TOUR DE FRANCE 2017 (door Robert Dousi)
In dit document worden alle 198 renners tegen het licht gehouden die aanstaande zaterdag aan de
start van de Tour de France in Düsseldorf staan. Elk van de 22 deelnemende teams krijgt op één A4tje een korte introductie en vervolgens worden de 9 renners van die ploeg ‘gecategoriseerd’ naar
hun specifieke kwaliteiten, d.m.v. onderstaande tabel.
Op de laatste pagina van dit document staan de beste renners in één helder overzicht.
Klassement

Meesterknecht

Tijdrijder

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

Etappe (bergen)

Knecht

Succes met het invullen van jullie Tourpoule, leuk als je me volgt op Twitter @robertdousi

*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
Erg sterke ploeg, AG2R gaat in de komende Tour op alle fronten meedoen om de (dag)prijzen.
Voor het klassement staat het Franse raspaardje Romain Bardet opgesteld. Hij stond vier keer eerder
aan de Tourstart en reed ze allemaal uit. Zijn opeenvolgende eindklasseringen: 15e, 6e, 9e en 2e…..
Het aantal tijdritkilometers, bepaald geen specialisme van de Bardet, valt dit jaar best mee. Hij zal
dus zeker van de gele trui in Parijs dromen. Ik denk zelf dat het nog te vroeg is voor het hoogste
schavot en adviseer Bardet vól te gaan voor de bolletjestrui van het bergklassement. Hij zal hiervoor
o.a. moeten afrekenen met zijn landgenoten Pinot en Rolland, die ik voor het klassement minder
hoog aansla omdat beiden de Giro d’Italia al in de benen hebben.
De Zwitser Matthias Frank kan een paar mooie ereplaatsen overleggen (waaronder de 8e plek in de
eindklassering van de Tour 2015), maar zal in de eerste plaats moeten knechten voor Bardet.
Alexis Vuillermoz kan op een goede dag wereldtoppers het vuur aan de schenen leggen op steile
aankomsten. Zo versloeg hij in de Tour van 2015 op de Mûr de Bretagne: Dan Martin, Alejandro
Valverde, Peter Sagan, Tony Gallopin en Greg van Avermaet. Waarvan acte!
De kersverse Belgisch kampioen Oliver Naesen is een alleskunner met een ijzersterk eindschot. Hij is
een coureur die eendaagse koersen naar zijn hand kan zetten. Dit betekent dat hij in zijn eerste Tour
vooraf twee etappes moet uitkiezen. Want als hij in de kopgroep geraakt, wint Naesen die etappe let maar op.
De Fransman Cyril Gautier is jarenlang in de leer geweest bij Thomas Voeckler. Dit betekent dat hij
een neus heeft voor de juiste kopgroep in het middengebergte. Maar helaas heeft hij ook dat gekkebekken-trekken overgenomen zodra de TV-camera op hem wordt gericht. Echt super irritant is dat!
Qua tactisch inzicht hoort Jan Bakelants bij de slimste renners van het peloton. De Belg voelt de
koers feilloos aan en heeft al eens bewezen een mooie ontsnapping in de Tour te kunnen afmaken
(Ajaccio, Corsica - 2013).
Supertalent Pierre Latour staat te boek als klimmer (hij won vorig jaar al een Vuelta-etappe) maar
won vorige week opeens ook het Frans kampioenschap tijdrijden. Het zal niet lang duren voordat
toute France hem bombardeert tot toekomstig Tourwinnaar. Tot die tijd hoop ik dat hij vrijuit mag
koersen van zijn ploegleider. En trouwens: als hij dat niet mag, moet ie het toch gewoon doen.
Klassement

R. Bardet

Meesterknecht

Tijdrijder

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

Etappe (bergen)

Knecht

P. Latour

O. Naesen

J. Bakelants

M. Frank

A.Domont

A.Vuillermoz
C. Gautier
B. Gastauer
Niet mee naar de Tour 2017 o.a. : Domenico Pozzovivo, Alexandre Geniez, Hubert Dupont, Julien Bérard

ASTANA
Of het komt door hun bedenkelijke ploegleider weet ik niet, maar Astana heeft nooit op mijn
sympathie kunnen rekenen. Het is in elk geval een ploeg om rekening mee te houden, ook al hebben
ze afscheid genomen van Vicenzo Nibali, de Tourwinnaar van 2014.
De Sardijn Fabio Aru, aanstaande maandag wordt hij 27 jaar, is de kopman van de lichtblauwe
formatie uit Kazachstan. Ik verwacht een topklassering voor de superklimmer die afgelopen zondag
ook Italiaans kampioen op de weg werd.
Aru wordt bijgestaan door de Deen Jacob Fuglsang die zelf ook ambities heeft (en terecht!) voor een
top-10 klassering en een bergetappe. Door hun kopmannen wisselend naar voren te schuiven, kan
Astana de concurrentie onder druk zetten op een manier zoals niet veel andere ploegen dat kunnen.
De Deen Michael Valgren en de Kazach Aleksej Loetsenko zijn gevaarlijke klanten in een kopgroep
op geaccidenteerd terrein. Valgren beschikt daarnaast ook over een goede heuvelsprint getuige zijn
2e plaats in de Amstel Gold Race van vorig jaar.
Andrej Grivko is een geboren tijdrijder die je na de finish van een “ITT” van zijn fiets moet trekken
anders rijdt ie rustig nog een paar uur door à 55 km/uur.
Mocht Astana om 1 minuut voor 12 nog een extra man moeten oproepen (bijvoorbeeld als gevolg
van een positieve dopingcontrole in het basisteam - ik noem maar wat), dan is dat geen probleem.
Check de reserves onder de tabel maar eens. Wat een namen kan Alexander Vinokoerov thuis laten!
Klassement

Meesterknecht

Tijdrijder

F. Aru

J. Fuglsang

A. Grivko

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

Etappe (bergen)

Knecht

M. Valgren

D. Cataldo

D. Gruzdev

A. Loetsenko

A. Zeits

B. Kozjatajev
Niet mee naar de Tour 2017 o.a. : L-L Sanchez, Tanel Kangert, Moreno Moser, Poalo Tiralongo, Miguel-A. Lopez

Bahrain-Merida
Geen Vicenzo Nibali aan de start dus, maar niet getreurd: de van Movistar overgekomen Ion Izagirre
gaat hoge ogen gooien komende Tour de France - let maar op. De Spaanse kopman staat te boek als
klimmer, maar heeft ook een uitstekende tijdrit in de benen en weet zich deze Tour omringd door
een goed stel coureurs.
Zo maar een scenario: Ion Izagirre wordt 18e in de openingstijdrit, maandag staat hij 8e na de pittige
aankomst in Longwy (breukjes peloton) en na de powerklim naar Plateau de Beille heeft hij plotseling
de gele trui aan! Ik zou er niet eens van opkijken.
Bij de sprinters van deze ploeg heb ik Sonny Colbrelli en Borut Bozic opgevoerd. Hierbij geldt dat
Bozic in dienst rijdt van Colbrelli en niet zomaar voor eigen kansen mag gaan. Om te winnen moet de
finishstraat voor Colbrelli minimaal vals plat zijn, want anders delft hij het onderspit tegen Kittel en
Cav. In zijn voordeel spreken zijn aardige klimcapaciteiten in vergelijking met de pure sprinters. Dit
stelt hem in staat om onderweg veel punten op te rapen voor de groene trui. Maar ja, die Sagan hè?
De overige zes rijders van deze ploeg maken ieder ongeveer 15% kans om deze Tour zelf een etappe
te winnen. Wie mij kan vertellen wie van deze zes het wordt, is spekkoper. De taaie Ethiopiër Tsgabu
Grmay wellicht? Ik hoop het.
Klassement

I. Izagirre

Meesterknecht

Tijdrijder

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

Etappe (bergen)

Knecht

J. Brajkovic

S. Colbrelli

G. Bole

T. Grmay

J. Moreno

B. Bozic
Y. Arashiro
Niet mee naar de Tour 2017 o.a. : Vicenzo Nibali, Ramunas Navardauskas, Enrico Gasparotto, Giovanni Visconti

BMC Racing
Heel veel mensen, hijzelf voorop, geloven dat Richie Porte de Tour de France van 2017 gaat winnen.
De allrounder uit Tasmanië kan immers uitstekend klimmen en tijdrijden, lijkt momenteel in topvorm
en heeft een ijzersterk team tot zijn beschikking.
Ik geloof niet in een eindzege voor Porte. Hij is nog nooit drie weken op rij super geweest, net als zijn
ploeggenoot Tejay van Garderen. Hij was in het verleden op zijn best als 1e kolonel bij Team Sky, in
dienst van Chris Froome. Het kopmanschap in de Tour de France is iets anders dan leider zijn in
etappekoersen als Parijs-Nice, de Ronde van Romandië of de Dauphiné. Niet eens zozeer in fysiek
opzicht, maar vooral mentaal. Ik zou het prachtig vinden als hij in het geel Parijs haalt, maar zie ‘t
gewoon niet gebeuren.
Als Porte inderdaad door het ijs zakt, kunnen Nicholas Roche (bergen) en Damiano Caruso (heuvels)
voor eigen kansen gaan in bergetappes. Ik adviseer hen om hier niet mee te wachten tot week drie
want dan moeten ze een nummertje trekken.
Met de mondiale nummer één Greg van Avermaet in de gelederen, lijkt BMC in elk geval verzekerd
van een etappezege in Longwy of Rodez. Of welke andere etappe dan ook, want als je Olympisch
kampioen op dát parcours wordt, kun je ook een bergetappe in de Tour winnen (geen grapje!).
De rappe Zwitser Stefan Küng is outsider voor de proloog in Düsseldorf. Hij is in topvorm dus
waarom ook niet. De bookmakers zien hem 4e worden op de openingsdag. Ik ga het live meemaken!
Klassement

Meesterknecht

Tijdrijder

R. Porte

N. Roche

S. Küng

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

Etappe (bergen)

Knecht

G. v. Avermaet

M. Schär

A. de Marchi

D. Wyss

D. Caruso
A. Moinard
Niet mee naar de Tour 2017 oa : Tejay Van Garderen, Sammy Sanchez, Rohan Dennis, Ben Hermans, Daniel Oss

Bora-Hansgrohe
De grote blikvanger van deze ploeg is natuurlijk Peter Sagan. De regerend wereldkampioen won in de
laatste vijf (!) edities van de Tour de France het puntenklassement. Als hij op zijn fiets blijft zitten,
wint hij de groene trui in 2017 gewoon weer. Dat is geen hogere wiskunde: Sagan haalt altijd Parijs, is
niet te beroerd voor een tussensprintjes en rijdt - ongeacht de helling van de finishstraat- vrijwel
altijd top 5.
Broerlief Juray Sagan mocht afgelopen zondag Slowaaks kampioen worden van Peter de Grote en zal
zijn jongere broer deze Tour van bidons, gels en schuine moppen voorzien.
Rafal Majka is niet het helderste licht van het peloton en heetgebakerd bovendien. Maar hij is een
uitstekend klimmer die vaak in de derde week van een grote Ronde nog beter wordt, terwijl het
leeuwendeel van zijn collega’s dan als een ballon leegloopt. Voor de bolletjestrui moet hij het
opnemen tegen een half dozijn Fransen. Hij bracht dit mooie tricot in 2014 en in 2016 al naar Parijs.
Emmanuel Buchmann, Duits kampioen in 2015, wordt elk jaar sterker. Afgelopen lente won hij de
jongerentrui in de Dauphiné en laten we vooral niet vergeten dat hij in de Tour van vorig jaar al op
een verdienstelijke 21e plek eindigde.
De Australiër Jay McCarthy rijdt vooral goed in eigen land. Ik snap zijn uitverkiezing eerlijk gezegd
niet zo. De sponsor komt uit Duitsland, waarom niet een extra Duits talent meenemen, jongens?
Klassement

R. Majka

Meesterknecht

Tijdrijder

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

Etappe (bergen)

Knecht

M. Bodnar

P. Sagan

E. Buchmann

P. Poljanski

R. Selig

J. McCarthy

J. Sagan
M. Burghardt

Niet mee naar de Tour 2017 o.a. : Leopold Köning, Patrick Konrad, Jan Barta, Lukas Pöstlberger

Cannondale-Drapac
Andrew Talansky (USA) is al vaak een podiumplek voorgespiegeld in een grote ronde. Prima klimmer,
prima tijdrijder. Hij lijdt echter aan wat ik noem: ‘ADWS’: het Angelsaksische-Derde-Week-Syndroom.
Richie Porte en Tejay van Garderen hebben dat ook: altijd één superslechte dag in een etappekoers
van meer dan tien dagen. Ik ben zo vaak teleurgesteld door Talansky dat ik me tegen mezelf in
bescherming neem en ‘m negeer voor mijn tourpoule. Ook al werd ie vorig jaar knap 5e in de Vuelta.
De Colombiaan Rigoberto Uran Uran is op een leeftijd (30 jaar) dat hij moet gaan oogsten als
ronderenner. Waarom zou hij de Top5 niet kunnen halen dit jaar? Ja, waarom ook niet eigenlijk.
Goede klimmer, sterke tijdrit, goede ploeg. Ik vind het wel een gokje waard.
Velen zijn Taylor Phinney vergeten na al die jaren met fysieke kommer en kwel. Ik niet. En hijzelf ook
niet: vorig jaar zei hij al “er in Düsseldorf te willen staan”. Als hij een beetje gokt met het weerbericht
(er is regen voorspeld in Duitsland) kan hij de grootste proloog sensatie in jaren worden. Overigens
hoopt zijn onverschrokken teammaat Patrick Bevin uit Nieuw-Zeeland ook op een wonder op dag 1.
Maar ik sla de besnorde Amerikaan toch nèt iets hoger aan.
De Nederlander Dylan van Baarle is in topvorm. Ik ben blij dat hij mee mag naar de Tour 2017, wat
een slimme aanvaller is dat. De andere Nederlanders blijven thuis, tant pis. Hadden ze maar beter
voor de dag moeten komen in de aanloop naar de Tour.
Sinds Pierre Rolland het klassement heeft laten varen en zijn bergetappes uitkiest, geniet hij met
volle teugen van zijn sport. Ik zou graag eens zien dat Pierre al in de eerste Tourweek zijn ijzers zou
ombinden. Want dat hij in de 3e week weer gaat toeslaan, weet iedereen.
En dan ook nog even een eervolle vermelding voor de Australiër in deze ploeg. Samen met Sagan en
Kwiatkowski, schaar ik Simon Clarke tot de best drie dalers van de wereld. Hij moet om die reden
etappe nr.15 naar Le Puy-en-Velay omcirkelen in zijn agenda. Kan iemand hem dat vertellen? Dank!
Klassement

A.Talansky

Meesterknecht

Tijdrijder

T. Phinney

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

Etappe (bergen)

Knecht

D. van Baarle

P. Rolland

A. Bettiol

R. Uran
P. Bevin
S. Clarke
Niet mee naar de Tour 2017 o.a. : TJ Slagter, Sep Vanmarcke, Sebas Langeveld, Davide Formolo, Kristjan Koren

COFIDIS
Ik verheug me bepaald niet op dit team, maar de rode kredietverlener behoort nu eenmaal al twee
decennia tot het Tour de France-meubilair.
Alle Cofidis-ballen gaan in 2017 op de kamikazepiloot Nacer Bouhanni. Hij stond pas twee keer aan
de Tourstart (2013, 2015), met beide keren ‘Abandon’ achter zijn naam. Omdat Bouhanni heuvels en
op een goede dag zelfs het middengebergte aardig verteert, krijgt de Fransman van Algerijnse komaf
misschien wel 10 kansen om te winnen. Daar zal er toch wel eentje voor hem bijzitten? Yep, dat denk
ik wel.
De taaie Spanjaard Daniel Navarro is penningmeester van Wielerclub “De Grijze Muizen”. Nooit gaat
ie in de aanval, maar toch reed hij al twee keer top 10 in een Grote Ronde- waaronder de 9e plek in
de Tour van 2013.
Kies zelf Uw favoriete Fransman voor kansloze kopgroepen, de mijne mag U trouwens ook hebben.
Klassement

D.Navarro

Meesterknecht

Tijdrijder

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

Etappe (bergen)

Knecht

F. Sénéchal

N. Bouhanni

J. Simon

L-A Mate

C. Laporte
G. Soupe
C. Lemoine
D. Claeys

Niet mee naar de Tour 2017 o.a. : Anthony Turgis, Yoann Bagot, Jerome Cousin, Nicolas Edet.

Dimension-Data
De Brit Mark Cavendish aast op een recordaantal etappezeges in de Tour. Hij won er sinds 2008 al
dertig (niet te geloven man!) en hoeft er nog “maar” vijf om De Kannibaal te evenaren. Hij weet zich
in 2017 ondersteund door een aantal zeer ervaren piloten als Bernie Eisel (wegkapitein) en Mark
Renshaw (lead-out man).
Omdat TV-commentatoren van gekkigheid niet meer weten wat ze moeten vertellen tijdens lange
etappes, krijgen we soms meer info dan we zouden willen . Zo krijgen we bij een vlucht met Serge
Pauwels te horen dat hij allerlei wiskunde- en economie diploma’s kan overleggen en dat ie ook thuis
zo’n goede multitasker is. Voor mij is hij gewoon een prima wielrenner die in 2009 een lastige Giroetappe won en in de Tour van France van 2015 op de 13e plaats in het eindklassement eindigde.
De Brit Steve Cummings won één van de mooiste etappes van de laatste jaren in de Tour. Tijdens de
rit van Rodez naar Mende in 2015, vochten twee Franse haantjes om één been (Pinot en Bardet),
maar stoof een geloste tijdrijder en alsnog langs heen. Haha, wat heb ik genoten van die finale. Als ik
komende Tour hoor dat Cummings in de kopgroep zit, ga ik direct voor de TV zitten.
Edvald Boasson-Hagen, zo voorspelde men 10 jaar geleden, zou de nieuwe Eddy Merckx worden.
Tijdritten, sprints, heuvelop, bergaf. Gele truien, groene truien, regenboogtruien…..hij zou alles en
iedereen verslinden. Inmiddels kunnen we vaststellen dat de Noor op z’n 30ste een aardig palmares
bij elkaar heeft gefietst, maar dat echte megaklappers tot nu toe zijn uitgebleven. Daarnaast denk ik
dat hij met zijn kop niet 100% bij de Tour van 2017 zit, maar in gedachten al bezig is met het WK dat
eind september in zijn thuisland (Bergen, Noorwegen) wordt verreden. Ik ga ‘m volgen, maar met
minder belangstelling dan andere jaren. Al was het maar om me te wapenen tegen teleurstellingen.
Van de Zuidafrikaan Jaco Venter had ik nog nooit gehoord. Zijn beste resultaten even opgezocht:
Oef, dat valt niet mee - vrijwel nooit bij de eerste 100 bij welke koers dan ook. Dan maar vermelden
dat hij uit de regio Stellenbosch komt, waar Neil Ellis uitstekende witte en rode wijnen maakt. Weten
we dat ook weer.
Klassement

S. Pauwels

Meesterknecht

Etappe
(bergen)

Tijdrijder

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

Knecht

S. Cummings

M. Cavendish

E. Boasson Hagen

B. Eisel

R. Janse van Rensburg

M. Renshaw
S. Twaites

J. Venter
Niet mee naar de Tour 2017 o.a.: Igor Anton, Nathan Haas, Lachlan Morton, Omar Fraile, Tyler Farrar

Direct Energie
Tot mijn grote teleurstelling heeft de ploegleiding van Direct Energie de snelle Bryan Coquard
thuisgelaten. Hiermee zijn de kansen op een etappezege voor deze Franse ploeg minimaal
gehalveerd. Coquard is een slimme sprinter zich heuvelop met de besten der aarde kan meten. Het
feit dat hij volgend jaar bij een andere ploeg rijdt, is teambaas Jean-René Bernaudeau kennelijk in het
verkeerde keelgat geschoten. Wat een gesukkel.
Helemaal kansloos voor een etappezege is Direct Energie niet, want de o zo populaire Franse
veteranen Thomas Voeckler en Sylvain Chavanel stijgen voor eigen publiek altijd tot grote hoogten.
Beiden moeten het hebben van heuvelachtig terrein en zullen hun geluk al in de eerste week gaan
beproeven in de Ardennen en Vogezen. Chavanel beschikt daarnaast over een sterke tijdrit.
De pas 24-jarige Lilian Calmejane moet snel naar een WorldTour-ploeg voordat hij blijft hangen in
zijn ontwikkeling. Hij zou in de eerste Tourweek best eens de witte trui kunnen dragen voordat Yates,
Latour of Meintjes dit tricot naar Parijs brengen.
De andere zes mannen? We gaan ze allemaal in beeld zien rijden en allemaal worden ze ruim voor
het vod van de laatste kilometer in hun kraag gegrepen. Geen echte klassementsman, geen sprinter,
geen superklimmer: het houdt niet over met deze ploeg. Een stiekeme bolletjestrui in de eerste
week, is dat misschien een idee?
Klassement

T. Voeckler

Meesterknecht

Tijdrijder

S. Chavanel
P. Quéméneur

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

Etappe (bergen)

Knecht

Y. Gène

L. Calmejane

R. Sicard
A. Tulik
T. Boudat

A.Petit
Niet mee naar de Tour 2017 o.a. : Bryan Coquard, Bryan Nauleau, Jonathan Hivert, Fabrice Jeandesboz

FDJ
Ik kom er eerlijk voor uit; geen renner waar ik deze Tour meer over twijfel dan Thibaut Pinot. Gaat ie
het klassement ècht laten lopen en zijn zinnen zetten op een etappe en/of het bergklassement?
Voor de 27-jarige Fransman geldt hetzelfde als voor Quintana. Hij is behoorlijk diep gegaan in de Giro
d’Italia en dat is pas zes weken geleden. Maar de Franse kroonprins Pinot die in eigen land niet voor
het geel gaat, is toch een beetje alsof Andy Murray Wimbledon laat schieten om zijn puttingcapaciteiten op de golfbaan een impuls te geven.
Goed nieuws voor Pinot: de eerste aankomst bergop is al in Etappe 5 op de supersteile Planche des
Belles Filles in de Vogezen. Eén keer raden wie daar al jaren elke week traint.....
Sinds hij in 2016 Milaan-San Remo won, lijkt Arnaud Démare is ander mens. In 2017 won hij al veel
sprintkoersen en dat heeft zijn sterke trein het nodige vertrouwen gegeven. Om Touretappes te
winnen moeten de wit-blauwen van FDJ afrekenen met Marcel Kittel. Als beiden goed in stelling zijn
gebracht, komt Démare nog steeds tekort. Enfin: ik geef Démare de rit naar Vittel (etappe 4).
Klassement

T. Pinot

Meesterknecht

Tijdrijder

Etappe (sprint)

I. Konovalovas A. Démare
D. Cimolai

Etappe (heuvels)

A. Vichot

Etappe (bergen)

Knecht

M. Delage
J. Guarnieri
R. Molard

O. Le Gac
Niet mee naar de Tour 2017 o.a. : David Gaudu, Jeremy Roy, Sebas Reichenbach, Steve Morabito, Kevin Reza

Fortuneo – Vital Concept
Dit team komt niet uit op het hoogste (Worldtour) niveau maar mag dankzij een wildcard meedoen.
Kijkend naar de renners, wordt het erg lastig voor deze ploeg om überhaupt een etappe te winnen
deze Tour.
De Brit Daniel McLay rijdt een verdienstelijke sprint, maar om te winnen op het hoogste niveau
zullen er dan eerst een stuk of 5 favorieten moeten (uit)vallen.
Voor het klassement zou de Argentijn Eduardo Sepulveda een gooi kunnen doen naar een Top-20
eindklassering. Hij heeft een redelijke tijdrit en kan een berg over.
Hé, die Brice Feillu, die kan toch wel wat? Nou, deze Fransman won inderdaad ooit een zware
bergetappe in de Tour. Maar dat was wel 8 jaar geleden en naast een 16e plek in het eindklassement
van 2014 waren dat wel ongeveer zijn enige wapenfeiten.
De zes overige Fransen in de ploeg hebben eigenlijk maar één opdracht: elke dag meezitten met de
kopgroep om zoveel mogelijk in beeld te rijden voor de sponsor. Ik wens de mannen hoe dan ook
heel veel succes, ze zullen het nodig hebben.
Klassement

E. Sepulveda

Meesterknecht

Tijdrijder

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

Etappe (bergen)

Knecht

D. McLay

M. Bouet

B. Feillu

L. Pichon

P-L Périchon

R. Hardy
F. Vachon
E. Gesbert

Niet mee naar de Tour 2017 o.a. : Arnold Jeanneson, Armindo Fonseca, Franck Bonnamour

Katusha-Alpecin
De Noorse krachtpatser Alexander Kristoff is geen schim meer van de renner die twee jaar geleden
heerste in zware koersen en massasprints. Het is mij dan ook een raadsel waarom de Tourploeg voor
een groot deel om hem is heen gebouwd. Klassementsrenners als Spilak en Zakarin moeten dit jaar
thuisblijven omdat Kristoff een sprinttrein nodig heeft om zijn 4e plaatsen veilig te stellen. Je moet er
maar opkomen.
Tom Dumoulin en Rohan Dennis zijn momenteel de beste tijdrijders van de wereld. Zij doen echter
niet mee aan de Tour de France van 2017. Dat biedt perspectief voor de Duister Tony Martin die
voor eigen publiek voor de gele trui gaat in Düsseldorf. ‘Der Panzerwagen’ is op zijn best als hij lang
het grote verzet kan ronddraaien. Dat werpt de vraag op of de openingstijdrit van 14 km wel lang
genoeg is voor hem. Omdat de mannen slechts 16 minuten op de fiets zitten, ruikt een dozijn andere
renners ook kansen voor het eerste geel.
De Kroaat Robert Kiserlovski is een verdienstelijk klimmer maar voor de Tour een ‘13 in een dozijn’
renner. Hij wordt dit jaar één keer 4e in een bergetappe en 31e in het eindklassement. Succes ermee!
Bijzonder benieuwd ben ik naar de verrichtingen van onze landgenoot Maurits Lammertink. Hij
debuteert in een grote ronde en gaat in een heuveletappe proberen mee te zitten. Lastig genoeg,
maar dat gaat hem lukken.
Klassement

Meesterknecht

Tijdrijder

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

Etappe (bergen) Knecht

T. Martin

A. Kristoff

R. Hollenstein

R. Kiserlovski M. Haller

N. Politt

M. Lammertink

R. Zabel
T. Machado

Niet mee naar de Tour 2017 o.a. : Simon Spilak, Ilnur Zakarin, Rein Taaramäe, Angel Vicioso

LottoNL-Jumbo
Eind vorige eeuw zijn wij Nederlanders verwend met etappezeges van topsprinters als Jean-Paul van
Poppel en Jeroen Blijlevens. In 2017 hebben we eindelijk weer een echte klasbak die in een grote
ronde massasprints kan winnen: Dylan Groenewegen. Met al die vlakke aankomsten in de Tour 2017
durf ik de voorspelling voor minimaal één dagzege wel aan. Luik, Vittel, Troyes, Nuits-Saint-Georges,
Bergerac, Pau, Romans, Salon, Parijs. Kies er maar eentje uit, Dylan- wij vinden alles goed!
De Sloveen Primoz Roglic, voorheen schansspringer, is een supertijdrijder die ook de bergen erg
goed verteert. Om die reden heb ik hem in de tabel hieronder als kopman aangeduid. Als het
onderweg een beetje meezit, gaat hij serieus hoog eindigen in het eindklassement. Toch adviseer ik
hem zich te focussen op de tijdritten in Düsseldorf en Marseille. Net als Jos van Emden, die dat
sowieso gaat doen, en in de slotetappe van de Giro heeft laten zien dat hij wel degelijk kan winnen.
Nederlandse wielerfans, ondergetekende voorop, hebben Robert Gesink het afgelopen decennium
gesmeekt het klassement te laten varen en voor een grote dagprijs te gaan. In de Vuelta van vorig
jaar heeft ‘De Condor uit Varsseveld’ het licht gezien, grandioos was dat. Het is niet moeilijk om
vooraf een etappe uit te kiezen waar je voor de dagprijs kunt gaan. Maar die zege ook bínnenhalen,
in de wetenschap dat minstens 20 man die dag ook hebben aangevinkt, ja -dat is een ander verhaal.
Ik denk dat Gesink in drie Touretappes top 10 gaat finishen, maar steeds net het onderspit delft
tegen mannen als Kwiatkowski (betere daler), Ulissi (rapper in de spurt), Pantano (betere klimmer)
en Cummings (betere pokeraar). Maar God, wat hoop dat ik ernaast zit.
De Duitser Paul Martens is door de ploegleiding van LottoNL-Jumbo meegenomen voor de twee
heuvelsprints in Longwy en Rodez. Ik snap hier echt helemaal niks van. Tot nu toe won hij alleen wat
etappes in B-koersen zoals Burgos, Algarve en Luxemburg. Waarom zou hij dan in de Tour een kans
maken tegen de wereldtop? Alsof hij Sagan, Degenkolb, van Avermaet en Matthews erop legt!
Bovendien: Martens wordt dit jaar 34 jaar. Had liever een jong Nederlands talent als Antwan
Tolhoek, Daan Olivier of Koen Bouwman meegenomen om aan het grote werk te ruiken. Echt een
gemiste kans, wat mij betreft.
Enfin. Ik ben wel erg benieuwd naar de verrichtingen van de sterke Nieuw-Zeelander George Bennet.
Ik heb hem namelijk opgeschreven voor een etappezege in de bergen.
Klassement

P. Roglic

Meesterknecht

Tijdrijder

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

J. van Emden

D. Groenewegen P. Martens

Etappe (bergen)

Knecht

R. Gesink

T. Leezer

G. Bennet

R. Wagner

T. Roosen
Niet mee naar de Tour 2017 o.a. : Steven Kruijswijk, Enrico Battaglin, Lars Boom, Stef Clement, Bram Tankink

Lotto-Soudal
Lotto-Soudal heeft geen renners onder contract staan die voor het podium in een grote Ronde
kunnen gaan. Desalniettemin vind ik nogal wat om een halve ploeg op te offeren aan een sprinter die
komende Tour 35 jaar wordt. Ik sla Kittel en Cavendish namelijk hoger aan als het om pure snelheid
gaat en bij vals plat komen daar Sagan, Degenkolb, Démare en Matthews bij. Maar goed, André
Greipel is een sympathieke kerel, dus laten we hem opschrijven voor één etappezege. Maar zeker
niet meer, het kan niet altijd feest blijven, jongens!
Er is ook goed nieuws. De ploegleiding heeft vijf hartverwarmende aanvallers meegenomen,
onderstaand som ik ze op:
De ervaren tijdrijder Thomas de Gendt heeft vast en zeker een (berg)etappe aangekruist om na een
lange vlucht in zijn voordeel te beslissen.
Tim Wellens doet er verstandig aan de proloog in Düsseldorf gelijk volle bak te rijden. Als hij kort
staat in het klassement kan hij in de Ardennen zelfs voor de gele trui gaan.
De jonge Tiesj Benoot verraste eerder deze maand vriend en vijand door opeens ook bergop met de
besten mee te gaan. Als hij er zelf in gelooft (daar zeg ik wat), zet hij de vlucht van de dag om in een
etappezege.
Groot fan ben ik van Tony Gallopin (en ja, ik geef het toe: ook van zijn aimant Marion Rousse bij wie
ik aanstaande zaterdag in Düsseldorf even op de koffie ga ). Normaal gesproken is Gallopin een
vastigheidje voor een etappezege èn een Top20 in Parijs, maar Tony heeft vlak voor de Tour een
contract getekend bij AG2R en of dat nou bevorderlijk is voor de sfeer….
De Australiër Adam Hansen gaat in 2017 geen etappe winnen maar rijdt deze Tour zijn 18e Grote
Ronde op rij. Elk jaar Giro, Tour, Vuelta, zes jaar op een rij al. Onvoorstelbaar knap.
Klassement

Meesterknecht

Tijdrijder

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

Etappe (bergen)

Knecht

T. de Gendt

A. Greipel

T. Wellens

T. Gallopin

A. Hansen

T. Benoot

L. Bak
M. Sieberg

J. Roelandts
Niet mee naar de Tour 2017 o.a. : Maxime Montfort, Jens Debusschere, Tosh van der Sande, Jelle Vanendert

Movistar
De uitzonderlijke klimmer Nairo Quintana gaat in 2017 voor de ‘dubbel’ Giro-Tour, een ongekend
zware exercitie. In de Giro is hij al heel diep gegaan, maar werd hij verslagen door Tom Dumoulin.
Drie keer eerder stond hij al op het podium in Parijs. De Vuelta en de Giro schreef hij al eens op zijn
naam. Ik hoop dat hij is hersteld en dat hij Chris Froome het vuur aan de schenen kan leggen. Daar
moet hij dan wel op tijd mee starten want er zijn weliswaar veel bergetappes; het aantal
aankomsten bergop is op één hand te tellen.
Veelwinnaar Alejandro Valverde, alias El Imbatido (‘De Onverslagene’) probeerde ons dit weekend te
foppen door te stellen dat hij alles opzij gaat zetten voor zijn Colombiaanse kopman. Om daar even
later aan toe te voegen“….dat het ook goed voor het team zou zijn als hij zelf ook kort stond in het
klassement…”. HAHA! Knechten voor een ander, al zou hij het willen – Valverde kan het gewoon
niet. Net als dat hij zich wel eens voorneemt niet voor een dagzege te gaan strijden. Maar hij weet
zelf ook: zodra hij het bordje van de laatste drie kilometer ziet, gaat er een knop om in zijn hoofd. En
of dat nu een Touretappe of de Ronde van Bussum is, de ouwe linkmichel moet en zal dan winnen.
Ik heb al een half A4-tje volgeschreven dus nu kan ik wel aan de mindere goden beginnen? Nou,
mooi niet dus, want die hebben ze niet bij Movistar. Ik had alleen José Herrada bij de knechten staan
en wat denk je? Wordt ie afgelopen zondag Spaans kampioen op de weg voor Valverde en I. Izagirre.
Ze zullen ook rekening eens met mij houden zo vlak voor de Tour.
Ik zit de jaren af te tellen dat Andrey Amador voor zijn eigen klassement mag gaan. De Costaricaan is
nóg beter dan hij zelf al weet, en hoeft zowel bergop als in de tijdrit niemand te vrezen. Ik adviseer
hem te verkassen naar een andere ploeg, Bahrein en UAE of zo, en dan wint ie in 2018 de Vuelta.
Jonathan Castroviejo won nationale tijdritten in Spanje en werd vorig jaar ook Europees kampioen
ITT. Goud waard voor Quintana en Valverde, ik hoop dat ze ‘m af en toe wat extra’s toestoppen.
De selectie van Carlos Bétancur verbaast me. Weliswaar zag ook ik de stijgende lijn in de laatste
maanden, ik vind hem nog steeds niet 100% fit ogen. Misschien gaat de kleine, Colombiaanse dikbil
ons criticasters bij een muursprint logenstraffen.
Daniele Bennati gaat geen massaspurts winnen maar is zijn gewicht in goud waard als ervaren
wegkapitein. Imanol Erviti is de man voor de vroege vluchten, daar kun je de klok op gelijk zetten.
Last but not least: Jasha Sutterlin is Movistar’s man voor de gele trui. WAT?! Ja, niet voor Parijs,
maar voor Düsseldorf. Het supertalent is een formidabele tijdrijder en krijgt van mij in zijn eigen land
het stempel “dark horse” opgedrukt.
Klassement

N. Quintana

Meesterknecht

Tijdrijder

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

Etappe (bergen)

Knecht

J. Castroviejo

D. Bennati

C. Bétancur

A. Amador

J. Herrada

A.Valverde
J. Sutterlin
I.Erviti
Niet mee naar de Tour 2017 o.a. : J-J Rojas, Winner Anacona, Alex Dowsett, Adriano Malori, Marc Soler

Orica-Scott
Zoals elk jaar staat ORICA in 2017 aan de Tourstart met een interessant, uitgebalanceerd team.
Simon Yates gaat voor de witte trui van het jongerenklassement. Hij zal hiervoor minimaal bij de
eerste 10 van het eindklassement moeten rijden en ik acht hem hier zeker toe in staat.
Ook mee voor het algemeen klassement is de Colombiaan Esteban Chaves. De sterke klimmer gaat
voor een etappezege en als hij geen slechte dag kent, is hij zelfs in beeld voor het podium. Dat zou
overigens niet eens een primeur zijn; Chaves heeft al een 2e plek in de Giro en een 3e plek in de
Vuelta op zijn palmares.
Bij veel andere ploegen zou Roman Kreuziger (vorig jaar nog 10e) als kopman worden uitgespeeld. Bij
Orica staat de Sloveen voor de Tour 2017 opgesteld om de kastanjes voor Yates en Chaves uit het
vuur te halen. Als het klassement in een plooi ligt, zal hij zeker voor eigen kans mogen gaan in een
bergetappe.
De Belg Jens Keukeleire is geen sprinter pur sang, maar kan bij lastige aankomsten met een jump in
de laatste kilometers verrassen. De Zuidafrikaan Daryl Impey en de Zwitser Michael Albasini hebben
hun zinnen gezet op een etappe in het middengebergte. Beiden hebben een neusje voor de juiste
vlucht en hebben aangetoond een ontsnapping in een dagzege te kunnen omzetten.
Mooie ploeg dit, twee etappezeges durf ik wel aan – net als een TOP-3 van het ploegenklassement.
Klassement

Meesterknecht

Tijdrijder

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

Etappe (bergen)

Knecht

S. Yates

R. Kreuziger

L. Durbridge

J. Keukeleire

D. Impey

M. Albasini

M. Hayman

E. Chaves
D. Howson
Niet mee naar de Tour 2017 o.a. : Adam Yates, Caleb Ewan, Ruben Plaza, Simon Gerrans, Magnus Cort Nielsen

Quick-Step Floors
Quick-Step wordt alom beschouwd als sterkste ploeg van de wereld.
De Ier Daniel Martin is deze Tour de enige kopman voor het klassement die geen knechten met zich
meekrijgt. Natuurlijk rijdt de Italiaan Gianluca Brambilla een leuk stukje bergop, maar zodra hij in
een positie komt waarin hij zelf kan winnen, is hij er als een haas vandoor. En geef hem eens ongelijk.
Sprintkeizer Marcel Kittel krijgt de majestueuze snelheidstrein mee die hij verdient.
De ervaren Italianen Matteo Trentin en Fabio Sabatini zijn zelf in staat een massasprint te winnen en
trekken hun Duitse kopman in de laatste kilometer op gang. Het beulswerk daaraan voorafgaand
komt in volgorde van opkomst op naam van de hardrijders Julien Vermote, Jack Bauer en Zdenek
Stybar.
En dan hebben ze bij Quick-Step ook nog voormalig wereldkampioen Philippe Gilbert meegenomen
naar de Tour, altijd goed voor een etappe zou je zeggen. Wel even opletten als je hem denkt te
herkennen in het peloton: hij draagt niet langer meer de herkenbare Belgische driekleur; die hangt
komend jaar om te schouders van Oliver Naesen.
Klassement

D. Martin

Meesterknecht

Tijdrijder

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

Etappe (bergen)

Knecht

J. Bauer

M. Kittel

Ph. Gilbert

G. Brambilla

J. Vermote

M. Trentin
Z. Stybar
F. Sabatini
Niet mee naar de Tour 2017 o.a. : Bob Jungels, Fernando Gaviria, Julian Alaphilippe, Peter Vakoc, Niki Terpstra.

Sunweb-Giant
Warren Barguil is naar verluidt niet op tijd klaargestoomd om deze Tour een rol te gaan spelen voor
de gele trui. De ploegleiding heeft daarom in overleg met de Franse kopman besloten om de pijlen te
richten op een etappe in de Alpen of Pyreneeën.
Hij wordt in dezen bijgestaan Laurens ten Dam en Simon Geschke die twee maanden geleden al
beulswerk voor Tom Dumoulin hebben verricht – je moet het maar op kunnen brengen. Respect.
Voor het overige heeft Sunweb eigenlijk maar één troefkaart: Michael Matthews. De Australiër heeft
zijn zinnen gezet op de gele trui in de eerste Tourweek. Deze moet worden bereikt via korte uitslagen
in Düsseldorf en Luik, gevolgd door een etappezege in Longwy. Ja, waarom niet?
In geval van biljartvlakke aankomsten, kan Sunweb een beroep doen op de Duitser Nikias Arndt en
onze kersverse nationaal kampioen Ramon Sinkeldam. Maar dan wel alleen als “Bling” zijn zegen
geeft.
Klassement

Meesterknecht

W. Barguil

L. ten Dam

Tijdrijder

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

Etappe (bergen)

Knecht

N. Arndt

M. Matthews

S. Geschke

R. Curvers
A. Timmer
R. Sinkeldam
M. Teunissen

Niet mee naar de Tour 2017 o.a. : Tom Dumoulin, Wilco Kelderman, Sam Oomen, Georg Preidler

Team Sky
De tactiek van Team Sky is anno 2017 voor niemand een geheim meer. In de laatste twee uur van
een bergetappe gaan ze en groupe achterlijk hard op kop rijden en slinkt de voorsprong van enkele
dappere vluchters als sneeuw voor de zon. De SKY-slagorde voor de Tour de France in 2017:
Als het beulswerk van luitenants Luke Rowe en Christan Knees erop zit, trekt kapitein Vasil Kiryienka
het peloton op een lint tot aan de voet van de slotklim. Zodra het stijgingspercentage boven de
pakweg 6% komt, gooien de kolonels Sergio Henao en Mikel Nieve het gas helemaal open. Eén voor
één trappen de Sky-mannen hun maximale wattage net zo lang tot ze niet meer kunnen. In een mum
van tijd wordt het peloton een kopgroep van max 25 renners.
Het moordende tempo houdt aan tot de concurrenten van Froome (bijna) geen knechten meer over
hebben. Om de dag is het iemand anders die de laatste SKY-geseling voor zijn rekening neemt. Het
vaakst zullen dat de generaals Mikel Landa en Geraint Thomas zijn. Als zij afgeven, is het de beurt
aan de maarschalk zelf. Op een zeer klein verzet gaat kopman Chris Froome ervandoor alsof de
duivel hem op de hielen zit.
In zijn goede jaren, hij won de Tour de laatste vier edities alleen in 2014 niet, kon niemand hem
bergop volgen. En anders deelde Froome de beslissende klap wel uit in de tijdrit. De vraag is dus:
heeft Froome in 2017 een goed jaar? Ik waag het te betwijfelen. Zowel fysiek (weinig koersdagen) als
mentaal (wil hij naar BMC?) lijkt hij niet op de benodigde 110% te zitten. En dan blijft de man die
hem aan de Tourzege van 2016 hielp (Wout Poels) ook nog thuis…..
Voormalig wereldkampioen en alleskunner Michal Kwiatkowski is de enige SKY-renner die zich aan
de Froome-kolonne mag onttrekken. Hij is namelijk zeer kansrijk als het om dagzeges gaat van
etappes met lastige finales. Sterker nog: ik zie hem ook nog een paar dagen de gele trui dragen
(´Michael-Matthews-scenario’, zie de bladzijde hiervoor over Sunweb).
Klassement

Meesterknecht

Tijdrijder

C. Froome

Serg. Henao

V. Kiryienka

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

Etappe (bergen)

M.Kwiatkowski M. Landa

Knecht

C. Knees

G. Thomas
M. Nieve
L. Rowe
Niet mee naar de Tour 2017 o.a. : Wout Poels, Kenny Ellisonde, Elia Viviani, Danny van Poppel, Diego Rosa.

Trek-Segafredo
Meervoudig ronde winnaar Alberto Contador wordt dit jaar 35 maar is naar eigen zeggen nog in
staat om de Tour te winnen. De Spaanse krijger kan klimmen, dalen en tijdrijden en is mentaal
ontzettend sterk. Als alle favorieten op hun best zijn deze Tour èn allemaal op hun racefiets blijven
zitten, wordt Alberto 3e. In mijn ogen het maximaal haalbare voor hem.
Onze Bauke Mollema had zijn zinnen gezet op de Giro van 2017 (7e geworden) en zal zich tijdens de
Tour schikken in de rol van meesterknecht van Alberto Contador. We kunnen alleen maar hopen dat
hij een keer ‘strategisch wordt uitgespeeld’ in een bergetappe en dat hij ‘m dan naar de finish kan
doortrekken.
De Duitse klasbak John Degenkolb zou deze Tour wel eens het slachtoffer van zijn eigen
veelzijdigheid kunnen worden. Hij heeft een indrukwekkende erelijst op verschillende terreinen,
maar om een etappe in de Tour te winnen, moet je specialisten verslaan. Is het misschien een idee
voor ‘Big John’ om in zijn thuiswedstrijd Düsseldorf voor een stunt te gaan? Een sprint van 14
kilometer kan hij aan en dat ga ik hem influisteren als hij warm rijdt.
De Colombiaan Jarlinson Pantano gaat twee keer heel dicht bij een etappezege komen in de bergen.
Zijn Italiaanse ploeggenoot Fabio Felline had ik in elk willekeurig vakje kunnen plaatsen. Omdat hij
dit jaar de proloog van Romandië won, heb ik hem ingedeeld als tijdrijder. Maar vergis je niet: als de
pure sprinters allang in de ‘grupetto’ zitten, beschikt deze Turijner over een vlijmscherpe sprint
bergop. En wie won in 2016 ook alweer het puntenklassement van de Vuelta? Opschrijven deze man.
Het gelazer met EPO blijkt de wereld nog niet uit. De Portugees André Cardosa had al een vliegticket
op zak voor Düsseldorf, maar is op de valreep tegen de lamp gelopen.
De ploegleiding heeft hem per direct op non-actief gezet en de ouwe krijger Haimar Zubeldia
aangewezen als zijn vervanger. Deze 67-jarige Spanjaard begint aan zijn 44e Tour de France.
Klassement

Meesterknecht

Tijdrijder

Etappe (sprint)

A. Contador

B. Mollema

F. Felline

J. Degenkolb

Etappe (heuvels)

Etappe (bergen)

Knecht

J. Pantano

H. Zubeldia
M. Gogl
M. Irizar

K. de Kort
Niet mee naar de Tour 2017 o.a. : Jasper Stuyven, Edward Theuns, Haimar Zubeldia, Giacomo Nizzolo

UAE Team Emirates
Het is bijna onmogelijk om vanuit het niets een nieuwe World Tour ploeg te formeren die meteen
meedoet om de prijzen. Maar ja, het woord “onmogelijk” komt niet voor in het vocabulaire van de
gemiddelde oliesjeik. En dus staat er een zeer sterk “UAE” aan de Tourstart in 2017.
Voor het klassement is de Zuidafrikaan Louis Meintjes meegenomen. Vorig jaar sloop hij in het wiel
der favorieten al naar een 8e plaats in de eindrangschikking. Interessant voor Tourpoules is hij ook
vanwege zijn leeftijd: hij dingt namelijk ook nog mee naar de witte trui van het jongerenklassement.
De Brit Ben Swift is rap, maar kan alleen een massasprint winnen als alles meezit en daarmee bedoel
ik ook een massale valpartij in de laatste 300 meter.
Bergopsprinter Diego Ulissi is zo’n typische, foute Italiaan die in de laatste 10 kilometer van een
bergetappe doet alsof hij kraakt om vervolgens op 500 meter voor de meet met 45 km/uur langszij te
komen.
Jhon Darwin Atapuma en Kristian Durasek krijgen carte blanche in het hooggebergte maar niet
voordat ze hun kleine kopman van bidons en gelletjes hebben voorzien.

Klassement

L. Meintjes

Meesterknecht

Tijdrijder

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

Etappe (bergen)

Knecht

B. Swift

D. Ulissi

D. Atapuma

V. Stake Laengen

M. Marcato

K. Durasek

M. Mori

M. Bono
Niet mee naar de Tour 2017 o.a. : Rui Costa, Sacha Modolo, Jan Polanc, Prezm Niemec, Roberto Ferrari

Wanty-Groupe Gobert
“Wanty” heeft een wildcard gekregen maar oei, oei….dit gaat ‘m niet worden. Het is wel de Tour, hè?
Als alles meezit - èn alles tegenzit bij z’n medevluchters- maakt Yoan Offredo een klein kansje op een
etappezege, mits het peloton die dag geen zin heeft (hoeveel voorbehoud past er in één zin?).
De Nederlander Marco Minaard reed de laatste vier jaar steeds drie grote Ardennen-klassiekers. Van
de 12 starts haalde hij 7 keer het einde niet. Zijn beste resultaat: 47e in de Waalse Pijl van 2015. Ok….
Frederik Backaert is een ouderwetse kasseienvreter. Helaas voor hem zijn die er nauwelijks dit jaar.
Over negen maanden gaan we weer op hem letten @Vlaanderen en @Roubaix. Maar nu even niet.
Humor: als een ‘leek’ je dezer dagen vraagt om een goede tip voor zijn/haar Tourpoule, moet je de
naam “Martin” noemen; 67% kans dat ze uitkomen bij de wereldtoppers Tony Martin of Dan Martin.
Maar ook 33% dat ze uitkomen bij het nog te ontwikkelen Franse klimtalent Guillaume Martin.
Lachen!
Als Wanty tóch een etappe wint in de Tour van 2017, bezorg ik persoonlijk twee kratten bier bij hun
teambus. Inclusief mijn nederige excuses voor het gebrek aan vertrouwen.
Klassement

Meesterknecht

Niet mee naar de Tour 2017 o.a. :

Tijdrijder

Etappe (sprint)

Etappe (heuvels)

Etappe (bergen)

Knecht

Y. Offredo

G. Martin

F. Backaert

G. v Keirsbulck

T. Degand

D. Smith

P. Vanspeybrouck

M. Minnaard

A. Pasqualon

SAMENVATTEND
Alle 198 renners staan genoemd in de pagina’s hiervoor, last minute wijzigingen voorbehouden.
Onderstaand de mannen die het volgens mij “per categorie” moeten gaan doen.
Links de topfavorieten, in het midden de outsiders en rechts de kanshebbers: 5 x 15 = 75 renners.
Nog steeds ‘n kluif om uit 75 renners te kiezen natuurlijk, maar er zijn er dus wel al 123 afgevallen 

Categorie
Eindklassement

Tijdritten

Sprints vlak

Sprints heuvels

Bergetappes

Favorieten
C. Froome
F. Aru
N. Quintana
R. Porte
R. Bardet
T. Martin
P. Roglic
J. Castroviejo
S. Küng
J. van Emden
M. Kittel
M. Cavendish
A. Démare
A. Greipel
D. Groenewegen
P. Sagan
G. v. Avermaet
M. Matthews
S. Colbrelli
Ph. Gilbert
R. Majka
T. Pinot
P. Rolland
M. Landa
M. Nieve

Veel succes allemaal!
Hartelijke groet,
Robert Dousi

Twitter: @robertdousi

Outsiders
E. Chaves
A. Contador
A. Valverde
S. Yates
R. Uran
V. Kiryienka
T. Phinney
J. Sutterlin
P. Latour
M. Bodnar
J. Degenkolb
A. Kristoff
N. Bouhanni
N. Arndt
B. Swift
M. Kwiatkowski
D. Ulissi
E. Boasson Hagen
A.Vuillermoz
M. Valgren
G. Bennet
G. Brambilla
R. Gesink
N. Roche
D. Cataldo

Kanshebbers
L. Meintjes
I. Izagirre
J. Fuglsang
G. Thomas
D. Martin
S. Chavanel
P. Bevin
L. Durbridge
S. Cummings
A. Amador
D. McLay
D. Bennati
B. Bozic
D. Cimolai
M. Trentin
F. Felline
T. Gallopin
Z. Stybar
T. Wellens
M. Albasini
R. Kreuziger
J. Atapuma
A.Talansky
J. Pantano
W. Barguil

