
    
CLASSICO de MOJACAR 

 
Een jongensboek 

 
Zondags 2 oktober start van de Classico de Mojacar vanuit hotel Oasis.  
Er blijken 16 fietsers mee te doen waaronder 3 begeleiders (Serge, Rik en 
Jose) en Robin de ETIXX man. 
Een etappe van 118 km met 1019 hoogtemeters. Met een gunstige wind een 
gemiddelde van 30.3 km/hr.  
Na 50 km voor de eerste ravitaillering lijken de kaarten al geschud. Had ik nog 
enige ambitie om na Serge, Jose en Rik misschien de vierde plaats te kunnen 
bemachtigen verbrijzelt alweer een Belg op een genadeloze manier mijn stoute 
dromen. 2 kilometer voor de stop komt deze Belg mij met een dermate rotgang 
voorbij zetten dat ik zelfs de intentie niet meer heb om aan te klampen. Ik zie 
gelijk dat het een klasbak is en dat het niet bij deze 2 kilometers zal blijven. 
Even later komt Robin aan en vraagt met geveinsde nieuwsgierigheid wie de eerste 
was. Slapen doen we s”nachts. Ik heb gelijk door dat die twee elkaar kennen en 
dat Robin wel degelijk op de hoogte is van Filiep zijn kwaliteiten (want zo heet 
deze wrede doch aimabele Belg). Bedankt Filiep.  
Onderweg vinden nog enkele schermutselingen plaats tussen mij, Wim en Dennis, 
twee Hollanders en kennissen van me waarbij ik enkele keren heuvel op het 
onderspit moet delven. Van Wim krijg ik het advies om me eens ergens in te gaan 
specialiseren. Hij vindt dat ik teveel een allrounder ben en zodoende altijd 
naast de te verdienen truien zal grijpen. Hijzelf heeft als specialisatie voor 
het hooggebergte gekozen. Dat belooft wat voor de komende week. Aangekomen bij 
het hotel in Roquetas de mar eerst maar een koud pilsje besteld. En de strategie 
gewijzigd. Wordt weer de hele week knechten terwijl ik graag kopman had willen 
zijn.  
Wat mij verder bijblijft, is de geweldige organisatie maar dat kan ook niet 
anders met de begeleiding van Meneer en Mevrouw Baguet en niet te vergeten 
Carola (de vrouw van Jose) en Joelle, de vrouw van Luis (een deelnemer uit Luik) 
die samen op de meest onverwachte plekken in het parcours foto’s nemen en 
bovendien ook nog eens voor de kamerindeling c.q. sleutels hebben gezorgd. 
De truien zijn verdeeld. Dus na het eten slapen in mijn T-shirtje. 
 
 
Maandag 3 oktober om 09:00 hr. Vertrek uit het hotel met een zware etappe voor 
de boeg. 132 km met maar liefst 2791 hoogtemeters en een gemiddelde snelheid van 
22.9 km/hr. Er zal sprake zijn van 2 groepen maar wanneer de schifting plaats 
gaat vinden is onbekend. We starten met een rustige warming up van ongeveer 25 
km waarbij we onderweg nog de strijd aan gaan met enkele lokale Afrikaanse 
pedaalridders op racefietsen uit de tijd van Coppi. De hele tijd kijken we tegen 
een angstaanjagende en onheilspellende bergketen aan. De duistere bergen. 
Subliem, maar tegelijkertijd ook vol geschreeuw. Pijn. Bloed, zweet en tranen. 
Net na de eerste stop is het Serge die de knuppel in het hoenderhok gooit. Het 
gaat vals plat omhoog en de versnelling die onze ex prof plaatst is niet mis. 
Een voor een dwarrelen mijn fietsvrienden eraf en na nog geen vijf minuten zijn 
we met een groepje van 4 man over.(Jose en Rik blijven bij de tweede 
groep) Serge, Filiep, Willem en ik zei de gek. Het tempo ligt hoog en het is 
warm. Ik voel al na een paar kilometer dat ik dit niet ga trekken en dat het 
weer slapen in dat T-shirtje wordt. Die bolletjes trui kan ik wel op mijn buik 
schrijven. Boven na het eerste deel van de beklimming staat Meneer Baguet (mijn 
verlosser) te wachten met water en ETIXX dorstlesser. Ik kom als vierde binnen 
en dat zal vandaag zo blijven. Denk dat Serge een geintje maakt als hij aangeeft 
dat het echte werk nog gaat beginnen. Maar Serge maakt geen geintjes, is 
bloedserieus en de moed zakt mij in de fietsschoenen. We beginnen met vals plat 
naar beneden en ik geef gelijk gas (een beetje bluf kan nooit kwaad). Kijk niet 
op mijn tellertje want de waarheid is hard. De rest zit freewheelend in mijn 
wiel en wanneer het tweede deel van de klim begint moet ik er al heel snel 
af. Kramp. Ik sta stijf van de kramp aan de binnenkant van allebei mijn dijen. 
En dat na ongeveer 40 – 50 kilometers. Begrijp er geen reet van. Maar Jose had 
al aangegeven dat de Sierra Nevada onverbiddelijk is. Wreed. Voor mij een hard 
gelag. 



 
In de verte volg ik de tweestrijd tussen Wim en Filiep ( Serge is van Hors 
categorie en telt niet mee ). Als absolute referentiepunten. Als ware personen 
van gerechtigheid. Hier kan niet worden geknoeid. Hier bestaat geen valse 
schijn. Ik zak onherroepelijk door het ijs. De tegenstellingen zijn groot. In de 
bergen triomfeert de waarheid, wint de beste.  
Maar het echte lijden moet nog beginnen. Ik sterf duizend doden en offer eerst 
mijn moeder, vervolgens Linda en mijn dochters. Uiteindelijk, daar dit alles 
niets helpt, besluit ik om na de Classico mijn fiets aan de wilgen te hangen.  
De hele tijd rijdt meneer Baguet als scherprechter achter mij in de Etixx 
wagen. Stoppen en zeggen dat het niet meer gaat. Heerlijk om in die auto naast 
meneer Baguet plaats te kunnen nemen. Maar daar ben ik te narcistisch voor. 
Trouwens dat staat ploegleider Baguet nooit toe. Als oud prof zal hij mij 
behoeden voor deze schande. Weet dat ik dan nooit meer in de spiegel durf te 
kijken. Staand, zittend en vervolgens weer staand vervolg ik mijn queeste. Ik 
sta stijf van de kramp. Ben ik dan geen Estheet?. Beweerde Geminiani niet dat de 
beste klimmers wel estheten moeten zijn daar ze anders zouden verkrampen in de 
bergen. Mijn zekerheden vallen weg. Ik ben aan het eind van mijn krachten. 
 
Het is een lange en geduldige beklimming naar een stille wereld. Voor mij het 
eind der wereld. Het landschap herinnert mij eraan dat ik tot de wereld van het 
oneindig kleine behoor. Maar is dat ook weer niet het oneindig grote?. De 
vereniging der tegenstellingen. Zou Paracelsus ook een wielrenner zijn geweest?. 
Hier heerst alleen de natuur. Als het goed is worden mensen hier bescheiden. Dit 
is geen sporten meer maar dwangarbeid. Ik ben een slaaf van het asfalt. Het 
landschap lijkt in de tijd gestold te zijn. Dit universum nodigt uit tot 
overpeinzingen, ook tot verwondering. Tijd bestaat niet. Als hij je in de weg 
zit dan duurt hij lang en als hij je behulpzaam is dan duurt hij kort. Maar hoe 
lang lang of hoe kort kort in werkelijkheid is dat weet geen mens. We meten de 
tijd dan wel, maar met ruimte. Echter de tijd is een beweging, een ruimtelijke 
beweging. Dus in principe is het meten van de tijd met ruimte hetzelfde alsof we 
de ruimte afmeten aan de tijd. Bijvoorbeeld vanaf de voet van de beklimming tot 
aan de top is 2 uur. Ja, voor Serge. En in gedachten. Een seconde?. Een uur of 
acht?. Maar voor mij?. Denken is tijd. Denken is herinnering. Als mijn aandacht 
geworteld zou zijn in oneindige ruimte, dan zou ik vrijheid ervaren. Vrijheid in 
het fietsen. De kopman is vrij.  
Maar ik, met mijn aandacht geworteld in tijd en herinnering?. Mijn ervaring is 
er een van knechtschap en begrenzing. Van een knecht maak je geen kopman. Ik 
maak in mijn eentje deel uit van de achterhoede van het peloton. Een bus met een 
passagier. Na jaren fietsen zie ik iets bewegen in mijn gezichtsveld. Ik 
hallucineer. In de verte zie ik het zwarte shirt van Wim en daarna het 
blauw/witte van Filiep. Verdomd de afstand wordt kleiner en op kousenvoeten 
probeer ik naderbij te sluipen. Maar Filiep blijkt in de slaapmodus te staan. 
Zodra hij mijn achter opkomst gewaar wordt gaat hij er vandoor. En niet zo 
zachtjes ook. De schoft.  
12-11-10-9-8-Neeee zelfs 7 kilometer in het uur zie ik op mijn tellertje 
tevoorschijn komen. Het groene hart. Het pad van de duizend dode slakken waar ik 
hele geulen in het wegdek heb gesleten. Meer dan 17000 kilometer gefietst dit 
jaar. Meer dan 3.000.000 pedaalomwentelingen. En dan dit meemaken. Je kunt 
fietsen tot je een ons weegt maar als je geen talent hebt wordt het nooit wat. 
Van een knol maak je geen racepaard. Je schijnt 8 minuten de tijd te hebben als 
je sterft voordat je definitief naar de eeuwige jachtvelden vertrekt. In die 8 
minuten moet je beslissen of je een nieuwe poging wilt wagen in een volgend 
leven. Ik stel me voor dat "men" je dan allerlei eerbare en oneerbare 
voorstellen aan de hand doet om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken om terug 
te gaan. Bijvoorbeeld een leven als wielrenner. Wat blijkt als je daar voor 
kiest. Je komt terug als Kees van der Waal. Torture never stops. Nou, ik trap er 
niet meer in. Kom echt niet meer terug. Voor mij is het afgelopen en uit na dit 
geworstel. 
 
Na een eeuwigheid bereik ik de 2e stop waar Filiep haast in zijn broek zeikt van 
het lachen als ik hem vertel dat ik even de ijdele hoop had om hem in te halen.  
Van Serge krijg ik blikjes Cola. Ik ben hem eeuwig dankbaar. Hij heeft met me te 
doen. Maar spreekt het niet uit. Hij spaart mijn ego, niet wetend dat dat niet 



hoeft. Ik denk mijn draak verslagen te hebben tijdens de beklimming. De berg 
heeft mij lessen in nederigheid, moed en doorzettingsvermogen gegeven.  
In deze citadellen, kathedralen van rots is meneer Baguet getuige geweest van 
een veldslag, heldendaden en wederopstandingen. Nog even een paar kilometer 
klimmen en we zijn aan de top van de ragua ( Is dat misschien Spaans voor 
Doemberg?) of iets dergelijks. Ik weet zelfs mijn eigen naam niet meer. 
Uiteindelijk blijken we ongeveer 50 kilometer geklommen te hebben. Nog een kort 
intermezzo voor enkele foto’s en om de voeten te verkoelen in een ijskoud 
bergbeekje. Waarschijnlijk smeltwater uit de gletsjermeren van het hooggebergte 
van de Siërra Nevada. Serge waarschuwt voor de afdaling. Ongeveer halverwege 
schijnt de weg een stuk smaller te worden. Veiligheid voor alles. Wat 
parkoerskennis?. Een betere gids kan je niet wensen. Serge Gewissies uit In de 
ban van de ring, of zoiets.  
 
En dan de APOTHEOSE. 
 
We krijgen een schitterende afdaling. Het is als het alledaagse. Je moet door de 
rijstebrijberg heen maar dan krijg je ook wat. Een schitterende beloning. Zelden 
zo een mooie afdaling gehad. Kippenvel van het adembenemende landschap. En mijn 
besluit om te stoppen met fietsen ben ik vergeten. Dit is genieten pur sang. 
Deze berg is de hervonden natuur. Groots en onvoorspelbaar. Een nieuwe wereld 
die mij verbindt met mijn jeugd. Het licht van een dermate intensiteit en 
spectrum zoals ik zelden ervoer. Het zorgt voor een subliem David Lynchachtig 
schouwspel dat zich ontrolt aan mijn gezichtsveld. Perspectivistische 
veranderingen van het decor. Versterkte contrasten en contouren. Vraagt tot het 
eind toe de aandacht. Links beneden zie ik een authentiek Moors kasteel liggen. 
Met daarboven in kringen zwermen zwevende zwarte vogels. Ridderromans herleven. 
Aan het eind van deze indrukwekkende trip stoppen we even zodat Serge 
telefonisch contact kan opnemen met zijn vazallen Rik en Jose om hun te 
waarschuwen voor het gevaar van de afdaling. 
Naast Serge gaan we richting Guadix en probeer ik zo goed en kwaad als het kan 
nog kopwerk te doen. Maar de sleet zit erop en Serge maant mij van kop af. 
Filiep en Wim nemen over maar ook bij Wim is het nekkie eraf. De weg loopt hier 
nog vervaarlijk omhoog en op een gegeven moment moet ik lossen. Gelukkig komt er 
weer een lichte afdaling en knal ik gelijk door op de volgende heuvel om maar 
niet stil te vallen en er weer af te moeten.  
Dit vindt Wim niet leuk en geeft me een reprimande. Hij interpreteert dit 
namelijk als een tempoversnelling. Ik kijk hem verdwaasd aan. Zie ik er dan nog 
zo fris uit?. Man, ben blij dat ik het leven heb. Het laatste stuk naar Guadix, 
over een weg zo vlak als een biljartlaken, knechten de kopmannen Serge en Filiep 
met tegen 40 kilometer in het uur voor knecht Kees en bolletjestrui Wim ( Zoals 
al aangegeven, Serge is van buiten categorie). Schaam me dood dat ik niet over 
kan nemen en alleen nog maar bezig ben met overleven in het wiel van deze 
klasbakken. Leven van een fietstourist is hard.  
Net voor we bij het plaatsnaambord zijn roept Filiep iets naar me. Moet je niet 
aanzetten?. Is dit Belgische ironie?. Op de automatiek draai ik mijn hoofd naar 
rechts om te horen wat Filiep zegt. Een kleine zwenking naar links. De geur van 
verbrand rubber. Wim met zijn voorwiel tegen mijn achterwiel. De klassieke 
valpartij. Negen van de tien keer gaat het mis. Ik schrik en stuur gelijk naar 
rechts en Wim blijkbaar naar links. Niks aan het handje. Sorry Wim. Wat 
vermoeidheid?. Bij het hotel aangekomen nemen we een koude klets en wachten op 
de anderen die al even moe, uitgewoond en enthousiast arriveren.  
Een ieder is het er over eens. Alweer een schitterende dag geweest. Met opnieuw 
geweldige ondersteuning van Meneer en mevrouw Baguet, Joelle en Carol die weer 
overal foto’s hebben geschoten met het portrettentrekkertje van Robin (zoals ik 
later verneem) en weer alles geregeld hebben. Even voel ik me een echte prof 
ondanks dat ik het niet verdiend heb. “Avonds eten we met de gehele ploeg aan 
een lange tafel. Ambiance, om het maar eens op zijn Belgisch te zeggen. Jose 
hoort mijn verhaal van de 7 kilometer per uur beklimming aan en belooft dat hij 
er morgen persoonlijk voor gaat zorgen dat het heel wat sneller zal gaan. Hoe 
hij dat voor elkaar gaat krijgen besluit ik maar niet te vragen. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Dinsdagochtend staat, ongelooflijk maar waar een ieder weer om 09:00 hr. 
present en te popelen om van kiet te gaan. Een etappe van 127 km en 2847 
hoogtemeters. Met een gemiddelde van 22.1 km/hr. Waaronder de klim naar Siërra 
Nevada. Voordat we vertrekken vraag ik meneer Baguet of hij mijn zadel ietwat 
hoger wil zetten. Dit na advies van Serge.  
Of het aan die drie centimeter heeft gelegen weet ik niet maar feit blijft dat 
ik de rest van de week geen kramp meer heb gehad. 
Om het kort te houden. Magnifique. In het begin nog een beetje krampfobie. Maar 
de benen voelden goed aan en de panache, ondanks dat mijn haardos in de loop der 
jaren aan volheid in heeft moeten boeten, was er. Grinta zei Rik tegen me. En ik 
moet onwillekeurig aan gister denken. Brinta. De rit begint prachtig, met flauwe 
hellingen waarop ik vol goede moed versnellingen plaats om, al zijn het maar 
tienden van punten, toch nog iets te stijgen in het bergklassement. Maar niemand 
neemt de moeite om mijn aanvallen te pareren. Kan me niet voorstellen dat ze me 
niet serieus meer nemen.  
Ineens geeft Jose er een snok aan. Hij schreeuwt iets in het Spaans tegen me. 
Even twijfel ik maar spring er dan achteraan. Is dit waar hij gisteravond op 
doelde?. Het is nog een hele weg te gaan. Zeker 110 kilometer. Maar wie niet 
waagt, wie niet wint. Ik zit in zijn wiel en ben van plan om er nooit meer 
achter vandaan te komen. Op het moment dat ik goed in de dynamiek van hartslag 
en ademhaling zit houdt Jose echter zijn uit marmer gebeeldhouwde benen stil. 
Wat een poten heeft die vent. Spieren als staalkabels. Strak als een de Waard 
tent. Bijna overgeproportioneerd. Maar net niet te. Niet zo raar dat Ghily en 
Annick, onze vrouwelijke ploegmaten graag op de tweede rij fietsen als Jose het 
kopwerk doet. Ik neem kop over. In het voorbijgaan maakt hij me duidelijk dat 
het een geintje was. Ietwat teleurgesteld knijp ik in de remmen. Maar opportuun 
als ik ben duurt de deceptie maar kort want weer zo afzien als gisteren?. Nee, 
dank je de koekoek. 
Licht glooiend gaan we omhoog tot we aan de top van de beklimming komen. We 
houden een korte stop en iedereen is uitzonderlijk goed gestemd daar het 
landschap dat ons omringd van een uitzonderlijke schoonheid is. Het komt niet 
vaak voor dat we de kans krijgen om van de echte, onaangeraakte natuur te 
genieten. Ontkomen aan de beschaving is niet hetzelfde als ontsnappen eraan, 
maar veeleer het ontdekken van de realiteit. De omgeving geeft mij het gevoel 
van ultieme vrijheid. Schoonheid bevindt zich in het oog van de toeschouwer. 
Mijn lichaam zwerft door de bergen, de geest is vrij. Eindelijk verlost van de 
dagelijkse strijd om het bestaan die een groot deel van het leven in beslag 
neemt. Hier vervaagt de herinnering aan werken, rekeningen, relaties, heden, 
verleden en bestaan. Meer dan een massage voor de hersens, en tegelijkertijd 
veel minder. Een niet te definiëren gevoel want zodra je het probeert te grijpen 
is het weg. Wordt het weer ik. Dus laat het rusten en ga mee met de beweging 
ervan. Als met klimmen. Like a ballerina. Dat is wat Geminiani bedoelde. Aan de 
ongeveer 25 seconden dat mijn leven echt de moeite waard is geweest om geleefd 
te worden, worden nu zomaar 2 seconden toegevoegd. Ik ben de koning te rijk. 
Eindelijk vrij. Nergens meer aan gebonden. Into the wild. 
  
Na al dit gemijmer word ik een Spaanse wielrenner gewaar die wat met Jose staat 
te keuvelen. Hij is zeker niet een van de jongste meer maar beschikt nog over 
een jongensachtige uitstraling. En dat blijkt hij ook te zijn als we aan de mooi 
lopende, glooiende afdaling beginnen. Jong van hart en geest. Ik geniet van de 
manier hoe hij steeds weer de strijd met ons vreemdelingen aangaat. Aangespoord 
door het vuur van Robin laten wij ons meeslepen in zijn heroïsch gevecht. Hij 
geniet en ik weet met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat hij dit 
avontuur nog vele jaren tientallen keren zal op orakelen tot grote ergernis van 
zijn kompanen in de plaatselijke dorpskroeg. Aan het eind van de afdaling zie ik 
Serge versnellen. We komen uit op een gevaarlijke T-splitsing waar Serge als een 
ervaren verkeersregelaar al klaar staat om ons te attenderen op de voorrangsweg. 
Onbetaalbaar die man. Let op de kleinste details. Mij hoor je niet meer. We 



zwaaien naar onze anonieme vriend die we voor eens en altijd in ons hart hebben 
gesloten en slaan links af daar waar hij naar rechts gaat. 
 
Even later stoppen we voor een kleine bevoorrading. Drinkbussen worden gevuld, 
gelletjes geslikt en repen geknaagd.  
Dan beginnen we aan de klim naar Sierra Nevada, als absoluut toneel. Waar de 
spelers kunnen uitblinken. Aristocraten van het peloton. 
Al snel zit ik alleen bij het groepje Rik, Jose, Filiep en Wim. Ik voel me super 
en besluit om mensen pijn te gaan doen.  
De eerste kilometers zijn behoorlijk pittig maar niet venijnig. Nergens echt 
stijl. Korte, elkaar snel opvolgende bochten waarbij ik de tijd heb om hart en 
longen aan te passen aan de vraag naar extra vermogen zonder in zuurstofschuld 
te komen. Ineens verschijnt vanuit het niets Serge aan kop om een paar plaatjes 
te schieten waarna hij zich weer terug laat zakken naar de andere groep. Hoe 
bedoel je demotiverend. Ik kijk naar de grote meneren en moet tot mijn 
teleurstelling vaststellen dat ik alleen mezelf aan het vermoorden ben. Alweer 
blijkt dat je van een Chihuahua geen Bouvier maakt. Als we na enkele kilometers 
linksaf de grote baan op draaien is het beste er af. Jose, Filiep en Rik geven 
hem gelijk van Jetje en ik moet passen. Wim komt naast me rijden en ik ben hem 
dankbaar voor dit genereuze gebaar. We bundelen onze krachtinspanningen om niet 
uit koers te worden genomen. Dat Wim door deze opoffering de bolletjestrui kwijt 
gaat raken schijnt hem niet te deren.  
Op het eerste gezicht is de klim nu meegaand. Hij is waardig en meelevend en 
lijkt soms zelfs een bescheiden buiging te maken. We vorderen gestaag en in de 
verte zien we Filiep rijden. Het begint weer te kriebelen. Je hebt een 
paardeninstinct of je hebt het niet. Misschien krijgt hij wel een inzinking en 
halen we hem nog in. De hebber heeft de groene trui al en staat eerste in het 
klassement. Nu ook de bolletjestrui nog?. Het is toch geen krenterige ollander?. 
Onderweg passeren we Rik die gestopt is om foto’s te maken. We raken door onze 
drankvoorraad heen. Het is warm en de reserves raken snel uitgeput. Dan staat 
daar meneer Baguet met de ETIXX bevoorradingswagen. De bidons zijn leeg dus Wim 
besluit te stoppen. Ik ga alleen verder. Tudeledoki. Dan maar geen water. Ik 
kachel in een goed tempo door en geraak in een overmoedige stemming. Maar dat 
duurt niet lang. De klim heeft mij misleidt. Niet echt steil maar o zo lang. Er 
lijkt geen einde aan te komen. Voor echte knoesten is hij op de grote plaat te 
doen maar ik val tussen wal en schip. Ik stuik in elkaar. Geen reetzweter maar 
een reetwatje zou Herman zeggen, een Belgische klasbak die ik in februari in 
Mojacar heb ontmoet. Ik kijk achterom en zie zoals verwacht in de verte het rode 
wielershirt van van Lierop. Nog een kilometertje naar de top en Jose komt mij 
wuivend tegemoet. Even later is van Lierop weer bij me en we passeren samen 
onder luide aanmoedigingen van Joelle en Carol de meet. Zeg tegen Wim dat ik 
door ben gegaan omdat ik zeker wist dat hij me in zou halen. Maakt niet uit 
antwoordt hij minzaam, echter met de opmerking dat dit niet zijn stijl is. 
Gelukkig hebben we allemaal een andere ervaringswereld.  
 
In 1985, in de roes van de overwinning beloofd Bernard Hinault dat hij Greg zou 
helpen om de Tour van 1986 te winnen. Tijdens de winter kwam hij al terug op 
zijn belofte en beweerde hij dat zijn woorden verdraaid waren. Goed, ik help 
LeMond (hij heet inmiddels geen Greg meer maar Lemond), maar op voorwaarde dat 
hij zich de gele trui waardig toont. Dat zal onderweg blijken. Tussen Bayonne en 
Pau pleegde de "Das" een machiavellistische coup, een vermetele aanval, een 
vroege ontsnapping, met heimelijke samenwerking van Jean Francois Bernard, de 
jonge hond van de ploeg, zijn beoogde opvolger. Achterin zat de Amerikaan in de 
tang, gedwongen om de vlucht van de Breton te verdedigen, omdat hij anders de 
gunst van het publiek zou verliezen. De manoeuvre was gewaagd, maar werd subtiel 
uitgevoerd. Hinault wist dat hij behalve LeMond, die waarschijnlijk de betere 
renner was, geen echte tegenstand te duchten had. In Pau won Hinault 4 minuten 
en de gele trui. Tegenover de pers gaf hij een twijfelachtige verklaring: "Ik 
ben vroeg gaan aanvallen, om de tegenstander zo te dwingen te reageren, zich in 
te spannen. Het was uiteindelijk allemaal in het voordeel van LeMond, hij hoefde 
niets te doen, alleen maar meerijden. Hij loog, schaamteloos, maar het is ook de 
eigenschap van de kampioen om een belofte te breken als de overwinning in het 
geding is. Kan ik er wat aandoen dat ik het temperament van een kampioen heb. 
Alleen de benen nog. Maar ja, mijn beste jaren zijn voorbij. 



 
 
 
Een voor een kwamen de kanjers boven met niet lang achter ons eerst Ghily, de 
jonge Belgische van 59 en snel daarachter Annieck. Een staaltje krachtpatserij 
van onze twee vrouwelijke ploegmaten. Nadat iedereen gearriveerd was onder regie 
van Robin nog een paar leuke groepsfoto"s onder aan het skistation van Siërra 
Nevada. Vervolgens lieten we ons als bakstenen naar beneden vallen met Jose, 
Serge en Rik aan kop van het peloton. Hard genoeg om niet saai te worden maar 
nooit te veel risico"s nemend. Vol overgave en gedisciplineerd over dezelfde weg 
als we gekomen waren.  
Volle pollen over wat alweer een schitterende afdaling bleek. Breed, glooiend en 
met langlopende fraaie bochten. 
 
Tegen het eind van de etappe volgt er nog een zeer straffe col in een prachtig 
gebied met stukken vergelijkbaar met de Redoute en de Thier de Coo. Aan de voet 
van de klim richt ik me uit het zadel op om de aanval in te zetten. Ik zwoeg en 
Serge waarschuwt mij voor wat er nog komen gaat. Af en toe sta ik op de pedalen, 
de handen stevig aan het stuur. De hoofdrolspelers zijn weer op hun plek en ik 
voel me de buitenstaander die misschien wel hoge ogen gaat gooien. Wat overmoed? 
Iedereen staat nu op de pedalen waarna de klim weer minder steil wordt. Ik ga 
tot het uiterste maar moet alweer passen. De natuur liegt niet. Stukje bij 
beetje wordt  het mij duidelijk dat deze col mij in de maling neemt. Dat ik weer 
misleid wordt. Als een verhaal dat nooit afloopt. Precies op het moment dat ik 
een zucht wil slaken komt Rik, die zich terug had laten zakken naar achter, mij 
voorbij stuiven. Ik word opgezadeld met uiterst wrede stijgingpercentage"s. 
Bovendien is het meer dan 30 Graden. De klim wordt steiler en steiler. Een 
vreselijke opgave op de grens tussen moeilijk en huiveringwekkend. Ik ben kapot 
en het lijkt of ik niet vooruitkom. Ik zit er helemaal doorheen en misschien is 
dit wel het zwaarste moment. Ik buig me zwetend over het stuur en de zwaarte van 
de klim bereikt zijn hoogtepunt. Kom op Kees, nog even een laatste 
krachtsinspanning en de top is bereikt. Boven zie ik wat ik allemaal gemist heb 
tijdens de klim. Een schitterend landschap waar ik echter geen moment oog voor 
heb gehad. Ik ga zitten op een rotsblok en zie de een na de ander uitgeput maar 
tegelijkertijd zelfvoldaan en euforisch bovenkomen. Huilen en lachen liggen 
dicht bij elkaar. Dr.Jekyll and mr.Hide. 
 
Wat maakt het dat ik me niet voor een paar Euro"s vast laat binden op een bed 
met als toegift enkele zweepslagen? Waarom kies ik voor de racefiets en dan nog 
het liefst hier in die moordende Spaanse bergen. Is dat om die fantastische  
zeldzame sensatie te ervaren. Een met geen goud te kopen sensatie van 
buitengewone, onnoembare vrijheid. Ondanks dat ik weet dat ik niet in staat zal 
zijn om die navelstreng die mij met verleden en heden verbindt door te snijden. 
Alles loslaten en niet meer terug keren tot de orde van de dag. Loslaten en 
leven als een geheel. Geen gehechtheid meer en denken speciaal te zijn. Niet 
meer toegeven aan de vele gezichten van het ego. Door afzien overleef ik de 
eindeloze stormen van mijn geest. Zit ik tussen de gedachten in. Juist dankzij 
het afzien dring ik door tot de diepere lagen. Dieper dan het oppervlakkige. 
Dieper in de eigen geest. Ik kom mezelf tegen. Het ego ziet het ego in de 
spiegel. Laf, opportuun, maar ook heroïsch, behulpzaam. De man met de duizend 
gezichten van Pirandello. Tijdens het afzien ervaar je angst, teleurstelling, 
twijfel en verwarring. Je komt op het punt waar het je niets meer kan schelen 
hoezeer je moet lijden, als je maar aan de finish komt. Haast een generale 
zelfmoord. We geven de strijd op. We geven de bereidheid tot een starre, 
angstige en egocentrische relatie tot wat we ervaren op. De strijd die ons, hoe 
onprettig, pijnlijk en beperkend die ook is, een veilige schuilplaats lijkt te 
bieden. Een sociale zelfmoord ook. We geven alles op en kijken niet meer naar of 
en hoe we er beter van kunnen worden. Het gaat verder dan voor het even welke 
materialistische betrekking dan ook. Afzien is juist een weg waarin we het leven 
onvoorwaardelijk te gemoet treden. Er zijn geen excuses meer. Geen laffe 
uitvluchten. Geen compromissen meer te sluiten. Er is geen betere manier om 
alles te onderzoeken. Geen comfort zone maar lijden. Tot op cel niveau. Als we 
afzien zijn we bereid te branden in het vuur van onze eigen vernietiging. 
Vandaar dat ik niet kies voor dat comfortabele bed. Nee, ik ga voor music of the 



mountains.  
 
Wim mocht de bolletjestrui weer aantrekken en na een kleine afdaling en nog twee 
nekkesnijders, want ons hotel lag op ongeveer 1100 meter, was het gedaan. 
Filiep voelde nog even de behoefte om mij te declasseren op het laatste 
klimmetje, waar ik  trachtte te ontsnappen aan de greep van het peloton om 
alsnog een zege binnen te slepen. Mijn laatste restje hoop om een etappe te 
winnen werd hier voorgoed de grond in geboord. Maar waar leven is is hoop en ik 
leef nog steeds, dus het boek is nog niet uit. Vlak voor Granada kwamen we aan 
bij ons hotel waar we de rustdag zouden doorbrengen. Gezamenlijk aan de  
langgerekte bar drinken we, in onze wielerpakjes een paar pilsjes. Bezweet, 
gezout en gepekeld. Zoals het hoort. Niet gelijk de muizenissen van je afspoelen 
en overgaan tot de orde van de dag. Nee, door laten sudderen al die indrukken, 
emoties, prikkels en avonturen. Het draadjesvlees op Zondag. De hele dag 
opgestaan en bij binnenkomst de geur in gang, kamer en keuken, het hele huis de 
zelfde sfeer uitademend. De sfeer van een werkweek ploeteren maar nu feest voor 
de arme sloeber. Morgenochtend gaat de wekker om vijf uur af maar nu genieten. 
De verhalen zijn niet van de lucht zoals ons beloofd op de website van Thomas 
Cooke. Sommigen onder ons wagen zich zelf zelfs aan het fameuze Alhambra bier.  
A 3 Euro per flesje voor een zuinig type zoals ik te veel van het goede. Ik 
parkeer, maar nieuwsgierig gemaakt door het fraai vormgegeven flesje vraag ik 
aan Joeri, de zoon van mijn kopman Ed, een slokje. Niets is wat het lijkt. 
Gebakken lucht in een mooie verpakking. Micro, macro. Onze economie weerspiegeld 
in een flesje bier. Geef mij dan maar een Rochefort dix of Westmalle Triple als 
ik de behoefte voel mijn tong te strelen. Ze geven die Alhambra niet voor niets 
ijskoud. Een bombardement voor de smaakpapillen die totaal de kluts kwijt niet 
meer weten waar ze aan toe zijn. Volgens mij is het niet meer dan een veredeld 
pilsje. Maar gelukkig denkt niet iedereen er zo over als ik want dan zou onze 
economie er waarschijnlijk een stuk slechter voor staan.   
 
De meesten van ons fietsgenootschap gaan  woensdag Granada bezichtigen en ik en 
Filiep maken een tochtje van 67 km met 1367 hoogtemeters. Door een prachtig 
natuurpark en met geweldige panorama"s. Lekker de benen los gefietst. Bij 
terugkomst aan de bar een lekker koud pilsje genomen. En daar je op een been 
niet kan leven heb ik er nog maar een paar besteld.  
Toen ik mijn fietsschoenen haalde die bij mijn fiets stonden zag ik tot mijn 
grote verbazing Jose, Rik en meneer Baguet de fietsen schoon maken. Ik weet 
zeker dat als Serge zijn vrouw Sandra gisteravond nier gearriveerd zou zijn, 
overigens een zeer bekoorlijke en charmante verschijning die naar later blijkt 
net zoals meneer en mevrouw Baguet niets teveel moeite vindt om ons bij te 
staan, ook Serge daar had staan poetsen. Voelde me zeer lullig en om mijn 
geweten af te kopen heb ik maar een biertje voor ze gehaald. Was wel het minste 
dat ik terug kon doen. In het voorbijgaan terug naar de kamer vertelt Marcel me 
dat zijn vrouw Frida alleen de klim naar Siërra Nevada heeft gedaan. Chapeau. 
Zij rijdt met een huurauto de etappe"s die Marcel fietst en neemt af en toe 
foto"s. Fietsen in een groep heeft ze niet zo veel mee.  
 
Donderdag 6 oktober moesten we een uurtje eerder op daar Serge had besloten alle 
fietsen op een aanhangwagen te laden en in een kleine bus door Granada heen te 
rijden omdat het niet verantwoord was om met een dergelijk grote groep door deze 
hectische stad te fietsen. Bij nader inzien een zeer goede beslissing. Iets 
buiten Granada, voor Lanjaron, mocht de meute hongerige fietsers de bus uit om 
aan een tocht van 127 km en 1601 hoogtemeters te beginnen. Met een gemiddelde 
snelheid van 27.9 km/hr.  Wat volgde was een buitengewoon mooie klim, de Haza 
del Lino, die mij op het eind aan het laatste stuk van de Galibier deed denken 
alleen minder steil. Met geweldig asfalt en formule 1 bochten in een gebied van 
uitzonderlijke desolate schoonheid. Tot twee keer toe kon ik terug aansluiten 
bij de kopgroep maar uiteindelijk bleef ik toch weer alleen over en kwam ik 
achter Wim en Filiep binnen. Ik lijk Remy uit alleen op de wereld wel. De 
strijd om de bolletjes trui werd beslist in het voordeel van Filiep met Wim op 
een mooie tweede plaats. Ik bengelde daar dus weer achteraan maar de afdaling 
die daarna kwam maakte alles goed. Onder de bezielende leiding van Serge, Rik en 
Jose, als een speer naar beneden in een prachtige natuur. Voor mij was dit een 
van de mooiste afdalingen, misschien wel de mooiste, uit mijn weliswaar korte 



maar intense wielerbestaan. Mijn ketting loopt van het grote blad af en ik leg 
hem er al dalend met mijn vinger weer op. Beginnersfout hoor ik iemand kraaien. 
Aan het eind van de dag zal ik weten waarom. Even later passeren we, links van 
ons tegen de berghelling op een beginnend inferno. In de gehele omgeving valt 
echter geen boom te bekennen. In de roes van de afdaling en Jose  die niet 
reageert, draai ik mijn hoofd om. Echode echter wel een tijdje na in mijn 
geweten. Hoop niet dat als er iemand in de metro in elkaar geslagen wordt ik doe 
alsof ik niets gezien heb. Laat ik de oorzaak van mijn lethargisch gedrag maar 
de wetmatigheid van het dynamische principe noemen. Go with the flow. Met nog 
een stuk vals plat naar beneden over de grote baan komen we een dorp binnen. 
Waar plotsklaps, bij heuvel af, ons fietsavontuur ruw wordt verstoord. Door een 
regengoot die de weg kruist met daarover een nog in de middeleeuwen gesmeed 
stalen rooster 4 lekke banden. Maar erger, Luis onze Spaanse vriend uit Luik 
gaat onderuit. Gelukkig werd er langzaam gefietst. Even grote verwarring. Maar 
binnen luttele seconden is Sandra  aanwezig met de EHBO doos en meneer Baguet  
heeft in het tijdsbestek van enkele minuten de 4 wielen vervangen. Hij zou het 
als mecanieker  bij willekeurig welke profploeg niet slecht doen. Luis heeft een 
flinke schaafwond op zijn elleboog. Heup en knie zijn flink gebutst maar hij 
geeft geen krimp en zit al snel weer op het zadel. Na deze vervelende valpartij 
die maar weer eens bewijst dat kleine hoekjes gevaarlijk zijn, fietsen we net 
zoals op de heenweg langs de kust tussen met jute bedekte kassen door terug naar 
Roquetas de mar. Met constant een geur van groene pepers in mijn neus die mij 
visioenen van likkebaardend lekker eten in toprestaurants bezorgd. Op de licht 
golvende kustweg wilde ik de koers hard maken door op ieder heuveltje aan te 
zetten maar niemand die op mijn invitaties inging. De ploeg had besloten om van 
het uitzicht op zee te genieten zodat ik uiteindelijk mijn bidon maar in de ring 
gooide en gehoorzaam bij het peloton aansloot. 
 
Bij de laatste stop kwam Filiep naar me toe om te zeggen dat hij nog wat van 
plan was. Als een snaar zo strak zat ik de laatste 50 kilometer op de tweede rij 
achter Serge en Rik. Met volop geloof in eigen kunnen, de deceptie van 
eergisteren alweer vergeten hield ik Filiep in de gaten. Langzaam ging het 
steeds harder op een wegdek wat uiterste concentratie vereiste. Een gatenkaas. 
Maar met Rik en Serge voorop geen risico"s en ging alles van een leien dak. 
Bocht naar rechts, stukkie rechtdoor tussen de kassen en dan links alsmaar 
rechtdoor. Heel in de verte zag je Roquetas liggen. Er was een algeheel 
spreekverbod uitgevaardigd, leek het. Spanning is te snijden. Ego”s raken 
geprikkeld. Een concert van kettingen, derailleurs, fluitende wielen, zoevende 
opzwepende bandjes en rammelende gereedschaptasjes zorgt voor een onwezenlijke, 
beklemmende atmosfeer. Fietsen is rock en roll. Fietsen is Jacques Brel. Fietsen 
is het leven. Keihard en altijd te kort. Dreigend bijkans. Niks gezellig een 
dagje fietsen met aardige luitjes. Jeder vor sich und Gott gegen allen.  
Je bent als eenling geboren en zult als eenling sterven. Vrienden bestaan niet. 
De messen worden geslepen. Ik ga ze opvreten met huid en haar.  
 
Hoever het nog is weet geen hond. 15, 10 kilometer? Ik graaf de strijdbijl op en 
zet aan. Zit in een scheet en een zucht ongeveer 25 meter voor de rest. Maar de 
wind staat niet lekker. Kijk op mijn tellertje en bij 52 in het uur zit ik nog 
niet op het puntje van mijn zadel. Kijk achterom en zie dat Serge, Filiep en Rik 
die het voortouw hebben genomen op het gemakkie de pedalen ronddraaien. Nooit 
achterom kijken, is een zwaktebod. Ik kies ervoor om ze bij me te laten komen.  
Op het moment dat de kopmannen mij voorbijgaan loopt bij Filiep de ketting eraf 
net zoals bij mij tijdens de afdaling. Mooi zo denk ik, een concurrent minder. 
Maar Filiep is geen beginner. Even schakelen met de voorderailleur en de klus is 
geklaard. Even afgeleid door dit incidentje en te vroeg victorie geroepen. Weet 
nu wel waarom ze mij een beginner noemde. Rik en Serge trekken door en Filiep de 
knoest springt gelijk weer in het wiel. Ik zit er hooguit 5 meter achter met 55 
in het uur. Spieren spannen, knieën kraken, ogen puilen, kuiten krampen en 
wangen bollen. Longen barsten en benen brullen. Nee hé, ik kom er non de ju niet 
bij.  
 
1 minuut, 1.10, 1.20. Moet niet veel langer gaan duren. Waarom neemt er niemand 
van dat tuig dat achter me zit over. De schoften. Die volgen gewoon de 10 
geboden van het wielerboek  met regel 1: Gij vreet eerst het bord van uw 



tegenstander leeg, vooral als dat maar een klein beetje is, voordat gij aan uw 
eigen bord begint. Langzaam lopen mijn poten vol en ik voel me ineens heel 
eenzaam. Vanuit mijn ooghoek zie ik eerst Dennis en dan Joeri uit mijn wiel 
springen. Vervolgens Jose. En Robin. En dan is het leed geschiedt. 5 meter wordt 
al snel 10 wordt al snel 50. Tegen beter weten in blijf ik door malen. Meneer 
Baguet die alles gevolgd heeft vanuit de ploegleiderswagen heeft met me te doen. 
Hij wacht  tot de kopgroep ver genoeg van me vandaan is om de koers niet te 
vervalsen en komt dan voor me rijden. Ik krijg weer hoop. Maar dat blijkt ijdel 
te zijn. Via de linkerbuitenspiegel kruisen onze blikken elkaar. Ik schaam me 
diep. Even later komt de rest van het tuig naast me fietsen en maken ook 
dankbaar gebruik van het kopwerk van de ploegleiderwagen. De vernedering is 
groot. Ik moet door het slijk. Mijn inflatie wordt genadeloos afgestraft. Ik 
fiets niet met een stelletje beginners. Wat denk ik wel. Voor klootzakken 
bestaat geen genade. De beulen fietsen in een moordend tempo door terwijl ik 
moet lossen. Hoogmoed komt voor de val. In mijn beleving is het nog een pokke 
eind. Ed laat zich afzakken en fietst het laatste stuk met me op. Mijn kopman. 
Ik had gelijk in het wiel van Filiep mee moeten springen. Maar als je niet 
scherp ben in de finale moet je op de blaren zitten. LUL. Geen slappe excuses. 
Die intrensieke snelheid heb je allang niet meer. Hoogmoed komt voor de val. 
Fietsles gekregen. Afgetroefd, gegokt en verloren. Ik draai het parkeerterrein 
op en kan een speld horen vallen. Vals grijnzende koppen kijken me aan. Wat nou, 
aan mijn ziel kunnen jullie niet komen.  
Om de pijn te verzachten trek ik een paar sportcliche”s uit de clichekast. Beter 
een goede verliezer dan een slechte winnaar. Maar er bestaan toch ook goede 
winnaars?. En een slechte winnaar lijkt me ook zo slecht nog niet. Alles is 
betrekkelijk, relativeren Kees, en zo ga ik een tijdje door. Uiteindelijk rol ik 
het filmdoek op en zet de projector uit. Wat blijkt. Meneer Baguet kijkt me 
lachend aan. En Mevrouw Baguet en Sandra vragen of ik ETIXX recuperatie drank 
wil hebben. Nog even en ik ga die mensen paps en mams noemen. En ook Joelle en 
Carol hebben zich weer uitgesloofd. Ik val Ghily in de armen en geef haar een 
welverdiend compliment. Weer een schitterende dag gehad en een beetje zuur besef 
ik dat het morgenmiddag rond deze tijd allemaal afgelopen is. 
 
Vrijdag 7 oktober. Roquetas de mar naar Mojacar. Een etappe van 136 km en 1917 
hoogtemeters met een gemiddelde van 26 km/hr. De laatste etappe van wat voor mij 
een onvergetelijke fietsvakantie is geworden. Met nog een laatste prachtige 
beklimming voordat we via Sorbas naar Mojacar gaan. En weer kom ik superlatieven 
tekort om het landschap te beschrijven waar we deze dag doorheen trekken. Het 
eerste deel van de klim zit ik met Jose, Serge, Filiep,  Wim en Dennis in de 
voorste groep. Een memorabele en indrukwekkende omgeving die ik in de wetenschap 
dat aan alle mooie dingen een eind komt met volle teugen tot mij neem. Als een 
spons. Capillaire absorptie. Een zwaar gevoel van melancholie overmeestert me. 
Zie mezelf weer in die druilerige Rotterdamse regen naar mijn werk gaan. Kom op 
sombermans. Blijf in het nu. Heeft geen enkele zin om te tobben. Zou zonde zijn 
van nog een mooie dag. Nu fietsen en niet in de constructie van het denken gaan 
zitten. Doe de tijd weg. Ga de diepte in. Verleden en toekomst zit in je hoofd. 
Is een denkstructuur. Niet meer dan dat. Praktisch maar niet meer dan de 
buitenste schil van de werkelijkheid. Gooi de deur van het moment open. Anders 
is er alleen nog maar verlangen, begeren. Nooit echt tevreden. Altijd maar weer 
vooruitlopend op wat komen gaat of teruggaand naar wat je kwijt ben.  
Beren op de weg zien. Ongelukkig omdat je niet kan krijgen wat je wilt en 
ongelukkig om wat je gekregen hebt. Accepteren. Als je accepteert ben je waar je 
moet zijn. In het midden.  
 
Ik zie dat Dennis er nog steeds bij zit en voer het tempo iets op. Stel je voor 
dat er een trui voor de meest aanvallende renner te verdienen valt. Een mooie 
rode trui mee nemen naar huis voor die meiden. Zou een aardig alternatief zijn 
voor de truien waarvan ik de ijdele hoop had om ze te winnen. Wim voelt zich 
echter geroepen om mij tot zijn orde te roepen. Waarom ik niet in een groepje 
omhoog kan gaan vraagt hij cynisch. Die pet past ons allemaal, denk ik. Altijd 
al problemen met autoriteit gehad besluit ik het tempo nog iets te verhogen. 
Dennis moet lossen en bij de stop na het eerste deel van de klim blijkt uit een 
opmerking van  Wim dat hij er een heel andere perceptie op na houdt dan ik. Moet 
kunnen, vrijheid, blijheid. Nog even een gelletje en een reepje en veronderstel 



ik, dan het laatste echte klimwerk van deze bijzondere week. Maar nee, na maar 
kort op de pedalen gestaan te hebben  volgt er weer een korte stop. We wachten 
op de rest van het peloton waaronder mijn rivaal voor het rood. En dan, voordat 
wij onze schoenen ingeklikt hebben is Filiep al weg. Met gelijk daarachter aan 
onze Dennis. Explosief als een Jerommeke. Zijn bijnaam is niet voor niets de 
sterke. Ook Wim, de taaie, heeft ineens ongelofelijke haast. Menslich al zu 
menslich. Ik, de zotte, is verrast. Roep naar Wim dat hij toch zo graag in een 
groep bergop wilde fietsen maar daar heeft hij geen oren naar. Besluiteloos 
blijf ik heel even bij Ghily fietsen  maar het ego geeft zich niet zomaar 
gewonnen en ondanks het gemis aan klasse om Dennis en Wim in te halen zet de 
zotte alsnog de achtervolging in. En aan de top van de klim blijkt inderdaad dat 
de handicap tot verlies van de eventuele rode trui heeft geleid. Filiep, Wim en 
Dennis zitten bij wijze van spreken al aan het bier. Ondanks de enthousiaste 
toejuichingen van Joelle en Carol en liefdevolle opvang van mevrouw Baguet, de 
mater di ciclisti, moeder aller wielrenners, en Sandra met water en ETIXX 
versnaperingen, ben ik gedesillusioneerd. Teleurgesteld ga ik in afzondering op 
een rotsblok zitten. Maar hier te midden van dit unieke landschap en omringd met 
mensen die mijn enthousiasme voor het fietsen delen, duurt de pijn maar kort. 
Bovendien kom ik tot het besef dat de waarheid uiteindelijk niet meer is als een 
verzameling gedachten. Er bestaat geen absolute waarheid die als maatstaf voor 
menselijk handelen kan dienen. Een gedachte kan naar de waarheid wijzen maar is 
nooit de waarheid. De vinger die naar de maan wijst is nooit de maan. Leuk is 
dat ik later twee filmpjes heb mogen bekijken waarop  de vroege ontsnappingen 
van mijn rivalen vast zijn gelegd. Alleen blijkt de voorsprong die zij op mij 
genomen hebben inderdaad kleiner te zijn dan ik in eerste instantie dacht. Maar 
toch? Nee Kees, accepteren. 
  
Na een zeer deftige afdaling, om  eens een belgische uitdrukking te lanceren, 
die, het gaat bijna saai worden, weer onbeschrijfelijke gevoelens in me wakker 
maakt volg er een tocht door een spectaculair, onherbergzaam landschap. Het 
lijkt of we een ander universum zijn betreden. Dit is een gebied uit een andere 
wereld. Alsof men op de maan fietst. Absoluut uniek in waar ik tot nu toe ben 
geweest in Europa. De aanblik is lunair. Geen vegetatie in dit door erosie 
afgesloten geheel van bizarre rotsformaties, pieken en bergkammen in het hart 
van een desolate puinvlakte.  
Wederom een hallucinerend, haast mythisch landschap dat je doet begrijpen waarom 
Spaanse wielrenners altijd al door de historie van het wielrennen heen tot de 
elite hebben behoort. Hier in dit land geboren kan het niet anders dan dat je 
een adelaar van Toledo wordt. Als ik het bord SORBAS 60 km zie staan weet ik dat 
we weldra op bekend terrein komen. Even later draaien we een inham op en zitten 
we ineens in California. Maar het blijkt een mini Hollywood te zijn waar een 
paar leuke groepsfoto"s, met Jose in de hoofdrol, worden gemaakt. Eerst als 
Zorro en even later als een karikatuur van een Perzische prins. De laatste 
reepjes, zoetekauwers, gelletjes en dorstlessers worden naar binnen geschoven en 
we vervolgen onze tocht. Het is heet en het is stil. De parkoerkennis in 
Februari opgedaan zou mij in de finale wel eens van pas kunnen komen. Als ik 
toch eens die laatste etappe zou winnen?.  
 
Ooit is er een moment mijn leven binnen geslopen waarop ik ben gaan streven naar 
groei en expansie op het niveau van vorm. Dat ik ben gaan worstelen om 
bijvoorbeeld etappe"s te winnen. Maar eveneens ben ik erachter gekomen dat wat 
je doet niet in de eerste plaats een middel moet zijn om een doel te bereiken. 
In dit geval winnen.  
Het moet op zichzelf voldoening geven. Wanneer er vreugde en levendigheid is in 
wat je doet dan pas krijgt het kwaliteit en kracht. Terug naar de jeugd. Vorm en 
daarmee bedoel ik het materiële, het tastbare, het denkbare, betekent beperking. 
Dat is niet erg. Integendeel juist. Die beperking is er om te overwinnen. 
Daarvoor is hij er. Om je dat te leren. Dat hij door acceptatie, loslaten, 
overgave of hoe je het ook wil noemen overwonnen kan worden. Het is een frappant 
gegeven dat ik al heel lang naar iets op zoek ben waarvan ik niet besef dat ik 
dat kwijt ben geraakt. Dat ik mezelf heb verloren in het denken. En als ik 
mezelf terug vind is de cirkel weer gesloten. Dan is de opdracht van de 
ringdrager voltooid en de ring vernietigd. Dan heb ik de steen der wijze, de 
steen der filosofen, de heilige graal gevonden. De kwadratuur van de cirkel 



opgelost en kan ik van ijzer goud maken. Eckhart Tolle heeft dat ooit eens VAN 
DESCARTES VERGISSING NAAR SARTRES INZICHT genoemd. De vergissing “Ik denk dus ik 
ben” als antwoord op de vraag : wat kan ik met absolute zekerheid weten. Het 
feit dat hij altijd dacht werd boven alle twijfel verheven en dus stelde hij 
denken gelijk aan Zijn, dat wil zeggen, identiteit – ik ben – met denken. Sartre 
echter keek eens goed naar Descartes uitspraak. En kwam tot de conclusie dat het 
bewustzijn dat zegt “Ik ben” niet het bewustzijn is dat denkt. Namelijk als je 
je ervan bewust ben dat je denkt maakt dat bewustzijn geen deel uit van het 
denken. Anders zouden we een dromer zijn die niet weet dat hij droomt. Een 
slaapwandelaar. Steeds weer fietsend in de zelfde koers met de 
nachtmerrieachtige zekerheid dat je naast de overwinning gaat grijpen.  Wij 
kunnen ons zelf met al ons doen en laten, waarnemen. Wakker zijn in de droom. 
Als een getuige van een moord. Het kan dus niet anders dan dat wij meer zijn dan 
alleen die mens die denkt. 
 
In een strak tempo fietsen we richting Sorbas en Jose stuurt Rafael, een vriend 
van Luis en Joelle, vooruit in de wetenschap dat Joelle en Carol iets verderop 
klaar staan om foto"s te maken. Maar wat schetst onze verbazing. Rafael blijft 
tot net voor Sorbas zeker een kilometer voor ons uit fietsen terwijl het peloton 
met Rik en Serge aan kop zeker niet zachtjes gaat. En dan te bedenken dat deze 
sympathieke mens altijd gebodybuild heeft en nog niet zo lang geleden op de 
racefiets is gestapt. Ik geef hem een compliment en zeg hem, weliswaar een 
beetje wrang, dat hij mij volgend jaar tijdens de tweede Classico het stront 
voor de ogen zal fietsen. Aangekomen in Sorbas stoppen we bij het mij zeer 
vertrouwde terras. Veel te lang naar mijn zin daar ik al stijf van de adrenaline 
mijn overwinningskansen afweeg  en ik het, om het zo maar eens te noemen, van de 
lange adem moet hebben. Stamina zeggen de Engelsen. Keep on dreaming zou Eckhart 
Tolle zeggen. Als de groep besluit om verder te gaan moet ik mezelf weer 
opladen. Bovendien ervaar ik mijn parkoerkennis nu als minder prettig. De wind 
is namelijk iets gedraaid en ik weet dat we enkele kilometers voor het colletje 
naar Mojacar nog enkele venijnige kuitenbijters voor onze kiezen krijgen met de 
wind uit zee  pal in je bek. En weer ga ik de mist in. Overgave. Als we ons 
overgeven, geven we de behoefte om te weten op. Als je niet weet wat  er je te 
wachten staat ontstaat er ruimte. Bij het eerste heuveltje van betekenis ga ik 
ervandoor alsof ik hier voor het eerst van mijn leven fiets maar dit blijkt 
allemaal niets aan het resultaat te veranderen. In de afdaling nader ik Filiep, 
Wim, Rik en Jose weer in rap tempo en een gevoel van vechtlust maakt zich van 
mij meester, zeker wetend dat ik weldra aan zal sluiten. Erop en erover. Zijn 
mijn kansen toch nog niet verkeken. Maar er wordt gestopt om te wachten op de 
rest van het peloton daar er een flink gat is geslagen. Samen uit, samen thuis. 
Was ik in mijn enthousiasme vergeten.  
Als het peloton voorbij komt sluiten we weer aan. Even later ga ik voor de 
vroege ontsnapping en spring weg. De dood of de gladiolen. Het duurt niet lang 
of Dennis komt voorbij sjezen. Laat hem gaan want weet dat ik meer inhoud heb, 
en dankbaar voor het weten wat er nog komen gaat, kan ik hem gebruiken als 
springplank. Jezus, ik lijk wel een jojo. Wel weten. Niet weten. Wel winnen. 
Niet winnen. Bovendien is er iemand in mij die vindt dat zijn waarheid absoluut 
is en geen genoegen neemt met dat gelul van vanmorgen daar boven op die berg. 
Die helemaal niets van doen heeft met Tolle, Sartre of hoe die sukkels ook mogen 
heten. Die vindt dat hij recht heeft op die rode trui, wel of niet fictief. Wel 
hebben, niet hebben. Wat vorm denken?. Ik handhaaf mijn tempo en zie dat Dennis 
zoals voorspeld, maar voor mij helaas te vroeg, leeg begint te blubberen en 
terrein verliest. Niet te snel Kees. Het is zeker nog een kilometer of 10 voor 
de klim naar Mojacar. En we zitten niet in de polder. De ETIXX wagen komt ons 
voorbij zetten. Even later komen we op de T-splitsing waar je naar rechts 
richting Mojacar moet. Dennis gaat links. Ik maak nog een hoop kabaal en  Dennis 
is geen Oost-Indier maar hoort mij gewoonweg niet. Dilemma denk je dan. Voor mij 
niet. Een van de weinige dingen waar ik altijd al goed in ben geweest is 
rekenen. Als jongetje al. Een 10 voor hoofdrekenen, zoals ze dat vak vroeger 
noemde, op mijn overgangsrapport van de vijfde naar de zesde.  
Het peloton onder aanvoering van de kanjers op achterstand van laat het 30 - 40 
seconden zijn.  
Met deze wind.  
Mijn aanjager kwijt.  



1 plus 1 is 2.  
Ook de zotte is niet gek en kiest er voor om genereus te zijn en slaat linksaf. 
Maar Dennis heeft zijn vergissing ingezien en keert al om. Ik keer ook om. Of is 
het alom.  
We wachten op de rest van het peloton, sluiten aan. Helaas zijn mijn kansen nu 
echt verkeken. Het laatste stuk fietsen we gezamenlijk naar de voet van de klim 
waarbij ik tot mijn grote teleurstelling moet vaststellen dat mijn geheugen 
selectief is. Want voordat de finale begint fiets je nog door een dorp waarbij 
de weg gekruist wordt met hele vervelende vluchtheuvels. Er gaat een rilling 
door het peloton als er een auto van rechts komt die, terecht, gewoon zijn 
voorrang neemt. Laat ik voor binnenkomst van dat dorp nog 20 seconden over 
hebben gehad? Maar zo wil je niet winnen? Of wel? Als jongetje wist ik al dat je 
je eigen god kan zijn of je eigen duivel. Daar heb je geen pet voor nodig. Hoef 
je niet voor gestudeerd te hebben.  
 
Aan de voet van de klim zet Wim, geen van Lierop dit keer, een vlijmscherpe 
tempoversnelling in waar alleen Serge, Rik en Jose nog een antwoord op hebben.   
Filiep zat achter in het peloton te sufkutten en reageert te laat. De 
geschiedenis herhaalt zich. Is het niet bij je zelf dan wel bij een ander. Ik 
heb gewoon niet genoeg in huis en capituleer. Samen fietsen we naar boven waar 
ik als nummer drie, met de hete adem van Joeri in mijn nek, aankom.  
Brons is ook mooi zou een uitspraak van een professional kunnen zijn. 
Voor Wim een mooie etappe overwinning maar onze eigen Tiemen Groen heeft daar 
niets mee.  
Samen uit, samen thuis komen we bij hotel OASIS aan.  
Het zit erop.  
640 kilometers met 10174 hoogtemeters  en een totaal gemiddelde van 26 km/hr. 
Dit wel volgens de harde schijf van de ronde winnaar Filiep, maar een 
mierenneuker die daar op let.  
Einde van een prachtig jongensboek dat toch op zijn minst twee seconden aan mijn 
echte leven heeft toegevoegd. 
Waar ik meneer en mevrouw Baguet, Sandra, Serge, Rik, Annieck, Jose, Carola, 
Robin, Filiep, Wim, Ed, Dennis, Jouri, Jos, Ghily, Marcel, Frida, Luis, Rafael, 
Joell, en de zotte zelf voor moet bedanken. 
En hopelijk komt er volgend jaar een deel twee. 
 
 
 
 
 
 
  
 


