
De meest
bijzondere
wielerkoers

Door Dick Heuvelman

Geen zomertijddonderdag of
Gerard Gibcus stapt in de voor-
avond in zijn ’bejaarde’ Opeltje
(want, bouwjaar 1989) en tuft
van zijn huis aan de Groninger
Zaagmuldersweg naar sport-
park Corpus den Hoorn. Daar is
hij wekelijks koersdirecteur van
misschien wel de meest bijzon-
dere wielerwedstrijd van Neder-
land. Een allegaartje van
(top)sporters, recreanten, jong,
oud, vrouw, man en wat dies
meer zij knalt er een dik uur lus-
tig op los.

groningen < Deze donderdag
heeft Gerard Gibcus precies 84
inschrijvers mogen begroeten.
Minder dan normaal, maar ja,
het is dan ook vakantietijd.
Doorgaans telt het Gibcus-pelo-
ton meer dan honderd eenhe-
den. Soms loopt het echt storm,
zoals die donderdag in april
jongstleden toen liefst 170 man/
vrouw een rugnummer afhaal-
den bij de jurywagen, die verder
wordt ’bemand’ door zijn doch-
ter Karin en Frans Schuil, een
zeer ervaren rot in het jurywe-
zen. Schuil is met zijn 70 jaar een
gepensioneerd wielerofficial en
daarom is hij, als liefhebber pur
sang, Gerard Gibcus maar gaan
helpen. Gibcus houdt er geen
leeftijdsgrenzen op na. Gibcus is
trouwens ook een zeventiger
(74) en zit er zelf al, denkt hij, een

jaartje of 33. Hij heeft dit sportie-
ve fenomeen vanaf het eerste
uur meegemaakt.

Met dank aan Hein van Boven,
wijlen de schaatsbons die deze
wielerwedstrijd in de jaren ze-
ventig, samen met IJVG (IJsver-
eniging Groningen), heeft geı̈ni-
tieerd. Ten faveure van de
schaatsers die ’s zomers hun con-
ditie op peil wensten te houden.
En ja, dan is fietsen een prima al-
ternatief. Immers, schaatsen en
wielrennen vullen elkaar per-
fect aan. Geen schaatser of hij
heeft ook een racefiets. Anders-
om is dat weliswaar niet zo, maar
er zijn heel wat wielrenners (ge-
weest) die op het ijs een boven-
modaal rondje trekken.

Dus toen de heren wielrenners
lucht kregen van die zomerse
donderdagavondkoersjes op de
wielerpiste van Corpus den
Hoorn, sloten ze zich gretig aan.
Ook anderen zijn trouwens van
harte welkom. Een licentie is
niet nodig. Als ze maar minimaal
16 jaar zijn en twee euro inleg be-
talen. Met dat geld kan Gibcus de
onkosten van zijn organisatie af-
dekken, zoals de huur van een
heuse jurywagen, en ook nog
wat bekers kopen die aan het
eind van elk seizoen worden uit-
gereikt aan de tien besten van
het algemeen klassement.

Het mooie van Gibcus’ koers is
dat je als nobody zo maar in het
wiel kan zitten van profs als
Marc de Maar en Niels Scheune-
man. Of dat je zij aan zij rijdt met
Marianne Timmer, de schaatsdi-
va. Of dat je Daniëlle Bekkering
vooraf gaat. En nog mooier is het

dat je het als minder getalenteer-
de het tempo doorgaans redelijk
gemakkelijk kan bijhouden. Dat
heeft alles te maken met het pro-
fiel van het ruim 1600 meter lan-
ge parcours. Lekker lopend as-
falt en geen moeilijke bochten.
In de schoot van het peloton
word je als het ware door de abri
meegezogen.

Dit keer staan er ook weer pro-
minente schaatsers aan het ver-
trek, steevast om 19.00 uur. We

zien voormalig Olympisch kam-
pioen Gerard van Velde, de Gro-
ninger subtopper Yuri Solinger
en de voormalige schaats-Tsjech
Erik Bouwman. En hé, daar heb
je Peter Stokje, de voormalige
noordelijke criteriumkoning.
Hij moest als gevolg van hartrit-
mestoornissen met koersen
stoppen, maar dit, zegt de tegen-
woordige ondernemer (sani-
tair), kan geen kwaad. Ook een
andere oud-wielertopper, Mar-
tijn Vos, draait mee in deze bij-
zondere carrousel, evenals de
broers Harry en Geurt Witter-
holt, nog altijd actief in het elite-
peloton. Luit Brouns, de mara-
thonveteraan uit Bedum, is ook
een vaste klant in dit werk. Dat
geldt eveneens voor Piet Guike-
ma, de fietsende politieman. Hij
is met zijn 58 een der oudsten.

Ook Guikema draait moeite-
loos zijn rondjes mee. Twee ron-
den voor het einde knijpt hij ech-
ter in de remmen. Guikema:
”Dan wordt het mij te link. Want
dan wordt het toch duwen en
wringen om de beste posities
voor de sprint en dat is mij een
keer slecht bekomen. Ik ben een
keer gigantisch gevallen en dat

leverde mij een afgescheurd
sleutelbeen op. Daar pas ik dus
nu wel voor op.”

Gerard van Velde niet. Met zijn
turbodijen en zijn Abdoesjapa-
rov-kuiten sprint hij het ’hele
spel’ eraf, inclusief Cor van Leeu-
wen, toch een van de betere ama-
teurs van ons land. Andermaal
wordt bewezen dat goede
schaatsers ook goede wielren-
ners zijn. Er is geen rondemiss
om Van Velde te kussen. Gerard
Gibcus doet het zonder toeters
en bellen.

Geroutineerd zet hij, samen
met dochter Karin en Frans
Schuil, de top-tien op papier.
Nog geen kwartier na Van Veldes
zegerush, is het al weer een en al
rust op wielerbaan. Van Velde
gaat met Solinger een hapje eten
in de binnenstad en Gibcus zet
met zijn rode Opel koers rich-
ting Zaagmuldersweg. Op maar
weer naar de volgende donder-
dag.

Zijn koninklijke lintjes niet
voor dit soort mensen bedoeld?

Meer informatie over de donderdag-
avondkoers in Groningen?
Zie www.wielerbaangroningen.nl

Gibcus knijpt
een oogje toe

Als 14-jarige is Kevin Snij-
ders te jong om een rugnum-
mer te mogen aanvragen bij
Gerard Gibcus, maar het be-
vlogen jeugdrennertje heeft
daar het volgende op gevon-
den. Na het vertrek pikt hij
ergens achter op het par-
cours clandestien in en rijdt
vervolgens moeiteloos zijn
rondjes mee. En Gibcus? Die
knijpt een oogje toe. Hij is de
beroerdste niet.

Van Velde ook
rap op de fiets

Toen Gerard van Velde afge-
lopen donderdag naar Gro-
ningen reed, had hij nog
geen flauw benul wat hem
’s avonds te wachten stond
De Blauwe Stad-schaatser
ging op bezoek bij zijn
schaatsvriend Yuri Solin-
ger. De Groninger nam Van
Velde mee naar de wieler-
baan. Van Velde: ”We zou-
den met onze vriendinnen
een hapje eten in de stad,
maar Yuri wilde eerst nog
wel even trainen. In dit geval
dit wedstrijdje fietsen. Had
ik nog nooit gedaan en dan
win ik ook nog meteen. Wie
had dat gedacht, dat ik als
35-jarige nog eens een wie-
lerkoers zou winnen…”
Van Velde had geen vrees
voor de massasprint aan het
eind van de rit. Onvervaard
stortte hij zich in het sprint-
geweld en bleek hij ook op
de racefiets een snelle rak-
ker te zijn. ”Die ervaren ren-
ners proberen je wel weg te
drukken, maar als je goed
bent heb je daar niet zo veel
last van. Je moet even niet zo
lief zijn, daar gaat het om.”
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Gerard Gibcus (achter in de jurywagen), zijn dochter Karin en Frans Schuil nemen na de koers de rugnummers weer in ontvangst. Foto’s: Reyer Boxem

Met het gebouw van de Gasunie als fraai decor snelt het Gibcus-peloton over sportpark Corpus den Hoorn.


