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DE BERG VAN JALABERT  
Het hooggebergte hebben de 
renners voorlopig achter zich gela-
ten, maar dat betekent niet dat 
er niet meer geklommen wordt. 
In tegendeel, op de 193 kilometer 
van Saint-Étienne naar Mende 
gaat het de hele dag op en af, met 
in totaal maar liefst 3500 hoogte-
meters. De benenbreker van de 
dag is de Côte de la Croix Neuve, 
een steil onding van de tweede 
categorie, dat vlak voor de fi nish 
ligt. In Frankrijk staat de berg ook 
bekend als de Montée Laurent 
Jalabert. De naamgever was rond 
de eeuw wisseling een van de veel-
zijdigste renners van zijn generatie. 
De Fransman kon rap aankomen, 
maar ook goed klimmen. Hij won 
in zijn Tourcarrière zowel het pun-
tenklassement als de bolletjestrui 
voor beste klimmer. In 1994 werd 
hij vierde in het eindklassement.   
[TOUR DE FRANCE | NPO 1 |  NOS | 

13.30 ] 

TOUR DE FRANCE Oranjekansen op de atletiekbaan

In een gevarieerd magazine doet de NOS dagelijks verslag van de 
wereldkampioenschappen atletiek in de VS. Met extra aandacht voor 
de Nederlandse medaillekandidaten. Drie kanshebbers op een rij.

  [WK ATLETIEK | NPO 1 |  NOS |   19.10 ]  

Anouk Vetter
Leeftijd 29 jaar
Discipline Meerkamp
Internationaal actief sinds 2009
Beste prestaties Op de Olympische 
Spelen won ze zilver op de zevenkamp. 
Tijdens de EK 2016 in Amsterdam ver-
overde ze op dit onderdeel al het goud.
Medaillekansen Groot. Vetter schreef 
dit jaar de prestigieuze zevenkamp in 
Götzis op haar naam in een Nederlands 
record van 6693 punten.
Bijzonder Ze komt uit een echt 
atletiekgezin. Haar vader Ronald deed 
aan kogelslingeren en was bondscoach 
bij de Atletiekunie. Haar moeder Gerda 
veroverde in de jaren 80 twee nationale 
titels bij het speerwerpen.

Femke Bol 
Leeftijd 22 jaar
Discipline 400 m en 400 m horden
Internationaal actief sinds 2019
Beste prestaties Op de Spelen van 
2021 won ze brons op de 400 meter 
horden, eerder dat jaar goud op de EK 
indoor op zowel de 400 meter horden 
als de 400 meter.

Medaillekansen Vrijwel zeker. Bol won 
de afgelopen tijd bijna al haar wedstrij-
den, al waren haar grootste concurren-
ten uit Amerika daar niet bij.
Bijzonder Hoewel ze inmiddels een 
wereldster is, blijft ze nuchter. Na haar 
successen vorig jaar zei ze: “Ik vind het 
vooral mooi dat mijn hobby mij op de 
mooiste plekken van de wereld brengt.”

Nadine Visser
Leeftijd 27 jaar
Discipline 100 meter horden
Internationaal actief sinds 2011
Beste prestaties Op de 60 meter hor-
den was ze in 2019 (EK indoor Glasgow) 
en 2021 (EK indoor Torun) de beste. 
Won vorig jaar ook een belangrijke 
internationale wedstrijd in Brussel.
Medaillekansen Twijfelachtig. Net 
als voor de Spelen van Tokio, waar ze 
teleurstellend vijfde werd, is ze herstel-
lende van een scheurtje in de hamstring.
Bijzonder Moeder en oma deden aan 
atletiek, maar als kind was Visser zelf 
meer bezig met turnen en voetbal.
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