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Lefevere sluit contractverlenging
voor sprintkoning Cavendish niet uit
Lang geleden dat Patrick Lefevere zo’n succesvolle Tour heeft
gekend: 5 etappezeges, waarvan 4 van Mark Cavendish die
ook de groene trui won en het
record van 34 ritten van Eddy
Merckx evenaarde.
Lefevere houdt het, wat de
heropstanding van Cavendish
betreft, hierbij: “Hij is ziek geweest, in zijn vorige ploegen
werd er niet naar hem geluisterd, er werden ook geen extra
inspanningen gedaan. Wij geven waarschijnlijk een beetje
meer aandacht aan onze renners. Bij ons draait het 90 procent om focus en mogen ze nog
10 procent mens zijn. Dat is belangrijk.”

‘Zijn snelheid
gaat in één jaar
niet afbotten’
PATRICK LEFEVERE
TEAMMANAGER
DECEUNINCK-QUICKSTEP

Het gaat nu over de toekomst
van Cavendish. Op de rustdag
in Andorra zei de Brit liever niet
te stoppen. “Zolang mijn lichaam het toelaat, wil ik verder
doen.” De manager van QuickStep wijst een contractverlenging niet af. “Zijn snelheid gaat
in één jaar niet afbotten.” Maar
of we Cavendish nog in de Tour
zullen zien? “Dat zal ondankbaar zijn. Dan zal hij altijd te
horen krijgen hoeveel ritten hij
dit jaar heeft gewonnen.”
Er is geen haast om bij te tekenen, besluit Lefevere. “Ik kan
wel vinden dat hij niet het jaar
te veel moet doen, er is maar
één man die daarover beslist en
dat is Cavendish zelf.” (MG)

Recordaantal
renners haalt
Parijs niet

Evenepoel razendsnel
aangepast aan jetlag

Van de 184 gestarte renners in
Brest hebben slechts 141 van
hen de finish van de Tour in
Parijs gehaald. Vooral de openingsweek eiste veel slachtoffers door valpartijen. Een
aantal renners, onder wie Mathieu van der Poel, gaf er vroegtijdig de brui aan met het oog
op de Olympische Spelen. Vorig
jaar bereikten dertig renners de
finish niet. Vier ploegen reden
over de Champs-Elysées met
een voltallig team: UAE, Deceuninck-QuickStep, EF EducationNippo en Cofidis. De meest gehavende ploeg is Arkéa-Samsic,
dat slechts drie overlevers telt:
Nairo Quintana, Elie Gesbert en
Connor Swift. (BELGA)

Vroeger dan verwacht verkenden Remco Evenepoel en
Mauri Vansevenant afgelopen
weekend als eerste Belgen het
parcours van de olympische
wegrit. “Pittig, maar niet onoverkomelijk”, vonden ze.
Het oorspronkelijke plan was
om zaterdag de eerste 120 kilometer te verkennen en gisteren
pas de ﬁnale. Dat er meer schot
kwam in de zaak had alles te
maken met de vlotte acclimatisatie van het duo. “Sneller dan
verwacht pasten ze zich aan
aan de jetlag en de extreme
warmte”, zegt bondscoach
Sven Vanthourenhout.
Evenepoel en Vansevenant
kropen in de hitte voor liefst zes

uur in het zadel. “Na een lus
rond Mount Fuji pikten ze in op
het ﬁnaletraject, met onder
meer de Mikuni-pas”, zegt de
bondscoach, die aan de ﬁnish
twee blije gezichten zag. “Het
enthousiasme was groot.”
Vanthourenhout vat de
olympische wegrit samen als
een zware Tour-etappe. Perfect
op maat ook van Wout van
Aert, met andere woorden. Een
andere conclusie kan niet worden getrokken na zijn zeges op
de Ventoux, in de tijdrit en op
de Champs-Elysées. “Uiteraard
stemt me dat hoopvol. Maar het
wordt geen evidentie volgende
week in de tijdrit, met Ganna,
Dennis en Roglic.” (JDK)

Pogacar: ‘Winnen of verliezen,
het maakt me niet zoveel uit’
Niets of niemand heeft
Tadej Pogacar van een
tweede Tour-zege op rij
kunnen houden. ‘Ik heb
genoten’, zei de Sloveen.
‘Fun maakt het voor mij
allemaal gemakkelijker.’
De nieuwe winnaar van de Tour
de France is ook de oude. Je
moet er in de recente geschiedenis voor teruggaan naar
Froome en Armstrong. Indurain, Hinault en Merckx deden
het ook, maar toen was Pogacar
(22) nog niet geboren.
Zal Pogacar vijf keer de Tour
winnen? Of meer? Merckx
denkt van wel. “Ik denk aan
geen enkel record nu”, zei hij
er zelf over. Pogacar staat naar
eigen zeggen anders in het wielrennen. “Ik geniet van het moment. Ik ga genieten van Parijs,
daarna vlieg ik naar Tokio voor
de Spelen. Er zal dus niet veel
tijd zijn om te feesten. Dat doe
ik later wel.”
Er staat natuurlijk heel wat
op zijn to-dolijst. “Ik wil zeker
de Giro rijden. Ik wil terug naar
de Vuelta, dat was mijn eerste
grote ronde (in 2019, MG). Ik wil
klassiekers rijden en overal
mijn best doen. We zien wel. Ik
wil gewoon mezelf blijven.”
Pogacar ziet zichzelf nog
altijd graag als het jongetje dat
tegen zijn grote broer koerste
en viel op zijn eerste training,
omdat hij zijn voet niet uit het
klikpedaal kreeg. “Ik heb altijd
gekoerst om te winnen, maar
ook om me te amuseren. Ik
geniet van de strijd. Winnen of
verliezen, het maakt me niet zoveel uit.”

De Sloveen Tadej Pogacar stapt van het podium in Parijs,
niet veel later zou hij naar Tokio afreizen. © BELGA

‘Er zal niet veel
tijd zijn om
te feesten. Dat
doe ik later wel’
TADEJ POGACAR
KOPMAN UAE TEAM EMIRATES

Pogacar maakte van de week
een opsomming van de renners
voor de toekomst. Hij noemde
Van Aert, Van der Poel, Evenepoel, Foss en hij beloofde een
spannend decennium voor wielerfans. Hij had een speciale
vermelding voor Bernal. “Zijn
eerste Tour was indrukwekkend, zijn tweede won hij. Hij
heeft een nieuwe generatie ge-

start in het wielrennen.” Pogacar zei dat hij ook in Vingegaard
een toekomstige Tour-winnaar
ziet. “Dat maakt het mooi, dat
er zoveel verschillende kampioenen zijn.”
Nog meer dan zijn tweede
eindzege was hij ontroerd door
de aanwezigheid van Allan Peiper, die zaterdag in Saint-Emilion één dag in de Tour was. “Ik
heb Allan voor het eerst ontmoet drie jaar geleden op trainingskamp. Ik deed mijn eerste
race met hem in Australië (de
Great Ocean Race in Melbourne
in 2019, MG). Het was een onvergetelijke ervaring. Allan is
een alleraardigste sportdirecteur en mens. Hij heeft me
meer over het leven geleerd
dan over wielrennen.” (MG)

Sportjournalist
@hansvdw

column

Prostaatspeciﬁek antigeen

Deze Japanse vrijwilliger bewaakt in de verzengende hitte de 'lange rij' bij de veiligheidsscreening van het International Broadcasting Center. © RV

k liep – slenterde – gisteren van beschutboek: het staat voor Pedestrian Screening
ting naar beschutting in de Media TransArea, de plek dus waar je te voet doorheen
portation Mall. Dat is de plek waar ze ons
moet om gecontroleerd te worden op bommen
per bus dumpen en ons terug oppikken
of ander gevaarlijk tuig.
om ergens anders heen te rijden, of geNot too hot? Dat vroeg ik aan deze vrijwilliwoon voor het retourtje richting mediager. Hij begreep mij, maar hij was een Japanhotel. Het was kort na de middag en een
ner en dus stond hij in dubio. Yes was zwakte
hele aardige volunteer had eindelijk mijn
toegeven. No was ﬂagrant liegen. Het werd iets
A545-bus gevonden. Ik moest bij standje
tussenin, een schaapachtige glimlach. Ik nam
dertien zijn en onderweg daarnaartoe
de foto, schudde het hoofd, liep snel naar een
kwam ik deze jongen tegen. Hij stond voor de
parasol en zei “only in Japan”. Hij knikte.
ingang van het IBC.
U kunt mij nu een eurocentrist en een AziaEven tussendoor: als u mee wilt zijn met
ten-basher noemen, maar dat is de realiteit:
deze column moet u de olympische afkortinbehalve in Japan zijn er weinig landen in de
gen kennen en liefst uit uw hoofd leren. IBC
wereld waar iemand uren in de blakende zon
staat voor International Broadcasting Center,
gaat staan met een bord dat totaal geen functie
MPC voor Main Press Center. Wij van de geheeft, althans niet op het heetst van de dag als
schreven pers mogen in het
iedereen die binnen moet zijn
MPC, niet in het IBC. De audioal lang binnen is.
visuele pers mag in het IBC én
Alleen ja, zo gaat dat hier,
in het MPC.
een overste had hem bij de
Van die haat
Onrechtvaardig? Sport is gebrieﬁng voor zijn gewichtige
organiseerde en in reglementaak gezegd dat hij op dat
tegenover de
ten gegoten
kruisje moest staan – er waren
buitenlander,
onrechtvaardigheid en de toetwee gekruiste lijnen op de
gangsregels tot de perscentra
grond geplakt. Iets banaals als
niks gemerkt.
zijn dat ook. Dat komt omdat
een hitteslag of surreëels als
Ik werd ook
die van het IBC doorgaans
een compleet onbestaande rij
goed geld betalen voor uitzou daar niks aan veranderen.
niet behandeld
zendrechten en dus mogen die
Een tsunami misschien wel,
als virusbom.
iets meer. Er zit ook een schamaar nu begeef ik mij op glad
Sommigen
duwkant aan: sinds de vorige
ijs.
Spelen mogen ze niet meer
Ik moest wel terstond terugraakten mij
overal zomaar binnen bij de
denken aan de Amerikaanse
zelfs aan
competities. Er zijn Spelen getechnicus die ik een paar uur
weest dat kabelslepers met een
eerder in de rij voor de gifthalve dag vrij heelder perstrishop tegen zijn collega hoorde
bunes innamen. No longer.
vertellen over zijn grootoom
Deze jongen bewaakte de
die bij Iwo Jima had gevochten.
lange rij om binnen te gaan bij de veiligheidsToen hij nog leefde, had die verteld over hoe
screening van het IBC. U ziet geen rij? Ik ook
fanatiek Japanners waren in het blind opvolniet, daarom deze foto. Hij stond in de blagen van bevelen. Zijn laatste zin kon tellen:
kende zon (34 graden in de schaduw en ik
“No wonder we had to bomb the shit out of
schat ruim 50 in de zon) en hij bleef daar maar
them.”
staan. Ik ben dichterbij gekomen om te zien of
Ik heb bij vertrek hierheen aan onze bazen
het geen robot was want tegenwoordig weet je
beloofd dat ik niet te veel zou refereren aan onnooit en al helemaal niet in dit land van rozalige periodes die gevoelig liggen, maar deze
bots.
kon ik niet laten liggen. En om dit en mijn eerLach niet, ik ben er al een tegen het lijf gelodere verhalen over de al of niet vermeende
pen. Hij was herkenbaar want hij leek als twee
angst voor buitenlanders wat te compenseren:
druppels op die kleine uit Star Wars, maar ze
tijdens mijn eerste dag buiten heb ik alleen
hebben er ook die echt op mensen lijken.
maar aardige mensen ontmoet die mij vriendeNeen, deze was geen robot, en hij lachte toen
lijk goeiendag zegden en wilden helpen.
ik hem vroeg of ik een foto mocht nemen. Op
Van die haat tegenover de gajin, niks gezijn bord stond PSA en dat vond ik ook alweer
merkt. Ik werd ook niet behandeld als een viinteressant omdat het onmogelijk de afkorting
rusbom. Sommigen raakten mij zelfs aan. In het
kon zijn die ik de laatste jaren heb leren kenperscentrum kwam een hele aardige dame mij
nen: prostaatspeciﬁek antigeen.
een mooie origami geven. Of ik er nog wilde?
Mannen boven de vijftig (en daar zit ik
Toen ik er nog twee vroeg voor mijn kleinkindeboven) weten doorgaans wat PSA betekent en
ren schrok ze. “Kleinkinderen? U lijkt hooguit
als ze het niet weten, zijn ze onvoorzichtig.
veertig.” Er zijn dus ook Japanners die hebben
Deze PSA heb ik opgezocht in ons mediahandleren liegen. Het wordt hier ingewikkeld.

I

