Hors Course

De bril van Leezer

Tom Leezer.
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Door de Tour zwerven duizend-enéén verhalen, vele blijven
onbekend. In deze rubriek dagelijks
drie mini-hoofdstukken van de
buitenkant van de koers.
Op de flanken was Michal
Kwiatkowski bezig een Tour te
winnen met zijn kopman. Zijn
benen deden exact wat hij wilde:
keihard trappen. Maar die zonnebril
op zijn neus, daar had hij het
helemaal mee gehad. Hij stopte de
Oakley - à raison van zo'n 150 euro
- niet in het achterzakje van zijn
wielershirt. Nee, met een vloeiende
beweging belandde de bril in de
berm. Voor de gelukkige vinder.
,,Ik gooi mijn bril dus nooit weg'',
zegt Tom Leezer over de actie van
Kwiatkowski. Niet zo vreemd.
Leezer is de trotse bezitter van de
duurste bril van het peloton. ,,Het
ligt een beetje aan wat voor glazen
je hebt, wat voor coating en wat
voor frame, maar volgens mij is
deze rond de 1100 of 1200 euro. Ik
heb ogen van -1,75 en -1,5. Er
zitten ook een cilinder en een
prisma in. Dus ik heb mijn bril
gewoon nodig. In de auto ligt ook
altijd nog een reservebril.''

men zich dan zoal afvraagt: was dit
zijn zwaarste Tour ooit? Wat was
zijn lastigste moment? Wat vindt hij
van de opgetrokken muur van zijn
ploeg? Maar nee, de eerste vraag
kwam van een Chinese
verslaggever. ,,Hello, Chris. In het
verleden heb je meegedaan aan de
Ronde van Peking. Kom je dit jaar
weer terug naar China?" Froome
moest lachen, maar reageerde
gevat. ,,Eerst kijken of ik Parijs
haal."
WIELRENNERS IN EEN
VOETBALSTADION
Van de 67.000 plaatsen was
ongeveer de helft bezet, maar de
sfeer was er niet minder om. In het
Stade Vélodrome van Olympique
Marseille - inderdaad, waar Dennis
Bergkamp in 1998 scoorde tegen
Argentinië - keken zelfs de Tourrenners hun ogen uit. En die zijn
wel wat gewend, denk aan bocht 7
op Alpe d'Huez. Het kookpunt
bereikte het stadion toen Fransman
Romain Bardet het podium
afdaalde en naar voren werd
geschreeuwd. Twee minuutjes later
werd Chris Froome massaal
uitgefloten. Een schande, vonden
sommigen. De hoofdrolspeler zelf
maalde er minder om. ,,Het is denk
ik heel normaal met een Fransman
op 23 seconden achterstand", zei
Froome. ,,Ik neem dit niet
persoonlijk." Een slottijdrit met start
en finish in een voetbalstadion is
wat ons betreft de toekomst.
-Pim Bijl en Daan Hakkenberg

FROOME IN CHINA
Het was zaterdagavond rond een
uur of zeven stil in de zaal. Chris
Froome, na zijn sterke tijdrit voor
99,99999 procent zeker van de
Tour-zege, zou voor het eerst in
drie weken de tijd nemen voor een
uitgebreide persconferentie. Wat
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