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LottoNL-Jumbo is in de Tour de France dit jaar de enige Nederlandse ploeg.
De eerste van 198 renners start morgen om 14.00 uur met een individuele tijdrit over 13,8 kilometer door
de straten van Utrecht. De winnaar van deze tijdrit rijdt zondag van Utrecht naar Neeltje Jans in de gele
trui. Als deze eer voor een Nederlander is weggelegd dan is dat de eerste keer in 26 jaar (Erik Breukink,
1989) dat een landgenoot deze trui draagt. Daarvoor zal nog wel afgerekend moeten worden met dertig
andere nationaliteiten.
De deelnamecijfers spreken in ieder geval in het voordeel van het gastland van het eerste weekend. Twintig
Nederlanders zullen morgen aan de start staan. Daarmee is het de grootste externe leverancier voor ’s werelds
grootste wielerwedstrijd. Het hoeft alleen gastland Frankrijk met 41 deelnemers voor zich te dulden.
Nederland heeft dus meer deelnemers dan wielergek België (11) en houdt ook grote wielernaties als Spanje
(16), Italië (15) en Duitsland (10) ruim achter zich.

Met deze deelnemeraantallen levert Nederland per miljoen inwoners bijna 1,2 tourdeelnemer. Dat is ruim twee
keer zo veel als gastland Frankrijk (0,6) en Italië - het land van titelverdediger Nibali - (0,5). Gecorrigeerd voor
bevolkingscijfers moet Nederland echter wel de koppositie afstaan aan Zwitserland (1,3) en Estland (1,5).
Luxemburg is naar verhouding de grootste leverancier want met hun half miljoen inwoners levert het
groothertogdom toch drie deelnemers.

Nederlandse ploegen
Deze goede vertegenwoordiging van Nederlanders is geen incident. De afgelopen jaren behoorde ons land al tot
de top - in kwantiteit met tussen 2012 en 2014 respectievelijk 18, 17 en 17 landgenoten op de startlijst.
Opvallend van de jaargang 2015 is dat in vergelijking met voorgaande jaren er maar één Nederlandse ploeg is
(Team LottoNL-Jumbo). Tot in 2013 reden Argos-Shimano en Vacansoleil-DCM nog onder Nederlandse vlag. Hun
verdwijning en verhuizing had geen gevolgen voor het aantal Nederlandse deelnemers. Nederlandse renners
blijken ook onder buitenlandse ploegleiders gewild.
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