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Breed getackeld

Dopingspeurders nemen gsm
en laptop van Teuns mee
Meer details zijn bekend over
het onderzoek naar wielerploeg
Bahrain-Victorious. Deze week
vonden invallen plaats op veertien locaties in zes landen. In
een communiqué zegt Europol,
het EU-agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken,
dat het wel degelijk ging om
“een gecoördineerde actie tegen het gebruik van verboden
producten in het wielrennen”.
Zo werd de huiszoeking bij
Dylan Teuns in Halen op 27 juni
uitgevoerd door het federaal
parket en de federale gerechtelijke politie van Brussel in op-

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
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dracht van Oclaeps, de Franse
politie-eenheid die zich met
drugs- en dopingkwesties bezighoudt. Daarbij werden een
computer, een mobiele telefoon
en capsules met onduidelijke
inhoud meegenomen. Donderdag vielen speurders ook binnen in het hotel van Bahrain in
Denemarken.
“Vorig jaar moest ik na een
inval van de Franse politie mijn
laptop en gsm afgeven. Wel, ik
heb die nooit teruggekregen”,
zegt Teuns. “Ik ben bang dat er
dingen uit hun verband worden
gerukt.” (JDK/BELGA)

Sportzomer 2022

Lampaert verrast favorieten in tijdrit,
na 1.446 dagen weer Belg in gele trui

D

De wielerfans trotseren de regen voor de tijdrit in Kopenhagen. Denemarken telde 15 miljoen euro neer
voor de driedaagse van de Tour. © AP

Wout van Aert zat in de hotseat, wachtend op de eerste gele trui.
Hij had over 13,2 kilometer sneller gereden dan Tadej Pogacar en
Filippo Ganna. Maar toen knabbelde Yves Lampaert nog vijf
seconden van zijn toptijd (15:18). Zo vertrekt de West-Vlaming
vandaag als leider in Roskilde. (DM) © BELGA

Boonen ziet in Van Aert
verbeterde versie van Sagan
Die slopende puntenjacht met
een groene trui als beloning?
Vraag Tom Boonen (41) maar hoe
het moet. Hij gelooft rotsvast in
de kansen van Wout van Aert.
“Hij wil die trui absoluut. Die
intentie, in combinatie met zijn
talent, moet leiden tot succes.”
Het grote voordeel, volgens
Boonen, is dat Van Aert in tegenstelling tot pure sprinters kan
scoren op bijna elk terrein. “Het
profiel van Peter Sagan in zijn
gloriejaren vind je terug in Van
Aert. Misschien is hij zelfs een
nóg betere versie in de bergen.”
De strijd om het groen is een

Tom Boonen:
‘Zijn wil en talent
moeten tot de
groene trui leiden’

van de meest veeleisende, stelt
Boonen. “Méér dan die voor de
gele trui, vind ik. Niet dat de Tour
winnen een makkie is. Maar los
van de berg- en tijdritten waarin
je supergeconcentreerd moet
zijn, krijg je als klassementsrenner ook wel een aantal relatieve
rustdagen.” (JDK)

it is de derde rare sportzomer op rij.
en rijden maar. Wie in het spoor zat van het circus
Normaal gaat het zo: in de pare jaren die
had gemengde gevoelens. Ja, er was gedoe met tests
deelbaar zijn door vier (schrikkeljaren) woren quarantaines, en neen, de renners aanraken kon
den in de zomer de Olympische Spelen geor- niet meer, maar er werd tenminste gekoerst.
ganiseerd. In de pare jaren niet deelbaar
Een armlastige sport was gered en de Tour de Frandoor vier wordt in de zomer om de worldce en organisator ASO kwamen er als grote overwincup voetbal gespeeld. Tot 1992 hadden de
naars uit. Na 2020 hoor je niemand meer over de verschrikkeljaren twee Olympische Spelen –
stikkende dominantie van de Tour. De verschoven
ook eentje in de winter – maar Zomer- en Wintercorona-editie werd gewonnen door Tadej Pogacar,
spelen zijn vanaf 1994 uit elkaar gehaald. Hoe dat
het was zijn eerste. Wie herinnert zich nog dat de
komt, zou ons binnen dit bestek een beetje afleianders zo uitbundig bloeiende zonnebloemen er nu
den, maar er was wel degelijk een sportpolitieke
ineens donker en verwelkt bij hingen, dat de lavendel
reden waarom de Winterspelen plots naar het jaar
niet langer lila maar grijs was en dat her en der al
van het WK voetbal verhuisden.
druiven werden geoogst?
De zomers van de onpare jaren waren dan weer
La Planche des Belles Filles, de tijdrit, Pogacars
voorbehouden voor WK’s en EK’s in andere sportriomftocht en de deconfiture van Primoz Roglic, aanten, vaak een mooie opstapje naar de Olympische
sluitend het ongeloof op het gezicht van Wout van
Spelen. De laatste decennia willen alle sporten minAert en co., dat is in het collectief geheugen van de
stens om het andere jaar en zo
wielerliefhebber blijven hangen.
mogelijk zelfs elk jaar een WK.
Gisteren is de Tour begonnen.
Dus is de kalender een beetje
Te vroeg deze keer. Misschien dat
De eerste rustdag is
van slag. En de volgers zijn dat
het in de prehistorie ooit is geook, want wie plant nu in dezelfeigenlijk een reisdag, beurd, maar een start op vrijdag
de zomer een WK atletiek en een
lijkt op een primeur. De Tour
bedoeld om het
EK atletiek, en een WK zwemstartte traditioneel op de eerste
circus een belachemen – net voorbij, iets van gezaterdag van juli, of de laatste van
merkt? – en een EK zwemmen?
juni in een olympische zomer. De
lijk verre afstand
Het EK voetbal gaat ook traditiGiro is al een aantal keer gestart
te laten afleggen
oneel door in het jaar van de Zoop vrijdag. De Vuelta en de Tour
merspelen, waardoor die schrikzijn er dit jaar ook mee begonnen.
keljaarzomer steevast de titel
Die vervroegde start heeft na‘Grote Sportzomer’ kreeg. Dat staat dan voor de
tuurlijk alles te maken met die extra rustdag op de
Tour, het EK voetbal en dan de Zomerspelen. 2020
eerste maandag. Voor alle duidelijkheid, de renners
was zo’n jaar. Eerst hadden we het Europees kampien de ploegen vragen niet om een rustdag na amper
oenschap voetbal, gewonnen door Italië. En dan? Dat twee en een halve inloopetappe. De rustdag is eiwas alles die zomer. De Tour ging twee maanden te
genlijk een reisdag, bedoeld om het circus een belalaat van start, de herfst was al begonnen.
chelijk verre afstand te laten afleggen omdat zo noWe hadden eind juli in Tokio moeten landen met
dig in een ander land, niet eens een buurland van
het grote sportcircus, maar daarover was al in maart
Frankrijk, moet worden gestart. In de Giro ging het
beslist dat het een jaartje zou worden uitgesteld.
al van Boedapest helemaal naar Sicilië, maandag in
Daardoor kregen we in 2021 voor het eerst Olympide Tour gaat het van Denemarken naar Noordsche Spelen in een onpaar jaar. Zonder publiek: een
Frankrijk en in de Vuelta straks van Nederland naar
gruwel voor de sfeer, een zegen voor de volgers. 2022
Baskenland.
had de eerste normale sportzomer kunnen worden,
De Tour had een grappige communicatie om de
maar dat was buiten de FIFA gerekend die zo nodig
start in Denemarken uit te leggen. Le grand départ
de worldcup voetbal aan Qatar moest toewijzen,
in Kopenhagen zou een hommage zijn aan de mawaardoor we pas in de allerlaatste maand van 2022
nier waarop het Deense wielrennen zich uit het slop
zullen weten welk land wereldkampioen wordt.
heeft getrokken na de vele dopinggevallen (Bjarne
Gelukkig is er de Tour de France waarop je kunt
Riis, Michael Rasmussen en tal van andere bekenterekenen. Wat zou een sportzomer zijn zonder de
nissen). Dat is klinkklare nonsens. De Tour zou
Tour? Zelfs in de barste coronatijden hebben ze die
nooit in Kopenhagen zijn begonnen en vervolgens
gewoon gereden, weliswaar een paar maanden later.
drie dagen in Denemarken zijn gebleven als de DeMet publiek, met vips, iedereen met mondmaskers
nen geen 15 miljoen euro hadden willen investeren.

