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Tourgevoel is waardevol familiestuk

DRUKTE Nederlandse invasie bij proloog in Luik

De Tour is met geen enkele andere wielerwedstrijd te
vergelijken. Dat het zomerse wielerspektakel nog altijd op
een voetstuk staat, bleek zaterdag tijdens de proloog in de
propvolle binnenstad van Luik.

door Patrick Delait

EE en man staat op het perron
van station Maastricht te
wachten op de trein naar
Luik. Gekleed in een zwar-

te trainingsbroek en een shirt in de-
zelfde kleur steekt hij schril af te-
gen het jongetje dat voor zijn voe-
ten staat te hinkelen in een Rabo-
bank-shirt. In zijn achterzak bunge-
len twee bidons. Als de man zegt
dat het jongetje veel op een echte
wielrenner lijkt, dient het kind
hem meteen van repliek. „Neen,
want ik heb geen fiets.”
De man laat zich niet van de wijs
brengen en gaat onverstoorbaar
door met het overbrengen van het
Tourgevoel. Dat er speciaal voor de
Tour veel mensen naar Luik ko-
men, zegt hij tegen het jongetje.
Niet alleen Nederlanders, maar

ook Engelsen, Duitsers, Belgen
en….. „Frankrijkers”, valt het jonge-
tje hem in de rede.
Als hij ooit zelf volwassen is en
met zijn eigen kinderen naar de
Tour zal gaan kijken, zullen de ge-
dachten van het Rabo-jongetje mis-
schien nog eens teruggaan naar af-
gelopen zaterdag. Hij zal dan ver-
moedelijk niet meteen een flash-
back krijgen van de 198 renners
die hij voorbij zag scheuren. Veel
groter is de kans dat hij zich de
treinrit naar Luik herinnert, recht-
staand in een bomvolle coupé en
door zijn vader warm gemaakt
voor de Tour. Als een familiestuk
gaat het Tourgevoel over van gene-
ratie op generatie. Mannen die als
kind met hun ouders langs de weg
stonden voor Joop Zoetemelk en
Hennie Kuiper, trakteerden hun ei-
gen kroost zaterdag op een snelcur-

sus Robert Gesink en Bauke Molle-
ma.
Dat de Tour nog altijd op een voet-
stuk staat, blijkt zaterdagochtend
op station Maastricht. Honderden
wielerliefhebbers, die geen trek
hebben in de voorspelde files rich-
ting Luik, hebben dan nog niet in
de gaten dan hun keuze voor de
trein niet zaligmakend is.
Onder hen ook de fanclub van
Wout Poels. Met ongeveer vijftien
zijn ze, onder wie Wouts broers
Norbert en Jos en moeder Wille-
mien. Door hun gele shirts kan nie-
mand heen om de stoottroepen
uit Blitterswijck. Of toch wel?
De Belgische spoorwegen hebben
zo hun eigen idee over Tourkoorts.
Lichte paniek breekt uit als een
vooroorlogs boemeltreintje met
slechts vier wagons zich meldt in
Maastricht. De Walen hebben dui-
delijk geen rekening gehouden met
een Nederlandse invasie. De fans
van Poels en het Rabo-mannetje
en zijn vader laten zich de kaas
niet van het brood eten, maar voor
tientallen anderen gaan de deuren
onherroepelijk dicht. Zij moeten
wachten op de volgende boemel-
trein die pas een uur later komt.

Voor een heleboel teleurgestelde en
boze wielerliefhebbers is dat een
brug te ver. Zij keren terug naar
huis, de onkunde - of is het onwil?
- van de Waalse spoorwegen ver-
vloekend.
Dat de Tour nog altijd immens po-
pulair is, valt nog meer op bij
Luik-Guillemins. Zelden zal het
door de Spaanse architect Santiago
Calatrava ontworpen pareltje zoveel
mensen hebben uitgebraakt als za-
terdag. In processie lopen ze naar
het Parc D’Avroy, start- en finish-
plek van de proloog. Alsof het een
stilzwijgende erecode is, hebben de
wielerpelgrims bijna allemaal een fo-
tocamera in de aanslag. Als het Tour-
gevoel zich niet laat vangen in een
doosje, dan maar op de harde schijf.

Voetbaltrainer Sef Vergoossen is zó
enthousiast over het spektakel dat
de batterijen van zijn camera halver-
wege de proloog al leeg zijn. „Iets te
veel gefilmd”, lacht de voetbalman
die in zijn hart altijd een wielerge-
passioneerde is geweest. Vergoos-
sen, ooit zelf actief als amateurwiel-
renner bij de NWB, ontbreekt zel-
den als in de buurt wordt gefietst
en dus staat hij ook in Luik met

zoon Danny en diens vriendin lang
het parkoers te genieten. Het is voor-
al de gemoedelijkheid die de voor-
malige trainer van onder meer Ro-
da JC en PSV aanspreekt. „In voet-
balstadions is alles enorm gestructu-
reerd. Je wordt gefouilleerd, moet in
een bepaald vak gaat zitten, dat
hoeft bij wielrennen allemaal niet.
Je kunt hier in een zijstraatje rustig
een pilsje drinken en iets eten en
daarna gewoon verder kijken. Die
ongedwongenheid is zo mooi aan
deze sport. Op het NK in Kerkrade
ben ik op verschillende plekken
gaan kijken met de fiets. Geen pro-
bleem. Ik kwam overal bij.”
Houdt kenner Vergoossen tijdens
de proloog nauwlettend in de gaten
welke renners voorbij komen, voor
Bert en Maureen uit Nuth staat de
Tour vooral synoniem voor sfeer
proeven. „Ik weet echt niet wie
hier rijdt”, zegt de vrouwelijke helft
van het koppel. „Het gaat ons voor-
al om de sfeer. De Tour is de Tour.
Heel anders dan de Amstel Gold Ra-
ce die je elk jaar kunt zien.” De eni-
ge die zich minder op zijn gemak
voelt tussen de naar schatting
300.000 toeschouwers is Spike, de
beagle van het koppel. Met de

staart tussen zijn benen maakt hij
zichzelf zo klein mogelijk. „Voor
Spike is dit minder geschikt. Hij
is een beetje bang”, zegt
Maureen.
Een familie uit Urmond heeft
vlak bij de Rabobank-bus een
picknickdeken uitgespreid. Ter-
wijl ze een broodje naar binnen
werken, zien ze hoe mecaniciens
het zadel van Robert Gesinks
fiets afstellen. Eerder op de dag
hebben ze zich al vergaapt aan de
altijd hyperkinetische jongens en
meiden van de reclamekaravaan.
Opa, oma, kinderen en kleinkin-
deren genieten samen van wat ze
zelf omschrijven als een ‘totaal-
spektakel’. Koers als goedkoop va-
kantie-uitje: het is een van de pei-
lers waar het succes van de Tour
op is gestoeld.
De vader van het jongetje met
het Rabobank-shirt heeft vooral
oog voor de sportieve strijd. Hij
heeft zijn lessen getrokken uit het
Rabo-echec van 2011. Met een top-
tien-klassering van Robert Ge-
sink of Bauke Mollema neemt hij
dit keer al genoegen.
Zijn zoontje hoort het aan en
zwijgt.
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Grote drukte bij het startpunt van de proloog (links). Wout Poels deelt onder het oog van leden van de fanclub handtekeningen uit (rechtsboven). Twee Waalse fans langs het parcours bij de proloog.  foto Roger Dohmen/René Poels


