SPORT

De terugkeer van

El Pistolero
ALBERTO CONTADOR
Nederlanders
hebben wat
goed te maken
De Vuelta a España staat niet alleen
in het teken van de revanche van
Contador. Nederlanders gebruiken
de Ronde van Spanje al jaren om
uitvallen of tegenvallen in de Tour
de France goed te maken. Robert
Gesink behaalde na slechte Tours
al twee keer een top 10-klassering.
Bauke Mollema werd in 2011 vierde
en won het puntenklassement. Na
hun valpartijen in de Tour staan
Gesink en Mollema vol gevoelens
van wraak aan de start in Pamplona.
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Waarom werd Contador geschorst?
Bij een dopingtest die de Spanjaard
onderging op de tweede rustdag in
de Tour de France van 2010, werden
in zijn lichaam sporen gevonden van
clenbuterol. Clenbuterol is een antiastmamiddel voor paarden, dat spierversterkend zou werken voor mensen.
De gevonden waarde was 50 picogram.

zou zijn met clenbuterol. Het middel zou
in bepaalde landen ook gebruikt worden
voor het vetmesten van dieren.

Hoeveel is 50 picogram?
Op de rekenmachine is dat 0,000 000
000 05 gram per milliliter. Dat is heel,
heel, heel weinig. Alle respect voor de
moderne opsporingstechnieken.

Hoeveel zeges zijn hem ontnomen?
Pas na anderhalf jaar soebatten, werd
Contador door het internationale sporttribunaal berecht: Hij kreeg twee jaar
schorsing opgelegd. Met terugwerkende
kracht, waardoor hij de Tourzege van
2010 kwijtraakte, net als de Giro 2011
en de Gouden Pijl van Emmen 2011.
Die zege ging naar nummer twee Addy
Engels. Leuk voor de Nederlander, want
het werd zijn enige overwinning.

Wat was zijn smoes?
Het eten van besmet voedsel. Hij zou
tijdens die bewuste rustdag in de Tour
rundvlees hebben gegeten dat besmet

Is dit Contadors eerste wedstrijd na
de schorsing?
Nee, een dag nadat de schorsing werd
opgeheven, reed Contador de Eneco
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DE ORIGINEELSTE
DOPINGSMOESJES
Wim Vansevenant
De Belgische ex-renner werd in 2011 betrapt op
de aankoop van superdoping.
„Ik dacht dat ik aminozuren had besteld…”

Floyd Landis
De Amerikaan verspeelde zijn Tourzege na
gebruik van testosteron in 2006.
„Het ligt aan de alcohol die ik dronk na een
Touretappe…”

Tyler Hamilton
De Amerikaan gebruikte bloeddoping in 2004.
„Dat is bloed van mijn tweelingbroer die
overleed toen we in de baarmoeder zaten…”

De schorsing van Alberto
Contador is voorbij. De Ronde
van Spanje is zijn eerste grote
ronde. Wat zijn z’n kansen in
de Vuelta? Hoeveel doping
heeft hij gebruikt? Welke zeges
raakte hij kwijt? Zeven vragen
over El Pistolero.

Frank Vandenbroucke
De inmiddels overleden Belg had in 2002
clenbuterol, morfine en epo in zijn bezit.
„Het is om mijn zieke hond te behandelen…”

Gilberto Simoni
De Italiaan had verschillende excuses voor
het gebruik van cocaïne in 2002:
„Mijn tandarts heeft mij ermee verdoofd…
Of, toch niet: Colombiaanse thee gedronken
bij mijn schoonmoeder… Bij nader inzien:
ik heb een snoepje met honing en cocaïne
toegestopt gekregen van mijn tante…”

Adrie van der Poel
Tour in Nederland en België om zich op
de Vuelta voor te bereiden.
Maakt hij een kans in de Vuelta?
Wij denken dat hij gaat winnen! Normaal
zou dit als voorbereiding te weinig zijn
voor een grote ronde van drie weken,
maar El Pistolero barst van het talent.
Hij kan klimmen, aanvallen én tijdrijden.
En wat het belangrijkste is: hij zit vol
met revanchegevoelens over aangedaan
onrecht. Wij zeggen: demarreren maar!
Waarom toch die bijnaam El Pistolero?
Juan-Antonio Flecha (‘pijl’ in het
Spaans) schoot een pijl af bij een zege.
Contador wilde ook zoiets en koos voor
het schietgebaar van een revolverheld.
TV ❘ De Ronde van Spanje ❘ zaterdag ❘ Eurosport

Onze landgenoot werd betrapt op gebruik
van strychnine in 1983.
„Ik heb een portie duivenvlees gegeten en
alle duivenmelkers drogeren hun beesten.”

Fränk Schleck
De Luxemburger testte in de Tour positief
op het vochtafdrijvende middel Xipamide.
„Ik ben vergiftigd…”

Gert-Jan Theunisse
Het oermens kreeg een tien minuten tijdstraf
in de Tour van 1988. Oorzaak: testosteron.
„Ik had toen net een nieuwe vriendin. Mijn
hormonen waren op hol geslagen en de
lange onthouding zorgde bij mij voor een
naar binnen geslagen ejaculatie…”
Overigens: jaren later is door wetenschappers aangetoond dat Theunisse inderdaad een
afwijkende hormoonhuishouding heeft. Maar het blijft een prachtig excuus.
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