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Ik maak me klaar voor mijn derde seizoen als
Bianconeri. Met Juventus werken we om Italië,
Europa en de wereld te veroveren

HANS
VANDEWEGHE

Sagan jaagt op groene én gele trui:
‘Je moet geloven in jezelf’
De tijd dat Peter Sagan (30) alleen kopman was in de Tour is
niet meer. Bora-Hansgrohe
heeft zijn team in de eerste
plaats rond klassementsman
Emanuel Buchmann gebouwd.
Die Duitser werd vorig jaar in
alle stilte vierde in Parijs.
Uiteraard krijgt Sagan wel
alle vrijheid om op zoek te gaan
naar zijn achtste groene trui.
“Het is niet de eerste keer dat
ik in een ploeg zit met een klassementsrenner”, zegt hij. “Bij
Tinkov was dat ook zo met Contador. Ik ben blij dat Oss er is
om mij te helpen.”
De tactiek voor zijn groene
missie is duidelijk: attent blijven
bij de tussensprints. “Daar zijn

‘De sfeer thuis
in de zetel voor tv
kan leuker zijn
dan langs het
parcours’
PETER SAGAN
Bora-HansgroHe

belangrijke punten te verdienen.”
Al in de openingsrit in Nice
vindt de drievoudige wereldkampioen een parcours zijn
maat. “De ritzege betekent ook
het geel”, steekt hij zijn ambitie
niet weg. “Je moet geloven in
jezelf.”
Tot slot doet Sagan een opmerkelijke oproep. Hij vraagt
de fans om de koers in de eerste
plaats van thuis te volgen. “De
sfeer in de zetel voor tv kan leuker zijn dan langs het parcours”, stelt hij. “De coronacijfers stijgen weer. Ik hoop dat
we Parijs halen, het hangt af
van hoe de mensen zich rond
ons gedragen.” (Ba/Belga)
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Messi is Jordan niet

Evenepoels val
in Lombardije
krijgt staartje
de mondiale wielerunie UCI
voert een onderzoek naar
remco evenepoel. Na zijn val
in de Ronde van Lombardije
op 15 augustus haalde ploegleider Davide Bramati een
object uit de achterzak van de
renner. Verdacht, vindt de UCI.
“Wij hebben de CadF (antidopinginstelling, red.) gevraagd
om televisiebeelden te bekijken
en getuigen te ondervragen”,
zegt voorzitter david lappartient. “ook verklaarde de sportdirecteur dat hij dacht dat evenepoel was gevallen, aangezien
er geen data meer werden verzonden. Waarover spreken we
dan? Het is verboden om data
door te sturen.” (aFP)

Superster Lionel Messi groet het publiek in Camp Nou. Al twintig jaar is hij lid van Barcelona,
maar deze week heeft hij per fax een verzoek tot vertrek ingediend. © BelgaIMage

Dolksteken binnen Team Ineos
hoeft Bernal alvast niet te vrezen
‘Egan Bernal is briljant. Hij
krijgt de volle steun van
de ploeg.” Dat zei teammanager Dave Brailsford
voor de start van de Tour
de France. Eén kopman dus
bij Ineos Grenadiers? Het is
ooit anders geweest.
We schrijven januari 2020 en
aan het woord is Esteban Santos, een trainingsmakker van
Bernal (23) in Zipaguirá, een
stadje van 100.000 inwoners in
Colombia, 2.600 meter hoog.
“Chris Froome probeert terug
te komen. En wat gaat Geraint
Thomas precies doen? Ik ken
Egan, hij is graag de leider.
Maar hij is ook gedisciplineerd
en zal de orders van het team
opvolgen.”

Het duurde tot anderhalve
week geleden voor de teammanager knopen doorhakte.
Brailsford liet zich daarbij niet
van een sentimentele kant zien:
geen Tour voor Froome en Thomas, die samen vijf keer geel
veroverden. Bernal krijgt de rol
die hij zo graag wil hebben.
Er is natuurlijk Richard Carapaz, de winnaar van de Giro
2019. Maar voor wie nog mocht
twijfelen aan de taakverdeling
binnen Ineos Grenadiers, zei
Brailsford gisterochtend in Nice
dit: “Bernal verdient het kopmanschap. Hij is rijper dan men
zou verwachten van een renner
van zijn leeftijd. Het is in deze
ploeg alles en iedereen voor
Bernal.”
Het is voor Bernal de voor-

bije weken niet vlekkeloos gegaan. Hij nam in de Tour de
l’Occitanie nog makkelijk de
maat van zijn Franse rivalen.
Maar een week later, in de Tour
de l’Ain, stond Jumbo-Visma
aan de start. Bernal werd er
door Primoz Roglic gevloerd.
En in het Critérium du Dauphiné opnieuw.
Bernal kwam in Ugine, het
begin van de vierde van vijf
etappes, niet meer aan de start.
Die zaterdagmorgen heette het
dat Bernal last had van een zere
rug. Enkele uren later zei de
Franse bondscoach Thomas
Voeckler bij Eurosport dat hij
Bernal diezelfde ochtend had
zien trainen.

‘Bernal is rijper
dan men zou
verwachten van
een renner van
zijn leeftijd’
DAVE BRAILSFORD
Manager Ineos grenadIers

Titelverdediger Egan Bernal verkent de eerste etappe rond Nice
met zijn ploegmaats. Alleen rugpijn baart hem wat zorgen. © aFP

Wat was het dan? Desgevraagd kwam Bernal gisteren
terug op zijn rug. “Ik voel er
nog wel wat van, eerlijk gezegd.
Ik hoop dat het tijdens de Tour
beter wordt en dat ik in de slotweek helemaal de oude ben.”
Hij vindt Jumbo-Visma echt
een tegenstander van formaat.
Maar hij zei toch vooral van
zichzelf en van zijn team te
zullen uitgaan, in zijn poging
om voor het tweede jaar op rij
de Tour de France te winnen.
Brailsford: “We weten hoe
we Tour moeten winnen.” (Mg)

is hij in een ploegsport beland en door zijn
e dynamiek in het team moet goed
zitten, hoor je weleens. Dat is een
immense talent is de ploeg helemaal in zijn
lastige, want die kan op verschildienst gaan voetballen. Was voetbal acrobalende manieren tot stand komen.
tiek, dan had hij een hoofdrol in Cirque du
De basisregel in teambuilding is
Soleil, helemaal alleen, met zo’n grote schijndeze: één speler mag dominant zijn, werper op hem en zijn supporting cast kronmag de allerbeste zijn, maar laat
kelend in de donkerte van het decor. Zoals nu
nooit één speler je hele teamdynaeen beetje als hij aan de bal komt en de wemiek bepalen.
reld rond hem verstilt.
En wat dan met de GOAT van alle
Als ik Barça was, ik liet Messi gaan. Meer
nog, ik zou hem naar de uitgang duwen zonsporten, Michael Jordan? Die bepaalde alles
bij de Bulls en bij uitbreiding de hele NBA in
der dat hij daar erg in heeft. Ik zou om te beginnen geen geld vragen voor hem. Ik zou een
zowat de moeilijkste sport ter wereld, basketbal: hoe werd gespeeld, hoe werd gefeest organiseren te zijner ere. Hem een horloge meegeven als afscheidscadeau, voor
traind, wie de bal kreeg en wie eten kreeg of
niet (als die slecht had gespeeld). We hebben
twintig jaar bewezen diensten aan de voetbalfabriek FCB.
aan zijn extreme dominantie een dijk van
een carrière en een misLionel Messi is passé. Althans bij Barcelona. Zijn inschien nog betere docuserie
overgehouden. Zie Netﬂix,
vloed op het spel is zo
The Last Dance.
verstikkend dat het ongezond
Jordan was de uitzondeis. Ga terug in de voetbalgering op de basisregel omdat
schiedenis en zoek op YouFC Barcelona is
Tube beelden van tien jaar
hij de aanjager was, de
geleden, van vijf jaar geleden
driver, “the standard by which
beter af zonder
excellence is measured” zoals
zelfs, van toen Messi nog liep
Lionel Messi en
zonder bal. Eerste vereiste
zijn oude baas David Stern
omgekeerd.
ooit oreerde bij zijn afscheid.
van het moderne voetbal: zo
veel mogelijk spelers die
Hij trainde het meest, liep
Geef hem een
het meest, maakte de meeste
lopen zonder bal. Lopen,
horloge mee
zoals in: heel snel wandelen.
minuten, scoorde het meest;
hij presteerde ook het best,
Er is een tijd geweest dat
voor twintig
ook Messi naar de open
zijn supporting cast won
jaar bewezen
samen met hem titels. Hij
ruimte liep en zelfs sprintte,
daar de bal kreeg, rare dinhad recht van spreken. En
diensten
schelden.
gen deed waardoor de tegenstanders zichzelf in een
De vraag die FC Barcelona
en Ronald Koeman zich nu
knoop legden, en hij scoorde.
Dat was Messi-de-Vroege.
moeten stellen: hoeveel MiMessi-de-Late wandelt alleen
chael Jordan zit er (nog) in Lionel Messi? In het verlengde daarvan:
nog als hij de bal zou kunnen krijgen. Als hij
de bal niet kan krijgen, staat hij stil of schuihoeveel inspanningen is het ons waard om
hem te proberen houden en hoeveel ellende
felt naar een plek waarvan hij denkt: hier
halen we ons op de nek als hij blijft?
kan het misschien. Pas als hij de bal heeft,
schiet hij in actie en doet hij die rare dingen
Ik vind Lionel Messi de beste voetballer
die ooit heeft geleefd, al is tijdgenoot Cristiwaardoor de tegenstander in een knoop eindigt, en hij scoort. Maar wel steeds minder
ano Ronaldo ook geen verkeerde. Messi zou
en steeds trager. En de rest staat erbij en
volgens oudere voetbalvolgers in de weegschaal liggen met Diego Maradona, maar dat
kijkt ernaar.
FC Barcelona is beter af zonder Lionel
is onzin. Niet alleen de prijzenkast, het hele
pakket is dermate verschillend dat Maradona Messi en omgekeerd is dat ook waar. Ronald
niet op de foto staat. Afgezien van zijn margiKoeman is de nieuwe trainer en heeft zijn
boodschap al verkondigd: ik zou het leuk
nale tatoeages – een pleonasme wat mij betreft – is Messi een doodnormale, keurige
vinden dat je blijft, maar we gaan het een
beetje anders doen en dat zal misschien niet
kerel. Met zijn groeihormoonkuurtjes, waardoor hij zo sterk en toch nog 1,70 meter is ge- altijd naar je zin zijn. Het is niet naar zijn zin.
worden, was hij als wielrenner nooit weg
Menen ze dat nu echt, al die kenners, dat
Manchester City geïnteresseerd is om hem
geraakt, maar ik vergeef ze hem toch in één
moeite.
binnen te draaien? Waanzin. Ook Man City is
Alleen, Lionel is geen Michael. Messi is
beter af zonder Messi en Messi is beter af
zonder de Premier League. Ergens las ik over
nooit de aanjager geweest van die beloftevolle
generatie die in La Masía groot is geworden,
de hereniging Guardiola-Messi als een
nieuwe Last Dance. Groter kan de blasfemie
maar eerder de allerbeste balkunstenaar
niet zijn.
onder de beste balkunstenaars. Als bij toeval
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