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13. De Rit naar de Zon 

La Primavera – wat kijken we er ieder jaar reikhalzend 
naar uit. De Italiaanse lente ruikt net iets spannender dan 
de eerste zonnestralen in bestemmingen als Valkenburg 
of De Panne. Deze lente ruikt naar hoop en verlangen, 
wetend dat groei en bloei spoedig het oog zullen 
strelen. Het nodigt uit tot een eerste cappuccino op het 
terras, wellicht nog met een dekentje om de benen. In 
ieder geval met een modieus gesneden Gucci of 
Moschino op de neusbrug geschoven. Het is nog te 
vroeg om ons volledig te laven aan La Dolce Vita en al 
sensueel ‘skin’ te tonen, al weten we dat flirten een 
Italiaanse uitvinding is. 

Enkele jaren geleden ging ik met regelmaat naar Milaan 
en genoot ik van de Latijnse gewoonten. Warm lunchen 
met een flesje wit op tafel: ik kan er best aan wennen. 
Wel was het lastig om tijdens de aansluitende 
onderhandelingen de gedachten er goed bij te houden. 
Met regelmaat zat ik te dommelen aan tafel om daarna 
weer opgeschrikt te worden door de bulderende lach 
van onze Italiaanse labelmanagers. Na de 
onderhandelingen vertrokken we naar het centrum om 
een borrel te drinken en daarna urenlang aan tafel te 
gaan.  
Zakendoen in mediterrane culturen vergt veel 
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uithoudingsvermogen en is een regelrechte aanslag op 
je gezondheid. Andersom is het een verrijking van je 
inzichten in andere culturen en begrijp je ook hoe dat 
soms doorwerkt in trots en chauvinisme, ook in sport. 
 
Met de nog immer gezaghebbende Gazetta dello Sport 
op schoot beginnen de bespiegelingen. Uiteraard laten 
de journalisten en voorspellers zich leiden door de 
resultaten van Parijs-Nice en de Tirreno die vers op het 
netvlies staan.  In Parijs-Nice won de Duitser Schachmann 
hetgeen gerust een verrassing genoemd mag worden. 
Binnen het team van Bora neemt hij een vrije rol in 
tussen de veel-winnaars Sagan en Ackermann en de 
beoogde klassementsrenners Buchmann en Majka. Dat 
is een luxepositie maar de Duitser eiste die rol zelden 
prominent op. Dat is in Parijs-Nice anders. Met een 
machtige jump in de regenachtige eerste etappe pakte 
hij gelijk de leiderstrui en deze behield hij tot zaterdag. 
Op zondag werd er niet meer gereden en eindigde de 
wielerlente al vlak nadat deze begonnen was. 

De aandacht in de rit naar de zon werd echter opgeëist 
door een ploeg die daartoe de juiste naam op het shirt 
heeft staan: Sunweb. Vorig jaar was het kommer en kwel 
en vooral het vertrek van Dumoulin leek de stop uit de 
badkuip te trekken. De ploeg was vooral rond de lange 
Limburgse ronderenner gebouwd en een plan-B was er 
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eigenlijk niet. Uithuilen en opnieuw beginnen leek het 
devies voor de ploeg van Spekenbrink en consorten. 
Met twee ritwinsten in deze editie van Parijs-Nice van 
Kragh Andersen en Benoot was de lach snel terug bij de 
rode brigade.  
Vooral de tijdritwinst van de Deen kwam onverwacht. Hij 
had eerder wel laten zien dat hij de discipline tegen de 
klok uitstekend beheerst. Het meest sprekende 
voorbeeld was misschien wel de WK ploegentijdrit in het 
Noorse Bergen waar Sunweb de titel greep en BMC van 
de troon stootte. Dat was de periode waarin Dumoulin 
de trappers niet voelde en als tijdrijder de toon zette. 
Toch moest ook de Limburger een tandje bij zetten als 
Kragh Andersen op die zondag naar de kop ging.  

In die vierde etappe in Parijs Nice had Kragh Andersen 
weer zo’n uitzonderlijke dag. De Belgische 
televisiecommentatoren wreven zich al in de handen 
over een tweestrijd tussen Thomas de Gendt en Victor 
Campenaerts. Op basis van tussentijden leek het verdict 
al opgemaakt en werd de champagne al koud gezet. Het 
werd stil toen de Deen door het beeld raasde en 
daarmee het feestje verstoorde. In het klassement van 
de dag bleef hij zes seconden voor op Schachmann. Het 
Deense succes werd compleet gemaakt door de derde 
plaats van Kasper Asgreen, de pupil van Patrick Lefevre. 
Asgreen lijkt zich ieder voorseizoen verder te 
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ontbolsteren van een luxe knecht tot een serieuze 
hardrijder en podiumkandidaat in het zwaardere 
eendagswerk. 

De Belgische fier en trots was twee dagen later terug 
met flinke kleur op de wang toen Tiesj Benoot de 
overwinning opeiste. En de manier waarop! Dat gaf de 
burger moed en haalde ook gelijk de wind uit de zeilen 
bij de criticasters die vraagtekens plaatsten bij zijn 
overstap naar Sunweb. Natuurlijk is het geld bij de Duits-
Nederlandse ploeg goed en is het loonzakje dubbel 
gevuld in vergelijk tot de Belgische Lotto-formatie van 
Marc Sergeant. Zijn onbetwist vrije rol in het hele jaar zal 
ook een pluspunt zijn geweest in zijn overwegingen om 
te kiezen voor een ploeg die een 180-graden-draai 
moest zien te maken na de schipbreuk met Dumoulin. 
Laten we niet vergeten dat Tiesj ook een verstandige 
renner is die naast de koers ook nog een universitaire 
studie probeert af te ronden. Naast professioneel 
coureur kan hij zich binnenkort ook Bachelor in 
toegepaste economische wetenschappen noemen. Een 
hele mond vol maar het geeft aan dat hij geen domme 
man is en goed kan rekenen. In de eindafrekening van 
het klassement moest hij Schachmann voorrang 
verlenen, al toonde hij veel courage en probeerde hij het 
nog wel bergop in de laatste etappe. Chapeau Tiesj! 
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14. Tirreno Adriatico 

In de Tirreno-Adriatico stonden de tenoren op 11 maart 
aan de start voor de meeste gevarieerde meerdaagse 
koers van het voorjaar. Vorig jaar duwde Primoz Roglic in 
de laatste (tijd-) rit Adam Yates net van het hoogste 
schavot en completeerde de Deense alleskunner 
Fugelsang het erepodium. Over Fugelsang gesproken: 
hij kwam in de prelude van het seizoen met grote letters 
in de kranten in relatie tot een geheim rapport waarin 
zijn naam voorkwam. Dat is op zich niet erg zolang je niet 
wordt gekoppeld aan de naam van de fameuze dokter 
Ferrari. Daar gaan we weer, zullen veel volgers van de 
koers gedacht hebben en dat was wellicht ook wel de 
reden dat dit bericht snel vaporiseerde en we over 
gingen tot de orde van de dag. 
 
De laatste jaren begon de Tirreno met een 
ploegentijdrit. Met een vlakke rit van 134 km werd daar 
dit jaar afgeweken van die mooie discipline. Met een 
machtige jump liet de Duitser Pascal Ackermann zien dat 
hij zich thuis voelt op Italiaanse bodem en dat zijn Giro-
successen van afgelopen jaar geen incident zijn 
geweest. Met onder meer Bodnar en Oss in de trein kon 
de Duitser het relatief gemakkelijk afmaken tegen 
Viviani, Bennett, Gaviria en Colbrelli.  
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Een dag later waren het dezelfde vijf mannen die de 
taart mochten verdelen. Nu was het Elia Viviani die zijn 
eerste overwinning in het tricot van Cofidis kon laten 
noteren. Dat gebeurde nadat hij flink van zijn lijn was 
afgeweken ten opzichte van zijn oud-teamgenoot 
Fernando Gaviria. Het was een ouderwetse sprint met 
majeure kwakken die ons deed terugverlangen naar de 
tijden van weleer. 

15. Mooie Mario en Mooie Leo 

Het was de tijd waarin renners als Sean Kelly, Eddy 
Planckaert en Eric Vanderaerden de groene trui wonnen 
in Parijs. Zij waren in staat om een grote sprint naar hun 
hand te zetten maar blonken ook uit in het klassieke 
werk. Vooral Kelly was een zeer veelzijdige renner die nu 
misschien goed te vergelijken is met Alejandro Valverde. 
‘King Kelly’ won naast sprints ook meerdaagse 
wedstrijden met als hoogtepunt de eindzege in de 
Vuelta in 1988. In het klassiekerwerk was hij dichtbij de 
complete reeks monumenten. Hij mist alleen de zege in 
de Ronde van Vlaanderen. Daar eindigde de Ier tot zijn 
grote frustratie drie keer op de tweede plaats. De 
overige vier monumenten won hij allen meermaals en 
dat is alleen voor de hele groten weggelegd. Op latere 
leeftijd was Kelly ook nog van grote waarde als 
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wegkapitein in de Tourploegen van PDM en Festina. Hij 
was het verlengstuk van de ploegleider op de fiets, al 
schuwde de Ier ook niet om zelf andere beslissingen te 
nemen als de koers daar in zijn ogen om vroeg.  

Daarna zagen we in de tweede helft van jaren tachtig de 
strijd tussen een ranke rassprinter als Jean-Paul van 
Poppel en de Italiaanse buffel Guido Bontempi (Carrera 
Jeans). De Italiaan kon puur op kracht exploderen, terwijl 
Van Poppel op souplesse en snelheid een lange erelijst 
bij elkaar heeft gefietst. Die paradox in stijlen zag je ook 
terug in de strijd tussen de elegante Laurent Jalabert (in 
zijn beginjaren als prof toch vooral een sprinter) en de 
Oezbeek Djamolidin Abdoezjaparov. Abdoe was een 
geblokte renner die met het hoofd naar beneden en het 
verstand op nul naar de finish kon sprinten. De Oezbeek 
was een vreemde verschijning in het profpeloton en ook 
eentje waar een medische zweem om heen hing.  

Daarna kwam Mario Cipollini. En werd alles anders. 
Mario kwam top-soigné naar de koers en was een 
fashionista sur cyclo. Qua mannelijke verzorging, 
kleding, uitstraling en vooral zelfvertrouwen. Hij zette de 
toon door in gekleurde racebroeken aan de start te 
verschijnen, droeg het haar afwisselend kort en lang, was 
het belangrijkste (en goedbetaalde) uithangbord van 
zonnebrilmerken en wist ploegleiders en organisatoren 
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tot waanzin te drijven. Vooral Tourbaas Jean-Marie 
Leblanc wist daar maar moeilijk mee om te gaan en hield 
Cipollini tussen 2000 en 2003 buiten de Tour. In zijn visie 
waren renners die ieder jaar afstapten zodra er een berg 
in zicht kwam niet welkom in zijn Tour de France. 
Niemand is groter dan de Ronde, blafte de arrogante 
Leblanc in de microfoons van de gretige Franse pers. 
Zelfs in 2003 mocht Cipollini niet aan de start verschijnen 
terwijl hij dat jaar rondreed in de regenboogtrui. Mario 
maalde er niet om. Hij verbleef in juli graag op het 
strand, omringd door dames in minuscule bikini’s die om 
beurten de verkoelende drankjes mochten halen, zijn 
voorhoofd deppen of zijn libido testen. 

Zoals de Italianen mooie Mario hebben, kennen wij 
mooie Leo. Daarmee bedoelen we niet Leo Duyndam, 
Leo van Vliet of Leo Alkemade. De laatste zie ik met 
regelmaat plat op het stuur door Tilburg racen. Hij fietst 
zoals hij praat. Snel en grappig. Om nog sneller door de 
stad te kunnen fietsen verschuilt hij zijn hoofd in een 
kinderzitje.  

Mooie Leo is Leo Hoeksema. Hij was jarenlang 
tourmanager van het illustere trio Peter Pan Speedrock 
en nu al jaren het gezicht van Zwaardvis Music en Dutch 
Chili Fest. Leo kent iedereen en iedereen kent Leo. Met 
zijn kwinkslagen, vlotte voorkomen en charmes pakt hij 
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iedereen in en lost hij problemen op voordat iemand ze 
heeft geconstateerd. Hij is herkenbaar aan een grote 
Cazal-bril met dikke glazen. Sommige mensen denken 
dat hij een aquarium van gepantserd glas op zijn neus 
draagt. Geen wonder: hij is scheel, verziend en bijziend 
tegelijk. Daarnaast was hij al vegetariër voordat mensen 
überhaupt wisten dat je ook zonder vlees gelukkig kon 
zijn.  
Leo’s haar en snor zijn tot in perfectie gesoigneerd. 
Misschien is dat de reden dat hij alleen bij goed weer 
zijn hoofd bij de deur steekt voor een ritje op zijn Gianni 
Motta-fiets. Deze fiets, afkomstig uit de fabriek van de 
Girowinnaar uit de jaren zestig, is ook te mooi om in 
regen en wind te gebruiken. Alleen ernaar kijken in de 
schuur kan ook al een gelukkig gevoel geven. 

Daarna hadden we in grote lijnen vijf overlappende 
tijdperken van sprinters. Erik Zabel, Robbie McEwen, 
Mark Cavendish, Allessandro Petacchi en Peter Sagan. 
Allen meermaals winnaar van de sprinterstrui, al deed 
Petacchi dat vooral met de paarse trui in zijn thuisland en 
joegen met name Zabel (vijf) en Sagan (zeven) op de 
groene puntentrui in de Tour. Soms ook doordat ze de 
laatste sprinter waren die de bergetappes konden 
overleven. Dat was de trend van de laatste jaren: pure 
sprinters groeiden uit tot allrounders, die ook hun 
mannetje staan in de klassiekers. Zie hier ook het 
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dilemma van een ploeg als JumboVisma. Hoeveel 
knechten kun je in een grote ronde opofferen voor 
Groenewegen, terwijl de prioriteit ligt bij een klassement 
voor Roglic, Kruijswijk en Dumoulin? Toch blijft sprinten 
een machtig ambacht en blijft er plek voor explosieve 
mannen als Groenewegen, Jakobsen en Ewan, of meer 
powerrammers als Kristoff, Bennett en Démare, naast 
Viviani, Gaviria, Ackermann en andere waaghalzen.  

16. Forza Ciccone 

In het weekend stond het serieuze werk voor de deur 
met twee glooiende etappes en op zaterdag een rit met 
serieuze beklimmingen. Een mooi podium voor de 
renners die graag lange ontsnappingen aangaan en 
tegelijk een eerste test voor de klassementsrenners. Wie 
is er goed en wil dat ook al tonen? Een renner met 
ongeduld kan zich niet inhouden. Toen de TV 
inschakelde op zaterdag met het live-verslag was Giulio 
Ciccone reeds vertrokken. De winnaar van het 
bergklassement van de Giro is een aanvaller-pur-sang en 
laat zich niet demoraliseren door gestrande pogingen. 
Het zit niet in zijn aard om af te wachten en vooral niet 
om zich te laten ontmoedigen door mislukte pogingen. 
Vandaag wordt zijn moed beloond. Op zaterdag rijdt hij 
solo ruim 70 kilometer naar de finish en bereikt met bijna 
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drie minuten de streep. Achter hem rijden de favorieten 
gegroepeerd over de klimmen, al zijn er renners die 
achterblijven. Buchmann is nog niet goed, het duo 
Clarke en Woods van EF haakt sneller af dan verwacht en 
ook Bauke Mollema kan het tempo zo vroeg in het 
seizoen nog niet volgen. Dat gaat de volgende dag 
beter. Al vroeg op de dag rijdt een groepje weg waarvan 
Pavel Sivakov van Ineos de sprint wint. Ciccone blijft in 
de leiderstrui en kan deze tot het einde vasthouden. Hij 
heeft genoeg marge over in de afsluitende tijdrit, die 
wordt gewonnen door Filippo Ganna. Hij klopt met 
ruime voorsprong Campenaers en Van Emden op het 
vlakke parcours. Van de klassementsrenners is er 
niemand uitgesproken goed of slecht. Het is 
overduidelijk nog te vroeg om conclusies te trekken.  

Dat geldt ook voor de Italiaanse lente. Met Battaglin, 
Ciccone en Ganna overheerst de tricolore in het 
voorseizoen. Maar de grote prijzen moeten nog 
verdeeld worden, te beginnen met het eerste 
monument: Milaan – San Remo. 

17. De onvoltooide verzameling 

Kan Philippe Gilbert de vierde Vlaming worden die de 
vijf monumenten op zijn erelijst zal bijschrijven? Het gaat 
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hier om de klassieke reeks Milaan – San Remo, Ronde 
van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en 
de Ronde van Lombardije. Hij won er tot nu toe vier uit 
deze reeks. De openingskoers van het seizoen ontbreekt 
op zijn erelijst. Hij is erop gebrand om deze koers toe te 
voegen en daarmee ook zijn naam te graveren in het 
illustere rijtje der Vlamingen die deze vermaarde 
monumenten wonnen: Rik van Looy, Eddy Merckx en 
Roger de Vlaeminck. Dan tel je mee in België. In waarde 
is deze reeks misschien wel net zo van belang als vijf 
keer de Tour of alle drie de grote ronden.  
De tijd begint te dringen voor Gilbert (36). Door zijn 
overgang naar Lotto heeft hij wel weer het alleenrecht 
op het kopmanschap waar hij bij Deceuninck niet meer 
volledig op kon rekenen. Hij is een karaktermens die 
diep kan gaan en pijn kan leiden. Zowel fysiek als 
mentaal kan hij tot over de grens gaan. Daarnaast kan hij 
kan zich ‘zetten’ voor een koers.  

Hoe realistisch is zijn wens om Milaan- San Remo te 
kunnen winnen? Zijn de Cipressa en Poggio scherp 
genoeg om alle concurrenten en sprinters af te kunnen 
schudden? 

Een blik op de uitslagen van de afgelopen jaren levert 
daarbij niet veel vertrouwen op. Zodra mannen als 
Arnoud Démare, Caleb Ewan, John Degenkolb, Ben 
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Swift en Alexander Kristoff opduiken in de eindrankings, 
weet je dat de kansen voor de sprinters (te) groot zijn. Tel 
daarbij de technische afdaling van de Poggio mee in de 
laatste kilometers naar de finish, waardoor de kansen 
voor waaghalzen alleen maar groter worden. Als 
gepatenteerd daler maakte Vincenzo Nibali hier goed 
gebruik van in 2018.  Hij viel aan op de Poggio maar het 
tweede deel van zijn aanval lag wel degelijk in de 
afdaling, waar hij zijn ervaring en kwaliteit wist te 
gebruiken richting een solo-aankomst op de Via Roma.  

Wat waren de grote solo-overwinningen in de 
openingsklassieker van het seizoen? Met veel 
chauvinisme kijken we dan terug op 1985, toen Hennie 
Kuiper en Teun van Vliet er een Hollandse koers van 
maakten. Kuiper was uiteraard een ervaren en 
gelauwerde renner met een groot palmares en had zijn 
sporen al lang en breed verdiend. In zijn nadagen wist hij 
Parijs-Roubaix én Milaan-San Remo op indrukwekkende 
wijze te winnen. De beelden van Parijs-Roubaix zijn 
iconisch. Een supporter die een foto wil maken, Kuiper 
wijkt uit en rijdt in een put, wiel kapot. Het beeld van de 
in zijn handen klappende Denekamper, om zijn 
mechanieker aan te sporen om snel met vervangend 
materiaal te komen, staat in het collectieve geheugen 
van wielerfans gegrift. In ieder geval meer dan de 
beelden van Milaan-San Remo. Misschien komt dit ook 
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wel door het ontbreken van de dramatiek van pech 
hebben en alsnog winnen. Anderzijds is het 
koersverloop van Milaan-San Remo exemplarisch voor 
het karakter en instinct van Kuiper. Op de Poggio kan hij 
het wiel niet houden van Silvano Ricco en zijn eigen 
teamgenoot Teun van Vliet. Met zijn ervaring weet Kuiper 
in de afzink weer terug te komen en rijdt hij op de Via 
Aurelia weg van het tweetal. Van Vliet houdt de benen 
stil en de rest is geschiedenis. Na Arie den Hartog en Jan 
Raas is Kuiper de derde (en laatste) Nederlander die La 
Primavera heeft gewonnen.  

En vergist u zich niet; Kuiper wist vier van de vijf 
Monumenten te winnen. Alleen Luik-Bastenaken-Luik 
wist hij niet winnend af te sluiten; zijn beste positie was 
daar…tweede.  

Gilbert stond al twee keer op het podium van Milaan-San 
Remo; in 2008 en 2011. In 2008 achter Cancellara en 
Pipo Pozzato. In 2011 eindigde hij achter de Australiër 
Goss en wederom Cancellara. Zelf ziet hij de editie van 
2007 in retrospectief als zijn beste kans op victorie. In de 
koude en regenachtige koers was hij weg met Ricco 
maar werd het tweetal drie kilometer voor de finishlijn in 
de kraag gegrepen. Amai, in een vlucht met Riccardo 
Ricco, de Cobra. In 2024 loopt de schorsing van de 
Italiaanse zondaar af.  
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Lotto-manager John Lelangue en ploegleider Marc 
Sergeant hebben hun huiswerk gedaan om de strategie 
te bepalen. De kaart Gilbert ligt prominent op tafel maar 
ze hebben ze een plan A, B en C. Plan A is Gilbert, B is 
John Degenkolb en C is de sprint van de Australiër 
Caleb Ewan. Het Australische kanon heeft ook zijn zinnen 
gezet op La Primavera maar kent de ambitie van Gilbert. 
Het is nota bene zijn buurman in Monaco, maar iedereen 
weet: sprinters zijn de grootste egoïsten van het peloton. 
Daar is Ewan geen uitzondering op en dus is het 
allerminst zeker dat hij zich zal laten offeren voor het 
vijfde monument van Phil. Daar kan geen stalorder iets 
aan veranderen maar wellicht wel een vroege vlucht en 
een scherpe koers, waardoor het gemiddelde tempo van 
de koers stijgt. En daar is Gilbert uiteraard op uit: het 
vroegtijdig uitputten van de sprinters, die zeer gebaat 
zijn bij een rustig koersverloop. 

18. Blauw 

Na de start in Milaan is het even rustig en lijkt het 
peloton rustig de espresso te kunnen verwerken. Buiten 
de stadsgrenzen nemen dynamiek en onrust al snel toe. 
Diverse demarrages en valpartijen volgen elkaar in rap 
tempo op en de ploegleiders komen handen en ogen 
tekort. Het is de kenmerkende chaos van een koers aan 
het begin van het seizoen. Iedereen begint met een 
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schone lei en op nul. Dat geeft je dus ook het recht om 
vooraan te willen rijden en te dringen, met soms een 
kwaadaardige kwak of zwaai. In de eerste uren van de 
koers levert dit ook slachtoffers op. Zo moeten sprinters 
als Michael Matthews en Alexander Kristoff in de 
achtervolging nadat ze beiden onvrijwillig het asfalt 
hebben gekust.  

Aan de voorkant van het peloton zijn het vooral Italianen 
die zich roeren zoals Fausto Masnada, die vorig jaar een 
etappe won in de Giro en meermaals van voren te zien 
was. Hij is van Androni gewisseld naar CCC en wil zich 
daar graag laten zien. Dat kan alleen als hij initiatief 
neemt en niet wacht tot Van Avermaet of Trentin hem 
aan het werk zetten. Verder zien we in de groep van 23 
een paar opvallende namen zoals de jonge Filippo Zana 
van Bardani, Diego Rosa (Arkea) en Valerio Conti (UAE). 
Niet direct namen die je in een vroege ontsnapping van 
Milaan-San Remo verwacht. Zelf initiatief nemen en de 
stalorders doorbreken is de beste manier om je eigen 
kansen te vergroten. Kansen krijgen je niet; je moet ze 
zelf ontwikkelen. 

In de Po-vlakte zien we de renners in blakende zon door 
het decor van de Middellandse zee fietsen. De 
temperatuur reikt al boven de twintig graden. In dit 
gebied is de lente al echt begonnen. Ik herinner me een 
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zingende Mart Smeets op televisie: “Mediterranee zo 
blauw, zo blauw’. 

De voorsprong van de kopgroep schommelt tussen de 
drie en vijf minuten maar nooit is er het gevoel dat een 
renner uit de kopgroep vandaag de bloemen zal 
ontvangen. Dat zie je ook terug in de rangorde in de 
heuvels. En-groupe en in gestaag tempo rijden de 
knechten op kop en zijn de kopmannen verborgen in de 
buik van het peloton. Alleen op de Capo Berta zie je 
enige onrust, als Polanc en Marcato het tempo opvoeren 
voor de kopmannen van UAE. Maar wie zijn dat 
vandaag? Pogacar liet op de Jebel Hafeet tijdens de 
ronde van de Emiraten al zien dat hij bergop al goed is. 
Heuvels als de Cipressa en Poggio zijn niet zo selectief 
als deze knots in het grensgebied bij Oman. Dan heb je 
Kristoff, die al eerder kort reed in deze koers, maar ook 
mannen als Diego Ullissi en Rui Costa, die beiden zeer 
gevaarlijk zijn in groepjes. Naast UAE verschijnen ook de 
mannen van Groupama-FDJ, die de koers compact 
willen houden om de kaart-Démare te kunnen spelen. 
Zijn luitenant Sinkeldam dirigeert drie man naar voren 
om de controle af te dwingen en die ontstaat al snel 
weer, mede omdat de voorsprong van de koplopers is 
geslonken tot anderhalve minuut. 
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