
Château de Versailles > Parijs • 118 km

Annecy > Le Semnoz • 125 km

Le Bourg d’Oisans > Le Grand Bornand • 204 km

Gap > Alpe D’Huez • 168 km

Embrun > Chorges • 32 km

Givors > Mont-Ventoux • 242 km

Etappe 15 • zondag 14 juli

Vaison la Romaine > Gap • 168 km

Etappe 16 • dinsdag 16 juli

Etappe 17 • woensdag 17 juli

Etappe 18 • donderdag 18 juli

Etappe 19 • vrijdag 19 juli

Etappe 20 • zaterdag 20 juli

Etappe 21 • zondag 21 juli

Montpellier > Albi • 205 km

Aix-en-Provence > Montpellier • 176 km

Cagnes-sur-Mer > Marseille • 219 km

Etappe 4 • dinsdag 2 juli

 Tijdrit • Nice > Nice • 25 km

Etappe 3 • maandag 1 juli

Ajaccio > Calvi • 145 km

Etappe 2 • zondag 30 juni

Bastia > Ajaccio • 154 km

Porto Vecchio > Bastia • 212 km

Etappe 1 • zaterdag 29 juni

Etappe 5 • woensdag 3 juli

Etappe 6 • donderdag 4 juli

Etappe 7 • vrijdag 5 juli

St Pourçain-sur-Sioule > Lyon • 191 km

Tours > Saint-Amand-Montrond • 173 km

Fougères > Tours • 218 km

Tijdrit • Avranches > Le Mont St Michel • 33 km

Etappe 11 • woensdag 10 juli

Etappe 12 • donderdag 11 juli

Etappe 13 • vrijdag 12 juli

Etappe 14 • zaterdag 13 juli

Saint-Girons > Bagn-de-Bigorre • 165 km

Castres > Ax 3 Domaines • 194 km

Etappe 8 • zaterdag 6 juli

Etappe 9 • zondag 7 juli

Saint-Gildas des Bois > Saint-Malo • 193 km

Etappe 10 • dinsdag 9 juli

2e katern • 26 juniTour de france editie
Finish: PARIJS
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Doe ook weer mee metde puzzel waarmee mooieprijzen zijn te winnen!
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Jumbo uit Vinkeveen
Levensmiddelenpakket 
ter waarde van 50 euro

Slager Gert Stronkhorst uit Uithoorn
Barbecue pakket

Vijf troostprijzen v/d Hema uit Mijdrecht
Heerlijke taart

Sijbrants & van Olst uit Uithoorn
Ockley zonnebril

Juwelier Nant Hartel uit Wilnis
Sporthorloge

Expert Mijdrecht 
DVD speler

• Raad wie dit jaar de winnaar wordt van de
 Tour de France

• Los de puzzel op door de letters en cijfers,
 die u in de advertenties in deze special kunt
 vinden, in de juiste volgorde te zetten

• U kunt de oplossing opsturen of brengen 
 t/m ZATERDAG 6 JULI naar:

 NIEUWE MEERBODE
 ANSELMUSSTRAAT 19 
 3641 AM MIJDRECHT

 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 Slechts één oplossing per persoon/huishouden!

•   Wie wint de Tour 2013: ...................................................................................................................................................

•   Wie wint de Groene trui: ................................................................................................................................................

•   Wie wint de Bolletjes trui: ..............................................................................................................................................

•   Wie wint de Witte trui: .....................................................................................................................................................

•   Wie wordt de beste Nederlander: ............................................................................................................................

•   Hoeveel Nederlanders winnen een etappe: .....................................................................................................

•   Hoeveel coureurs rijden de Tour uit: ......................................................................................................................

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

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

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

Naam: ..................................................................................................................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................................................................................................................

Postcode: ...................................................................Woonplaats: ..........................................................................................................

Telefoonnr...................................................... mobiel: ................................................................................................................................
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Wielrenners blikken vooruit op de Tour de France 2013

‘De Tour de France blijft gewoon dé Tour’
De Tour de France staat weer voor de deur. Na een jaar vol dopingschandalen en 
bekentenissen van grote wielrenners wordt er nu heel anders gekeken naar de grootste 
wielerronde ter wereld. Of toch niet? We vragen het actieve en gestopte wielrenners. 
Bauke Mollema deelt het kopmanschap van het Blanco Pro Cycling team en strijdt voor 
een hoog eindklassement, Lieuwe Westra zou graag een etappe winnen en Leontien van 
Moorsel kijkt ook dit jaar met evenveel plezier naar de Ronde van Frankrijk.

Bauke Mollema, 
wielrenner Blanco Pro Cycling
“De Tour de France is de belangrijkste wielerwed-
strijd van het jaar. Dat is voor mij niet anders na de 
dopingschandalen die het afgelopen jaar uitkwa-
men. Wat dat betreft is er voor mij niets veranderd 
want de belangen zijn nog precies dezelfde en ik 
denk ook niet dat de media-aandacht of de publie-
ke belangstelling anders zal zijn dan voorgaande ja-
ren. Het is denk ik ook zo dat de wielersport de af-
gelopen vijf jaar een fl inke verandering heeft onder-
gaan. De sport is een stuk schoner, mede door de 
invoering van het bloedpaspoort en betere contro-
les. De houding van de sport tegen renners die de 
regels overtreden is veel feller geworden. Toch zul-
len er nog steeds renners zijn die doping gebrui-
ken, en dat zal ook altijd zo blijven. Dat is gewoon 
niet uit te bannen, het is net als in de gewone maat-
schappij; daar zullen ook altijd mensen zijn die ste-
len of de wetten overtreden. Toch zal er alles aan 
gedaan moeten worden om de sport zo schoon mo-
gelijk te krijgen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Voor 
mij is Chris Froome de grote favoriet voor de eind-
winst in de komende Tour, hij is dit jaar de kopman 
van Team Sky en heeft ook vorig jaar een goede 
Ronde van Frankrijk gereden. Alberto Contador en 
Joaquim Rodriquez zullen denk ik zijn belangrijkste 

uitdagers worden. Zelf ga ik ook voor het algemeen 
klassement. Ik vertrek niet met een bepaalde posi-
tie als doel, maar hoop gewoon zo hoog mogelijk te 
eindigen. In de bergetappes wil ik me in ieder ge-
val goed laten zien.”

Leontien van Moorsel, 
oud-wielrenster
“Voor mij is de Tour de France nog steeds hetzelfde 
als voor het dopingschandaal van afgelopen jaar. 
De Tour blijft gewoon dé Tour. Wel hoop ik dat al-

le commotie van de afgelopen maanden een waar-
schuwing is voor de nieuwe generatie wielrenners. 
In mijn ogen is de wielersport niet veranderd. Ik 
hoop dat iedereen op een eerlijke manier meedoet 
en ga daar ook gewoon vanuit als ik naar de Ronde 
van Frankrijk kijk. Langzaamaan is ook wel geble-
ken dat dopinggebruik niet alleen een probleem is 
van de wielersport, maar een veel breder sportpro-
bleem. In mijn ogen gaat Chris Froome als favoriet 
van start aan de Tour de France. Gezien zijn knech-
tenrol voor Wiggins tijdens de tour van 2012 zal hij 
gebrand zijn om dit jaar zelf de gele trui te dragen. 
Maar in mijn hart hoop ik op een hele open toer 
met veel kandidaten voor de eindzege, dat maakt 
het toch het spannendst. Als ik naar de Nederlan-
ders kijk, ben ik vooral fan van Wout Poels. Die jon-
gen heeft zoveel meegemaakt, maar is een knok-
ker en dat is wat je nodig hebt in de wielersport. 
Maar gezien de laatste jaren hoeven de Nederlan-
ders geen druk te voelen en zou een etappewinst 
of een korte klassering in het eindklassement al ge-
weldig zijn.”

Lieuwe Westra, 
wielrenner Vacansoleil DCM 
“De Tour de France is ondanks de dopingschanda-
len van de afgelopen jaren ook dit jaar weer een 
geweldige Ronde. Ook als ik naar de wielerwed-
strijden van afgelopen jaar kijk vind ik dat er ge-
woon heel erg goed gekoerst is. De dopingcon-
troles zijn steeds strenger geworden en dat is ook 
goed, want we willen allemaal een schone sport. 
De wielersport is de afgelopen jaren wel veranderd, 
maar dan vooral op het vlak van de koersen. De 
wielerkoersen zijn moeilijker te controleren door 
grote ploegen. Hierdoor is de uitslag minder voor-
spelbaar geworden, dit zorgt voor meer spanning 
en je krijgt dan ook mooiere koersen. Ook ik denk 
dat Chris Froome de Tour de France dit jaar gaat 
winden. Hij is gewoon dé topfavoriet, maar mis-
schien zorgt deze Ronde van Frankrijk voor een 
grote verrassing. Voor mezelf hoop ik op een goede 
conditie. Mijn doel is om een etappe op mijn naam 
te schrijven. Dat is een hoog doel, maar je moet al-
tijd hoog inzetten vind ik.”

DE KUNST VAN 
HET DALEN 
Martin Bons

Op 14 juni 2008 staat Martin Bons op 
de top van de Col de la Croix-de-Fer. De 
koninginnenrit in de Dauphiné Libéré 
zal passeren. Nadat hij de kopgroep als 
eerste door ziet komen, hoort hij dat de 
favorieten op tien minuten zullen vol-
gen. Hij stapt op zijn fi ets en zet de af-
daling in naar de Col du Glandon. Na 
een paar honderd meter hoort hij zoefff 
en schrikt zich kapot. Aan de linkerkant 
vliegt een renner hem voorbij. Als een 
windhoos. Hij is verbijsterd, overrom-
peld. Dat is een mens. Hoe kan dat? 
Hoe doet hij dat? Hoe kan iemand zo 
hard op een fi ets rijden? Een zoektocht 
naar de wetten, de trucs en de gehei-
men van het dalen volgt.
De kunst van het dalen is een lite-
rair sportboek over dalen in de Tour 
de France. Over angsten. Over toeval. 
Over de krankzinnigheid. Maar vooral 
ook over de schoonheid van het meest 
onderschatte onderdeel van de wieler-
sport.

 

HANDBOEK TOUR 
DE FRANCE 2013 
Michael Boogerd

De Tour de France is hét sportevene-
ment, waar iedere zomer weer miljoe-
nen Nederlanders naar kijken: thuis op 
de bank, of oranje uitgedost langs het 
parcours. Voor alle wielerliefhebbers die 
de Tour volgen is het Handboek Tour de 
France ook in 2013 weer onmisbaar. 
In dit compacte naslagwerk brengen 
Michael Boogerd en Maarten Schol-
ten alle belangrijke informatie voor de 
Tour van 2013 bijeen. Het bevat voorbe-
schouwingen op de etappes, bijzonder-
heden van het parcours, biografi etjes 
van de renners en de ploegen, en histo-
rische achtergronden. Michael Boogerd 
put uit zijn rijke ervaring en kennis met 
anekdotes, analyses en verhalen. Ten 
slotte biedt het boek een veelheid aan 
lijstjes, statistieken, feitjes en kaarten.

 

IN HET GEEL
Louis Bovee

In honderd jaar Tourgeschiedenis 
maakte een select groepje Nederlan-
ders hun ultieme jongensdroom waar. 
Zeventien landgenoten droegen ooit de 
gele trui. In het Geel geeft ze opnieuw 
een podium. Van de eerste geletruidra-
ger Wim van Est in 1951, de Tourwin-
naars Jan Janssen (1968) en Joop Zoe-
temelk (1980), de klassementsleiders-
voor-één-dag Rini Wagtmans en Henk 
Lubberding tot Erik Breukink, die in 
1989 als laatste Nederlander le maillot 
jaune droeg. Over de roem van het geel, 
de weg naar de top, afzien, winnen, in-
triges, bedrog en doping.

 

BLOEDBROEDERS
Steven Derix & 
Dolf de Groot

Op het dieptepunt van zijn carrière ont-
dekt Michael Boogerd een geheim wa-
pen. Met bloeddoping uit Wenen kun-
nen de renners van de Rabobankploeg 
zich opeens meten met de kampioenen 
van het peloton. In de Tour de France 
van 2007 opent Michael Rasmussen 
samen met Boogerd en Thomas Dek-
ker de jacht op de gele trui. Maar de 
race naar Parijs strandt op de Aubisque. 
Rasmussen wint, maar wordt ontmas-
kerd als een leugenaar. Om de ploeg te 
redden laat Rabobank zijn kopman kei-
hard vallen. Terwijl het Oostenrijkse do-
pingnetwerk stukje bij beetje wordt op-
gerold, zint Rasmussen op wraak. In 
Bloedbroeders vertellen Steven Derix 
en Dolf de Groot het verhaal van de on-
dergang van het Rabobankwielerteam. 
Achter de frisse Hollandse vrienden-
ploeg schuilt, zo blijkt, een wereld van 
bedrog en verraad. Bloedbroeders biedt 
een onthullende en ontluisterende in-
kijk in de mores van de topsport. Een 
reconstructie die leest als een thriller.

DE MUUR 41
762 redenen om van 
de Tour te houden

Er zijn vele redenen om de Tour de 
France lief te hebben. Frank Heinen 
denkt in deze Muur aan duizend-en-
één, en misschien nog wel meer. Maar 
er zijn even zovele argumenten denk-
baar om de Tour te haten als de buidel-
pest. De Tour geeft en de Tour neemt. 
De Tour de France geeft opwinding en 
extase, de Tour neemt zegen en zeges 
terug alsof het valse jokers zijn in een 
kaartspel. De Tour verleidt en de Tour 
ontluistert. Met de Tour kun je stoppen, 
maar ermee ophouden nooit. Want: 
de Tour is de Tour. Nadere aanduiding 
overbodig. Bijna alles wat in de eerste 
drie juliweken gebeurt, valt erbij in het 
niet. De Tour blaast zijn eigen gebeur-
tenissen op tot megalomane proporties, 
brengt een uiterste vorm van aandacht, 
vreugde en feestelijkheid. De Tour de 
France is een zinderende sensatie voor 
alle zintuigen. De Tour de France is veel 
meer dan het grootste wielerevenement 
op aarde, de Tour is het circus dat voor-
bij trekt aan miljoenen in honderden 
steden en dorpen, elk jaar weer.

 Tourboeken tip 5 Mondria

TE VERKRIJGEN BIJ BOEKHANDEL MONDRIA IN MIJDRECHT
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Een kroniek van een Nederlandse berg
Beroemd en berucht, dat is l’Alpe d’Huez. Beroemd vanwege de Nederlandse 
overwinningen in het (verre) verleden. Berucht vanwege de zwaarte, maar vooral 
vanwege de clowneske, carnavaleske gedragingen van het publiek. 
Maar bovenal beroezend: 21 bochten naar 1850 meter hoogte.

Liefhebbers hebben donderdag 18 juli al lang en 
breed vrijgenomen van hun werk. Vanaf 12.30 uur, 
als er gestart wordt in Gap, zullen zij aan de buis 
gekluisterd zitten voor de achttiende etappe in de 
honderdste Tour de France. Niet vanwege de Col de 
Manse of de Col d’Ornon, maar vanwege het gro-
te spektakel dat aan het eind van de etappe lonkt. 
De Alpe d’Huez gaat dan voor het eerst in de illus-
tere geschiedenis van de Tour maar liefst tweemaal 
beklommen worden, en voor het eerst in de historie 
ook afgedaald, via de Col de Sarenne. 

Tweemaal Alpe d’Huez betekent tweemaal zo veel 
spektakel, tweemaal zo veel gejuich in de bochten, 
tweemaal zo veel kijkplezier. Met vele duizenden 
zullen met name de Nederlanders er weer staan. 
Waarom eigenlijk?

Fausto Coppi
De berg is in feite helemaal niet zo bijzonder. Ja 
natuurlijk, 21 genummerde haarspeldbochten die 
naar zo’n 1850 meter hoogte meanderen, met een 
gemiddeld stijgingspercentage van 7,9 procent en 
een steilste kilometer van gemiddeld 11,5 procent, 
het is allemaal niet niks. Maar zo zijn er talloze ber-
gen te vinden in Alpen en Pyreneeën, en voor veel 
renners zou een rit naar Alpe d’Huez just another 
day at the offi ce moeten zijn. Dat is het niet. Niet 
voor hen, en niet voor die enorme hoeveelheid pu-
bliek dat zal moeten vechten om een goede plek 
op de 13,8 kilometer lange klim. Dat heeft alles te 
maken met de luisterrijke geschiedenis van de Al-
pe d’Huez, die vooral voor Nederland grote succes-
sen bracht. Aan de weg van Bourg d’Oisans, aan 
de voet van de Alpe d’Huez, tot aan het dorpje Al-

pe d’Huez zelf, is gebouwd van 1881 tot 1936. Pas in 
1952 deed de Tour de France de berg voor het eerst 
aan, met een vermaarde winnaar: Fausto Coppi. Na 
die dag zijn er maar liefst 26 Tour-aankomsten op 
de Alpe d’Huez geweest, met Pierre Rolland in 2011 
als laatste winnaar.

Onder de winnaars zijn vele grootheden, althans, 
zo werden ze beschouwd toen niemand wist of wil-
de weten van doping. Armstrong, Pantani, Bugno, 
Sastre en Hinault: allen wonnen ze ooit op Alpe 
d’Huez. Maar de berg heeft niet voor niets de bij-
naam ‘Nederlandse berg’, want maar liefst acht keer 
won een Nederlander de etappe die naar de Alpen-
reus leidde. Ga maar na: Joop Zoetemelk in 1976 en 
1979, Hennie Kuiper in 1977 en 1978, Peter Winnen 
in 1981 en 1983, Steven Rooks in 1988 en Gert-Jan 
Theunisse in 1989. Acht Nederlandse overwinnin-
gen in veertien jaar, dat spreekt enorm tot de ver-
beelding en heeft sindsdien voor een Oranjegevoel 
geleid op de berg, ondanks het feit dat de laatste 
dertien Tourwinnaars op Alpe d’Huez niet van Ne-

derlandse komaf zijn en ondanks het feit dat ‘we’ al 
24 jaar droog staan. Maar elke keer weer zijn er de 
hoop en het verlangen, en die zullen er op 18 ju-
li wederom zijn. En waarom niet? Ten Dam of Hoo-
gerland al vroeg in de aanval, Gesink die gesteund 
door de tienduizenden zijn duivels ontbindt vlak 
voor La Garde, het steilste stuk van de berg, Mol-
lema die lang mee kan met de toppers, Poels die 
stunt? Ook dit jaar mogen we blijven dromen. Wel-
ke droom waarschijnlijk niet gaat uitkomen, is die 
van de snelste tijd ooit. In 2010 won Alberto Conta-
dor een Dauphiné-etappe in 37.30 minuten, waar-
mee hij Pantani’s droomtijd van 37.35 minuten uit 
1997 uit de boeken reed. Sowieso wordt de top-
tien van snelste tijden ingenomen door vrijwel al-
leen maar dopingzondaars. Mocht men in 2013 al-
lemaal clean rijden, dan zullen de toppers rond de 
40 minuten over de klim gaan doen, zodat we op 18 
juni tegen 18 uur de uitslag van etappe 18 weten. 
Kunnen we eindelijk, eindelijk weer eens juichen 
voor een Nederlander? Of wordt de Alpe d’Huez 
van droom langzamerhand een syndroom?

Voorlopige deelnemerslijst
Argos Shimano
John Degenkolb
Marcel Kittel
Tom Dumoulin
Simon Geschke
Tom Veelers
Roy Curvers
Koen de Kort
Johannes Fröhlinger
Albert Timmer

Vacansoleil DCM
Thomas de Gendt
Thomasz Marczynski
Wout Poels
Romain Feillu
Lieuwe Westra
Juan Antonio Flecha
Johnny Hoogerland
Sergey Lagutin
Kris Boeckmans
Bert-Jan Lindeman
Mirko Selvaggi

Blanco Pro Cycling Team
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Bauke Mollema
Laurens ten Dam
Lars Boom
Bram Tankink
Maarten Wynants
Lars-Petter Nordhaug
Sepp VanMarcke
Tom Leezer

Canondale – Liquigas
Peter Sagan
Moreno Moser
Maciej Bodnar
Alessandro de Marchi
Alan Marangoni
Fabio Sabatini
Edward King
Kristjan Koren
Brian Vandborg

Saxo Bank Tinkoff
Alberto Contador
Michael Rogers
Nicolas Roche
Roman Kreuziger
Benjamin Noval Gonzalez
Daniele Bennati
Chris Anker Sørensen
Jesús Hernandez
Sergio Miguel Paulinho
Matteo Tosatto
Michael Mørkøv

BMC
Cadel Evans
Tejay van Garderen
Philippe Gilbert
Thor Hushovd
Greg van Avermaet
Steve Morabito
Marco Pinotti
Manuel Quinziato
Marcus Burghardt
Mathias Frank
Michael Schär

Euskaltel – Euskadi
Mikel Ituralde Nieve
Igor Anton Hernandez
Juan José Oroz
Gorka Verdugo
Romain Sicard
Mikel Astarloza
Gorka Izagirre
Jon Izagirre
Ruben Perez
Pablo Urtasun

Sky Pro Cycling
Chris Froome
Edvald Boasson Hagen
Richie Porte
Kanstantsin Siwtsow
David Lopez
Luis Sergio Henao
Vasil Kiryienka
Bernhard Eisel
Geraint Thomas

Lotto – Belisol
Jurgen Vanden Broeck
Andre Greipel
Greg Henderson
Lars Bak
Francis De Greef
Jurgen Van de Walle
Adam Hansen
Jurgen Roelandts
Marcel Sieberg

Astana
Jakob Fuglsang
Enrico Gasparotto
Francesco Gavazzi
Andrea Guardini
Andrey Kashechkin
Fredrik Kessiakoff
Maxim Iglinsky
Janez Brajkovic
Borut Bozic

AG2R – La Mondiale
John Gadret
Jean-christophe Peraud
Samuel Dumoulin
Maxime Bouet
Rinaldo Nocentini
Lloyd Mondory
Romain Bardet
Hupert Dupont
Yauheni Hutarovich

Omega Pharma-Quickstep
Mark Cavendish
Niki Terpstra
Tony Martin
Sylvain Chavanel
Peter Velits
Gert Steegmans
Matteo Trentin
Michal Kwiatkowski
Jerome Pineau

Katusha
Joaquím Rodríguez
Alexander Kristoff
Gatis Smukulis
Aleksandr Kuschynski
Alberto Losada
Daniel Moreno
Simon Spilak
Eduard Vorganov

Movistar
Alejandro Valverde
Sylvester Szmyd
Nairo Quintana
Rui Costa
Andrey Amador
Jose Joaquin Rojas
Imanol Erviti
Jose Ivan Gutierrez

Radioshack
Haimar Zubeldia
Andy Schleck
Jens Voigt
Maxime Monfort
Andreas Klöden
Jan Bakelants
Laurent Didier
Markel Irizar
Tony Gallopin

Lampre – Merida 
Miguel Armando Ubeto
Damiano Cunego
Przemyslaw Niemiec
Davide Cimolai
Elia Favilli
Adriano Malori
Davide Vigano

Garmin – Sharp
Ryder Hesjedal
Daniel Martin
Tyler Farrar
Alex Rasmussen
Joahn Vansummeren
David Zabriskie
Andrew Talansky

FDJ.com
Sandy Casar
Thibaut Pinot
Yoann Offredo
Nacer Bouhanni
Pierrick Fedrigo
Geoffrey Soupe

Orica – GreenEdge
Stuart O’Grady
Simon Gerrans
Matthew Goss
Brett Lancaster
Svein Tuft
Daryl Impey
Michael Albasini
Simon Clarke
Cameron Meyer

Cofi dis
Christophe Le Mevel
Jérome Coppel
Rein Taaramäe
Daniel Navarro
Egoitz Garcia
Yoann Bagot
Nicolas Edet
Stéphane Poulhies
Luis Angel Mate

Sojasun
Christophe Le Mevel
Jérome Coppel
Rein Taaramäe
Daniel Navarro
Egoitz Garcia

Europcar
Pierre Rolland
Thomas Voeckler
Anthony Charteau
Damien Gaudin
Cyril Gautier
Sébastien Turgot
David Veilleux









MEERBODE PRIJZEN
FESTIVAL

TOUR DE
FRANCE

Prestigieuze Tour krijgt prestigieuze winnaar
Dit jaar start de 100ste Tour de France op Corsica. Op zichzelf is de Tour al een 
vooraanstaande rittenkoers, maar deze jubileumeditie belooft historisch te worden, door 
de vele kanshebbers en de meer dan interessante ritten. Eén ding is op voorhand al zeker: 
de Tour krijgt een andere winnaar dan in 2012, want Bradley Wiggins rijdt niet mee. Wij 
voorspellen een strijd tussen Froome en Contador, met daarachter talloze kanshebbers 
voor het podium. Onze top 5.

1. Chris Froome
Mooi ploegwerk, of genant en tenenkrommend? 
Zegt u het maar over het optreden van Froome in 
de Tour de France 2012. Bradley Wiggins was des-
tijds de kopman van Sky en won de Tour, maar in 
een aantal bergritten leek Froome beduidend be-
ter in vorm dan de geletruidrager zelf. Zijn handen 
jeukten af en toe om het hele peloton zijn hielen 
te laten zien en zijn duivels te ontbinden. Ploegor-
ders voorkwamen dat. In 2013 mag Froome het la-
ten zien. Kan de Brit de favorietenrol aan? En voor-
al: kan hij in Parijs op de eerste plek staan zonder 
hulp van Wiggins, die dit jaar de Tour niet rijdt? Wij 
denken van wel. Waarom? Met Porte, Boasson Ha-
gen en Henao heeft Froome genoeg klasse om hem 
te ondersteunen in bergen, op het vlakke en tijdens 
ploegentijdritten. Froome is bovendien een betere 
tijdrijder dan Contador. 

2. Alberto Contador
Grote concurrent, maar ook de grote onvoorspel-
bare. Dat is de Spanjaard Alberto Contador, die vo-

rig jaar door een dopingschorsing de Tour niet reed. 
Hoe heeft hij die schorsing verteerd? Op het oog 
goed, want kort na de schorsing won hij de Vuelta, 
door een spectaculaire aanval in een etappe, waar-
door hij concurrent Rodriguez op achterstand reed. 
In 2013 is hij vooralsnog onzichtbaar, waardoor het 
lastig is hem goed in te schatten. Zo verloor hij bij-
na drie minuten op Froome in de tijdrit van de Dau-
phiné. Aan de andere kant is Contador intrinsiek 
een van de beste klimmers van het peloton, zo niet 
de beste. Het belooft spektakel op de fl anken van 
de Mont Ventoux en de Alpe d’Huez, maar we ver-
wachten toch dat Contador nipt het onderspit zal 
delven in de tweestrijd met Froome. 

3. Joaquin Rodriguez
De derde podiumplek is wellicht de lastigst voor-
spelbare. Joaquin Rodriguez reed vorig jaar geen 
Tour, maar wel een Giro en Vuelta, waarin hij in-
druk maakte. Hij reed in beide rondes in de leiders-
trui, maar met name in de Vuelta betoonde hij zich 
bergop ijzersterk en welhaast onklopbaar voor het 
zeer sterke deelnemersveld. Het was aan een on-
verwachte aanval van Contador te wijten dat Rodri-
guez de etappekoers niet won. Wel won hij in 2012 

de Waalse Pijl en de Ronde van Lombardije, en dit 
seizoen liet hij in Luik-Bastenaken-Luik zijn kunnen 
al zien. De klasbak heeft in 2013 zijn zinnen op de 
Tour gezet, en volgens ons resulteert dat in de der-
de plaats, straks op de Champs-Elysées.

4. Alessandro Valverde
En weer een Spanjaard, op plaats vier. Alessandro 
Valverde kende in 2012, het jaar waarin zijn doping-
schorsing werd opgeheven, uitstekende momen-
ten. Zo won hij een etappe in de Tour en meerdere 
in de Vuelta; ook werd hij derde bij het WK Wielren-
nen in Valkenburg. Een lekker aanvallende renner, 
allround ook, die net iets te kort komt voor de ab-
solute top in het hooggebergte, en net iets te kort 
voor de tijdritten. Niettemin is zijn allroundheid al-
tijd goed voor hoge klasseringen in eindklassemen-
ten. Zijn voorjaarsklassiekers in 2013 waren prima, 
met podiumplaatsen in de Gold Race en in Luik-
Bastenaken-Luik. Valverde kan tweede worden, en 
hij kan tiende worden, maar het is altijd en over-
al een renner waar wielervolgers graag naar kijken. 
Stiekem hopen we ook een beetje dat hij minstens 
vierde wordt…

5. Andy Schleck
Het is meer om het verleden dan om het heden 
dat we de Luxemburger Andy Schleck als vijfde in-
schatten. Adel verplicht immers, met een tweede 
plek in de Tour van 2009, een eerste in die van 2010 
en wederom een tweede in de Tour de France van 
2011. Maar: 2012 was een gigantisch pechjaar voor 

Andy Schleck. Zelf werd hij geteisterd door bles-
sures, en zijn broer Fränk raakte verwikkeld in een 
dopingaffaire, waardoor deze de Tour moest verla-
ten. Andy reed Tour noch Vuelta, en heeft sinds-
dien verre van kunnen imponeren. Want ook 2013 
is een rampjaar voor Schleck, die nog geen deuk in 
een pakje boter reed. Zelf liet hij al doorschemeren 
dat het de vraag is of hij ooit nog de oude wordt. In 
potentie nog altijd een van de beste klimmers die 
vecht voor zijn loopbaan. Wij gokken erop dat dat 
nipt een vijfde plek oplevert.

Plaats 6 tot en met 10: de overige ‘ereplaatsen’ 
zien wij weggelegd voor Evans (iets te oud, maar 
still going strong), Quintana (Colombianen grij-
pen langzaam de macht in het wielrennen), Por-
te (thanks to Froome), Van Garderen (vorig jaar al 
veelbelovend) en Van den Broeck (deels gunnen 
we het hem, deels geloven we erin).

En de Nederlanders? Eindelijk een etappe mis-
schien, voor Gesink, die geen absolute kopman is 
(dat is Mollema) en zonder al te veel druk kan rij-
den. Of voor Hoogerland, aanvaller pur sang, net 
als Lars Boom. Gaat Zeeuwse Johnny al in de be-
ginetappes op Corsica stunten? Het parcours is op 
zijn lijf geschreven…

De groene trui gaat ten slotte naar Cavendish, de 
bergtrui naar de Fransman Rolland.

Foto’s: copyright VI Images

DE RENNER 
Tim Krabbe

Tim Krabbé, die een kleine duizend 
wielerwedstrijden reed, beschrijft in 
De Renner de driehonderdnegende: de 
Ronde van de Mont Aigoual, een zware 
klimkoers in Zuid-Frankrijk. Het boek, 
dat voor het eerst verscheen in 1978, 
werd een klassieker in de Nederland-
se literatuur.
De Renner is geen sportboek, De Ren-
ner is een briljant boek dat tot de ca-
non van de Nederlandse literatuur be-
hoort.
Krabbé doet wat geen enkele Tour de 
France-verslaggever ooit heeft gedaan: 
hij neemt de lezer mee in het hoofd van 
de renner.

MR TOM
Chris Sidwells

An exhilarating account of our grea-
test cycling legend and one of the fi -
nest racing cyclist emanating from Bri-
tish roads told with unique insight by 
his nephew, Chris Sidwells. We travel 
from the cinder tracks of the industrial 
north-east to European glory, from the 
British club scene to a world champi-
onship and the yellow jersey in the Tour 
de France. An intimate portrait of an 
exceptional man, this biography tells 
us about the private as well as the pu-
blic Simpson. Too often the Press refer 
to Tom Simpson’s tragic death on the 
hot, barren slopes of the cruel Ventoux 
mountain, rather than his extraordina-
ry feats as this most entertaining cy-
clist. This book redresses that balance.

WIJ WAREN 
ALLEMAAL GODEN
Benjo Maso

De Tour de France van 1948 is in ve-
le opzichten de afsluiting van het he-
roïsche tijdperk van de wielersport. De 
renners waren onvoldoende uitgerust 
om het hoofd te bieden aan de bar-
re weersomstandigheden, moesten bij 
pech meestal zelf de reparaties ver-
richten en waren nog nauwelijks aan 
een strikte ploegendiscipline onder-
worpen. Dankzij de afwezigheid van 
televisie wisten journalisten de presta-
ties van de coureurs, die toch al uitzon-
derlijk waren, nog grotere proporties te 
geven. Het zijn allemaal factoren die de 
Tour in de wielerlanden een plaats ga-
ven die misschien alleen nog door het 
wereldkampioenschap voetbal wordt 
geëvenaard. 

DE BEKLIMMING VAN 
DE MONT VENTOUX 
Jos vander Loo

De Vlaamse familie Blieck telt vijf 
broers en een zuster. De jongste Ge-
orges ‘heeft ons allemaal uit de mod-
der gehaald en de hele familie opge-
tild’. Hij is wielrenner en ontvlucht op 
die wijze het harde leven van de boer-
derij. De hele familie deelt in zijn suc-
ces, al lukt het hem niet de Mont Ven-
toux, ‘die verschrikkelijkste en aller-
ergste killer, de reus van de Provence’ 
te bedwingen. Op een van zijn cour-
ses valt Georges. En al lijkt die val on-
schuldig en verklaart de onderzoeken-
de arts dat er niets ernstigs is voorge-
vallen, Georges sterft aan dat ongeluk, 
waarschijnlijk een schedelbasisfrac-
tuur. Twee van zijn broers voeren het 
lijk door heel Frankrijk en begraven het 
op de top van de Mont Ventoux.
 

DWANGARBEIDERS 
VAN DE WEG
Albert Londres

In 1924 versloeg de schrijver Albert 
Londres in opdracht van Le Petit Pa-
risien de ronde van Frankrijk. Dag en 
nacht volgde hij de verrichtingen en 
het wel en wee van renners als Ottavio 
Bottecchia, Philippe Thys, Lucien Buys-
se, Nicolas Frantz, de gebroeders Pé-
lissier en al die anderen. Van de hon-
derdvijftig gestarte renners zouden er 
zestig de fi nish in Parijs halen.

Tour tip 5 “oud”

TE VERKRIJGEN BIJ BOEKHANDEL MONDRIA IN MIJDRECHT

1 2 3 4 5
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