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De TT-fiets

e eerste reactie bij het bericht van
het ongeval van Chris Froome was:
‘Gevallen tijdens de verkenning van
de tijdrit? Oei, was dat met de ge-
wone of met de tijdritfiets?’

Ooit heb ik een paar duizend kilo-
meter getraind op zo’n TT-fiets. Het
was geen high-end Pinarello. Hij had
wel een aerodynamisch kader, de
remmen zaten achter de vork bij-

voorbeeld, de kabels waren weggewerkt. Ik
had ook drie paar wielen: gewone trainings-
wielen met bandjes, dure wielen met drie spa-
ken die lekker zoomden en een nog duurder
vol achterwiel, de wedstrijdwielen voorzien
van tubes, natuurlijk.

Ik heb ermee getraind en ik heb er wed-
strijden mee gereden, triatlons dan, van
kwartjes over een paar halve tot die ene hele
waarin ik 180 kilometer lang in de beugels
bleef liggen, met een goeie 30 gemiddeld in
het bike park binnenreed en
nadien als een halve kreu-
pele aan mijn marathon
begon en eindigde als een
zombie. Daarna had ik het
wel gehad op de TT.

Eén wedstrijd herinner ik
mij nog beter: een halve er-
gens in het westen van Ne-
derland. Het stormde die dag
en de organisatie raadde het
af om met hoge velgen te rij-
den. Koppig als ik was, stak
ik zelfs het vol wiel, maar
vooraan het trainingswiel
met lage velgen. Tip: het
voorwiel bepaalt waar je fiets
heengaat. Ik bleef makkelijk
overeind, maar dat mijn ach-
terwiel geen kant uitkon, had
minder te maken met mijn
rijkunsten, dan wel met mijn
(over)gewicht, zeg ik er maar
snel zelf even bij.

Ik herinner mij van die halve vooral dat
ene moment dat ik op een smalle weg langs
een sloot in de buurt van Leiden een concur-
rent wilde inhalen. Probleem: hij reed nogal
erg in het midden, omwille van die wind. Ik
had al een keer geroepen, maar hij hoorde
mij niet door die wind. Meter per meter
kroop ik naar hem toe en met nog 20 meter te
gaan verdween het probleem vanzelf, door de
felle rukwind met fiets en al in de sloot gebla-
zen. Een ondiepe sloot gelukkig en hij klau-
terde al meteen weer tegen het gras op,
waardoor ik met een gerust gevoel kon door-
rijden.

Wat hier voorstaat, had ik in één zin kun-
nen afdoen. Zoals: de tijdritfiets is gevaarlijk
en daarom is Chris Froome gevallen. Was het
niet dat ik u bij deze onopgemerkt kond heb-

ben kunnen doen van mijn heldendaden als
triatleet – deelnemer aan triatlons is correcter
– en we ook al een halve column onderweg
zijn, wat wel eens gepermitteerd is in een
sportweek waarin weinig te beleven valt.

Ik herhaal de centrale stelling van dit be-
toog: de tijdritfiets is gevaarlijk, nóg gevaarlij-
ker dan de racefiets en dat wil wat zeggen. Ik
ben nooit gevallen, maar geen meter heb ik
echt gerust gezeten. Ten eerste: je hebt in de
beugels geen goed zicht op wat 10, 20, 30
meter voor jou gebeurt. Ten tweede: dat ding
is alleen al door zijn constructie met die
rechte steile voorvork zo onstabiel als maar
kan. Ten derde: dat rare stuur met enerzijds
die beugels waar je als het ware in ligt met je
neus boven je voorwielas en anderzijds het
gewone stuur met platte handgrepen waar-
voor je dan weer rechtop moet gaan zitten. In
mijn geval zaten daar de remmen, dus af en
toe moest ik wel wisselen. Van de ene hou-

ding naar de andere, dat was
altijd weer tricky en dat deed
je nooit bij zijwind. Nog een
tip: bij veel zijwind blijven
liggen en ook blijven trappen
zodat de wind geen vat krijgt
op je benen.

Chris Froome is nooit een
goede chauffeur geweest.
Google maar eens op ‘Top 3
worst time trials’ en
‘Froome’. De eerste die je
ziet vertrekken en rechtdoor
op een suppoost knalt, is
Chris Froome, toen nog als
Keniaan maar daar lag het
niet aan. Met de tijd leek hij
zijn fiets beter onder con-
trole te houden en een paar
Touren geleden won hij zelfs
ritten na een crazy afdaling.

Woensdag zat hij ook in
een afdaling. Als de berich-

ten kloppen kwam hij uit de beugels, wilde
zijn neus snuiten of niezen of allebei, veran-
derde dus in een paar seconden twee keer het
frontaal vlak van zijn lichaam, haalde daar-
door ook nog eens de druk van zijn voorwiel
en toen pakten lichaam, fiets en voorwiel vol
de wind. Wat een windstoot met een mens op
een tijdritfiets kan doen, daar kan Julian Ala-
philippe alles over mee vertellen nadat hij in
de Tour van 2016 zomaar tegen de rotswand
werd geblazen (ook dat is te googelen).

Froome is slachtoffer geworden van een
moment van concentratieverlies in combina-
tie met een windvlaag, een foute lijn, een
rampzalig muurtje en een gebrek aan overge-
wicht. Pech dus, veel pech. En nu ga ik even
de nieuwe eigenaar van mijn TT-fiets sms’en
dat hij extra moet oppassen. Dat is namelijk
mijn zoon.

Chris Froome tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné, enkele minuten voor zijn
zware crash. © PHOTO NEWS

Froome is
slachtoffer van
een moment van
concentratie -
verlies in
combinatie met
een windvlaag,
een foute lijn,
een rampzalig
muurtje en een
gebrek aan
overgewicht
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Hij wordt nog niet aanzien als Galáctico,
maar iedereen wil dat daar zo snel mogelijk
verandering in komt

DE SPAANSE KRANT ‘EL PAÍS’ OVER DE INTOCHT VAN EDEN HAZARD BIJ REAL MADRID

Exit Sarri biedt
Batshuayi kansen
bij Chelsea

Arrivederci Maurizio Sarri bij
Chelsea. Michy Batshuayi (25)
heeft weer een beetje perspec-
tief. Volgend seizoen zit trainer
nummer zestien in evenveel jaar
onder Roman Abramovich op de
bank bij de Engelse topclub. Sarri,
nog maar sinds vorige zomer aan
de slag op Stamford Bridge, keert
terug naar de Serie A, waar hij de
nieuwe trainer van Juventus
wordt. Batshuayi keert straks te-
rug na een uitleenbeurt aan Crys-
tal Palace, nadat Sarri nooit op
hem rekende. Na het vertrek
van huurling Higuaín heeft
Chelsea slechts drie spitsen:
Olivier Giroud, ‘Batsman’ en
Tammy Abraham. Er liggen
 kansen voor de Duivel. (KTH)

Real Madrid wil nog 
één slag slaan: Paul Pogba 
Eden Hazard is nog maar net in-
gewijd als Galáctico of Real Ma-
drid heeft zijn pijlen al op een
nieuw doelwit gericht: Paul
Pogba. Als ze een deal kunnen
sluiten met Manchester United,
dan sloopt de Koninklijke ver-
moedelijk de grens van 400 mil-
joen euro. 

De transfermarkt is officieel
pas op 1 juli open en toch heeft
Real Madrid al voor 343 miljoen
euro aan vijf nieuwe spelers uit-
gegeven. Met die koopwoede
overtreft Real nu al het jaar 2009,
toen het een recordsom van 258
miljoen spendeerde, waaronder
94 miljoen euro voor Ronaldo.

Nog is de honger van Real Ma-
drid niet gestild. Trainer Ziné-

dine Zidane wil Paul Pogba naar
Bernabéu halen. Voor Zidane is
de 26-jarige middenvelder zijn
missing link. Zonder hem is de
puzzel niet compleet. 

Als Pogba naar Madrid komt
– de marktwaarde van de 26-ja-
rige Fransman ligt op 100 mil-
joen euro – dan zal Real onge-
twijfeld de grens van 400
miljoen euro ronden en een
nieuw record vestigen. (VH)

€343miljoen

heeft de Koninklijke al
uitgegeven aan transfers, en
nog is de club niet voldaan

Met succes: iedereen wilde het EK echt halen –
dat is ooit anders geweest. Koppel dat aspect aan
de kwaliteit die in deze selectie huist...”

Is die niet minder dan de voorgaande jaren?
Walem: “Ik ben het daar niet mee eens. Qua men-
taliteit is deze groep zelfs veel beter. Het zijn stuk
voor stuk werkers met verantwoordelijkheidsge-
voel. Neem nu Dimata. In het begin was onze sa-
menwerking moeizaam, omdat hij iets te veel aan
zichzelf dacht, maar eenmaal hij de klik gemaakt
had, werd hij onze efficiëntste spits. Daarnaast
zijn het winnaars. Niet voor
niks hebben we in de kwalifica-
ties niks verloren.”

In de oefenmatch tegen
Frankrijk gingen jullie wél
zwaar onderuit.
Walem: “Dat was niet per se
slecht, we staan nu weer met de
voeten op de grond. Het veran-
dert onze ambities niet: we
gaan naar Italië om Europees
kampioen probéren te worden.
Of toch zeker om een olym-
pisch ticket af te dwingen – dat
is een motivatie.”

Martínez: “Die ingesteldheid
juich ik toe. Voor mij als tech-
nisch directeur moet het vanaf
de U21 om ‘winnen’ gaan – dat
maakt het onderscheid tussen
een goeie speler en een geweldige speler. We gaan
niet naar Italië om er zomaar bij te zijn. De 
A-ploeg is nummer één op de wereldranglijst, 
dat zorgt voor een status. Die moeten we respec-
teren.”

Meneer Martínez, u gaat de interlands straks
live bijwonen. Waarom vindt u dat zo
belangrijk?
Martínez: “Ik wil zien hoe de beloften omgaan
met de omstandigheden. Zeker de match tegen
Polen wordt interessant. De Duivels en ik hebben
dat zelf meegemaakt op het WK in Rusland tegen
Panama: zo een opener is geen
normale wedstrijd. Er zijn spe-
lers die onder de indruk zijn en
daardoor ontgoochelen, ande-
ren stijgen boven zichzelf uit.
Weinigen presteren zoals ze dat
gewoonlijk doen. Ik wil die ana-
lyse ter plekke maken.”

Zult u er ook tot beschikking
staan van de staf?
Martínez: “Neen, Johan heeft
me niet nodig.”

Is dat zo? U weet toch hoe
het eraan toegaat op zo een
groot toernooi?
Martínez: “Johan ook. Hij heeft
zelf deelgenomen aan een WK
(in 2002, waar hij scoorde tegen
Rusland, PJC).”

Walem: “Maar ik kan je wel bellen, toch?”
Martínez: “Zeker. Zonder dat ik daarom in de

kleedkamer of bij de tactische bespreking aanwe-
zig moet zijn. Ik weet trouwens toch perfect hoe
Johan werkt en denkt. Op de federatie praten we
vaak over onze filosofie.”

Is die gelijkaardig?
Martínez: “Absoluut. En dat is van nature uit zo.”

Maakt u dat eens concreet.
Martínez: “Kijk, ik geloof er niet in dat ik als tech-

nisch directeur een visie over bijvoorbeeld opstel-
lingen opdring aan de jeugdcoaches. De filosofie
van het Belgisch voetbal daarentegen wil ik wel
altijd zien. Het moet technisch verzorgd zijn, met
hoge druk, vooruit verdedigen en veel diversiteit
in de aanvallende patronen. Dat is waar we als
voetballand voor staan. En dat moet zo blijven.”

Naar welke Belgen kijkt u uit, meneer
Martínez?
Martínez: (twijfelt) “Ik noem niet graag namen...”

Siebe Schrijvers?
Lukebakio? Heynen? Leya
Iseka?
Martínez: “Hem kan ik wel
vermelden, omdat hij gebles-
seerd moest afhaken: ik ver-
wachtte veel van Zinho
Vanheusden. Hij is iemand die
ik stilaan klaar acht voor de
Rode Duivels.”

Walem: “Ik zal Zinho mis-
sen. Hij is een leider.”

Martínez: “Het plan was om
hem eerst het EK te laten spe-
len en nadien eventueel...”

Walem: “De ontwikkeling
van Zinho is verschrikkelijk
snel gegaan. Hetzelfde geldt
voor Nany Dimata, die jammer
genoeg óók out is. (zucht)
Twee sleutelspelers.”

Stond Dimata ook niet op uw lijst, meneer
Martínez?
Martínez: (knikt) “Ik volgde Dimata al bij KV
Oostende. Sinds zijn passage bij Wolfsburg en
zijn vertrek naar Anderlecht heeft hij veel aan
maturiteit gewonnen. Hij was al dichtbij een 
selectie.”

Walem: “Ik heb met Nany en Zinho gebab-
beld. De teleurstelling was groot, wat logisch is,
maar ik kan niet te veel bij hun afwezigheid blij-
ven stilstaan. Ik moet oplossingen zoeken. Nu is
het aan de anderen om hen waardig te vervan-

gen. Dat kunnen ze, dat ben ik
zeker.”

Wat kunt u zeggen over
Polen?
Walem: “Ze gaan permanent uit
van de organisatie. En ze heb-
ben met Kownacki een sterke
spits. Ik verwacht een gesloten
partij. We gaan het gaatje moe-
ten vinden en mogen tegelijk
niks weggeven.”

Voor de spelers is een EK
soms een springplank. Is dat
ook zo voor de coach?
Walem: “Normaal gezien blijf
ik, als het dat is wat je wil vra-
gen. Roberto en ik hebben er
al over gesproken.”

Martínez: (lacht) “En het ge-
voel is goed. Ik geloof in Johan. Net zoals ik ge-
loof in deze beloften. In Rusland waren er Rode
Duivels die mijmerend terugkeken naar de
Olympische Spelen in Peking – dáár lag de kiem
voor onze bronzen medaille op het WK. Dit kan
een gelijkaardig moment worden.”

Walem: “Espérons. Laat ons hopen. Het kán.”
(PJC)

EK voor beloften (16/6-30/6 in Italië en 
San Marino), Polen-België, zondag om 18u30 
in Reggio Emilia.

‘Qua mentaliteit 
is deze groep 
zelfs veel beter
dan de vorige
generaties’
JOHAN WALEM

‘Het gevoel is
goed. Ik geloof 
in Johan. Net
zoals ik geloof 
in deze beloften’
ROBERTO MARTÍNEZ


