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België verliest met Croenen
een van zijn beste zwemmers
Louis Croenen zet op 28-jarige
leeftijd een punt achter zijn
loopbaan als zwemmer. Hij
zwom op de Olympische Spelen
van 2016 in Rio de Janeiro de
finale van de 200 meter vlinderslag.
“Na zestien jaar waarin
zwemmen de absolute focus
was in mijn leven heb ik beslist
om het topsportleven achter
mij te laten”, legde Croenen uit
op sociale media.
“Ik heb heel veel mooie herinneringen aan het zwemmen:
het gevoel van samen hard te
werken, te pieken naar grote
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kampioenschappen en doelen
te verwezenlijken is onbeschrijflijk en dat zal ik zeker nog missen in de toekomst. Toch voelt
het aan als het juiste moment
om aan een nieuw hoofdstuk in
mijn leven te beginnen.”
Croenen, tevens lid van de
Belgische estafetteteams, zegt
dat hij dankbaar is voor alle enthousiaste mensen die zijn pad
kruisten en de unieke ervaringen die het zwemmen hem gaf.
“Ik wil dan ook de mensen die
een grote bijdrage hebben geleverd aan mijn topsportcarrière
bedanken.” (BELGA)

Jonas Vingegaard Rasmussen

Pedersen zet Deens
wielerfeestje voort met
machtige sprint
De Tour 2022 startte twee
weken geleden in Kopenhagen en dat lijkt de Deense
renners te inspireren. Mads
Pedersen zorgde in SaintEtienne al voor de derde
Deense ritzege.
Eerder won zijn landgenoot
Magnus Cort Nielsen, toen in de
bolletjestrui, de tiende etappe
in Megève. Woensdag zegevierde Jonas Vingegaard op de Col
du Granon en rijdt sindsdien in
de gele leiderstrui.
Mads Pedersen, in 2019 wereldkampioen op de weg, won
naast het stadion van de plaatselijke voetbalploeg met grote
overmacht een sprintje van de
Brit Fred Wright en de Canadees Hugo Houle. De Deense
etappewinnaar was ook de eerste renner die kort na de start in
Le Bourg d’Oisans ten aanval
trok en werd daarvoor beloond
met het rode rugnummer voor
de meest strijdlustige renner.
In zijn derde Tour en na twee
deelnames aan de Ronde van
Italië vierde de Deen zijn eerste
overwinning in een grote ronde. Voor Trek-Segafredo was
het deze Tour de eerste zege. In
de bus bij de start besloot de
ploeg mee te doen aan de ontsnapping van de dag als die uit
meer dan vier renners bestond.
Het waren er uiteindelijk zeven,

waaronder een ploeggenoot die
zich voor de oud-wereldkampioen opofferde.
Achter Pedersen had het
door twee Alpen-ritten vermoeide peloton een snipperdag
en kwam op bijna zes minuten
binnen. Groenetruidrager Wout
van Aert won het sprintje om de
zevende plaats en vergrootte
zijn voorsprong in het puntenklassement.
De komende twee heuveletappes zullen in warm weer
worden afgelegd. Vandaag
wordt het 34 en zondag 35 graden. Beide etappes bevatten
korte klimmetjes, waar Tadej
Pogacar mogelijk wat tijd terug
kan winnen. (VK)

Mads Pedersen wint in
Saint-Etienne, tot opluchting
van zijn team Trek-Segafedo.
© ANP/EPA

Ewan gaat onderuit en
bezeert knie en schouder
“Ik heb last van mijn schouder
en knie”, vertelde Caleb Ewan
na de dertiende Touretappe,
waarin hij ten val kwam.
Lotto Soudal en Alpecin-Deceuninck waren de enige twee
ploegen die werkten in de achtervolging op de zeven koplopers. De voorsprong ging nooit
hoger dan drie minuten en lange tijd zag het er naar uit dat het
mogelijk tot een sprint zou komen. Tot Caleb Ewans plots onderuitging in een bocht op 70
kilometer van de aankomst.
Lange tijd stond hij aan de kant,
maar de Australiër sprong uit-

eindelijk weer op zijn fiets.
“Ik voelde me vandaag echt
goed en daarom beslisten we
mee te jagen op de koplopers
en de ontsnapping te controleren”, deed Ewan uit de doeken
bij zijn team. “Ik weet niet wat
er gebeurde, er werd geremd in
het midden van de bocht, ik
kon nergens heen en raakte het
achterwiel van een renner voor
mij. Ik viel en bezeerde daarbij
mijn knie en schouder. Die
doen behoorlijk pijn, maar hopelijk valt de schade mee, al zullen we moeten afwachten hoe
het evolueert.” (BELGA)
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Geletruidrager Jonas Vingegaard heeft een voorsprong van meer dan twee minuten op zijn dichtste
achtervolger en kan op een sterk team rekenen. © BELGA
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