Vergelding in de Vuelta
door Peter de Rijk
De Tour de France, de Vuelta, de Giro d’Italia. Nooit wist een wielrenner deze drie
belangrijkste wielerwedstrijden in hetzelfde jaar te winnen. Slechts de
allergrootste renners, levende legendes als Eddy Merckx, Bernard Hinault,
Anquetil, Contador, Nibali en korter geleden Chris Froome, wisten deze klassiekers
in de loop van hun carrière op hun naam te zetten. Geen wonder, fysiek en
mentaal is het al een wonder als je twee Rondes in hetzelfde jaar zou kunnen
winnen. In De fatale etappe van Hans van Hartevelt dreigt het onmogelijke te gaan
gebeuren. De pas vierentwintigjarige Miquel Muñoz blijkt er de benen voor te
hebben. Hij vormt, samen met zijn broer Marco, een tweeling die bijkans alle
prijzen voor de concurrerende ploegen wegkaapt. Los van jaloezie en woede
speelt vooral de vraag hoe het mogelijk is dat ze tot zoveel inspanningen in staat
zijn. Ondanks diverse controles zijn ze immers nooit op het gebruik van doping
betrapt. Toch fluistert men dat er iets gaande is, iets dat men het geheim van La
Tienda de Salud noemt. Er gaan geruchten over het wisselen van fiets en outfit
door de twee broers die als twee druppels water op elkaar lijken. Nu kun je door
diepgaand DNA-onderzoek zelfs bij tweelingen verschillen vinden… maar dat vindt
slechts plaats als er sprake van moord is. Privacy en juridische problemen zitten
die mogelijkheid ook in de weg. Vooral de duur van zo’n procedure zou zoveel tijd
eisen dat het zinloos is. Dan is de gouden generatie van concurrenten allang met
pensioen. Hebben ze jaren voor niets in het zadel gezeten, door weer en wind
gereden, hoogtestage, trainingsweken voor niets gedaan, om niet te spreken van
het oplopen van ander wielerleed als eczeem en puisten op liever niet nader te
beschrijven lichaamsdelen. De koppen van de ploegbazen worden bij elkaar
gestoken, want er moet iets gebeuren, dat is iedereen duidelijk. Maar wie gaat het
doen en vooral wanneer? In feite is de dag na de rustdag ideaal. De Pieken van
Europa staan de renners te wachten. Vijf cols met een slotbeklimming van Les
Praeres, een berg die eigenlijk te zwaar is wanneer je al zoveel kilometers in de
benen hebt. Een veredeld geitenpad met een stijgingspercentage van bijna vijftien
procent, met stroken van vijfentwintig procent. Eraan vooraf gaan de Falla de Los
Lobos en de afdaling van de Alto de la Mozqueta. Juist tijdens die toch al zo

duivelse rit zal men zijn gram op de Mexicanen gaan halen. De verbijsterende
vergelding maakt deze ‘wielerthriller’ spannend als een bergafdaling op de fiets.
Hans van Hartevelt verrast de lezer keer op keer door als een echte sprinter, na
duizelingwekkende verwikkelingen, op de finish van de roman af te stormen.
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