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B erzin wij st Indurain terug
FOLLONICA.- Allemaal hebben ze
zie/i verbist. Ac/i l {'(in de tien grootste
namen uit de geschiedenis van de Italiaanse wielersport die deze Giro volgen,
verwachtten dat Indurain keihard zou
toeslaan in de tijdrit in Follonica. Alleen
veteraan Rartali (Bugno) en Petrucci,
tweevoudig winnaar van Milaan-Sanremo (de Las Cuevas), zagen het anders.
Niemand dacht aan Evgueni Berzin :
nog te groen achterde oren. Maar in vijftig minuten en met een gemiddelde snelheid van 52 km. per uur, schreef de kleine Rus uit Vihurg een
stukje
wielergeschiedenis aan de boorden van
de I'irreense Zee. Gianni Bugno en Armand De Las Cuevas konden de schade
nog beperken, maar de wielertrots van
Spanje, Miguel Indurain, werd op meer
dan twee en een halve minuut gereden,
zeg maar weggeblazen.
Al na minder dan l O km. -in hel gedeelte van
hel parcours, waar de /eewind hard in het aangezicht van de renners Mies- was voor geoefende ogen te merken dat de drievoudige Tourwinnaar de pedalen niet zo soepel ronddraaide.
Halfweg de wedstrijd had hij al 1.41 achterstand op de Rus. Vorig jaar verloor Indurain in
de voorlaatste Tour-rit, met aankomst in
Monthléry, voorde eerste keer sinds 1991 een
t i j d r i t in een grote ronde. Romingerhaddiedag
42 sekonden sneller gereden over 48 km. Maar
toen had de Spanjaard al gewonnen spel voor
de gele trui en h i j had die dag last met zijn
ademhaling door een aanval van bronchitis.

RONDE VAN
ITALIË
22 MEI - 12 JUNI

Zondag, in Follonica, waren er geen verontschuldigingen en die zocht Indurain ook niet:
«Dit was mijn slechtste prestatie in een chronorace sinds jaren», gaf hij toe. «Nooit had ik
het gevoel dat het lekker ging. Men hield mij
op de hoogte van de tijdsverschillen, maar ik
kon gewoon niet heter. Berzin was de sterkste.
H i j draagt nu het volle gewicht van de wedstrijd op zijn schouders. Om nog te winnen, zal
ik in de laatste week een grote prestatie moeten
leveren. Eigenlijk moet ik aanvallen in de bergen, maar dat heb ik nog nooit gedaan en ik ben
ervan overtuigd dat ik er niet toe in staat ben. Ik
kan alleen hopen dat ik alsmaar beter word en
dat de anderen verzwakken. Anders is het afgelopen.»
Daags voor «het uur van de waarheid» had
zijn optimistische ploegleider Echevarri alleen
nog getwijfeld: «in het geval Berzin een
nieuwe Mcrckx blijkt te zijn». Het is natuurlijk
nog vroeg om de sympathieke Rus met de
grootste renner aller tijden te vergelijken. Dat
is al zo vaak, en ten onrechte, gebeurd. Maar de
feiten zijn er. Evgueni Berzin heeft in zijn
tweede jaar als prof een enorme vooruitgang
gemaakt in zijn ontwikkeling als renner. Dit
seizoen liet hij zich op geen enkel belangrijk
moment betrappen op een fout, iedere keer
bleek hij in staat tot een topprestatie. Hij hielp
Furlan letterlijk aan de eindzege in TirrenoAdriaticoen Milaan-Sanremo, klopte Rominger in de tijdrit van het Internationaal Criterium, gaf als het ware de zege aan Argentin in de

Waalse Pijl, heerste overtuigend in Luik-Bastenaken-Luik en was ook op niveau toen dat in
deze Giro nodig was. Vier maanden zonder één
zwak moment tegen de beste renners ter wereld. Het is misschien te vroeg om nu al over de
nieuwe «kannibaal» te spreken, maar Evgeni
Berzin werkt in ieder geval op overtuigende
wijze aan de juiste weg.

Uitslagen
Zaterdagrit: 1. Laudelino Cubino (Spa),
119 km in 2u56' 12" (boni 12") (gem. 40,522
km/u); 2. Michele Coppolillo (Ita) op l" (boni
14"); 3. Fabian Jekcr (Zwi) (boni 4"); 4. Fabio
Bordonali (Ita); 5. Oscar Pellicioli (Ita); 6.
Andrea chiurato (Ita); 7. Michele Bartoli (Ita)
10"; 8. Andrea Ferrigato (Ita); 9. Alessio Di
Basco (Ita); 10. Gianni Bugno (Ita); l 1. Armand De Las Cuevas (Fra); 12. Stefano Zanini
(Ita); 13. Evgueni Berzin (Rus); 14. Zbignicw
Spruch(Pol); IS.Dimitri Konisjev (Mol)
141. Michel Dernies 14'49"; 142. Hendrik
Redant; 145. Eric Vanderaerden.
Opgegeven : Samuele Schiavina (Ita), Franco Baïlerini (Ita).
Zondagrit (individuele tijdrit): l . Evgueni
Berzin (Rus), 44 km m 50' 46" (gem. 52,003
km); 2. Annand De Las Cuevas (Fra) op l ' 16";
3. Gianni Bugno (Ita) l'41"; 4. Miguel Indurain (Spa) 2'34"; 5. Massimiliano Lelli (Ita)
2'39"; 6. Piotr Ugrumov (Let) 2'48"; 7. Marco
Giovannetti (Ita) 2'49"; 8. Francesco Casagrande (Ita) 2'55"; 9. Massimo Podenzana
(Ita) 3' 11"; 10. Moreno Argentin (Ita) 3' 19";
1 1 . Andrea Chiurato (Ita) 3'27"; 12. Flavio
Vanzella (Ita) 3'38"; 13. Vladimir Poulnikov
(Oek) 3'49"; 14. Riccardo Forconi (Ita) 3'50";
15. Wladimir Belli (Ita) 3'58".; 16. Djamolid-

ine Abdoesjaparov (Oez) 4'03"
33. Eric Vanderaerden 4'57"; 121. Michel Dernies 8'23"; 124. Hendrik Redant
8'31".

Stand
1. Evgueni Berzin (Rus) 3 l u 3 2 ' l l " (gem.
39,474 km); 2. Armand De Las Cuevas (Fra)
op 2' 16"; 3. Gianni Bugno (Ita) 2'38"; 4. Miguel Indurain (Spa) 3'39"; 5. Marco Giovannetti (Ita) 4'20"; 6. Francesco Casagrande(Ita)
5'02"; 7. Wladimir Belli (Ita) 5'24"; 8. Pavel
Tonkov (Rus) 6'09"; 9. Stefano Delia Santa
(Ita) 6'19": 10. Massimo Podenzana (Ita)
6'25"; 11.MorenoArgentin(Ita)6'42"; ^.Piotr Ugrumov (Let) 7' 16"; 13. Andrew Hampsten (VSA) 7'27"; 14. Marco Pantani (Ita)
7'30"; 15.DavideRebellin(Ita)8'38"
24. ClaudioChiappucci (Ita) 10'45"
88. Michel Dernies 41'01"; 117. Eric Vanderaerden 47'58"; 140. Hendrik Redant
Iu02'08".

Dopingcontrole
Vijf renners moesten zaterdag in Fiuggi
na de aankomst van de zevende rit in de
Ronde van Italië een onaangekondigde dopingcontrole ondergaan naast de gewone
controles die het regelement voorschrijft.
Die onverwachte controle, voor de eerste
keer in de Giro toegepast, werd uitgevoerd
op verzoek van Italiaans nationaal Olympisch Comité. De Italiaanse renners Alberto Volpi, Bruno Leali, Claudio Chiappucci,
Roberto Pagnin en Ivan Gotti mochten een
plasje maken.

Berzin als een sneltrein naar de zege. (Foto: AP)

Lekke band Nelissen in
voordeel van Den Bakker

Ronde van Limburg voor profs

Marc Wauters wint met
een snedige demarrage
SINT-TRUIDEN.- De 59ste Ronde van Limburg
kreeg een gedroomd winnaar. De beresterke Lummenaar Mare Wauters gooide op 10 km van het einde
zijn laatste vluchtgezel Stephane Hennebert uit het
wiel. Aan deze demarrage was een lange ontsnapping
voorafgegaan. Bij het binnen rijden van Borgloon op
100 km van het einde, rukten vijf renners waaronderde
Limburgers Mare Wauters en Frank Carvers, zich uit
de greep van het peleton. Op 30 km van de streep bedroeg de voorsprong bijna 5 minuten. Van dan afkwam
er echter reactie van een 18-koppige groep die op zoek
ging naar de vluchters. Hierdoor slonk de voorsprong
gestadig. Toch werd het op 10 km voor de streep duidelijk dat de leiders niet meer zouden worden bijgehaald en dat de Ronde van Limburg door een Limburger zou worden gewonnen. Eerst probeerde Frank
Corvers, even later zorgde Mare Wauters voor de goede en ultieme sprong.

«Hopelijk mag ik naar de Tour»
SINT-TRUIDEN.- Een glunderende Mare Wauters stond ons
meteen na zijn overwinning te woord. Naast hem stond een even gelukkige burgemeester Jet' Cleeren. Voor de start had de Truiense
burgervader voorspeld dat Wauters zou winnen. Hij had zelfs een
fotograaf al de opdracht gegeven om het beeld met de winnaar op
de gevoelige plaat vast te leggen. Tegen iedereen die het horen wou
deed Cleeren zijn verhaal, toch kreeg Wauters de kans om zijn wedstrijdverhaal te doen.
Mare Wauters: «Net voor Borgloon zijn we met zijn vijven ontsnapt, hierbij hadden we het geluk dat we met vier verschillende
ploegen vertegenwoordigd waren waardoor het peloton ons rustig
liet betijen. Toch begon ik er pas in te geloven op twee ronden van
het einde. Toen op acht kilometer van de finish Frank Corvers demarreerde, dacht ik dat het voorbij was. Toch was ik goed mee, zo
goed zelfs dat toen ik bcrgop nog even doorduwde, enkel Hennebert nog kon aanklampen. Ik zette nog een tandje bij, dit was voldoende om alleen vooruit te blijven.»
Op de vraag naar zijn toekomstplannen kregen we als antwoord:
«Maandag start ik in Asturië en daarna rijd ik in Luxemburg. Normaal moet dit volstaan om klaar te zijn voor het Belgisch kampioenschap. Wat de Tour betreft is er nog steeds niets beslist. Er zijn
nog altijd 13 kandidaten voor slechts 9 plaatsen. Ik hoop dat ik mag
meegaan.»
J.P.

92 Profs schreven in voor deze
205 km lange Ronde van Limburg
die door Sportclub De Sportvrienden in samenwerking met de stad
Sint-Truiden op het getouw werd
gezet. Het declnemersveld was
mooi, naast Belgisch kampioen
Alain Vandenbosche namen ook
de plaatselijke renners Erwin
Biets en zelfs Wilfried Nelissen
deel. Laatstgenoemde die maandag aanzet in de Ronde van Asturië, verkoos in extremis toch om
deel te nemen. Toch beschouwde
h i j zijn deelname als een trainingsrit, op 30 km van het einde staakte
de Wcllenaar dan ook de strijd.

Valpartij
De aanvang van de wedstrijd
had niet veel om het lijf. Al vrij
vlug was er een vertraging van 20
minuten op het strakke tijdschema. Aan kilometer 85 even voorbij
Herderen, demarreerde Johan Capiot weg van het peleton. In een
minimum van tijd fietste hij een
voorsprong van een minuut bij
mekaar, toch kwam alles terug samen. In Vreren op 100 km van het
einde botste Belgisch kampioen
Alain Vandenbosche tegen een
stilstaande wagen. Tientallen renners kwakten tegen de grond, 22
onder hen gaven op. Vandenbosche zou opnieuw geraakt zijn aan
de ellenboog, een kwetsuur die
hem eerder dit jaar al eens twee
maanden uit het zadel hield.
Bij het binnenrijden van Borgloon gingen 5 renners aan de haal:
de Limburgers Frank Corvers en
Mare Wauters, alsook Stephane
Hennebert, Mario Liboton en de
Australiër Leith Sherwin. Omdat
de kopploeg werd gevormd door
vier verschillende teams, profiteerden zij van het ploegenspel om
hun voorsprong stelselmatig te
vergroten. Bij de eerste doortocht
in Sint-Truiden op 42 km van het
einde, hadden zij reeds een kloof
geslagen van meer dan 4 minuten.

Uitslag: l . Maarten Den Bakker (Ned), de 210 km in 5u()8:16, 2.
Jelle Nijdam (Ned) 0.04, 3. Johan Capiot (Bel), 4. Jo Planckaert
(Bel), 5. Wicbren Veenstra (Ned), 6. Leon Van Bon (Ned), 7. Bart
Voskamp (Ned) 0.17, 8. Wilfried Nelissen (Bel) 0.24, 9. Frederic
Moncassin (Fra). 10. Michel Cornelisse (Ned), 1 1. Tristan Hoffman (Ned), 12. Marty Jemison (VSt), 13. Peter Pieters (Ned), 14.
Hopmans (Ned), 15. Van der Poel (Ned).

Een gelukkige Mare Wauters op het podium in Sint Truiden
(Foto Ronny VAN THIENEN)
Even later kwam er toch een reactie vanuit het peloton en gingen 18
renners waaronder de winnaar van
vorig jaar Van Roosbroeck en verder nog Erwin Biets, Mario De
Clercq en Gert Vanbrabant op
zoek naar de vijf. Stelselmatig
knaagden zij aan de achterstand
waardoor op l O km van het einde
de voorsprong was geslonken tot
minder dan 3'. Toch geraakten zij
niet meer bij de leiders. Op enkele

kilometer voor het einde probeerde Frank Corvers weg te geraken.
Mare Wauters sprong gepast mee
in zijn wiel en demarreerde op zijn
beurt. De tweede zege van Wauters was meteen een feit.
Johnny PUT
Uitslag: l . Mare Wauters de
205 km in een lijd van 5ul8'
(38,679 km/u), 2. Stephane Hennebert op 6", 3. Frank Corvers op

l'25, 4. Mario Liboton, 5. Leith
Sherwin, 6. Wim Omloop op
1'55. 7. Geert Verhcycn, 8. Nico
Emonds, 9. Marty Jemison op 2',
10. Michel Cornelisse, 1 1 . Johan
Verstrepcn, 12. Theo Akkermans,
13. Mario De Clerq, 14. Sammi
Moreels, 15. Frank Van Den Abbeele, 16. Mare Streel, 17. JeanPierre Heyderickx, 18. Herman
Prison, 19. Kees Hopmans, 20.
Ludwig Willems.

Johan Bruyneel tussen hoop en twijfel
EVIAN.- Vandaag staat Johan
Bruyneel volgens plan aan de start
van de 6,7 kilometer lange proloog door de stralen van Evian.
Met een pak verse moed en hoop,
maar evenveel vraagtekens in het
hoofd. De openingsproef van de
Dauphiné Libéré is voor de nummer zeven van de Tour '93 de eerste koersdag sinds twee en een
halve maand. De pijn in de rechlerknie is bij momenten nog niet
weg. maar de renner in Onceloondienst besliste donderdag in
samenspraak met zijn sportdirecteur Manoio Saiz het erop te wagen.
« I n principe is dit na de Tour, de
Giro en de Vuclta de vierde
zwaarste rittenkoers van de wereld. Ideaal is anders als aanloop

na zo'n lange inactiviteit, maar ik
heb geen andere keus», zuchtte
Bruyneel. «Ik hoop nog iets van
dit baalseizocn te redden. Ik probeerde Dauphiné uit te rijden. Als
ik in mijn opzet slaag, zal ik maandag de gelukkigste man van
Chambéry zijn. Ik waag me evenwel niet meer aan voorspellingen.
De ene dag voel ik beterschap, 24
uur later duikt de pijn weer op. Ik
worstel nog altijd op rechts met
dertig procent verminderde spiermassa als gevolg van de ingrepen
aan de knie (wegknippen van een
zenuwgczwel)en de dij, waareen
zenuw gekneld zat. Ik weet over
een week precies waaraan ik toe
ben. De kans dat i k i n Rijselaande
Tourstart kom, schat ik nu op minder dan vijftig procent. Je weet

maar nooit. Ik smeek de hemel dat
ik aan het einde van de tunnel
ben.»

Berggeiten
Onder de 99 deelnemers bevinden zich 14 landgenoten. Vandenbroucke proefdraait met zijn typeploeg voor de Tour, terwijl de
jongens van Willy Teirlinck na
een vrij succesrijke DuPont Tour
zich verder proberen in de gunst te
fietsen van la Société du Tour de
France. De vijf resterende wildcards worden op 14juni verdeeld.
De tijd dringt. Deze Dauphiné
Libéré is ook nu weereen pretpark
voor berggeiten. Woensdag gaat
het met de Col des Baraques en de
Mezilhac twee keer boven de duizend. Al s sorbet is er daags nadien

GOES.- «Het» breekpunt
in deze 35stc Ronde van MidRONDE VAN
den-Zeeland was ongetwijMIDDEN-ZEELAND
feld de lekke band van Wi'l28 MEI
fried Nelissen in volle finale.
Voorin had zich net een kopgroepje van acht gevormd en de Wellenaar leidde de achtervolging op Johan Capiot die er alleen onderuit wilde. Maar toen de tube van Nelissen het begaf zaten Capiot en
zijn maats, Bart Voskamp en Maarten Den Bakker, in een zo riante
winstpositie dat verlies met geen enkel argument goed te praten zou
vallen. Ploegleider Cees Priem zou het zeker ook niet getolereerd
hebben nu één van zijn sponsors ook hoofdsponsor was van de wedstrijd was.
«Zo kan je tenminste een koers controleren», begon een stralende Johan Capiot zijn verhaal. «Met v i j f mee in de finale en jongens
die willen werken. Vandaag heb ik echt nog eens genoten van een
spelletje correcte plocgtaktiek. Wie won speelde geen rol. Daarvoor waren de ploegbelangen te groot. Dat ik nog maar eens derde
werd, kan mij nu niet ongelukkig maken. Ik heb er duidelijk goed
aan gedaan om eens een hartig woordje te praten met de ploegleiding na de druppel die in de Ronde van de Oise de emmer deed overlopen. Toen heb ik gewoon eens een weekje gekoerst zoals de anderen. Gewoon mij laten mecdrijven in de wielen. Inmiddels
hebben de jongens het wel begrepen. Vandaag moesten wij winnen
want de bazen zijn van hier. Wel heb ik niet gezien dat Nelissen lek
reed want toen fietste ik alleen in de spits. Jammer voor Willie, maar
ik moet werken voor mijn bazen. En ik ben tevreden dat het resultaat aan hun verzuchtingen voldoet.»
De wedstrijd zelf werd beslist op de Zeelandbrug waar het peloton in drie waaiers werd gescheurd. Al in de straten van Goes kwamen de eerste twee groepen samen. Deze dertig renners zouden de
finale kleuren. Raas, Post en Priem hadden alle drie hun pionnen op
de eerste rij zitten. Ook toen zich op tien kilometer van de finish een
kopgroep van acht vormde. Capiot ging beresterk door en terwijl
Nelissen reageerde reed die lek. Daardoor kwam Jo Planckaert alleen te zitten. Nijdam had wel de jonge Van Bon bij zich, maar die
had het al lastig genoeg om hel moordend tempo te kunnen aanhouden. Jelle zelf speculeerde dan maar opeen spurt met zeven. Capiot zag het anders. Toen hij, vooral door toedoen van Planckaert,
werd ingelopen, stuurde de Rijkhovenaar Maarten Den Bakker in
de aanval. Capiot en Voskamp verzorgden keurig het nodige afstoppingswerk en een oeverloos gelukkige Den Bakker raasde probleemloos naar zijn eerste grote overwinning.
Roland MEYS

DAUPHINÉ
LIBÉRÉ
een vlakke tijdrit van 38,2 kilometer in Romans, maar vooral zaterdag naar Le Collet d'Allevard
(aankomst op 1450 meter) en zondag naar Chambéry is het moordend: acht cols boven de duizend
in 48 uur tijd!

Donderdag 2 juni: tijdrit in Romans, 38,2 km.
Vrijdag 3 juni : Romans-Echirolles, 196,5km
Zaterdag 4 juni: Echirolles-Le
Collet d'Allevard, 173,5
Zondag 5 juni: Allevard les
Bains-Chambéry, 203,5 km
Maandag 6 juni: ChambéryChambéry, 157 km

Rittenschema

Voornaamste
deelnemers

Maandag 30 mei: proloog in
Evian, 6,7 km.
Dinsdag 31 mei: Evian-Saint
Priest, 224,5 km met de Cöte de
Maisonneuve (636 meter).
Woensdag l juni: Charbonnières-Aubenas, 208 km

Once: Dufaux (Zwi), J. Bruyneel. Neil Stephens (Aus).
Can: Greg Lemond (VSA). Chris Boardman (G-B), Eddy Seigneur (Fra).
Festina: Hodge (Aus), J.P. Van
Poppel (Ned), Michel Verrnote.

Chazal: Caritoux (Fra), Kirsipuu (Est), Marco Vermeij (Ned).
Novémail: Mottet (Fra), Pensee
(Fra), Bouwmans (Ned)
Castorama: Arnould (Fra),
Desbiens (Fra), Magnicn (Fra)
Lotto: LUC Roosen, Serge Baguet. Peter Farazijn, Jim Van De
Laer
Kclme: Cesar Cadena (Col),
Cezany Zamana (Pol).
Collslrop: Evenepoel, Noël
Szostek, Erwin Thijs, Veenstra
(Ned), Jos van Aert (Ned), Van ltterbeeck. Peter Verbeken
Catavana: Marc Madiot (Fra),
Scan Kelly (Ier), Yvon Madiot
(Fra).
Aubervilliers 93: Bouvatier
(Fra), MarekLcsniewski (Pol).

«Winst was dichtbij»
GOES.-Begrijpelijke ontgoocheling op het aangezicht van Wilfried Nelissen na afloop: «Winst was hier toch wel heel dichtbij.
Met Jo Planckaert bij mij moest ik bekwaam zijn om in die laatste
tien kilometer de kopgroep van acht bijeen te houden en dan de klus
in de spurt af te werken. Maar dan plots die lekke band. Het hoort
natuurlijk bij hel koersen, maar ik had het er wel moeilijk mee dat
ik niet onmiddellijk aan een ander wiel raakte. Dat de ploegleiders
nog niet in ons spoor volgden kon ik nog begrijpen, maar zelfs een
neutrale wagen was niet in onze buurt. Ik moest hel tweede groepje laten voorbijrijden tot Nico Verhoeven mij een wiel kon geven.
Maar intussen zaten zij voorin al in de slotkilometer. Jammer, het
zal voor een volgende keer zijn.»
Ook Jo Planckaert zat er ontgoocheld bij. «Wat moest ik alleen
doen tegen het trio van Priem? Terwijl de anderen blijkbaar berustten of op een spurt speculeerden, heb ik tenminste nog geprobeerd
naar Den Bakker te rijden. Maar Capiot zat toen lijmvast in mijn
wiel.»
R.M.

Ritwinst voor Armstrong
Lance Armstrong heeft de vijfde etappe van de Virginia Classic
gewonnen. De wereldkampioen had na een rit over 169 kilometer
rond Lewisburg negen tellen voorsprong op de Brit Malcolm Elliot. Derde werd Steve Bauer. De Amerikaan Frankie Andreu voert
het algemeen klassement aan.

Zege voor Kurt Dhont in
Parij s-Roubaix voor amateurs
Onze landgenoot Kurt Dhont heelt Parijs-Roubaix voor amateurs (214 km) gewonnen. Hij telde een voorsprong van 13 seconden op de Fransen Frederic Guesdon en Michel Lalouet en een
tweede Belg Giovanni Cornette.
Uitslag: 1. Kurt Dhont (Bel), de 214 km in 5u30'00; 2. Frederic
Guesdon (Fra) op O' 13; 3. Michel Lalouet (Fra) z.t.; 4. Giovanni
Cornetle (Bel) z.t.; 5. Cédric Vasseur (Fra)O' 17; 6. Thierry Bricaux
(Fra)0'34; 7. Anthony Rokia (Fra)0'46; 8. lona Laukka (Fin) 0'49;
9. Jacques Landry (Can) z.t.; 10. Rufin Desmet (Bel) z.t.

