Hors Course

De fiere baard van Simon Geschke
vaak op straffe uitspraken te
betrappen. Wie de Tour volgens
hem gaat winnen? ,,Goh, ik denk
Froome. En anders wel Bardet of
Urán.'' Zou zomaar kunnen.
LÉONS HANDTEKENING
Na een bezoek aan de barbier weer het
mannetje: de Duitser Simon Geschke
van Sunweb.
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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.
PIM BIJL EN DAAN HAKKENBERG

Een Tour zonder een be- zoekje
aan de barbershop in de Village
Départ is geen Tour, vindt Simon
Geschke. De Duitser van Sunweb
is al jarenlang de trotse eigenaar
van een van de beste baarden in
het peloton. Die status wil je niet
verliezen in de drie weken van een
grote ronde, dus liet hij zijn baard
trimmen door Julien Joubert. Elke
dag voor de start zorgen barbiers
Julien en zijn maat Matthieu ervoor
dat renners strak op hun fiets
stappen. Op de rustdag reden ze
nog naar het hotel van Nacer
Bouhanni toe. Stukje service.
Toegegeven, het zijn vakmannen.
Na zijn bezoekje zag de baard van
Geschke er weer uiterst fier uit.

En zo stond Léon van Bon, een
tweevoudige ritwinnaar in de Tour
en tegenwoordig wielerfotograaf,
opeens weer handtekeningen uit te
delen. Bij de start werd hij
aangeschoten door een fan annex
verzamelaar, die prompt zeven
ansichtkaarten met daarop foto's
van Van Bon door de jaren heen op
tafel legde. Allemaal signeren s'il
vous plaît. ,,De oudste was uit
1990, de laatste uit 2011. Mooi
toch'', zegt Van Bon met een trotse
lach.
Een wielercarrière van meer dan 20
jaar. Het geeft Van Bon, 45 jaar en
inmiddels met grijs haar in zijn
baard, alle reden om trots te zijn.

ZOETEMELK
Joop Zoetemelk wandelde 's
ochtends in het zonnetje met zijn
vrouw Dany Pouille langs de
ploegbussen. De Tourwinnaar van
1980 stopte bij Hilaire van der
Schueren; de Belg was in de
nadagen van zijn carrière nog zijn
ploegleider bij Superconfex.
Daarna maakte hij een geanimeerd
praatje met Sunweb-ploegleider
Aike Visbeek. Maar bovenal blijft
Zoetemelk die kalme man, niet
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