Naar de Tour de France om te
scoren
Na de Nederlandse titel op de Brouwersdam reist
spierbundel Dylan Groenewegen (23) als één bonk
zelfvertrouwen af naar zijn eerste Ronde van
Frankrijk. Niet om te leren, maar om meteen te
winnen.
U pikt 'm er zo uit, komende zaterdag langs Utah Beach in Sainte-Marie-du-Mont.
Als er gesprint wordt, let dan op die Lotto-Jumbo-renner in het rood-wit-blauw.
Want reken maar dat direct meedoen om de knikkers in de eerste Tour-week het
doel is van Dylan Groenewegen.
Ook hij weet dat de Tour de France geen Nederlands kampioenschap is. En dat
de Tour geen Ster ZLM Toer is. Maar kalk ergens een streep op het asfalt en
Dylan Groenewegen wil winnen. Maakt niet uit wie hij daarvoor moet kloppen.
De Amsterdammer is voor de duvel niet bang, dus ook niet voor Cavendish,
Greipel en Kittel. In onmogelijkheden heeft hij nooit leren denken. ,,Tuurlijk is de
Tour een compleet andere koers, maar we gaan wel proberen om daar op deze
lijn door te gaan'', sprak hij zaterdag na zijn gouden NK op de Brouwersdam. ,,In
het rood-wit-blauw door Frankrijk, het lijkt me geweldig. We zijn vol
vertrouwen, willen het maximale er uit proberen te halen.''
Geloof
Met 'we' bedoelde hij zijn ploeg Lotto-Jumbo, waar het geloof in Groenewegen in
razend tempo is gegroeid. Niet zo gek ook, omdat hij maar blijft winnen. Het NK,
waar hij zaterdag Wouter Wippert en Wim Stroetinga klopte, was alweer zijn
zevende (!) zege van het seizoen. Daarmee nam hij hoogstpersoonlijk al meer
dan de helft van alle jaaroverwinningen van Lotto-Jumbo (13) voor zijn rekening.
Op de Brouwersdam zorgde hij er bovendien voor dat zijn formatie voor het
eerst sinds 2009 (Koos Moerenhout) weer de Nederlandse wegkampioen in huis
heeft.
,,Het was aanvankelijk nooit het plan Dylan mee te nemen naar de Tour, maar nu
staat er zelfs een ploeg voor hem klaar'', probeerde wielertrainer Jim van den
Berg de snelle ontwikkeling van zijn voormalige pupil te illustreren. ,,Mooi dat ze
bij Lotto-Jumbo niet in dat dogma zijn getrapt van: Dylan moet nog leren. Want
die eerste Tour-week, die lijkt me heel geschikt voor hem.''
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Van den Berg begeleidde Groenewegen drieënhalf jaar als trainer namens Robic
Coaching en maakte van dichtbij zijn opmars mee. Van De Rijke naar het procontinentale Roompot. En afgelopen winter nog een niveau hoger.
Brommers
Bij Lotto-Jumbo werkt de sprinter verplicht met een trainer van de ploeg, maar
intensief contact is er nog steeds. ,,Met Lotto heeft Dylan een topploeg en de
ploeg heeft met Dylan eindelijk die echte afmaker'', ziet Van den Berg. ,,Een
sprinttrein stond daar altijd al wel. Ze hebben ontzettend veel brommers in de
ploeg, wat je ook wel ziet in alle tijdritten waar ze kort rijden. Maar die pure
sprinter ontbrak. De aanwezigheid van Dylan geeft Lotto nu een extra doel.''
Dat was overduidelijk op het NK, waar door de geel-zwarten blind werd gegokt
op Groenewegen. ,,Als je Kittel en Greipel al hebt geklopt, moet je dit veld ook
kunnen verslaan'', stelde de Nederlands kampioen, die van druk geen last had.
,,Dat geloof in mij geeft juist ook weer veel vertrouwen.''
En dat blijkt wederzijds. Lang ontbrak de onvoorwaardelijke fiducie in een
afmaker bij de grootste Nederlandse wielerploeg. Graeme Brown, Michael
Matthews, Coen Vermeltfoort, Theo Bos, Mark Renshaw, Barry Markus, Moreno
Hofland. Het lijstje met sprinters die het bij Lotto (en voorgangers Belkin en
Rabobank) na het vertrek van Oscar Freire niet waarmaakten op het hoogste
niveau, is lang. Ze sprintten allemaal hun zeges bij elkaar, maar nooit in een grote
ronde.
Groenewegen krijgt op zijn 23ste de kans met die trend te breken. Als Tourdebutant, in zijn eerste jaar in de World Tour. ,,Stiekem is naar de Tour gaan
altijd het doel van zijn leven geweest. Niet om mee te gaan, maar om etappes te
winnen'', weet Van den Berg, die er niet in gelooft dat de Tour te vroeg komt.
,,Dylan hoef je niet meer te leren sprinten. Zijn vermogenswaardes zijn nu al
goed genoeg om iemand als André Greipel te kloppen. Dan moet je 'm ook het
hoogste podium durven te bieden.''

