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Een ritzege moet lukken, Dylan Groenewegen is kansrijk in de sprint en ook van Robert 
Gesink gaan we weer horen. Hollandse wielerhelden Leo van Vliet, Hennie Kuiper en 

Steven Rooks over waarom het weer een memorabele Tour-zomer wordt.
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LAURENS 
TEN DAM (36)  
SUNWEB
▶ Werd in 2014 
negende. Begenadigd 
klimmer. Hielp Tom Dumoulin 
naar zijn zege in de Giro, zal 
deze Tour (zijn negende!) kop
man Warren Barguil terzijde 
staan. Hoofdredacteur van 
fietsblad Bicycling.

BAUKE  
MOLLEMA (30) 
TREK- 
SEGAFREDO
▶ Startte zes keer 
eerder in de Tour en was de 
laatste vier jaar zesde, tiende, 
zevende en elfde. Zal zich 
vooral in dienst stellen van 
kopman Alberto Contador. 
Nuchtere Groninger.

WOUT 
POELS (29)
SKY
▶ Zijn voorjaar 
viel in duigen door 
een knieblessure. Deson
danks is Woutje er ‘gewoon 
bij’ deze Tour, waar hij Chris 
Froome aan een vierde Tour
zege zal proberen te helpen. 
Reed al vijf Tours.

LARS BOOM (31)
LOTTONL- JUMBO
▶ Klassieker
specialist. Reed al 
vijf Tours. Won in 2014 
de rit over de kasseien, een 
miniParijsRoubaix. Terug in 
Nederlandse dienst, na een 
(mislukt) avontuur bij Astana. 
Zal zijn dag proberen uit te 
zoeken.

LEO VAN VLIET:

‘ Ik ga er, zoals elk 
jaar, weer met veel 
plezier voor zitten’

 DE BELOFTES EN VERWACHTINGEN 
 VAN DE TOUR DE FRANCE 

D e Giro d’Italia heeft ons enthousiast 
gemaakt; vanaf 1 juli zitten we er 
opnieuw goed klaar voor. Klein de-
tail: dit jaar doen de Nederlanders 
niet mee voor het klassement. Tom 

Dumoulin koos, met gigantisch succes, voor de 
Giro, en in twee grote rondes meedingen naar de 
hoofdprijs, dat is wat te veel gevraagd. Betekent 
dat dat er niets te beleven valt deze Tour? Allicht 
niet, zeggen voormalig toprenners Leo van Vliet, 
Hennie Kuiper en Steven Rooks. De ervaringsdes-
kundigen kijken uit naar de Ronde van Frankrijk. 
„De Tour zit vol kansen, voor iedereen”, zegt 
 Kuiper. Van Vliet: „Ik ben koersdirecteur van de 
Amstel Gold Race, oud-beroepswielrenner, voor-

malig bondscoach ook. Maar bovenal ben ik 
 wielerliefhebber. In juli ga ik er altijd met veel 
plezier voor zitten.” Ook in huize Rooks staat de 
televisie aan. „Spectaculairder wordt het niet.”

LEFGOZERTJE
De mannen zijn benieuwd. Naar de strijd om het 
geel bijvoorbeeld. Chris Froome lijkt kwetsbaarder 
dan voorgaande jaren. „Maar,” benadrukt Rooks, 
„Quintana kon in de Giro het verschil ook niet 
 maken.” Van Vliet vult aan: „En die Colombiaan 
blinkt ook niet bepaald uit in koersinzicht.” 
 Bovenal is er nieuwsgierigheid naar de prestaties 
van onze landgenoten. „Een ritzege, dat moet er 
toch inzitten”, zijn ze het roerend eens. Sprinter 
Dylan Groenewegen staat boven aan de lijst. 
„Dylan is een uitzonderlijke renner”, vindt Van 
Vliet. Kuiper en Rooks zijn net zo enthousiast 
over het Amsterdamse lefgozertje. Kuiper: „Dat je, 

zoals Groenewegen vorig jaar, als 23-jarige 
niet-klimmer Parijs haalt zonder ook maar één 
keer vlak voor de bezemwagen gereden te hebben, 
dan heb je wat in je mars. Hij maakt echt een kans 
in de sprint.” Rooks: „Dan hebben we er eindelijk 
weer één, twintig jaar na Jeroen Blijlevens. Best 
kans dat het op het juiste moment allemaal op zijn 
plek valt.” 

GOUDEN ZET, GESINK
Sturen we dan eigenlijk helemaal geen goede 
klimmers naar de Tour? Zeker wel. Bau en Lau,  
de twee die ons een paar jaar geleden weer hoop 
 gaven, zijn erbij. En Robert Gesink, nog steeds. 
Wout Poels allicht. Maar de meesten van hen rijden 
de Tour in een dienende rol. Bauke Mollema zal 

▲ Van links naar rechts: Wout 
Poels, Laurens ten Dam, 
 Robert Gesink, Dylan Groene
wegen, Lars Boom, Bauke 
Mollema en Jos van Emden. ‘Hij   maakt kans’écht      een
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DE TOUR OP TV 
De Tour de France is elke middag live te 
zien op NPO 1 en Eurosport. Geen vakan-
tie? Zap dan om 19.30 uur naar NPO 3 
voor het NOS Tourjournaal. Later op de 
avond praat Dione de Graaff met tafel-
gasten de etappe door op NPO 1 in De 
Avondetappe (21.20-22.10 uur). Herman 
van der Zandt, die vorig jaar nog naast 
Dione zat, is de speciale verslaggever 
van de NOS in Frankrijk. Ook leuk: Tour 
Du Jour is terug bij RTL 7 (20.00-21.30 
uur), met Wilfred Genee en Michael 
Boogerd in de studio en Maxim Hartman 
en Filemon Wesselink op locatie.

JOS VAN  
EMDEN (32)
LOTTONL-JUMBO
▶ Had een 
succes volle slotdag 
in de Giro; hij won de slot
tijdrit in Milaan. Daarmee 
is hij ook meteen kans
hebber in de openingstijdrit 
van de Tour, in Düsseldorf. 
In 2015 reed hij de Tour ook.

ROBERT 
GESINK (31)
LOTTONL-JUMBO
▶ Joeg jarenlang op 
een hoge eindklassering 
in de Tour, maar had veel 
pech. Werd in 2010, na de 
 latere declassering van 
Contador en Mentsjov, toch 
vierde. Gaat nu voor een rit
zege in een bergetappe.

DYLAN 
GROENE
WEGEN (24)
LOTTONL-JUMBO 
▶ Sprinter. Lefgozer. 
Heeft al laten zien de 
 beste spurters weerwerk 
te kunnen bieden. In zijn 
eerste Tour lukte het net 
niet; hij is erop gebrand nu 
wel te excelleren.

STEVEN ROOKS:

‘  Goed dat Robert 
een keuze heeft 
gemaakt’

▲ Dione zit dit jaar 
zonder Herman 
aan tafel.

bij Trek vooral Alberto Contador assisteren, 
 Laurens ten Dam rijdt bij Sunweb in dienst van 
Warren Barguil. En Poels zal, als hij de laatste 
trainingsweken goed doorkomt, weer van on-
schatbare waarde kunnen zijn voor Sky-kopman 
Froome. 
Robert Gesink gaat wél voor zijn eigen kansen. 
Hij heeft zijn klassementsaspiraties laten varen, 
kiest zijn dag uit om te excelleren. Dat lukte  Gesink 
vorig jaar in de Vuelta, waar hij de prachtige 
 koninginnenrit won. Rooks: „’t Is goed dat Robert 
een keuze heeft gemaakt. Mensen herinneren mij 
ook altijd aan mijn zege op Alpe d’Huez, niet aan 
mijn tweede plek in het eindklassement.” Kuiper 

geeft hem een goede kans. „Gesink heeft er in de 
Ronde van Spanje aan geroken, weet nu wat het 
hem kan brengen. Hij is nog altijd een van de beste 

klimmers van het peloton.” Ook Van Vliet roemt 
de ‘carrièreswitch’: „Misschien vraag je het aan  
de verkeerde, ik ben nooit klassementsrenner 

 geweest. Maar het lijkt me helemaal niks om de 
hele dag te proberen aan te klampen en dan na 
drie weken afzien zevende of elfde te worden. Dan 
kun je toch veel beter je dagen uitzoeken.” 
Het moge duidelijk zijn: er is dus, ook vanuit 
 Nederlands perspectief, genoeg leuks te verwach-
ten in juli. Kuiper: „Deze jaren zaten er al een 
 tijdje aan te komen, we moeten er nu ook echt met 
volle teugen van genieten.”  ■

TV ❘ Tour de France ❘ elke dag ❘ NPO 1 en Eurosport
TV ❘ NOS Tourjournaal ❘ elke dag ❘ NPO 3
TV ❘ NOS De Avondetappe ❘ elke dag ❘ NPO 1
TV ❘ Tour Du Jour ❘ elke dag ❘ RTL 7

HENNIE KUIPER:

‘ Die jongen 
heeft heel wat 
in zijn mars’

WAT  
WETEN ZÍJ  
ERVAN?
Hennie Kuiper 
(68) reed 12 x de 
Tour en won 3 
ritten (2 x op 
Alpe d’Huez). Hij 
werd 2 x 2de. Nu 
beheert hij zijn 
eigen  museum.
Leo van Vliet 
(62) deed 6 x 
mee. Hij was 
een gewaar-
deerde pion in 
de roemruchte 
Raleigh-ploeg 
en won een 
etappe in 1979. 
Is nu koersdirec-
teur van de Am-
stel Gold Race.  
Steven Rooks 
(56) startte 11 x 
in de Tour en 
won 2 berg-
ritten; in 1988 op 
Alpe d’Huez, in 
1989 een klim-
tijdrit. Hij won in 
1988 het berg-
klassement en 
werd 2de (na 
 Pedro Delgado). 
Verzorgt nu 
 clinics voor 
 bedrijven.


