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Jonas Vingegaard Rasmussen

H et wielrennen treft het als kleine sport met 
zijn nooit vervulde mondiale ambities niet. 
Alleen wildwaterkajak rekende dit jaar voor 
het spektakel in de grootste wedstrijd van het 
jaar op de onbaatzuchtige inbreng van Slove-
nen. De voorbije week heeft de Tour de Fran-
ce er voor de gele trui een derde hoofdrol-
speler bij gekregen: een bleke Deen, vel over 

been, Jonas geheten.
Nog niet zo heel lang geleden werkte die in een vis-

mijn en hij blinkt niet uit in boeiende teksten. Of het 
een met het ander te maken heeft, is niet duidelijk, 
maar veel schiet je als sport op zoek naar internatio-
nale exposure met Jonas Vingegaard niet op.

Helemaal juist: dit mag niet ter zake doen. De fana-
tieke wielerlie� ebber zal dit terecht onrespectvol 
vinden ten aanzien van de atleten in de mooie sport 
die het wielrennen absoluut is, maar het is wel de 
keiharde realiteit. Paradoxaal 
misschien, maar eind vorige en 
begin deze eeuw stond het wiel-
rennen er beter voor, en dat on-
danks alle schandalen. Toen 
Amerikanen nog de dienst uit-
maakten. Toen ook – even vloe-
ken in de kerk – epo nog in zwang 
was en de renners er niet uitza-
gen als hongerstakers. Toen kreeg 
je de Tour de France ongevraagd 
in samenvatting in alle lounges 
van alle luchthavens over de hele 
wereld.

Sinds de defenestratie van Lance Armstrong is 
wielrennen er inzake internationale impact niet be-
paald op vooruitgegaan. De enige Amerikanen die nu 
nog af en toe worden vernoemd, rijden op kop voor 
UAE (voor een Sloveen) of voor Jumbo-Visma (voor 
een Sloveen en een Deen).

Een Deen op één, waar en wanneer hebben we 
dat nog gezien? In 1996 natuurlijk, met Bjarne Riis. 
En in 2007, meer in het bijzonder toen Alberto 
Contador op de Col d’Aubisque leider Michael Ras-
mussen  bestookte. Rasmussen hield stand, counter-
de en pakte nog meer tijd op de Spanjaard. Waarna 
hij nog diezelfde avond door zijn ploeg werd ver-
plicht op te geven. Rasmussen had gelogen over zijn 
verblijfsgegevens om een dopingcontrole te omzeilen 
en dat kon het veelgeplaagde Rabobank er niet nog 
eens bij hebben.

Jumbo-Visma is zowat de erfgenaam van het Rabo- 
model, en Jonas Vingegaard heet voluit Jonas Vinge-
gaard Rasmussen, maar verder gaat de vergelijking 
niet op. Team Jumbo-Visma, met drie Belgen waar-

van één in een absolute hoofdrol tegenover één ano-
nieme Nederlander, is meer een Belgische dan een 
Nederlandse ploeg, terwijl Rabobank in 2007 vier 
Nederlanders opstelde in de Tour, met Michael 
Boogerd als medekopman.

Aardig detail is wel dat ook Grischa Niermann in 
die ploeg van 2007 reed. Later werd die Rabo-selec-
tie in meer dan één achtergrondverhaal neergezet als 
‘zonder uitzondering gedopeerd’. Vandaag is Nier-
mann de meest welbespraakte ploegleider bij Jumbo- 
Visma. Tijden zijn veranderd, wielrennen zeker en 
mensen veranderen ook.

Bovendien is het nagenoeg ondenkbaar dat de 
controlefreaks van TJV – en dat is een compliment, 
want zo hoort het – hun Jonas ook maar een moment 
uit het oog zouden hebben verloren. Het is niet om-
dat zijn laatste training op zijn Strava-account dateert 
van jaren geleden dat ze bij het team niet weten 

waar, wanneer en wat deze man 
op zijn � ets(en) uitvreet.

De conclusie na de eerste week 
luidde: Tadej Pogacar is de beste. 
‘Voorlopig’ had daar bij gemoe-
ten. De conclusie na de tweede 
week? Jonas Vingegaard is de bes-
te. Voorlopig. De derde week is 
die van de Pyreneeën. Wie wordt 
daar de beste? Twee en een halve 
minuut goedmaken, waar moet 
dat gebeuren?

Bergop is de Deen de betere 
van de Sloveen, die in de rit naar 

de Granon te veel van zijn pluimen liet en alle twijfels 
bevestigde: minder in de hitte en beter op korte hel-
lingen dan op lange cols. Bergaf is Vingegaard de 
mindere, maar als hij daar de rol moet lossen, heeft 
hij nog zijn sterk blok om hem terug te brengen.

Het verloop van de Tour 2022 is een voortzetting 
van die van 2021. Niet alleen doet Wout van Aert in 
2022 zowat overal zijn goesting zoals in 2021, ook 
Vingegaard liet zich vorige editie al opmerken. Met 
een beetje meer lef en minder altruïsme had hij de 
rit over de Ventoux gewonnen en niet Van Aert. Een 
paar dagen later waren alleen Van Aert en Asgreen 
beter in de heuvelachtige tijdrit en reed hij Pogacar 
op meer dan twintig seconden.

Vingegaard eindigde als helper van de ongelukkige 
Roglic nog als tweede, dat was al een voorteken. 
Hoewel het wielrennen eerder gebaat is bij een nieu-
we dynastie en derde Tour-winst op rij van Pogacar 
heeft Vingegaard de beste kaarten. Een voorspelling, 
nog maar een: twee en een halve minuut goedma-
ken, dat zal niet gebeuren.

Veel schiet je als 
sport op zoek naar 

internationale 
 exposure met Jonas 
Vingegaard niet op

Geletruidrager Jonas Vingegaard heeft een voorsprong van meer dan twee minuten op zijn dichtste 
 achtervolger en kan op een sterk team rekenen. © BELGA

kampioenschappen en doelen 
te verwezenlijken is onbeschrijf-
lijk en dat zal ik zeker nog mis-
sen 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 en-
thousiaste mensen die zijn pad 
kruisten en de unieke ervarin-
gen die het zwemmen hem gaf. 
“Ik wil dan ook de mensen die 
een grote bijdrage hebben gele-
verd aan mijn topsportcarrière 
bedanken.” (BELGA)

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 
 � nale van de 200 meter vlinder-
slag.

“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 her-
inneringen aan het zwemmen: 
het gevoel van samen hard te 
werken, te pieken naar grote 

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

Pedersen zet Deens 
wielerfeestje voort met 
machtige sprint

Eerder won zijn landgenoot 
Magnus Cort Nielsen, toen in de 
bolletjestrui, de tiende etappe 
in Megève. Woensdag zegevier-
de Jonas Vingegaard op de Col 
du Granon en rijdt sindsdien in 
de gele leiderstrui.

Mads Pedersen, in 2019 we-
reldkampioen op de weg, won 
naast het stadion van de plaat-
selijke voetbalploeg met grote 
overmacht een sprintje van de 
Brit Fred Wright en de Cana-
dees Hugo Houle. De Deense 
etappewinnaar was ook de eer-
ste 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 ron-
de. Voor Trek-Sega fredo was 
het deze Tour de eerste zege. In 
de bus bij de start besloot de 
ploeg mee te doen aan de ont-
snapping van de dag als die uit 
meer dan vier renners bestond. 
Het waren er uiteindelijk zeven, 

De Tour 2022 startte twee 
weken geleden in Kopen-
hagen en dat lijkt de Deense 
renners te inspireren. Mads 
Pedersen zorgde in Saint-
Etienne al voor de derde 
Deense ritzege.

waaronder een ploeggenoot die 
zich voor de oud-wereldkampi-
oen opo� erde.

Achter Pedersen had het 
door twee Alpen-ritten ver-
moeide 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 punten-
klassement.

De komende twee heuvel-
etappes zullen in warm weer 
worden afgelegd. Vandaag 
wordt het 34 en zondag 35 gra-
den. Beide etappes bevatten 
korte klimmetjes, waar Tadej 
Pogacar mogelijk wat tijd terug 
kan winnen. (VK)

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-De-
ceuninck waren de enige twee 
ploegen die werkten in de ach-
tervolging op de zeven koplo-
pers. De voorsprong ging nooit 
hoger dan drie minuten en lan-
ge tijd zag het er naar uit dat het 
mogelijk tot een sprint zou ko-
men. Tot Caleb Ewans plots on-
deruitging 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 � ets.
“Ik voelde me vandaag echt 

goed en daarom beslisten we 
mee te jagen op de koplopers 
en de ontsnapping te controle-
ren”, 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 ho-
pelijk valt de schade mee, al zul-
len we moeten afwachten hoe 
het evolueert.” (BELGA) 


