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Breed getackeld

Matthews verhoogt waarde
met knappe zege in Mende
Vijf jaar en twintig toptienplaatsen na zijn vorige ritzege in de
Tour schoot Michael Matthews
opnieuw raak. Zaterdag in Mende toonde hij zijn klimmersbenen. “Ik weeg vier kilogram
lichter dan vorig jaar omdat ik
minder in het krachthonk heb
gezeten. Ik verloor spieren en
boette wat in aan sprintsnelheid, maar ik klim wel beter. Als
ik een rit zou winnen, moest het
na een lange vlucht zijn. In de
lastige sprints bots ik op Wout
van Aert.”
De ritwinst komt voor Matthews geen dag te vroeg, want

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

hij heeft nog geen contract voor
2023. De namen van UAE, waar
zijn goede vriend Tadej Pogacar
rijdt, en Intermarché-WantyGobert circuleerden al, maar
een verlenging bij BikeExchange was zijn geliefkoosde optie.
De Australiër heeft echter een
lucratief aanbod van Team B&B
Hotels op zak. De Franse procontinentale ploeg heeft een
grote sponsor aan zich weten te
binden, waardoor het budget
met 7 miljoen euro stijgt. Eerder deden ze Dylan Teuns al
een voorstel, maar die weigerde. (BVDC)

Mythische renners

Na acht ereplaatsen
juicht Philipsen nu
wel in Frankrijk
De reeks tweede en
derde plaatsen van Jasper
Philipsen is voorbij. De
sprinter won in Carcassonne
en toverde zijn Tour en die
van zijn ploeg AlpecinDeceuninck om tot een
groot succes.
De brievenbus van Jasper Philipsen is berucht. Toen hij in
2019 met veel lef debuteerde bij
de profs grapte hij weleens dat
zijn brievenbus vol zat met
klachtenbrieven van concurrenten na manoeuvres op het
randje in de massasprints.
Net voor de laatste rechte lijn
in Carcassonne deed Philipsen
ook een move waarmee hij
Wout van Aert hinderde. “Vorig
jaar had ik hier een sprint verloren tegen Cavendish. Ik wist dat
de laatste kilometer enkele cruciale bochten telde. Daar haalde
ik mijn voordeel uit”, zei Philipsen, die Mads Pedersen remonteerde en Van Aert afhield.
Fabio Jakobsen moest er op
de heuvels onderweg af. Idem
Caleb Ewan. Dylan Groenewegen en Alexander Kristoff hingen er wel nog aan, maar waren
al voor de sprint gaar gekookt.
Philipsen kan vlot een berg
over, maar de voorbije weken
was er altijd wel iemand sneller,
slimmer of in het geval van Van
Aert in Calais sterker. Philipsen

won toen de sprint van het peloton voor de tweede plaats en
juichte, niet wetend dat Van
Aert al binnen was. “Die finishfoto was misschien mooier,
maar deze zege ga ik veel langer
heugen”, sprak Philipsen, die
na afloop emotioneel werd en
moeite kende om “niet te janken op tv”.
Met vier tweede en vier derde
plaatsen greep Philipsen al acht
keer net naast een ritzege in de
Tour. “Ik weet wat het betekent
om te verliezen in de Tour. De
ploeg en ik hebben lang op deze
zege moeten wachten. De voorbije ritten hebben we veel gewerkt en veerkracht getoond.
Het was niet voor niets.” (BVDC)

De 24-jarige Jasper Philipsen
houdt Mads Pedersen af in de
massasprint in Carcassonne.
© AFP

Team Jumbo-Visma raakt
gewond voor Pyreneeën
Jonas Vingegaard zat in de hoek
waar de klappen vielen in de
vijftiende rit. De geletruidrager
van
Jumbo-Visma
speelde
ploegmaats Primoz Roglic en
Steven Kruijswijk kwijt en
kwam ook zelf ten val. “Dit was
niet onze beste dag”, zei Vingegaard. “Ik weet niet wat er gebeurde. Tiesj Benoot viel voor
me, ik kon niets meer doen. Zo
is het gebeurd. Dat is koers.”
Ondanks zijn valpartij en een
fietswissel finishte Vingegaard
in het peloton, samen met de
andere
klassementsrenners.
Onderweg was hij wel wat huid

Schaafwonden bij
Jonas Vingegaard:
‘Tiesj Benoot viel
voor me, ik kon
niets meer doen’

kwijtgeraakt. “Ik heb een beetje
schaafwonden op mijn linkerkant. Niets ernstigs.”
Vooral het verlies van twee
van zijn ploegmaats voor de
Pyreneeën zinderde na. “Dat is
waarschijnlijk het ergste. Dit
raakt ons. Maar we blijven
vechten.” (BELGA)

E

Een podiummiss helpt de Duitser Jan Ullrich met zijn gele trui in juli 1997. Het zou zijn enige Tour de
France-zege worden. © ULLSTEIN BILD VIA GETTY IMAGES

r is een boek verschenen over Jan Ullrich, geachtervolging en alleen wat corticoïden in het lijf,
schreven door Daniel Friebe. Jan Ullrich: de
terwijl Indurain toen al aan de epo zat. Een dag eerman, de mythe, de waarheid, zo heet het boek,
der had Ullrich bij de amateurs gewonnen.
uitgegeven bij Thomas Rap. Het leest als een
Armstrong vond Ullrich de enige ernstige bedreitrein, de hollandismen in de vertaling moet u
ging in zijn Tour de France-jaren. Pantani? Mayo? Te
er wel bij nemen.
kleine motoren. Ullrich, dat was andere koek. Maar
Niet toevallig dat het nu verschijnt, exact 25
volgens zijn eigen trainer Michele Ferrari dwaalde
jaar na zijn eerste en laatste Tour-overwinning. Armstrong. “Hun fysiologische waarden zullen niet
Eerste en laatste, jawel. Zijn palmares met een Tour
ver uit elkaar liggen, maar Lance reed zoals de Kenia(1997), een Vuelta (1999) en olympisch wegritgoud
nen lopen: efficiënter.”
(2000) valt al bij al mager uit voor iemand die door
Ter aanvulling op het boek krijgt u nog twee anekvelen die zijn pad kruisten – niet het minst Lance
dotes mee. Ze typeren hoe het er in die tijd aan toe
Armstrong – de grootste motor op een fiets werd geging.
noemd. The best there never was, is de toepasselijke
De Tour van 2003 had Armstrong nooit gewonnen
ondertitel in het Engels.
als Ullrich niet ziek was geworden aan het begin van
Ik ben het boek pas beginnen te lezen toen ik in
de Tour. Dat was eigen schuld dikke bult, want Ullhet Hoge Noorden regenbuien moest uitzitten. Zonrich had zich een koortsaanval op de nek gehaald
de, want die zondag in Rostock, toen ik wachtend op
omdat hij met slecht bewaarde Actovegin had gede ferry van een dag later naar
werkt. Actovegin was toen nog
Warnemünde fietste, ben ik zotoegestaan. Het is afkomstig van
waar door Lütten Klein gereden,
kalfsbloed en bevordert de zuurArmstrong vond
het Linkeroever van Rostock.
stofhuishouding in het bloed.
Ullrich de enige
Blijkt uit het eerste hoofdstuk dat
Pas in de tweede week kwam
ernstige bedreiging
kleine Jan daar is opgegroeid en
Ullrich weer een beetje bij en
daar de pletsen tegen zijn kop
reed hij in de tijdrit naar Cap
in zijn Tour-jaren.
kreeg van zijn agressieve vader
Découverte Armstrong in de verPantani? Mayo?
die later het gezin zou verlaten.
nieling. In de laatste tijdrit naar
Een treurige typische
Nantes verkende Armstrong het
Te kleine motoren
DDR-woonwijk, zoals Friebe het
parcours wel en Ullrich niet. De
omschrijft, is Lütten Klein nu ook
Duitser kwam in de regen ten val
weer niet. Meer zelfs, enkele kilometers verder liggen op een rotonde en verloor de Tour met één luttele
van de mooiste stranden van de Oostzee, waar de
minuut.
nomenklatoera van de SED kwam verpozen. Je kon
Een jaar later zou het dan gebeuren. Maar Armveel slechter opgroeien. Friebe heeft rond Ullrich alstrong was in 2004 beter dan in 2003. Ullrich troules en iedereen kunnen bevragen, alleen Ullrich niet.
wens ook. Hij was beginnen te ‘werken’ met dokter
Ondanks het gemis van Ullrich blijft het een erg leEufemiano Fuentes in Madrid om bloeddoping te
zenswaardig en meticuleus geresearcht boek.
organiseren buiten de ploeg. Armstrong had Manuel
Ullrich is een mythe geworden. Frank VandenBeltrán overgekocht van T-Mobile en wist zo dat
broucke bij ons en Marco Pantani: evengoed mythes.
Ullrich bij Fuentes klant was, net als nog twee van
Dat zagen we onlangs nog in een prachtige maar al
zijn eigen ploegmaten.
even leugenachtige docu met de vrienden van PantaHalverwege die Tour, toen de karavaan in de
ni. Neem die drie en doe er nog Armstrong bij en je
Pyreneeën was aanbeland en een levering bloed uit
hebt de vier meest besproken en beschreven renners Madrid op weg was naar een appartement dat dokvan rond de eeuwwisseling. Met dat verschil dat het
ter Fuentes maanden van tevoren al had gehuurd,
palmares van Armstrong met zeven Tour de Franceliet Armstrong een niet nader genoemde renner van
overwinningen de mythe rechtvaardigt. Twee van de zijn US Postal-ploeg de bestelling afblazen. Het was
vier zijn dood, Ullrich was bijna dood. Alleen Armte gevaarlijk, er was te veel politiecontrole. Fuentes,
strong heeft de storm van zijn bestaan doorstaan.
met maar lieft zes gsm’s op zak, was toen al paraArmstrong is iets meer dan twee jaar ouder dan
noïde. De bloedzakjes voor de drie van US Postal
Ullrich, maar al in 1993 stonden ze op dezelfde pagibereikten zo nooit de Tour. Het bloed van Ullrich
na. Armstrong werd in een helse regenbui wereldevenmin. Armstrong had drie van zijn pionnen inkampioen in Oslo. Hij was amper 22 jaar en had op
geruild voor de koningin van de andere kant.
kop gereden met een jagende Miguel Indurain in de
Schaakmat volgde.

