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Wat een moment voor Egan Bernal, zijn familie 
en Colombia. Het was nooit de vraag 
of hij de gele trui zou dragen maar wanneer

CHRIS FROOME GENIET THUIS VAN ZIJN PLOEGMAAT IN DE TOUR, OP TWITTER

column

HANS
VANDEWEGHE
Sportjournalist
@hansvdw

Wat. Een. Tour!

og twee ritten te gaan. Een voor echt
met aan het eind dertig kilometer
klimmen naar een lelijk Frans ski-
dorp (zijn er andere?) en een show-
case rond en in Parijs met één
opdracht: recht blijven. Er staat een
Colombiaan in het geel. Is nog al ge-
beurd, maar niet met slechts één
bergrit met aankomst boven voor de
boeg.

Wat. Een. Beeld!
Geraint Thomas die aan de auto van Tour-

baas Christian Prudhomme gaat hangen. Egan
Bernal die eerst niet wil luisteren en dan toch
stopt met trappen. Julian Alaphilippe die half-
weg de afdaling in de auto stapt. Onbegrip in
de rennershoofden, maar:

Wat. Een. Verstandige. Beslissing!
Natuurlijk: neutraliseren die

rit. Vervolgens: hoe leg je als
koersdirectie uit dat het bene-
den sneeuwt, midden in een
afdaling met 90-100 per uur
aan renners die soms niet
meer goed weten van welke
parochie ze zijn en daarnet
door een halve zon de hoogste
col in de Tour hebben gerond?
Boven niks, beneden sneeuw?
Enfin, hagel, zo dik dat het
sneeuw lijkt en de weg in een
modder- en ijsstroom heeft
herschapen.

Wat. Een. Mooie. Tour!
Hoezo anticlimax? Alles

hebben we gehad. Drama als
we erom vroegen, Belgen die
ritten wonnen, Fransen die de
Tour gingen winnen, Britten
die van een Colombiaan op
hun doos gingen/gaan krijgen.
Weinig valpartijen, weinig uit-
vallers door ongelukken, gelukkig geen doden.
Precies om dat te vermijden is de rit van giste-
ren ingekort.

Bij het begin van de negentiende rit hadden
de Fransen nog hoop. Twee Fransen met zicht
op het podium, quel luxe! Julian Alaphilippe –
in Belgische dienst – was als gele trui, aldus
L’Equipe gisteren, touché, mais pas coulé. Ge-
raakt, maar niet gezonken: zeeslagje als meta-
foor, niet wetend dat water over de te rijden rit
zou beslissen.

Het was een kwestie van tijd, kilometers,
percentages. Na één derde rit zonk het eerste
Franse slagschip, Thibaut Pinot. Het is geen
pech wat hem is overkomen, maar een combi-
natie – noem het gerust een combine – van ge-
netica en psychologie. Die man heeft een lange
geschiedenis van ultieme mislukkingen, te veel
om van pech te spreken. 

Pinot is top getraind, top begeleid, kortom

top als hij gezond is. Met de nadruk op áls,
want hij blijft zelden gezond in een grote
ronde. Er was van alles te lezen over de bles-
sure van Pinot. Op de televisie spraken ze zelfs
van een spierscheur. Wat het ook is, tenzij hij
Ibiza-gewijs van het balkon in het zwembad is
willen springen en daarbij verkeerd is geland,
duidelijk een ingebakken oud zeer. Dat moet
etappe na etappe erger zijn geworden en na de
lange stukken bergop op de Izoard en de Gali-
bier donderdag onoverkomelijk zijn geworden.
Met de oneindige Iseran in het vooruitzicht
boden de ibuprofen of andere (niet-verboden)
ontstekingsremmers geen soelaas meer.

Renner na renner reed hem voorbij, inclu-
sief ploegmaats die geen aanstalten maakten
om hem bij te staan. Pinots zwanenzang deed
denken aan Cyrille Guimard en diens aftocht

in 1972. Guimard was een pun-
cher die Eddy Merckx het vuur
aan de schenen legde, ook in
de bergen, en lang in het geel
reed. Tot het vuur in de sche-
nen van Guimard sloeg, de
weg naar zijn kniepees vond
en het was einde verhaal. Ta-
lent is ook: kan je bewegings-
gestel de prestaties aan die je
fysiologie wil leveren?

Vervolgens zonk Alaphi-
lippe. Bij Deceuninck-Quick-
Step moeten ze niet zeuren dat
hij zijn afdaling van de Iseran
niet heeft kunnen rijden. Na
die afdaling kwam er nog een
beklimming. De Iseran is 12,9
kilometer aan 7,5 procent en
gaat flink boven de 2.000
meter, maar laat u niet wijsma-
ken dat dit een magische grens
is waar zuurstof schaars is. Ten
eerste is er overal evenveel

zuurstof maar is de luchtdruk lager op hoogte,
waardoor op 2.000 meter 4 tot 5 procent min-
der zuurstof in de longen komt. Voor alle dui-
delijkheid: er staat bij 1.999,5 meter niet een
duiveltje dat een zuurstofkraan dichtdraait.
Echt niet, dit even terzijde.

Alaphilippe was zijn geel kwijt boven op de
Iseran, won in de eerste kilometers van de 
afdaling maar heel traag seconden terug op
Bernal en zou in de klim naar Tignes (de zoge-
heten loper, maar toch 7,4 kilometer aan 7 pro-
cent naar 2.113 meter) wellicht nog eens twee
minuten aan zijn broek hebben gekregen. Ala-
philippe heeft nu nog een beetje zicht op het
podium, met de originele etappe tot in Tignes
stond hij misschien niet eens meer in de top
vijf. De fysiologische wetten van de Tour zijn
gerespecteerd en het gezeur over Alaphilippe
en zijn Belgische medische begeleiding kan
hiermee ophouden.

Een shovel probeert de weg richting Tignes water- en hagelvrij te maken. Tevergeefs. © AP
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Teammanager Dave Brailsford stelde dat dur-
vers uiteindelijk worden beloond. “Als we ergens
het verschil konden maken, was het op de Col
de l’Iseran. We voerden het plan uit met thomas
die eerst aanviel en daarna was het aan Bernal.” 

Brailsford sprak voorts van een moedige maar
juiste beslissing van ASO. “Tegen zo’n natuur -
geweld kun je niet op en de organisatie heeft snel
en correct gehandeld zodat iedereen veilig
was.” De rit schrappen zou oneerlijk geweest zijn,
vond hij nog.

THOMAS BELOOFT STEUN
Op het podium in Tignes verscheen een zichtbaar
geëmotioneerde Bernal om zijn gele trui in ont-
vangst te nemen, in zijn tweede Tour. Zijn vader,
in Ineos-shirt, sloeg hem voor de huldiging een
kruis op de borst. 

Bernal: “Als ik defensief had gereden, zou ik
wellicht op het podium zijn geëindigd. Maar dan
zou ik me altijd zijn blijven afvragen wat er was
gebeurd als ik had aangevallen. Het hield risico
in, maar ik wilde nergens spijt van hebben”

Net als de dag ervoor was niemand in staat
zijn versnelling te beantwoorden. “Ik wil koersen,
ik wil de sensatie voelen van het afzien in de ber-
gen, de adrenaline. Dit was de dag waarop het
moest gebeuren.”

Bernal hoopt uiteraard het geel tot in Parijs te
houden. “We zitten in een goede positie, we heb-
ben een goed team. Maar er komt nog een zware
etappe aan.”

Zijn ploegmaat Thomas beloofde alvast dat hij
zijn jonge ploegmaat zal helpen. “Vanaf nu zal ik
Bernal steunen. Hij heeft het geel en het belang-
rijkste is nu dat hij het werk afmaakt.”

Nog dit: ook vandaag zal het volgens de voor-
spellingen van France Météo opnieuw behoorlijk
gaan spoken. Er is code oranje afgekondigd, met
mogelijk hevige onweersbuien, zware regenval,
hagel en forse windstoten. Het kwik zou niet ho-
ger klimmen dan negen graden. 

De Tour-organisatie heeft daarom beslist de
20ste etappe in te korten tot 59 kilometer. De
start wordt om halfdrie gegeven in Albertville en
na een korte aanloop volgt de klim naar Val 
Thorens. Oorspronkelijk zou de laatste Alpen-rit
130 kilometer zijn met voor de slotklim naar Val
Thorens (buiten categorie) nog de Cormet de Ro-
selend (eerste categorie) en de Côte de Longefoy
(tweede categorie). (BA/BELGA/MG/VK)

ran, maar niet voluit met de wetenschap dat daar
de streep ligt. Dus pakt Bernal extra seconden
en die pak ik niet op Alahilippe. Ik voelde me
goed en denk dat er meer inzat. En ik had zeker
nog een goede hulp gehad aan Laurens De Plus.
Maar de beslissing van de jury is terecht.”

Merijn Zeeman, de performance coach van
Jumbo-Visma, denkt dat Kruijswijk snel de knop
zal omdraaien. “Hij  is een sterke persoon. De
laatste Alpen-rit biedt nog kansen. Die is ook nog
een stuk zwaarder; de slotklim is 33 kilometer.
Schrijf maar op: zaterdagavond staat Kruijswijk
op het podium.”

Ploegleider Servais Knaven bij Ineos, het team
van Bernal en Thomas, was blij met het geel,
maar had graag nog meer tijd willen pakken. “De
renners waren er klaar voor een laatste tik uit te
delen op de laatste berg. Nu zijn de verschillen
nog klein.”

  dan Bernal
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Geen winnaar

 E. Bernal COL/INS 78u00:42

2. J. Alaphilippe FRA/DQT 0:48

3. G. Thomas GBR/INS 1:16

4. S. Kruijswijk NED/TJV 1:28

5. E. Buchmann DUI/BOH 1:55

 P. Sagan (309 ptn) R. Bardet (86 ptn)
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Campenaerts
zegt af voor 
EK tijdrijden

Tweevoudig titelverdediger Vic-
tor Campenaerts geeft verstek
voor het EK tijdrijden, dat op 
8 augustus in het Nederlandse
Alkmaar gereden wordt. De
renner van Lotto-Soudal is niet
voldoende hersteld van de
voorbije intensieve maanden,
waarin hij als hoogtepunt in
Mexico een werelduurrecord
vestigde. Daarnaast laat hij ver-
stek gaan voor de BinckBank
Tour. “De korte rustperiode
die ik na het BK inlaste, bleek
niet voldoende om volledig te
herstellen.” Remco Evenepoel
wordt allicht zijn vervanger op
het EK. De tweede tijdrijder in
de Belgische EK-selectie is Yves
Lampaert. (BELGA)

Pinot in tranen na opgave:
‘Ik kon de Tour winnen’
Na twee en een halve week 
aanvallen stapte Thibaut Pinot
van zijn fiets. Een spierscheur
maakte een einde aan zijn 
podiumdroom. “De grootste te-
leurstelling uit mijn carrière”,
noemde Pinot het zelf, toen hij
vijf uur na zijn opgave voor het
eerst de pers te woord stond.
Zijn ogen liepen langzaam op-
nieuw vol. 

“Donderdag had ik al last. Er
schoot iets in mijn been tijdens
de eerste afdaling van de dag.
Ik had hoop dat ik door de pijn
zou kunnen vechten, maar het
ging niet meer. Met deze pijn
kon ik onmogelijk fietsen.”

Het was moeilijk om geen
medelijden te hebben met de

kopman van Groupame-FDJ. In
de Pyreneeën had hij voor het
spektakel gezorgd: gewonnen
op de Tourmalet, tweede in
Foix. “Na die laatste bergrit in
de Pyreneeën voelde ik dat ik
in staat was om het te doen.”
Met ‘het’ bedoelt Pinot de Tour
winnen. “Ik was ervan over-
tuigd dat ik kon slagen, dat er
mij weinig kon overkomen. Nu
zullen we het nooit weten.”

Psychologisch hakt de op-
gave er stevig in. Vooral omdat
het wéér in de Tour gebeurt.
Voorheen gaf hij al drie keer op
in de ronde van zijn eigen
land. “Het gaat me tijd kosten
om hiervan te herstellen. Ik heb
er even genoeg van.” (NVK)

‘Ik wil koersen, 
de sensatie voelen van

het afzien in de bergen,
de adrenaline. Dit was 

de dag waarop het 
moest gebeuren’

EGAN BERNAL
TEAM INEOS


