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zeg het maar!

Hollanders „Dit is een koers die
Hollanders goed ligt. Joop Zoetemelk,
Gerrie Knetemann en Michael Boogerd
wonnen al eens. Robert Gesink was er
in 2008 dichtbij. Hij werd geflikt in de
afdaling door Davide Rebellin. Dit jaar
verwacht ik wel wat van Gesink.”
Contador „Alberto Contador won
Parijs-Nice twee keer, maar is geschorst
vanwege die positieve test op het
gebruik van clenbuterol tijdens de Tour
van 2010. Een moeilijk geval, want nooit
is duidelijk geworden wat hij precies
heeft gedaan. Die jongen heeft zoveel
pech gehad. Het afstappen van Michael
Rasmussen besmette zijn Tourzege van
2007. In 2008 mocht hij niet meedoen,
omdat hij in een geschorste ploeg zat.
De zege van 2010 is hem nu afgepakt
en dit jaar mag hij niet meedoen. Dat
maakt zijn carrière voor altijd besmet.”
doping „Mijn standpunt over doping

‘Die Contador
heeft zoveel
pech gehad’
Het wielerseizoen is weer begonnen. Maarten Ducrot geeft
als vanouds commentaar bij alle koersen. Hij noemt dat een
groot voorrecht. Uit zijn mond geen kwaad woord over de
wielrenners, Ducrot verdedigt zijn sport met hand en tand.
commentator „Verslag mogen
doen van een wielerwedstrijd is een
groot voorrecht. Ik doe het met plezier,
of dat nou met Herbert Dijkstra, Mart
Smeets of met Michael Boogerd is.
Je zit heerlijk op de eerste rij en ziet
altijd meer dan de mensen thuis.”

tirreno „Parijs–Nice is elk jaar
tegelijkertijd met een andere grote
koers, Tirreno-Adriatico. Dat is
eigenlijk niet uit te leggen. Historisch

is dat zo gegroeid. Frankrijk en Italië
hadden een eigen wedstrijdkalender en
trokken zich niets van elkaar aan. Voor
de Italianen is de Tirreno een belangrijk
selectiemoment voor Milaan–San Remo,
de klassieker die volgende week is.”

parijs-nice „De Rit naar de zon
wordt Parijs-Nice meestal genoemd. Een
mooie koers, met als klap op de vuurpijl
een klimtijdrit in de buurt van Nice. Van
die slotrit doen we zondag live verslag.”

staat recht tegenover dat van romantici
als Herman Chevrolet en Wilfried de
Jong. Chevrolet schrijft in zijn boek
Het feest van list en bedrog dat over
een aantal jaar doping geen probleem
meer is, omdat het dan maatschappelijk
aanvaard zou zijn. Dat zal kletskoek
blijken te zijn. Ten eerste omdat er een
mentaliteitsverandering in het peloton
plaatsvindt: de renners vinden het zelf
onacceptabel. Ten tweede omdat de
professionaliteit in de ploegen nog
enorm kan doorzetten. Essentieel
onderdeel daarbij is de rechtspositie
van de renners. Die is in het wielrennen
het treurigste van alle sporten.“

de tour „Een voorspelling? Nou,
schrijf de geijkte namen maar op: Cadel
Evans, Andy Schleck. Maar het leuke
is dat er ook altijd namen komen die
niemand verwacht. Maar ik hoop vooral
dat Steven Kruijswijk de druk aankan.“

spektakel „Niet alleen de Tour is
leuk, er zijn zat andere koersen. Omloop
het Nieuwsblad was laatst vermakelijk.
Op de Ronde van Vlaanderen kan ik mij
enorm verheugen. En in het najaar is de
Ronde van Lombardije een onderschatte
koers die veel spektakel biedt. Het
wordt weer een mooi wielerjaar.”
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