
3DeMorgen. MAANDAG 29/07/2019

18 graden en regen. Wat een
slechte zomer tot nu toe. 
Altijd hetzelfde hier in België!

LODE ROELS, RADIO 1-PRESENTATOR, ZONDAGOCHTEND OP TWITTER

Peeters wil uniform verkeer in EU
dan 23.500 mensen overleden
in het verkeer”, stellen ze. “Het
is onbegrijpelijk dat veiligheids-
voorschriften zoals kinderzitjes,
alcohollimieten en signalisatie
sterk afwijken tussen verschil-
lende landen, met onduidelijk-
heid en onveiligheid tot gevolg.
We moeten samen werk maken
van veilige, duidelijke en gehar-
moniseerde verkeersregels.”

De EVP gaat in september
een resolutie indienen bij de
Europese Commissie. Die moet
dan beslissen of er een wets-
voorstel van komt dat in het
parlement besproken kan wor-
den. Doorgaans resulteren zo-
wat alle resoluties in een wets-
voorstel. (PHG/ARA)

De verkeersregels moeten
in elk Europees land gelijk
zijn. Daarvoor gaat Euro-
pees parlementslid Kris
Peeters (CD&V) zich inzet-
ten. Nu zijn de verkeers -
regels in het Europa zonder
grenzen nog steeds een lap-
pendeken: over vrijwel
geen enkel voorschrift is er
eensgezindheid.

Onduidelijkheid is troef in Eu-
ropa. Elk land heeft zijn eigen
verkeersregels. Verklikkers zo-
als de Coyote mogen in België,
maar niet in Frankrijk en Duits-
land. Dashcamera’s zijn toege-
laten in ons land, maar niet in
Oostenrijk en Luxemburg. In

die totaal verschillen.
De Europese parlementsle-

den Kris Peeters en Cindy
Franssen gaan met hun Euro-
pese Volkspartij (EVP) de com-
missarissen van Transport en
Interne Markt vragen een wets-
voorstel in te dienen om de ver-
keersregels gelijk te stellen. “In
heel Europa zijn in 2017 meer

Kris Peeters
zal een
resolutie
indienen om
een wets -
voorstel van
de Commissie
te vragen. 
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Spanje mogen autobestuurders
geen oortjes indoen om hand-
sfree te bellen. Over het gebruik
van kinderzitjes bestaan vijf ver-
schillende regels in de Euro-
pese Unie: in ons land zijn ze
verplicht voor kinderen kleiner
dan 1,35 meter, in Duitsland tot
1,5 meter. En dan zijn er nog de
snelheids- en alcohollimieten

DOVO heeft
handen vol 
met Antwerpen

De ontmijningsdienst DOVO is
tegenwoordig vooral actief in
Antwerpen. Al zestien keer
moest hij dit jaar uitrukken om
er explosieven te ruimen. In
2018 moest DOVO achttien
keer uitrukken over het hele
jaar. Vooral in juli pendelde de
ontmijningsdienst vaak tus-
sen het hoofdkwartier in Oud-
Heverlee en Antwerpen. Toen
moest hij vier keer op interven-
tie nadat granaten waren ge-
gooid in Berchem, Willebroek
en tweemaal in Café Den
Brandt in Deurne. De provincie
Antwerpen is daarmee goed
voor 24 procent van het totale
aantal interventies dat DOVO in
België moest doen. (HLN)

1
Wat te denken van deze Tour?

De Tour was spannend, maar niet de spannendste
ooit – die met het duel LeMond-Fignon in 1989
eindigde op de laatste dag in de laatste minuut,
zelfs in de laatste tien seconden met een dramati-
sche machtsoverdracht. 

Het is van de editie 2012 geleden dat één team
zo dominant is geweest en de eerste twee plaatsen
op het podium bezet. Toen met Bradley Wiggins
en troonopvolger Chris Froome, gisteren met Egan
Bernal en uittredend winnaar Geraint Thomas. 

Het toppunt: dit was het plan. Een bron bij het
winnende team Ineos verwoordt het zo: “Geen
moment hebben we gedacht dat we niet zouden
winnen. Julian Alaphilippe ging kraken in de etap-
pes met aankomst bergop, weliswaar na lang klim-
werk. Die hadden we alleen in de Alpen. Toen hij
zo lang in het geel bleef rijden, was dat een gods-
geschenk voor ons, en nog meer dat die Belgen
(van Deceuninck-Quick Step, HV) meenden de koers
in handen te moeten nemen. Wij waren alleen in
de problemen te brengen door chaos, en die was
er nooit, never.”

2
Wat te denken van het parcours?

De spanning van de laatste week is typisch voor
een parcours zonder veel tijdritkilometers en met
het zwaartepunt – lees: veel bergen – in de laatste
week. In deze tijden van geen of minimaal doping-
gebruik weten renners en teams maar al te goed
wat ze wel en niet aankunnen.

Een Tour voor aanvallers? Dan alleen voor de
succeszoekers van één dag, zoals de onnavolgbare
Thomas De Gendt, maar niet voor wie mikte op de
hoofdvogel van deze sportwedstrijd. De strijd om
de gele trui van Parijs was geen Barcelona-PSG, om
in voetbaltermen te verdwalen, maar wel Man U
(onder Mourinho) tegen Atlético, counter tegen
counter, wachtend op een fout. De korte rit van
zaterdag was daar het beste voorbeeld van: alle-
maal samen, oerend hard, dat wel, op weg naar
boven. Achterin stond de deur open, voorin bleef
ze dicht.

Parcoursbouwer Thierry Gouvenou maakte een
rittenschema op maat van de Fransen, met veel
klimwerk en weinig tijdritkilometers. Hij kon niet
voorzien dat van hun drie chouchous de één door
zijn benen zou zakken (Thibaut Pinot), een andere
zijn hoofd niet op orde had (Romain Bardet) en
een derde ( Julian Alaphilippe) niet de motor had
om lange beklimmingen te overleven.

3
Wat te denken van Egan Bernal 
en de Colombianen?

Egan Bernal wordt nu al zeven of meer Tour-
overwinningen toegedicht. Bernal is nog maar 22,
en wat jong komt, is vaak goed, maar is ook snel-
ler weg. Bovendien is de houdbaarheidsdatum
van Colombianen beperkt. Dat heeft meer dan
één oorzaak: de druk van de natie, de verlokkin-
gen van de roem, het gemis van de hoogte. In het
geval van Bernal speelt ook nog iets wat hem van-
daag zo sympathiek maakt: met deze emotio -
naliteit zijn de dalen net zo diep als de toppen
hoog zijn.

Nu Colombia zijn eerste Tour-winnaar heeft,
wordt het misschien tijd voor een deftig dopingbe-
leid. Die vaststelling staat, voor alle duidelijkheid,
los van winnaar Bernal, die nog nooit ook maar
zijdelings in verband is gebracht met doping. Maar
Colombia drijft nog steeds op een parallelle drugs-
economie. Drugs en doping maken gebruik van de-
zelfde circuits. De signalen zijn slecht: met de re-

gelmaat van een klok worden Colombiaanse spor-
ters betrapt, dit jaar nog Jarlinson Pantano van
Trek-Segafredo op epo. Wat Kenia is voor de atle-
tiek, is Colombia voor het wielrennen: talent bij
bosjes door de grote hoogte en – zoals de officiële
site colombia.co meldt – “la pasión por la bicicleta”.

Die passie in combinatie met een niet altijd even
sterk presterend dopinglab in Bogota, een darwi-
nistische visie op sport en een machiavellistische
op sociale promotie, is de ideale cocktail voor een
dopingcultuur. Komt daar nog eens bij dat de ge-
wone wetten van het biologisch paspoort niet of
nauwelijks van toepassing zijn op hooglanders die
frequent wisselen tussen hoog en laag.

4
Wat te denken van de Belgen?

Drie overwinningen voor Belgen, zeven voor Bel-
gische ploegen, prima gedaan. De Wanty’s deden
het dit keer beter dan vroeger, toen ze vooral blind
op kop reden. Deze keer koersten ze om een mooie
ereplaats.  Is dat genoeg? Belgen, Vlamingen in

hoofdzaak, kunnen ritten winnen. Maar kan deze
regio, die als de meest koersgekke van de wereld
geldt, ooit nog eens een Tour winnen? Met Dylan
Teuns, Laurens De Plus, Bjorg Lambrecht, Remco
Evenepoel en de nog piepjonge Mauri Vansevenant
heeft België alvast klimmers op overschot. Evene-
poel heeft de beste troeven, als zijn ontwikkeling
niet stopt.

5
Wat brengt de toekomst?

De Tour de France 2020 start in Nice op 27 juni,
een week vroeger vanwege de Olympische Spe-
len. Met Egan Bernal, Chris Froome, Geraint Tho-
mas en Richard Carapaz hebben de Ineos-boys
hun kwartet om uit te kiezen al klaar. Voeg daar-
bij nog wat Colombianen, de drie voornoemde
Fransen en Warren Barguil, de Nederlanders
Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk misschien
in één team met Primoz Roglic en Laurens de
Plus: op papier is 2020 nu al de mooiste Tour
ooit.

Thomas 
De Gendt (l.)
en Tim Wellens
reden zich
meermaals in
de kijker voor
Soudal-Lotto.
Wellens had
lang zicht op
de bollentrui. 
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De bedeesde
kever uit de
Andes slaat
toe

De Tour was mooi, 
en wordt nóg mooier

Zelden was de dominantie van dat ene zo vaak verguisde en ook nu weer zegevierende team zo uitgesproken. 
Toch kon iedereen zich verzoenen met deze Tour de France, inclusief de Fransen, die niet eens op het podium staan. 
HANS VANDEWEGHE

1.932
In 2017 namen in ons land
slechts 1.932 werkende mama’s
borstvoedingspauzes op, of nog
geen 2 procent. Dat blijkt uit cij-
fers van het Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzeke-
ring (Riziv). Werkneemsters
hebben recht op een half uur
borstvoedingspauze als ze vier
uur werken en op een uur als ze
minstens zevenenhalf uur wer-
ken. “Moeders moeten vaak zelf
borstvoedingspauze aanvragen
bij hun werkgever”, zegt Anne
Dedry, oprichtster van vzw De
Bakermat, het kenniscentrum
voor borstvoeding. (BELGA)


