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WELKE RENNER GAAT WELKE TRUI DRAGEN?
De spanning stijgt. Nog enkele dagen en de Tour
de France gaat van start. Wie gaat de Tour 2016
winnen? Wie draagt straks de fel begeerde gele
trui? Wie gaat er met de bolletjes trui aan de haal
en wie verdient de groene. Speculaties genoeg.
De Gele trui
Voor de gele trui komen volgens de kenners zo'n handje vol renners in aanmerking. De beste papieren zouden Froome en Quintana hebben, maar vergis je niet
in Alberto Contador, deze renner moet je zeker niet
onderschatten. Ook worden Vicenzo Nibali en Fabio Aru veelvoudig genoemd. Maar er zijn meer kans
hebbers: Thibaut Pinot, Tejay van Garderen en Romain
Bardet zouden best wel eens een podiumplaats kunnen gaan veroveren. Het blijft koﬃedik kijken.

Dit is de weg naar de Tourmalet die de renners op moeten

De Groene trui
En dan de trui voor de beste sprinter: de Groene trui.
De laatste vier jaar op rij ging deze trui naar Peter Sagan. Dit jaar is de punten verdeling wat veranderd
waardoor er wel eens wat meer sprinters deze trui
kunnen gaan verdienen. Sprinters die we in Frankrijk mee zullen zien sprinten zijn buiten Sagan, Kittel,
Coquard, Greipel, Cavendish, Modolo, Kristoﬀ, Degenkolb en Bouhanni .
De Bolletjestrui
Voor de Bolletjes trui zullen we de klassementsrenners
goed in de gaten moeten Vorig jaar was het Froome
die deze trui aan kon trekken en een jaar eerder was
het houden. Nairo Quintana won in 2014 deze prijs
en Froome in 2015. De laatste jaren gaat de trui dan
ook vaak naar iemand die mee strijd in het algemeen
klassement. Buiten de gele trui renners die ik hierboven
al genoemd heb, valt er ook te denken aan Alejandro Valverde en Joaquim Rodriguez. Op de meeste aankomsten
bergop zijn dubbele punten te verdienen, dit vergroot de
kans van een klassementsrenner in de polkadot jersey.

Een van de kenmerken van de Pyreneen is dat het erg groen is.

Geboren en getogen in Wilnis en natuurlijk kom je dan als jonge sporter
terecht in de jeugd bij CSW. Maar hij
zag zijn 1 jaar oudere broer Dennis
meedoen aan een dikke bandenrace
in de Ronde van Mijdrecht en dacht
dit kan ik ook. Zo begon de inmiddels
21 jarige Andre Looij met ﬁetsen en
het ging vervolgens snel. 3 keer een
kampioenschap van Nederland op de
weg, 10 keer kampioen op de baan,
op zijn 16e van UWTC naar de Noord
Holland selectie en op zijn 18e naar
het RABO bank opleidingsteam. Hij
won daar 3 koersen, oa. een etappe
in de ronde van Bretagne en inmiddels is hij 2e jaars prof in het Cycling
team Roompot Oranje Peloton van
Michael Zijlaard met ploegleiders Erik
Breukink en Jean Paul van Poppel. Het
leven als prof bevalt hem goed zegt
zijn moeder aan de keukentafel en
Andre vult aan; ja zegt hij; ﬁetsen, slapen en eten. Er wordt gelachen, maar
er moet ﬂink geﬁetst worden zo blijkt
als duidelijk wordt dat hij jaarlijks zo’n
30 tot 32.000 km op zijn ﬁets aﬂegt.
Het gaat hem goed af. Hij beleeft er
plezier aan en het gedisciplineerde leven zonder uitgaan, op tijd naar bed
en op het eten letten, kost hem geen
moeite. Zijn intrede in het profpeloton is soepel verlopen. Het was eventjes wennen licht hij toe, bij de beloftes waren er een paar sterke coureurs die zich onderscheidden, maar
bij de profs is iedereen goed. Andre is
een sprinter en was na zijn 9e plaats
op het Nederlands kampioenschap
van 2015 opnieuw gespitst op een
top 10 klassering in het NK van afgelopen zaterdag, maar 8 kilometer na
de start lag hij met een grote groep
op de grond. Met een kapotte ellenboog en een scheve derailleur sloot
hij samen met 5 ploeggenoten 80 kilometer later weer aan in het peloton.
Maar het was niet zijn dag. Zand op
de Brouwersdam bracht hem 25 kilometer voor de ﬁnish opnieuw ten
val en toen was het gedaan met de
top 10 klassering. Met Gent – Wevelgem, de Ronde van Oman, de ronde
van Noorwegen en Kuurne – Brussel – Kuurne reed Andre dit jaar al

Etappeschema
Zoals het er naar uitziet wordt het ook dit jaar weer een
geweldige Tour, met vele beklimmingen, waarvan er zeker 28 zwaar zelfs loodzwaar genoemd kunnen worden.
Dit jaar zijn er vier aankomsten berg opwaards en dat is
niet niks. Wat te denken van de Mont Blanc en de Momt
Ventoux. De totale afstand van de Tour is dit jaar 3519
kilometer waarvan er 54 tegen de klok gereden moeten
gaan worden. De Tour gaat drie maal de France grens
over. Zo gaan ze naar Zwitserland, Andorra en Spanje.

mooie koersen en van ploeggenoten
als Johnny Hoogerland, Pieter Wening en zijn ploegleider Michel Cornelissen leert hij snel. Een grote Ronde als de Giro, de Vuelta of de Tour is
voor hem nu nog te zwaar, maar het
is wel zijn doel. Eerst koersen winnen
en dan over een paar jaar een grote ronde rijden. In de Tour of Yorkshire reed hij al eens met tourwinnaars Froome en Wiggins. Gevraagd
naar wat hem nou opviel aan deze
topwielrenners antwoord hij nuchter;
dat er veel mensen om hen heen lopen. De jonge prof uit Wilnis raakt er
niet van onder de indruk en dat tekent hem, zelfbewust en een sterke uitstraling. Angst kent hij niet. Als
sprinter is het elk gaatje induiken dat
je ziet en dan ogen dicht en gaan. Podium of jodium noemen wij dat en hij
lacht. De Tour zal hij vanaf de bank
volgen en zijn aandacht zal ongetwijfeld naar de sprint uitgaan. Fascinerend is het wat je als spurter beleeft
in de slotfase van de koers. Het tempo komt het laatste uur niet onder de
50 km en zonder de hulp van ploeggenoten ben je eigenlijk kansloos.
Aansluiten bij een treintje van een andere ploeg kost zoveel inspanning er
wordt 65 km gereden in die eindfase
en je wordt er niet tussengelaten. Het
is smijten met kracht terwijl de concurrent zich tussen zijn helpers zit
te sparen. Voor Andre wordt het de
komende jaren ervaring opdoen en
een grotere motor ontwikkelen. Frisser in de eindfase aankomen om alle kracht in de eindspurt te kunnen
leggen. Daar is hij zich van bewust
en dan over een aantal jaren wellicht
naar die Tour. Hij heeft het zijn grootste fan Hattum Kroon al beloofd en
die heeft op zijn beurt z’n kleinzoon al
toegezegd op de hoogste berg te zullen staan kijken. Voor de Tour van dit
jaar voorspelt hij toch ook wel Chris
Froome als de grootste kanshebber.
Vooral zijn ploeg is bijzonder sterk en
daar zullen concurrenten als Contador en Quintana zich op kunnen forceren. Maar het is en blijft de Tour, afwachten dus maar.
Foto: sportinbeeld.com

PROFWIELRENNER ANDRE LOOIJ:
PLOEG VAN FROOME GEEFT DE DOORSLAG
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MAAK KANS

OP EEN DEZE PRIJZEN!
DE HOOFDPRIJS

CANNONDALE

CAAD8 TIAGRA
RACEFIETS
Beschikbaar gesteld door
VANRIJNFIETSEN.NL
Vrouwenakker 7A in Vrouwenakker

DE OVERIGE PRIJZEN:
Schoonheidssalon Nzuri, Mijdrecht

Schoonheidsbehandeling (voor man of vrouw)

Brasserie de Waard, Wilnis

Dinerbon (voor 2 personen spareribs eten)

Kaas en Zo uit Uithoorn
Een delicatessen pakketje

Expert, Mijdrecht
DVD speler

T.W.V
€ 999 0.0
,

Juwelier Nant Hartel, Wilnis

OPLOSSING PUZZEL

Dames of heren horloge

•

Los de puzzel op door de cijfers en letters,
die u in de advertenties van deze Tour bijlage
vindt, in de juiste volgorde te zetten

• Wie wint de Gele trui: ..................................................................................................................................................................
• Wie wordt de beste Nederlander?: ....................................................................................................................................
• Wie is de beste Nederlander in het bolletjesklassement: ....................................................................................

•

Geef antwoord op de vragen

•

U kunt de oplossing opsturen of brengen
t/m MAANDAG 11 JULI* naar:

De oplossing van de puzzel, de zin luidt: .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

NIEUWE MEERBODE

.........................................................................................................................................................................................................................

ANSELMUSSTRAAT 19
3641 AM MIJDRECHT

Naam: ...............................................................................................................................................................................................................................
Adres:................................................................................................................................................................................................................................

Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot. • Over de uitslag kan
niet worden gecorrespondeerd. • Slechts één oplossing per persoon/
huishouden! • *Oplossingen die na deze datum worden ingeleverd,
zullen niet in de uitslag opgenomen worden
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ETAPPESCHEMA

Etappe 13 • vrijdag 15 juli
TIJDRIT
Bourg-Saint-Andéol > Vallon Pont d’Arc • 37,5 km

Etappe 14 • zaterdag 16 juli
VLAK
Montélimar > Villars-les-Dombes • 208,5 km

Etappe 15 • zondag 17 juli
BERGEN
Bourg-en-Bresse > Culoz • 160,0 km

Etappe 1 • zaterdag 2 juli
VLAK

Etappe 7 • vrijdag 8 juli
BERGEN

Etappe 16 • maandag 18 juli
VLAK

Mont Saint-Michel > Utah Beach • 188,0 km

L’Isle-Jourdain > Lac de Payolle • 162,5 km

Moirans-en-Montagne > Bern (Zwi) • 209,0 km

Etappe 2 • zondag 3 juli

Etappe 8 • zaterdag 9 juli

Etappe 17 • woensdag 20 juli

VLAK

BERGEN

BERGEN

Saint Lô > Cherbourg-Octeville • 183,0 km

Pau > Bagnères-de-Luchon • 184,0 km

Bern (Zwi) > Finhaut-Emosson (Zwi) • 184,5 km

Etappe 3 • maandag 4 juli

Etappe 9 • zondag 10 juli

Etappe 18 • donderdag 21 juli

BERGEN

VLAK

TIJDRIT

Granville > Angers • 223,5 km

Vielha (Spa) > Arcalis (And) •184,5 km

Sallanches > Mégève • 17,0 km

Etappe 4 • dinsdag 5 juli

Etappe 10 • dinsdag 12 juli

Etappe 19 • vrijdag 22 juli

VLAK

BERGEN

BERGEN

Saumur > Limoges • 237,5 km

Escaldes-Engordany (And) > Revel • 197,0 km

Albertville > Saint-Gervais Mont Blanc • 146,0 km

Etappe 5 • woensdag 6 juli

Etappe 11 • woensdag 13 juli

Etappe 20 • zaterdag 23 juli

HEUVELS

VLAK

BERGEN

Limoges > Le Lioran • 216,0 km

Carcassonne > Montpellier • 162,5 km

Mégève > Morzine • 146,5 km

Etappe 6 • donderdag 7 juli

Etappe 12 • donderdag 14 juli

Etappe 21 • zondag 24 juli

HEUVELS
Arpajon-sur-Cère > Montauban • 190,5 km

BERGEN
Montpellier > Mont Ventoux • 184,0 km

VLAK
Chantilly > Parijs • 113,0 km
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VIJF KEER
PARIJS ROUBAIX
Regio - Ruim twintig jaar geleden (1995) reed Willem met de ﬁetsclub Burning Ash voor het eerst de
klassieker der klassiekers Parijs Roubaix. 12 juni jl.
starten Willem voor de vijfde keer om de roemruchte kasseistroken te trotseren. Deze editie had Willem zijn zwager Kees zo gek gekregen om de 210 km
met daarin 52 km kasseien te gaan ﬁetsen. Ze begonnen 6.00 uur in Bohain en Vermandois en hadden snel het ritme te pakken.
Dat duurde tot km 22 en de eerste van 31 kasseistroken
doemde op. De eerste strook ( Troisvilles ) was glibberig
door prut en plassen. Kees had het niet onder controle
en viel hard tegen de keien, stond op en kon weer verder.
Verwondingen
Bij de eerste stempelpost km 42 liet Kees zijn verwonding ten gevolge van zijn val verzorgen. Na 91 km kwamen ze de verzorgers Sylvia en Thijs tegen. Voordat ze
het Bos van Wallers in mochten stond er koﬃe met appeltaart klaar. Op km 147 was het lunchtijd, tomatensoep
en macaroni stond op de menukaart en na alle zoetigheid
was deze hartige hap een welkome afwisseling.
Na 190 km was Pave de l‘Arbre aan de beurt, de polsen
en schouders werden ﬂink door elkaar geschud.
Aan het einde gekomen wisten ze dat er nog twee stroken zouden komen. Uiteindelijk gingen Kees en Willem op
de wielerbaan in Roubaix om 16.30 over de meet. Sylvia
en Thijs stonden klaar met een medaille en een heerlijk
biertje. In het “slachthuis” konden ze het gerammel en gekletter achter zich laten en de vermoeidheid spoelde met
het water door het putje. Hij was weer volbracht .
Het was een KEI goeie dag.

Coen de Groot:

Fysiotherapeut Harry Rammers:

IK KIJK UIT NAAR
DE BERGRITTEN

Bij de Trappers in Wilnis maakt hij zijn
ﬁetsuren, zowel op de weg met de toerrijders als op de mountainbike in het
bos. Meer dan zo’n 10.000 kilometer
trapt hij jaarlijks weg. Toertochtjes op
de zaterdagen, trainen op de woensdagavond, clubwedstrijden op Sloten in Amsterdam of bij UWTC in Uithoorn.

Het ﬁetsen houdt Harry Rammers in zijn
greep. Maar niet alleen voor zichzelf, ook beroepsmatig. Want hoewel hij als vaste fysiotherapeut van CSW het voetbal niet zou kunnen missen, zijn hart gaat toch uit naar het
wielrennen. Meer passie, meer voor doen,
mentaliteit en een man tegen man sport. Dat
zijn de ingrediënten die hem aanspreken. Wel
jammer van die microfoontjes en de oortjes
die de renners dragen en waarin ze vanuit de
ploegleiderswagen hun tactische aanwijzingen toegesproken krijgen. Het zou de sport
puur maken als dat eindelijk eens keer afgeschaft zou worden. Vanuit zijn eigen praktijk
en bij de wielerschool van MB bodyﬁt begeleidt hij wielrenners, behandelt hij hun blessures en zet hij als Bike ﬁtter de renners goed

op hun ﬁets. Want dat luistert nauw licht Harry toe. Een op het lichaam goed afgestelde
ﬁets en een ideale comfortabele zit voorkomt
pijntjes, blessures en zorgt voor een maximale krachtoverdracht op de pedalen zonder
een onnodige energie lek. Van de Tour is hij
een liefhebber, vooral van het klimwerk en ja
helaas zegt hij lachend, tijdens de bergritten
is het voor mijn patiënten meekijken op de
behandeltafel, daar is geen ontkomen aan.
Ook voor Harry is Chris Froome de te kloppen man. Hij heeft een zuinig voorseizoen
gereden, is in vorm en heeft een goede ploeg
om zich heen. Maar hij zal het niet cadeau
krijgen. Quintana en Valverde zullen het hem
ongetwijfeld lastig gaan maken verwacht hij.
Van de Nederlanders zal het moeten komen
van Bouke Mollema, hoewel deze nog weinig van zich heeft laten zien. Voor du Moulin
heeft de Tour dit jaar niet de hoogste prioriteit. Hij zal zich vermoedelijk focussen op de
Olympische spelen, dus daar verwacht ik wat
minder van, maar hoe dan ook zal het weer
een mooi spektakel worden en in de praktijk
Rammers wordt er nu al uitgekeken naar de
eerste klimdagen. Foto:sportinbeeld.com

IK ZIE VOORDEEL
IN OVALE BLADEN
VAN FROOME
Ruim 20 jaar amateur wielrenner en in zijn beste tijd goed
voor zo’n 40 criteriums per
jaar.
Eerst bij de Kwakel, later bij UWTC
en inmiddels rijdt hij zijn ritjes met
de Trappers uit Wilnis. Coen de
Groot is wielerliefhebber in hart
en nieren. Hij houdt van het spelletje in de bergen en vooral ook
van de laatste kilometers in de oprit naar de eindsprint. Hoe harder
hoe mooier spreekt hij uit. Zijn eigen installatie en montagebedrijf
slokt veel van zijn tijd op maar de
ﬁets laten staan is geen optie. Begin juni nam hij deel aan de trainingsweek La Suvrida in Andalusie; geweldige beklimmingen daar
en een fantastische week gehad.
Nu weer omschakelen zegt hij lachend, naar de vlakke trainingsritten op zondagochtend door de
polder. De Tour volgt hij elk jaar
steevast op de radio en in de samenvattingen op TV. Gevraagd
naar zijn prognose antwoord
Coen; Ik geloof weer in een overwinning van Chris Froome en vooral omdat hij zich het rijden met
ovale bladen als geen ander heeft
weten eigen te maken. Het eﬀect
daarvan wordt onderschat benadrukt hij. Het kost moeite om aan
die manier van ﬁetsen te wennen,
maar als je het onder de knie krijgt
dan biedt het je veel voordeel.
Hij heeft het zelf mogen ervaren.
Ik haalde meer vermogen uit een
trapbeweging en merkte dat ik er
langer en harder mee kon ﬁetsen.
Maar je moet het op kunnen brengen er lang mee te oefenen. Pas
dan gaat het je resultaat opleveren, zegt hij gedecideerd. Froome
gaat het daarom opnieuw redden,
maar de Colombianen rijden ook
goed en Quintana zal het hem niet
makkelijk maken. Het wordt in ieder geval weer boeiend en in juli
staat de zender in ieder geval weer
op radio Tour de France.
Foto: sportinbeeld.com
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Nederlands kampioene

LORENA WIEBES
FAN VAN SAGAN
Ze reed weleens mee met het veldrijden op zondag ochtend bij
UWTC en dat ging haar tamelijk gemakkelijk af. Zich handhaven
tussen de jongens koste haar geen moeite en toch koos de toen
10 jarige Lorena Wiebes voor voetballen bij CSW en voor Acrogym.
Maar 3 jaar geleden kreeg het wielrennen plots haar belangstelling en
werd zij lid van UWTC, de vereniging waarvan ook haar vader als amateur wielrenner ﬁetst. Vervolgens ging het snel, razendsnel. Ze begon bij
de meisjes nieuwelingen en boekte in haar eerste jaar direct al veel top
10 uitslagen met 2 keer een podium plaats. Het jaar daarop liet zij zich
begeleiden en leiden door trainingsschema’s van Bike Physics. Halverwege het seizoen kwamen de prestaties. Een 8e plaats op het Nederlands
kampioenschap en vervolgens 9 overwinningen. Lorena kreeg macht, verstond steeds meer de kunst om een massasprint of een vlucht in de kopgroep in winst om te zetten. Inmiddels wordt zij als 1e jaar junior de rapste in haar leeftijdscategorie in Nederland genoemd. Het resulteerde vorige week in een weergaloos Nederlands kampioenschap bij de junioren
vrouwen en ondanks haar kwaliteiten was dat op voorhand geen uitgemaakte zaak. Lorena is explosief in de eindspurt, de krachttrainingsschema’s van Jolanda Beuvink hebben daar aan bijgedragen, maar het ontbrak
de Mijdrechtse i.t.t. haar concurrenten aan clubgenoten in de wedstrijd.
Ze leek er alleen voor te staan maar vond in veldrijdster Manon Bakker
een maatje. Met ieder een pizzahangertje aan het zadel noemden zij zich
grappend het pizza team. Het brak de spanning en “pizzakoerier” Manon
neutraliseerde enkele demarages. In de laatste kilometers kon zij de koers
hard maken zodat niemand kon ontsnappen. Het was een ideaal scenario voor Lorena, maar het moest worden afgemaakt. In de laatste bocht
kwam ze met power uit het 2e wiel en 400 meter voor de ﬁnish ging zij de
sprint aan. Ik kwam vroeg op kop blikt zij terug, maar voelde me sterk. Niemand kwam er meer overheen en ik kon het eigenlijk niet geloven toen ik
over de ﬁnishlijn reed. Ook voor haar ouders Rene en Wil Wiebes een fantastisch moment en pas bij het Wilhelmus op het hoogste podium in de
rood-wit-blauwe trui, drong het door. In april nog betrokken bij een zware
valpartij en nu op overtuigende Nederlands kampioene. Tijd om er bij stil
te staan is er nog weinig. 2 koersen alweer reed zij afgelopen weekend en
het voelde goed in die kampioenstrui glimlacht zij. De Tour de France zal
Lorena op de voet volgen. Zij is fan van Peter Sagan, vooral door zijn show
rondom de etappes. Van de deelnemende Nederlanders hoopt zij op kansen voor Dylan Groenewegen. Het treintje van de Lotto Jumbo ploeg begint steeds beter te lopen merkt zij en misschien kan hij het een keer in
winst omzetten. Froome en Contador zijn wat haar betreft de 2 grote favorieten. Ik verwacht één van hen met die gele trui op de slotdag in Parijs.
Daar zou zij trouwens op de Champs Elysees ooit het criterium bij de prof
vrouwen willen rijden in de afwachtingswedstrijd voor aankomst van het
mannenpeloton. Het is haar doel, profwielrenster worden, een WK rijden
en zij ligt op koers. Maar eerst de zomer in, wielerkoersen rijden, Tour de
France kijken en voorbereiding op haar eerste studie jaar aan het Johan
Cruijﬀ College in de richting sport en coaching met uiteraard hoe kan het
ook anders de focus op wielrennen. Foto: sportinbeeld.com

KNWU Talentcoach
Peter Zijerveld:

LET OP WILCO
KELDERMAN

Het is weliswaar een tijdje geleden, maar hij heeft
het zelf mogen beleven, Peter Zijerveld uit Amstelhoek nam in 1982 deel aan de Tour. Als professioneel wielrenner ﬁetste hij oa. voor DAF trucs en
reed in deze ploeg met mannen als Adri van de
Poel, Bert Oosterbosch en Henny Kuiper.
Hij won de Ruta del Sol in 1981, werd 15e in de Vuelta en
5e in Parijs – Nice. Peter was een goede klimmer en die
Ronde van Frankrijk lag hem, maar in zijn enige Tour trof
hem het lot van een nierbekkenontsteking en werd hij
gedwongen tot opgave in de 7e etappe. Dat voelt na al
die jaren nog steeds vervelend vertelt hij. Er kwam jammer genoeg geen herkansing en het was einde carrière. Het is nu een soort litteken legt hij uit, doet geen pijn,
maar het zit er. Die opgave heeft wellicht onbewust toch
een rol gespeeld bij zijn verdere loopbaankoers, want
Peter heeft het wielrennen niet meer kunnen loslaten.
Het is zijn passie en zijn ogen glimmen als hij de herinneringen ophaalt. Een carrière als triatleet volgde en na
een journalistieke periode belande hij uiteindelijk weer
in het wielrennen. Als Talentcoach van de KNWU begeleidt hij jonge Nederlandse wielertalenten in de leeftijd van 16 tot 22 jaar. Dagelijks rijdt hij naar Papendal
en daar had hij oa. de huidige Nederlandse tourdeelnemers onder zijn hoede. Wilco Kelderman, Twan Poels
en de kersverse Nederlands kampioen Dylan Groenewegen. Van Wilco Kelderman is hij een groot fan, let op
hem. Het is een begaafd klimmer en tijdrijder, een nuchtere vent, trapt ongeforceerd een hoog wattage en laat
zich niet aﬂeiden van waar het om draait. Glimlachend
vertelt hij; “tegen zijn vader heb ik nog weleens gezegd,
schrijf het maar op, Wilco kan ooit de tour winnen”. Nog
steeds ziet hij in hem ooit een podium kandidaat. Wilco
zal nu voor een dagsucces gaan en dat is goed, dan is de
druk van het klassement er af. Hij heeft een goede ronde van Zwitserland in de benen, had alleen een slechte dag en dat is zijn makke, dat moet er nog uit. Voor
Twan Poels heeft Zijerveld veel bewondering, die heeft
zijn eigen koers gekozen, was als junior niet eens zo uit-

zonderlijk goed, meer een gemiddelde renner maar wel
heel zelfbewust. Jammer dat hij bij Sky rijdt knipoogt Peter, ik zie hem veel liever tegen dan voor Froome rijden.
De Talentcoach van de KNWU haalt veel voldoening uit
zijn werk. Die jonge renners hebben een droom, die had
ik ook en ik wil ze helpen die te verwezenlijken. Dat is
mijn drive vertelt hij gepassioneerd. Bloedfanatiek was
ik, soms over het randje, maar nu meer beschouwelijk. Ervaring is zijn kracht, ik vul ze aan, ondersteun die
jonge renners, vooral in de essentie van hun weg omhoog want ik weet “in wat je doet moet je je gelukkig voelen”. Als opleider weet hij ook wat er voor nodig is om
er te komen. Ongelooﬂijk veel benadrukt hij. Natuurlijk,
die grote motor moeten ze hebben, maar de intrinsieke motivatie is minstens zo belangrijk. Trainingsweken
van 30 uur aan kunnen, heel graag op die ﬁets willen zitten en vooral niet afgeleid raken door de franje, door de
buitenkant. Dat is ook vaak waar je de echte prof in spé
aan kunt herkennen. Maar voorspellen wie het gaat halen dat blijft lastig. Ik heb verwachtingen te vaak niet zien
uitkomen of juist wel zien uitkomen waar het niet verwacht werd. Een talent herkent vooral zichzelf beseft hij
nu. Ze moeten zelf antwoord vinden op die vraag “ben
ik geschikt ? Voor Lotto Jumbo renner Dylan Groenewegen is dat geen vraag meer. Hij haalde afgelopen zaterdag met een knallende eindsprint het Nederlands kampioenschap op de weg binnen. Peter weet het nog, 3 jaar
geleden waren we met hem op trainingskamp. Een leuk
en aardig jong. Hij praatte s’nachts in zijn slaap, reed
zelfs koersen in zijn slaap. Hij is klein, geblokt, heel explosief en heeft zich enorm goed ontwikkeld. Het is nog de
vraag of hij zich kan meten met raspsprinters als Greipel
en Zagan maar met zijn Nederlandse titel heeft ie veel
vertrouwen getankt en hij is voor de duvel niet bang. Gevraagd naar zijn Tour prognose voor antwoord hij tot
slot zonder enige aarzeling: Froome, dat is verreweg de
beste, hij heeft de beste ploeg en niet onbelangrijk, de
beste begeleiding. Maar vult hij aan, er kan onderweg
natuurlijk van alles gebeuren en dat weet Peter als geen
ander. Foto: sportinbeeld.com
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NIEUWE MEERBODE

De afgelopen weken hebben alle teams
die aan de Tour de France deelnemen
hun selecties bekend gemaakt.
Dit jaar was de Duitse ploeg Bora-Argon 18 de
ploeg die het als eerste bekend maakte. Alle
ploegen die aan de Ronde van Frankrijk deelnemen bestaan uit 9 deelnemers. Er doen dit
jaar trouwens maar 15 Nederlanders mee.
Één van die Nederlanders Bouke Mollema is
voor zijn team Trek Segafredo dit jaar de kopman.
Bij het ter perse gaan van deze krant waren
alle teams bekend, maar tot de start van de
103e editie van de Tour op zaterdag kunnen
er nog wijzigingen zijn.
Op deze pagina vind je de volledige lijst van
deelnemers.

DEELNEMERSLIJST TOUR DE FRANCE 2016
LottoNL-Jumbo
Robert Wagner
Bert-Jan Lindeman
Dylan Groenewegen
Sep Vanmarcke
Wilco Kelderman
Maarten Wynants
Timo Roosen
George Bennett
Paul Martens

BMC Racing Team
Richie Porte
Greg Van Avermaet
Tejay van Garderen
Rohan Dennis
Damiano Caruso
Amaël Moinard
Michael Schar
Brent Bookwalter
Marcus Burghardt

Movistar Team
Nairo Quintana
Alejandro Valverde
Imanol Erviti
Gorka Izagirre
Winner Anacona
Daniel Moreno
Ion Izagirre
Nelson Oliveira
Jesús Herrada

Trek – Segafredo
Bauke Mollema
Peter Stetina
Fränk Schleck
Jasper Stuyven
Gregory Rast
Markel Irizar
Edward Theuns
Haimar Zubeldia
Fabian Cancellara

Etixx – Quick Step
Julian Alaphilippe
Tony Martin
Marcel Kittel
Daniel Martin
Julien Vermote
Petr Vakoc
Fabio Sabatini
Maximiliano Richeze
Iljo Keisse

Cannondale Pro Cycling Team
Matti Breschel
Lawson Craddock
Alex Howes
Kristijan Koren
Sebastian Langeveld
Ramunas Navardauskas
Pierre Rolland
Tom-Jelte Slagter
Dylan van Baarle

Orica GreenEDGE
Michael Matthews
Mathew Hayman
Christopher Juul-Jensen
Michael Albasini
Luke Durbridge
Simon Gerrans
Daryl Impey
Rubén Plaza
Adam Yates

Bora-Argon 18
Jan Bárta
Patrick Konrad
Sam Bennett
Emanuel Buchmann
Bartosz Huzarski
Cesare Benedetti
Shane Archbold
Andreas Schillinger
Paul Voss

Lotto Soudal
Lars Bak
Thomas De Gendt
Jens Debusschere
Tony Gallopin
André Greipel
Adam Hansen
Gregory Henderson
Jürgen Roelandts
Marcel Sieberg

Dimension Data
Natnael Berhane
Edvald Boasson Hagen
Mark Renshaw
Mark Cavendish
Daniel Teklehaimanot
Serge Pauwels
Stephen Cummings
Bernhard Eisel
Reinardt J. van Rensburg

Team Katusha
Joaquim Rodriguez
Alexander Kristoﬀ
Michael Mørkøv
Marco Haller
Alberto Losada
Ángel Vicioso
Jurgen Van den Broeck
Jacopo Guarnieri
Ilnur Zakarin

Coﬁdis
Nacer Bouhanni
Borut Bozic
Jérôme Cousin
Christophe Laporte
Cyril Lemoine
Arnold Jeannesson
Luis Ángel Maté
Daniel Navarro
Geoﬀrey Soupe

Giant-Alpecin
Warren Barguil
Laurens ten Dam
John Degenkolb
Simon Geschke
Roy Curvers
Tom Dumoulin
Georg Preidler
Ramon Sinkeldam
Albert Timmer

FDJ
Thibaut Pinot
Cédric Pineau
William Bonnet
Matthieu Ladagnous
Anthony Roux
Jérémy Roy
Steve Morabito
Sebastien Reichenbach
Arthur Vichot

Team Sky
Chris Froome
Geraint Thomas
Mikel Nieve
Luke Rowe
Ian Stannard
Sergio Luis Henao
Vasil Kiryienka
Mikel Landa
Wout Poels

Direct Energie
Adrien Petit
Sylvain Chavanel
Antoine Duchesne
Bryan Coquard
Fabrice Jeandesboz
Thomas Voeckler
Angelo Tulik
Romain Sicard
Yohann Gene

AG2R La Mondiale
Romain Bardet
Domenico Pozzovivo
Jan Bakelants
Mickaël Chérel
Cyril Gautier
Alexis Gougeard
Alexis Vuillermoz
Ben Gastauer
Samuel Dumoulin

IAM Cycling
Mathias Frank
Jérome Coppel
Oliver Naesen
Stef Clement
Dries Devenyns
Martin Elmiger
Reto Hollenstein
Sondre Holst Enger
Jarlinson Pantano

Tinkoﬀ
Matteo Tosatto
Roman Kreuziger
Peter Sagan
Alberto Contador
Sérgio Paulinho
Rafal Majka
Joeri Troﬁmov
Michael Valgren
-

Fortuneo – Vital Concept
Eduardo Sepúlveda
Chris Anker Sørensen
Florian Vachon
Anthony Delaplace
Vegard Breen
Pierre-Luc Perichon
Daniel McLay
Brice Feillu
Armindo Fonseca

Astana Pro Team
Fabio Aru
Vincenzo Nibali
Jakob Fuglsang
Tanel Kangert
Alexey Loetsenko
Luis León Sánchez
Diego Rosa
Andrei Grivko
Paolo Tiralongo

Lampre – Merida
Yukiya Arashiro
Matteo Bono
Davide Cimolai
Rui Costa
Kristijan Durasek
Tsgabu Grmay
Louis Meintjes
Luka Pibernik
Jan Polanc

