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Waarde(n)loos

enken dat je iets nieuws ontdekt en
erachter komen dat het al een keer
is ontdekt, het overkomt elke jour-
nalist. Lezers iets voorschotelen als
nieuws, terwijl je weet dat het geen
nieuws is maar slecht herkauwde
prak, is journalistiek opportunisme
grenzend aan bedrog.

Niks van wat Rudy Pevenage heeft
verteld in zijn boek is nieuw. Niks.

Neen, ook niet het colablikje dat ooit als een
gimmick op de markt is gebracht. Die anek-
dote is gekend. Het blikje bestond overigens
evengoed in de versie Sprite en Fanta en 
eigenlijk was het een thermosje om drankjes
koel te houden. Het leek op een colablikje,
meer niet. Jawel, er zal bij Ullrich wel epo of
zo hebben ingezeten, maar dat van die 
dubbele wand, neem dat met een korrel zout.
Je kon het koelcontainertje uit het omhulsel
halen om uit te spoelen, tot zover de dubbele
wand.

Idem voor de bewering van ‘Der Rudy’ dat
hij de namen van de sporters kent die bij de
gecodeerde bloedzakken van
gynaecoloog (én sportarts,
beste collega’s) Fuentes
horen: hier geen korrel maar
een zak zout. Eufemiano 
Fuentes die hij recentelijk nog
drie keer heeft gezien omdat
ze zo goed bevriend zijn, 
geloof dat ook maar niet. 
Pevenage ken ik als een 
goeiige vent, maar door dit
boek is hij een aandachts -
zoeker en een fantast.

Wanneer hij uitlegt
waarom hij de namen van de
eigenaars van de bloedzakken
niet wil noemen, wordt het
kolderiek: omdat hij niet met
een afgesneden kop in zijn
bed wil liggen. Die kop in dat
bed, wellicht gezien in The Godfather beste
Rudy, dat was een paard. Dus: koop geen
paard en je bent safe. Bovendien loop je meer
gevaar, zolang je je “bom aan informatie”
voor jezelf houdt. 

Behalve dat soort onnozeliteiten die onge-
filterd in de media kwamen, bulkt het eigen-
lijke boek van de onjuistheden waarbij een
zorg vuldig journalist zich bij het opschrijven
vragen had moeten stellen. Is niet gebeurd.
Jammer.

Pevenage beweert zomaar zonder tegen-
woord dat Jan Ullrich zich met zijn hulp do-
peerde omwille van de arrogantie van Lance
Armstrong. Hoezo dan? Ullrich reed zijn twee
beste Rondes van Frankrijk – mét epo, aldus
Pevenage – in 1996 (tweede) en 1997 (eerste).
Dat waren de jaren dat Armstrong een Waalse
Pijl won en vocht tegen een uitgezaaide teel-

balkanker. Hij kwam pas in 1999 terug in het
Tour-peloton en toen was ‘Der Jan’ tot spijt 
van ‘Der Rudy’ al op drift, enkele te korte 
periodes van luciditeit en trainingsijver niet 
te na gesproken.

Met dopingverhalen van twintig jaar gele-
den zijn we aanbeland in de fase dat we nog
alleen fossielen vinden zoals we er al honder-
den hebben opgegraven. Toch gaan we bij de 
minste vondst met zijn allen rond de sleuf
staan en roepen steeds weer: “Goh, kijk eens
wat we hier nu weer hebben ontdekt.” 

In dit geval: Ullrich gebruikte doping en 
Pevenage hielp hem daarbij. Dat is al jaren 
bekend en is bevestigd door een bekentenis
van beide partijen.

Oké, niet al het nieuws zal altijd tot ieder-
een doordringen en veel collega’s ondervin-
den weinig hinder van historisch besef, maar
dat tot 2001 zowat elke renner aan de epo zat
en een substantieel deel van het peloton heeft
bekend, dat alle ploegleiders ervan afwisten,
dat het vanaf 2002 vooral ging om bloedtrans-
fusies en dat ze daar ook van afwisten, 

dat hoort tot de canon van 
het cyclisme.

Elke andere zogezegde ont-
hulling is industriële archeolo-
gie op een leeggegraven site.
Pevenage zijn memoires, om
in de metafoor te blijven, zijn
bezigheidstherapie, een
scherfje aardewerk gevonden
in een middeleeuwse bouw-
laag die al intacte potterieën
en zelfs lijken heeft prijsgege-
ven. Waardeloos en jammer
genoeg ook waardenloos.

Het recycleren van de eigen
ellende en de eigen donkere
geschiedenis is hiermee weer
eens een specialiteit van de
wielrennerij gebleken. Geen
enkele andere sport gaat zo

slecht, zo onnauwkeurig en zo ongenuan-
ceerd om met zijn verleden als het cyclisme.
Het zou aan de journalisten moeten zijn 
om daarin nuances aan te brengen, feiten te
checken en onzin van waarheid te scheiden.
Helaas, spektakel voor alles.

Wielrennen is zowat de meest autodestruc-
tieve sport ooit, maar soms past het om men-
sen tegen zichzelf in bescherming te nemen.
Rudy Pevenage heeft het recht te denken dat
het moderne wielrennen nog steeds niet zon-
der doping kan, dat topsport bij uitbreiding
niet op pompwater kan. Misschien was dat
voor hemzelf een correcte inschatting. De
vraag is niet of hij het recht heeft dat te den-
ken, wel of je dat soort gratuite uitlatingen
een forum moet geven, waarmee je de zwik
randdebielen munitie geeft om alle topsport
tot doping en samenzweringen te herleiden.

Renner Jan Ullrich en zijn mentor Rudy Pevenage, boven op Luz-Ardiden in de Tour van 2003.
© BELGAIMAGE
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Is er in die studie ook rekening 
gehouden met de reistijden en de hoge 
veiligheidsmaatregelen in Nederland?

EDDY JANSIS, VOORZITTER VAN BELGIAN SUPPORTERS, IS GEEN FAN VAN BENELIGA, AAN SPORZA

Eerste klasse A
Speeldag 23

Gisteravond
Standard - KV Oostende 2-1

Vandaag
Charleroi - KV Mechelen 18 uur

Waasland-Beveren - Eupen 20 uur

Moeskroen - STVV 20 uur

KAA Gent - KRC Genk 20.30 uur

Zondag
Cercle Brugge - Anderlecht 14.30 uur

KV Kortrijk - Club Brugge 18 uur

Antwerp - Zulte Waregem 20 uur

Stand
1. Club Brugge 21 52
2. KAA Gent 22 42
3. Antwerp 22 42
4. Standard 23 41
5. Charleroi 21 40
6. KRC Genk 22 34
7. KV Mechelen 22 34
8. Z. Waregem 22 31

9. Anderlecht 22 27
10.Moeskroen 22 27
11. STVV 22 26
12. KV Kortrijk 22 22
13. Eupen 22 20
14.W.-Beveren 22 20
15. KV Oostende 23 18
16. Cercle Brugge22 11

Pro League aarzelt over
tv-contract van 95 miljoen
Er is nog geen groen licht over
de toewijzing van de media-
rechten van het Belgisch prof-
voetbal tot 2024 of 2025. De 24
profclubs vergaderden gisteren
urenlang in Zaventem over de
biedingen op de elf beschikbare
loten. Peter Croonen legde als
voorzitter een verklaring af:
“De rechten voor het nieuwe
voetbalcontract zijn nog niet
toegewezen. We bekijken of het
opportuun is om een nieuwe
tender op te starten.”

Volgens een goedgeplaatste
bron kan de Pro League 18 pro-
cent meer vangen dan in het
vorige contract, dat jaarlijks 80
miljoen euro waard was. Nu ligt
dus circa 95 miljoen per jaar op

tafel. Stemmen binnen de Pro
League hopen de grens van 100
miljoen te overschrijden.

Over de timing van de toe-
wijzing wilde de Pro League
zich niet uitspreken. Zolang er
geen uitsluitsel is over de ver-
koopwaarde en de rechtenhou-
der(s) blijft de verdeelsleutel
van de tv-gelden onder de prof-
clubs onduidelijk. Dat wordt
nog een pittige discussie. (BF)

er honderd en er komen er nog meer bij. Er is
een Eganmania.”

Bij een cafeetje onder golfplaten houden
wielrenners halt en bestellen een agua de pa-
nela, gedroogd sap uit suikerriet overgoten met
kokend water, goed voor wat extra energie. Er
horen stukjes kaas bij. Bernal verschijnt niet.
Het is zowaar de presidentszoon die als eerste
de top bereikt. Esteban Santos: “De anderen
zijn na vijftien kilometer teruggekeerd naar
Pacho, ze doen de klim twee keer.” 

Hij zit op een stoeltje en lurkt gretig aan een
flesje frisdrank. “Ik ben best een goede ama-
teur, maar een kleine jongen vergeleken met
deze kerels.” Hij fietst sinds vier jaar geregeld
met Bernal. “Zijn succes heeft hem niet veran-
derd, hij is die bescheiden jongen gebleven.
Maar hij is gedisciplineerder dan hij al was, de
wil om te winnen is nog groter geworden. Als
wij vijf, zes uur hebben gereden en volledig uit-
geput zijn, plakt hij er nog twee uur aan vast.”

De Tour-zege was volgens hem de belangrijk-
ste overwinning in de geschiedenis van zijn
land. “Wij zijn bezig uit het dal van de armoede
te klimmen, van chaos en oorlog, en Egan heeft
dat hele proces een slinger gegeven. Colombia
kon drie weken de ellende opzijzetten. Fietsen
zit ook in ons DNA. Velen zijn te arm om de bus
te betalen. Denk aan Quintana. Die reed vroe-
ger op een stalen fiets van wel twintig kilo naar
school en zijn zus zat bij hem voorop.” 

KAMPIOENEN IN SPE
In een nieuw fitnesscentrum in Chía, tussen 
Bogotá en Zipaquirá, liggen twee beugelbekkies
op de massagetafel. Herstel is nodig na een trai-
ningskamp van een week. Hugo Rodríguez is
vijftien, Camilo Gómez is zestien. Ze willen bei-
den hetzelfde: eerst wereldkampioen moun-
tainbike worden, daarna de Tour winnen. 

Mazuera geniet. “Dit vind je nergens in Co-
lombia.” Hij is de oprichter van een stichting
voor twaalf jonge mountainbikers, de Funda-
ción Mezuena. De geluidstechnicus uit Bogotá
begon tien jaar geleden naar eigen zeggen uit
sociale betrokkenheid met een MTB-team, ge-
sponsord door fietsfabrikant Specialized en
Tugó, een Colombiaanse meubelketen. 

Onder de eerste vier die destijds onder zijn
vleugels belandden, zat het jongetje met de fla-
poren, Bernal. Brandon Rivera was er ook bij.
“Het was een lot uit de loterij. We hebben geluk
gehad.” Bernal ontmoette later in het team Xio-
mara Geurrero, ze is nog steeds zijn vriendin.
“Hij trainde steevast langer dan alle coaches
hem opdroegen. Hij is ongekend hongerig.”

Die eerste jaren was het budget 5.000 euro,
nu hebben ze 100.000 euro ter beschikking. Hij
weet nog dat Bernal zich als junior kwalifi-
ceerde voor het WK in Noorwegen, “het duur-
ste land ter wereld”. Hij zou er zilver halen. De
wielerfederatie betaalde de tickets, de rest pas-
ten Mazuera en diens vader bij uit eigen zak.

Bernal is van arme komaf, vertelt Mazuera.
Zijn moeder werkte in de kassen; ze plukte er
rozen, anjers, chrysanten. “Het is erg ongezond
werk, er worden pesticiden gebruikt. Later was

ze schoonmaker in bedrijven. Ik weet dat Egan
vooral voor zijn familie rijdt. Toen hij twaalf of
dertien was, zei hij tegen zijn moeder dat ze
ander werk moest gaan doen, beter werk. Zo is
hij: hij houdt ervan dingen te managen. Hij is
bescheiden, ja, maar vergis je niet, het is een
sterke persoonlijkheid.”

OPLEIDING JOURNALISTIEK
Op zijn zeventiende kreeg Bernal een beurs en
pendelde op de fiets naar de universiteit tussen
Zipaquirá en Bogotá (veertig kilometer heen en
terug) voor een opleiding in de journalistiek.
Hij genoot. Hij leest graag, volgt documentaires
en houdt van geschiedenis. Hij zei tegen Mazu-
era dat hij twijfelde om alles op het wielrennen
te zetten. Als hij stopte met zijn studie, zou hij
later geen kans meer maken op een beurs.

Bij hun recente ontmoeting werd Mazuera
duidelijk wat er voor Bernal is veranderd. “Elke
halve minuut stopt er iemand, iedereen wil een
foto. Hij begrijpt het, het is zijn werk, maar het
valt hem soms zwaar. Als ze hem zomaar beet-
pakken bijt hij van zich af. Als hij fietst toeteren
alle auto’s naar hem, ze proberen hem tegen te
houden. Hij is verdorie aan het trainen!”

Heeft hij een idee van hoe Bernal tegen de
komende Tour de France aankijkt? Houdt de
concurrentie met Jumbo-Visma hem bezig?
“Mijn indruk is dat de situatie in zijn eigen team
hem meer zorgen baart. Hij is de titelverdedi-
ger, maar Chris Froome, zijn vriend, probeert
terug te komen. Wat gaat Geraint Thomas nu
precies doen? Ik ken Egan, hij wil het beste van
zichzelf laten zien en is graag de leider. Maar hij
is ook gedisciplineerd en professioneel. Hij zal
orders van het team opvolgen. Als hij Froome
naar de top moet leiden, zal hij het doen.”

Daar nadert Bernal uit de diepte, hij verslaat
in de laatste meters Castiblanco. Even lijkt hij in
te houden bij het wachtende gezelschap bij het
cafeetje, maar dan verschijnt een grijns op het
gezicht en neemt hij de bocht naar beneden,
richting Zipaquirá. 

De bestemming moet wel de wijk Sinda-
manoy zijn. Op de app Strava is het geregeld
zijn vertrekpunt. De appartementen liggen op
de top van een heuvel. Misschien heeft hij ge-
dacht: het kan geen kwaad, nog wat extra hoog-
temeters. Maar het kan ook omwille van het
uitzicht op de Andes zijn, de biotoop waarin hij
de allerbeste is geworden.

‘Ik ken Egan, hij is graag 
de leider. Maar hij is ook
gedisciplineerd en
professioneel. Als hij Froome
naar de top moet leiden, 
zal hij het doen’
PABLO MAZUERA
MANAGER VAN MOUNTAINBIKETEAM

Colombianen poseren voor een mural van de
Tour-winnaar. ‘De trots van mijn vaderland’,
staat er in grote letters. © KLAAS JAN VAN DER WEIJ

Voorzitter 
Peter Croonen:
‘We bekijken of
het opportuun is
om een nieuwe
tender op 
te starten’


