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Hockeyers winnen van
G r o o t- B r i t t a n n i ë
Londen. De Nederlandse hockeyers
hebben gisteren het eerste oefenduel
met Groot-Brittannië gewonnen. De
ploeg van bondscoach Paul van Ass
won op het blauwe olympische veld
van Londen met 2-1 van de Britten.
Na vijf minuten zette Richard Smith
de thuisploeg op voorsprong. Pas in
de 43ste minuut sloeg Roderick
Weusthof toe uit een strafcorner. Ro-
gier Hofman zorgde tien minuten la-
ter voor de winnende treffer. Teun de
Nooijer en Bob de Voogd, beiden ge-
blesseerd, maakten weer hun op-
wachting bij Oranje. Morgen oefenen
de mannen opnieuw tegen de Brit-
ten. Beide landen zijn over een
maand op de Spelen outsider voor
een olympische titel. Duitsland en
Australië zijn topfavoriet. (NRC)

Oefenduel in België
al bijna uitverkocht
Brussel. België, dat niet meedoet
aan het EK voetbal, kijkt al uit naar de
oefeninterland met het Nederlands
elftal op woensdag 15 augustus in
Brussel. Het duel is bijna uitver-
kocht, liet de Koninklijke Belgische
Voetbalbond (KBVB) gisteren weten.
Er zijn tot dusver al 45.000 tickets
verkocht. Voor de Belgische fans zijn
er nog maar duizend kaartjes be-
schikbaar, voor de Nederlandse fans
heeft de KNVB nog 4.500 tickets be-
schikbaar. (NRC)

Hinault (geen familie)
vervangt Mondory
Luik. De Franse wielrenner Lloyd
Mondory moet op het laatste mo-
ment afhaken voor de Ronde van
Frankrijk. De 30-jarige coureur van
AG2R sukkelde al enige tijd met een
peesontsteking in zijn rechterknie.
De artsen hoopten hem nog klaar te
stomen voor de Tour, maar gisteren
besloot teamarts Eric Bouyat dat de
etappekoers voor Mondory te vroeg
komt. Hij wordt vervangen door zijn
38-jarige landgenoot Sébastien
Hinault. Deze veteraan, geen familie
van naamgenoot en vijfvoudig Tour-
winnaar Bernard, staat morgen voor
de elfde keer aan de Tourstart. (AFP)

Talentvolle spits Depay
vijf jaar langer bij PSV
Eindhoven. PSV heeft Memphis
Depay langer vastgelegd. De 18-jari-
ge aanvaller tekende vandaag een
verbintenis tot de zomer van 2017.
Zijn vorige contract liep nog twee
jaar door. Depay maakte afgelopen
seizoen in de thuiswedstrijd tegen
Feyenoord voor het eerst zijn op-
wachting in het eerste elftal. De
jeugdinternational mocht zeven keer
invallen, waarin hij drie keer wist te
scoren. (Novum)

Verdediger Kum van
ADO naar Heerenveen
Heerenveen. SC Heerenveen heeft
Christian Kum overgenomen van
ADO Den Haag. De 26-jarige verdedi-
ger tekende in Friesland een contract
tot medio 2014. Kum stapt transfer-
vrij over naar de club van de nieuwe
trainer Marco van Basten. Bij ADO
speelde hij 144 competitieduels. De
geboren Duitser, die ook over een Ne-
derlands paspoort beschikt, is bij
Heerenveen al de zesde versterking.
Eerder werden al Kristoffer Nord-
feldt, Marten de Roon, Mark Uth,
Jukka Raitala en Matthew Amoah
aangetrokken. (NRC)

Anthony Davis eerste
keus in ‘draft’ NBA
New Orleans. Basketballer Antho-
ny Davis is als eerste gekozen in de
jaarlijkse draft van de Noord-Ameri-
kaanse profcompetitie NBA. De draft
is een selectiemethode waarbij de
slechtst presterende clubs in de com-
petitie als eerste talenten mogen kie-
zen. De New Orleans Hornets hadden
dit jaar de eerste keus en kozen voor
de 2,05 meter lange forward die de
Universiteit van Kentucky afgelopen
jaar naar het collegekampioenschap
leidde. (Novum)
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Door onze redacteur
Dolf de Groot
Albertville. Nog niet zo lang gele-
den was Wout Poels de meest laconie-
ke wielrenner van zijn ploeg. Als zijn
teamgenoten spraken over de leuke
klim in de etappe van morgen, dan
had hij geen idee. Pas de volgende
dag, in de bus naar de start, bladerde
hij door het rondeboek. „We moeten
er toch met z’n allen overheen, dacht
ik altijd”, grijnst hij.

Woutje Poels, zoals de frêle renner
vaak genoemd werd, ging ook zon-
der voorbereiding met de besten mee
omhoog .

Maar nu kan dat niet meer. Hij wil
zich laten zien in de Tour de France,
tussen de beste renners ter wereld.
En die kennen iedere bocht, ieder
vlak stuk op de Col de la Madeleine
en de Aspin uit het hoofd.

Vorige maand verkende Poels voor
het eerst de bergetappes van de Tour.
In een hotel aan de voet van de legen-
darische Madeleine in de Franse Al-
pen, vertelde hij enthousiast over het
belang van de verkenningen. „Als ik
straks weet dat er een vlak stuk aan-
komt, kan ik op de steile klim ervoor
net wat extra geven.” Het kan het
verschil zijn tussen ‘meespringen’
met de concurrentie, of afhaken.

Een dag later, tijdens de beklim-
ming van de Madeleine, kraakt plot-
seling de boordradio in de auto van
ploegleider Hilaire van der Schue-
ren. Met een hoorbare lach meldt
Poels zich. „Hierachter ligt het in vijf
stukken.”  Op de eerste kilometers
van de beboste hellingen heeft hij
zijn ploeggenoten Johnny Hooger-
land, Lieuwe Westra, Rob Ruijgh en
Rafael Valls snel achter zich gelaten.
Van der Schueren grijnst. „Dit is een
klimmeke à la Wout.”

De 24-jarige renner uit het Noord-
Limburgse Blitterswijck brak vorig
jaar definitief door als profwielren-
ner. Als klimmer viel hij het meest
op. De ranke renner van Vacansoleil-
DCM reed in de zware Italiaanse
etappewedstrijd Tirreno-Adriatico
met de besten mee naar boven. Het
scheelde niet veel of hij had zelfs een
rit gewonnen – hij werd net versla-
gen door Philippe Gilbert, de beste
renner van 2011. In de Ronde van
Spanje werd hij tweede in de zwaar-
ste bergetappe. Alleen eindwinnaar
Juan José Cobo beklom de gevreesde
Angliru sneller dan Woutje Poels.

Dit voorjaar fietste hij nog harder
omhoog. Hij eindigde als achtste in
de Tirreno en won de witte trui voor
beste jongere, reed vooraan in de
Rondes van Murcia en Baskenland.
En nu lonkt de Tour. Het nationale
klimtalent wil zich bewijzen in de
grootste wielerwedstrijd ter wereld.

Een talent ben je al snel, als jonge
topsporter. Talenten zijn ook snel
weer vergeten. Wout Poels weet het.
„Ik kan maar twee of drie jaar talent
z ij n ”, vertelt hij een dag voor de be-
klimming van de Madeleine. Hij is
nu drie jaar profrenner. Hij moet dus
uitslagen gaan rijden, zoals dat heet
in wielerjargon.

De verwachtingen brengen druk
met zich mee. „Ze zeggen wel eens: je
bent net zo goed als je laatste wed-
s t r ij d . ” Poels zegt het grijnzend, zelf-
verzekerd ook. Erg druk maakt hij
zich er niet over. Zijn carrièreplan-
ning heeft wel wat weg van zijn aan-
pak van een lange bergetappe: klim
voor klim zo hard mogelijk omhoog
en dan kijken waar je uitkomt.

Niet dat Poels geen doel voor ogen
heeft. „Ik zou ooit in de toptien van
de Tour willen eindigen.” Of nog
dichter bij het podium. Nog korter,
heet dat in wielertermen. Maar hij is
pas 24. Hij is nog aan het ontdekken

wat hij echt kan. En de Tour wordt
pas zijn derde grote ronde, zijn twee-
de eigenlijk. In de Tour van vorig jaar
werd hij na een paar dagen ziek en
haalde hij de bergen niet eens.

In zijn jeugd was Poels geen groot
talent. De vlakke Nederlandse koer-
sen lagen hem niet. Hij heeft nog wel
eens nachtmerries van de Ronde van
de Glazen Stad, bij wijze van spre-
ken. Tussen de Westlandse stoempers
was Poels niet op zijn plek. „Een half
uur voor de start is het daar al drin-
gen op de eerste rij. Daarna gaat ie-
dereen in volle sprint weg.” De start
ging zo hard, net de 100 meter op de
baan, lacht Poels. „Dan moesten ze
nog 180 kilometer.”

Hij hield ook niet van het dringen
in de waaierkoersen, van het roeke-
loos wringen in het peloton. Hij
gooide zijn fiets op volle snelheid
niet zomaar voor een collega, in de
strijd om een beschut plekje in het
peloton. De rest deed dat wel en Poels
ging dan maar een beetje achteraan
rijden. „Maar dan zat ik vol in de
wind, en blies ik mezelf op. Of dan
brak het peloton, en zat ik weer in de
achterste groep.”

Gelukkig reed Poels bij een ploeg
die ook in het buitenland koerste. In
Spanje en Frankrijk kon hij laten
zien dat hij echt kon fietsen. In de
Rondes van Lleida en Léon bijvoor-
beeld. Hij genoot van de ritten door
stille Spaanse dorpjes, waar het pelo-
ton de hoek om slaat en dan ineens
recht omhoog moet. Dat waren zijn
koersen.

Intussen is de status van Poels in
het peloton gestegen. In zijn eerste
profjaar zei niemand wat tegen hem,
nu knopen de grote renners ineens
een praatje aan. Dat was wel even
wennen. In de Tirreno keek hij bij-
voorbeeld een keer extra om zich
heen, toen links van hem Tourwin-
naar Alberto Contador reed, achter
hem de ervaren Levi Leipheimer en
voor hem de Italiaanse vedette Vin-
cenzo Nibali. Daar zat hij toch maar
mooi tussen.

Poels heeft zichzelf de afgelopen
jaren wel vaker verbaasd. In de zo-
mer van 2010 bijvoorbeeld, toen Van
der Schueren hem wedstrijd na wed-
strijd liet rijden, terwijl hij gewoon
naar huis wilde. Het ritme was slo-
pend en toen hij in een van de laatste

etappekoersen een renner zag lossen,
hield hij ook zijn benen stil.

Het was mooi geweest, dacht
Woutje Poels.

Toen kwam ploegleider Michel
Cornelisse naast hem rijden. En
vloekte hem naar voren. „Ik ben toen
naar het peloton toe gereden, werd
achtste in de sprint en eindigde later
in de toptien.” Later begreep Poels
dat hij had geoefend voor een grote
ronde, dat de ploeg wilde zien of hij
ook het grote werk aankon.

Poels vertelt dat hij de afgelopen
jaren steeds een stapje meer is gaan
doen. Steeds meer prof geworden.
Zelfs het dringen in het peloton gaat
hem nu beter af.

Dat moet ook, straks in de Tour,
waar hij tussen de toppers aan de
klim moet beginnen om vooraan te
eindigen. „Nu weet ik dat je af en toe
asociaal moet zijn en je fiets ertussen
moet gooien.” In de aanloop naar een
berg gaat het vaak zo hard, dat als hij
remt, vijftien renners hem voorbij
schieten. Twee keer remmen en je
bent dertig plaatsen achterop. Soms
deinst hij nog terug in de chaos,
meestal gaat het goed en begint hij in
de voorste rijen aan een klim.

Het wringen gaat zelfs af en toe zo
goed, dat Poels zich tegenwoordig
ook wel eens mengt in een hectische
massasprint. Waar renners met zo’n
65 kilometer per uur schouder aan
schouder door bochten razen en ie-
dereen elke kans wil grijpen om
vooraan te eindigen.

Geen sprint zonder duwen, zon-
der afsnijden. Het hoort er allemaal
bij. In de afgelopen Ronde van Bas-
kenland werd hij een keer tweede in
een eindsprint. „Dan moet je wel een
paar capriolen hebben uitgehaald.”

Op de Madeleine is het deze dag
nog rustig. Poels fietst met zijn
ploeggenoten over stille hellingen,
slechts tegemoet gereden door een
gele auto van La Poste. De bellen van
de bruine koeien in de Alpenweides
aan de voet van de berg zijn nu nog
goed te horen. Op 12 juli zal het hier
vol staan met publiek, zelfs in de af-
dalingen, waar de renners met 80 ki-
lometer per uur voorbijflitsen.

Poels vindt het geweldig, de jui-
chende mensenmassa die er straks
voor zorgt dat hij zelfs zijn derailleur
niet meer hoort schakelen. „T ij d e n s
de Tour heb je het gevoel dat de hele
wereld om de Tour draait, en ik mag
meedoen.”

In zijn eerste profjaar droomde
Wout Poels nog van het winnen van
een etappe in de Tour de France. Die
droom komt steeds dichterbij. „Het
wordt allemaal concreter, doordat ik
steeds vaker vooraan finish. Nu denk
ik wel eens: misschien zit het er wel
in.”

Wout Poels blijft zichzelf en wielerwereld verbazen; hij kan niet alleen klimmen maar ook sprinten en in waaiers rijden

De hele wereld draait om
de Tour – en ik doe mee!

Door onze redacteur
Maarten Scholten
Luik. Al tijdens de Tour van 2009
wist de Britse renner David Millar
wie van zijn landgenoten ooit het
geel naar Parijs kon brengen. Media-
tycoon Rupert Murdoch zou met zijn
bedrijf Sky een nieuwe ploeg gaan
sponsoren. Manager David Brails-
ford, eerder uiterst succesvol met de
Britse baanploeg, beloofde Groot-
Brittannië uiterlijk in 2014 een eer-
ste Tourwinnaar. Maar waar haalden

de Britten na Tom Simpson (jaren
zestig) en Robert Millar (jaren tach-
tig) ineens een klassementsrenner
vandaan? David Millar, geen familie,
noemde voor de start van de derde rit
in Marseille lachend een naam. Zijn
toenmalige ploeggenoot bij Garmin:
Bradley Wiggins. „Why not?” De num-
mer 123 van de Tour 2006 en uitval-
ler van 2007?

Drie jaar later geldt Wiggins (32)
als favoriet voor de eindzege in de
99ste Tour de France, die morgen in
Luik begint met een proloog over 6,4
kilometer. Drie etappekoersen reed
de in Gent geboren Brit dit jaar voor
de winst: Parijs-Nice, Ronde van Ro-
mandië en Critérium du Dauphiné.
Hij won ze alle drie, met overmacht.
Als onbetwiste kopman van een ij-
zersterke Sky-ploeg van manager
Brailsford.

En het hoogtepunt moet nog ko-
men. „Het was geweldig om deze
wedstrijden te winnen, maar uitein-
delijk hebben we allemaal toege-
werkt naar de komende weken”, zegt
Wiggins in de aanloop naar de Tour
op cyclingnews.com. Voor een favorie-
tenrol loopt niet weg. „Dit is waar-
schijnlijk de beste vorm die ik ooit
heb gehad om te proberen de Tour te
winnen.”

Het parcours is alvast geschreven
op het ranke lijf van de voormalige
baanrenner, twee keer olympisch en
vijf keer wereldkampioen. Het aantal
tijdritkilometers – naast de proloog
zijn er twee individuele tijdritten – is
veel groter dan de laatste jaren:
101,5. Als achtervolger op de baan
was Wiggins niet anders gewend dan
hard rijden tegen de klok. En in de
Dauphiné verpulverde hij eerder de-

ze maand de concurrentie in een lan-
ge tijdrit. Sinds hij zeven kilo afviel
in 2009 kan hij klimmen ook. De
bergritten ogen deze Tour minder
zwaar, met minder aankomsten
bergop en het ontbreken van geken-

de scherprechters als Alpe d’Huez,
Mont Ventoux of Luz Ardiden. Wie
moet hem eraf rijden?

Het grootste voordeel voor Wig-
gins: de beste ronderenners van deze
generatie doen dit jaar niet mee. Al-
berto Contador is tot de Vuelta ge-

schorst wegens doping tijdens de
Tour van 2010. Terecht, durft Wig-
gins als een van de weinigen ondub-
belzinnig te zeggen. En Andy Schleck,
onlangs uitgeroepen tot winnaar van
2010 en tweede in 2009 en 2011, bleek
na een val in de Dauphiné een breuk
aan een ruggewervel te hebben. In
vorm was hij toch al niet.

Om kopman Wiggins heen staat
een ijzersterke Skyploeg. Wereld-
kampioen Mark Cavendish werd ge-
haald voor de sprints en blijkt in
voorbereiding op de olympische
wegwedstrijd nog sterker geworden.
Het Noorse toptalent Edvald Boasson
Hagen won vorig jaar al twee ritten.
En in de bergen is Wiggins omringd
door Chris Froome, de verrassende
nummer twee uit de Vuelta van 2011,
Michael Rogers en Richie Porte.

Ook andere Angelsaksische teams

Proloog rond Luik

Echt waar, de Britse dertiger Bradley Wiggins is grote Tourfavoriet
Decennia na Tom Simpson en
Robert Millar heeft Groot-
Brittannië eindelijk weer een
goede ronderenner. Bradley
Wiggins (32) kon al tijdrijden
en kan nu ook klimmen.

Sinds hij zeven kilo
afviel in 2009 kan
hij klimmen ook

ogen sterk. Het Amerikaanse BMC
schuift Cadel Evans (35) naar voren
voor de eindzege. Al toonde de win-
naar van vorig jaar, net als Wiggins
een sterke tijdrijder, dit seizoen nog
niet zijn beste vorm. Garmin komt
aan de start met de verrassende Giro-
winnaar Ryder Hesjedal. De Cana-
dees is er vast van overtuigd ooit de
Tour te winnen. Hij toonde zich op
cyclingnews.com niet onder de in-
druk van favorieten. „We zagen wat
er met hen gebeurde in de Giro. Het
komt steeds vaker voor dat under-
dogs verrassen.”

„Wij hebben de helft van het bud-
get van de Angelsaksische teams”,
klaagde Rabo-trainer Louis Delahaye
onlangs. Een paar jaar geleden gold
de Nederlandse ploeg nog als rijkste
van het peloton. Na een val van kop-
man Robert Gesink eindigde de Tour

vorig jaar in mineur. Nu doet de ban-
kiersploeg aan risicospreiding, met
drie jonge en sterke ronderenners:
Gesink (vijfde in de Tour 2010), Bau-
ke Mollema (vierde in de Vuelta
2011) en Steven Kruijswijk (achtste
in de Giro 2011).

Vacansoleil mist de Belgische Gi-
ro-verrassing Thomas De Gendt, die
aan zijn trouwerij de voorkeur gaf
boven de Tour. De jonge klimmer
Wout Poels is kopman, Johnny
Hoogerland, Lieuwe Westra en Rob
Ruijgh zijn andere Nederlandse blik-
vangers. Argos-Shimano, de derde
Nederlandse ploeg, zet alles op de
sprint van Marcel Kittel. Maar ook de
Duitse krachtpatser moet dan wel af-
rekenen met Cavendish en Sky. Bin-
nen drie jaar zijn de Britten uitge-
groeid tot de grootste machtsfactor
van het Tourpeloton.

Vorig jaar brak Wout Poels
(24) door als profwielrenner.
De ranke klimmer heeft nu
zijn zinnen gezet op de Tour
de France, die morgen begint
met een proloog in Luik.

Wout Poels eind vorige maand op trainingskamp in de Alpen: „Nu weet ik dat je af en toe asociaal moet zijn en je
fiets ertussen moet gooien.” Foto Kristof Ramon

Tussen de Westlandse
stoempers was Poels
niet op zijn plek

Franse sprinter
Lemaitre wint
100 meter op EK
Door een onzer redacteuren
Rotterdam. De Franse sprinter
Christophe Lemaitre is gisteren op-
nieuw Europees kampioen op de 100
meter geworden. Zijn winnende tijd
was licht teleurstellend: 10,09 secon-
den. Maar dat had te maken met te-
genwind voor de sprinters.

Lemaitre prolongeerde zijn titel
die hij twee jaar geleden bij de EK in
Barcelona veroverde. Daar was de
Fransman met drie gouden medail-
les de ster van het toernooi – hij won
ook nog de 200 meter en de 4x100
meter estafette. Lemaitre zal bij de
EK van dit jaar in Helsinki dat kunst-
stukje niet herhalen, omdat hij zich
met het oog op de Olympische Spe-
len in Londen niet te veel wil belas-
ten en de 200 meter laat schieten. Le-
maitre loopt wel de estafette. Op dat
onderdeel is Frankrijk favoriet.

Zijn absentie op de 200 meter bete-
kent dat Lemaitre de confrontatie
met de Antilliaanse Nederlander
Churandy Martina ontloopt. Die liet
op zijn beurt de 100 meter lopen,
eveneens met het oog op de Spelen.
Daarmee worden de EK twee keer
een strijd tussen de twee beste Euro-
pese sprinters onthouden.

Ondanks de afwezigheid van Mar-
tina won Lemaitre moeizaam. Hij
had moeite zich na twee valse starts
te concentreren en wist op de valreep
zijn jonge landgenoot Jimmy Vicaut
(tweede) en de Noor Jaysuma Saidy
Ndure (derde) voor te blijven.

De Bulgaarse Ivet Lalova werd bij
de vrouwen Europees kampioen op
de 100 meter. De moeilijke omstan-
digheden – naast tegenwind was het
koud en guur – leverden ook voor
haar een tegenvallende tijd op.
Lalova liep een tijd van 11,28 secon-
den, waar het Europees record op
10,73 staat. Het zilver ging naar de
Oekraïense Olesya Povh en het brons
naar de Litouwse lona Grincikaite.

L a l o va ’s titel emotioneerde haar.
Ze was in 2005 al eens Europees in-
doorkampioen op de 200 meter ge-
worden, maar deze prijs in de buiten-
lucht staat hoger aangeschreven. Bo-
vendien is het haar eerste grote suc-
ces na haar dijbeenbreuk in 2005. Die
blessure heeft haar twee jaar gekost.

De Tsjech Vitezslav Vesely won het
speerwerpen met een worp van 83,72
meter. De Europese titel hoogsprin-
gen bij de vrouwen ging naar de
Spaanse Ruth Beitia met 1.95 meter.

Bulgaarse Lalova snelste vrouw

Beckham (37) niet naar
Spelen, Giggs (38) wel
Door onze correspondent
Londen. Hij was in Singapore om
Londen aan de Olympische Spelen te
helpen. Hij was in Athene om de
olympische vlam op te halen en naar
Britse bodem te brengen.

Maar gisteren spatte de olympi-
sche droom voor David Beckham
uiteen. De 37-jarige oud-aanvoerder
van Engeland, die 115 keer voor dat
land speelde, werd niet gekozen
voor de eerste Britse voetbalploeg
die sinds 1960 aan de Spelen mee-
doet. Bondscoach Stuart Pearce mag
drie spelers meenemen die ouder
zijn dan 23 jaar. Hij koos voor Micah
Richards van Manchester City en de
Welshmen Craig Bellamy (Liver-
pool) en Ryan Giggs (Manchester
United).

Vooral de keuze voor de laatste is
begrijpelijk. Giggs (38) was geduren-
de twee decennia een van de betere
spelers in Europa, maar deed nooit
mee aan een EK of WK, omdat Wales
zich daarvoor nooit plaatste. En ook
de keuze voor Richards ligt voor de
hand. Alle andere verdedigers die

voor dit Britse team in aanmerking
kwamen, zijn uitgeschakeld door
blessures, of deden mee aan het EK.

Pearce heeft zich duidelijk niet
door sentiment laten leiden. Anders
waren er genoeg redenen Beckham
te selecteren. Niet alleen was hij be-
trokken bij de succesvolle poging
om de Spelen naar Londen te halen,
hij is zou ook nog eens het olympi-
sche voetbal populairder hebben
kunnen maken. Het is een van de
minst gewilde disciplines – er zijn
nog steeds kaartjes te krijgen. En
Beckhams sponsors Samsung en
Adidas zijn ook twee grote sponso-
ren van de Spelen.

Maar Pearce koos voor voetbal. En
Beckham, die nu voor Los Angeles
Galaxy speelt, is duidelijk de minde-
re van veel spelers die nog meedoen
in de Premier League.

Beckham is teleurgesteld. „Ieder-
een weet hoeveel het altijd voor mij
heeft betekend om voor mijn land te
spelen, dus ik zou vereerd zijn ge-
weest als ik was gekozen voor dit
unieke Britse team.”

Phelps ook in Londen
voor acht keer goud
Door een onzer redacteuren
Rotterdam. Zwemmer Michael
Phelps heeft aangegeven op acht on-
derdelen te willen uitkomen tijdens
de Olympische Spelen in Londen.
Dat maakte de veertienvoudig olym-
pisch kampioen bekend tijdens de
Amerikaanse kwalificatiewedstrij-
den in Omaha.

Phelps wil in Londen dezelfde acht
nummers zwemmen als in Peking
vier jaar geleden. Hij heeft zich al ge-
plaatst voor de 400 meter wisselslag,
200 meter vrije slag en 200m vlinder-
slag en is ook al zeker van deelname
aan drie estafettenummers. Later de-
ze week probeert Phelps zich tijdens
de Amerikaanse trials ook te plaatsen
voor de 200 meter wisselslag en de
100 meter vlinderslag.

De grootste concurrent van Phelps
is zijn landgenoot Ryan Lochte. Hij
was tijdens de Amerikaanse trials in
een directe confrontatie vaak te sterk
voor Phelps.

Michael Phelps wil tijdens de Spe-
len in Londen de succesvolste olym-
pische atleet ooit worden. Dat is nu
nog de Sovjet-turnster Larisa Latyni-
na, die in totaal 18 gouden medailles
won op diverse Olympische Spelen.
Phelps staat nu nog op veertien keer
goud en twee keer brons. In 2008
won Phelps in Peking acht gouden
medailles. Nooit was een sporter zo
succesvol op één Olympische Spelen.
Het record stond op naam van de
Amerikaanse zwemmer Mark Spitz,
die op de Spelen van 1972 in Mün-
chen zeven gouden medailles won.
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