Het Rijke Vlijmense Wielerleven 56
5de Rit Tour de France 2014
Dag des Oordeels in de Hel

De wielerduivel is ontsnapt en op weg naar een heroïsche zege (foto Cor Vos)

Heroïsche triomf voor Vlijmense wielerduivel Boom
Op woensdag 9 juli stond etappe nummer vijf in de Tour de France op het programma. Een
etappe die door veel klassementsrijders met angst en beven werd aangevangen, want voor het
eerst sinds 2010 trok de Tourkaravaan weer over de kasseien. Gestart werd er in Ieper, de stad
die bijna gedurende de gehele Eerste Wereldoorlog van drie kanten in een halve cirkel
bestookt werd door de Duitsers. Vier jaar lang werd hier permanent gevochten en van de stad
zelf was er in 1918 niets meer over. Het omringende gebied was letterlijk tot moes
gebombardeerd en hield hieraan de naam Hel van het Noorden over. In een relatief korte
etappe van 155,5 kilometer liep de laatste zeventig kilometer over een deel van Parijs –
Roubaix met een negental kasseistroken van in totaal 15,4 kilometer. De finish was in
Arenberg (Porte du Hainaut).
Onder het motto ‘op de kasseien kun je de Tour alleen maar verliezen, en niet winnen’ waren
de meningen verdeeld over deze etappe, maar wie de Tour wil winnen moet van alle markten
thuis zijn. Waar de favorieten Froome, Contador, Valverde, Van den Broeck en Mollema
flinke averij opliepen, besliste de Siciliaan Vincenzo Nibali in deze rit in feite al de Tour.
Eén man was hem echter duidelijk de baas: Vlijmenaar Lars Boom liet zien de Tour ook te
kunnen winnen als er alle dagen kasseien op het programma zouden staan.
Als het weer guur is en het regent en stormt, dan gaat er niets boven Parijs – Roubaix en een
tochtje door de Hel van het Noorden. Dan smakken de coureurs bij dozijnen tegen de vlakte,

dan verdwijnen verdwaalde motorrijders tot vreugde van de
vleesetende planten voor eeuwig in de moerassen en lekt er
van de gepijnigde bomen water zo dik als heksenbloed.
Maar dertien jaar was het zomer in de Hel. Jarenlang hoopte
Lars Boom dat het tijdens Parijs – Roubaix weer eens zou
regenen. Helaas regeerde de droogte in Noord-Frankrijk, want
al sinds 2001, het jaar waarin Servais Knaven de helletocht
won, lagen de kasseien er alleen maar stoffig bij. Met des te
meer genoegen keek de Vlijmenaar voor de start van de vijfde
etappe in de Tour de France van dit jaar dan ook naar de
asgrauwe hemel, waar de regen bij bakken uit neerplensde.
Natuurlijk was deze rit geen Parijs – Roubaix, maar met
negen kasseistroken over een lengte van in totaal 15,4
kilometer kon de etappe met recht een kleine Hel van het
Noorden genoemd worden. Terwijl de kasseienspecialisten in
hun vuistje lachten, brak bij tal van klassementsrijders het
klamme zweet uit. De nog resterende 194 renners vertrokken
om 13.55 uur voor de duivelse rit, die vanwege het slechte
weer iets ingekort werd. Twee kasseistroken (Mons-en-Pevele
en Orchies) werden tot ongenoegen van kasseienvreters als
Cancella, Van Marcke, Sagan en Boom geschrapt, zodat de rit
nog ‘maar’ 152,5 kilometer lang was. Vrijwel meteen uit het
vertrek scheidden een negental renners zich af van het peloton. Lieuwe Westra, Samuel
Dumoulin, Janier Acevedo, Tony Gallopin, Tony Martin, Marcus Burghardt, Rein Taramee,
Simon Clarke en Matthew Hayman namen al snel een voorsprong van 45 seconden. De
kasseien waren nog lang niet bereikt toen er na 32 kilometer gevallen werd. Chris Froome, die
ook de dag tevoren al gehavend uit de strijd was gekomen, lag er opnieuw bij. De
Tourwinnaar van 2013 kan zijn weg echter vervolgen. De kopgroep, die na 40 kilometer 1
minuut 30 voorsprong heeft dunt uit: ook Acevedo is gevallen en Burghardt laat zich lossen.
Na 60 kilometer rijdt de kopgroep Frankrijk binnen met een voorsprong van 2 minuut 45. Uit
het peloton zijn ondertussen door weer een paar andere valpartijen de nodige renners gelost.
Joaquim Rodriguez, André Greipel, en Arnauld Demare zijn tot dan toe de voornaamste
slachtoffers. Na 85 kilometer, net voor de eerste kasseien opdoemen gaat Froome opnieuw
naar de grond. Hij geeft vrijwel meteen op, waardoor de Tour een van de grootste favorieten

De beslissing valt: Lars rijdt Nibali uit het wiel en gaat op weg naar de ritzege. (foto’s Cor Vos)

voor de eindzege ziet verdwijnen. Terwijl de kopgroep, waar Taramee moet lossen, nog een
voorsprong heeft van 1 minuut 30, raast het peloton na 87 kilometer over de eerste snotgladde
kinderkoppen. Alle favorieten zitten dan nog van voren, maar op de tweede strook breekt het
peloton. Contador en Mollema verliezen de aansluiting en zitten van achteren.
Het eerste peloton met daarin steeds gele-trui-drager Nibali van voren, dunt steeds verder uit.
Na 113 kilometer rijden de Belkin-ploeggenoten Lars Boom en Sep van Marcke even weg uit
de groep, maar laten zich weer inrekenen. Vlak daarna wordt de kopgroep na een vlucht van
bijna 120 kilometer gegrepen. Er ontstaat een eerste groep van zo’n twintig renners, onder wie
Sagan, Nibali, Cancellara, en Lars Boom, die zijn ploegmaat Van Marcke door een lekke
band heeft zien afhaken. In de finale rijden op de voorlaatste kasseistrook verrassend
plotseling de drie Astana’s Westra, Fuglsang en Nibali bij de specialisten weg. Alleen
wielerduivel Lars Boom weet het gat nog te dichten.
Westra gaf nog maar eens alles om het gat voor zijn kopman en gele truidrager Nibali ten

Arenberg: Lars Boom komt als eerste duivel terug uit de Hel. (foto Cor Vos)

opzichte van de andere klassementsrijders zo groot mogelijk te maken en haakt dan af. Op de
laatste kasseistrook, er zijn dan 146 kilometer gereden, draait Lars de gashendel helemaal
open. Nibali wordt gladaf uit het wiel gereden (de enige keer dat hem dat overkomt in deze
Tour!) en blijft met Fuglsang op enkele seconden hangen. De Vlijmenaar versaagt niet en
dendert na 152 kilometer solo over de finish, 19 seconden voor Fuglsang en Nibali. Negen
jaar na Pieter Weening en op exact dezelfde datum is hij de eerste Nederlandse etappewinnaar
in de Tour en rijdt daarmee de Tukker uit de geschiedenisboeken. Meteen is hij ook de tweede
Heusdenaar met een Tour-etappezege over de kasseien, want in 1985 deed Drunenaar Henri
Manders hem dit kunstje al voor (en de derde Heusdenaar in totaal, want ook Mathieu
Hermans won een rit in de Tour en wel in 1989).

De vijfde etappe van de Tour de France brak de
Tourwinnaar van 2013 Chris Froome, knakte zijn
medefavoriet voor de zege dit jaar Alberto
Contador en wierp alle andere klassementsrenners
ver achteruit. Alleen schaduwfavoriet Vicenzo
Nibali hield zich staande op de kasseien en legde
een solide basis voor zijn latere eindoverwinning in
deze Tour de France. Nibali toonde zich op alle
fronten de sterkste in deze Tour met
etappeoverwinningen in een kleine LuikBastenaken-Luik in Yorkshire, in de Vogezen, in
1985, 5de etappe Tour de France
(Neufchatel-Tourcoing 224km.), Teun van
Vliet op kop voor de latere ritwinnaar
Drunenaar Henri Manders (foto Cor Vos)

de Alpen en in de Pyreneeën. In de tijdrit werd hij
derde en in de kasseienrit tweede. In deze
kasseienrit verloren alle andere klassementsrijders
twee minuten of meer.

Met deze zege maakte Lars voor eens en altijd een einde aan de discussie over wie er de beste
renner ooit van Vlijmen is. En ook is deze overwinning, behaald onder heroïsche
omstandigheden en zijn mooiste tot nu toe, de bevestiging, dat als het in Parijs – Roubaix eens
een keer mee wil zitten, ook daar een eerste plaats er in kan zitten.

Arenberg, huldiging van de ritwinnaar: Lars op het erepodium met dochtertje Kee, die zich wel afvraagt wat
die vage afdruk in de vorm van een bokkenpoot op pappa’s wang doet? (foto Cor Vos)

Uitslag vijfde etappe Tour de France, Ieper (B) – Arenberg (Porte du Hainaut) (F)
1. Lars Boom 152,5 km.
in 3.18.35
2. Jacob Fuglsang
op 0.19
3. Vicenzo Nibali
op 0.19 (1ste in de eindrangschikking)
4. Peter Sagan
op 1.01
5. Fabian Cancellara
6. Jens Keukeleire
7. Michal Kwiatkowski
op 1.07
8. Lieuwe Westra
op 1.09
9. Matteo Trentin
op 1.21
10. Cyril Lemoine
op 1.45
16. Jurgen van den Broeck
op 2.02 (13de in eindstand)
24. Thibaut Pinot
op 2.28 (3de in eindstand)
26. Alejandro Valverde
op 2.28 (4de in eindstand)
27. Romain Bardet
op 2.28 (6de in eindstand)
31. Tejay van Garderen
op 2.28 (5de in eindstand)
34. Bauke Mollema
op 2.44 (10de in eindstand)
37. Alberto Contador
op 2.54 (opgave in 10de rit)
45. Leopold Konig
op 3.46 (7de in eindstand)
46. Jean-Christophe Peraud
op 3.46 (2de in de eindstand)
54. Haimar Zubeldia
op 4.16 (8ste in eindstand)
66. Laurens Ten Dam
op 4.16 (9de in eindstand)
Huldiging Lars
Na de finish van De Langstraat-etappe Waalwijk-Vlijmen op dinsdag 12 augustus wordt
Lars naar aanleiding van zijn overwinning in de vijfde etappe van de Tour de France op 9
juli 2014 op bedrijvenpark Het Hoog gehuldigd door burgemeester Jan Hamming.
Namens de gemeente Heusden ontvangt hij dan ook een cadeau voor deze zege.
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