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PUNTEN

BERGEN

1 J. Vingegaard  72 ptn

2 S. Geschke 65

3 G. Ciccone 61

PLOEGEN

1 Ineos 239u03:03

2 Groupama op 37:33

3 Jumbo-Visma 44:54

JONGEREN

1 T. Pogacar 79u36:03

2 T. Pidcock  op 58:32

3 B. McNulty 1u28:36

ALGEMEEN KLASSEMENT

SUPERSTRIJDLUST

EINDSTAND TOUR DE FRANCE 2022

 1 J. Vingegaard  DEN/JUM  79u33:20

 2 T. Pogacar SLN/UAE  op 2:43

 3 G. Thomas  GBR/INE  7:22

 4 D. Gaudu  FRA/FDJ  13:39

 5 A. Vlasov  RUS/BOH  15:46

 6 N. Quintana COL/ARK  16:33

 7 R. Bardet  FRA/DSM  18:11

 8 L. Meintjes  ZAF/INT  18:44

 9 A. Loetsenko  KAZ/AST  22:56

 10 A. Yates  GBR/INE  24:52

Wout van Aert

1 W. van Aert 480 ptn

2 J. Philipsen 286

3 T. Pogacar 250

SUPERSTRIJDLUST

Breed getackeld

Hans Vandeweghe
Sportjournalist

@hansvdw

Andere tijden

D eze Tour is de snelste uit de geschiedenis. 
De 42,5 kilometer per uur is sneller dan Lan-
ce Armstrong in 2005. Toen reden ze met 
een gemiddelde van 41,7 naar Parijs. Haal de 
verdachtmakingen maar boven, maar let een 
beetje op.

De meeste spectaculaire etappe van de 
laatste week was die naar Hautacam. Jonas 

Vingegaard won die. Tadej Pogacar werd tweede. 
Het was een superetappe, zonder supertijd. Maar 
liefst zeventien renners reden ooit Hautacam sneller 
op dan Vingegaard. Pogacar had de 31ste tijd. Ze de-
den er twee en drie minuten langer over dan Bjarne 
Riis in 1996. De snelste 25 beklimmingen van die berg 
dateren overigens van de edities 1994 en 1996, met 
uitzondering van Vingegaard dit jaar en Armstrong 
die op dertien staat.

Dit zijn andere tijden. Als het Tour-peloton sneller 
naar Parijs is ge� etst dan ooit tevoren zegt dat niks 
over een eventueel nieuw wondermiddel maar alles 
over de parcoursopbouw, het 
 voluntarisme van de renners en 
de gemiddelde kwaliteit van de 
Tour-renner.

Ja, de hegemonie van Team 
Jumbo-Visma is opvallend. Neen, 
dat is niet hetzelfde als verdacht. 
Er is geen enkele reden om aan te 
nemen dat de TJV-staf zich met 
zijn rennersbegeleiding   in de 
grijze zone begeeft. TJV mag dan 
al geen grote fan zijn van Strava, 
hun prestaties zijn fysiologisch 
niet buitenaards.

Alle clementie voor het Neder-
lands-Belgische TJV ten spijt, als UAE of Bahrain- 
Victorious het geel, het groen en een hele zak ritten 
had gewonnen, dan zouden er op de persconferen-
ties heel vervelende vragen zijn gekomen. Meer 
zelfs, dan hadden ze al de Franse politie op hun 
dak. Het wordt trouwens hoog tijd dat de resultaten 
van die invallen bij Bahrain openbaar worden ge-
maakt. En als er geen resultaten zijn, dat er dan ex-
cuses komen.

Voor koersland België is het geel van Vingegaard 
ondergeschikt aan het groen van Wout van Aert. 
 Navelstaarderij van de ergste soort. Er is maar één 
trui die telt in deze wedstrijd en dat is die gele die 
ze gisterenavond na drie weken hebben uitgereikt 
aan die Deen op de Champs-Elysées. Al het andere 
is geneuzel in de marge, te vergelijken met de prijs 
voor de beste kostuums op de Oscar-uitreiking.

Kan Van Aert de Tour winnen? Die vraag kwam 
vorig jaar al een keertje opborrelen nadat hij zowel 
een bergrit, een tijdrit als een massasprint had ge-

wonnen. De repliek was toen voor de hand liggend: 
hij heeft die ritten gewonnen omdat de toppers niet 
thuis gaven en hij tussenin wat snipperdagen kon ne-
men. Dat klopte enigszins voor de editie 2021, maar 
niet dit jaar.

Een snipperdag in 2022 betekende dat Van Aert 
vanaf de eerste honderd meter een ontsnapping in 
gang zette. Tot grote ergernis van de helft van pelo-
ton, die meteen verplicht waren van in het begin te 
koersen. Dat ze boven de 42 gemiddeld zijn uitgeko-
men dit jaar is voor een groot deel de verdienste van 
de superstrijdlustige Van Aert.

Deze Tour heeft hij bewezen dat hij dag na dag na 
dag kan recupereren. Hij kan gaan, kan weer gaan, 
nog eens gaan en als hij heel veel is gegaan en het 
bobijntje stilaan moet a� open, kan hij ook nog een 
tijdrit winnen.

Waarom zou Van Aert de Tour niet kunnen win-
nen? Die vraag werd deze week gesteld. Eén ant-
woord sprong eruit, dat van zijn trainer Marc Lam-

berts. “Top tien misschien, maar 
winnen niet. Wout heeft geen vet-
reserve, dus lichter worden kan 
niet. Bovenlichaam alleen verma-
geren, hoe doe je dat? De drem-
pel van Wout ligt  0,6 watt per 
 kilogram lichaamsgewicht lager 
dan de drempel van de beste klas-
sementsrenners.”

Johan Bruyneel denkt ook dat 
Van Aert niet de juiste fysiologie 
heeft om de Tour te winnen. 
Armstrong denkt dan weer van 
wel, maar geeft toe dat Bruyneel 
er meer van kent. Bruyneel verge-

leek hem qua gabarit met Miguel Indurain en eerder 
al kwam ook Eddy Merckx ter sprake.

Het is goed om de mensheid eraan te herinneren 
dat dit andere tijden waren. In de jaren zeventig 
reed het hele peloton op anabolen en corticostero-
iden; in de jaren negentig op hoog octaanbenzine. 
Indurain was klant bij preparatore professore Fran-
cesco Conconi. Die zocht naar een methode om epo 
op te sporen, cashte daarvoor elk jaar een miljoen 
dollar van het Internationaal Olympisch Comité en 
spoot daarmee zijn sporters vol om dan doodleuk 
tegen het eind van het jaar te verklaren dat hij veel 
progressie had gemaakt, maar de methode, neen, 
die had hij nog niet.

Van Aert is geen Indurain. Als Van Aert de Tour wil 
winnen, zal hij naar Parijs op bedevaart moeten en 
een parcours met twee lange tijdritten en hoogstens 
twee aankomsten op een lange col moeten afsme-
ken. Of hij moet Fransman worden, dan mag hij zijn 
ideaal parcours zelf invullen.

Ja, de hegemonie 
van Jumbo-Visma is 

opvallend. Neen, 
dat is niet hetzelfde 

als verdacht

Het peloton vlamt in de slotetappe traditioneel over de Champs-Elysées in Parijs. © AFP

Jasper Philipsen na zijn ritzege 
op de Champs-Elysées: ‘Dit is 
een kinderdroom die uitkomt.’ 
© AFP

Philipsen blijkt na 
drie weken de meest 
frisse sprinter

Jasper Philipsen zat vorig jaar 
nog in zak en as nadat hij alweer 
vrede moest nemen met een 
ereplaats in de Tour. Nu mocht 
hij wel de champagne� es ont-
kurken in Parijs. Elke ploeg-
maat kreeg eerst nog een knuf-
fel, vooraleer hij naar het 
podium werd geleid.

“Dit is een kinderdroom die 
uitkomt”, zei de sprinter van 
 Alpecin-Fenix. “Ik ben hier heel 
trots op. Na mijn eerste ritzege 
tankte ik veel vertrouwen en de 
bergen kwam ik vlot door. Mis-
schien was ik inderdaad wel de 
meeste frisse sprinter. Ik was al-
leszins enorm gemotiveerd om 
het hier goed te doen.”

De sprint verliep ideaal voor 
Philipsen, vertelde hij nog. 
“Dylan Groenewegen moest 
vroeg aangaan, ik kon lang in 
zijn wiel blijven en op het juiste 
moment aanzetten. Dat vol-
stond om te winnen.”

In het puntenklassement ein-
digt Philipsen als tweede, op 
ruime afstand van Wout van 
Aert. De renner van Jumbo- 
Visma is de eerste sinds Tom 
Boonen in 2007 die de groene 

Voor het tweede jaar op rij 
won een landgenoot op de 
Champs-Elysées in Parijs. Na 
Wout van Aert was gisteren 
Jasper Philipsen aan het 
feest.

trui mee naar België neemt. In 
totaal zijn er vijftien Belgische 
groenetruiwinnaars: Stan Oc-
kers (1955 en 1956), Rik Van 
Looy (1963), Willy Planckaert 
(1966), Eddy Merckx (1969, 1971 
en 1972), Walter Godefroot 
(1970), Herman Van Springel 
(1973), Patrick Sercu (1974), Rik 
Van Linden (1975), Freddy Mae-
rtens (1976, 1978, 1981), Rudy 
Pevenage (1980), Frank Hoste 
(1984), Eric Vanderaerden 
(1986), Eddy Planckaert (1988) 
en Tom Boonen (2007).

Met 480 punten verbetert 
Van Aert het record van Peter 
Sagan in 2018. De Slovaak be-
haalde toen 477 punten. (BELGA)

niet dat het e� ect had op mijn 
eindsprint.”

Dankzij haar derde plaats in 
Parijs telt Kopecky nu zestig 
punten, tien minder dan Wie-
bes. “Het doel is om me ook de 
komende dagen te mengen in 
de sprints. Er komen aankom-
sten die me beter liggen.” (BELGA)

Kopecky tevreden met 
derde plaats in Parijs
Tegen Lorena Wiebes, de snel-
ste vrouw in het peloton, viel 
weinig te beginnen in de eerste 
etappe van de Tour de France 
Femmes. “Ik word toch nog 
derde en sprokkel heel wat pun-
ten voor het groen. Hier kun-
nen we op bouwen”, reageerde 
Lotte Kopecky na a� oop.

Kopecky mengde zich twee 
keer in de tussensprint: een 
keer werd ze vierde, de tweede 
tussensprint kwam wel op haar 
naam. Marianne Vos en Wiebes 
deden daar niet mee. “Uiteinde-
lijk moet je op de piste ook vaak 
tussensprinten rijden. Ik denk 

Lotte Kopecky: 
‘Het doel is om me 
ook de komende 
dagen te mengen 
in de sprints’


