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De controlerende leider: op de slotklim van de achttiende Giro-etappe naar Ortisei kijkt Tom Dumoulin naar 
Thibaut Pinot en Ilgur Zakarin: die mogen wegrijden. Dat geldt niet voor Nairo Quintana en Vincenzo Nibali 
in Dumoulins wiel.  Foto Klaas Jan van der Weij.
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door BERT WAGENDORP

DE LAATSTE 
STAP VAN 

TOM DUMOULIN 
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D
e 1613de tweet van tom dumoulin, geplaatst op zondag-

avond 28 mei 2017, twintig minuten over acht, luidde als volgt: 

think I won the @giroditalia today!!! WTF!!!! Dat was bijna drie uur 

nadat hij in Milaan zijn tijdrit had voltooid en alleen nog even moest wach-

ten op Pinot, Nibali en Quintana om helemaal zeker te zijn van het inder-

daad verbazingwekkende feit: dat hij de honderdste Giro d’Italia had ge-

wonnen, dat hij de eerste Nederlander was die dat kunstje had geflikt; dat 

hij Tom Dumoulin heette en dat uitgerekend die naam op alle schermen 

bovenaan het eindklassement stond, dus dat het kennelijk zo was dat hij, 

Tom Dumoulin, had gezegevierd. 

 (En nog wel de mooiste Ronde van Italië sinds mensenheugenis, een 

Ronde van Italië die liet zien hoe ongelooflijk leuk wielrennen kan zijn als 

er niet voortdurend een computergestuurde Sky-brigade op kop rijdt, een 

ronde waarin je bijna dagelijks van verbazing van je stoel viel en waarin, 

dat speelde natuurlijk ook een rol bij de euforie, Nederlandse wielrenners 

vooraan meededen en eentje van hen zich kennelijk had voorgenomen de 

wedstrijd gewoon te gaan winnen, een hondsbrutaal voornemen.) 

Op de maandag van de laatste week van de Giro dacht ik dit: na morgen we-

ten we of Tom Dumoulin een uitzonderlijke wielrenner is, of hij de laatste 

stap naar grootheid kan zetten, de allermoeilijkste stap die er in de sport 

bestaat, namelijk die waarin je niet alleen de anderen maar ook jezelf ervan 

moet overtuigen dat je beter bent dan de rest, dat je de top van de Olympus 

tot op een meter bent genaderd. De stap van het definitieve onderscheid 

en die van de eenzaamheid, want dat is het, aan de top, eenzaam en alleen. 

Voor die laatste stap is veel durf nodig, want hij komt met eisen en ver-

wachtingen, opeens draag je de hoop van duizenden op je schouders.

 Dinsdagavond wist ik het antwoord nog niet; het beeld van de kakkende 

Tom Dumoulin had twijfel gezaaid. Ik probeerde me Merckx voor te stel-

len met de rennersbroek op de knieën, Hinault, Amstrong, maar het lukte 

me niet. Twee dagen later, op de laatste klim naar Ortisei, dacht ik dat ik 

het wist, toen Tom Dumoulin uitdagend naast zijn grootste concurrenten 

Nibali en Quintana omhoogfietste en superioriteit uitstraalde: dit was de 

stap. Maar weer een dag later, op weg naar Piancavalla, was de twijfel terug. 

Eerst zat Dumoulin achterin het peloton ‘te keuvelen’ en scheurde de groep 

uit elkaar, met hem aan de verkeerde kant van de scheiding. Bovendien had 

hij die dag slechte benen en verloor hij de roze trui. 

 Ik vreesde het traumatische scenario dat voor Nederlandse wielerlief-

hebbers al veel te vaak is langsgekomen, dat van de nederlaag in de laatste 

dagen van een grote etappekoers – remember Hennie Kuiper, Erik Breukink, 

Steven Kruijswijk. Herinner je, het meest verontrustend van al, Tom Du-

moulin zelf, in de Vuelta van 2015. De doem van de onverklaarbare zwak-
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heid, de weigering de laatste dolkstoot toe te dienen, de verkramping voor 

de laatste stap, de angst voor de top. Ik zag het donker in, zaterdag tussen 

Pordenone en Asiago en bereidde me voor op de sportieve teleurstelling 

van het jaar: Tom Dumoulin die machteloos zou moeten toezien hoe de 

killers bij hem zouden wegrijden. En trouwens ook bij ons, zijn fans.

Wat die laatste dagen tamelijk opvallend was, was de rust die Dumoulin 

uitstraalde – het leek alsof de tegenslagen hem niet erg raakten. Eigenlijk 

was het best goed gegaan, de dag van Mortirolo, Stelvio en sanitaire stop. 

Dom dat hij donderdag niet had zitten opletten en jammer van de slechte 

benen, maar hé, als dit dan zijn zwakke dag was geweest dan viel de schade 

nog best mee en wie weet ging het zaterdag beter. 

 In elke uitzonderlijke sportman zit een zekere onverschilligheid jegens 

de gebeurtenissen die hem overkomen. Mindere goden beklagen zich over 

het onheil dat hen heeft getroffen, over de pech en het domme lot. De ech-

te grootheid accepteert, vergeet en kijkt vooruit, alleen maar vooruit, nooit 

naar wat is geweest en toch niet meer kan worden veranderd. Het falen van 

gisteren telt vandaag niet meer, vandaag is alles anders. Het supertalent 

sterkt de spieren met optimisme en zijn geest is gedrenkt in zelfvertrou-

wen. Ook als hij gekwetst is, straalt hij onkwetsbaarheid uit. Verlies is nooit 

het einde van het verhaal, want aan het eind gloort de overwinning.

 Dat Tom Dumoulin op de voorlaatste dag van de Giro niet bezweek on-

der de druk was het teken, meer nog dan de wijze waarop hij toesloeg in de 

tijdrit tussen Monza en Milaan, een staaltje zenuwenbeheersing zoals dat 

maar zelden eerder was te zien. 

 Maar na zaterdag was het niet moeilijk te voorspellen dat Tom Dumou-

lin meer grote rondes zal gaan winnen, dat hij volgend jaar naar Frankrijk 

reist met de gele trui als doel; 27 is hij dan, even oud als Miguel Induraín 

toen die de eerste van zijn vijf Tourzeges boekte. Induraín, die won volgens 

het feilloze recept dat ook Dumoulin steeds beter zal gaan toepassen: toe-

slaan in de tijdritten, meerijden in de bergen. 

 Na die zaterdag durfde ik wel te voorspellen dat hij zal uitgroeien tot de 

grootste ronderenner die Nederland ooit heeft gehad en dat hij niet zal bezwij-

ken onder de druk daarvan, omdat het geen verwachting van een paar hoopvol-

len is, maar de logische uitkomst van wie hij is en wat hij kan. 

 De fouten die Tom Dumoulin deze Giro maakte, zouden elke andere 

renner noodlottig zijn geworden, maar hem niet. Het lijkt alsof er bij de 

echte campionissimi iets mysterieus meefietst; we noemen dat meestal 

geluk, omdat we geen betere verklaring weten, maar het is geen geluk – 

het is de geesteskracht van het uitzonderlijk getalenteerde individu dat de 

werkelijkheid zijn kant opbuigt. 

 Tom Dumoulin heeft de laatste stap gezet.

B E R T  W A G E N D O R P
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Ze zijn gevaarlijk en spannend, 
de dagen voor het Grand Départ. 

Dreiging en ontluistering hangen 
in de lucht, bliksemflitsen voor het 

feestje, donderslagen die illusies 
kunnen treffen.  

door BERT WAGENDORP

DE GEVAARLIJKE 
DAGEN 

VOOR DE TOUR 

Bradley Wiggins wint de Tour de France van 2012. Foto Cor Vos.
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D
e luchten van de tour de france zijn vaak blauw. Maar in 

juni verschijnt er altijd wel ergens een donker wolkje aan de ho-

rizon, dat zomaar heel groot kan worden.

 Dit jaar ook, en weer, en net zo goed. 

 In 2006 werd op 30 juni, één dag voor het begin van de Tour de France 

in Straatsburg, bekend dat in Spanje een lijst van dopinggebruikers naar 

buiten was gekomen, onder wie tientallen wielrenners: Operación Puerto 

was een feit. Op 10 juni 2008, 25 dagen voor de start van de Tour in Brest, 

kwam naar buiten dat Tom Boonen was betrapt op cocaïne en niet mee 

mocht doen. Een jaar later, een paar dagen voor de Tourstart in Monaco, 

bleek dat Thomas Dekker dynepo had gebruikt en van de deelnemerslijst 

was verwijderd.

 Het zijn drie voorbeelden – er zijn er meer – van de pr-gevoeligheid van 

de dopingautoriteiten. Je kunt in januari bekendmaken dat een renner is 

betrapt, of in september, maar de kans dat je nieuws plat op de bek valt is in 

dat geval aanzienlijk. Wil je grootse publiciteit – en daar zijn ook de jagers 

niet vies van – dan is het aan te bevelen in de directe aanloop naar de groot-

ste wielerwedstrijd die de sport kent met je nieuws naar buiten te komen.

 Journalisten zijn gretiger, de media hongeriger, het publiek nieuws-

gieriger en de renners alerter. Als dopingnieuws een afschrikwekkende 

werking moet hebben – en dat is altijd zo – en als de jager doel wil treffen, 

dan kan hij het nieuws maar beter naar buiten brengen als iedereen gewel-

dig zit op te letten.

 Ik vind het altijd jammer, het leidt af en ik word gedwongen na te gaan 

denken over dingen die ik liever even zou ontkennen. Ik vind juli nou bij 

uitstek een prachtige maand om de kop in het zand te steken, maar daar 

trekken ze zich niks van aan.

In september brachten de Russische hackers met de illustere naam Fancy 

Bears feiten naar buiten waaruit bleek dat de beste wielerploeg ter wereld, 

Team Sky, misschien níét de voorbeeldige ploeg is die ze jarenlang preten-

deerde te zijn. Er was sprake van een Jiffy bag, een gewatteerde envelop-

pe, met inhoud. Die was op 12 juni 2011 afgeleverd bij de ploeg, die op dat 

moment actief was in de Dauphiné. De koerier heette Simon Cope – hij 

was van Londen naar Genève gevlogen om de medicatie bij de ploeg af te 

leveren – of liever, bij kopman Bradley Wiggins, winnaar van de Tour van 

2012. Het ging om het middel fluimucil, tegen hardnekkige slijmvorming.

Later kwam naar buiten dat Wiggins voor de Tour de Frances van 2011, 2012 

en 2013 met een zogenoemde tue (Therapeutic Use Exemption, een medische 

verklaring waarmee middelen die wél op de dopinglijst staan toch kunnen 

worden gebruikt) triamcinolone toegediend had gekregen, in verband 
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met een opspelende pollenallergie. Triamcinolone is een corticosteroïde 

dat ook door renners als Lance Armstrong en David Millar werd gebruikt, 

maar dan niet tegen pollenallergie, maar om gewicht te verliezen en harder 

te kunnen fietsen. De hoeveelheid naar de ploeg gestuurde triamcinolone 

deed vermoeden dat er meer gebruikers waren, bij Team Sky. Overigens 

kwam ook de naam van drievoudig Tourwinnaar Chris Froome (2013, 2014, 

2016) voor in de gehackte data: hij had in 2014 voor de Tour, ook met een 

tue, prednisolone gekregen, tegen een keelontsteking. 

Het waren geen wereldschokkende onthullingen, al leek het daar in de 

Engelse sportmedia wel op. Triamcinolone is geen epo, tue’s worden veel 

gebruikt (en ook weleens misbruikt) in het peloton, maar ze zijn legaal. De 

schok bij de Britse wielerverslaggevers werd veroorzaakt door iets anders: 

dat het Team Sky betrof, hún Team Sky, de ploeg die in 2009 haar entree 

maakte in het professionele wielerpeloton met een even schitterend als 

moreel verheven mission statement: in de zo verrotte wielerwereld was een 

witte zwaan geland en de oprichter van het team, Dave Brailsford, verklaar-

de onomwonden wat het doel van het steenrijke Team Sky was: voor 2013 

een schóne Britse Tourwinnaar afleveren. O, yes!

 Hoe ging dat dan wel gebeuren? Hoe zouden de lelieblanke Engelse 

hardrijders de fraudeurs uit andere landen gaan bijhouden en zelfs ver-

slaan? Door ‘marginal gains,’ zei Brailsford. Door alle (maar dan ook echt 

alle) aspecten van de wielersport aan een nauwkeurige analyse te onder-

werpen: van trainingsprogramma’s tot voeding, van materialen tot tech-

nieken. Door kleine winst te boeken op elk van die onderdelen zouden de 

coureurs van Team Sky uiteindelijk voldoende voordeel behalen om hun 

doel op moreel voorbeeldige wijze te verwezenlijken. 

 Dat was natuurlijk niet allemaal onzin, zoals sommige diep teleurge-

stelde Britse journalisten opeens gingen schrijven. In het conservatieve 

wielermilieu was in 2009 op allerlei terreinen nog winst te boeken en 

konden kennis en trainingsmethodieken uit andere sporten met succes 

worden toegepast. Misschien overdreef Brailsford voor de pr een beetje, 

met zijn ‘ananaswater’, extra ronde wielen en anti-allergiekussens, maar 

hij had niet helemaal ongelijk.

 En hé, Team Sky groeide uit tot de meest succesvolle en meest glamou-

reuze ploeg van het peloton met vier Tourzeges in de laatste vijf edities. En 

wie wint heeft gelijk. Bovendien ging David Walsh, de journalist die twaalf 

jaar lang achter Lance Armstrong had aangejaagd, in de Tour van 2013 ‘em-

bedded’ bij de ploeg van Brailsford om te zien hoe het ervoor stond met de 

doping. Na drie weken onderzoek verklaarde Walsh met grote stelligheid 

dat de ploeg schoon was.
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Door de gevestigde wielerploegen werd Team Sky van meet af aan met 

groot wantrouwen bekeken. Ze geloofden niet zo in marginal gains, ze 

stonden met verbazing te kijken naar de overmacht van de nieuwe ploeg 

en met jaloezie naar de tentoongespreide rijkdom – een ploegbus zoals die 

in het peloton nog nooit eerder was gezien en ploegleiders in Jaguars. Ze 

keken vol onbegrip naar de kracht van de voormalige baanrenner Wiggins 

– en nog meer naar de metamorfose van Chris Froome, een marginale ren-

ner uit Kenia die zich opeens ontpopte als heerser van de Tour.

 Zulke dingen wekken argwaan, in het van nature toch al argwanende 

wielermilieu. Daar weten ze heel goed waartoe ze zelf in staat zijn, en heb-

ben ze daarom geen al te verheven illusies over het gedrag van anderen. In 

die kringen is wínnen per definitie al verdacht, want wie wint heeft iets 

wat de verliezer ontbeert. Talent, speciale kennis of – meest waarschijn-

lijk – een middel, een geheime toverdrank. Je hoort het elk voorjaar, van 

de sceptici: er schijnt een nieuw middel te zijn. Niemand weet er het fijne 

van, maar er is iets. Ze rijden te hard, ze vliegen er vanaf de eerste kilometer 

in met vijftig in het uur en moet je eens héél goed op die ogen letten – dan 

weet je genoeg.

 Telkens wanneer Brailsford – Sir David Brailsford – de andere ploegen 

het cleane koersen van zijn team ten voorbeeld stelde, elke keer wanneer 

hij de superioriteit van ts aankaartte met de lichte arrogantie die Engelsen 

nu eenmaal eigen is, telkens wanneer Team Sky de andere ploegen mach-

teloos achterliet met de bijna mechanische en voorgeprogrammeerde ma-

nier van koersen en elke keer dat er in de Tour een verschil leek te bestaan 

tussen de regels die golden voor Team Sky en die voor de anderen – al die 

keren werd er bij de andere ploegen iets op een factuur gezet, voor de dag 

van de afrekening. Druppels in een emmer met water waren het, een em-

mer die zich langzaam maar zeker vulde tot de rand, tot hij dreigde over te 

stromen.

In Groot-Brittannië gooide anti-dopinginstantie ukad zich op de door 

Fancy Bears geopenbaarde feiten. Bij Team Sky bleek over de aan Wiggins 

toegediende middelen geen documentatie te bestaan. Ploegdokter Richard 

Freeman had daarover wel wat in zijn laptop zitten, maar helaas was de 

laptop, mét alle gegevens, gestolen op een Grieks eiland. Sommige mensen 

vonden dat een plausibele verklaring, maar in het wielrennen vond nie-

mand dat en werd besmuikt gelachen.

 Een parlementaire commissie boog zich dit voorjaar over de zaak en 

dwong betrokkenen, onder wie Brailsford en Freeman, te getuigen. Hoe-

wel er nog steeds geen keiharde bewijzen waren voor het gebruik van ille-

gale middelen, werd in de kranten het vonnis al geveld: Brailsford had zijn 

D E  G E V A A R L I J K E  D A G E N  V O O R  D E  T O U R
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laatste restje betrouwbaarheid verloren. Maar voor de commissie met een 

rapport kon komen waarin mogelijk wel concrete dingen zouden staan, 

riep premier Theresa May nieuwe verkiezingen uit en werd de Parlemen-

taire Commission Sports and Media per 1 mei ontbonden.

 Sir Bradley Wiggins, inmiddels gestopt, zei tegen journalisten dat hij, 

mochten de verdachtmakingen te veel zijn kant opkomen, ook nog wel wat 

‘explosieve dingen’ had te melden.

Het is even stil geweest, in de Engelse kranten. Je las weinig meer over de 

Fancy Bears-affaire. Maar dat zegt niks. Nu pas is de tijd rijp voor nieuwe 

offensieven. Zodra Chris Froome in Düsseldorf van start is gegaan voor 

zijn vierde Tourzege – en misschien al daarvoor – zal Team Sky onder vuur 

liggen, zal de argwaan worden gevoed met hele en halve waarheden en zul-

len de antipathie en jaloezie die de afgelopen jaren zijn gewekt, zich als een 

vuurbal op de ploeg storten. 

 Er zijn dopingautoriteiten met een heilige missie, er zijn journalisten 

die zich in de maling genomen voelen, er zijn concurrenten die net een 

keer te vaak zijn vernederd en die de Sky-dominantie zat zijn, er zijn voor-

malige renners en ploegleiders die mogelijk meer weten dan Brailsford lief 

is, er is een Tourwinnaar die niet van plan is zich willoos naar de slacht-

bank te laten voeren.

 Ik heb geen glazen bol. Deze Muur ging begin juni naar de drukker en 

misschien is alles al anders wanneer je dit leest. Misschien is er geen wolk-

je aan de lucht, misschien is het onweer al losgebarsten.

 Maar het wordt vermoedelijk geen leuke Tour de France voor Chris 

Froome. Hij zal in elk geval weer vaak dezelfde vragen moeten beantwoor-

den – als niet voor die tijd anderen de antwoorden al hebben gegeven.

B E R T  W A G E N D O R P
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‘CHÛTE DE 
QUIPÈR! ’

Hennie Kuiper klom die dag het beste 

van allemaal. Tour de France 1978, de 

koninginnenrit. Toen kwam de afdaling van 

de Granier. Niks bijzonders, gewoon een 

slingerend weggetje. Shit, dacht Kuiper, ik ga te 

hard. En hij voelde zijn achterwiel wegglijden.

 door WIEP IDZENGA

Peter Post vloekte

‘Sapristi,’ zei Dries van Agt

EVERY
PICTURE

TELLS
A STORY

(21)

Hennie Kuiper in de Tour de France 1978. Foto Presse Sport
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nkele seconden voordat hij bovenop Col de Porte de streep 

passeerde, keek Hennie Kuiper over zijn linkerschouder. Staand 

op de pedalen monsterde hij de concurrentie. Mariano Martínez, 

de genaturaliseerde Fransman in zijn bolletjestrui, volgde op enkele tellen. 

Een meter of vijftig daarachter reed geletruidrager Joop Zoetemelk. Erg fris 

oogden Martínez en Zoetemelk al niet meer. Als ze het al zo zwaar hadden 

op de eerste van acht cols dan werd het vandaag nog een mooie dag.

 Met een grijns richtte Kuiper de blik weer naar voren. De kopman van 

ti-Raleigh-McGregor had zojuist ook even aangezet om in het wiel van de 

Franse debutant Bernard Hinault als derde boven te komen op deze col van 

de eerste categorie. De meeste bergpunten waren anderhalve minuut eer-

der al opgeraapt door André Romero. Kuiper vermoedde dat die eenzame 

vluchter het niet lang ging volhouden. 

 In de jacht op de bolletjestrui was de kleine Twent meteen al ingelopen 

op leider Martínez. Er viel op deze dinsdagmiddag in de Alpen nog veel 

meer te verdienen. Zowaar hij Kuiper heette zou hij over een paar uur in 

aankomstplaats Morzine in de bolletjestrui gehesen worden. Over vijf da-

gen ging hij in Parijs de eerste Nederlander in de Tourgeschiedenis worden 

die de bergprijs won. Dat, en winst in de koninginnenrit vandaag waren 

zijn doelen voor het restant van de Tour de France van 1978.

 Tenminste, dat had Kuiper tegen de mannen met blocnootjes, micro-

foons en camera’s gezegd, gisteren op de tweede rustdag. Natuurlijk, met 

die twee prijzen kon hij zondag best thuiskomen, maar Kuipers ambities 

reikten verder. Ook nog in deze Tour. Na zestien etappes stond hij derde in 

het klassement. De achterstand op Zoetemelk was fors (5 minuut 31), maar 

Kuiper had zich zelden zo sterk gevoeld als de laatste dagen. 

 In de zondagse rit naar L’Alpe d’Huez hadden Zoetemelk en Hinault, de 

nummer twee in het klassement, zijn tempo bergop niet kunnen volgen. 

Wereldschokkend was de geboekte tijdswinst niet – 41 seconden op Zoe-

temelk, 8 op Hinault. Kuiper had zijn aanval laat ingezet. Hij had eerst het 

bordje van de Breton leeggegeten. Pas met de rode vod van de laatste ki-

lometer in zicht was hij aan zijn eigen maaltijd begonnen. Maar vandaag 

ging hij niet tot de slotkilometers wachten met zijn offensief. Met of zon-

der zijn sterk klimmende ploeggenoten Henk Lubberding en Paul Wellens 

zou hij hier in het massief van Chartreuse de koers al hard gaan maken. 

Eens kijken hoelang de klassementsrenners konden volgen. Zoetemelk 

was al een paar keer afgehaakt in de finale van een slopende etappe. 

 Ze mochten denken dat het dit jaar alleen nog tussen Zoetemelk en Hi-

nault ging, Kuiper had zelf de hoop op het geel in Parijs nog niet opgege-

ven. Net over de top van Col de Porte sprintte hij tot in het wiel van Hinault 

en zakte terug in zijn zadel. Er zat goede spanning op zijn benen. Langs de 

E
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rug van Hinault keek hij verlangend de D512 af, de weg die naar de Col du 

Cucheron leidde. 

Het was zo’n dag dat Kuiper niet te houden was. Zo’n dag dat hij wat weg 

had van een kind op de avond voor zijn verjaardag. Nog maar een paar 

uurtjes slapen tot de cadeautjes, de taart en het feestje. Of in het geval van 

‘Kuipertje’, zoals hij werd genoemd, tot de rit van 225 kilometer over acht 

Franse bergtoppen. Hij had die ochtend als eerste aan het ontbijt gezeten. 

Toen de rest eindelijk aanschoof, zei hij: ‘Vandaag gaat het gebeuren, jon-

gens.’ Gerrie Knetemann schudde zijn hoofd. De ex-stratenmaker mocht 

zijn ploeggenoten en met name Kuiper graag een beetje dollen, de boel op-

stoken, maar nu was hij serieus. Hij kende Kuiper al een tijdje. Ze reden al 

drie jaar samen bij Peter Post. Als Kuiper zo vastberaden en gretig oogde als 

vandaag, moest je hem juist afremmen.

 ‘Rustig nou,’ zei ‘de Kneet’ terwijl hij zijn mes in een forse biefstuk zette, 

‘rustig, Hennie.’ 

Knetemann had Kuiper al eerder zo hyper gezien, in 1976, in de eerste Tour 

die ze samen voor hun nieuwe baas reden. Dat was niet goed afgelopen. 

Na de keurige elfde plaats bij zijn Tourdebuut voor Frisol een jaar eerder 

stond Kuiper na twaalf etappes negende in het klassement. Hij had al een 

etappe gewonnen, maar vrijdag 9 juli 1976 stond al maanden omcirkeld in 

zijn agenda, de dag dat zijn ouders veertig jaar getrouwd waren. Hennie 

ontbrak op het feest in Hotel Knippers in Denekamp, maar hij kon vader 

Gerard en moeder Johanna natuurlijk wel een ritzege cadeau doen. 

 Het was een etappe met een vlakke aankomst, niet zijn specialiteit, 

maar als Kuiper iets in zijn kop had, had hij het niet in zijn kont. In zijn re-

genboogtrui haalde Kuiper hoogstpersoonlijk vier vluchters terug. Om een 

sprint te voorkomen demarreerde hij even later op een heuveltje enkele ki-

lometers voor de streep in Saint-Gaudens. Slechts zes renners konden hem 

volgen. In een eindspurt met zeven zou Kuiper onder normaliter zevende 

worden, maar deze wilde hij per se winnen. Hij zette zoveel kracht op zijn 

pedalen dat de fiets onder hem vandaan schoot. Vlak voor de finish smakte 

hij tegen het asfalt. 

 In Hotel Knippers werd het doodstil. Het gezelschap luisterde via een 

spiksplinternieuwe geluidsinstallatie naar de ontknoping in Frankrijk. Nu 

hoorden ze radioverslaggever Theo Koomen: ‘Hennie zegt helemaal niks 

meer. Hennie zeg nou wat.’

 Hij was weer gaan praten. Nadat soigneur Ruud Bakker ’s avonds met 

een pincet alle steentjes uit Kuipers lijf had gepeuterd en dokter Simons 

de vellen rond zijn ellebogen had weggeknipt, was Kuiper de volgende dag 
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zelfs weer gaan fietsen. Versuft en ingepakt als een mummie viel hij op-

nieuw. Hij was een tijdje buiten bewustzijn. Tegen beter weten in besloot 

de hele ploeg op de kopman te wachten. Kuiper kon echt niet verder. Op 

Bert Pronk na overschreden alle ‘Postbodes’ de tijdslimiet, maar ze kregen 

clementie. De uitgewoonde Knetemann stapte niet meer op. 

Dat ging Knetemann niet nog eens gebeuren, te laat binnenkomen door 

een Kuiper-actie. Hij had hem er die ochtend van weerhouden direct ach-

ter vluchter Romero aan te springen. Was die kleine lijpkees nou helemaal 

gesjeesd? 

 Nu, onderaan de Col du Cucheron, de tweede klim van de dag, passeer-

de Kuiper als tweede van het kopgroepje van twaalf de ingelopen, schok-

schouderende Romero. Kuiper reed achter Hinault, Zoetemelk volgde 

Kuiper. De twee Nederlanders hadden al een paar dagen geen woord met 

elkaar gewisseld. Ze spraken wel óver elkaar, in de pers. Erg positief was het 

niet. 

 Het relletje was begonnen in de lange, heuvelachtige rit naar Saint-Etien-

ne. Met nog zestig kilometer te koersen was Kuiper in de aanval gegaan. 

Hij was pislink, vooral op zichzelf. De dag ervoor had hij in de klimtijdrit 

naar de top van Puy de Dôme ruim vier minuten verloren op dagwinnaar 

Zoetemelk. Om die schande te wissen, pakte de helse Kuiper de volgende 

dag al snel driekwart minuut. Zoetemelk, op dat moment achter Joseph 

Bruyère tweede in het klassement, zette meteen zijn gehele Miko-Mercier-

ploeg op kop. Kuiper liep niet verder uit, werd uiteindelijk teruggepakt en 

in de straten van Saint-Etienne won Hinault de sprint van een uitgedund 

peloton. 

 Kuiper was witheet. Wat een lul, die Zoetemelk. Waarom reed hij in 

godsnaam achter hem aan? ‘Die manier van optreden, dat is de reden dat 

hij nog nooit de Tour heeft gewonnen,’ zei Kuiper tegen journalisten. ‘Als 

renner heb ik een enorm respect voor Zoetemelk, maar als mens...’ Zoete-

melk vond het vooral belachelijk dat Kuiper zo vroeg de aanval koos. Dat 

deed hij toch alleen maar om zijn ploeg tot werken te dwingen? 

 Zoetemelk gunde Kuiper de ritzege eigenlijk wel. Hij had zijn ploeg 

slechts opgedragen de achterstand op veertig seconden te houden. Dat Kui-

per zijn voorsprong niet vast kon houden, daar kon híj toch niks aan doen? 

Kuiper hoefde in ieder geval nooit meer bij Zoetemelk aan te kloppen. 

 Kuiper had deels zijn gram al gehaald op de flanken van L’Alpe d’Huez. 

Hij kreeg die etappe op zijn naam omdat de als eerste gefinishte Michel 

Pollentier de dopingcontroleurs had willen flessen met urine uit een rub-

bertje, een oude truc. 

 Nu, in het nog nat liggende slotstuk van Col du Cucheron, leek Kuipers 
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furie nog altijd niet getemd. Met zijn koerspetje achterstevoren op zijn 

hoofd sleurde hij op kop. Voor Kuiper voelde het niet als sleuren, voor de 

anderen wel. Freddy Maertens, Sven-Åke Nilsson, Joaquim Agostinho, een 

voor een werden ze van koploper achtervolger. Vlak voor de streep keek 

Kuiper met een satanisch genoegen achterom. Hinault kon zijn spoor 

enigszins volgen, Zoetemelk reed al op een gat. Het geel kraakte.

 Het was een vreemde situatie. Kuiper zou in zijn vierde Tour een moord 

doen voor een dagje in het geel, voor Zoetemelk voelde de leiderstrui als 

een loden last. In Parijs zou hij het tricot graag uitgereikt krijgen door pre-

sident Giscard d’Estaing, elke dag eerder kon hem gestolen worden. Zoete-

melk bleef liever zolang mogelijk onder de radar, maar door de uitsluiting 

van Pollentier was hij die ochtend in Grenoble voor de derde keer in zijn 

carrière in het geel gestart, met 14 seconden voorsprong op Hinault. 

 Ook vanuit Nederland was lauw gereageerd op Zoetemelks eerste plaats 

in het klassement. Zijn klimtijdrit had indruk gemaakt, verder werd zijn 

rijden als saai en weifelend gezien. Dat hij jarenlang in het wiel van Eddy 

Merckx had gezeten, was nog te begrijpen, misschien wel knap, want wie 

kon dat nou, de grootste wielrenner aller tijden volgen? Merckx was er dit 

jaar niet meer bij, net zomin als Luis Ocaña, die de Tour in 1973 had ge-

wonnen. Twee andere winnaars, Bernard Thévenet (1975 en 1977) en Lu-

cien Van Impe (1976), waren op 29 juni wel van start gegaan in Leiden. De 

Fransman had de winter feestend doorgebracht met zijn buitenechtelijke 

vriendin Monique, een zesdaagse-miss. Na tien etappes was hij doodver-

moeid afgestapt. Van Impe zou Parijs wel halen, maar zijn achterstand be-

droeg ruim twintig minuten. 

 Bij afwezigheid van die oud-winnaars hadden Nederlandse wielervol-

gers op wat meer daadkracht van Zoetemelk gerekend. IJdele hoop. Joop 

was Joop, kleurloos en afwachtend. Deze Tour had hij iemand anders gevon-

den om bij aan te klampen, Hinault, een 23-jarige nieuweling uit Bretagne. 

Zoetemelk haakte ook geregeld aan bij Kuiper, zijn jongere, populairdere 

landgenoot die met het hart koerste. Kuiper vloog er vaak gewoon in. Hij 

was een underdog, geen veelwinnaar, maar áls hij won was het groots en 

meeslepend. Zo werd Kuiper in 1972 olympisch kampioen na een solo van 

veertig kilometer. Hoe hard de Italianen en Belgen ook achtervolgden voor 

Francesco Moser en Freddy Maertens, ze zagen de kleine Nederlander pas 

terug na de finish. 

 Kuiper was niet explosief maar als hij eenmaal een gaatje had, was het 

verduiveld moeilijk om hem terug te pakken. Bij het wereldkampioen-

schap in Yvoir in 1975 kneep Kuiper er ruim twintig kilometer voor de 

aankomst tussenuit. Merckx, De Vlaeminck, Van Impe, Thévenet, Moser 

en Danguillaume joegen tevergeefs achter hem aan. Kuiper won met 17 se-
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conden voorsprong. Hij was na Ercole Baldini de tweede wielrenner ooit 

die zowel olympisch als wereldkampioen werd – nadien lukte dat alleen 

Paolo Bettini nog. Aan het eind van 1975 deed zich de unieke situatie voor 

dat Kuiper vier titels in zijn bezit had. Hij was regerend olympisch kampi-

oen, wereldkampioen en Nederlands kampioen op de weg en in het veld. 

Het was van de zotte dat deze ervaren, gelauwerde prof van 29 nog vaak 

werd gezien als underdog. Dat zou bij Tourwinst wel afgelopen zijn. 

Terwijl Kuiper over de top van Col du Cucheron rolde, zag hij Hinault langs-

zij komen. De kopman van Gitane-Campagnolo spoot een halve bidon leeg 

in zijn mond en zette zijn tanden in een nectarine. De afgelopen drie we-

ken was Kuipers waardering voor Hinault met de dag gegroeid. Meer dan 

eens droeg de vurige eerstejaars het gewicht van de koers. Vooral bij de 

staking een week geleden had hij indruk gemaakt.

 De renners hadden er tabak van hoe ze door Tourdirecteuren Jacques 

Goddet en Félix Lévitan werden behandeld. Hoe meer startplaatsen hoe 

beter, meende het duo, want dat leverde meer geld op. Voor de coureurs 

betekende dat veel lange verplaatsingen per bus en trein, eten op onmoge-

lijke tijden en korte nachten. Halverwege de Tour was het peloton het zat. 

Ze waren renners, geen reizigers. Hinault leidde de revolutie. Als Napoleon 

himself liep hij met de borst vooruit als eerste over de finishlijn in Valence 

d’Agen. Hoe kort Hinaults lontje was, zag Kuiper even later toen een man 

schreeuwde dat de Vuelta-winnaar een fainéant was, een luierik. Hinault 

sprong over het hek en stompte de man zonder waarschuwing op z’n bak-

kes. Jaren later herhaalde hij dat bij een blokkade door boeren. 

Met of zonder Hinault, het liefst was Kuiper volle bak Col du Cucheron af-

gereden. Oerend hard naar Morzine, en take no prisoners, zoals Britse ren-

ners dat zo treffend konden zeggen. Het was alleen nog een kleine twee-

honderd kilometer tot de finish, dat vond zelfs Kuiper een beetje te gek. 

Voor even won zijn verstand het van zijn temperament. Hij hield de benen 

stil.

 In de vallei groeide de groep vooraan weer tot een man of dertig. Het 

rustige tempo gaf Kuiper de kans om zich heen te kijken. Door de laatste 

flarden mist en de donkere wolken was het zicht niet goed, maar met zijn 

fotografische geheugen vulde Kuiper de hiaten in. De beboste hellingen, 

de spaarzame houten huizen en de bochten in de weg, hij had hier kort 

geleden nog gereden. Na de Dauphiné Libéré was Kuiper een dag of tien 

in Frankrijk gebleven om de bergetappes te verkennen. Dat deed hij wel 

vaker. Soms nam hij zijn maatje en meesterknecht José De Cauwer mee.

 Deze keer was het Kuipers nieuwe ploeggenoot Paul Wellens geweest 
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die hem in de bergen moest bijstaan. Het waren pittige trainingen ge-

weest. Wellens had net de Ronde van Zwitserland gewonnen en was in 

bloedvorm. Kuiper moest aan de bak, maar het verkenningswerk had zich 

deze Tour al uitbetaald. Toen Kuiper in de etappe naar het skioord Super 

Besse geen ruimte kreeg, had Wellens het met succes afgemaakt. Vandaag 

was het Kuipers beurt. 

Etappes verkennen was ongebruikelijk, maar Kuiper deed alles voor zijn 

sport. Dat hadden zijn ouders hem meegegeven. De kinderen Kuiper 

mochten voetballen, wielrennen, schaatsen, alles wel, als ze het maar voor 

de volle honderd procent deden. Op de gemengde boerderij in Denekamp 

hielden ze niet van halfslachtig gedoe: ‘Niks komt voor niks.’

 Dus toen de veertienjarige Hennie zag dat het klapzeikte van de regen 

op de dag van zijn eerste, wilde koers bleef hij niet thuis. Hij was zo opge-

wonden dat hij de nattigheid en de kou niet voelde. Hij fietste eerst twee 

kilometer naar het dorp om zijn fietsvriendjes op te halen, maar hun moe-

ders zeiden dat de jongens met dit weer echt niet gingen koersen.

 ‘Oké,’ zei Hennie. Hij fietste door het noodweer via Ootmarsum en Al-

melo de 35 kilometer naar Wierden, alleen. Soms vroeg hij ergens de weg, 

want zo groot was zijn wereld nog niet. Dan liet hij ook het water uit zijn 

schoenen lopen en wrong de lange voetbalbroek uit die hij over zijn korte 

broek had aangetrokken. 

 Bij de start vroegen ze Hennie wat hij kwam doen, de Ronde van Wier-

den was alleen voor renners uit de gemeente. Kuipertje liet zich niet weg-

sturen en toen iemand zei dat hij eerst in de sporthal een startnummer 

moest gaan halen, bleef hij staan. Hij was niet gek. Als hij wegging om zich 

in te schrijven, zouden ze vast snel starten zonder hem.

 Een jurylid stelde uiteindelijk voor om dat ventje maar gewoon mee te 

laten doen. Kuiper startte in een door zijn tante vermaakt oranje voetbal-

shirt – van de afgeknipte mouwen had ze zakken gemaakt voor op de rug. 

Hij kneep er met drie anderen direct tussenuit. In een sprint-à-deux ein-

digde hij als tweede. Kuiper kon daarna kiezen uit een echt koersshirt en 

een blikken bekertje van een paar centimeter. Hij pakte het trofeetje, stak 

het achterin zijn trui en snelde door de stortbui terug naar de boerderij. 

Het was al pikkedonker, toch reed hij nog even via het dorp. Zijn vriendjes 

moesten zijn allereerste prijs natuurlijk nog wel zien. 

  

Aan de voet van de Granier had Zoetemelk ploeggenoten Raymond Martin 

en Charly Rouxel op kop gezet om de boel te controleren. Als het aan de 

twee Fransen lag, reden ze met deze snelheid rustig naar Morzine. Kort 

achter hen schoof Kuiper onrustig op zijn zadel heen en weer. Op deze ma-
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nier ging hij vandaag niet de winst pakken die hij nodig had. Ze moesten 

natuurlijk wel deze Granier nog over, een tien kilometer lange klim van 

tweede categorie, en daarna nog vijf bergen, maar als Kuiper de Tour van 

1978 wilde winnen moest hij niet te lang meer wachten. 

 Hij had het wel volledig aan zichzelf te danken dat hij in deze situatie 

zat – een achterstand van bijna vijfenhalve minuut op enkele dagen van 

Parijs. In de eerste twee Tourweken was de ti-Raleighkopman gewoon niet 

zo scherp geweest als nu in de Alpen. In de Pyreneeënrit over de Tourmalet, 

de Aspin en met aankomst op Pla d’Adet was het aan het meesterknech-

tenwerk van Wellens te danken geweest dat hij slechts een dikke minuut 

verloor op Hinault en Zoetemelk. Groter was het verlies in de tijdritten – 

inclusief de proloog vier stuks deze Tour. De renners hadden al 116 kilome-

ter solo tegen de klok geracet, en over drie dagen wachtte er nog een van 72 

kilometer. 

 Kuiper verloor in de tijdritten zes minuten op Zoetemelk en vierenhalf 

op Hinault. In de ploegentijdrit van 153 (!) kilometer had Kuiper behoorlijk 

wat goedgemaakt – vier minuten op Hinault, vijf op Zoetemelk – maar de 

Tourdirectie rekende anders.

 Als dagwinnaar kreeg ti-Raleigh alleen maar 1 minuut meer bonificatie 

dan de nummer 3 (Miko-Mercier, Zoetemelk) en maar 1 minuut 20 meer 

dan de nummer 4 (Renault Gitane, Hinault). 

   

Kuiper stond erom bekend een slow starter te zijn, maar in deze Tour was 

het extreem. Het was een gevolg van zijn toegenomen populariteit. Zijn 

tweede plaats in de Tour van 1977 – slechts 48 tellen achter winnaar Ber-

nard Thévenet – en zijn aanvallende manier van koersen hadden van Kui-

per een man van het volk gemaakt.

 ‘Mooi doan, jong,’ zei zijn moeder in Parijs. Hij werd Sportman van het 

Jaar. Iedereen moest wat van hem. Ook tijdschriften als Panorama en Nieuwe 

Revu wilden een verhaal. De ene dag zat hij met een jonge verslaggeefster 

te picknicken bij de Ossendrechtse plassen – mevrouw Kuiper had voor 

de zekerheid zoontje Patrick meegestuurd. De volgende dag trok iemand 

hem een gebreide regenboogtrui over zijn hoofd bij een fotoshoot voor het 

hema-breiboek. 

 Een journalist die op bezoek was in huize Kuiper, noteerde dat in er in 

de tussentijd gebeld werd door de Hitkrant en de Haagse Post, en uit Frank-

rijk door een collega-renner. Ondertussen kwamen ook het vara-duo 

Spaan en Vermeegen, van het radioprogramma Tussen Start en Finish, en de 

belastingadviseur langs. Geen krant of tijdschrift zo suf of klein, of Kuiper 

maakte er tijd voor. Zijn persconferenties duurden eindeloos, hij wilde nie-

mand afkappen of teleurstellen. 
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