
TOUR DE FRANCE 2015 (ROBERT DOUSI) 
 

In dit document worden alle 198 renners die zaterdag aan de start in Utrecht staan tegen het licht 

gehouden. Elk van de 22 deelnemende teams krijgt op één A4-tje een korte introductie en vervolgens 

worden de 9 renners van die ploeg ‘gecategoriseerd’ naar hun specifieke kwaliteiten, d.m.v. 

onderstaande tabel. 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

              

              

 

Op de laatste pagina van dit document staat een handig overzicht met alle renners per categorie. Bij 

de categorie ‘heuvels’ is hier een aanvullende schifting gemaakt tussen de sprinters en de mannen 

die in zo’n etappe de vlucht van een kopgroep kunnen afmaken. Heel veel succes en plezier met het 

invullen van jullie Tourpoules! 

Robert Dousi 

 

*Verklaring gebruikte termen 
 

Klassement  Tot deze categorie behoren de renners die voor de gele trui gaan of op zijn mínst mikken op een 

plek in de Top 5 van de eindklassering. De druk op deze kopmannen is extreem groot. Vaak kan er halverwege 

de Tour al een kruis door de helft van deze mannen. Wie o wie…..? 

Meesterknecht  Dit zijn mannen die zelf voor het klassement zouden gaan ware het niet dat ze deze Tour 

moeten werken voor een nóg sterker geachte kopman. Kan strategisch worden uitgespeeld in (berg)etappes en 

zelfs de rol van de kopman overnemen als deze om wat voor reden dan ook faalt. 

Tijdrijder  Specialisten in de race tegen de klok. Mogen zich in de openingsetappe uitleven en gelden als 

drijvende kracht in de ploegentijdrit. Kan met een ultieme jump ook voor verrassing zorgen in slotkilometers van 

een vlakke etappe. 

Etappe (sprint)  De snelsten der aarde als het gaat om de (laatste) paar honderd meter volle bak sprinten op 

vlak terrein. Moeten vaak in een zogeheten treintje van ploeggenoten gebracht worden en dan met gevaar voor 

eigen leven, tegen de 70 km/uur, hun duwende rivalen zien voor te blijven. 

Etappe (heuvels)  Als een vlakke etappe finisht op een steile heuvel, zijn de sprinters uit de categorie hierboven 

kansloos. Het komt dan aan op een ander type, meer allround renner die we in eerder in het voorjaar zijn 

tegenkomen in koersen met aankomsten vergelijkbaar met de Amstel Gold Race. 

Etappe (bergen)  Lichtgewichten van het peloton. Hebben grote problemen bij wind en op kasseien maar doen 

bergop zeker niet onder voor de toprenners van het klassement. Gaan voor een etappezege in Pyreneeën of 

Alpen en/of voor de bolletjestrui van het bergklassement.  

Knecht  De categorie renners die onze meeste waardering verdient. Hebben zelf geen ambities voor welk 

klassement dan ook en winnen alleen bij zeer hoge uitzondering een etappe. Moet drie weken kopman uit de 

wind houden, bidons halen en wielen afstaan maar wèl elke dag op tijd binnenkomen.   



AG2R-La Mondiale 
 

Deze Franse ploeg is kansloos voor de ploegentijdrit in Bretagne, maar zeker kansrijk voor de 

eindzege in het ploegenklassement. 

Jean-Christophe Peraud werd vorig jaar verrassend tweede in de Tour, een prestatie die de 38-jarige 

Fransman zeker niet gaat herhalen. Het zou hem sieren als hij zich in dienst zou stellen van de 

volgende generatie. Ik heb hem om die reden ook als ‘meesterkecht’ aangeduid (zie 1e pagina voor 

mijn definitie hiervan). 

Het druistige veulentje Romain Bardet werd vorig jaar vierde. De ploegleiding (en het Franse volk) 

zou er mijns inziens goed aan doen om niet direct een podiumplaats van hem te eisen, maar hem in 

de bergen vol voor etappezeges te laten gaan. Dat zou zomaar eens de bolletjestrui kunnen 

opleveren en in het verlengde daarvan ook een topklassering in het klassement. Omdat hij ook pas 

24 jaar is, is hij bovendien één van de belangrijkste gegadigden voor de witte trui van het 

jongerenklassement. 

Aanwinst Jan Bakelants hoort bij de slimste renners van het peloton. De Belg voelt de koers feilloos 

aan en heeft al bewezen een ontsnapping tot een goed einde te kunnen brengen. Alexis Vuillermoz 

is een groot Frans talent, moet zich vooral niet bekommeren om zijn klassement, maar vól op jacht 

gaan naar een ritzege op geaccidenteerd terrein. 

De lange Belg Johan Vansummeren moet de Franse lichtgewichten de hele Tour uit de wind houden, 

maar mag hopelijk, als ex-winnaar van Parijs-Roubaix, in de kasseienetappe zelf iets proberen.  

Christophe Riblon won in het verleden al twee (berg)etappes in de Tour de France maar is op zijn 

retour en doet er verstandig aan zijn kennis en ervaring aan de 10 jaar jongere Bardet over te dragen. 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

Bardet  Péraud    Bakelants Riblon Vansummeren 

       Vuillermoz   Cherel 

            Gastauer 

            Gaudin 

 

 

 

  



ASTANA Pro Team 
 

Lang moest deze ploeg vrezen voor Tourdeelname vanwege de dopingperikelen in 2014. Ploegleider 

Vinokoerov, zelf allerminst van onbesproken gedrag, reed in zijn tijd met een leeuwenhart en 

verwacht dezelfde koersinstelling van zijn renners.  

De rijke ploeg uit Kazachstan komt met een topteam naar de Tour om Vicenzo Nibali te helpen zijn 

gele trui te prolongeren. Vorig jaar was concurrent Quintana er niet bij in de Tour en vielen 

topfavorieten Froome en Contador voortijdig uit. Het zal er in 2015 dus in elk geval niet makkelijker 

op worden. Toch is het mogelijk op herhaling te gaan, omdat Nibali op alle terreinen èn onder alle 

weersomstandigheden tot de wereldtop behoort. En als meesterdaler kan hij zijn concurrenten, 

zeker bij een nat wegdek, ook in afdalingen onder druk zetten. 

Jacob Fuglsang zou in vrijwel elk ander team de onbetwiste kopman zijn. Hij treedt dit jaar echter 

aan als meesterknecht van Nibali. Alleen bij pech of fysieke malheur van zijn kopman mag hij voor 

eigen kans rijden. Desondanks gaat de Deen, net als twee dozijn andere renners, voor een top-10 

plaats. De ervaren Italiaan Michele Scarponi wordt ook geacht zijn kopman in de bergen bij te staan 

en zal, bijvoorbeeld op Alpe d’Huez, voor een etappezege gaan. 

De Nederlanders Lars Boom en Liewe Westra moeten hun Siciliaanse kopman met name in de eerste 

week bijstaan in Zeeland, op de kasseien (regen graag!) en in de ploegentijdrit. En o ja: Lars Boom 

reed de tijdrit in Utrecht al eens onder politiebegeleiding ten behoeve van een promotiefilmpje. Als 

iedereen in de regen moet rijden, behoort hij tot de favorieten voor de openingstijdrit. 

Voor de ploegentijdrit en het middengebergte is  Tanel Kangert uit Estland geselecteerd. Ik zou graag 

zien dat hij voor eigen kans mocht rijden, maar vrees het ergste. Zijn landgenoot Rein Taaramae 

krijgt een laatste kans om zijn klasse te tonen en een etappe te winnen. Als hij wéér niet thuis geeft, 

noemen we hem de rest van zijn loopbaan “eeuwig talent”. Hij is gewaarschuwd. 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

Nibali Fuglsang Westra   Taaramae Scarponi Grivko 

    Boom       Groezdev 

    Kangert         

 

NB! De jonge Italiaanse superklimmer Fabio Aru is uitgeput uit de Giro gekomen, skipt de Tour de 

France en gaat zich samen met Luis-Leon Sanchez richten op de Vuelta d’Espagna 2015 die over twee 

maanden van start gaat. Ook sprinter Borut Bozic is dit jaar niet van de partij. 

  



BMC Racing Team 
  

Een zeer sterke ploeg in de breedte, een van de favorieten voor de ploegentijdrit in Bretagne. 

Cadel Evans is ermee gestopt en daar ben ik persoonlijk niet rouwig om. Absoluut veel respect voor 

zijn indrukwekkende palmares, maar ik vond het toch maar een vreemde snoeshaan die nooit voor 

het vuurwerk heeft gezorgd wat bijvoorbeeld Nibali en Contador de laatste jaren hebben laten zien. 

Tejay Van Garderen gaat nooit de Tour de France winnen en dat weet hij zelf inmiddels ook. Heeft in 

grote rondes van drie weken altijd wel één slechte dag in de bergen en dan staat ie gelijk op een 

kwartier. Het parcours van 2015 is niet ideaal voor hem gezien het geringe aantal tijdritkilometers. Ik 

zou zeggen: ga op karakter voor een bergetappe en zie maar waar het schip strandt in het 

klassement. De Spaanse veteraan Samuel Sanchez moet hem bijstaan in de bergen. Hij daalt als een 

valk de steilste bergen af en hoopt zo zelf ook een etappe te kunnen winnen.  

Rohan Dennis is voor mij een podium-kandidaat voor de tijdrit in Utrecht. Hij kan ook zeker een berg 

over en zijn naam zal daarom in veel Tourpoules opduiken. Maar niet in de mijne. Parijs-Nice, Ronde 

van Romandie, dat werk kan hij zeker wel aan, maar een grote Ronde die drie weken duurt en dan 

Top-10 finishen in Parijs? Nee, dat zie ik hem niet doen. 

De Italiaan Daniel Oss is ook opgenomen in de Tour-selectie van BMC, wat een heerlijke renner is 

dat. In tussenetappes heeft hij een vrije rol en als je met hem in de kopgroep zit, weet je dat je een 

goede kans hebt om uit de greep van het peloton te blijven, zo hard rijdt ie. Ik ga van hem genieten 

in de ploegentijdrit (misschien rijdt hij het hele stuk wel alleen op kop) en gun hem een etappezege. 

Mensen die Greg van Avermaet in hun Tourpoule opnemen, kunnen halverwege de eerste week 

zomaar de gele trui drager in hun team hebben. Hij rijdt namelijk een verdienstelijke tijdrit, kent de 

Zeeuwse waaiers, kan kort achter de besten mee omhoog in Hoei en weet van wanten op kasseien. 

Maar zijn selectie is een groot risico: zijn vrouw staat op het punt van bevallen en dus staat een 

voortijdig vertrek uit de Tour vrijwel vast. 

Kersvers Zwitsers kampioen Danilo Wyss zal met veel moraal aan de Tour beginnen, toch verwacht ik 

geen vuurwerk van hem omdat hij zich zal moeten schikken in de rangorde van de ploeg. 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

Van Garderen S. Sanchez Dennis   Oss D. Caruso Quinziato 

        Van Avermaet   Schar 

            D. Wyss 

 

Philippe Gilbert is niet fit genoeg geacht voor de Tour en zal knarsetandend moeten toekijken hoe 

anderen “zijn” muuretappes voor zich opeisen. 

 

  



BORA-Argon 18 
 

Geen hoogvliegers in deze Duitse ploeg, zeg ik met alle respect. Vorig jaar deden ze ook al mee aan 

de Tour maar dan onder de naam Team NetApp – Endura. Blikvanger Leopold Konig vertrok echter 

naar Team Sky waarmee hun kans op een Top 10 eindklassering verkeken is. 

De ploegleiding is zelf ook realistisch genoeg om te weten dat hun ploeg niet The Talk of the Tour van 

2015 zal worden. Eén etappezege is het maximaal haalbare en dan is hun missie meer dan geslaagd. 

Met heel veel fantasie kunnen Dominik Nerz (bergen), Paul Voss (heuvels) of Sam Bennett (sprint) 

hiervoor zorgen.  

De Australiër Zakkari Dempster is een verdienstelijk tijdrijder en de Tsjech Jan Barta is een prima 

‘baroudeur’ die je graag mee hebt in een kopgroep. Maar een etappe wínnen….?  

Ik wens de mannen hoe dan ook heel veel succes, ze zullen het nodig hebben. Aanvallen maar! 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

Nerz   Barta  Bennett Huzarski Mendes Buchmann 

 
  Dempster   Voss   Schillinger 

              

  



 

 

BRETAGNE-SÉCHÉ Environnement 
 

Op de 2e zondag van de Tour staat er een ploegentijdrit op het programma in Bretagne, thuishaven 

van de shirtsponsor van dit team. Ik hoop dat ze zich hier in de VIP-tent niet al te veel van voorstellen 

want als deze ploeg géén laatste wordt, hebben ze het al goed gedaan.  

De A.S.O. heeft deze Pro-Continentale ploeg weer een wildcard toebedeeld, niet omdat hen grote 

kansen op succes worden toegedicht maar gewoon, omdat het Fransen zijn. Daar is niks mis mee, in 

andere landen werkt het net zo – denk bijvoorbeeld maar aan Topsport Vlaanderen in België en 

Roompot-Orange in Nederland. Maar let op: er staan echt niet louter koekebakkers aan de start 

namens deze ploeg.  

Pierrick Fédrigo is weliswaar op leeftijd maar behoort tot de allerslimste renners van het peloton 

met een neus voor de juiste ontsnapping èn de klasse om het af te maken. Hij is bovendien één van 

de weinige renners die tijdens een grote ronde beter wordt in plaats van slecht. Rond de 

jaarwisseling zet hij al een kruisje achter de Touretappe die hij dat jaar wil winnen, dit jaar 

gegarandeerd in de omgeving van Rodez, Mende en Valence.  

De Argentijn Eduardo Sepúlveda geldt als dark horse voor in het hooggebergte. Eerder dit jaar 

baarde hij opzien met een vierde plek in de ronde van San Luis en een tweede plek in de Ronde van 

Turkije. Geen idee wat hij kan in een drieweekse ronde, we gaan hem volgen en het meemaken. 

Brice Feillu heeft in het verleden mooie dingen laten zien in de Tour. Zo won hij in 2009 een fraaie 

Touretappe en werd hij vorig jaar nog 16e in het eindklassement. Hij is een verdienstelijk klimmer 

maar wel op het tweede plan, dus voor dagsucces is een enorme dosis geluk nodig. Ik zou hem willen 

adviseren voor de bolletjestrui van het bergklassement te gaan-  wie niet waagt, die niet wint. 

Voor de rest levert de ploeg noeste Franse arbeiders voor kansloze kopgroepjes in de eerste week. 

Niet eens met de hoop om een etappe te winnen, maar om zo lang mogelijk in beeld te rijden voor 

de broodheren. Ook belangrijk! 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

B. Feuillu   Fonseca   Fedrigo Sépulveda Brun 

        Delaplace   Périchon 

            Vachon 

            Gérard 

 

 

  



 

COFIDIS, Solutions Crédits 
 

De naamgever van deze Franse ploeg mag dan in kredieten handelen, maar aan de geselecteerde 

renners te zien, hebben ze ook dit jaar weer de hand op de knip gehouden. Om een populaire 

kwalificatie te gebruiken: “dit gaat ‘m niet worden”. Natuurlijk zal deze B-formatie er alles aan doen 

om met elke kopgroep mee te zitten omdat dit de enige manier voor hen is om in the picture te 

komen.  

De van FDJ overgekomen Nacer Bouhanni had dé blikvanger moeten worden in de Tour. Bouhanni is 

naar eigen zeggen klaar om na de Vuelta en de Giro, nu ook in de Tour te gaan oogsten. Het is even 

afwachten of het gaat gebeuren. De rasspurter viel afgelopen zondag bij het Franse nationale 

kampioenschap en het is maar de vraag of hij op tijd hersteld is om zaterdag in Utrecht te starten. Als 

de kleine gifkikker op tijd kan worden opgelapt, zie ik hem minimaal één etappe winnen.  

Voor het klassement is de Spanjaard Daniel Navarro meegenomen. In 2013 werd hij stiekem 9e in de 

Tour. Op zijn palmares staat verder een handvol etappezeges in kleinere etappekoersen. Het zou mij 

echter enorm verbazen als hij hier in 2015 een Touretappe aan kon toevoegen. 

Luis Angel Maté en Nicolas Edet gaan via ontsnappingen op zoek naar de bolletjestrui in de eerste 

Tourweek. Zodra er echter serieuze cols opdoemen, doen ook deze mannen niet mee voor de 

prijzen. 

Zonder Bouhanni geen vetpot, deze ploeg. Mèt hem is het een heel ander verhaal voor Cofidis. 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

Navarro      Bouhanni J. Simon Maté Sénéchal 

        
 

Edet Soupe 

        
 

  Vanbilsen 

            Laporte 

 

 

 

 

  



ETIXX – QUICK STEP 
 

Misschien wel de beste ploeg van de wereld in de breedte. Heeft voor elke sprintkoers, tijdrit, 

eendaagse klassieker of etappekoers minstens één favoriet in huis. Dit team  is bovendien veelvoudig 

winnaar van ploegentijdritten. Kunnen zich veroorloven om super coureurs als Tom Boonen, Niki 

Terpstra, Julian Alaphillippe en Gianni Meersman thuis te laten. 

De kopman voor het klassement is deze Tour de Colombiaan Rigoberto Uran. Ik verwacht geen 

podiumplaats voor hem, maar wel een plek daar kort achter. In het hooggebergte staat hij er 

namelijk alleen voor en hij mist de explosiviteit van de beoogde top-4 (Quintana, Froome, Contador 

en Nibali) om het verschil te kunnen maken.  

Tony Martin, alias Der Panzerwagen, gaat voor het geel in Utrecht. Ik denk dat deze tijdrit nèt te kort 

is voor de Duitse turbodiesel, maar hij is er zeker toe in staat. Hij gaat er halverwege de Tour een 

keer op 110 kilometer van de aankomst vandoor om vervolgens nooit meer teruggehaald te worden. 

Naast Tony Martin heeft Etixx-QuickStep nog twee renners in de gelederen die in de eerste week de 

gele trui kunnen pakken: de Tsjech Zdenek Stybar en vooral ook de Poolse wereldkampioen Michal 

Kwiatkowski. Beiden een goede tijdrit, beiden een puike punch bergop en allesbehalve angst voor de 

kasseien. Erg benieuwd naar hen. 

Mark Cavendish gaat voor zijn 26e (!) etappezege in de Tour de France en ik zie hem daarin slagen. 

Niet in de laatste plaats vanwege de aanwezigheid van de Australiër Marc Renshaw, de beste lead-

out man van de wereld. Als Cav om wat voor reden dan ook moet passen in een etappe, kan de 

Italiaan Matteo Trentin de honneurs waarnemen -zeker in lastige finales waarin sprinttreinen zijn 

ontregeld. 

Over de Tourselectie van Julien Vermote tast ik in het duister, of het moet zijn omdat de Belgische 

ploegleider Patrick Lefèvere anders geen landgenoot aan de start in Utrecht zou hebben. 

 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

Uran   T. Martin Cavendish Kwiatkowski   Golas 

      Trentin Stybar   Vermote 

            Renshaw 

 

  



FDJ 
 

Thibaut Pinot houdt van Frankrijk en Frankrijk houdt van hem. Door zijn 3e plaats in 2014 in de 

eindklassering èn de witte trui van het jongerenklassement, rekenen de Fransen dit jaar op de gele 

trui voor hun 25-jarige held. Met weinig tijdritkilometers en veel aankomsten bergop is het parcours 

op zijn lijf geschreven, dus de Franse media maken zich al likkebaardend op voor de opvolger van 

Bernard Hinault, de laatste Franse Tourwinnaar (1985).  

Ten onrechte, als je het mij vraagt - want Pinot staat voor we de bergen intrekken al op twee 

minuten achterstand door de (ploegen)tijdrit en de kasseienetappe. En die twee minuten zie ik hem 

nergens goedmaken, te meer omdat hij bang is om te dalen en daar juist nog meer tijd gaat verliezen 

op waaghalzen als Nibali, Bardet en Contador.  Etappezege en Top-10, tant pis – niet verkeerd toch? 

Voor de sprints wordt een andere Franse held uitgespeeld. Maar hoewel Arnaud Démare een rappe 

man is, komt hij volgens mij in het echte geweld net tekort tegen mannen als Kristoff, Greipel en 

Cavendish. En als het heuvelop sprinten wordt, zijn o.a. Matthews, Degenkolb en Sagan weer rapper. 

Zullen we hem dan maar opschrijven voor twee vierde plaatsen in de eerste Tourweek? Bij dezen. 

De enige niet-Fransoos in de ploeg, de Zwitser Steve Morabito, doet er verstandig aan voor eigen 

kansen te rijden. Een renner met zijn kwaliteiten kan in de derde Tourweek in de sprint afrekenen 

met zijn medevluchters.  

De Franse ‘baroudeurs’ Jeremy Roy en Matthieu Ladagnous gaan honderden kilometers in een 

kopgroep rijden maar geen etappe winnen.  

 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

Pinot   Morabito Démare Seb. Chavanel Geniez Bonnet 

    Vaugrenard       Ladagnous 

            Roy 

  



IAM Cycling 
 

Als een mooi wielertenue garant stond voor overwinningen, had deze Zwitserse ploeg veel meer 

gewonnen dan ze tot nu toe hebben gedaan. 

De Zwitser Mathias Frank is de kopman van IAM-Cycling  voor het klassement. Van hem moeten 

geen wonderen worden verwacht. Ik zou hem de tip willen meegeven voor het bergklassement te 

gaan, wel degelijk een hoofdprijs in de Tour, want een verdienstelijke 12e plaats in de 

eindrangschikking van 2015 zijn we over vijf jaar echt wel weer vergeten.  

Ik hoop dat de Colombiaan Jarlison Pantano dit stukje ook leest over de 12e plek want die heeft dan 

geen zin meer om Frank door het hooggebergte te loodsen en gaat hopelijk lekker voor eigen kans 

koersen. 

Jerome Coppel kan een aardig klassement rijden waarvoor hij dan op de eerste dag van de Tour 

gelijk de basis moet leggen; tijdrijden is meer nog dan klimmen zijn specialiteit. Ook hij zal in eerste 

instantie zijn diensten moeten aanbieden aan zijn Zwitserse kopman en lijkt dus geen verstandige 

keuze voor de Tourpoules. 

Oudgediende Sylvain Chavanel is het aan zijn stand verplicht om voor een etappezege te gaan. Hij zal 

hiervoor het nodige geluk nodig hebben want de tijden dat hij iedereen op een korte helling uit het 

wiel reed, zijn voorbij. En ook de sprint van een kleine kopgroep lijkt niet meer in veilige handen bij 

‘Chava’. Zo’n sprintje is meer wat voor Martin Elmiger. In een massasprint kan hij echter alleen een 

etappe winnen als er sprake is van een valpartij met favorieten in de laatste kilometer. Zo eerlijk 

moeten we wel zijn. 

Notoir tijdrijder Stef Clement mag ook zijn geluk beproeven in de tijdrit in Utrecht en zal in de laatste 

week proberen mee te zitten met een kopgroep. Voor de Tourbingo: iedere keer dat onze 

landgenoot in beeld komt, zal het woord “wegkapitein” vallen, tot vervelens aan toe. 

Nog op zoek naar een dark horse voor de tijdrit in Utrecht? De Oostenrijker Matthias Brändle is een 

proloogspecialist (= tijdrit onder de 9 kilometer) maar heeft ook een langere adem. Niet voor niets 

was hij in 2014 de houder van het werelduurrecord met meer dan 51 km/u. 

 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

Frank Coppel Brändle Elmiger Syl. Chavanel Pantano M. Wyss 

    Clement       Hollenstein 

 

  



LAMPRE-MERIDA 
 

Tenue, zonnebrillen, fietsen, gel. Alles ziet er pico-bello uit bij deze Italianen. Maar wie denkt dat het 

alleen maar om uiterlijk vertoon draait en niet om de knikkers, heeft het mis. Dit is een uitstekende 

ploeg waarvan ik veel verwacht. Niet zozeer in de ploegentijdrit en/of ploegenklassement, maar wel 

als het gaat om dagzeges. 

De kopman Rui Costa is een fantastische alleskunner, niet voor niets voormalig wereldkampioen, en 

gaat ongetwijfeld top-10 eindigen. De strategisch koersende kopman snapt in tegenstelling tot veel 

Nederlandse renners dat een etappezege gecombineerd met een 20e plek in het eindklassement veel 

meer waard is dan een 10e plek zonder etappezege. Als hij zich dit jaar niet enkel focust op het 

klassement zoals in 2013, gaat hij dit jaar zeker zijn vierde Touretappe pakken. En heel stiekem 

droomt de Portugees van de gele trui op de Muur van Hoei. 

Jose Serpa en Rafael Valls dienen hun kopman bij te staan in de Pyreneeën en Alpen en mogen bij 

gelegenheid zelf proberen een bergetappe te winnen. Meervoudig Kroatisch kampioen Kristijan 

Durasek is in topvorm en gaat voor een etappezege. Hij won dit jaar al de eerste etappe in de Ronde 

van Zwitserland en het eindklassement in de Ronde van Turkije.  

In 2015 staat een heel bataljon aan topsprinters niet aan de start. Om uiteenlopende redenen missen 

we Kittel, Modolo, Viviani, Boonen, Hofland, Meersman, Mezgec….. en zo kan ik nog wel even 

doorgaan. Op het vlakke zijn er natuurlijk nog Cavendish, Bouhanni en Kristoff en iets meer heuvelop 

komen mannen als Sagan, Matthews, en Degenkolb bovendrijven.  

Maar zoals elk jaar zijn er één of twee mannen die zich opeens ook in de voorste linie melden. Mijn 

tip voor 2015: Davide Cimolai. De Italiaanse veteraan Fillipo Pozzato heeft carte blanche in de 

kasseienrit en tijdens heuvelsprints en zal met al zijn ervaring ook fungeren als lead-out man van 

Cimolai. 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

Rui Costa Durasek  R. Plaza Cimolai Pozzato Serpa Oliveira 

          Valls Bono 

 

 

  



 

LOTTO-SOUDAL 
 

De Belgische Lotto-ploeg, niet te verwarren met het Nederlandse Lotto NL – Jumbo. 

Ik vind het persoonlijk nogal wat om meer dan de helft van je Tourploeg op te offeren voor André 

Greipel. Natuurlijk, hij heeft de nodige sprintzeges behaald -zeker ook in de Tour, maar heeft altijd 

veel kansen nodig en de vraag is of die er gaan komen voor ‘De Gorilla’. Massasprints in de Tour zijn 

verschrikkelijk gevaarlijk. Niet alleen vanwege de vele sprinttreintjes, maar ook omdat de 

klassementsrenners tot 3 kilometer van de meet angstvallig van voren worden gehouden. In dat 

gedrang heeft de Duister zich vaak teveel gentleman getoond, en dat getalm is iets wat in de Tour 

subiet wordt afgestraft. 

Supertalent Tim Wellens mag bergop naar hartenlust aanvallen, heeft ook aangekondigd dat te gaan 

doen (“om te beginnen in de Ardennen”) en dan zien ze bij Lotto-Soudal wel waar het schip strandt 

in het eindklassement. Getipt als outsider voor de bolletjestrui voor het bergklassement, wie weet. 

En dan Thomas de Gendt, tja…. hij gaat het zeker en vast weer proberen in het middengebergte. 

Maar ik zou mijn geld toch liever zetten op alleskunner Tony Gallopin. Deze aanvaller kan heuvelop 

sprinten en wordt ook in het hooggebergte steeds beter. De Fransman is bovendien een superdaler 

en die kwaliteit biedt dit jaar perspectief op een etappezege, bijvoorbeeld in Rodez. 

Tot slot nog een eervolle vermelding voor Adam Hansen. Zo’n kerel wil elke ploegleider wel in zijn 

team.  Reed sinds 2012 maar liefst 11 (!) grote Rondes op rij uit. Als luxe knecht, maar zeker ook als 

aanvaller die al heeft bewezen een vlucht af te kunnen maken.  

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

    De Gendt Greipel Gallopin Wellens Bak 

        Hansen   Debusschere 

            Sieberg 

            Henderson 

 

  



 

MOVISTAR Team 
 

Movistar is een topploeg met vele mogelijkheden. Er ligt echter een koningsdrama op de loer met 

een zittende Spaanse grootvorst die zijn Colombiaanse kroonprins de hoogste zetel niet gunt. 

Als Alejandro Valverde zich komende Tour volledig in dienst stelt van zijn kopman, te weten: 

superklimmer Nairo Quintana, is laatstgenoemde mijn favoriet voor de eindzege van de Tour de 

France 2015. Maar ja, daar zeg ik nogal wat. De slimme, oude vos Valverde is linkmichel van beroep 

en zou zijn eigen moeder nog de hekken in rijden voor een podiumplaatsje in de Ronde van Stiphout.  

De Spanjaard zal zich zeker in de eerste week geen moer aantrekken van eventuele stalorders. Als 

Quintana zou vallen in de kasseienrit, is Valverde in staat om vol op kop te gaan rijden om na afloop 

te verklaren dat zijn oortje het niet deed. Op de Muur van Hoei in de 3e etappe, kan hij zelf al een 

gooi doen naar de gele trui en hij zal dat zeker niet laten. Valverde is sinds jaar en dag een ‘must 

have’ in Tourpoules omdat ‘El Imbatido’ (De Onverslagene) in de helft van alle etappes bij de eerste 

10 rijdt, als ie ze al niet wint. Alleen eerst even die vervloekte Zeeuwse wind en Franse kasseien 

trotseren.... 

Movistar heeft voor de Tour de France van 2015 een blik tijdrijders van formaat opengetrokken. De 

Spanjaard Jonathan Castroviejo en de Italiaan Adriano Malori hebben hun prijzenkast volstaan met 

eremetaal als het gaat om races tegen de klok. De Britse specialist Alex Dowsett completeert het trio 

hardrijders dat ervoor moeten zorgen dat kopman Quintana geen minuten aan zijn broek krijgt in 

Bretagne.  

Gorka Izagirre en Imanol Erviti gaan hun geluk beproeven tijdens een vlucht in de bergen. Ik wens 

hen veel succes, ze zullen het nodig hebben - om maar te zwijgen van een flinke dosis geluk. Meer 

kans op een dagsucces heeft naar mijn inschatting de man met de mooiste naam van het peloton: 

Winner Anacona. Leuk weetje: hij is vernoemd naar de Nederlandse klimmer Peter Winnen. 

José Herrada moet de komende drie weken 325 bidons bij de ploegwagen ophalen, twee keer in 

volle finale een wiel afstaan en toch elke dag op tijd binnenkomen. Voorwaar geen sinecure, maar 

het gaat hem lukken. 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

Quintana Valverde Dowsett   G. Izagirre Anacona Herrada 

    Castroviejo   Erviti     

    Malori         

 

De beide heuvelsprinters met voorletters “J-J” van Movistar (Rojas en Lobato) doen niet mee aan de 

Tour 2015. Ook in deze etappes gaat Valverde dus zijn ploeg opeisen. 

 

  



MTN-QHUBEKA 
 

Voor het eerst in de Tour-geschiedenis staat er een ploeg aan de start waar renners van het 

Afrikaanse continent in de meerderheid zijn. Dat is op zich een hartverwarmend feit, maar als ik zo 

naar de namen kijk, hadden ze van mij thuis mogen blijven.  

De sprinter Tyler Farrar levert namelijk al jaren niet meer als het erop aankomt en kan in deze Tour 

alleen nog winnen als er een massale valpartij plaatsvindt. Als hij er al zelf niet bij ligt, de pechvogel. 

De Noor Edvald Boasson Hagen werd ooit een toekomst à la Eddie Merckx voorspeld maar hij is 

blijven hangen en dat is echt doodzonde met zijn kwaliteiten. Ik hoop dat hij zich komende Tour 

bevrijd voelt van stalorders en vol in de aanval gaat op heuvelachtig terrein. In een kopgroep hoeft 

hij qua sprint in elk geval niemand te vrezen. 

Lichtpuntje in deze ploeg zou de jonge Zuidafrikaan Louis Meintjes kunnen zijn. Hij maakte veel 

indruk op mij in het voorjaar en als hij elke dag in zijn eigen tempo omhoog rijdt, zit er misschien wel 

iets moois in het vat voor deze sympathieke Zuid-Afrikaan. 

Daniel Teklehaimanot uit Eritrea gaat vaak meezitten in kopgroepen, tot grote frustratie van 

honderden commentatoren wereldwijd die keer op keer zullen struikelen over zijn naam. 

Steve Cummings? Mwah, nee. 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

Meintjes   Cummings Farrar BoassonHagen   R.vanRensburg 

    Teklehaimanot J.vanRensburg Pauwels   Kudus 

  



ORICA-GreenEdge 
 

Vriendenteam gestoeld op een Australische kern, dit jaar weer één van de favorieten voor de 

ploegentijdrit in Bretagne. De ervaren stoomlocomotieven Luke Durbridge en Svein Tuft moeten de 

kar trekken tijdens deze team-performance en mogen in Utrecht gelijk los op hun geliefde discipline: 

de tijdrit. 

De piepjonge Britse tweeling Simon en Adam Yates mogen we met hun gewicht van 58 kilogram 

voorin verwachten in bergetappes.  Tijdens de ploegentijdrit in Bretagne zullen de Twins alle zeilen 

moeten bijzetten om er niet direct vanaf te waaien. Wie er na de Pyreneeën het beste voor staat van 

de twee, zal worden gesteund door de ander om een mooi klassement neer te zetten. Moeilijk te 

voorspellen wie dat zal zijn, ik heb ze allebei maar als klimmers opgevoerd. 

Zeker als het licht bergop gaat, behoort Michael Matthews tot de allerbeste sprinters van de wereld. 

Omdat hij ook een goede tijdrit in de benen heeft, sluit ik niet uit dat hij -zoals hij vorig jaar in de Giro 

ook al in de leiderstrui reed - een paar dagen de gele trui mag dragen. Als de laatste kilometers net 

even te steil en/of te lang zijn voor “Bling”, trekt Orica-GreenEdge de troefkaart Simon Gerrans.  Hij 

sprintte heuvelop naar etappezeges in alle grote rondes, won Milaan-San Remo en Luik-Bastenaken-

Luik en zal zich als een vis in het water voelen op de “muren” van Hoei, Bretagne en Mende. Ik gun 

hem een etappezege van harte na al die valpartijen in het voorbije jaar.  

De Zuidafrikaan Darryl Impey en de Zwitser Michael Albasini kunnen zo’n heuveletappe trouwens 

ook prima aan en zouden voor een verrassing kunnen zorgen als Matthews en Gerrans passen. 

Onze landgenoot Pieter Weening, tien jaar geleden nog etappewinnaar in Gérardmer, is ook 

geselecteerd. Hij zal zijn diensten aanbieden aan de sprinters en klimmers van de ploeg maar heeft 

ongetwijfeld twee of drie etappes aangekruist waar hij voor eigen kans mag rijden.  

We zijn benieuwd! 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

  Durbridge Matthews Gerrans A. Yates Weening 

  Tuft  Albasini S. Yates  

    
Impey 

   

 

 

  



 

TEAM CANNONDALE-GARMIN 
 

Italiaans-Amerikaanse fusieploeg met abonnement op pech. Maar….. ik vind dat ze ook geen geluk 

áfdwingen. Dolgraag zou ik ploegleider van dit rijke materiaal willen zijn.  

Mijn aanpak voor de Tour 2015: vergeet het klassement. Leuk zo’n 7e, 14e en 21e plek bij de slotsom 

in Parijs, maar daar kopen sponsors en fans niks voor.  Maar ja, niet ik -maar de Amerikaans Jonathan 

Vaughters heeft het voor het zeggen en dus krijgt zijn landgenoot Andrew Talansky een beschermde 

status als kopman voor het klassement.  Een plek bij de Top-5 van de eindklassering zou mij op zijn 

zachtst gezegd verbazen. De routinier Ryder Hesjedal gaat mee als zijn meesterknecht maar moet 

natuurlijk gewoon zijn oortjes uit doen en in de Alpen - als hij al op meer dan een kwartier staat- voor 

een etappezege gaan.  

De Ierse klimmer Daniel Martin heeft een uitstekend eindschot bergop en behoort tot de favorieten 

voor de “muur”-etappes in Hoei, Bretagne en Mende. En passant kan hij ook een mooi klassement 

rijden dus wie ‘Dan’ vergeet op te nemen in zijn/haar Tourpoule, zou hier wel eens serieus spijt van 

kunnen krijgen. Tenzij hij in de eerste week gelijk valt natuurlijk, en dat is helaas in zijn geval geen 

onwaarschijnlijk scenario. 

Ramunas Navardauskas is een tijdrijder die ik bij de sprinters heb gezet omdat hij die discipline ook 

beheerst en er een aantal aankomsten op zijn lijf geschreven zijn. En de hele wereld gunt Jack Bauer 

in 2015 een etappezege. Wat was dat verschrikkelijk sneu vorig jaar, toen hij zijn vlucht op een paar 

meter voor de finishlijn zag stranden doordat hij werd opgeslokt door het genadeloze peloton.  

Chauvinistisch als we zijn, verheugen we ons enorm op de ontsnapping(en) waarbij de Nederlanders 

Sebastian Langeveld en Dylan van Baarle betrokken zijn. De kans dat een kopgroep wegblijft, is niet 

heel groot (en dan moet je het ook nog maar zien af te maken), maar alleen al de pret van het 

hebben van een Nederlander in de kopgroep, is miljoenen landgenoten heel veel  waard.  

Waarvan acte mannen, ga ervoor! 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

Talansky Hesjedal Bauer Navardauskas Langeveld D. Martin Van Baarle 

            Haas 

            Koren 

 

 

  



 

TEAM EUROPCAR 
 

De donkergroene brigade Team Europcar gold jarenlang als Franse hoop in bange dagen. Ploegleider 

Bernaudeau neemt louter Fransen mee naar de Tour die we bijna elke dag in de aanval zullen zien. 

De Franse fans kijken weer reikhalzend uit naar de klimprestaties van hun broodmagere landgenoot 

Pierre Rolland, ook dit jaar weer kandidaat voor de bolletjestrui van het bergklassement. 

Bryan Coquard komt steeds dichter bij een etappezege en werd vorig jaar al 3e in de strijd om de 

groene trui van het puntenklassement. Wil hij in 2015 een etappe winnen, dan doet hij er in elk geval 

verstandig aan zich niet met iedere tussensprint te bemoeien. 

De Franse renners Cyril Gautier en Romain Sicard mogen hun geluk beproeven in de finale van 

etappes die noch de sprinters, noch de klassementsrenners kunnen bekoren. 

Maar Europcar is sinds jaar en dag natuurlijk vooral de ploeg van Thomas Voeckler. De rasaanvaller 

die ongeacht de aard van de etappe, weer of geen weer,  áltijd ten aanval trekt. En dat met veel 

gevoel voor drama, want zodra de live-uitzending begint en “Titi” het sein krijgt dat hij in beeld is, 

gaat de mond wijd open en demarreert hij, briesend als een bronstig edelhert daarbij een spoor van 

eau de cologne achterlatend, de ijdeltuit! 

 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

Rolland     Coquard Voeckler Sicard Gène 

        Gautier   Nauleau 

            Quémeneur 

            Tulik 

 

 

 

  



 

 

TEAM GIANT-ALPECIN 
 

Marcel Kittel gaat niet mee naar de Tour de France van 2015. Een moedige, maar juiste beslissing van 

de ploegleiding. Als hij in orde is, is hij de snelste man van de wereld en dat rechtvaardigt dus een 

sprinttrein die volledig in zijn dienst rijdt. Maar het voorjaar van de Duitser is als gevolg van een virus 

volledig de mist ingegaan en hij is mijlenver verwijderd van de topvorm die nodig is om voor 

etappezeges in aanmerking te komen. Tóch verwacht ik veel van Team Giant-Alpecin deze Tour. 

Met John Degenkolb hebben ze nog altijd een sprinter van formaat in huis. Het moet dan wel een 

pittige heuveletappe zijn geweest en bij de finish iets omhoog gaan omdat hij anders Cavendish en 

Greipel niet voorbij komt. Bovendien hebben we het hier over de winnaar van Parijs-Roubaix 2015, 

dus hij heeft sowieso een kruisje achter de vierde etappe in Noord-Frankrijk gezet.  

Ook Ramon Sinkeldam is een rappe spurter maar hij verloor afgelopen zondag bij het NK de spurt 

van niet-sprinter  Niki Terpstra. En dan moeten we ons hardop afvragen of hij dan tegen de 

sprintelite wel iets in de melk te brokkelen heeft. Ik vrees in elk geval van niet. 

Ondanks zijn tegenvallende prestatie bij het NK tijdrijden vorige week (4e), is Tom Dumoulin mijn 

topfavoriet voor de tijdrit in Utrecht en dus voor de eerste Nederlandse gele trui sinds Eric Breukink 

in 1989. En als dat hem niet lukt, acht ik hem ook nog kansrijk voor een etappe in het 

middengebergte. Linksom of rechtsom, ik ben ervan overtuigd dat hij ons veel plezier gaat bezorgen. 

De jonge Fransman Warren Barguil is een uitstekende renner die met de besten meekan in de 

bergen en in 2015 misschien al in een rol kan gaan spelen in het algemeen klassement. Sowieso is hij 

(podium)kandidaat voor de witte trui van het jongerenklassement.  

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

Barguil   T. Dumoulin Degenkolb Geschke   Curvers 

      Sinkeldam     De Kort 

            Timmer 

            Preidler 

  



 

TEAM KATOESJA 
 

De nummer 1 in het actuele ploegenklassement van de UCI, niet in de laatste plaats vanwege het 

geweldige voorjaar van de klasbak Alexander Kristoff.  

Bij afwezigheid van Kittel, lijkt de Noor in de vlakke etappes vooral rekening te moeten houden met 

Cavendish, Bouhanni en Greipel. Als het wat meer bergop gaat, legt hij het misschien wel af tegen de 

categorie Sagan, Matthews en Degenkolb, maar dit jaar krijgen de renners meer punten als de 

aankomst vlak is. Hierdoor is Kristoff mijn favoriet voor de groene trui van het puntenklassement. 

Als Joaquin Rodriguez zelf het parcours voor de Tour de France had mogen tekenen, zou het er 

ongeveer zo uitzien als de editie van 2015. Weinig tijdritkilometers, veel klimwerk en nog 

belangrijker: drie aankomsten op korte maar o zo steile  “muren” (Hoei, Bretagne en Mende).In de 

eerste paar dagen ligt er wel het nodige gevaar op de loer. Bij windkracht 2 waait de 56 kilo zware 

Spanjaard er al namelijk af en van kasseistroken heeft hij nachtmerries. Als hij heel blijft in de eerste 

week, gaat hij zijn beste Tour ooit rijden - gelardeerd met minimaal één ritzege. 

Van Luca Paolini ben ik groot fan. “Gerva” is op leeftijd en zal zich deze Tour schikken in zijn rol als 

knecht waar dan ook of voor wie dan ook. In Gent-Wevelgem 2015 hebben we geleerd dat er in geval 

van windkracht 10, massale valpartijen en stromende regen, maar één man kan winnen - en dat is hij.  

De 2015 winnaars van de Rondes van Romandie en - Zwitserland (respectievelijk Ilnur Zakarin en 

Simon Spilak) zijn door de ploegleiding niet geselecteerd voor de Tour de France. Vooropgesteld dat 

ik dat niet kan bewijzen, vermoed ik dat zij de julimaand gebruiken om hun apothekerskastje aan te 

vullen, maar dit terzijde. 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

Rodriguez G. Caruso Machado Kristoff Paolini Losada Guarnieri 

            Haller 

            Kozonchuk 

  



TEAM LOTTONL-JUMBO 
 

Vroeger Rabobank, toen Blanco, vervolgens Belkin en nu dus Team LottoNL- Jumbo. Ik kan 42 

pagina’s wijden aan ons Nederlandse toppers, maar volsta met een oproep van drie alinea’s: 

Robert Gesink, Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk en Laurens ten Dam moeten niet verzanden in 

oeverloze discussies over kopmanschap en meesterknecht (ik moest wat, zie tabel hieronder) en al 

helemaal ophouden met dat gelul over “mikken op top-10 van het eindklassement”. Een val kan een 

vooraf uitgestippeld plan in één klap naar de haaien helpen en dan staan we straks  in Parijs weer 

met lege handen.  

Ik doe hierbij een dringende oproep aan het kwartet om massaal in de aanval te gaan (Kruijswijk gaf 

het goede voorbeeld afgelopen Giro!) en een etappezege heilig te verklaren. Want als één van deze 

vier in de eerste helft van de Tour een etappe wint, is het mijn stellige overtuiging dat er snel een 

tweede etappezege zal volgen. En vanwege de moraal die dat met zich meebrengt tevens drie 

plekken in de Top-20, waardoor ook de zege in het ploegenklassement in beeld komt. 

Jongens, alsjeblieft. Bijna niemand weet meer dat Robert Gesink in de Tour van 2010 zesde  werd in 

het eindklassement (en na dopingcorrectie zelfs vierde), maar iedereen weet nog dat vijf jaar 

daarvoor Pieter Weening een etappe won. I rest my case…… 

De in het voorjaar teleurstellende Belg Sep Vanmarcke vind ik te goed om als ‘knecht’ aan te duiden 

en dus heb ik hem maar - tegen beter weten in- opgenomen als kandidaat voor sprintetappes. Maar 

ik doel hier natuurlijk op de sprint van een select groepje in etappe nummer 4, de kasseienrit – waar 

de Belg zich als een vis in het water voelt. 

De Duitser Paul Martens is meegenomen voor de heuvelsprints die op het programma staan. Ik snap 

hier niks van. Hij doet in deze etappes mee om de plekken 6 tot 15, daar zit echt niemand op te 

wachten. Hij wordt in oktober al 32 jaar maar won tot nu toe slechts magere etappes in rondjes als 

Burgos, Luxemburg en Algarve. Waarom zou hij dan in de Tour een kans maken tegen de wereldtop? 

Had liever een jong Nederlands talent meegenomen om aan het grote werk te ruiken. Echt een 

gemiste kans, wat mij betreft. 

Jos van Emden droomt zondag van de kopgroep in de etappe van Utrecht naar Zeeland en kent, net 

als Tom Leezer en Bram Tankink, zijn plek in de formatie van 2015. 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

Gesink Kruijswijk   Vanmarcke Martens Ten Dam Leezer 

Kelderman           Tankink 

            Van Emden 

 

  



TEAM SKY 
 

Bizar sterke ploeg, kijk eens naar de namen onderaan deze pagina! De grote vraag is: kan een team 

van acht kroonprinsen één beoogde koning in drie weken koers op de troon krijgen?  

De tactiek van Team Sky is anno 2015 voor niemand een geheim meer. In de laatste pakweg twee uur 

van een bergetappe gaan ze achterlijk hard op kop rijden en slinkt de voorsprong van enkele dappere 

vluchters als sneeuw voor de zon.  

Bij aanvang van de slotklim gooien ze het gas helemaal open. Eén voor één trappen de Sky-mannen 

hun maximale wattage net zo lang tot ze niet meer kunnen. Als de voorste man geparkeerd staat, 

neemt de volgende het gewoon over. In een mum van tijd is het grote peloton een kopgroep 

geworden van maximaal 20 renners die stuk voor stuk het gevoel hebben dat hen de keel wordt 

dichtgeknepen.  

Het moordende tempo houdt net zolang aan tot de concurrenten van kopman Christopher Froome 

geen knechten meer over hebben. Vaak is het Richie Porte die de laatste geseling voor zijn rekening 

neemt. Als híj afgeeft, is het de beurt aan de kopman zelf.  

Op een zeer klein verzet gaat Froome er dan vandoor alsof de duivel hem op de hielen zit. Eenmaal 

weggesprongen bij de overgebleven favorieten,  gaat de in Kenia geboren Brit weer in het zadel 

zitten terwijl hij voortdurend naar beneden kijkt. De als een geprogrammeerde robot koersende 

kopman doet dat om zijn hartslag en wattage op zijn display te bekijken en omdat Team Sky in een 

laboratorium heeft uitgevonden dat je in die houding 0,01 % meer zuurstof kunt opnemen. Pfff… 

Als Froome de vele valkuilen van de eerste Tourweek kan ontwijken, is hij helaas favoriet om de Tour 

van France van 2015 te winnen. Maar die eerste week….aan zijn team zal het in elk geval niet liggen. 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

Froome Porte Thomas  Kennaugh Poels Stannard 

 Roche    König Rowe 

 

  



 

TINKOFF-SAXO 
 

De duurste ploeg van allemaal, het ‘speeltje’ van de excentrieke Rus Oleg Tinkov. (De ploeg heet 

Tinkoff omdat Westerlingen meer met deze laatste spelling zouden hebben – het zal wel). Bjarne Riis 

werd onlangs ontslagen als ploegleider en de renners horen vooral via Twitter hoe hun broodheer 

over hun prestaties denkt. Never a dull moment met deze ploeg. 

Alberto Contador was mijn favoriet voor de eindzege geweest als hij niet zo diep had moeten gaan in 

de Giro d ’Italia die hij, onlangs fysieke malheur in het eerste deel, knap wist te winnen. Maar ik kan 

me gewoon niet voorstellen dat de Spaanse held weer drie weken, zonder ook maar één slechte dag, 

vol gas omhoog kan. Ik hoop het vurig, laat daar geen misverstand over bestaan, want ik behoor tot 

zijn grootste fans. 

De Pool Rafal Maijka gaat dit jaar weer voor de bolletjestrui maar heeft net als meesterknecht 

Roman Kreuziger (wat een renner!) en de Italiaanse veteraan Ivan Basso primair als taak om zijn 

kopman in de bergen bij te staan. 

Peter Sagan won dit voorjaar de Ronde van California en behaalde her en der wat ritzeges, maar 

Tinkov is allerminst tevreden over de man die hij een miljoenensalaris betaalt. Hij wilde per se een 

zege van de Slowaak in het klassieke voorjaar maar heeft die niet gekregen. Mijn inschatting is dat er 

voor de komende Tour minimaal twee ritzeges van Sagan zijn geëist.  

Persoonlijk denk ik dat hij dat niet gaat redden. Voor Sagan’s zijn specialisme, de heuvelsprints, sla ik 

Michael Matthews inmiddels hoger aan en de drie “muren” die op het programma staan deze Tour,  

lijken mij eerder een prooi voor de categorie Valverde/Kwiatkowski /D.Martin/Rodriguez/Gerrans. 

Ook de groene trui die hij de afgelopen drie jaar naar Parijs bracht, lijkt geen vastigheidje meer. 

Hiervoor zal hij vooral moeten afrekenen met o.a. Kristoff en die heeft hem al vaak verslagen dit jaar.  

Aan de ervaren Italianen Daniele Bennati en Matteo Tossato zal het in elk geval niet liggen. Zij zullen 

Sagan bijstaan in zijn sprints en kunnen ook Contador van dienst op het vlakke.  

Michael Rogers won vorig jaar op meesterlijke wijze een etappe (die Voeckler is er nóg ziek van, 

haha) en zal in 2015 op herhaling willen. Wel eerst even als motor fungeren van de ploegentijdrit in 

Bretagne graag. 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

Contador Kreuziger Rogers   Sagan Majka Bennati 

          Basso Tossato 

            Valgren 

 

  



TREK Factory Racing 
 

De (aanstaande) val van een ongenaakbaar geachte koning herinnert ons aan onze eigen 

sterfelijkheid. Als Fabian Cancellara de laatste jaren een klassieker of grote tijdrit verliest, dan raakt 

mij dat enorm. Ik heb dat ook met zijn landgenoot, tennisser Roger Federer. Kampioenen moeten 

áltijd winnen, onze verafgoding wordt dan bevestigd – en dat voelt vertrouwd. De Tour 2015 biedt 

‘Spartacus’ m.i. een laatste kans om ooit nog in het geel te rijden met een tijdrit en een kasseienrit in 

de eerste week. Ik hoop het zo, maar eerlijk gezegd denk ik dat we het niet meer gaan meemaken. 

Bauke Mollema, vorig jaar nog onderdeel van de NL-tandem ‘Bau & Lau’, wordt hooguit vijfde deze 

Tour. Superknap hoor, maar dat zijn we in 2025 echt wel weer vergeten. Mollema sprint bergop 

beter dan veel andere kopmannen. Met dat feit in het achterhoofd roepen wij uit volle borst: ga voor 

een etappe jongen; we zullen je overladen met lof en het nooit, nooit, NOOIT meer vergeten! 

Julian Arredondo moet Mollema bijstaan in de bergen en hoopt samen met nog 49 klimmers op een 

etappezege in de bergen, 2.0 % kans daarop dus. 

Voor de Luxemburger Bob Jungels en de Zwitser Laurent Didier ga ik deze Tour eens lekker zitten. 

Winst in een Touretappe zal voor hen hun definitieve doorbraak betekenen en ik acht hen daartoe 

beiden kansrijk in etappes waar het nergens vlak is. 

De oude krijger Haimar Zubeldia zie ik in 2015 niet meer in de Top-10 eindigen, hoewel hij dat al 

meerdere keren heeft gedaan. En van voormalig Belgisch kampioen Stijn Devolder verwacht ik maar 

beter helemaal niks meer, dan kan het alleen maar meevallen. Of toch misschien op de kasseien…? 

Nee, zie je – daar ga ik weer. 

 

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Etappe (sprint) Etappe (heuvels) Etappe (bergen) Knecht 

Mollema Zubeldia Cancellara   Jungels Arredondo Devolder 

    
 

  Didier   Rast 

            Irizar 

 

  



SAMENVATTING TEN BEHOEVE VAN DE TOURPOULES 
(ca. 2/3 van het peloton)* 

 

 

 

TOUR DE FRANCE 2015, CATEGORISERING ROBERT DOUSI (EXCLUSIEF "KNECHTEN")*

Klassement Meesterknecht Tijdrijder Sprint (vlak) Sprint (heuvelop) Heuvels (kopgroep) Etappe (bergen)

Bardet Coppel Barta Bennett BoassonHagen Albasini Anacona

Barguil Durasek Bauer Bouhanni Chavanel, Seb. Bakelants Arredondo

Contador Fuglsang Boom Cavendish Gerrans Chavanel, Syl. Caruso, D.

Feuillu, B. Caruso, G. Brändle Cimolai Geschke Delaplace Losada

Frank Henao Cancellara Coquard Huzarski Didier Majka

Froome Hesjedal Castroviejo Degenkolb Impey Edet Martin, D. 

Gesink Kangert Clement Démare Jungels Erviti Mate

Kelderman Konig Cummings Elmiger Kwiatkowski Fedrigo Mendes

Meintjes Kreuziger De Gendt Farrar Martens Gallopin Pantano

Mollema Kruijswijk Dempster Greipel Oss Gautier Riblon

Navarro Nieve Dennis Kristoff Paolini Geniez Scarponi

Nerz Péraud Dowsett Matthews Pauwels Hansen Sépulveda

Nibali Poels Dumoulin, T. Navardauskas Pozzato Izagirre, G Serpa

Pinot Porte Durbridge Sinkeldam Sagan J. Simon Sicard

Quintana Roche Machado Trentin Stybar Langeveld Ten Dam

Rodriguez S. Sanchez Malori V.Rensburg, J. V. Avermaet Lemoine Valls

Rolland Thomas Martin, T. Voss Taaramae Wellens

Rui Costa Valverde Morabito Vuillermoz Vanmarcke Yates, A.

Talansky Zubeldia Rogers Voeckler Yates, S.

Uran Tuft Weening

Van Garderen Westra

*met veel respect voor hun onvoorstelbare beulswerk; in dit overzicht zijn 'knechten' (ca. 1/3  peloton) niet opgenomen


