Greg in geel

Ploegentijdritten zijn een serieuze onderneming. Ze vergen een specifieke voorbereiding én uitvoering. Een aantal
ploegen maakt er een erezaak van om deze veeleisende
chronoritten te winnen. Het Amerikaans-Zwitserse BMC
(nu CCC) is er één van. Nadat BMC tijdens de Tour van
2015 de ploegentijdrit naar haar hand zette, wil ze dat in
2018 opnieuw doen. Dat jaar staat de team time trial op
dag drie gepland, na twee vlakke etappes. Wie zich met

andere woorden tijdens de eerste twee dagen goed weet te
positioneren, maakt een reële kans op het geel na de ploegentijdrit. Met die gedachte laat BMC in aanloop naar de
Tour een geel gespoten Teammachine SLR01 maken voor
hardrijder Greg Van Avermaet – naast een geel frame voor
kopman en verhoopt Tourwinnaar Richie Porte. Na de tweede etappe staat Van Avermaet op een gedeelde 8ste plaats
in het klassement, op 16 seconden van leider Peter Sagan.
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Van Avermaet weet zich bij een zege
in de ploegentijdrit dus quasi 100 %
verzekerd van de gele trui. BMC blijkt
inderdaad de sterkste van het pak en
wint met vier seconden voorsprong op
Team Sky. Een opgetogen Greg mag
één dag later van start gaan in het
geel én op een gele BMC. In tegenstelling tot de Tour van 2016, fietst Greg
nu wel op een gele fiets – anno 2016
moet hij zich als leider in het algemeen
klassement tevreden stellen met geel
stuurlint en gele bidonhouders. De
daaropvolgende vlakke ritten houdt
de Waaslander goed stand. Tijdens
de etappe met aankomst in Roubaix
verkiest Greg wel zijn Teammachine
die speciaal is gebouwd voor het voorjaar boven het gele exemplaar. Ook
na de eerste bergrit blijft het geel om
de schouders van Greg – een sterke
prestatie voor een klassiek coureur. De
tweede bergetappe is echter te veel van
het goede. Na acht dagen maillot jaune,
moet Van Avermaet het geel uiteindelijk afstaan aan Geraint Thomas, die
eindwinnaar wordt. Met zijn prestatie
wordt Greg meteen ‘beste gele Belg
na de eeuwwisseling’. Met acht dagen
geel doet hij beter dan Marc Wauters
(2000 – 1 dag), Tom Boonen (2006 – 4
dagen), Philippe Gilbert (2011 – 1 dag)
en Jan Bakelants (2013 – 2 dagen) én
overtreft hij zichzelf (2016 – 3 dagen).

