
geboren in Katherine in Australië en dat was
13.700 kilometer in vogelvlucht. Porte leeft een
groot deel van het jaar op 16.847 kilometer van
startplaats Düsseldorf.

Over test- en vermogens- of andere exacte waar-
den worden geen mededelingen gedaan bij
BMC, en dat is jammer. De ploeg doet inzake
geslotenheid en paranoia een beetje denken aan
US Postal en dat is dan weer niet te verwonde-
ren, want de algemeen manager heet Jim
Ochowicz en die was ook betrokken bij de ploeg
van Armstrong. Een interview met in België
bekende personeelsleden zoals Allan Peiper
voor dit specifieke Tour-verhaal werd op het
laatst afgeblazen. Informele contacten zijn niet
gewenst. Alles gaat via de twee persmensen van
de ploeg en die hebben als taak de output te
controleren.

Wat we weten over Porte komt van toevallige
tweets of uitlatingen van anderen. Intrinsiek is
hij de beste klimmer van het peloton. Jawel,
even goed als of beter dan Nairo Quintana. Porte
reed in 2015 29 seconden sneller op de Col de la
Madone (13,1 kilometer voor een gemiddelde van
7 procent) dan zijn toenmalige kopman Froome
bij Sky. De 29:40 is ook een minuut sneller dan
de tijd die Armstrong in 1999 al liet optekenen.
Op de minder steile stukken (tussen 7 en 10 pro-
cent) is hij de allerbeste en op de steilste (plus 10
procent) kan hij normaal Quintana aan. 

Maar wat met zijn klassieke jour sans? Ook
daar heeft men bij BMC een antwoord op. “Dat is
een verzinsel. Richie reed tot en met 2015 in
dienst van Froome. In 2014 viel Froome en werd
hij ineens kopman. Maar van plan A zomaar
naar plan B overgaan, dat werkt niet.”

Op Chamrousse kreeg hij enkele dagen later
negen minuten aan zijn broek. Vorig jaar was zijn
eerste jaar als kopman en ook dan ging het mis.
Een lekke band in de tweede etappe kostte hem
1:45 en hij was op achtervolgen aangewezen. “Een

tactische fout van hemzelf en van de ploeg”,
luidde de strenge analyse. “Er had altijd iemand
bij Porte moeten zijn om hem bij te staan. Dat zal
ons leren voor de komende edities.” 

Porte was ook de renner die samen met
Froome op de Ventoux achter op een gestopte
motor knalde, waarna Froome het op een lopen
zette. In Rio, ten slotte, ging Richie Porte in de
afdaling waar Annemiek van Vleuten haar
moordsmak maakte ook tegen de grond en brak
zijn schouderblad. Zijn eerste seizoen als kop-
man van BMC zat erop.

Het is nog maar de vraag of ze hebben geleerd
bij BMC van de Tour 2016 als je de samenstel-
ling van de ploeg ziet. Nog nooit heeft een team
ongestraft op twee paarden kunnen wedden, al
heeft Sky ook weleens Mark Cavendish mee -
gehad in een ploeg met Tour-winnaar Froome,
maar ‘Cav’ moest en kon ook zelf zijn plan trek-
ken als de streep in zicht kwam. Porte is minder
bedreven en kan hulp best gebruiken.

De ideale meesterknecht voor Porte zou Greg
Van Avermaet kunnen zijn: sterk als een beer,
altijd vooraan willen koersen en geen probleem
om hellingen te verteren. Van Avermaet zou de
man kunnen zijn die Porte afzet aan de laatste
col of in de veilige zone in de buurt van om het
even welke aankomst.

Fabio Baldato lacht als we hem dit voorstel-
len. “Yeah, yeah. No question dat Greg een ideale
man is om Richie door het peloton te leiden en
dat heeft hij ook vorig jaar al gedaan, maar Greg
zal ook zijn eigen kansen verdedigen.”

Niet iedereen bij BMC is ervan overtuigd of
dat wel zo’n goed idee is, in die mate dat er zelfs
voorstellen zijn geformuleerd om Ben Hermans
te selecteren en Van Avermaet thuis te laten.
Hermans, die in de Giro schitterde maar na 
zestien etappes uitstapte met een virus in maag
en darmen, had Porte kunnen bijstaan in de
bergen. Ochowicz hakte ten slotte de knoop
door: de beste klassieke renner van het ogenblik
moest ook mee. ‘Och’ weet hoe snel de kansen
kunnen keren.

BMC heeft nu vier man voor het vlakke, vier
man voor bergop én kopman Richie Porte.

Bij BMC heeft men ook het etappeschema uit
het hoofd geleerd en daar hebben ze gezien dat
de twee Pyreneeën-etappes, waarin Van
Avermaet van onschatbare waarde zou kunnen
zijn voor Porte, gevolgd worden door de etappe
naar Rodez. Daar brak Van Avermaet in 2015 de
ban door een bloedstollende sprint bergop
tegen Sagan af te sluiten met een overwinning.
Een BMC’er: “Wetende dat de Tour wordt
gewonnen door je kopman energie te laten 
sparen is de vraag: in hoeverre wil Greg zich in
de Pyreneeën opofferen voor Richie?”

Bij BMC weet men dat Rodez en ook Longwy
(derde etappe, maandag) met stip staan aange-

duid bij Van Avermaet en eerder deze
week liet hij al verstaan dat hij wel

vijf mogelijkheden zag en dat hij
ze niet zou laten liggen. “Het is
te hopen dat Baldato hem bij de
les houdt. We hebben een
unieke kans om een Tour te win-

nen, dan geeft het geen pas als
een van onze sterkste renners

zich in overgangsetappes
choco rijdt voor eigen

gewin.”
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Epo werkt wel

n zo is het wielrennen, dit jaar nummer acht op de
internationale hitlijst van de dopingovertredingen
waarin atletiek alweer alle records overtreft, er toch
in geslaagd het bij de start van de Tour de France
over doping te hebben. In de eerste plaats gaat onze
dank uit naar de heer André Cardoso voor zijn uit-
zonderlijke bijdrage aan dit debat door net voor de

Tour zich te laten betrappen op erytropoëtine, het product
dat doorgaans wordt aangeduid met de afkorting epo.
Domoor.

We zitten in Duitsland en dat is precies tien jaar nadat
het zoveelste Duitse dopinggeval de nationale zenders
ARD en ZDF deed afhaken als rechtenhebber van de Tour
de France. Dat ene en voorlopig laatste geval, hoewel hij
nog eens tegen de lamp zou lopen vier jaar later, heeft een
naam: Patrik Sinkewitz. Die is heel erg bekend in enkele
Vlaamse huizen en kantoren, maar voor de een is de herin-
nering aan Sinkewitz al gelukkiger dan voor de andere, dat
even terzijde.

Het is ook geen toeval dat uitgerekend gisteren The
Lancet met zijn publicatie kwam van een onderzoek van de
Universiteit van Leiden naar de effecten van epo. En het is
nog minder toeval dat de studie meteen vrij beschikbaar
was op het internet. Terwijl je daar in sommige gevallen
klauwen vol geld moet voor betalen, kon je het artikel met
de bevallige naam ‘Effects of erythropoietin on cycling 
performance of well trained cyclists: a double-blind, rando-
mised, placebo-controlled trial’ integraal downloaden.

Het was een beetje schrikken toen deze ochtend Radio 1
in mijn oor fluisterde dat was bewezen dat epo niet helpt.
De NOS-site meldde het ook: ‘Epo laat wielrenners niet
beter presteren’, tussen aanhalingstekens weliswaar. In de
tekst stond ook een quote
van een onderzoeker dat
er geen reden is om aan
te nemen dat het resul-
taat van dit onderzoek,
afgenomen bij goed
getrainde amateurwiel-
renners, zou verschillen
van de profs. Gedurfd.

Het Centre for Human
Drug Research (CHDR)
in Leiden heeft 48 goed
getrainde wielertoeristen
dubbelblind een epo- of
een placebokuur toege-
diend en vervolgens
getest op een maximale
vermogenstest in een
labo en daarna op de
Ventoux in een klimtijd-
rit. De epogroep pres-
teerde beter op de maxi-
male test: 3 procent meer output en 5 procent meer
maximale zuurstofopname. In de submaximale test – de
klim naar de top van de Ventoux – was geen verschil merk-
baar.

Het artikel is goed wetenschappelijk werk, correct 
opgeschreven en heeft de grote verdienste dat het de fel
overdreven effecten die aan doping worden toegedicht
relativeert. Het is langer bewezen dat doping bij getrain-
den niet het directe effect heeft van de plotse wonderpil.
Het is geen toeval dat de DDR het destijds had over onder-
steunende middelen, bedoeld om meer trainingsarbeid te 
kunnen verzetten.

Ergens aan het eind van het artikel staat wel: ‘Our study
design has several inevitable limitations.’ Dat willen we best
geloven. De selectie van de atleten bijvoorbeeld.
Uiteindelijk kwamen ze boven met een gemiddelde tijd
van 1u40. Dat is goed, maar bijvoorbeeld professor
Europese Studies Hendrik Vos haalt elke dag die tijd, en 
als het moet achterstevoren. Het geleverde vermogen van
3 watt per kilo tijdens de studie is precies de helft van wat
een goeie prof haalt. Terecht stelt de studie dat het een
open vraag is of de bevindingen van deze studie ook gelden
voor de top.

Voor deze proef misschien wel, maar wellicht niet voor
pakweg de Tour. Het is al langer bekend dat epo vooral
goed werkt in de recuperatie tijdens meerdaagse inspan-
ningen en dat heeft deze studie niet kunnen/mogen onder-
zoeken. Die beperking geeft het artikel ook trouwens 
netjes aan en daarom is het fundamenteel oneerlijk en/of
dom van de media om dat er niet bij te vermelden. 

Epo werkt minder spectaculair dan men denkt, maar
het effect van de werking neemt toe met de lengte van de
inspanning. Stel dat epo je 2 procent (erg conservatieve
schatting) beter laat recupereren en dat je elke dag maar 
5 procent minder wordt in plaats van (zonder epo) 7 pro-
cent. Na tien dagen is de epogebruiker 11 procent beter dan
de niet-epogebruiker. Daarmee word je in de vernieling
gereden en dan vergeten we nog gemakshalve het desas-
treuze effect op het lichaam van de minder gerecupe-
reerde als die achter eporenners moet aanrijden. De
belangrijkste zin van de hele studie staat ergens middenin:
“Jammer dat we door de WADA-bepalingen deze test niet
met echte profs kunnen doen.”
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