg mee in dat peloton die daar niks te zoeken
hebben, dat we ook niet nog een keer Machiavelli moeten
uitnodigen.

Er is wel iets mis met wie denkt dat bij pech van een
ander moet worden aangevallen. Zo’n Fabio Aru, wat een
valsaard zeg. Jammer dat die niet helemaal moest lossen
op de Mont du Chat. Er zijn een aantal wetten in de sport
en één daarvan is dat je in de mate van het mogelijke niet
probeert te profiteren van het ongeluk van je tegenstan-
der. In het voetbal, om nog maar eens die manke verge-
lijking tussen die twee sporten te maken, zal je ook niet
proberen scoren nadat de doelman zich heeft verstapt
en niet meer verder kan.

En kan het nu ook eens ophouden met dat anti-
Froome-gedoe? Neen, het is geen gestroomlijnde renner,
en zijn ploeg ís ijzersterk, en ze doen er alles aan om nog
sterker te zijn, en ik hoopte ook in stilte op een stunt van
Richie Porte, maar de man heeft nog geen krimp gegeven.
Pak Chris Froome in een één tegen één bergop, en niet
als zijn derailleur het niet meer doet.
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‘Ik wist niet zeker
of ik gewonnen
had. Het voelde
geweldig toen 
ze kwamen

zeggen dat ik
eerste was’
RIGOBERTO URÁN

Zelfs een bergrit wordt
tegenwoordig beslist in een
millimetersprint. Warren
Barguil stak in Chambéry
juichend de hand op, maar
Rigoberto Urán (30) won.

Urán is een beetje de herontdek-
king van deze Tour. De voorbije
2,5 jaar liet hij weinig sprekende
resultaten optekenen, maar na
een degelijke Route du Sud is hij
nu ook sterk op dreef in deze
Ronde van Frankrijk. Samen
met Porte, Bardet en Aru was hij
de enige die bergop gelijke tred

kon houden met Froome.
In de sprint in de straten van

Chambéry beloonde hij zichzelf
met dagwinst. “Ongelooflijk”,
zei ploegleider Andreas Klier.
“Een paar kilometer voor de
streep begon zijn versnellings-
apparaat te haperen. We kon-
den niet wisselen van fiets
omdat Rigoberto dan nooit
meer opnieuw vooraan zou zijn
geraakt. Omdat schakelen niet
meer kon, moest hij spurten op
zijn grootste versnelling.”

De fotofinish moest uitsluit-
sel brengen. Urán bleek een

banddikte sneller dan Barguil,
die als troostprijs de bolletjes-
trui mocht aantrekken. “Ik wist
niet zeker of ik gewonnen had”,
zei de Colombiaan. “Het voelde
geweldig toen ze kwamen zeg-
gen dat ik eerste was. Dit was
een emotionele dag na al die val-

partijen.”
Urán staat nu vierde.

“Ik doe een uitstekende
zaak”, zei hij. De laatste
keer dat hij hoog eindigde
in een grote ronde was in

de Giro vorig jaar. Toen
werd hij zevende. (BA)

Rigoberto Urán wint op kapotte fiets

‘De opgave van Thomas is 
een harde klap voor ons. 
Die van Porte een zware
tegenslag voor de Tour.

Niemand die zo een
concurrent wil zien uitvallen’

CHRIS FROOME

‘Nogmaals: ik zag Aru
niet demarreren’
Geïrriteerde Chris Froome stapt op tijdens persconferentie
Every inch a gentleman, Chris Froome.
Maar gisteren viel hij toch heel even uit 
zijn rol op de persconferentie. Knorrig
over de aanhoudende vragen rond het
incident met Fabio Aru, stapte hij
vroegtijdig op. ‘Bye, guys!’

Hoe hij mooi derde werd, de aanklampende Fabio
Aru vier bonificatieseconden verder van zich weg-
duwde en enkele andere tenoren na amper één
Tour-week compleet schaakmat zette. Items
genoeg, vond Chris Froome, om het in Chambéry
over te hebben.

Maar hét moment van de negende etappe
speelde zich uiteraard af op 32 kilometer van de
finish, zes kilometer onder de top van de Mont du
Chat. Plots stak Froome zijn hand op. Hulpkreet
om bijstand. “Mijn versnellingsapparaat was
stuk.” Aru, vlak achter de geletruidrager in de eer-
ste loge, zag het gebeuren en twijfelde niet. In zijn
aanvalsdrift kreeg de Italiaanse kampioen
Quintana mee.

Heiligschennis? Inbreuk tegen de ongeschre-
ven wet dat je een leider in nood niet bestookt?
Froomes antwoord sloeg iedereen met verbazing.
“Ik wist niet dat Aru had aangevallen.” Huh? Hoe
meer stekeblind kan je zijn? Aru kroop Froome
net niet op de rug bij zijn manoeuvre. “Echt, ik
heb het niet gezien. Dus kan ik hem ook niets kwa-
lijk nemen. Ik had het veel te druk met het zoeken
naar de Sky-volgwagen en het veranderen van
fiets. Pas aan de aankomst vernam ik het via een
paar journalisten.”

Porte speelt het fair
Zevenhonderd meter. Meer had Froome niet
nodig om opnieuw in het spoor van Porte en co.
te geraken. Waar de Australiër in hoogsteigen per-
soon het blok er had opgelegd. “‘Look guys, dit is
niet het moment om aan te vallen. Niet als Chris
pech heeft. Dat is niet fair’, moet hij tegen de
andere renners hebben gezegd. Bedankt, Richie.
Bedankt, ook aan de rest. Om te wachten en hier
geen munt uit te slaan. Zo zit sport in elkaar. Het
doet me plezier.”

Over naar de sportieve conclusies, vond er een.
Froome had de rit over de Mont du Chat vooraf
aangekondigd als cruciaal. Een half slagveld is het
gevolg. “Ik ben heel tevreden”, klonk het. “Even
vreesde ik dat Bardet in de finale buiten schot zou
blijven. Maar we draaiden met z’n vieren goed
rond achter hem. De balans is uiteindelijk zeer
positief. Het was enorm zwaar, maar ik sta nog
steeds aan de leiding.

“Mijn verwachting was dat deze etappe het
klassement zou dynamiteren. Dat is ook gebeurd.
Kijk naar de top tien. We staan niet langer met z’n
allen binnen de minuut. Het was wel een brutale
rit. De opgave van Geraint Thomas is a massive
hit, een harde klap voor ons. Die van ex-ploegmaat

Richie Porte a big blow, een zware tegenslag voor
de Tour. Niemand die op deze manier een recht-
streekse concurrent wil zien uitvallen.”

Maar toch. Hoe zat dat dan met die bodycheck
met Aru, nadat Froome opnieuw was komen aan-
sluiten, drong een Franse collega aan in een afron-
dende vraag. Een toevallige aanrijding? Kan. Al
stak Froome even verderop wel de hand op naar
de Italiaan. Wat is daar precies gezegd?

“Ik dacht dat ik daar in het begin van de pers-
conferentie een antwoord op heb gegeven”, rea-
geerde Froome. “U krijgt zo meteen de vertaling.”
Next. Last question. Waarop diezelfde collega zijn
vraag herhaalde, Froome de micro neerlegde en
opstapte. Bye guys.” (JDK)

► Froome leidt
de dans in 

de groep met 
favorieten. 
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