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Froome is 
niet bovenmenselijk

column

hris Froome heeft de Giro gewonnen en
wordt zowat uitgespuwd.

Omdat Chris Froome nu al een aantal
grote rondes op rij met zijn Sky-brigade de
wedstrijd controleert zoals Lance
Armstrong dat deed (behalve dan deze
Giro)?

Omdat Chris Froome op zijn fiets zit zoals mijn
postbode met het BMI van een Somaliër die vier
maanden onderweg was zonder een deftig maal?

Omdat Chris Froome die arme Tom Dumoulin
zijn tweede Giro-zege op rij afpakt?

Omdat Chris Froome, nadat hij eerst menselijk
was verklaard, ineens weer bovenmenselijk pres-
teerde door op tachtig kilometer van de aan-
komst een solootje op te zetten?

Of omdat Chris Froome bij Sky rijdt en Sky in
opspraak is gekomen?

Of misschien omdat Chris Froome in de Ronde
van Spanje een urinestaal afleverde waarin een
overdreven grote hoeveelheid salbutamol werd
gevonden?

Wellicht ook omdat Chris
Froome een wielrenner is en
deze sport obsessief destructief
de eigen kleine miserie uitver-
groot tot planetaire bedreigin-
gen.

De eerste drie ‘omdats’ zijn het
niet waard om op in te gaan. Oké,
het is een lelijke wielrenner en de
dominantie van één team is nooit
leuk en jawel, de overwinning
van zo’n Tom Dumoulin vorig
jaar was een gigantische opluch-
ting.

En dan nu waar het echt om
gaat.

Was het bovenmenselijk om
op tachtig kilometer weg te rij-
den en te blijven? Ik heb nog
geen data zien verschijnen om
ons erop te wijzen dat Froome te
lang aan te hoge wattages zou hebben gereden.
Inmiddels is al uitgebreid aangetoond dat op deze
methode behoorlijk wat ruis zit, maar er is een
publiek voor.

Volgens ex-Tour-arts en dopingspecialist Jean-
Pierre de Mondenard kon Froome die solo vooral
bolwerken omdat de rest van het veld in de derde
week nog slechts een verzameling halve zolen
was. Naast Froome, negen podia in grote rondes
waaronder vijf overwinningen, heeft maar één
andere deelnemer van deze Giro een grote ronde
gewonnen, Tom Dumoulin. Hij was dan ook de
op één na beste.

Eén andere, Thibaut Pinot, had ooit een keer
op een Tour-podium gestaan, in 2014 toen
Froome en Contador na valpartijen de strijd
moesten staken. Het was dus een strijd van één
man tegen jongens en de mannen zijn altijd op
hun best als het wat langer duurt. Chris Froome
(33) had gezegd dat hij er in de derde week wilde
staan en dat is hem ook gelukt.

Her en der wordt het nu voorgesteld alsof

Chris Froome ineens in 2013 vanuit het niets een
grote ronde won. Dat is de geschiedenis behoor-
lijk geweld aandoen. De man was al tweede beste
tijdrijder van zijn land na Wiggins in 2010, was in
2011 in de Vuelta en in 2012 in de Tour beter dan
zijn kopman Bradley Wiggins en werd door de
wetenschappers van Sky al snel hoger ingeschat
dan Wiggins. Zijn geschiedenis van malheuren
en ziektes wordt daarbij ook gemakshalve verge-
ten. Hij was 28 toen hij zijn eerste grote ronde
won. Daar is niets abnormaals aan.

Maar hij rijdt bij Sky, een verdacht team.
Welnu, wat de zaak-Wiggins betreft: Dat. Is. Geen.
Zaak. En dus ook geen doping. Als je ziet wat
Wiggins allemaal moest nemen om zijn hooi-
koorts en ademhalingsproblemen te controleren
– verschillende sprays en pillen en wat al niet
meer – dan is het volstrekt logisch dat één goede
spuit werd verkozen. We spreken over 2012, wel-
teverstaan. Vandaag zou zo’n therapeutische uit-
zondering al lastiger zijn om te krijgen.

Ik moet ook de eerste wieler-
arts tegenkomen die mij bevestigt
dat Wiggins drie weken lang de
Tour heeft gedomineerd op die
40mg triamcinolone. Ik zou met-
een ook graag van die wielerarts
willen horen of hij deze Giro-over-
winning van Froome toeschrijft
aan het langdurig gebruik van sal-
butamol voor zijn inspannings-
astma. En hij mag mij desgeval-
lend ook de wondermiddelen
aanwijzen die je in de derde week
bovenmenselijke krachten geven.

Ik ken het antwoord: die zijn er
niet. Niet de artsen en niet de won-
dermiddelen. Tenzij Froome een
Landisje heeft gedaan en met
bloedtransfusies heeft gewerkt. In
dat geval zullen we het snel
genoeg te weten komen.
Overigens is door ernstige artsen

en fysiologen ook altijd beweerd dat de fenome-
nale prestatie van Floyd Landis in 2006 (weggere-
den naar La Toussuire en uit de doden opgestaan
een dag later richting Morzine) niet kan worden
verklaard door een bloedzakje, maar dat het wel
degelijk om een fenomenale prestatie ging.

Wat die salbutamolzaak van Froome betreft,
nog dit. Geen enkele studie vindt een effect op de
respiratoire prestaties van gezonde mensen als
die puffen. Bij supra-therapeutische doses zou er
licht anabool effect optreden, maar dan vooral bij
krachtsporters. Of dat dan het grote geheim is
van Chris Froome, is zeer de vraag.

Sowieso is zijn salbutamolprobleem geen posi-
tieve plas die tot een onmiddellijke schorsing kan
leiden. En je krijgt er ook geen vier jaar voor, zelfs
geen twee jaar. Er is een goede reden waarom het
Wereld Antidopingagentschap daartoe heeft
beslist, lang voor Froome. De salbutamoltesting
gaat uit van grenswaardes en die kunnen nogal
verschillen van geval tot geval. Daarom wordt
nader onderzoek gevraagd en niet omwille van
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Bryan Coquard won de slot -
rit, maar de grote winnaar
van de 88ste Baloise
Belgium Tour is Lotto-
Soudal. Jelle Vanendert (33)
en Jens Keukeleire (29)
verdeelden de prijzen:
winst in de koninginnenrit
en eindwinst.

“Het is de tweede keer op rij dat
ik de Ronde van België win en
ik vind dat de situatie van dit
jaar lijkt op die van vorig jaar”,
zegt Keukeleire. “Ik heb dezelfde
voorbereiding gedaan, met een
hoogtestage, en ik heb hetzelfde
goede gevoel. Na de Ronde van
België heb ik vorig jaar een goed
BK en een goede Tour gereden.
Die lijn wil ik nu doortrekken.”

Keukeleire legt de lat zelfs
nog iets hoger. “Je mag me een
favoriet noemen voor het BK”,
zegt hij. “En ik denk dat ik een
echte kanshebber ben om een
rit te winnen in de Tour. Als ik
zie hoe het vorig jaar is gelopen,
moet ik ambitie hebben. Het
BK-parcours in Binche ligt me
en in de Tour zal ik dit jaar vaker
mijn eigen kans mogen gaan. In
de vlakke ritten zal ik werken
voor Greipel, maar verder kan
ik mijn ding doen.”

Zwakke tegenstand
De zwakke tegenstand in de
Ronde van België maakt het
moeilijk om het echte niveau
van Keukeleire in te schatten,
maar dromen mag natuurlijk.

“Akkoord, op basis van de bezet-
ting is dit geen echte referentie,
maar die zaterdagrit in de
Ardennen was echt lastig, dat
weet ik wel. Een rit winnen in de
Tour is een groot doel van me.
Als het lukt, is dat iets wat ze tot
het einde van mijn carrière zou-
den blijven afroepen.”

Sheena, de vriendin van
Keukeleire, is zwanger van hun
tweede kindje. De geboorte is
uitgerekend voor 6 augustus.
“Dat kan dus spannend wor-
den”, zegt de West-Vlaming. “Ik
mag van de ploeg uit de Tour
stappen als Sheena belt. Ik zou
het begrijpen als ze hadden
gezegd dat dat niet kon, de Tour
is nu eenmaal superbelangrijk,
en dan zou ik niet gestart zijn,

maar net daarom vind ik het
heel knap dat ze begrip hebben.”

Met dat soort extrasportieve
besognes hoeft collega Jelle
Vanendert geen rekening te
houden als hij naar de Tour
trekt. Het wordt zijn eerste deel-
name sinds 2012 en ook hij heeft
er zin in. “Ik zal met bepaalde
verwachtingen starten”, zegt hij.
“Ik ben al het hele seizoen goed
bezig, vind ik. In de klassiekers
voelde ik me zelfs sterker dan
destijds op Plateau de Beille
toen ik die rit won. Ik heb de
voorbije weken goed gewerkt:
ik heb niet te veel rust genomen
na Luik en ben op hoogtestage
geweest in de Sierra Nevada.
Koers is geen exacte weten-
schap, maar ik hoop dat ik

straks dezelfde goede benen heb
als in het voorjaar.”

In de Ronde van België bleek
er alvast niet veel mis met die
benen. Vanendert stak er in de
koninginnenrit met kop en
schouders bovenuit. “Bergop
had ik overschot”, zegt hij. “Dat
doet het beste vermoeden voor
wat nog komt. Maar of dat wil
zeggen dat ik nog veel ga win-
nen... Ik heb geen sprint, dus ik
moet alleen aankomen. In het
moderne wielrennen is dat heel
moeilijk. Zaterdag was de
tweede zege ooit in mijn car-
rière. Ik ben geen uitbundig
type, maar dat maakt me echt
blij. Zo’n ritzege in de Ronde van
België is voor mij even belang-
rijk als een rit in de Tour.” (BA)

Lotto verdeelt de prijzen in Ronde van België
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favoriet noemen

voor het BK. 
En ik denk dat 

ik kanshebber ben
voor ritwinst 

in de Tour’
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klassejustitie, zoals weleens wordt uitgelegd.
In dat verband is het interessant te weten dat

sinds de zaak-Froome het WADA zijn analyse-
richtlijnen heeft veranderd. Sinds begin 2018
moeten de labo’s ook ineens de densiteit van de
urine rapporteren. Je kan er gif op innemen dat
dat een element zal zijn in de verdediging van
Froome.

Ongelooflijk/ongeloofwaardig (schrappen wat
niet past) was een kop in een krant. Typisch wiel-
rennen. Ik weet het niet, maar het zou mij niet
verwonderen als Froome straks vrijuit gaat en in
één moeite de Tour wint. Wellicht vindt men dat
dan ook ongelooflijk ongeloofwaardig. Het zij zo.
Nuance is aan deze sport en haar volgers niet
besteed.

Ik weet het
niet, maar 

het zou mij niet
verwonderen

als Froome
straks vrijuit

gaat en in 
één moeite 

de Tour wint Laatste rit
geneutraliseerd
Froome kreeg de eindzege
in de slotrit op een schotel-
tje aangereikt omdat op
vraag van hem en enkele
andere renners de wedstrijd
na dertig kilometer werd
geneutraliseerd. Zo kon hij
op trainingstempo naar de
finish rijden. Nadien werd
duidelijk dat hij niet opgezet
was met het gebrek aan vei-
ligheid op het lokale par-
cours in Rome, toen de
interviewer vroeg of hij
dankzij de neutralisatie meer
had kunnen genieten van
zijn zege. “Dat zou ik niet
meteen zeggen. Het was
wel top om de atmosfeer
hier in Rome op te snuiven:
alle monumenten, het
volk,... Die kant ontgoo-
chelde zeker niet.” (BELGA)

◃ Froome 
peddelt samen
met het hele 
peloton door 
de straten van
Rome. © ANP   


