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andaag twintig jaar
geleden zat dokter Eric
Rijckaert al meer dan
een week in de gevange-
nis, nadat hij was opge-
pakt op de eerste rust-
dag in de Tour de

France van 1998, en zou daar
honderd dagen blijven zitten.
Ik heb Eric Rijckaert leren
kennen begin 1999. Hij was
toen al erg ziek. Nadat hij in
oktober 1998 na ruim drie
maanden gevangenis was ont-
slagen, kon hij meteen naar de
operatietafel: longkanker, een
diagnose die hij zelf in de cel
had gesteld toen hij zijn tbc-rx
zag. Zijn ergste vrees kwam
uit.

Nadien volgden de uitzaai-
ingen naar de hersenen en
ook dat had hij zelf vastge-
steld. Bij een fietstochtje nota
bene, toen hij zijn pedalen en
zijn voet niet meer op elkaar
kreeg afgesteld. Wanneer hij
later die avond in de Spaanse
les de simpelste vervoeging
niet meer kende, wist hij het
zeker.

Rond die tijd belde ik aan.
Net een half doodvonnis van
een uitgezaaide longkanker
gekregen, kwam er ook nog
eens een journalist hem lastig
vallen. Ik praatte mij naar bin-
nen op aangeven van de uitge-
verij, waarbij ik net een boek
uit had, en die wisten dat hij op
iets zat te broeden. Of hij hulp
kon gebruiken met zijn boek
dat hij wilde schrijven? Ik had
ervaring als ghostwriter.

Dat ik wist dat hij le docteur
X was, die een jaar eerder in
L’Equipe Magazine een boekje
had opengedaan over het epo-
en cortisone gebruik en mis-
bruik in het wielrennen, was
een pluspunt. Mijn interview
met een collega van hem, die
anoniem getuigde (hij wist
meteen wie het was) over de
gangbare praktijken en hoe
dokters daarmee gewrongen
zaten, ook dat had hij gelezen.
Dat ik nooit in de haag had
gezeten om hem en zijn fami-
lie te bespieden, maar gewoon
had aangebeld, dat vond zijn
vrouw dan weer oké.

Haardvuur
Een maand verder had ik daar
al een keer of acht gezeten, bij
dat haardvuur dat veel te hard
brandde omdat hij het koud
had en met op bijt afstand
Arthur de huishond, grom-
mend telkens als ik een centi-
meter in de richting van zijn
baas bewoog. Er was koffie,
veel koffie, en we praatten aan
één stuk door, alleen onder-
broken door zijn zorgzame
vrouw die af en toe kwam vra-
gen of alles oké was.

Er kwam een boek van, wat
ook de bedoeling was. Het ver-
scheen begin 2000 en hoewel
hij wist dat hij nog maar kort
te leven had, luisterde hij naar
zijn advocaten, die alle passa-
ges waarin hij zichzelf van
dicht of van ver zou kunnen
beschuldigen uit het boek wil-
den schrappen. Ook over de
anderen en over wat echt was
gebeurd, hebben nooit de
druk gehaald.

Het is twintig jaar geleden,
nu mag het wel zeker?

Ik vroeg: “Wat deed Willy
Voet met 235 dosissen epo in
zijn auto? Dat lijkt op dealen.”

Eric antwoordde: “Dat blijft

voor mij het grote mysterie.
Volgens de schema’s bij
Festina hadden wij vijftig
dosissen nodig om het hele
team een Tour lang op peil te
houden. Onze epo zat netjes
klaar in de frigo’s in garage-
boxen in Lyon. Wij wilden niet
naar Ierland en dan terug de
grens over met dat spul. En
dan rijdt hij met 235 dosissen
de Belgisch-Franse grens over.
Voor wie of wat? Onze epo
kwam uit Spanje of Portugal.

“Hij was de avond voordien
infusen bij mij komen halen.
Mijn vrouw kan het getuigen.
Ik had hem gevraagd of hij
producten bij zich had. Neen,
had hij gezegd, alleen die bax-
ters. Staan ze hem ook nog
eens op te wachten aan de
kleinste van alle grensover-
gangen.”

De magouilleur Voet had
gelogen, die avond bij
Rijckaert. Hij had gezegd dat
hij nog eens bij zijn vriendin
was langsgegaan voor een
laatste uweetwel, maar Willy
Voet was vooral langs het
Gentse gepasseerd om een
enorme hoeveelheid epo,
groeihormoon en testosteron
te komen ophalen bij een
bevriende apotheker.

Voet was soigneur bij
Festina, maar tegelijk dealer,
fixer en trafikant voor enkele
Franse ploegen en hun sport-
directeurs, die zelf niet mak-
kelijk aan hun epo geraakten.
Een aantal van hen is nu nog
actief en zet tegenwoordig een
erg grote mond op als het om
dopinggebruik gaat. Voet was
ook de man die achter de rug
van zijn teamdokter om, old
style, binnen het team zijn
handeltje bleef drijven in
extra ‘producten’. Dat alles
met de bedoeling zijn scha-
mel inkomen van Festina wat
bij te spijkeren.

Op 27 januari 2001 zou Eric
Rijckaert thuis overlijden,
omringd met de beste zorgen.
Sinds die zomer van 1998 ging
hij door het leven met het
voorvoegsel Festina-arts. Voor
mij was hij veel meer. Hij
leerde mij dat er niet één
waarheid bestaat en dat – vrij
naar Friedrich Nietzsche –
fanatiek geponeerde overtui-
gingen gevaarlijker waren
voor de waarheid dan leu-
gens. Het heeft er mijn leven
als journalist niet makkelijker
op gemaakt, maar ik ben hem
daar eeuwig dankbaar voor.

Voet was soigneur
bij Festina, maar

tegelijk dealer, 
fixer en trafikant

voor Franse
ploegen en hun

sportdirecteurs, die
zelf niet makkelijk
aan epo geraakten

DE SPORTZOMER 
VAN VANDEWEGHE
Sportjournalist Hans Vandeweghe laat
zijn licht schijnen op de Ronde van
Frankrijk.

Festina, de waarheid

Lance Armstrong stelt voor om
renners de slotklim van berg-
etappes in de Tour zonder fiets-
helm naar boven te laten rijden.
Volgens de oud-Tour winnaar,
die zijn zeven zeges moest afge-
ven na dopinggebruik, zou dit
het kijkplezier verhogen. “De
wielersport heeft helden nodig.
Met helmen en brillen op zien
de renners er, op hun shirtjes na,
allemaal hetzelfde uit. Dan zijn
het net robots. Denk aan Marco
Pantani. Als hij altijd met een
helm en bril had gereden, was
hij nooit zo’n icoon geworden.”

“Het is een dom idee”, zegt
Servaas Bingé, de ploegarts van
Lotto-Soudal. “Je hoeft niet snel
te rijden om op je hoofd te val-
len. Slecht neerkomen kan met
90 kilometer per uur, maar ook
met 9. Bij racefietsen zit je vast
in de klikpedalen en kan je min-
der snel reageren. Als iemand
in een groepje valt, kan je dan
ook nog eens fietsen van col-
lega’s op je krijgen.”

Alleen al in deze Tour gaven
meerdere renners van Lotto op
na valpartijen. In 2016 zweefde
Stig Broeckx zelfs tussen leven
en dood door een zwaar hoofd-
letsel, na een val mét helm. Hij
moest zijn carrière vroegtijdig
beëindigen. “Door alles wat wij
in de ploeg meemaakten ben ik
absoluut voor helmplicht.”

Armstrong voert ook aan dat
de snelste marathonlopers
(ruim 19 kilometer per uur) zich
sneller voortbewegen dan klim-
mers in de Tour, maar geen
helm dragen. Bingé: “Wie al
lopend valt, heeft veel meer spe-
ling met zijn reflexen om goed
terecht te komen dan wie op zijn
fiets zit.” (MR)

Geen helm op slotklim?
‘Een dom idee’

Moscon uit Tour
gezet na klap
aan collega
De Italiaanse renner Gianni
Moscon is uit de Tour gezet.
Moscon is een ploegmaat van
Thomas en Froome en gisteren,
23 minuten na de start van de
etappe, deelde hij een klap uit
aan Elie Gesbert. Blijkbaar
stelde Moscon de manier niet
op prijs waarop Gesbert de
ontsnapping van zijn ploeg-
maat Barguil probeerde te
beschermen. De jury bekeek de
beelden en besliste om Moscon
voor “zware agressie” uit de
wedstrijd te zetten. Moscon
heeft een voorgeschiedenis van
slecht gedrag. Vorig jaar in
Romandië maakte hij racisti-
sche opmerkingen naar de
donkere Reza. Hij werd daar-
voor zes weken geschorst. In
een geschreven waarschuwing
werd hem meegedeeld dat hij
in geval van een gelijkaardig
incident zou worden ontslagen.
In de Tre Valli Varesine zou hij
Reichen bach met opzet ten val
hebben gebracht. (MG)

Baalweekend
voor Belgen 
in Frankrijk
Nog steeds geen Belgische rit-
zege in de Tour. Het zag er
nochtans goed uit zaterdag.
Maar met de finish om de hoek
werd Jasper Stuyven op de
Côte de la Croix Neuve in
Mende voorbijgesneld door
Fraile en Alaphilippe. “Vijftien à
twintig seconden meer aan de
voet van de slotklim hadden
volstaan om te winnen. Geen
idee waar ik ze had moeten
pakken. Ik reed de perfecte
koers, maar weer net niet.”
Greg Van Avermaet trok de
voorbije twee ritten in de aan-
val, maar het leverde niks op. 
“Ik kon niet volgen op de col
van eerste categorie”, zei hij
over gisteren. “Ik heb gepro-
beerd om terug te keren in de
afdaling, maar de sterkere 
renners zaten vooraan. Ik ben
op mijn limieten gebotst.” Serge
Pauwels was ook mee in de
vlucht gisteren, maar brak zijn
elleboog bij een val. Hij moet
de Tour verlaten. (JDK/BELGA)

Bingé (arts
Lotto): ‘Slecht
neerkomen
kan met 90
km/u,  maar
ook met 9’
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Sunweb geeft geen precieze cijfers. De begro-
ting van het team is minder ruim dan die van Sky,
maar ligt wel boven het gemiddelde van een
WorldTour-ploeg. Dat bedraagt zo’n 18 miljoen.
De ploeg van Dumoulin investeert vooral in oplei-
ding en rekent op doorgroei in eigen gelederen.
Volgens teammanager Iwan Spekenbrink is een
verhoging van het budget vooralsnog niet aan de
orde.

Het gaat niet alleen om geld. De bezetenheid is
ook een factor. Tijdens de rit over de kasseien naar
Roubaix had Sky langs elke strook om de 600
meter iemand geposteerd met een reservewiel,
veertig personen in totaal, gerekruteerd uit familie
en bekenden. 

De marginal gains, geregisseerd door de Britse
manager David Brailsford, de details die het ver-
schil kunnen maken, leiden inmiddels wel vooral
tot verdachtmakingen. De ploeg lijkt voortdurend
de grenzen van het toelaatbare op te zoeken, met
onder meer testosteronpleisters en pufjes salbu-
tamol. 

De obsessie met de kleinigheden begint ook op
de lachspieren te werken. Het afplakken van de
stand-byknop van de televisie in de slaapkamer
om de nachtrust te garanderen, kan ook eenvou-
diger: de stekker eruit. 

Maar uiteindelijk telt het nettoresultaat in de
grootste ronden: vijf Tour-zeges en één keer eind-
winst in de Giro en de Vuelta. Sunweb: één keer
de Giro.

De Tour wordt beslist in de Pyreneeën. Tom Dumoulin (Sunweb) staat derde 
in het klassement, achter die twee van Sky: Geraint Thomas en Chris Froome.
Heeft Dumoulin wel de ploeg om de Ronde van Frankrijk te winnen? ROB GOLLIN

Kan eenling
Dumoulin
Sky verslaan?

De ambities zijn 
te voorzichtig
Met de aankondiging dat Sunweb deze Tour de
France vooral ziet als een leerschool, lijkt de ploeg
er vooral op uit te zijn de druk bij Dumoulin weg
te nemen. Dat had vorig jaar in de Giro d’Italia
groots uitgepakt. De Maas trichtenaar verklaarde
destijds vooraf best tevreden te zijn geweest met
een plek in de top tien. Hij won.

Maar de Tom Dumoulin van toen is niet meer
de Tom Dumoulin van 2018. Dit jaar in Italië
bewijst hij dat hij in elke grote ronde kan mee-
strijden voor het podium. Hij vindt in de Giro de
bevestiging die hij nodig had: de trofeo senza fine,
die hij een jaar eerder omhooghield in de schaduw
van de Dom in Milaan, was niet het resultaat van
een toevallige samenloop van omstandigheden
geweest.

De bescheiden opstelling van de Sunweb-ploeg
in Frankrijk leidt bij de ploegpresentatie tot een
corrigerend tikje op de vingers. Tom Dumoulin
zegt het niet zo goed te begrijpen. “Ik ben hier echt
om te presteren.” Leren doe je immers overal en
altijd. 

Het is zelden vertoond: een kopman die meer
beoogt dan de ploegleiding.

Sky is te sterk
Het beeld was veelzeggend, afgelopen dinsdag op
de Col de la Colombière. Vijf renners van Team
Sky sleuren aan kop, met Chris Froome en Geraint
Thomas in de luwte. Daarachter rijdt Tom
Dumoulin. Eerder in de rit is ploeggenoot Laurens
ten Dam nog in de buurt, maar dan wappert ook
hij terug. “Ik heb de hele dag alleen maar tegen
Sky-konten aangekeken”, zegt Dumoulin na de
etappe.

Er is het verschil in budget. Sky heeft jaarlijks
35 miljoen euro te verteren. Daar kun je zowel
talent als gevestigde orde mee inlijven. Neem de
jonge Colombiaan Egan Bernal, 21 nog maar, alom
gezien als het grootste klimtalent van de afgelopen
jaren. Veel ploegen aasden op hem, hij koos voor
Sky. De ploeg heeft ook het geld om een wereld-
kampioen weg te kopen. Michal Kwiatkowski
kwam van QuickStep en rijdt in grote ronden vol-
ledig in dienst van de kopmannen. Het levert een
al jaren vertrouwd wedstrijdpatroon op: Sky diri-
geert, de rest volgt. 

In de Giro d’Italia blijkt de ploeg ook nog eens
in staat de koers te doen ontploffen. Beulswerk
op de Colle delle Finestre vormt het lanceer -
platform voor Froome. Hij grijpt het roze.


