Twee keer net niet voor Lars Boom
Zdenek Stybar grijpt ritzege en leiderstrui in EnecoTour

Zdenek Stybar ontpopt zich als de kleine boze wolf en klopt Lars Boom in de eindsprint.
(foto Ad van Kessel)
Op het erepodium na afloop van de Langstraat etappe Waalwijk – Vlijmen in de EnecoTour
stond naast rondemiss Felice Dekens ook Roodkapje. Het sprookjesfiguur was speciaal uit de
Efteling naar Vlijmen gekomen om de winnaar van
de etappe en de klassementsleider te huldigen.
Helaas kwam voor Lars het sprookje “winnen in het
eigen Vlijmen” niet uit want Roodkapje had ook
nog de kleine boze wolf meegenomen.
Zdenek Stybar ontpopte zich niet voor de eerste keer
als een kwelgeest voor Lars. Hij klopte hem
allereerst in de eindsprint voor de etappezege, en
nam daarnaast ook de leiderstrui over van de
Italiaan Guardini. Daarbij bleef Stybar de
Vlijmenaar in het algemeen klassement precies één
seconde voor, zodat Lars ook de witte leiderstrui op
een haar na miste.
De etappe verliep volgens het geëigende scenario.
Vrijwel vanuit het vertrek in Waalwijk ontsnapten
drie renners: Pavel Brutt, Kevin van Melsen en
Alexis Gougeard. Deze drie bouwden een
Toch nog felicitaties van Roodkapje voor Lars, die de Rode
leiderstrui van het puntenklassement in de EnecoTour heeft
veroverd. (part.coll.)

voorsprong op van ruim zes minuten en omdat er vanuit het peloton lange tijd niet echt
gereageerd werd, leek het er op, dat de vlucht succesvol zou worden. De etappe, met overal
langs het parcours veel
toeschouwers, kende echter
een bijzonder hectische
finale. Door het
wisselvallige weer,
zonneschijn afgewisseld met
hevige plensbuien en zelfs
een licht onweer, brak het
peloton in de slotfase in
verschillende stukken
uiteen. De Rus Brutt, die
zijn medevluchters verlaten
had, leek de etappe te gaan
winnen, maar hij verkeek
zich op de harde wind, die
De eerste kassei voor het Lars Boom pad wordt overhandigd door
in de Engelense polder pal
burgemeester Jan Hamming (foto Ad van Kessel)
tegen blies en werd op
amper vier kilometer van de streep ingelopen. Meteen daarop sprongen onder andere Boom
en Stybar weg. In de slotkilometer sloten meerdere renners aan, waarna Mollema de Belkintrein te vroeg in gang zette en daarmee Stybar lanceerde. Lars Boom kwam nog aan het wiel
van de Tsjech, maar dan was de eindstreep er al.
De teleurstelling van Lars werd even later weggespoeld door toch nog twee huldigingen.
Door zijn tweede plaats bleek hij de leider te zijn geworden in het puntenklassement, en
daarvoor kreeg hij de rode trui uitgereikt.
Ook werd hij door burgemeester Hamming nog gehuldigd naar aanleiding van zijn etappezege
in de Tour de France. In 2008 kreeg Lars een beukenboom met plaquette voor het behalen van
de wereldtitel veldrijden. Deze staat op de kruising van de Wolput met de Groen van
Prinstererlaan. Nu kreeg hij de eerste kassei overhandigd voor het kasseienpad dat naar de
Lars Boom boom zal worden aangelegd. Hetgeen Lars verleidde tot de uitspraak: “Die mogen
ze ook leggen op de oprit van mijn nieuwe huis”.
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