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SOEST
€45.000

AMERSFOORT
€15.000
SCHERPENZEEL
€11.000

UTRECHT
€2,35 MILJOEN

Hoe schoner, hoe vuiler

Wat kost een Vuelta-etappe?
De tweede etappe van Den Bosch
naar Utrecht doorkruist negentien
gemeenten in drie provincies. Deze
gemeenten lieten weten hoeveel ze
kwijt zijn aan de Vuelta.

ALTENA
€75.000

NL

HEUSDEN
€43.000

DEN BOSCH
€484.000

sen van veertien obstakels kost de gemeente circa 12.500 euro.
In Soest reserveerden ze 14.000 euro
voor het egaliseren en vernieuwen van het
wegdek, en het weghalen van palen, blokken en hekken. Verderop in Scherpenzeel
trok de gemeente 7.500 euro uit voor reparaties. “De renners komen over een weg
waar normaal alleen auto’s rijden”, zegt
een woordvoerder. “We zijn op zoek gegaan naar scheuren en hebben het asfalt
geschikt gemaakt voor dunne bandjes.”
Rijst de vraag waarom gemeenten zo
graag de portemonnee trekken voor de
doorkomst van een wielerkoers als de
Vuelta, want geld levert het niet direct op.
In Soest hopen ze vooral dat de horeca,
de detailhandel en de recreatiebedrijven
ervan profiteren. Een woordvoerder stelt
dat uit onderzoek blijkt dat het toerisme
toeneemt na een dergelijk evenement.
“Ook zullen inwoners uit de buurgemeenten vaker dan voorheen Soest en Soesterberg bezoeken. Het is tevens een manier
om de rijke natuur in en om Soest en Soesterberg te tonen, inclusief de fietsroutes.”
Ook Zaltbommel speculeert over “publiciteit” voor de gemeente, Buren hoopt op
“naamsbekendheid” en Woudenberg ziet
de Vuelta als “een prachtige manier om
Woudenberg en zijn ondernemers op de
kaart te zetten”, aldus de woordvoerders.
Alleen de gemeente West Maas en Waal
reageert nuchter. “We gaan er niet van uit
dat de doorkomst van de Vuelta onze gemeente iets oplevert”, schrijft de woordvoerder, “gezien de zeer korte tijd van
doorkomst door onze gemeente.”

Jumbo-Visma
vaart in een bootje
door de Utrechtse
binnenstad bij de
teampresentatie.
© PHOTO NEWS

MEERDERE SHIFTS
Vader en zoon Agterberg zullen van de
koers weinig zien dit weekend. Te druk
met de logistiek van de dranghekken, de
C1-borden en de toiletwagens. Ze wijzen
naar de schema’s in het kantoor aan een
landelijke dijk tussen De Bilt en Utrecht.
Op die schema’s staat onder meer hoe ze
met 10.000 dranghekken 25.000 posities
in drie steden zullen vullen. Een indrukwekkende schuifpuzzel waarbij sommige
hekken die donderdag en gisteren nog in
Utrecht stonden deze ochtend in Den
Bosch moeten staan en zondag in Breda.
Ze hebben er 150 man personeel voor,
die meerdere diensten draaien. “Het enthousiasme is groot”, zegt Frank Agterberg. “Als ze twee keer staan ingedeeld,
bellen ze waarom ze geen derde dienst
krijgen. We hebben ook een reservelijst.”
Zondagavond tegen de klok van twaalf
uur hopen ze klaar te zijn. “Daar gaan we
voor”, zegt Agterberg. “Dan zijn de hekken
weer bij de leveranciers waar we ze hebben gehuurd, de vrachtwagens zijn weer
thuis en iedereen heeft zijn urenadministratie ingeleverd, want anders blijf je daar
wekenlang achteraan zitten.”
En dan, als het er helemaal op zit? “Dan
drinken we een biertje. “Maandag begint
het gewone leven weer. Al start ik die dag
misschien wel een uurtje later.”

M

De Colombiaan Esteban Chaves (rechts) neemt in Utrecht afscheid van Nairo Quintana, die vanwege zijn
tramadolzaak niet deelneemt aan de Vuelta. © PHOTO NEWS

et Nairo Quintana is nog eens een tweebestrijding zijn aanbeland. Alle pijnstillers of ontstevoudige groterondewinnaar (Giro 2014,
kingsremmers hebben een prestatiebevorderend efVuelta 2016) en een tweevoudige runnerfect. Je wilt de atleten de kost niet geven die tot het
up van de Tour (2013, 2015) betrapt op
gaatje gaan met de hulp van paracetamol (wielreneen verboden middel. Weliswaar zes jaar
nen) of ibuprofen, diclofenac, naproxen en aanverna zijn laatste grote triomf, maar toch.
wanten (alle balsporten). Iedereen bij wie de pijn jaar
Zo’n profiel dat tegen de lamp loopt, dat
na jaar vervelender gaat opspelen, komt vroeg of laat
was toch al geleden van 2012 toen Alberto in de verleiding. Ook die middelen – pijnbestrijdend,
Contador retroactief overwinningen moest afstaan.
dus prestatiebevorderend én ongezond – helpen en
Quintana mag nog een schim zijn van zijn betere
zadelen de sport op met een vervelende dilemma.
zelf, dit is een opdoffer voor de sport, niet min, niet
Door Quintana is de verleiding natuurlijk groot,
meer. Een steen in de schoen ook van zijn ploeg
dat is te begrijpen: weeral dat wielrennen, weeral die
Arkéa-Samsic, lid van de Mouvement pour un Cyclis‘doping’…Leren ze het daar nooit?
me Crédible, de zelfverklaarde heiligen van peloton.
Nuance is op zijn plaats. Uit de preliminaire testing
Voor de Colombiaan is het misschien het einde van
die heeft geleid tot de tramadolban (in wielrennen) is
zijn carrière.
gebleken dat het middel ook in andere sporten wordt
Quintana komt ervan af met een boete en schrapgebruikt. Alleen de UCI heeft besloten tot actie over
ping uit de uitslag. Dat lijkt een lichte straf, maar de
te gaan en dat is niet de eerste keer. Als bewijs een
logica daarachter is dan weer dat zwaardere straffen
historisch rijtje, citerend uit eigen eerder werk.
juridisch aanvechtbaar zijn voor
- In 1955 was de UCI de eerste
het Hof van Arbitrage voor Sport.
bond die een soigneur schorste
Tramadol is technisch gezien
omdat hij zijn renners dopeerde.
(nog) geen doping omdat het
- In de jaren zestig was de UCI
Tramadol is
wereldantidopingagentschap
de eerste bond om in de regleonmiskenbaar
WADA te lam, te lui, te laks (of
menten een artikel over doping
een prestatieeen combinatie van dat alles) is/
op te nemen, om een medische
was om de duidelijke aanwijzincommissie op te richten binnen
bevorderend middel
gen van onheus gebruik om te
de federatie (1964), om de aanbeen verdient een plek
zetten in een verbod, met daarvelingen van de eerste internatioaan gekoppeld een straf. De wenale dopingconferentie over te
op de dopinglijst
reldwielerbond UCI vond die aannemen (1965), om een heel
wijzingen wel duidelijk genoeg en
hoofdstuk van de reglementen
heeft vanaf 2019 actief gezocht
aan doping te wijden, om als eernaar het middel dat bij ons vooral onder de merkste urinestalen te analyseren (1966) en om een donaam Contramal wordt verkocht.
pinglijst te publiceren en straffen uit te spreken.
Het is een morfineachtige pijnstiller die tot de
Veertien renners kregen in 1967 tussen 2.000 Franse
opioïden wordt gerekend. Zwaar spul met zombiefrancs boete en drie maanden schorsing.
achtige neveneffecten, dus niet geschikt om mee te
- In 1996 was de UCI de eerste bond om bij zijn atfietsen. Toch vond men bij een steekproef meer dan
leten bloed af te nemen.
tien jaar geleden dat meer dan vier op de honderd
- In 2001 was de UCI de eerste om de Franse eporenners zich aan de tramadol hadden gewaagd. Die
test te gebruiken, tegen de wil van WADA.
kwam er omdat klokkenluider Taylor Phinney had
- In 2007 was de UCI de eerste bond om het bloedgetuigd over buitensporig gebruik en dat had gekoppaspoort te gebruiken, tegen de wil van WADA.
peld aan de vele valpartijen.
- In 2009 was de UCI de eerste bond die stalen reDat was een misvatting. Tramadolgebruik is seritroactief liet testen en een renner schorste.
eus verminderd, maar de valpartijen zijn gebleven.
- In 2019 testte de UCI als eerste op tramadol en
De reden voor gebruik is erg eenvoudig en gaat terug
vaardigde een eigen strafreglement uit, tegen de wil
op de origine van doping: sporters lijden pijn bij zwa- van WADA.
re inspanningen en alles wat die pijn vermindert (of
Hoe schoner het wielrennen probeert te worden,
minder doet lijken) is goed. Omwille van dat effect
hoe vuiler het lijkt. Geen sport heeft meer gedaan
verdient tramadol een plaats op de dopinglijst. Het is
om het dopingspook te bedwingen. Het goede
onmiskenbaar een prestatiebevorderend middel.
nieuws in weerwil van het slechte nieuws zoals QuinWaarmee we bij de grijze zone van de dopingtana: wielrennen is op goede weg.

