
n telkens als een Sky-
 renner over de streep

komt, weerklinkt boe-
geroep.” Dat zei
Michel Wuyts gisteren
op een neutrale toon.
Als de Sky’s zijn uitge-
jouwd, als Chris

Froome op 6,5 kilometer een
duw kreeg van een man langs
de kant, dan mogen de media
zich dat aanrekenen.

Zelden is er meer onzin,
ondeskundige en suggestieve
praat verkocht – niet alleen,
maar zeker ook op de VRT –
dan over de salbutamolaffaire
van Froome. Nooit eerder in
zo’n delicate materie is de
publieke opinie zo op het ver-
keerde been gezet. Eind vorig
jaar, toen de regels van de sal-
butamoltesting ineens veran-
derden, had bij de specialisten
van het cyclisme een alarm
moeten afgaan. Niet dus.
Wielrennen is de sport van
bedrog, combine en achterklap
en dus wordt steevast gekozen
voor de samenzwerings -
theorie.

Het was trouwens opvallend
dat die actie van die ene hool-
igan, die een zware boete ver-
dient en zelfs een nachtje cel,
niet vaker in beeld is gebracht
door de regie. Mag niet natuur-
lijk van Tour-organisator ASO
en zodoende kwamen de com-
mentatoren er ook niet op
terug. José De Cauwer had het
wel gezien. De uitstekende wie-
lercommentator (geen ironie,
maar gemeend) Michel Wuyts
zei niks. Het zal wel aan mij lig-
gen dat ik dat vreemd vind.

Zoals ik het ook vreemd vind
dat er openlijk wordt gesup-
porterd vóór Geraint Thomas,
tegen Chris Froome en eigen-
lijk ook tegen Team Sky. “Toon
toch lef. Rijd toch voor jezelf.”
Zelfs De Cauwer, die voor een
absolute kopman heeft gere-
den (Hennie Kuiper) en die
weet wat dwingende ploegcon-
signes zijn, vindt dus dat
Thomas halfweg de Tour zijn
eigen kans moet gaan. Ook al
betekent dat zijn eigen team,
misschien zijn kopman en wel-
licht ook zichzelf opblazen.

Meenden ze dat echt? Dat
verlangen naar chaos, naar het
onvoorspelbare, valt vanuit het
oogpunt van commentaren na
die saaie eerste week nog
enigszins te begrijpen. Alleen,
je mag alles beweren over de
etappe van gisteren en de drie
Alpen-etappes tout court,
maar niet dat die saai waren.
Gisteren was een heel knappe

koers en het was mooi geweest
als Tom Dumoulin die rit op
Alpe d’Huez had gewonnen,
dan hadden de Nederlanders
na dat inlopen van Steven
Kruijswijk ook wat gehad op
hun berg, die al een tijdje hun
berg niet meer is.

‘Koningsdrama’ kopte een
krant eergisteren. Hoezo?
Omdat Sky met twee man
voorin staat? Dat is nog al voor-
gevallen en dat is lang geen
drama. Beter met twee voor-
aan dan met geen één. Oké, er
moet worden gepraat, gedis-
cussieerd, misschien zelfs wor-
den gescholden, maar steeds in
het belang van het team. In de
Tour van 2012, die Bradley
Wiggins won, is Froome ook
tot de orde geroepen toen hij
even voorop ging rijden. Hij
gehoorzaamde.

Dat mevrouw Froome zich
daarna op Twitter liet gaan,
kun je Froome niet verwijten.
Het is mij niet bekend of
Thomas getrouwd is, laat staan
of zijn vrouw op Twitter zit.

Thomas lijkt mij in deze
ploeg een correcte nummer
twee. Tot nader order, want
misschien wordt hij wel de
nummer één. Zoals Froome
Bardet schaduwde en heel even
zelf wegreed, deed Thomas
hetzelfde met Dumoulin. Het
was Dumoulin die Thomas
terugbracht en in de sprint was
die de snelste. Dat is geen
Shake speare, wel teamwork.

De nieuwe Wiggins
Het is nu wachten op de eerste
verdachtmakingen aan het
adres van Geraint Thomas. Als
het om Sky gaat, vertrekken die
altijd vanuit dezelfde elkaar
bevruchtende bronnen in
Zuid-Afrika, Engeland en
Frank rijk en ze worden door de
niet al te kritische media
gewoon overgenomen. Dat
pleistertje op die knie, zou dat
geen doping zijn? Dat koffietje
op de rustdag bij Sky, zit daar
niks bijzonders in? Rijden die
niet te snel bergop?

Thomas heeft het allemaal
al eens meegemaakt in 2015,
toen hij samen met Richie
Porte de Tour op slot hield voor
Froome. Hij werd toen weg -
gezet als het winnaartje van de
E3 Prijs dat ineens ook bergop
met de besten mee reed. Wie
Thomas en dus Sky verdacht
vindt na de etappezege van gis-
teren hoort wel te weten dat
deze jongen in zijn tijd als 
achtervolger al 700 watt kon
leveren en niet één keer, maar
verschillende keren in vier
minuten.

Verdacht? Misschien even
verder kijken op zijn palmares.
De man is drievoudig wereld-
kampioen ploegenachter -
volging en heeft op hetzelfde
nummer twee keer olympisch
goud gewonnen. Team pursuit
is dé discipline van de grote
motoren. Thomas is de nieuwe
Wiggins en misschien zelfs een
combinatie van Wiggins en
Froome. De kijkcijfers voor de
Tour waren tot nog toe desas-
treus, maar de derde week is
alvast een aanrader. Spannen -
der wordt het niet. Moge de
beste (van Sky) winnen.

Wie Thomas
verdacht vindt,

hoort wel te weten
dat deze jongen 
als achtervolger 
al 700 watt kon
leveren, en dat

verschillende keren
in vier minuten
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Geen Shakespeare,
wel teamwork

DeMorgen.VRIJDAG 20/07/201818 DM.sport

“Gewoon waanzinnig.” Geraint
Thomas (32) herhaalde het wel
twintig keer. Waanzinnig sloeg
in de eerste plaats op Egan
Bernal. Het werk dat het Colom -
biaanse talent opknapte op de
slotklim tartte elke verbeelding.
“Om eerlijk te zijn, ik voelde me
niet zo goed als woensdag”, zei
Thomas. “Maar Bernal bleef
pompen tot vijf kilometer van
de top. Hij was zó sterk. Ik moest
hem alleen volgen.”

Waanzinnig waren ook de
rust en de branie waarmee
Thomas het vervolgens speelde
in de finale. Speldenprikken van
Nibali en Bardet? Geen paniek,
op cruisecontrol weer naar hen
toe. Froome die zowaar zelf aan
de boom ging schudden? After
you, Dumoulin. 

Een sprint met vijf leek het te
worden. Tot Thomas uitgekookt
als eerste uitdraaide en met
volle kracht doorging.
Dumoulin verslikte zich in het
schakelen, Landa en Bardet

stonden aan de grond genageld,
Froome liet uiteraard begaan.
En Thomas? Die won. Hij is de
eerste Brit ooit die triomfeert op
‘De Alp’. De eerste renner ooit
die dat doet in het geel. En de
eerste sinds Tony Rominger in
1993 met twee bergritzeges op
rij. “Alpe d’Huez, man! Extatisch
ben ik. (lacht) Kunnen we nu al
niet gewoon finishen in Parijs?”

Ja, dat zag Thomas wel zitten,
gevierd worden als held op de
Champs-Elysées. Maar drie
kwartier later klonk het plots zo:
“Een gouden kans? Ik weet het
niet. So far, so good. Maar
Froome blijft onze kopman. Hij
weet wat het is om drie weken
op hoog niveau te fietsen.” (JDK)

Ritwinnaar Thomas:
‘Froome blijft kopman’

Reportage. Team Sky krijgt het heel zwaar te verduren tijdens

Een klap op de rug, oren die tuiten van zoveel boegeroep en
een shirt doordrenkt met water, bier en spuug. Chris Froome
en de hele Sky-ploeg krijgen ervan langs op Alpe d’Huez. 
Zo lelijk kan koers zijn.

Laveren
tussen bier en
boegeroep

► Geletrui-
drager 
Thomas
voert de kop-
groep aan,
met Froome
en Roglic 
in zijn wiel.
De rook -
bommen zijn
overal op
Alpe d’Huez.
© BELGA

Aanvaller
Kruijswijk kraakt
met top in zicht
De figuur van de dag was mis-
schien wel Steven Kruijswijk. De
31-jarige klimmer van LottoNL-
Jumbo trok op ruim 70 kilome-
ter van de top van Alpe d’Huez
in de aanval en pas op 3,5 kilo-
meter van de streep kon Chris
Froome hem overvleugelen. Op
een bepaald moment reed
Kruiswijk zes minuten voor
Geraint Thomas uit en had hij
het geel virtueel overgenomen.
“Ik moest kiezen: of vol blijven
rijden en kijken waar het schip
strandt, of wachten op de rest”,
reageerde Kruijswijk na zijn
gewaagde onderneming bij de
NOS. “Maar dan had ik ook niet
gewonnen. En ja, het is teleur-
stellend dat ik het met zoveel
voorsprong niet haal. Maar ik
kon gewoon niet harder. Ik
stond zesde, dus dan is het
sowieso gewaagd om op deze
manier te koersen. Ik houd er
wel van. Ik koers liever zo dan
drie weken te volgen en niets te
proberen.” (TLB)

Alpen zijn
slagveld voor tal
van toprenners
Plots lag hij in volle finale tegen
de grond, Vincenzo Nibali. De
Italiaan ging neer omdat het
zicht op Alpe d’Huez hem
belemmerd werd door de rook
en hij in botsing kwam met een
motard. Met een breuk in een
ruggenwervel werd hij afge-
voerd naar het ziekenhuis van
Grenoble. Hij komt vandaag
niet meer aan de start. “Op een
gegeven moment kon ik niet
ademen”, zei Nibali. “Ik heb op
mijn tanden gebeten om toch
nog goed te finishen.” Voor
Rigoberto Urán, vorig jaar nog
tweede in de Tour, was het ver-
haal toen allang afgelopen. De
Colombiaan verscheen niet
meer aan de start van de
twaalfde etappe. Na de kassei-
rit, waarin hij tegen de grond
ging, had Urán pijn aan het lin-
kerbeen en de linkerarm. Ook
topsprinters Fernando Gaviria,
André Greipel en Dylan
Groenewegen gaven op in de
Alpen. (MDB/TLB)

Thomas (Sky): 
‘Ik ben
extatisch.
Kunnen we nu
al niet finishen
in Parijs?’

e zoeken een plekje net voorbij bocht 7 van Alpe
d’Huez, de beruchte Hollandse bocht. We heb-
ben goed zicht op de oranje kolonie, maar staan
zelf tussen een overwegend Frans publiek. Iets
hoger, aan de overkant, heeft een groepje
Britten een plek afgebakend met vlaggen.

Met onze journalistenbadge trekken we al
snel aandacht. Lucas, een kleine Fransman uit
de Beaujolais, zal eens snel uitleggen hoe dat zit
met Chris Froome. “Die is gedopeerd”, zegt hij.
“Heel Sky is niet te vertrouwen. Twee renners
uit dezelfde ploeg die de Tour kunnen winnen,
dat is toch niet geloofwaardig?” Lucas krijgt
zowaar veel bijval. 

Omdat het nog even duurt voor de renners er
zullen zijn, wandelen we de berg een stukje op.
“Als Froome straks passeert, krijgt hij mijn bier
naar zijn hoofd”, horen we rechts aan de kant.
De dader in spe blijkt Julien te heten en heeft
een groen flesje Kronenbourg in de hand. Als
we hem aanspreken met de vraag of hij echt
zoiets zou doen, krabbelt hij terug. “Mais non!”
De man blijkt dronken.

Helaas gebeurt het wel. Wanneer de bus van
Sky passeert, wordt die vol onder vuur geno-
men. De bestuurder heeft de fout gemaakt om
zijn raampje open te laten en minstens drie
drankjes verdwijnen naar binnen. Niet alleen
water. Het groepje Britten ziet het met lede ogen
aan. Ze zijn met tien, komen uit Surrey bij

Londen en zijn op fietsvakantie. “Ze moeten niet
weten van Froome”, zegt Barry, terwijl hij met
zijn arm een breed gebaar maakt. “En ik denk
niet dat het nog zal veranderen. Zelf zijn we
vooral fan van Geraint Thomas. Hij is toch meer
een echte Brit. Froome is een halve Keniaan.”

Voetbalsfeer
Guillaume uit Elancourt bij Parijs is ook tegen
Froome. Hij vindt het gewoon een saaie cou-
reur. “Er gebeurt al jaren niks meer in de koers”,
zucht hij. “Zijn ploeg is veel te dominant. Precies
US Postal.”

Guy, een nordiste die drie weken de Tour 
achterna reist, is milder. “Froome? Un mec con-
vivial”, zegt hij. Een gemoedelijke kerel. Guy is
zelf ook van het gezellige type: buikje over de
broeksriem, wijntje in de hand, glimlach om de
lippen. Wat Froome zo sympathiek maakt? “Hij
doet zijn best om een woordje Frans te spreken.
‘Vive le Tour’, zegt hij altijd.”

Het is de enige positieve Franstalige stem die
we te horen krijgen. In het Nederlandse kamp
zijn ze ook anti-Froome, maar dat heeft een
andere reden. Het is minder persoonlijk. “Wij
zijn gewoon pro Dumoulin”, zeggen Michael en
Jacob uit Nunspeet. Dat Steven Kruijswijk op
kop rijdt, is een extra reden om tegen Sky te sup-
porteren. “Misschien gaan ze dan trager rijden.”
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