REMCO EVENEPOEL OVER ZIJN CRASH IN LOMBARDIJE, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’
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De eerste tien seconden na de val kreeg ik
geen lucht meer. Ik zag de brug en riep
om hulp. Niemand hoorde me
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Hamilton verstevigt leidersplaats in F1:
‘Het leken wel drie races in één dag’
Lewis Hamilton komt met de
race dichter bij zijn zevende
wereldtitel in de formule 1 en
een evenaring van het record
van Michael Schumacher. De
coureur van Mercedes won
gisteren de eerste editie van de
Grote Prijs van Toscane. Hij
bleef zijn ploeggenoot Valtteri
Bottas en Alexander Albon van
Red Bull voor, nadat Max Verstappen al snel was uitgevallen.
Met zijn derde uitvalbeurt in
negen races ging er op het
circuit van Mugello deﬁnitief
een streep door de droom van
Verstappen om de jongste wereldkampioen ooit te worden in
de F1.
De race werd tweemaal stil-

‘Bottas kwam
steeds dichterbij.
Mijn hart ging
almaar harder
kloppen’
LEWIS HAMILTON
Mercedes

gelegd na een crash. “Het leken
wel drie races in één dag,” zei
Hamilton. “Het was echt ontzettend zwaar en de hitte
maakte het nog zwaarder. Het
was vooral moeilijk om Bottas
bij de herstarts achter me te
houden.”
De 35-jarige Brit, zo vertelde
hij, reed op het laatst op een
setje gebruikte banden. “Ik wist
echt niet hoelang ze het vol
zouden houden. Bottas kwam
steeds dichterbij. Mijn hart ging
steeds harder kloppen.”
Hamilton leidt het WK met
190 punten. Bottas staat tweede
na 9 van de 17 races met 135
punten. Verstappen blijft derde
met 110 punten. (ANP)

Alpecin-Fenix
scoort hattrick
met Van der Poel

Merlier trekt als favoriet
naar BK in Anzegem

daags na de spurtzege van Tim
Merlier pikte Mathieu van der
Poel zijn etappe mee in TirrenoAdriatico. De Nederlandse
kampioen reed gisteren in de
tappa dei muri (de rit van de
Muren) bijzonder offensief. In
de slotkilometer remonteerde
hij de ontsnapte Italiaan Matteo
Fabbro. Het was na het Nederlands kampioenschap zijn
tweede zege van het seizoen.
een paar minuten later zorgde
Gianni Vermeersch 1.370 kilometer verderop in de Antwerp
Port epic voor een hattrick voor
Alpecin-Fenix. Hij haalde het in
de spurt van een kopgroep van
drie voor stan dewulf en Baptiste Planckaert. (JdK)

Volgt Tim Merlier volgende
week dinsdag in Anzegem zichzelf op als Belgisch kampioen?
Na zijn allereerste WorldTourzege in Tirreno-Adriatico valt
niets uit te sluiten. Van der Poel
knapte zaterdag in de slotfase
van de zesde rit cruciaal werk
op voor Merlier, waarop de
West-Vlaming briljant afrondde.
“Niet alleen dank aan mijn
teammaats, maar ook aan
ploegleider Christoph Roodhooft die me de raad gaf om de
sprint van ver in te zetten. Ik
heb naar hem geluisterd.”
Het was een van Merliers
wensen voor 2020: zijn sprintsnelheid verzilveren tussen de
wereldtop. Wel, hij was sneller

dan Ackermann en Gaviria. In
Senigallia zette Merlier wel
degelijk de volgende stap. Zijn
derde zege van het seizoen was
het, nadat hij eerder Bouhanni,
Philipsen en Ackerman het nakijken gaf in de Brussels Cycling
Classic.
Tweede wens: zijn nationale
driekleur alle eer aandoen in
de klassiekers. Zonde, vond hij
het tijdens de lockdown, dat
een virus dat zou verhinderen.
“Alsof de goden het op mij hebben gemunt.” Een scenario dat
zich in de hertekende kalender,
met het BK vóór Gent-Wevelgem en co, dreigt te herhalen.
Tenzij hij volgende week dinsdag zijn titel hernieuwt. (JdK)

Liverpool komt met de schrik
vrij tegen Bielsa’s Leeds
Leeds United is na zestien
jaar terug in de Premier
League. En hoe. Drie keer
maakte de ploeg zaterdag
een achterstand goed op
Liverpool. Uiteindelijk won
de kampioen toch met 4-3.
Leeds, de ploeg van de excentrieke manager Marcelo Bielsa,
had van de Engelse voetbalbond de zwaarst mogelijke opening van het seizoen gekregen.
Op één duel na won Liverpool
afgelopen seizoen alle competitiewedstrijden op Anﬁeld. De
laatste thuisnederlaag dateert
van april 2017.
Normaal gesproken zou een
net gepromoveerde ploeg geen
kans maken. Maar het Leeds
van de Argentijnse cultheld
Bielsa is iets speciaals, zo zou
Liverpool-manager
Jürgen
Klopp na aﬂoop toegeven.
Reeds na vier minuten stond
de 1-0 op het scorebord dankzij
een strafschop van Mo Salah.
Leeds toonde echter veerkracht, daarbij proﬁterend van
slap verdedigen van The Reds.
In de twaalfde minuut leidde
dat tot een prachtige gelijkmaker van de Manchester Cityhuurling Jack Harrison, die
twee verdedigers het bos in
stuurde en doelman Alisson
kansloos liet.
Vervolgens was het aan Virgil
van Dijk om, koppend uiteraard, zijn eerste treffer van het
seizoen te maken. De Nederlander ging tien minuten later in
de fout door een hoge bal verkeerd in te schatten. Patrick
Bamford proﬁteerde en deed al
wat wit was juichen. Gezeten

De Egyptenaar Mohamed Salah redt Liverpool met drie goals
op de openingsspeeldag van de Premier League. © AFP

Gezien de extra
kracht van
de concurrentie
zal het verdedigen
van de titel een
hele klus worden
vanaf zijn emmer zag Bielsa tevreden toe. Het stijlvolle spel
van Leeds lijkt zich beter te
lenen voor de Premier League
dan de Championship.
Weer nam Liverpool een
voorsprong, toen een kopbal
van Pascal Struijk voor de voeten viel van de scherpe Salah.
Met deze stand gingen de ploegen rusten. Op twee derde van

de wedstrijd kwam Leeds voor
de derde keer op gelijke hoogte,
toen de Poolse middenvelder
Mateusz Klich een scherpe
voorzet op technisch vaardige
wijze afrondde.
Liverpool had evenwel het
laatste woord. Kort voor tijd beging invaller Rodrigo Moreno
een overtreding, waarna Salah
het buitenkansje vanaf de elf
meter greep. De zevenklapper
geeft aan dat beide ploegen defensieve problemen hebben,
wat vooral voor Klopp een verrassing moet zijn. Gezien de
toegenomen kracht van de concurrentie zal het verdedigen
van de titel een hele klus worden. En Leeds? Dat is op weg
naar Europees voetbal als het
zo blijft spelen. (VK)
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Ze klimmen zo rap

Tom Dumoulin (links), Sepp Kuss (tweede van links) en geletruidrager Primoz Roglic bepalen
het tempo op de Grand Colombier, slotklim van de vijftiende etappe in de Tour. © PHoTo News

sen de Slovenen en de naaste achtervolger
e Franse renners zijn eens te meer
weggereden, zeg maar weggevallen
was ocharme dertien seconden of een goede
in hun Tour de France. De eerste
vijftig meter.
Fransman is Guillaume Martin. Die
Egan Bernal werd er door Wout van Aert
gediplomeerde ﬁlosoof op plaats elf
afgereden, luidde het commentaar. Alle crewerd ontdekt door Hilaire Van der
dits voor Van Aert, maar Bernal heeft zichzelf
Schueren en is bij de Wanty’s prof
er afgereden, vrijdag en gisteren. Hij is gegeworden. Samen met de valpartijen
woon niet goed genoeg. Bernal heeft tijdens
van Pinot en Bardet zou dat moeten
de coronalockdown continu in Colombia gevolstaan als verklaring voor de
traind. Of hij is ziek, of hij heeft niet getraind
volgens de aanwijzingen van hoofdcoach Tim
Franse deconﬁture.
Niet voor de Fransen. Iedereen die rapper
Kerrison. Bernal liegt als hij zegt dat hij zijn
betere wattages trapt, hij lijkt al van in de
rijdt dan de Fransen is verdacht. Ik citeer
even: “Ze klimmen zo rap, niet normaal. Het
voorbereiding kwetsbaarder dan in 2019.
In de serie gratuite verdachtmakingen
Sloveense duo Roglic-Pogacar heeft aan het
einde van de beklimming naar de Puy Mary
hoort ook het gerucht thuis over een onopspoorbaar, revolutionair dopingmiddel. In dat
een vermogen gehaald van 7,2 watt per kilogram lichaamsgewicht. Op een kort stuk, dat
verband viel een verwijzing naar HemAssist
en Lance Armstrong. Dat is een zeer goed
zeker, maar wat moet je daarvan denken?”
Dat laatste bijzinnetje is cruciaal: boven de
voorbeeld om alle revolutionaire producten
7 watt per kilogram lichaamsgewicht kan verte duiden. Ten eerste heeft Armstrong dat
dacht zijn op lange inspanningen, zeg maar
nooit gebruikt, maar is het product gevonden
van twintig minuten of meer.
in de camper van Dario Frigo
(die op zoek was naar het geDie waarden dateren van
heime middel van Armrond de eeuwwisseling, de
hoogdagen van Mayo (Venstrong). Ten tweede bleek het
om fysiologisch serum met
toux), Armstrong en Pantani
Voor eens en
(l’Alpe d’Huez). Op de Puy
een kleurtje en een mooi etivoor altijd:
ket te gaan, allesbehalve een
Mary ging het om een stuk
van vier minuten waarop gele
wondermiddel.
er zijn geen
Voor eens en voor altijd: er
trui Roglic 500 watt zou hebwonderben geduwd. Et alors?
zijn geen wondermiddelen die
je in staat stellen om veel rapAls vandaag iemand de
middelen om
Ventoux via Bédoin opknalt in
per te rijden dan de andere
veel rapper
zonder na de rit te worden beeen halfuur is de kans groot
dat we met bedrog te maken
trapt, is het niet bij de urinedan de andere
controle, dan via het
hebben. Uiteraard zijn er fysite rijden zonder biologisch
ologische grenzen aan prestapaspoort. Er is ook
na de rit te
geen wondermiddel dat bij
ties, maar het is niet aan de
ploegen tegelijk zou
Fransen om die te bepalen. Zij
worden betrapt zoveel
beweren al twintig jaar dat
worden gebruikt zonder dat
de naam in het peloton rondeen gemiddeld wattage van
410 op een lange klim norgaat. Neem het enige echte
maal is. Tussen 410 en 430
wondermiddel ooit, epo, in
de eerste helft van de jaren
watt is verdacht; gaat het tot
450 watt, dan is het miraculeus en boven de
negentig: niet iedereen wilde of kon het gebruiken, maar iedereen wist ervan, inclusief
450 watt zijn de renners gemuteerden. Dat
de media.
slaat nergens op. Het materiaal is verbeterd,
zowel ﬁetsen als wegdek, meer renners zijn
Het niveau van deze Tour is zeer hoog,
maar we hebben nog een week te gaan. De rit
beter dan ooit, het ploegwerk is gestroomlijnder en bovenal heeft de trainingswetenschap
van gisteren op de drie ﬂanken van de Grand
de laatste jaren een kwantumsprong gemaakt. Colombier kan ons geruststellen. Elf renners
eindigden samen na de zwaarste rit in deze
In dit coronajaar hebben sommige renners
een ideale voorbereiding kunnen afwerken
Tour. Ja, er is af en toe snel geklommen.
Neen, dat hoeft niet verdacht te zijn. Op de
met veel duurwerk en gerichte training aan
Col de la Biche, een korte klim, ging het tegen
de juiste vermogens. Voeg daar nog de klimatologische omstandigheden bij: klimmen bij
5,58 watt per kilo. Ten slotte: als Jumbo-Visma
veruit de beste ploeg is, heeft het dat te dan35 graden putje zomer of bij 20 graden in de
late herfstzon is een heel verschil. Overigens
ken aan talent en hard werk. Het is wis en
brak Tadej Pogacar deze Tour het snelheidswaarachtig geen Gewiss. Die ploeg reed in de
Waalse Pijl met drie renners (Moreno Argenrecord op de Peyresourde toen er een serieuze rugwind stond. Jazeker, twee Slovenen
tin, Giorgio Furlan en Jevgeni Berzin) iedereen naar huis reed, een prestatie die werd
staan op kop en die geven iedereen het nakijgelinkt aan epo en dr. Michele Ferrari.
ken. Aldus de media. Het verschil vrijdag tus-
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