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Pog-Star, Poga-Tsaar…

r zijn vast nog wel namen te bedenken,
maar meer dan welke Sloveen ook, de
grote winnaar van de voorbije drie
weken is het wielrennen.

Wat.
Een.
Tour!
Een mooi parcours, alleen maar

mooie ritten, mooie winnaars, geen en-
kele renner positief – niet op corona en

niet op de rest – én suspens tot de voorlaatste
dag. Na bijna alleen maar edities in de laatste
decennia waarin één ploeg het hele peloton
aan een leiband had, leek het Nederlandse
Jumbo-Visma een vervolg te breien aan vijf ver-
stikkende Sky-Ineos-jaren. Controle, rekenen,
sterke ploeg, af en toe een rit winnen maar
niet te fanatiek, weinig fouten maken, nog-
maals controle.

Daar is niets mis mee, maar
een sport in de verdrukking,
en dat is het wielrennen in dit
rare sportjaar, is gebaat bij on-
voorspelbaarheid, sensatie en
spektakel. De zet van de Tour-
directie om de voorlaatste rit
een (klim)tijdrit te programme-
ren, was geniaal. Dat het finaal
fout afliep voor de ploeg die de
controletoren in handen had,
is jammer voor die ploeg, maar
ook een beetje een zegen voor
de sport.

Wat.
Een.
Beeld!
Primoz Roglic rijdt bergop

en heeft een gele reuzekauw-
gumbol boven op zijn hoofd
geplakt. Aan zijn volle tijdri-
thelm lag het niet, dat hij heeft
verloren – al reed Pogacar wél met een helm
met gaten – nooit eerder is een beeld van een
helm zo sprekend geweest als zaterdag op La
Planche des Belles Filles. Die rode kop, die
wanhopige ogen, die benen die naar het juiste
verzet zochten en dan die lullige helm.

De tijdrit duurde net geen uur, het laatste
half uur moet voor Roglic een helletocht zijn
geweest. Ik zou wel eens willen weten hoe ze
hem vanuit de volgauto de boodschap hebben
overgemaakt dat hij misschien iets harder
moest gaan trappen.

Het besef dat hij al op het vlakke tijd aan het
verliezen is en dat de laatste zes steile kilome-
ters nog moeten komen. De wetenschap dat
Pogacar in dat onderdeel intrinsiek sterker is,
wat hij heeft bewezen in het Sloveens kampi-
oenschap tijdrijden in juli. De naakte waarheid
dat hij in deze Tour zonder die val en lekke
band van Pogacar in die waaieretappe nooit in
het geel zou staan. Daar rijd je dan tegen de
flanken van die kutberg op en het loopt voor

geen meter, dan overvalt je acuut het oplich-
tersyndroom: vandaag is de dag dat ik door de
mand val en iedereen zal zien dat ik niet zo
goed ben als ze allemaal wel denken.

Die benen van Roglic konden onmogelijk
slecht zijn. Tussen de aankomst boven op de
Col de la Loze, waar hij Pogacar bijna twintig
seconden extra aan zijn broek had gesmeerd,
en de tijdrit zaten twee volle dagen waarin de
ploeg niet vol aan de bak moest en hij rustig
over berg en dal naar de aankomst kon freew-
heelen. Tenzij Primoz Roglic alsnog morgen of
overmorgen met een virus of bacterie uitvalt,
kunnen we er van uitgaan dat hij in het zicht
van zijn grootste triomf mentaal is ingestort.

“De pas 21-jarige Pogacar”, die vandaag 22
wordt voor alle duidelijkheid, heeft de Tour ge-
wonnen, dat is geheel zijn verdienste. Maar
Roglic heeft hem zaterdag evenveel verloren.

Pogacar heeft ontzettend sterk
gereden, maar op een Roglic in
normale doen pakt hij nooit
1:56. Beste bewijs: Roglic reed
25 seconden trager dan Wout
van Aert en scoorde pas de
elfde klimtijd. Overigens gonst
het van de verdachtmakingen,
of wat had u gedacht in wieler-
land. Poga-Star klom tegen 6,5
watt per kilogram. De Fransen,
die weer eens niet in het eigen
toneelstuk voorkwamen, en
ook heel wat slechte verliezers
onder de Nederlanders, gelo-
ven niet dat hij zuiver rijdt.
Vreemd dat dat zo maar wordt
geponeerd. Voor deze ultra-
korte etappe, met een klim van
16-17 minuten (althans voor de
eerste 26 renners) zijn dat nor-
male waarden.

Waar is het nog fout gegaan bij Jumbo-
Visma? Ze hadden het zo goed voor elkaar, het
ploegenspel had tot in de perfectie geren-
deerd. Niet alleen waren er de ritoverwinnin-
gen, maar er was de controle. Misschien was
die te groot, misschien is te defensief gekoerst,
misschien hadden ze Tom Dumoulin langer bij
de zaak moeten houden om bergop de een-
mansploeg Pogacar onder druk te zetten, mis-
schien dit, misschien dat,… het is praat na de
vaak.

Ik wil mij aansluiten bij José De Cauwer: wat
jammer voor Jumbo-Visma, maar hoe fantas-
tisch is dit voor ploegleider Allan Peiper? Vorig
jaar, na een hele zware chemo – het stond in
de krant, dus ik verklap niets – moesten ze
hem naar de Tour-start in Brussel brengen en
kon hij amper een paar uur bij zijn ploeg blij-
ven. Toen ik hem een paar dagen voor de Tour
opbelde, zei hij: “Hi mate, ben bijna in Nice. Ik
ga de hele Tour doen. Ik heb elke rit voorbe-
reid. Ik heb er zin in.”

Voor Jumbo-
Visma, dat de
controletoren
in handen had,
liep het finaal
fout af. Dat is
jammer voor
die ploeg, maar
ook een beetje
een zegen voor
de sport

E

19DeMorgen. MAANDAG 21/09/2020

De steun die Van Aert in deze Tour 
gaf aan zijn ploeg, verwacht hij straks
terug in de klassiekers

JAN BAKELANTS IS ONDER DE INDRUK VAN VAN AERTS PRESTATIES IN DE TOUR, IN ‘VIVE LE VÉLO’

Eddy Merckx raadt Evenepoel
aan de Tour nog over te slaan
Na Bernal, nu Pogacar.
Tourwinnaars op 22 respec-
tievelijk 21 jaar. Remco
Evenepoel is er 20. En heeft
dus nog tijd, vindt ook
Eddy Merckx.

Wat dat allemaal was, zaterdag-
namiddag, daar op La Planche
des Belles Filles? “Ja, joeng.
Straf”, geeft Eddy Merckx toe.
Maar totaal verrast is de vijfvou-
dige Tour-winnaar naar eigen
zeggen niet met deze ontkno-
ping. “Dat krijg je dus als de
ploeg sterk is, maar de kopman
niet sterk genoeg om het af te
werken. Dat is wel een belang-
rijke voorwaarde. Ik heb het al
heel vroeg gezegd: áls Pogacar
deze Tour kon winnen, dan was
het wel tegen de klok. In tegen-
stelling tot Roglic had hij geen
team. Een pijnpunt toch, waar
hij in de nabije toekomst werk
moet van maken, want dit gaat
hem geen tweede keer meer luk-
ken op deze manier. Rustig zijn
moment afwachten was dus de
enige sleutel tot succes. 

“Ik vreesde dat die 57 secon-
den voorsprong voor Roglic on-
voldoende zouden zijn en ge-
loofde stellig in de kansen van
Pogacar. Die natuurlijk wel een
heel makkelijke Tour heeft ge-
reden. Jumbo-Visma knapte al
het werk voor hem op, hij moest
gewoon volgen. Ze lieten na de
kloof uit te diepen, namen hem
naïefweg mee en vergaten dat
hij vorig jaar in de Vuelta, ook
op de voorlaatste dag, zwaar
toesloeg in de koninginnenrit en
zich zo verzekerde van een po-
diumplaats. Dat is een zware in-
schattingsfout gebleken.”

Zo greep de jeugd in twee
jaar tijd de macht in de Tour.
En is het uitkijken naar de aan-
sluiting van ónze jonge wolf,
Remco Evenepoel. Een missie
die er, met onder meer Pogacar
en een goede Bernal als tegen-
standers, zeker niet eenvoudi-
ger op wordt, beseft ook
Merckx. “Rustig blijven, toch
maar. Je zou durven gaan den-

ken dat de Tour winnen op
jonge leeftijd een evidentie is,
maar dat is het dus zeker niet.
Laat Remco nu eerst maar even
ontdekken en bewijzen wat hij
waard is in een ronde van drie
weken.”

Of dat in 2021 al in de Tour
moet zijn? “Niet noodzakelijk.
Even afwachten nu hoe hij her-
stelt van zijn zware blessures.
De Tour ook volgend jaar nog
een keer overslaan kan zeker
geen kwaad. Zelf debuteerde ik
in de Giro, wat niet wil zeggen
dat hij dat moet doen. Pogacar
deed het in de Vuelta en
scoorde meteen. Een van die
twee is dus even goed voor
Remco. Ook daar zal hij weten
waar hij aan toe is in het grote-
rondewerk.” (JDK)

‘Ook in de Vuelta
of de Giro zal hij
weten waar hij
aan toe is in het
groterondewerk’

EDDY MERCKX

Eddy Merckx op de voorstelling van het WK 2021 in Antwerpen.
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Leeftijd
ritwinnaars
laagste in 35 jaar

Kristoff (33), Roglic (30), Kwiat-
kowski (30). Tot daar de uitzon-
deringen. Want deze Tour was
van de jeugd. Nooit eerder in de
voorbije 35 jaar had de ritwin-
naar zo’n jong profiel. Gemid-
deld was hij 26 jaar en 178 da-
gen jong. Voor een nóg prillere
succesleeftijd moeten we al te-
rug naar 1985 (25 jaar en 350
dagen). Het was de editie van de
‘Gouden Generatie’ LeMond-
Roche-Delgado-Parra-Herrera
in volle bloei. De Tour ook
waarin de 23-jarige Eric Vande-
raerden zijn aantal ritzeges uit-
breidde tot vijf. Het is ook al van
1988 geleden dat de gemid-
delde leeftijd nog eens onder de
27 dook. (JDK)

De puntentrui gaat 31 jaar na
Sean Kelly nog eens naar een
Ier. Sam Bennett (29) gaf het
groen een gouden randje met
winst op de Champs-Élysées.

De tussenspurt op de
Champs-Élysées, op 40 kilome-
ter van de streep, bezegelde het
lot van Peter Sagan. En pompte
de stress definitief uit het ge-
spierde lijf van Sam Bennett. Op
korte afstand van vier vluchters
verzekerde de Ier zich van
plaats vijf. Wat de kloof met de
zevenvoudige groenetruiwin-
naar onoverbrugbaar maakte
en de angel uit de slotspurt
trok.

Er restte Bennett nog wel
een uitdaging: winnen in Parijs,

Sam Bennett geeft groene trui extra
glans met zege op Champs-Élysées

in het groen. Iets wat in het ver-
leden maar weinig topspurters
was gegeven.

“Misschien lijkt het niet zo
op tv, maar het gaat verdomd
snel op dat dalend stuk
Champs-Élysées. Angstaanja-
gend zelfs, bij momenten. Ik
vond het wiel van Mørkøv en
herstelde. Toen we op kop de
tunnel indoken dacht ik: ‘Ai, te
vroeg’. Dus wachtte ik wat bij
het uitdraaien van de laatste
bocht, ook omdat ik bij de voor-
laatste passage wind op kop
had gevoeld. Pas toen Stuyven
zich liet uitzakken na zijn lead-
out voor Pedersen, zette ik aan.
Nooit gedacht dat ik deze klus
nog zou klaren.” (JDK)

‘Toen we op kop
de tunnel indoken
dacht ik: “Ai, te
vroeg”. Nooit

gedacht dat het
zou lukken’

SAM BENNETT

Pogacar zette op een prachtige manier de kroon op het werk van een spannende en
memorabele Tour. © EPA


