De Dakhaas zegt nu: 'Het is koers'
racefietsen zag de speciale uitgave
er het levenslicht.
Bezoekers die het boekje zelf
kwamen ophalen, konden er onder
het genot van een biertje en een
hapje eten meedoen aan een
heuse petje-op-petje-afquiz.
Wielerliefhebber en fanatiek
verzamelaar Jos van Nierop zorgde
voor de muziek: enkel vynil met
wielerliedjes of in ieder geval
hoempapa-muziek gebaseerd op
iets dat met fietsen te maken heeft.
La Cloche
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UTRECHT

Elke rechtgeaarde Utrechter kent
het magazine 'De Dakhaas' en een
beetje wielerliefhebber leest het
blog 'Het is Koers'. De Utrechtse
wielerliefhebber kan nu helemaal
zijn lol op, want sinds zaterdag ligt
er een speciale uitgave van De
Dakhaas, helemaal over de Grand
Départ in Utrecht en mede
samengeteld door de redactie van
Het is Koers.
Het blad werd zaterdag
gepresenteerd in de nieuwe
wielerwinkel Cycle Works aan de
Weerdsingel Westzijde. Tot voor
kort zat daar een gewone
fietsenzaak, maar nu is een klein
walhalla voor de actieve
wielerliefhebber. Tussen de losse
frames en lange rijen wielen van
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Van Nierop leverde ook een
bijdrage aan het 144 pagina's dikke
boekje. Daarin verhaalt hij over de
nieuwe Utrechtse profwielerploeg
La Cloche die in 1982 met veel
bombarie in Utrecht wordt
gepresenteerd. De pas geworven
wielrenner (én Jehova's getuige)
André Gevers haakt al snel weer af
als hij ontdekt dat de hoofdsponsor
de Utrechtse seksclub La Cloche
is.
Vrouwenhandel
De ploeg zelf houdt ook binnen
luttele maanden op te bestaan
dankzij Rinus Smits uit
Maarssenbroek. Hoewel getrouwd,
versiert hij tijdens een
trainingskamp in het Oostenrijkse
Sankt Johan een serveerster uit het
hotel waar de ploeg verblijft. Hij
neemt haar met mooie beloftes
mee naar Nederland, maar
probeert haar te slijten aan La
Cloche om haar daar te laten
werken. Rinus Smits wordt
gearresteerd voor vrouwenhandel,
de eigenaar van La Cloche stopt
meteen als sponsor en de ploeg
houdt op te bestaan.
Het hele verhaal en nog veel meer
lezenswaardige stukken in het,
uiteraard geelgerande, magazine,
zijn te bestellen voor 10,70 per stuk
via de website:
dedakhaas.nl/hetiskoers
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