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Wat vooraf gaat
Het idee om de Tour de France te gaan fietsen komt in mei 2014 (helemaal 
onverwacht) opborrelen tijdens een fietstocht in Namibië. Georganiseerd 
door Pascal Kolkhuis Tanke (ex-profwielrenner en ex-ploegleider)…
Ik fiets een keer een pittig stuk met Pascal. Eerst nog kop-over-kop, daarna 
moet ik me noodgedwongen beperken tot in z’n wiel blijven :-(
 “Jij kunt best de Tour de France fietsen”.
 “Huh, ik???”
 “Jazeker, nee, niet de echte, maar eentje voor amateurs. Volgend jaar. Met 

een man of 40. Alles geregeld. Je hoeft alleen maar te fietsen.”
Uiteraard neem ik Pascal niet helemaal serieus: hij probeert natuurlijk 
zieltjes te winnen voor z’n Tour de France.
Maar…….. helemaal onrealistisch lijkt het dan toch ook weer niet.
In 2011 heb ik vrij gemakkelijk Parijs-Brest-Parijs gefietst. Daarbij vergeleken 
lijkt de Tour de France een makkie: stukjes van 200 kilometer en na elk stuk 
mag je uitgebreid eten, uitrusten, ja zelfs slapen. Ik schrijf me in. Ik zie wel 
wat er van komt......

De voorbereidingen
- Aangezien mijn fietshouding (fysiek, mentaal zit het wel goed) voor 

verbetering vatbaar is (“pap, je zit niet stil op je fiets”), ga ik sleutelen aan 
mijn ‘core stability’. Bij de Koornmolen. Circuitjes met oefeningen op maat 
voor armen, schouders en rug. Ik vind het he-le-maal niets. Ik mag niet 
eens fietsen !

 Uiteindelijk ga ik de ‘swiss balls’ leuk vinden. Niet dat ik er heel veel van 
terecht breng, maar er zit uitdaging genoeg in, en een enorme variatie aan 
(gemene) oefeningen.

- Ik stop met alcohol. YES, ik pak het serieus aan.
- Ik ga 10 dagen op klim-training op Lanzarote. Gaat best goed. Ik vind het 

soms zelfs leuk.
- 6 weken fietsvakantie in Brazilië. Met een bepakte tandem over flinke 

stukken onverharde weg, blijkt een prima, en heel prettige vorm van 
krachttraining.

- duurtraining mag natuurlijk ook niet ontbreken. Ik fiets 2 ‘brevetten’ van 
elk 600 kilometer non-stop om me in te mogen schrijven voor Parijs-Brest-
Parijs in Augustus.

Ik ben een vreemde eend in de bijt
We beginnen met een groep van 43 fietsers, waarvan de meesten best 
fanatieke wielrenners zijn die de meeste cols in de Alpen en Pyreneeën al 
kennen. Ik ben wat dat betreft een uitzondering. Het is dat ik twee keer de 
‘trois ballons’ in de Vogezen gereden heb, anders zou mijn klim-ervaring 
blijven steken op het niveau van de Ardennen. En daar maak je in dit 
gezelschap geen indruk mee. Waar ik wèl indruk mee maak is Parijs-Brest-
Parijs die ik 3 weken na de Tour ga fietsen. Ruim 1.200 kilometers met 10.000 
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“hoe ouder, hoe gekker”, denkt mijn omgeving. DE Tour de 

France, de èchte. Waarvan je denkt: “wat een uitputtingsslag, 

drie weken lang”.  Hetzelfde parcours als de profs, maar 

dan telkens een dag eerder. Een parcours dat is bedacht om 

professionals op de proef te stellen, ja zelfs uit te putten.

Daar heeft een (bijna) 60-jarige niet-klimmer uit de polder 

toch niets te zoeken? - Door Hans Uittenboogaard

Ik ga
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hoogtemeters non-stop gaat het 
voorstellingsvermogen van de 
meesten te boven. “De Tour de 
France lijkt me wel een goede 
voorbereiding”, zeg ik dan 
laconiek…. Tja, je moet èrgens 
indruk mee maken. 

De entourage
Frankrijk is prachtig. Zóveel mooie 
landschappen, prachtige huizen, 
kastelen, bloemen, prachtige 
‘villages fleuri’. En als de Tour 
passeert, worden de dorpen nog 
eens extra opgeleukt. Nieuw asfalt, 
heggen geknipt, gras gemaaid, 
straten geveegd. Frankrijk laat zich 
graag van z’n beste kant zien. En 
een dag vantevoren staat er al heel 
wat klaar voor de profs: vlaggen, 
poppen, feesttenten, volgekalkt 
wegdek, dranghekken. En niet te 
vergeten: campers. Honderden, 
duizenden campers. We kunnen 
bij ze terecht voor water en 
toejuichingen. Super. We voelen 
ons bijzonder.

Bijzondere etappes

Etappe 2 naar Neeltje Jans.
bijzonder om door zoveel bekend 
gebied te fietsen, zelfs door 
Zevenhuizen waar een zwaai-
commitee voor me klaar staat....

Etappe 4 Seraing-Cambrai
De langste etappe van de Tour, 
met aan het eind de zo gevreesde 
kasseien-stroken. Ik heb er een 
vreselijke hekel aan. Maar het 
gaat me redelijk goed af om 
er over heen te stuiven (groot 
verzet en op kracht blijven gáán). 

De lichtgewichten stuiteren alle 
kanten op. Leuk is het niet, wèl 
een belevenis. Ik heb aan het eind 
blaren in m’n handen. En ik ben 
niet de enige...

Etappe 6 : Albertville – Le Havre
We fietsen vandaag Zuid-West. Het 
regent behoorlijk en het stormt. 
Windkracht 5-6, Windrichting? 
Ook Zuid-West. 200 kilometer 
paltegen de storm in. Pfff... Deze 
omstandigheden dwingen tot 
samenwerking. En dat gebeurt 
ook. Ik zit in een groep met een 
stuk of 12 goede fietsers. We 
draaien prima rond. Af en toe moet 
er iemand tot de orde geroepen 
worden die te hard de kop 
overneemt, maar verder gaat het 
soepeltjes. Ik vind het geweldig 
leuk fietsen.

Etappe 11: Pau – Cauterets
Het worden 226 kilometers en 
4.800 hoogtemeters. Etappe 10 
had de col de Soudet (buiten-
categorie) als afsluiting. Best 
een dingetje die Soudet... Met 
de Soudet van gisteren nog in de 
benen ben ik al moe na een paar 
klimmen van de derde en vierde 
categorie. En dan komt er een 
bekend trio : Aspin, Tourmalet 
en Cauterets. De Aspin valt wel 
mee, maar de Tourmalet wordt 
een uitputtingsslag. De laatste 
kilometers zijn loodzwaar. Het is 
snik-heet en behoorlijk steil. Het 
wordt m’n zwaarste dag. Ik geniet 
extra van de geweldige afdaling. 
Hier kom ik nooit meer terug, mij 
te zwaar ;-)

Etappe 13 Muret – Rodez
2015 is de heetste Tour in 45 jaar. 
Bizarre omstandigheden. Vandaag 
is de aller-heetste dag. Om 10 uur 
is het 33 graden, tijdens de lunch 
zijn het er 36. In de schaduw. Op 
de weg is het dan een graad of 45. 
In Nederland betekent dit ‘code 
rood’: binnen blijven en geen 
fysieke inspanning doen... 

Onze ‘karavaan’ heeft geen keuze: 
fietsen! ‘Zwoegen, zweten en 
drinken’ is het credo. Halverwege 
de middag worden we gered door 
een supermarkt.... De verhitte en 
uitgeputte karavaan waant zich 
in de hemel: AIRCO. We doen ons 
tegoed aan drinkyoghurt, cola en 
waterijsjes.

Etappe 14: Rodez – Mende
Dit is de mooiste etappe van de 
Tour. Eerst klimmen en heerlijk 
afdalen (700 meter naar beneden 
over 15 km) en dan 80 kilometer 
vals plat omhoog langs de Tarn. 80 
kilometer FEEST. We fietsen door 
een smalle kloof in een betoverend 
landschap. Aan het eind fietsen 
we onder de beroemde brug van 
Millau. Wow !

Etappe 18: Gap – Saint-Jean-de-
Maurienne
- Meteen vanaf de start in een 

fikse klim (categorie 2) beginnen 
met stukken van 10-12%.

- Er halverwege ook nog de ‘col 
de la Morte’ tussen schuiven

-  De Glandon van de moeilijke 
kant beklimmen.

- Eindigen met 18 haarspeld-
bochten

Tourdirecteur Christian Prudhomme
vertoont lichtelijk sadistische 
trekjes…

T/m de col de la Morte overleef 
ik het prima. Aan de voet van de 
Glandon is het loei-heet. Dankbaar 
hou ik m’n hoofd onder het 
koude water van een fonteintje. 
Halverwege de beklimming breekt 
er een daverend onweer los. Met 
bijbehorende stortbui. Binnen een 
half uur van 35 graden naar 15. Het 
blijft regenen. Ik ben doorweekt 
en zó verkleumd dat ik het laatste 
stuk niet meer kan schakelen.

05:30 opstaan. Snelle douche, 
spullen inpakken, koffer 
in de bus zetten

06:00 ontbijt
06:30 vertrek per bus naar de 

startplaats
08:00 start van de etappe
18:00 laatste fietsers zijn 

binnen
18:30 vertrek naar volgende 

hotel
19:30 aankomst bij hotel. 

Sjouwen met koffers en 
fietsen, snelle douche

20:30 diner
22:00 einde diner. Nog wat 

internetten/bloggen/
telefoneren en zo snel 
mogelijk naar bed.

Soms is het schema nog krapper: 
2 uur in de bus, ’s avonds om tien 
uur pas aan het avondeten. 
Ons vroegste ontbijt is een keer 
5 uur ’s ochtends. Wekker op 
half 5... Pff. De meeste etappes 
zijn zo rond de 200 kilometer. 
De (zogenaamd) vlakke etappes 
hebben toch al gauw zo’n 2.000 
hoogtemeters, de bergetappes 
komen boven de 4.000 hoogte-
meters uit. Het zijn altijd pittige 
fiets-dagen. Dag-in-dag-uit. 7 
dagen fietsen, 1 dag rust.

Een typische dagindeling
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landschap. Aan het eind fietsen 
we onder de beroemde brug van 
Millau. Wow !

Etappe 18: Gap – Saint-Jean-de-
Maurienne
- Meteen vanaf de start in een 

fikse klim (categorie 2) beginnen 
met stukken van 10-12%.

- Er halverwege ook nog de ‘col 
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Tourdirecteur Christian Prudhomme
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T/m de col de la Morte overleef 
ik het prima. Aan de voet van de 
Glandon is het loei-heet. Dankbaar 
hou ik m’n hoofd onder het 
koude water van een fonteintje. 
Halverwege de beklimming breekt 
er een daverend onweer los. Met 
bijbehorende stortbui. Binnen een 
half uur van 35 graden naar 15. Het 
blijft regenen. Ik ben doorweekt 
en zó verkleumd dat ik het laatste 
stuk niet meer kan schakelen.

Etappe 20: Alpe d’Huez
Bijzonder omdat het een bekende 
berg is. Best een lastig ding op 
sommige stukken. Petje af voor 
iedereen die ‘m zes keer weet 
te beklimmen! Ook bijzonder 
vanwege de beroemde/beruchte 
Hollandse bocht. Ik word 
ongevraagd natgespoten. Prima, 
het is heet en serieus klimmen. 
Ze spuiten ook naar binnen bij 
auto’s met geopende ramen. Da’s 
misschien wat minder... De Alpe is 
de láátste klim van de Tour. YES, ik 
kan het.

Epiloog
Het blijkt een Tour van uitersten:
- van 5 meter onder de zeespiegel 

tot een top op 2.250 meter
- van verzengende hitte tot 

verkleumende kou
- van brandende zon tot ijskoude 

stortbuien
- van zwoele windstilte tot straffe 

storm
- van superglad asfalt tot 

stuiterende kasseien

We hebben bewondering voor 
de profs en onszelf. Een beetje 
redelijk kunnen fietsen is uiteraard 
een vereiste. De meeste etappes 
doen niet onder voor een serieuze 
cyclo. Maar dag-in-dag-uit? Soms 
lijkt het wel of fietsen nog het 
gemakkelijkste is. Het dagschema 
is slopend. Resultaat? Slaaptekort. 
Onvoldoende herstel van elke dag 
serieus fietsen.

Toch gaat het boven verwachting 
goed. We komen in een soort 
trance. 200 kilometer met 2.000-
3.000 hoogtemeters in de snik-
hitte? We doen het gewoon. En de 
volgende dag wéér. Onze karavaan 
telde 3 afvallers en dat waren 
zeker niet de minste fietsers. 
Motivatie, mentale ‘hardheid’ en 
weten wanneer je een stapje terug 
moet doen, blijken minstens zo 
belangrijk als sterke benen.

Ik heb met ongelofelijk veel plezier 
gefietst. In een prachtig land. Met 
leuke, gemotiveerde mensen. En 
een geweldige organisatie. De 
begeleiders hebben nòg minder 
geslapen dan de fietsers!

3.300 kilometer en iets van 46.000 
hoogtemeters in 3 weken. Ja, het 
was soms (heel) zwaar. Ja, het was 
een bijzonder prestatie. Maar het 
was vooral leuk, uniek en geweldig 
om mee te maken.

Vive le Tour !

YES
ik kan

het!


