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Lampaert geniet ondanks
valpartij van dag in gele trui
Het gele avontuur van Yves Lampaert duurde slechts één dag. De
West-Vlaming van QuickStep viel
zaterdag op achttien kilometer
van de streep. “Het was chaotisch, maar ik ben gelukkig dat ik
één dag in mijn leven die gele
trui heb mogen dragen”, zegt
hij. “Ik heb onderweg heel wat
felicitaties gekregen.”
Wout van Aert heeft in de
stand een minieme voorsprong
op Lampaert en dus blijft teammanager Patrick Lefevere strijdvaardig. “De kasseirit moet Lampaert zeker liggen. Alles is nog
speelbaar.”

Yves Lampaert:
‘Ik heb onderweg
veel felicitaties
gekregen’

Superbrandstof

Lefevere heeft ook al met
Lampaert gepraat over zijn aflopend contract. “Toen hij vrijdagavond met zijn gele trui binnenkwam, zei hij: ‘Patrick, we gaan
niet onnozel doen. Ik wil blijven.’” Mogelijk komt de contractverlenging nog deze Tour
rond. (BVDC)

Tests, aparte kamers
en maskers: zo gaan
teams om met corona
Met acht renners en stafleden in isolatie is QuickStep
het hardst getroffen door
covid. Toch testen zij niet
langer preventief in de Tour.
“Wij zijn blijkbaar de enige ploeg
met zo veel positieve covidgevallen. Maar misschien zijn we ook
de enige ploeg die er zo openlijk
over communiceert”, stelt CEO
Patrick Lefevere van QuickStep.
“We nemen nochtans alle mogelijke maatregelen. We dragen
dikke mondmaskers, we eten
amper samen en bijna iedereen
slaapt in een eigen kamer.”
Volgens Lefevere had de delegatie van QuickStep in Denemarken nog amper vijftien sneltests
over. “Gelukkig zijn we straks
dicht bij België en krijgen we een
nieuwe lading. Maar we hebben
besloten geen preventieve sneltests meer te doen bij personeelsleden, behalve als iemand
van hen symptomen heeft.”
Nochtans raadt UCI-dokter
Xavier Bigard de ploegen aan
om preventief te testen. “Wij testen onze personeelsleden om de
twee dagen”, klinkt het bij Alpecin-Deceuninck. Lotto-Soudal
idem dito. Bij Jumbo-Visma gaan
ze nog een stap verder. “Onze
personeelsleden ondergaan elke
ochtend een sneltest, plus de vijf
dagen vóór ze de wedstrijdbubbel betreden”, zegt woordvoerder Ard Bierens.

De regels zijn versoepeld. De
internationale wielerunie UCI
kijkt niet meer mee met elke
test. En in de Tour staan grote
belangen op het spel. Is de kans
dan niet reëel dat ploegen een
renner toch laten starten wanneer hij licht besmet is en niet
ziek?
Richard Plugge, CEO van
Team Jumbo-Visma: “Iedereen
weet dat de effecten op lange
termijn heftig kunnen zijn. Dat
renners over een langere periode minder presteren of er gewoon uit gaan. Ik geloof en hoop
dat alle ploegen nu wel voorzichtig genoeg zijn. De gezondheid
mag nooit op het spel worden
gezet.” (BVDC/MG)

De Deen Jonas Vingegaard
(Team Jumbo-Visma) draagt
steeds een mondmasker als hij
signeert. © PHOTO NEWS

Valverde komt met schrik vrij
na aanrijding op training
Wielrenner Alejandro Valverde
heeft na een verkeersongeluk
het ziekenhuis verlaten. De
42-jarige Spanjaard zou aanvankelijk de nacht ter observatie
doorbrengen in het ziekenhuis.
Volgens Spaanse media keerde
hij zaterdagavond echter al terug
naar huis en hoopt hij op tijd fit
te zijn voor de Ronde van Spanje, die op 19 augustus begint.
“Ik wil jullie allemaal bedanken voor de steun en genegenheid die ik heb ontvangen”,
schreef Valverde op Instagram.
De fysieke schade bleek mee te
vallen. “Gelukkig ben ik alleen

erg geschrokken en gaat het
goed met me.”
De wereldkampioen van 2018,
die bezig is aan zijn laatste seizoen, werd samen met een
teamgenoot door een auto aangereden toen ze aan het trainen
waren in de buurt van Murcia.
De automobilist reed door, maar
meldde zich later alsnog op het
politiebureau. De 69-jarige man
werd aangehouden. Volgens getuigen zou hij de renners met
opzet hebben aangereden omdat ze boos reageerden toen hij
in eerste instantie vlak langs ze
reed. (ANP/BELGA)

D

Dylan Teuns en zijn maats van Bahrain-Victorious begeven zich naar de start van de derde etappe in Vejle.
Het team ligt onder vuur na enkele huiszoekingen. © BELGA
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tell’ kon verzamelen. Plots voelde ik mij als gerekruwielrennen een patent op heeft, begon vorig teerd door de CIA. Wel spannend. En waarover
jaar in de Tour met een inval in het hotel
moest die intell dan wel gaan? “We are intensively
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