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qquiz

Ook RTL 7 heeft nu een dagelijks programma
over de Ronde van Frankrijk: Tour du Jour.
We kennen presentator Wilfred Genee vooral als
voetbalexpert. Hoe scoort hij in onze Tour-quiz?

wilfreds wielerkennis
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In 1991? Dat was jammer. Erik Breukink
had de Tour kunnen winnen.” (fout)

w

at weet Genee van wielrennen?
„Laat ik vooropstellen dat ik
absoluut geen kenner ben, maar
meer een liefhebber. Echte kenners en
ervaringsdeskundigen schuiven wel bij
ons aan tafel.”
Wat was de bijnaam van
Bernard Hinault?
„Dat was De das. Niet zozeer
om zijn roofinstinct, maar
vooral om zijn stuurse
Bretonse uitstraling.” (goed)
Wat was de specialiteit van Miguel
Indurain?
„Die kon tijdrijden als de beste. Hij won
vijf keer de Tour de France door in de
eerste lange tijdrit een voorsprong te
nemen en verder in de bergen aan te
klampen.” (goed)
Waarom verloor Peter Winnen volgens
de geruchten de Tour in 1983 op de
rustdag in Alpe d’Huez, een dag na
zijn overwinning?
„Dat weet ik precies: tijdens de rustdag
had hij seks met zijn vrouw, en een dag
later reed hij als een krant. Uiteindelijk
werd hij derde. Je vraagt wel over een
periode dat ik als tiener de Tour heel
goed volgde...” (goed)
Nou deze dan: welke ploeg werd in
1998 in zijn geheel uit de Tour
genomen na dopinggeruchten?
„PDM toch? Nee? Oh, die bestonden toen
al niet meer. Festina zeg je? Oh ja, die
ploeg van Richard Virenque. Wanneer
was die Intralipid-affaire met PDM dan?

Wie was De kannibaal?
„Een makkie: Eddy Merckx. De beste
wielrenner aller tijden.” (goed)

„Was dat Gerrie Knetemann? Oh nee,
die stak Joop zijn arm omhoog op de
Champs-Élysées. Nooit verlegen om
aandacht, die Gerrie. Je bedoelt een
politicus? Oh ja: toenmalig premier
Dries van Agt.” (goed)

Welke schaatser reed ooit in de Tour
de France rond?
„Pffff, dat is een moeilijke! Herbert
Dijkstra? Die was zowel wielrenner als
schaatser. Heeft die de Tour nooit
gereden? Oh, je zoekt een Amerikaan.
Eric Heiden natuurlijk!” (fout)

Welke Nederlander viel ooit met
zijn gele trui in een ravijn van de
Aubisque?
„Dit is oud, jaren ’50 volgens mij. Wim
van Est? Ja, van die reclame van ‘mijn
hart stond stil, maar mijn Pontiac liep
nog’...” (goed)

Welk Zuid-Amerikaans land levert
regelmatig goede klimmers voor
de Tour?
„Colombia. Lucho Herrera was een
legende in de tijd van Hinault. En Fabio
Parra. Volgens mij heeft Herrera een
keer de bolletjestrui gewonnen.” (goed)

Wat is de Passage du Gois?
„Daar heb ik nog nooit van gehoord.”
(fout) Dat is een stuk weg aan de kust in
de Vendée die alleen bij eb boven water
komt. In 1999 was er een grote valpartij,
in de eerste etappe van 2011 rijden de
renners er weer overheen.

Waarom rijden Denis Menchov en
Carlos Sastre dit jaar niet de Tour?
„Hun ploeg Geox kreeg gek genoeg geen
uitnodiging voor de Tour. Wel rijden er
vier kleine Franse ploegjes rond op een
wildcard. Tja, het is de Tour de FRANCE,
hè.” (goed)

Van welke renner uit
Amerika heeft de
vrouw ‘een decolleté
zo diep als de
afdaling van de
Tourmalet’?
„Ik herinner me dat de
vrouw van Levi Leipheimer mooi is, maar
dat zal toch niet? Leipheimer is een kaal
lelijk mannetje. Ik gok toch op Levi.
Goed? Nou, Levi is dan maar een
bofkont.” (goed)

Hoe vaak werd Joop Zoetemelk
tweede en in welk jaar won hij
wél de Tour?
„Maar liefst zes
keer, in 1980 won
hij eindelijk.”
(goed)
Wie trok hem
de laatste gele
trui aan?

Gefeliciteerd, elf van de veertien goed!
Ben je stiekem toch een kenner?
„Nee, ik ben echt een liefhebber. Maar
die kunnen ook veel weten!”
TV ❘ Tour du Jour ❘ RTL 7 ❘ elke dag
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