
VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE 2016 (ROBERT DOUSI) 
 

In dit document worden alle 198 renners die zaterdag 2 juli 2016 aan de start staan bij Mont-Saint-

Michel 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, door middel van onderstaande tabel. 

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

              

              

 

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 
 

AG2R staat a.s. zaterdag met een bijzonder interessant team aan de start in Normandië. 

De onbetwiste kopman van de Franse ploeg is het druistige veulentje Romain Bardet. Deze klimmer-

aanvaller pur sang moet vooral niet denken dat hij de Tour van 2016 gaat winnen, maar er gewoon 

elke (berg)etappe vól invliegen. Hij wint dan minstens één grote etappe en als hij geen slechte dag 

kent, doet hij ook mee voor het podium in Parijs. 

Met de slim koersende Jan Bakelants (vlucht in de finale) en de vinnige Alexis Vuillermoz (sprint 

bergop) beschikt AG2R over twee renners die heuveletappes in hun voordeel kunnen beslissen.  

De Fransman Cyril Gautier heeft een neusje voor de juiste ontsnapping in het middengebergte. Als 

het nog wat steiler wordt, geldt hetzelfde voor zijn Italiaanse ploeggenoot Domenico Pozzovivo. 

Laatstgenoemde wordt komende herfst alweer 34 jaar maar debuteert dit jaar in de Tour de France. 

De kleine Samuel Dumoulin (een Fransman, geen familie van Tom) is ook al niet de jongste meer. Hij 

verdiende op de valreep in plekje in de AG2R Tourploeg. Van hem mogen in de sprint echter geen 

wonderen meer worden verwacht. We schrijven hem op voor twee vijfde plaatsen in etappes 

waarvan de finishstraat licht omhoog gaat. 

Leuke ploeg, allez AG2R !  (spreek uit: < AA SJEE DEUZZ ER > 

 

 

 

  

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

R. Bardet S. Dumoulin J. Bakelants D. Pozzovivo M. Cherel

A. Vuillermoz C. Gautier A. Gougeard

B. Gastauer



ASTANA  
 

Allemachtig, wat een sterke formatie.  

Alle negen renners hebben het in zich een etappe te winnen. Maar voor acht van hen geldt dat 

ploegleider Vinokoerov één hoofddoel heeft: de gele trui in Parijs voor de jonge Italiaanse klimmer 

Fabio Aru. Ik denk dat hij vierde wordt en dat de anderen ‘gewoon’ voor eigen kansen moeten rijden. 

Maar ja, wie ben ik? 

Zelfs Giro-winnaar Vicenzo Nibali en Jacob Fuglsang moeten zich schikken in de slagorde van de Tour 

in 2016. En als je dan nog kijkt wie ze daarnaast achter de hand hebben… 

Luis Leon Sanchez is een verdienstelijke klimmer en hoort, net als Nibali,  bij de beste dalers van het 

peloton. De Astana’s zullen dus niet aarzelen om mindere dalers als Froome en Pinot ook bergaf 

onder druk te zetten. 

Diego Rosa gaat dit jaar geen etappe winnen omdat hij bij kopman Aru moet blijven. Zelfs als 

laatstgenoemde het ravijn in rijdt, moet de arme Spanjaard erachteraan. 

Alexey Lutsenko, 23 jaar pas, moet zijn oortjes uitdoen en in het middengebergte voor een etappe 

gaan. Hij heeft het in zich, dat weet ik zeker. 

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

F. Aru V. Nibali A. Grivko   A. Lutsenko D. Rosa P. Tiralongo 

  J. Fuglsang       L.L. Sanchez T. Kangert 

  



BMC Racing  
 

De Nieuw-Zeelander Richie Porte is een geweldige alleskunner met één groot probleem. Hij heeft 

zowel ‘zakelijk als privé’ niemand in zijn omgeving die hem durft te vertellen dat hij nooit de Tour de 

France gaat winnen. Met alle gevolgen van dien: geen etappezege, geen podium in Parijs en ook 

geen bolletjestrui. Jammer! 

En die andere kopman van BMC dan? Heeft de Amerikaan Tejay van Garderen dan wèl kans op geel?  

Nee, ook niet. De Nederlandse supermarkt JUMBO heeft zijn ‘zeven zekerheden’, de Tour de France 

heeft er drie: 

1. De laatste Tour-etappe eindigt altijd in een massasprint op de Champs-Elysées 

2. Zodra de tv-uitzending begint, steekt de Franse  aansteller Thomas Voeckler zijn tong uit 

3. Tejay van Garderen heeft elke Ronde één slechte dag waardoor hij 5 minuten verliest 

Gelukkig hebben ze bij BMC de Belgische super klasbak Greg van Avermaet nog.  Als hij niet valt, is 

hij een zekere etappewinnaar, misschien gelijk a.s. zondag wel. En dan lonkt tevens de gele trui…….. 

De supersonische Rohan Dennis is vooral en alleen met “Rio” bezig. De Tour geldt als voorbereiding 

op de Olympische tijdrit. Toch lekker als je de lange tijdrit in Frankrijk dan al in je tas hebt…… 

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

R. Porte   R. Dennis   G. v Avermaet D. Caruso A. Moinard 

TJ v. Garderen   B. Bookwalter       M. Burghardt 

            M. Schär 

 

  

  

 

 

  



BORA-Argon 18 
 

Oei, dit houdt niet over - deze ploeg.  

Bij het zien van het namenlijstje, doemt het gezegde “voor spek en bonen meedoen” in mijn 

gedachten op. En dan lijkt de naam van hun ploeg ook nog op één of ander giftig verdelgingsmiddel, 

wat een pech. Het kost me de nodige moeite er een paar namen uit te pikken, hier komen ze: 

De in België geboren Ier Sam Bennet is een rappe spurter maar komt in het geweld met ‘De Groten 

Der Aarde’ simpelweg te kort. Alleen in geval van ontspoorde treintjes en valpartijen in de finale, 

maakt hij - eenmalig - kans op een top 3 klassering.  

Heuvelop geldt min of meer hetzelfde voor de Duitser Paul Voss.  Zijn laatste individuele zege 

dateert alweer van vijf jaar geleden: een etappe en de eindzege in de Cinturó de l'Empordà, een 

Catalaanse etappekoers voor B-renners.  

Uit mijn tenen nog drie bullits: 

 Emmanuel Buchmann werd in 2015 kampioen van Duitsland, tegelijk z’n enige wapenfeit 

 De Tsjech Jan Barta gaat ongetwijfeld weer 2.900 km in kopgroepen rijden (zonder succes) 

 Nieuw-Zeelander Shane Archbold heeft ‘n mooie bijnaam: The Flying Mullet, waarvan acte 

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

E. Buchmann   J. Barta S. Bennet B. Huzarski P. Konrad C. Benedetti 

    S. Archbold   P. Voss   A. Schillinger 

  



 

 

CANNONDALE 
 

Het is elk jaar hetzelfde en ook dit jaar zal het niet anders zijn: Pierre Rolland wordt naarmate de 

Tour vordert steeds sterker en gaat in de derde week voor een etappezege in de bergen. In 2012 

lukte hem dat voor het laatst. Ik dacht dat ie al bijna 40 was, maar hij moet kennelijk nog 30 worden.  

Het podium acht ik te hoog gegrepen in 2016. Maar de bolletjestrui, ja –waarom niet? 

De Nederlander Tom-Jelte Slagter won twee heuvelsprints in Parijs-Nice 2014 en wordt sindsdien op 

handen gedragen door NL wielerfans. Ik ben wat kritischer en zou graag weer eens een aansprekend 

resultaat willen zien. Zondag je eerste kans T-J, zorg dat je ploegmaten je goed afzetten onderaan de 

Côte de la Glacerie! 

Ramunas Navardauskas is zowel tijdrijder als sprinter. Omdat hij van beide walletjes wil blijven eten, 

wint hij niet vaak. Maar als hij weg is in de laatste 20 kilometer, zijn  de renners die hem nog 

terughalen op één hand te tellen - en dan moeten ze ook nog samenwerken. 

Chauvinistisch als we zijn hopen we op een geslaagde vlucht met Dylan van Baarle en/ of Sebastian 

Langeveld. Ik kan me in elk geval niet voorstellen dat ze zich, zonder zich te laten zien, naar Parijs 

laten meevoeren. 

De jonge Amerikaan Lawson Craddock heeft een vrije rol in deze ploeg; ik ben erg benieuwd wat hij 

kan in de bergen.  

Na jaren waarin hij keer op keer teleurstelde, heb ik Matti Breschel nu een keertje bij de knechten 

ingedeeld. Zul je net zien dat ie nu wèl een etappe wint in de sprint-a-trois in een tussenetappe. Hij is 

het eigenlijk aan zijn stand verplicht, maar ik heb de hoop dus opgegeven. 

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

P. Rolland     R. Navardauskas S. Langeveld L. Craddock D. v. Baarle 

        T-J Slagter   A. Howes 

            M. Breschel 

            K. Koren 

  



 

COFIDIS 
 

Kopman Nacer Bouhanni is een gevaarlijke kamikaze sprinter. Zowel op als naast de fiets maakt de 

kleine Fransman vrijwel elke dag ruzie en hij is dan ook geen geliefd persoon in het peloton. Maar het 

moet gezegd: stukje bij beetje is hij het laatste gat met mannen als Kittel en Griepel aan het dichten. 

Omdat hij ook een heuvel over kan, zie ik hem zeker een etappe winnen. En wie weet, als hij het kan 

opbrengen om ook aan de tussensprints mee te doen, gloort er een groen tricot in de verder rode 

sprinttrein. 

Voor het klassement is de Spanjaard Daniel Navarro meegenomen. Hij is in grote rondes tijdens de 

koers volkomen onzichtbaar, maar als het eindklassement dan wordt opgemaakt, staat hij altijd veel 

hoger dan je denkt. In 2013 werd hij bijvoorbeeld 9e in de Tour en een jaar later 10e in de Vuelta. Dan 

kan je dus wat. 

Arnold Jeanesson is al 30 jaar, maar staat in Frankrijk nog altijd te boek als ‘talent’. Als hij er dit jaar 

weer niks van bakt, zet ik hem volgend jaar in de kolom van de knechten. Het houdt een keer op. 

De knechten van Cofidis zijn er in de eerste Tourweek vooral bezig om in beeld te rijden in een 

kopgroep, in de volle wetenschap dat geen van hen kans maakt om een etappe te winnen. 

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

D. Navarro     N. Bouhanni 
 

A. Jeannesson J. Cousin 

       B. Bozic   L-A Maté Ch. Laporte 

            C. Lemoine 

            G. Soupe 

 

  



DIMENSION DATA 

Vorig jaar zat ik er helemaal naast door te voorspellen dat deze Afrikaanse ploeg er niks van zou 

bakken. Dit jaar kijk ik dus wel uit. Hoewel…..Mark Cavendish krijgt een volwassen  sprinttrein mee 

terwijl ik ‘m dit jaar hooguit één etappe zie winnen. Zonde van al die goede knechten. Voordeel is 

wèl dat deze ploeg niemand voor het eindklassement heeft meegenomen. Dat betekent dus: elke 

dag aanvallen, en daar houden we van!  

Daniel Teklahaimenot zit geheid weer een paar keer mee. Hij heeft z’n zinnen ook gezet op de eerste 

bolletjestrui. Hij moet hiervoor zo’n 43 Fransen, 5 Spanjaarden en een Hollander te slim af zijn a.s. 

zaterdag, maar wie weet gaat het hem lukken. 

Edvald Boasson Hagen en Steve Cummings hebben wel degelijk kans op een etappezege. Ik heb hen 

respectievelijk opgeschreven voor Le Lioran (6 juli) en Culoz (17 juli). 

De Belg Serge Pauwels werd vorig jaar knap 13e, het zal zijn hoogste klassering ooit blijken.  

 

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

      M. Cavendish E. Boasson Hagen D. Teklahaimenot N. Berhane 

        S. Pauwels S. Cummings B. Eisel 

            M. Renshaw 

            R J v Rensburg 

  



DIRECT ENERGIE 

Geen ploeg waar ik me op verheug, maar dat komt door de aanwezigheid van aansteller Thomas 

Voeckler die het voor de andere acht verpest als het gaat om het verkrijgen van mijn sympathie. 

Van het andere Franse haantje in deze ploeg (Sylvain Chavanel) verwacht ik niks meer. Heel Frankrijk 

houdt van hem. De teleurstelling in het thuisland zal dus groot zijn als ‘Chava’ door de jongere garde 

wordt afgetroefd, want dat is precies wat hem in het restant van 2016 te wachten staat. 

Bryan Coquard sprint zowel op het vlakke als licht heuvelop altijd top-5. Ook voor een tussensprint 

haalt hij zijn neus niet op. En omdat hij ook nog eens  de bergen goed verteert en dús Parijs haalt, zie 

ik hem als belangrijke outsider voor de groene trui van het puntenklassement. 

Het halve leger Franse knechten van deze ploeg heeft maar één opdracht: elke dag vroeg 

demarreren en zo lang mogelijk in beeld rijden voor de sponsor. Sterkte mannen! 

 

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

      B. Coquard S. Chavanel R. Sicard A. Duchesne 

        T. Voeckler   Y. Géne 

            F. Jeandesbosz 

            A. Tulik 

            A. Petit 

  



ETIXX – QUICK STEP 
 

Kent U die mop over de wielrenners Tom Boonen, Niki Terpstra, Gianluca Brambilla, Zdenek Stybar, 

Matteo Trentin en Bob Jungels die naar de Tour van 2016 gaan? Nou…. die gaan dus niet! Weinig 

ploegen kunnen zich permitteren om zoveel toppers thuis te laten voor de belangrijkste wedstrijd 

van het jaar, maar ploegleider Patrick Lefèvere heeft nou eenmaal die luxe. 

Dit jaar geen focus op het algemeen klassement voor Etixx-Quick Step, alhoewel de Ier Daniel Martin 

in staat moet worden geacht op top-10 te eindigen in Parijs. Zijn focus zal echter vooral op een 

etappezege liggen, en met zijn kwaliteiten kan dat zowel in een heuvelsprint als in een zware 

bergetappe.  

Hetzelfde geldt voor Julian Alaphilippe, het supertalent uit Frankrijk, die een vrije rol geniet en zeker 

op explosieve hellingen niemand hoeft te vrezen. 

Een zeer interessante renner in deze ploeg vind ik de Tsjech Petr Vakoc. Hij wordt in de tweede 

Tourweek pas 24 jaar en is een groot talent op geaccidenteerd terrein getuige zijn zege in ‘De 

Brabantse Pijl’ eerder dit jaar. Ik heb hem opgeschreven voor een etappezege in Revel (12 juli). 

Maar de tourploeg van 2016 is natuurlijk vooral gebouwd rondom de rapste sprinter van de wereld: 

Marcel Kittel. Hij heeft zijn zinnen gezet op meerdere etappezeges èn de eerste gele trui op Utah 

Beach (pikant, een Duitse winnaar hier). Zelf ben ik erg benieuwd en of hij onderweg energie gaat 

verspelen bij tussensprints om ook voor de groene trui in aanmerking te komen. We gaan het 

meemaken.  

Aan zijn collega’s zal het in elk geval niet liggen: Iljo Keisse en Julian Vermote zullen kopgroepen 

moeten controleren, in de laatste pakweg vijf kilometer trekt Tony Martin alias ‘Der Panzerwagen’ 

alles op een lint, waarna Maximilian Richeze en Fabio Sabatini hun kopman moeten afzetten.  

Wat een team! 

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

D. Martin   T. Martin M. Kittel J. Alaphilippe   F. Sabatini 

        P. Vakoc   I. Keisse 

            J. Vermote 

            M. Richeze 

 

 

 

  



FDJ 
 

De Franse lieveling Thibaut Pinot had tot voor kort twee problemen: tijdrijden en dalen. Het eerste 

probleem is min of meer opgelost na een winter die qua training en materiaal in het teken heeft 

gestaan van de contre la montre. Dalen kan hij echter nog steeds niet en met ploegen als Astana en 

Movistar in koers is dat een garantie voor tijdsverlies, wat hij bergop niet (geheel) zal kunnen 

goedmaken. 

William Bonnet is meegenomen als sprinter. Volkomen ten onrechte natuurlijk, want op een 

geluksdag èn met superbenen wordt hij hooguit 8e in een massasprint. 

Arthur Vichot is een slimme gast die heuvelop kan aankomen. Bij het Franse kampioenschap 

afgelopen zondag won hij de sprint voor Gallopin en Vuillermoz. Dat is weinigen gegeven en dus gaan 

we de man in de Franse driekleur in de gaten houden. 

Jeremy Roy rijdt zijn 9e Tour op rij en is de enige renner die de hele Tour de France geen dag in het 

peloton zit. Als het vlak is zit hij in de kopgroep, als het omhoog gaat zit hij in de bus.  

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

T. Pinot   S. Morabito W. Bonnet A. Vichot S. Reichenbach M. Ladagnous 

            J. Roy 

            A. Roux 

            C. Pineau 

 

 

  



FORTUNEO – VITAL CONCEPT 

Geen toppers, maar dat weten ze zelf ook wel. 

De Deen Chris-Anke Sorensen herken je van 5 kilometer hoogte. Niemand rijdt zo lelijk als hij. Maar 

vooruit gaat het altijd wèl en aan opgeven heeft hij een broertje dood. Hij wordt deze Tour één keer 

tweede in een etappe, vlak achter een geniepige Latijnse parasiet, vloekend en tierend. Ik verheug 

me er nu al op. 

 

De Nieuw-Zeelander Daniel McLay zou een verdienstelijk sprinter zijn. Ik ken hem niet dus het kan 

alleen maar meevallen, we geven hem een kans. 

Pierre-Luc Perichon en Eduardo Sepulveda zijn bovengemiddelde renners in de koersen die zij 

normaal rijden. Maar ja,  dit is de TOUR mensen! Beiden hopen op een etappezege, maar ja……… 

Hoop = Uitgestelde Mislukking. 

De Fransman Brice Feuillu in je Tourpoule? Nee, niet doen. Hij gaat voor een etappe èn de 

bolletjestrui. Gaat hem allebei niet lukken.  

Afsluitend: ik hoop dat deze gasten onderweg een beetje met elkaar kunnen lachen, want anders 

worden het drie verschrikkelijke weken. 

 

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

C-A. Sorensen   
 

 D. McLay  P-L Perichon E. Sépulveda A. Delaplace 

          B. Feuillu F. Vachon 

            V. Breen 

            A. Fonseca 

  



GIANT-ALPECIN 
 

Wat een mooie, uitgebalanceerde ploeg. Voor elk type etappe hebben ze minstens één ijzer in het 

vuur. 

De Fransman Warren Barguil gaat voor een etappe èn een top-10 klassering. Ik zie hem in beide 

doelen slagen, daarbij in het hooggebergte bijgestaan door Laurens ten Dam die zijn plek in zijn 

nieuwe team kent. 

De sympathieke Duister John Degenkolb gaat geen Tour-etappe winnen in 2016. Het is niet omdat ik 

hem dat niet gun (integendeel!) maar hij is volgens mij nog niet helemaal 100% in orde na de 

vreselijke crash met het halve GIANT team eerder dit jaar. Op het vlakke zijn bijvoorbeeld Kittel en 

Greipel sneller, op een hellend vlak zijn Sagan en Matthews hem momenteel de baas. En dan zijn er 

dit jaar ook nog eens geen kasseien….. 

Als ik op mijn werk zit en ik hoor dat Simon Geschke in de kopgroep zit, rijd ik direct naar huis. Wat 

een heerlijke renner is dat toch. Ik hoop dat hij weer gaat vliegen in het middengebergte. 

Tom Dumoulin? Geen klassementsambities, wel gaat hij de individuele tijdrit winnen op 15 juli.  

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

W. Barguil L. Ten Dam T. Dumoulin J. Degenkolb G. Preidler S. Geschke R. Sinkeldam 

            R. Curvers 

            A. Timmer 

 

  



IAM Cycling 
 

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

gewonnen dan ze tot nu toe hebben gedaan. Het is geen topploeg, maar de renners zullen zich 

moeten laten zien om voor volgend jaar elders een contract te verdienen. Sponsor IAM stopt er 

namelijk mee na dit jaar. 

De Zwitser Mathias Frank is net als vorig jaar de kopman 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 de verdienstelijke 8e plaats van 2015 zal hij in 2016 

niet evenaren. 

Ik hoop dat de Colombiaan Jarlison Pantano dit stukje ook leest over zijn kansloze kopman. Want die 

heeft dan geen zin meer om hem door het hooggebergte te loodsen en gaat hopelijk lekker voor 

eigen kansen koersen. In de Ronde van Zwitserland won hij deze maand al een zware etappe, ik zie 

hem op herhaling gaan in de Alpen. 

Voor Jerome Coppel geldt dat tijdrijden nog meer dan klimmen zijn specialiteit is. Maar ook hij zal in 

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

verstandige keuze voor de Tourpoules. Dat laatste geldt ook voor de Zwitser Martin Elmiger. Hij kan 

alleen een massasprint winnen als er sprake is van een massale valpartij in de laatste 1.5 kilometer.  

Onze landgenoot Stef Clement mag zijn geluk beproeven in de tijdrit en zal ik 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. 

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

M. Frank   S. Clement M. Elmiger D. Devenyns J. Pantano S. Holst Enger 

    J. Coppel     R. Hollenstein O. Naesen 

 

  



KATUSHA 
 

Ik ben zelf geen fan van deze ploeg en dat heeft alles te maken met het feit dat ik hun Spaanse en 

Russische kopmannen niet vertrouw. Maar goed, renners zijn onschuldig tot het tegendeel bewezen 

is, dus daar moet ik me ook aan houden. Een objectieve blik op de lijst met renners die dit jaar het 

rood-wit van Katusha gaan verdedigen, kan alleen maar tot bewondering leiden. Allemaal toppers, 

stuk voor stuk.  

Jurgen van den Broek en Ilnur Zakarin zouden vanwege hun klim-, en tijdrit capaciteiten in veel 

andere ploegen de onbetwiste kopman zijn. Zo niet bij Katusha, waar de kleine Spanjaard Joaquin 

Rodriguez de primus inter pares is. De ervaren ‘Purito’ wil graag zijn derde plaats van 2015 minimaal 

consolideren. Als ik hem was zou ik primair voor etappezeges gaan. Bergop blijft hij er toch wel 

aanhangen dus als hij heel blijft, eindigt hij automatisch wel in de top-6. 

Voor de vlakke en heuvelachtige ritten heeft de Russische formatie ook de nodige munitie. 

Alexander Kristoff kent niet zo’n goed seizoen als vorig jaar maar hoort nog altijd bij de beste 

sprinters van de wereld, zeker bij lastigere aankomsten. 

Michael Morkov en Angel Vicioso hebben hun zinnen gezet op een etappe waarin het de kopgroep 

lukt uit de greep van het peloton te blijven. Ze zullen hiervoor het nodige geluk moeten hebben want 

zeker 80 andere renners reizen met dezelfde gedachte naar Frankrijk. 

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

J. Rodriguez J. v den Broeck M. Morkov A. Kristoff A. Vicioso A. Losada M. Haller 

I. Zakarin           J. Guarnieri 

 

  



LAMPRE-MERIDA 
 

Deze ploeg, met het schitterende roze-blauwe tenue, vertrekt dit jaar met twee kopmannen.  

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

ongetwijfeld weer meedoen zodra het bergop gaat. De Portugees snapt, in tegenstelling tot veel 

Nederlandse renners, dat één etappezege gecombineerd met een 17e plek in het eindklassement 

veel meer waard is dan een 7e plek zónder etappezege. Als hij zich dit jaar niet enkel focust op het 

klassement zoals in 2013, gaat hij dit jaar vast en zeker zijn vierde Touretappe pakken.  

Voor een goed klassement is daarnaast de Zuidafrikaan Louis Meintjes overgekomen. We hebben 

hem dit seizoen nog niet vaak gezien, maar ik heb dit vedergewicht opgeschreven voor vuurwerk in 

de bergen èn een Top-10 klassering in het eindklassement. 

Voormalig Kroatisch kampioen Kristijan Durasek moet in eerste instantie zijn kopmannen bijstaan, 

maar moet op een goede dag gewoon de stalorders negeren en voor een etappezege gaan. In 

Zwitserland bewees hij vorig jaar dat hij dat kan. Hetzelfde geldt voor Japans’ hoop in bange dagen: 

Yukiya Arashiro. Echt een hele goede renner, maar ja: als je zelf niet gelooft dat je een etappe kunt 

winnen, win je ook nooit Yukiya! 

De Italiaan Davide Cimolai is Lampre’s man voor de massasprints. Vorig jaar won hij een etappe in 

Parijs-Nice en dit jaar sprintte hij al naar een etappezege in de Ronde van Catalonie. Of hij dit jaar de 

stap naar de absolute wereldtop kan maken, waag ik echter te betwijfelen.  

Bij de knechten van deze ploeg staat een renner waar ik nog nooit van gehoord heb: de Ethiopiër 

Tsgabu Grmay. Als hij een etappe wint, vreet ik met veel liefde mijn schoenen op. Zet ‘m op, Tsgabu! 

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

Rui Costa   J. Polanc D. Cimolai Y. Arashiro K. Durasek M. Bono 

L. Meintjes           T. Grmay 

            L. Pibernik 

 

 

 

  



 

LOTTO-SOUDAL 
 

Alle ballen op André Greipel. De Duitse sprinter werd vorige week weer nationaal kampioen en krijgt 

een complete sprinttrein mee naar de Tour. Vijf man voeren de snelheid in de laatste twee kilometer 

op tot 65 km/uur waarna De Gorilla er in de laatste 300 meter overheen dendert. Hij gaat maar één 

etappe winnen.  

Daarom, zoveel knechten: teveel van het goede, als je het mij vraagt. Ik had bijvoorbeeld graag 

gezien dat raspaardje Tim Wellens aan de start stond, hij zorgt altijd voor het nodige vuurwerk op 

geaccidenteerd terrein. 

Nu moeten we het doen met de Fransman Tony Gallopin. Dat is zeker geen straf hoor, want hij is een 

schitterende coureur aan wie we het komende decennium nog een hoop plezier gaan beleven. Niet 

in de laatste plaats omdat hij in de finishstraat wordt opgewacht door zijn geliefde Marion Rousse, 

voorwaar een charmante verschijning….. 

Adam Hansen en Thomas de Gendt gaan hun geluk beproeven in een lange ontsnapping en moeten 

hopen dat de voorhoede van het peloton dan te laat komt voor de dagzege. 

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

      A. Greipel T. Gallopin A. Hansen M. Sieberg 

          T. de Gendt G. Henderson 

            J. Roelandts 

            J. Debusschere 

            L. Bak 

  



 

LOTTO NL - JUMBO 
 

Zonder hun klassementsrenners Robert Gesink en Steven Kruijswijk, heeft deze Nederlandse 

formatie geen kopman die deze Tour voor het podium kan gaan strijden. Natuurlijk gaan ze er bij 

Lotto NL - Jumbo vanuit dat de hun kopman Wilco Kelderman bij de eerste 12 in het klassement 

eindigt. Dat is hij trouwens, met zijn sterke tijdrit en goede klimmersbenen, ook aan zijn stand 

verplicht.  

De primaire focus van de ploeg ligt voor het eerst sinds jaren op een etappezege in de Tour en met 

dit rennersmateriaal lijkt mij dat een gezond en realistisch streven. Naast Kelderman zelf komen 

hiervoor mijns inziens twee renners in aanmerking. Allereerst Sep Vanmarcke die met zijn klasse en 

sterke eindschot een vlucht van een kopgroep moet kunnen afmaken.  

De tweede kans op dagsucces voor deze ploeg komt in de persoon van sprinter Dylan Groenewegen. 

Hij drukt dit seizoen nadrukkelijk zijn neus tegen het venster in massasprints. Wie weet kan de 

kersverse nationaal kampioen in 2016 al voor een verrassing zorgen. Het zou mooi zijn als hij Parijs 

haalt. 

Daarnaast liggen er nog wat kleinere prijsjes voor het oprapen. Wat te denken van de bolletjestrui 

van het bergklassement die gelijk bij de eerste etappe kan worden opgehaald? Het kan niet anders 

dan dat Bert-Jan Lindeman hier over na heeft gedacht. En anders zal hij toch zeker in aanmerking 

willen komen voor de meest strijdlustige renner in koers. Met deze eretitel komt in Parijs ook een 

cheque van EUR 50.000,=……. Zeker iets om over na te denken voor deze rasaanvaller. 

Over de selectie van de Duisters Robert Wagner en Paul Martens voor de Grote Rondes tast ik al 

jaren in het duister. Allebei beste kerels - daar niet van -maar absoluut geen winnaars. Als er dan 

toch twee grote Nederlandse sponsors op je shirt staan, waarom dan niet wat meer jonge 

Nederlandse honden meenemen naar de Tour de France om te groeien?  

En o ja: de Nieuw-Zeelander George Bennet eindigde vorig jaar als 37e in de eindrangschikking van de 

Vuelta à España. Genoeg voor een selectie van de Tour van 2016 kennelijk…… 

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

W. Kelderman     D. Groenewegen S. Vanmarcke G. Bennet M. Wynants 

        P. Martens   T. Roosen 

        B-J. Lindeman   R. Wagner 

 

 

 

 

  



 

MOVISTAR  
 

De Colombiaan Nairo Quintana gaat de Tour de France van 2016 winnen. Zo, dat is eruit. 

De sluwe oude vos Alejandro Valverde, linkmichel van beroep, deed mij vorige week schuddebuiken 

van het lachen. Hij verklaarde doodleuk ‘er alles aan te zullen doen om Quintana de Tour te laten 

winnen’. Maar daar meent hij helemaal niks van, haha! Sterker nog: hij kán niet eens iemand anders 

helpen, het zit gewoon niet in zijn aard. Zodra er wat te winnen valt, is de vogel gevlogen. En neem 

van mij aan: als hij aanzet, gaat hij ècht niet kijken of zijn kopman in zijn wiel zit. Dat is van later zorg, 

eerst maar weer ’s een etappetje winnen. El Imbatido (De Onverslagene) verheugt zich er nu al op. 

Van de twee broertjes sla ik Ion Izagirre het hoogste aan. Ik zie hem in de toekomst zelfs een grote 

ronde winnen: naast klimmersbenen beschikt deze Spanjaard namelijk over een uitmuntende tijdrit. 

Winner Anacona en Imanol Erviti mogen zich uitleven in bergetappes waarin kopgroepen de zegen 

van het peloton krijgen. 

De kersverse Spaanse kampioen op de weg , José Joaquin Rojas, is een zeer verdienstelijk 

heuvelsprinter, maar de ploegleiding heeft hem thuisgelaten. Zo zie je dat er ook op dit niveau nog 

fouten worden gemaakt …. gemiste kans! 

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

N. Quintana A. Valverde I. Izagirre     G. Izagirre W. Anacona N. Oliveira 

            I. Erviti 

            J. Moreno 

            J. Herrada 

  



 

ORICA-GREENEDGE 
 

Geen ploegentijdrit dit jaar, jammer voor deze Aussies. 

Maar ook als er heuvelop gesprint moet worden, komen de mannen van Orica-GreenEdge 

bovendrijven. Op een ‘biljartlaken-aankomst’ komt Michael Matthews pure snelheid tekort tegen 

mannen als Kittel en Greipel, maar zodra het licht omhoog gaat, hoeft ‘Bling’ niemand te vrezen.  

Simon Gerrans is de man voor de nog iets lastigere aankomsten en hetzelfde geldt in iets mindere 

mate voor Darryl Impey, de Zuidafrikaan die al eens eens de gele trui mocht aantrekken. 

De Zwitser Michael Albasini kan zich als geen andere op één etappe focussen en in de bergen 

hebben Ruben Plaza en Adam Yates vrij spel. Via een lange vlucht gaan deze drie voor een ritzege. 

Sterke ploeg dit, ik zie ze zeker twee etappes winnen. Niet in de laatste plaats omdat ze niet, zoals 

veel andere ploegen, voor een Top X plek in het eindklassement gaan. 

 

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

    L. Durbridge M. Matthews M. Albasini R. Plaza M. Hayman 

        S. Gerrans A. Yates C. Juul Jensen 

        D. Impey     

  



TEAM SKY 
 

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

met acht kroonprinsen één koning op zijn troon krijgen?  

De tactiek van Team Sky is anno 2016 voor niemand een geheim meer. In de laatste pakweg twee uur 

van een bergetappe gaat Vasil Kiryienka 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 16 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. Het zal per dag verschillen wie de laatste geseling voor zijn 

rekening neemt. Geraint Thomas, Mikel Landa, Sergio Henao, Mikel Nieve, Wout Poels. Kiest u 

maar! Als de laatste man 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 0,025 % meer zuurstof kunt opnemen. Pfff… 

Werkpaarden Luke Rowe en Ian Stannard zijn de minst begerenswaardige sporters in de maand juli.  

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

Ch. Froome G. Thomas V. Kiryienka   S. Henao M. Nieve L. Rowe 

  M. Landa       W. Poels I. Stannard 

 

  



 

TINKOFF 
 

Ik ben al jaren fan van Alberto Contador. Altijd goed, altijd aanvallen en nooit opgegeven. Helaas zie 

ik hem de Tour van 2016 niet winnen. Froome en Quintana acht ik in het hooggebergte net iets 

sterker. Maar ik hoop vurig dat hij mijn ongelijk bewijst! 

De Pool Rafal Majka moet niet vergeten aan zijn eigen kansen te denken zodra het bergop gaat en 

hetzelfde geldt voor Roman Kreuziger. Je kan wel altijd bij de kopman blijven maar die moet het 

boven de 1.500 meter toch alleen doen.  Was ik ploegleider bij Tinkoff dan zou ik voor een strategie 

kiezen waarbij Team SKY en Astana steeds de kastanjes uit het vuur moeten halen. ‘Anticiperen’ 

noemen de zuiderburen van Sporza dat. Ze hebben er zeker de ploeg voor met naast laatstgenoemde 

twee ook nog de sterke Kroaat Robert Kiserlovski, een ideale ‘vooruitgeschoven pion’. 

Michael Valgren en Maciej Bodnar gaan de komende weken 1.200 bidons aanslepen, 6 keer hun wiel 

of fiets afstaan maar wel steeds op tijd binnen komen. Voorwaar geen sinecure. 

Superster en regerend wereldkampioen Peter Sagan is dé smaakmaker van elke koers die hij rijdt. Hij 

heeft aangekondigd voor etappes te gaan, de groene trui te willen winnen en en passant zijn kopman 

Contador aan een hoge eindklassering te helpen. Het is voor de andere renners maar goed dat hij zijn 

zinnen niet heeft gezet op de gele-, witte-, en bolletjestrui anders nam hij die ook nog mee…… 

Matteo Tossato en Oscar Gatto gaan de sprints voor Sagan aantrekken. 

Vamos, Alberto!!! 

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

A. Contador R. Kreuziger M. Bodnar P. Sagan R. Kiserlovski R. Majka M. Valgren 

            M. Tossato 

            O. Gatto 

  



TREK –SEGAFREDO 
 

De Nederlander Bauke Mollema gaat nooit de Tour de France winnen. Hij staat ook in 2016 weer 

voor de keuze om voor een etappezege te gaan, of om te proberen het podium in Parijs te halen. 

Omdat een hoge eindklassering zijn voorkeur geniet, gaat hij deze Tour weer vele ereplaatsen bij 

elkaar fietsen, zonder ook maar íets te winnen. Ik heb besloten me er niet meer druk om te maken. 

De Luxemburger Frank Schleck is aangewezen als meesterknecht, maar of dat een zekere troef is 

voor onze landgenoot, waag ik te betwijfelen.  Vergane glorie. 

Superrenner Fabian Cancellara rijdt zijn 10e en laatste Tour de France. Hij kijkt uit naar de glooiende 

tijdrit en vooral ook naar de ritten in ‘zijn’ Zwitserland. Wat heet:  De Beer Van Bern komt letterlijk 

thuis in de derde Tourweek. 

De Belg Jasper Stuyven is een heerlijke aanvaller die zich niets van stalorders moet aantrekken en 

gewoon voor eigen kansen moet rijden. Als hij 10 kilometer voor het einde 3 seconden voorsprong 

heeft op z’n medevluchters, pakken ze ‘m nooit meer terug. 

De Spanjaard Haimar Zubeldia is 79 jaar oud en rijdt zijn 56e  Tour de France. 

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

B. Mollema F. Schleck F. Cancellara  E. Theuns J. Stuyven P. Stetina G. Rast 

          H. Zubeldia M. Irizar 

 


