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HET BELANG 
VAN RUST

Pfff. Eindelijk hebben we eens een iets rus-
tiger ritje in de Tour beleefd. Man, man,
man, na de voorbije hectische dagen in de
Tour mocht dat wel. Met Francis de hele
dag voorop konden we ons rustig in de
buik van het peloton verstoppen. Boven-
dien sliepen we in een hotel op nauwelijks
enkele kilometers van de finish. Ook dat
wil wel eens anders zijn in de Tour. 
Nochtans is rust zo enorm belangrijk. Tel
maar eens op: één uur per dag extra rust
betekent aan het einde van de Tour bijna
een volledige dag. Misschien dat een aan-
tal lezers zich afvragen hoe wij die ‘lange’
avonden in het hotel doorbrengen? Wel, in
mijn geval is het simpel: ik probeer zoveel
als mogelijk op mijn bed te liggen. Een te-
lefoontje naar huis, een muziekje beluis-
teren, de volgende rit even bestuderen,
misschien een filmpje bekijken op de com-
puter. Het kan me niet eens schelen welke
film. Voor de Tour heb ik met mijn kamer-
genoot Mario afgesproken dat we er een
aantal zouden meebrengen. Een vriend
heeft er enkele op mijn computer gezet. Ik
weet niet eens welke. Maar dat speelt 
ook geen rol. Ik wil gewoon mijn hoofd
leegmaken en intussen wat  zeveren en
 lachen.
Bovendien hebben we nauwelijks tijd. Het
klinkt misschien bizar, maar doorgaans
hebben we niet eens een uur vrijetijd. Naar
het hotel, massage, eten of eten en mas-
sage. De volgorde ligt niet vast. Het hangt
ervan af wanneer je aan de beurt bent.
Ook ik moet soms wachten, ja. Het is niet
omdat ik in deze Tour de kopman ben, dat
ik me bepaalde  privileges moet toeëige-
nen en elke avond als eerste aan de beurt
moet komen. Mijn ploegmaats zien ten-
slotte evenveel af. 
Nu ja, straks ik de bergen wil de realiteit
natuurlijkdat ik vaak toch als eerste op 
de tafel lig. Daarna loop ik nog eens bij de
kinesist langs voor de rug en daarna moet
ik dan nog stretchen. Elke avond ben ik
daar toch een kwartiertje tot twintig
 minuten mee bezig. Ik merk dat ik dan
makkelijker recupereer. Maar voor je het
weet, is het elf uur, half twaalf en tijd om
te gaan slapen.

TOUR DE BELGEN IN DE TOUR

KURT BOES IN FRANKRIJK

Elk jaar weer komt het fenomeen in
elke grote ronde terug. Moedige
vluchters die een hele dag voorop
rijden om dan enkele kilometers
voor het laatste spandoek het hoofd
te moeten buigen voor de over-
macht, de snelheid van een razend
peloton. Je vraagt je soms af waar ze
de zin blijven halen. Natuurlijk is er
de macht van de televisie, de uren vi-
sibiliteit voor de sponsor(s) die net
daarom in het wielrennen investe-
ren. Maar tegelijkertijd is er blijk-
baar ook steeds dat sprankeltje hoop
— hoe klein ook — die een renner
doet besluiten om toch maar eens
zijn kans te gaan.

Krachten sparen
«Je moet altijd hopen», toonde De
Greef zich van zijn meest optimisti-
sche kant. «Als je er niet in gelooft,
moet je er ook niet aan beginnen. In
de voorbije Giro heb ik gemerkt dat
een aantal ontsnapping het tot het
einde hield. De sprintersploegen
willen zich wel eens misrekenen en
ergens hoop je dat dat geluk ook jou
te beurt valt. Daarom ook probeer je
in het begin van zo’n ontsnapping in
de mate van het mogelijke krachten
te sparen om op het einde nog te
kunnen versnellen indien nodig.
Maar al snel was het duidelijk dat ze
geen risico’s wilden nemen. Ze ble-
ven attent en hielden onze voor-
sprong binnen de perken. We kre-
gen zelfs geen vier minuten en dan
besef je dat het moeilijk wordt om
onze inspanning tot aan de finish vol
te houden. En als je dan verneemt
dat het peloton terugkomt tot op
drie, vervolgens twee minuten en
daarna één, weet je dat je ten dode
bent opgeschreven.»
Maar van ontgoocheling was hoege-
naamd geen sprake bij de boomlan-
ge renner van Omega Pharma-Lot-
to. Waarom zou hij? Hij had perfect
uitgevoerd wat het team van hem
gevraagd had en kreeg bij de bus dan

ook oprechte schouderklopjes en
applaus van de ploegleiding. «Van-
morgen bij de bespreking hadden de
andere renners de opdracht gekre-
gen om de hele dag in de buurt van
Jurgen Van den Broeck te blijven.
Terwijl ik van de ploegleiding te ho-
ren kreeg dat ze me graag in een ont-
snapping zouden zien. Makkelijk is
anders in de Tour. Dat weet iedereen.
Als het dan meteen bij de eerste po-
ging bingo is, is dat wel mooi na-
tuurlijk. Dan kun je niet anders dan
tevreden zijn.»

Opsteker
Een leuke opsteker ook na de kassei-
enrit van dinsdag. De Greef wilde
zijn kopman zo lang als mogelijk bij-
staan, maar een wielbreuk besliste
er anders over. Hij verloor bijna tien
minuten. «Ik had inderdaad veel
meer verwacht van die rit over de
stenen. Maar tegen pech kun je wei-
nig beginnen. Al een geluk dat ik het
klassement hier niet ambieer. Mis-
schien speelt dat onbewust inder-
daad een rol. In de Tour wil je je ten-
slotte tonen, wil je niet anoniem
meerijden met minuten achter-
stand. Straks in de bergen wil ik me
overigens nog eens tonen.»
Hopelijk is het dan niet de gezond-
heid die spelbreker is. Want on-
danks het schitterende weer was de
rit allesbehalve een zomers uitstap-
je. «Het was best lastig. Het parcours
liet niet toe om je snelheid te onder-
houden. Het liep constant op en af
en er stond tamelijk veel tegenwind.
Het was afzien, zeker in de finale
toen ik ‘mottig’ werd. Ik denk dat ik
een lichte zonneslag heb opgelo-
pen.»

Francis De Greef maakte gisteren kennis met het lot
van de vluchter in een sprintetappe. Tussen Cambrai
en Reims reed hij met vier collega’s gedurende 150
 kilometer in de aanval om dan in het zicht van de finish
een denderende peloton over zich heen te krijgen. «Je
moet altijd hopen.»

«Je moet altijd hopen»
FRANCIS DE GREEF IN DE AANVAL TOT OP DRIE KM VAN DE STREEP

WEYLANDT WINT IN SINT-NIKLAAS
«Zege voor Keisse»

IN DE TOUR WIL
JE JE TONEN.
DAT HOOP IK
STRAKS OOK 
IN DE BERGEN
TE DOEN

VANSUMMEREN: «Slecht voorjaar goedmaken»

Het was me wat met de lange uit
Lommel in die eerste maanden
van het seizoen. Vansummeren
sukkelde van het ene in het an-
dere kwaaltje. «Ik heb het con-
stant koud gehad», drukt hij het
uit. «Twee dagen voor de Ronde
van Vlaanderen werd ik boven-
dien geveld door buikgriep. En
in Parijs-Roubaix viel ik.» 
Uitgerekend op de stenen van
Haveluy, ‘le secteur 7’ van de
vierde Touretappe waar hij dins-

dag grote sier maakte aan de zij-
de van onder meer Contador,
Wiggins, Vinokourov en Men-
chov. «Vloeken, jong. Daar stond
ik dan, met de vaste intentie om
mijn nieuwe werkgever Garmin
te tonen wat ik in mijn mars heb.
De ploegleiding bleef er rustig
bij, ik iets minder. Niet dat ik pa-

nikeerde of aan mezelf twijfel-
de. Maar innerlijk knaagde het.
Conditioneel holde ik constant
Cancellara en Boonen achterna.
Ziek worden is in die fase van het
seizoen voor niks goed. Je kunt
niks opbouwen.»

Werkmier
Teammanager Vaughters bracht
begrip op en stelde Vansumme-
ren gerust. «Eind mei kreeg ik
een e-mail. ‘Bereid je goed voor
op de Tour’, stond er te lezen.
Stellige zekerheid kreeg ik op
dat moment nog niet. Maar het
was alvast een positief signaal.
Na de Dauphiné kreeg ik het
licht definitief op groen.» 
‘Summie’ kreeg dezelfde missie
mee als in zijn Lotto-tijdperk:
onuitputtelijke werkmier spe-
len voor kopmannen Farrar en
Vande Velde. «Het liefste wat ik
doe. Ik hou er niet van om drie
weken lang rond te rijden als een
kip zonder kop. Ik moet een doel
hebben. Helaas viel onze klasse-
mentspion, Vande Velde, al uit.
En ook met Farrar gaat het na
zijn valpartijen niet zo goed.
Dinsdag rondde hij in elk geval

een belangrijke klip. Maar om
hem opnieuw voluit te zien
meespurten zal je even geduld
moeten oefenen. (lacht)Ach, als
hij wint op de Champs Elysées is
het ook goed, hé.»
Wat niet wil zeggen dat de rol
van Vansummeren in deze Tour
al is uitgespeeld. Daarvoor is zijn
gretigheid te groot. «Na mijn
mislukte voorjaar heb ik drin-
gend iets goed te maken, vind ik.
Ik voel me goed en daar wil ik
iets mee doen. Af en toe zal ik
wel eens mijn eigen kans mogen
gaan. Zoals dinsdag. Dat was ge-
nieten. Toen ik op een bepaald

moment achterom keek en vast-
stelde dat Armstrong eraf lag,
was dat kicken.» En wie dacht
dat Vansummeren als enige Belg
bij Garmin wegkwijnt van een-
zaamheid, heeft het mis. «Ik voel
me goed hier. De inburgering
verliep vlot. Ik deel de kamer
met de Nieuw-Zeelander Julian
Dean. En als ik eens Vlaams wil
spreken, kan ik overdag wat
buurten, hé. Ik hoorde boven-
dien dat ze momenteel een paar
pistes bewandelen op de Belgi-
sche markt. (knipoog) Wie weet
komt er volgend jaar wel een
landgenoot bij.» (JDK)

Zondag in Brussel reed hij zich de longen uit het lijf voor spurt-
troef Farrar, dinsdag hield hij met Van den Broeck de vaderlandse
eer hoog op de kasseien. Johan Vansummeren was met stip één
van dé grote Belgische uitblinkers van de eerste Tourdagen. «Het
móest», is hij kritisch voor zichzelf. «Ik heb namelijk iets goed te
maken na mijn magere voorjaar.»

Vansummeren kreeg gisteren bezoek van vriendin Jasmine. PN

Omstreeks elf uur gisterenvoor-
middag bracht Iljo Keisse boe-
zemvriend Wouter Weylandt op
de hoogte van zijn schorsing
door het Internationaal Sport-
tribunaal in Lausanne. De
Quick.Stepper trok naar de ker-
miskoers in St-Niklaas en ver-
overde de bloemen.
«Dit is voor Iljo», rolde spontaan
over de lippen van Weylandt.
«Wij wisten dat het TAS nog met
zijn zaak bezig was, maar deze
uitspraak had niemand ver-
wacht. We hoopten allemaal op

het beste. Aan slechte dingen
dachten wij niet. Toen Iljo mij
deze voormiddag belde, was dat
een zoveelste klap. Het stopt ge-
woon niet. Mijn debuut in de zo-
merzesdaagse van Fiorenzuola
aan de zijde van Iljo valt weg. Erg
voor mij, maar voor Iljo is dit nog
veel erger.»

Niet in Tour
Weylandt had gisteren veel lie-
ver in Cambrai gespurt om de
overwinning. Hij zag, na het
 forfait van Tom Boonen, zijn
deelname aan de Tour gedwars-
boomd omdat z’n ploeg hem 
drie maanden geleden bij orga-
nisator ASO niet als kandidaat-
deelnemer meldde.
«Ik had liever in de Tour gewon-
nen, maar winnen is winnen»,
liet Weylandt zich ontvallen.
«Landbouwkrediet was hier van-
daag met een ruime selectie aan-
wezig. Ik had snel door dat Fré-
déric Amorison hun sterkste
pion was. Toen hij in de laatste
ronde demarreerde, besefte ik
dat ik onmiddellijk mee moest
zijn. En ik besefte eveneens dat
we voorop zouden blijven, want
de andere renners van Land-
bouwkrediet zouden de benen
stilhouden.»
Zo geschiedde ook. Weylandt
klopte Amorison makkelijk in de
spurt. (FHN)

Weylandt klopt Amorison. TOEN IN DE
KASSEIENRIT
ARMSTRONG ER
AF MOEST, DAT
WAS KICKEN

De Greef reed samen met vier
medevluchters 150 km in de
aanval. Belga

Koeterwaals in Jean-Marie Pfaff-stijl.
Wat sommige renners vertellen vlak na
hun ritoverwinning op de dagelijkse
persconferentie is bij momenten ónver-
staanbaar. Gelukkig is er vertaalster
Pascale Lora Schyns (46) uit Luik. Al 13
Tours maakt ze er live begrijpelijke, sa-

menhangende en zelfs welluidende ver-
talingen van, waarvan je als journalist
denkt ‘dàt heeft ie toch mooi gezegd’.
«Ik voel me een moederkloek over de
renners. Ik wil niet dat ze een slecht fi-
guur slaan. Bij sommigen voel ik wat ze
gaan zeggen nog voor ze het zeggen.»

KATRIEN DE MEYER

De knappe blondine sliep vorig jaar wel-
geteld 62 nachten in eigen bed. Ze vertaalt
dan ook op àlle grote wielerwedstrijden.
In de Tour is haar dagelijkse werkterrein
de ‘interviewbus’ vlak achter de meet. De
wereldpers stelt er elke avond vragen aan
de gele en groene trui. Pascale zit ernaast
en switcht zonder verpinken tussen zes
talen. Frans, Nederlands, Engels, Duits,
Italiaans, Spaans en terug. Ze werkt bijna
als een portretschilder: ze blijft bij het ori-
gineel, maar verpakt het toch net iets
mooier. Zonder de euh’s en I don’t know’s.
«Soms moet ik het doen met stukjes van
zinnen», zegt ze diplomatisch. «Maar ik
wil niet dat ze een foute indruk nalaten.
Ik maak er vloeiende, mooie Franse of En-
gelse volzinnen van, zonder de inhoud ge-
weld aan te doen.» 

Lieve jongens
Pascale heeft een bijna moederlijke band
met de renners. Ze vertaalt het Engels van
Tom Boonen al sinds zijn vijftiende in het
Frans, het Frans van Fabian Cancellara al
sinds zijn achttiende in het Engels en vica
versa. «Ze doen de moeite om te antwoor-
den in een taal die niet hun moedertaal is.
Al komt het er wat verhakkeld uit, ik ken
hen intussen zo goed, dat ik perfect weet
wat ze bedoelen. Tuurlijk heb ik favoriet-
jes. Dinsdag was ik zeer triestig om de op-
gave van Fränk Schleck: zo’n lieve jongen.
Maar ik mag die tristesse niet tonen, als ik
een blije winnaar moet vertalen.»
Mooiste herinneringen heeft ze aan Arm-
strong. Zeven Tourwinsten lang vertaalde
ze zijn Engels quasi dagelijks in het Frans.
«Hij praat Frans, zeer goed zelfs. Hij zit niet
om grammaticale fouten verlegen, maar
hij wil gewoon geen fout woord kiezen en
verkeerd begrepen worden. Armstrong

controleert mijn vertalingen ook, hij be-
luistert ze zeer aandachtig. Ik vertaal hem
graag, want er wordt altijd veel gelachen
op zijn persconferenties en hij praat erg
gestructureerd. Een echte professional.»

Zweten op Robbie
Soms valt er weinig te vertalen. «Menchov
antwoordt vaak met ‘ja’ of nee’. Petacchi
en McEwen zijn dan weer echte spraak-
watervallen. Zwitsers zijn meestal korter,
al is Cancellara de uitzondering op de re-
gel. Als hij inademt, begin ik alvast noti-
ties te nemen of ik kan niet volgen (lacht).
Bij hem is het ook puzzelen: ik zet eerst
zijn zinnen in de juiste volgorde, want hij
maakt ook bijzondere, cirkelvormige re-
deneringen. Met Robbie McEwen de eer-
ste keer heb ik gezwèèt op dat Australi-
sche accent.»
Pascale ziet twee evoluties in dertien jaar
Tour. Eén: renners praten langer en beter
dan vroeger. «Het is niet enkel de taalvaar-
digheid, de nieuwe generatie is intellec-
tueel ontwikkelder. Ze hebben diploma’s,
bouwen hun leven naast het rennen.»
Twee: Frans was dé basistaal in de Tour de
France tot 2 à 3 jaar geleden, nu neemt En-
gels stilaan over. «Komt door de toestroom
van Amerikaanse, Australische en Britse
renners én journalisten, die geen moeite
meer nemen om Frans te leren.» 

Geen gezin
‘La Pascale’ is geboren en getogen Luikse
en woont momenteel in het Spaanse San-
tander. Al is wonen is een groot woord,
met 62 nachten op een jaar in eigen nest.

Zo’n avontuurlijk leven komt niet zonder
offers. «Ik heb bewust geen gezin. Je kan
niet én reizen én passioneel met sport be-
zig zijn én kinderen hebben.» Omdat ze al-
tijd op de hort is, voelt ze zich nog méér
Belg. «Het is toch altijd een beetje feest als
een Belg wint, al hangt het er vanaf welke
natuurlijk. Je heb renners die altijd vrien-
delijk dankjewel zeggen, anderen bekij-
ken je niet. Nog anderen vinden die verta-
lingen zichtbaar oervervelend, omdat het
zo lang duurt.» 
Drie jaar was ze persattaché bij de de
ploeg Caisse d’Epargne en nam ze ontslag
als vertaalster. Ze werd vervangen. «Taal-
technisch waren er zeker betere bij dan ik,
maar toch marcheerde het niet voor 100%,

omdat zij de koerswereld onvoldoende
kenden. Ik volg elke rit, lees alle sport-
kranten, ook al ben ik met vakantie. Mijn
papa nam me op mijn zesde mee naar de
Tour in Brussel mét Eddy Merckx; daar
heeft de microbe me gepakt.»
Om geen vakidioot te worden, schrijft ze
tussendoor historische romans op haar
hotelkamers. Harry Potter voor volwasse-
nen. Twee weken geleden kwam haar
boek ‘De overlevers van Sallimac’ uit. «En
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Gehavende Farrar
spurt voorlopig

niet mee
In geen velden te bespeuren gis-
teren in de massaspurt in Reims:
Tyler Farrar. De Amerikaanse
Gentenaar likt letterlijk zijn
wonden na twee zware valpar-
tijen in de eerste dagen van de
Tour, waarbij hij onder meer een
klein breukje opliep in de scafoï-
de van de linkerpols. «Hoe ik de
kasseien overleefde? (lacht)
Geen idee. Het was in elk geval
niet de beste dag van mijn leven.
Ik legde mijn linkerhand gewoon
op mijn stuur en met de rechter
probeerde ik zo goed en zo
kwaad als mogelijk te manoeu-
vreren. Ik hield me compleet af-
zijdig, trachtte niemand voor de
wielen te rijden. En dat ga ik ook
de volgende dagen doen. Ik
meng me even niet meer in dat
spurtgewoel, daar ben ik écht
nog niet klaar voor. Vandaag
trok ik aan voor Dean (2de) en
Hunter (5de). Ach, er komen nog
wel kansen. Ik mik een beetje op
de tweede week. Voorlopig is het
puur overleven.» (JDK)

WIELRENNEN ! KORT
! Noodgedwongen thuisblijver
Wouter Weylandt heeft de ker-
miskoers in Sint-Niklaas gewon-
nen. In een sprint met twee klop-
te hij Frédéric Amorison. Voor
Weylandt al de derde seizoens-
zege na een rit in de Giro en Gul-
legem Koerse ! Milramteam-
manager Gerry van Gerwen
spreekt met drie potentiële
sponsors om het afhakende Mil-
ram te vervangen. Slaagt hij in
zijn opdracht, dan zien onze
landgenoten Wim De Vocht en
Roy Sentjens alvast hun con-
tract verlengd !Santiago Bote-
rozet een punt achter zijn carriè-
re. De Colombiaan, die vooral
een begenadigd klimmer en een
sterk tijdrijder was, eindigde drie
keer in de top tien van de Tour !
Heinrich Haussler zal in de toe-
komst onder Australische licen-
tie koersen. Dat heeft zijn werk-
gever Cervélo Test Team be-
kendgemaakt. De 26-jarige
Haussler, die op dit moment nog
zowel de Australische als de
Duitse nationaliteit heeft, heeft
een procedure gestart om zijn
Duits paspoort op te zeggen, en
inmiddels is die nagenoeg afge-
rond ! Riccardo Ricco heeft na
de tweede ook de vierde rit in de
Ronde van Oostenrijk gewon-
nen. De Italiaan, die al leider was
in het klassement had bovenop
de Großglockner 40’’ voor-
sprong op Sergio Pardilla en
Emanuele Sella. Ben Hermans
was op een knappe 9de plaats de
beste Belg. Stijn Devolder ein-
digde 18de !Topsport Vlaande-
ren-Mercator blijft zoeken naar
jong talent. Nadat eerder al Sven
Jodts, Jelle Wallays en Pieter
Serry werden aangetrokken
voor 2011, mogen nu ook Jarl Sa-
lomein en Laurens De Vreese
(Beveren 2000) eerstdaags een
profcontract ondertekenen !
Marianne Vos heeft na de vijfde
ook de zesde etappe van de Giro
Donne gewonnen. (DNR)

Is het een koe? Is het een stier? Is het een
wezen van Mars? Nee, het is een wielerfan.

‘Intiem’ moment:
ritwinnaar Petacchi
en een ploegmaat
wisselen felicitaties
uit.

Wie z’n neus
schendt, schendt

z’n gezicht?  Vorga-
nov draagt de spo-

ren van een val.

De foto’s van

De zoon van Johan 
werkt als onze fotograaf

in zijn allereerste Tour

Onze vrouw 
in de Tour

IK WIL NIET DAT DE RENNERS EEN SLECHT FIGUUR
SLAAN. VAN SOMMIGEN WEET IK TROUWENS AL WAT
ZE GAAN ZEGGEN VOOR ZE HET GEZEGD HEBBEN

ARMSTRONG SPREEKT
ZEER GOED FRANS,
MAAR HIJ WIL GEEN
WOORD VERKEERD
KIEZEN. HIJ
CONTROLEERT MIJN
VERTALINGEN WEL

daar komt niet één wielrenner of fiets in
voor. Nicholas Roche is hem in de Tour aan
het lezen.» 
Zes talen. Dat moeten we toch even tes-
ten. Vertaal kassei! Cobblestone, pavé,
Pflasterstein, ciottolo, guijarro, het rolt er
allemaal vlotjes uit. Maar, wat als er vol-
gend jaar een Japanse Amstrong opstaat?
Een Rus of een Chinees? «Voor één renner
leer ik geen nieuwe taal», grijnst ze. «Daar
ben ik te oud voor.»

BELGISCHE PASCALE VERTAALT ALLE PERSCONFERENTIES

«Ik voel me een
moederkloek»

Foto Katrien De Meyer


