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ENECO TOUR

Lars Boom vorig jaar op de Muur van Geraardsbergen. Ook dit jaar eindigt

Ronde
De Eneco Tour is dit jaar nog veelzijdiger
dan de vorig editie. Met sprintetappes, heuvelritten en een tijdrit zullen vooral de alleskunners het beste voor de dag komen.
door Thomas Sijtsma

E

en alleskunner staat over
ruim een week op het hoogste schavot van de Eneco
Tour. Dat kan niet missen.
De ronde door Nederland en België heeft een veelzijdig parcours
waar sprinters, klimmers, tijdrijders en de klassiekerrenners allemaal kansen krijgen. Voor de deel-

nemers is de etappekoers zeker
geen tussendoortje tussen de Tour
de France en Ronde van Spanje.
De echte wielerkenner zal in de eerste etappe van vandaag direct de
fietseditie van de Elfstedentocht,
met start en finish in Bolsward, herkennen. Alleen de noordelijke lus
naar Dokkum en Leeuwarden is
niet meegenomen in de rit. Na een
drietal sprintdagen volgt de tijdrit

er een rit in deze Vlaamse plaats.
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voor alleskunners
van 14 kilometer rond Hoogerheide in Brabant en afsluitend volgen
de miniversies van de Amstel Gold
Race, Luik-Bastenaken-Luik en de
Ronde van Vlaanderen. De drie
heuvelklassiekers op rij zullen ongetwijfeld beslissend zijn. Een moment van verzwakking is bij deze
elfde editie van de Eneco Tour dodelijk. De rit van vrijdag eindigt in
Sittard. De volgende dag, met finish in Houffalize, starten de renners in Heerlen.
Zowel Nederland als België heeft
een stevig aantal kanshebbers aan
de start staan. Lars Boom (Astana),
Niki Terpstra (Etixx-Quick Step) en
Wilco Kelderman (LottoNL-Jumbo) zijn de speerpunten uit eigen
land. België heeft met de winnaar

van vorig jaar, Tim Wellens (Lotto-Soudal), een kandidaat voor het
podium. Daarnaast zijn BMC-renners Philippe Gilbert en Greg Van
Avermaet in vorm.
Kelderman (24) is voor de start
voorzichtig met het uitspreken van
zijn ambities. De valpartij in de
tweede etappe van de Tour de France, de beruchte rit naar Neeltje
Jans, heeft zijn sporen nagelaten.
„Een eindklassering in de top-10
zou mooi zijn. Ik moet afwachten
hoe mijn rug is hersteld. Uit voorzorg heb ik slechts één criterium gereden.’’ Ook Lars Boom (29) blaast
nog niet hoog van de toren. „De afgelopen week in Denemarken was
de vorm goed, maar nog niet helemaal top. Het is afwachten waar ik

sta tegenover andere rijders uit de
WorldTour.’’ De wielrenner uit Vlijmen won de eerste etappe in de
Ronde van Denemarken, een koers
net onder het topniveau. „Om te
winnen moet je elke dag klaar voor
de stress zijn, die frisheid is belangrijk”, zegt Boom. „Geen moment
mag je de grote jongens uit het oog
verliezen. De Eneco Tour wordt elk
jaar zwaarder en groter, dat zie je
aan het parcours en de deelnemerslijst.’’ De Eneco Tour is voor de coureurs van groot belang. De koers
maakt al een decennium deel uit
van de WorldTour. Dat was in
2005 de reden waarom de Ronde
van Nederland werd uitgebreid
met ritten door België en het een
naamswijziging onderging. Hoewel

er nooit een meter door Luxemburg werd gereden, is de officieuze
naam Tour of Benelux.
Voor Team Roompot Oranje Peloton zijn deze zeven dagen van
enorm belang. „Dit is heel belangrijk voor ons’’, zegt ploegleider Michael Boogerd (43). De Hagenees
won in 2002 nog de koninginnenrit van de Ronde van Nederland. „
Eigenlijk is de Eneco Tour een
soort kleine Tour de France voor
Roompot. We willen ons in elke rit
aan het grote publiek laten zien en
meten aan de grote ploegen.’’ „Een
tussendoortje? Zeker niet’’, zegt
Kelderman. „De Eneco Tour is heel
belangrijk voor elke ploeg. Er zijn
veel punten voor de WorldTour te
verdienen.”

