Dit zijn de twaalf Nederlanders die Parijs haalden

Ieder z'n eigen Tour
De één won een etappe, de ander
viel en bij Sunweb, dat vier ritten
pakte, was de champagne niet aan
te slepen. De twaalf Nederlanders
die Parijs haalden over hun Tour de
France.

mannen als wij zijn er te weinig
ritten'. Maar ik ga terugkomen. Dit
is de Tour. Het is zo'n mooie
beleving."
Mike Teunissen (24)
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Eerste Tour, Sunweb
Dylan van Baarle (25)

Derde Tour, Cannondale
,,Mijn beste Tour, maar het heeft
niet veel opgeleverd. Ja, pijn in mijn
benen. Na etappe zeven stond ik
op het podium voor de prijs voor de
strijdlust. Het rode rugnummer zit
op mijn routeboek geplakt en
bewaar ik, maar het blijft een
troostprijs. Het mooiste was dat
mijn ploeggenoot Rigoberto Urán in
Parijs als tweede op het podium
stond.''
Ramon Sinkeldam (28)

Derde Tour, Sunweb
,,De Tour rijden is een grote eer en
met zoveel succes helemaal mooi.
Vier ritten en twee truien in een
ploeg met mijn vrienden. De laatste
etappe die Matthews won, kwamen
we op de eerste berg boven en ik
reed nog voorop. Met negen man
vooraan terwijl er 40 man af waren
en iedereen begon kneiterhard te
rijden. Echt geweldig.''
Maurits Lammertink (26)

Eerste Tour, Katoesja

,,In de eerste week lukte niet alles,
maar daarna begon het te rollen en
leek het bij ons alsof we de Tour
speelden op de PlayStation. Dit
succes in mijn eerste Tour is echt
heel erg bijzonder. Ik denk dat als
ik thuis ga terugblikken, ik dan pas
echt ga geloven wat er is gebeurd."
Roy Curvers (37)

Zeste Tour, Sunweb
,,Mijn holtes zitten al dagen dicht
en ontstoken dus ik heb continu
hoofdpijn. Maar vlak voor Parijs
wilde ik niet stoppen. Dit jaar was
een jongensboek. Bij de laatste
zege van Matthews zat ik op drie
kilometer voor de finish met Mike
Teunissen, die z'n eerste Tour rijdt.
Ik zei tegen Mike: 'Deze dag ga jij
nooit meer vergeten'.''
Laurens ten Dam (36)

Negende Tour, Sunweb
,,Ik ben verrot, maar het gevoel is
super natuurlijk. Als je het
teamwork ziet, zeker bij die twee
etappes die Michael Matthews wint.
Daar zetten we gewoon met deze
ploeg de Tour op zijn kop. Dat is
fantastisch om mee te maken. Dit is
het mooiste jaar uit mijn carrière."

,,Mijn beste dag ooit op de fiets
beleefde ik op de Izoard. Ik werd
uiteindelijk 23ste en reed in een
groep met Mollema, Benoot en
Pauwels. Ik was echt blij dat ik die
mannen kon volgen. Ik zat
gigantisch stuk, maar kon er toch
van genieten. Ik heb bewezen dat
ik een grote ronde aankan."
Bauke Mollema (30)

Zevende Tour, Trek
,,Dat ik in een andere rol naar de
Tour kwam, heeft mij veel
opgeleverd. Ik heb veel
aangevallen, was genomineerd
voor de meest strijdlustige renner.
De ritzege deze Tour was mooier
dan al mijn andere overwinningen.
Mooier dan de Clásica San
Sebastian en de rit in de Vuelta.
Volgend jaar kom ik terug in mijn
favoriete wedstrijd, hopelijk als
klassementsrenner."
Albert Timmer (32)

Zevende Tour, Sunweb
,,Dit jaar was uniek. Ik heb alle
successen in de Tour meegemaakt,
maar dit was wel heel bijzonder. In
de laatste rit die Matthews won,
waar we met z'n allen op kop
hadden gereden, waren Ten Dam
en ik gelost achttien kilometer voor
het einde. Ploegleider Arthur van
Dongen kwam naast ons rijden en
zei: 'Fotofinish.' En toen:
'Gewonnen.' Echt kippenvel.''
Dylan Groenewegen (24)

Tweede Tour, Lotto-Jumbo
,,Ik heb wel veel geprobeerd mee
te zitten, maar het hooggebergte,
daar heb ik de benen niet voor. Er
zijn te weinig overgangsetappes
voor mij. Greg van Avermaet zei
het ook nog tegen me: 'Voor
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Marco Minnaard (28)

Eerste Tour, Wanty
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,,Een etappe winnen is ongelooflijk.
We hoopten er op en als het dan
lukt, is dat geweldig. Op het NK
lukte het niet, de hele Tour zaten
we er dicht tegenaan en nu lukte
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het. Die sprint leek een eeuwigheid
te duren. Maar als je dan moet
winnen, was dit wel een heel mooie
dag. Op de belangrijkste dag voor
sprinters.''
Koen de Kort (34)

Zeste Tour, Trek
,,Mijn prestaties hingen af van die
van Alberto Contador en daar
kunnen we kort over zijn: we
hadden er meer van verwacht.
Zonder valpartijen was een vierde
of vijfde plek realistisch geweest.
De overwinning van Mollema was
voor ons allemaal heel fijn. Toch
een soort ploegprestatie om hem
die dag in de vlucht te krijgen.
Bauke is gewoon een
wereldtopper.''
Tom Leezer (31)

Vierde Tour, Lotto-Jumbo
,,Ik wil elk jaar graag rijden, maar
door de extreme stress in het
peloton is de Tour niet altijd leuk.
Op dag twee viel ik, had veel last
van mijn rechterknie en vreesde dat
ik moest afstappen. Eenmaal thuis
vergeet je dat altijd weer.
Hoogtepunt? Toen ik op de top van
de Galibier kwam en hoorde dat
Primoz Roglic de rit gewonnen
had.''
* Robert Gesink, Jos van Emden
en Timo Roosen (vlnr) startten wel
in Düsseldorf maar vielen uit.
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