




Heej mog d’r wir zien, niemand vertelle
weej twieje same, wee kome d’r wal
recht vuroet, gen toeters, gen belle

geej en ik, manne van staal

-Rowwen  Hèze   
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1. Le Grand Départ
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Als god bestaat is hij wielerfan, dat kan niet anders. Wiel-

rennen is de mooiste sport op deze aardkloot. God is een 

man met smaak en wielrennen voldoet aan al zijn eisen. 

Opofferingen, tegenslagen, valpartijen en slechte weers-

omstandigheden. Het zijn stuk voor stuk uitdagingen die 

alleen de sterkste, de beste en de meest buitengewone men-

sen kunnen trotseren. Wielrenners zijn halfgoden, helden 

op fietsen, mannen van staal die nooit opgeven. 

Ik ben inmiddels al twee jaar wielrenner af. Ik noem mezelf 

nu ook graag professioneel wielervolger, wielerliefhebber 

of wielerromanticus. Ooit was ik een van de grootste talen-

ten van mijn leeftijdsgenoten, die, als alles meezat, een heel 

eind gekomen zou zijn in de wielerwereld. Zoals met zoveel 

in het leven zat het niet mee, tegenslagen en blessures te-

kenden mijn carrière van begin tot eind. Ze voorkwamen 

dat ik de status van halfgod zou bereiken. Nu schrijf ik dit 

boek dat bestaat uit eenentwintig etappes door mijn hoofd 

en mijn carrière, bergop en bergaf. Hoogtepunten en diepe 

dalen. Wielrennen door de ogen van een professioneel wie-

lervolger en wielerromanticus. Mijn verhaal. 

Maar goed, laten we bij het begin beginnen. Ik zal mezelf 

even voorstellen. Dat is wel zo netjes. Ik ben Stef Gerardus 

Maria Habets, geboren te Maastricht 4-11-1997. Mijn on-

eindige nieuwsgierigheid zorgde ervoor dat ik het na zeven 

maanden wel gezien had in de veilige warme buik van mijn 

moeder. Al vanaf mijn geboorte doe ik wat ik zelf wil. Ik 

zou volgens de doktoren met mijn onderkant als eerste mijn 

moeder verlaten, maar hier dacht ik zelf net even anders 

over. Ik besloot om head-first de wereld te ontdekken. Het 
eerste dat tegen mij geroepen werd door mijn vader was: 

‘’Er komt een hoofdje.’’ Ja, toen al wist ik mensen te ver-

rassen. 
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Dankzij mijn eigenwijsheid om acht weken eerder mijn 

hoofd de grote boze wereld in te steken, mocht ik nog twee 

maanden in het AZM resideren. Ik kreeg mijn eigen suite 

in de vorm van een couveuse. Toen ik op oudjaarsdag naar 

huis mocht, staken ze voor mij vuurwerk af. Ik werd groots 

onthaald, dat in ieder geval. Je vraagt je vast af hoe ik dan 

ooit op het idee ben gekomen om wielrenner te worden. 

Ja, dat is een goede vraag. Ik groeide op in het zuiden van 

Limburg, het wielerwalhalla van Nederland. Als zoon van 

een ex-prof die vijf jaar onderdeel was van het profpelo-

ton, groeide ik op met wielrennen. Na zijn actieve carrière 

opende mijn vader een fietsenwinkel in het kloppend hart 
van wielrennen in Limburg en misschien wel het hele land. 

Aan de voet van de Keutenberg ligt het kerkdorpje Schin op 

Geul. Ik groeide op tussen fietsen, wielen en alles wat ook 
maar met wielrennen te maken had. Dagelijks zag ik wiel-

renners de winkel binnenstappen en samen met mijn broer 

speelden ik uren tussen de fietsen. 

Al sinds de dag dat ik me dingen kan herinneren keek ik 

trouw op de bank naast mijn vader naar wielrennen. Ik be-

greep er geen reet van in het begin, maar door de lessen 

van pa leerde ik wat koersen was. Tactische dingen kwamen 

op latere leeftijd, maar de basis had ik al jong in de gaten. 

Heel veel mannen op fietsen, die zo hard mogelijk gaan om 
als eerste over een witte streep onder een spandoek door te 

rijden. Simpel is het eigenlijk. Soms bergop, soms vlak en 

soms over rare wegen met stenen die ze kasseien noemen. 

Het gekke is dan ook dat het lang duurde voordat ik wiel-

renner geworden ben. Ik begon mijn sportcarrière als f-pu-

pil bij een plaatselijk voetbalclub. Ik deed aan judo of iets 

wat hierop moest lijken. Ook al zat ik wel vaak op de fiets; 
aan wielrennen dacht ik niet. Talent voor voetbal had ik niet 

maar met een flinke dosis inzet een portie sprintsnelheid en 
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de conditie van een marathonloper kon ik me prima staan-

de houden als genadeloze rechtsback. Mocht er toch een 

linksbuiten mij voorbijlopen, dan ging deze keihard tegen 

het gras. Op mijn veertiende was ik klaar met voetballen. Ik 

kreeg meer en meer het gevoel dat mijn teamgenoten niet 

zoveel hun best deden als ik en dat werkte frustrerend. Het 

roer ging om. Ik besloot om wielrenner te worden. 

Vanaf het moment dat het voetbalseizoen voorbij was, 

sprong ik zoals met alles in mijn leven head-first het wiel-
rennen in. Niet goed wetende wat me te wachten stond en 

eigenlijk totaal niet goed getraind, begon ik aan dit avon-

tuur. Zonder enige idee waar dit me uiteindelijk zou bren-

gen. Ik droomde ‘s nacht, als niemand keek en niemand 

luisterde, stiekem van een bestaan als profwielrenner. Ik 

sloot me aan bij een club en kreeg een tenue waarvan de 

mouwen te breed waren voor mijn dunne bovenarmen. Ik 

had al een fiets waarvan ik zelf de kleur had mogen bepalen: 
hij was zwart en op de buizen blonken de appeltjesgroene 

letters Di STEFANO. Ik reed rond met mijn eigen naam op 

mijn fiets. Ik was ontzettend trots op mijn racer, maar wist 
ook dat ik nog veel moest doen om mee te kunnen in wed-

strijden. 

Tijdens de winterstop van het voetbalseizoen was ik al eens 

gaan deelnemen aan een trainingswedstrijd waarin ik me-

zelf in het peloton kon handhaven. Tijdens mijn eerste ech-

te wedstrijden kwam ik erachter wat het verschil was tus-

sen trainingsritten in de winter en de echte wedstrijden in 

het seizoen. Het peloton was groter en de renners waren 

sterker. Ze konden bijna allemaal goed sturen. Ik kon tot 

de helft van de wedstrijd het peloton volgen, waarna ik de 

groep moest laten gaan. Tot zo ver mijn eerste wedstrijd. 

Tijdens mijn tweede poging was ik al een stukje succesvol-
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ler. Ik kon de groep volgen en ik speelde het zelfs klaar om 

als tweede door de laatste bocht te komen. Ik ging de sprint 

aan, maar op sprinten leek het niet meer. Achteruitsprinten 

is het begrip dat hierbij past. Ongeveer het halve peloton 

spurtte mij voorbij waarna ik als tweeëntwintigste over de 

streep rolde. Mijn eerste voltooide wedstrijd: dit smaakte 

naar meer. Het kwam niet vaak voor dat iemand zo snel 

meekon in het peloton, werd mij verteld. Wist ik veel wat 

ik moest doen. 

Tijdens mijn eerste seizoen kwam ik dan ook regelmatig 

onzacht in aanraking met het zwarte wegdek dat we asfalt 

noemen. Ik had een luxeprobleem: ik kon harder fietsen 
dan mijn stuurkunsten aankonden. Het ging dus met vallen 

en opstaan, maar ik vond het geweldig. Op een goede dag 

kon ik zelfs proberen aan te vallen en soms reed ik dan even 

voor het peloton uit. Als eerste. 

Ik had het enorm naar mijn zin op de fiets en draaide een 
goede winter. Mijn eerste jaar als junior ging ik vol vertrou-

wen in, maar tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen 

ging het al mis. Er was een renner alleen voorop en in het 

peloton werd gestreden om de tweede plaats. 

Nog een rondje. Nog 4 bochten. De bel klinkt. Ik neem me-

zelf voor om me goed te positioneren voor de voorlaatste 

bocht. Ik duik onderdoor bij een aantal renners. We gaan 

de laatste bocht in. Ik zit in derde positie en weet dat als er 

niets misgaat ik met mijn goede benen vast wel een renner 

voorbij kan sprinten. We sturen in en ik volg mijn voorgan-

ger. De bocht uit. Vol aanzetten voor de sprint. Alle vezels in 

mijn lijf spannen zich samen. Alle energie die er nu nog in 

zit, moet eruit. Mijn voorganger blijft met zijn voorwiel ach-

ter het wiel van zijn voorganger haken en valt. Zijn lijf gaat 
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naar links. Zijn fiets komt naar rechts. Ik probeer de fiets, 
die nu in mijn baan schuift, nog te ontwijken. Ik stuur naar 

rechts. Mijn voorwiel raakt de schuivende fiets. Ik word 
over mijn stuur gelanceerd. Ik val op mijn rechterschouder 

en met mijn hoofd kop ik een paaltje. Ik word bedolven on-

der fietsen van prutsers die ik ver achter me had gelaten. Ik 
smijt er eentje van me af. 

Ik trek mijn fiets onder de stapel vandaan, terwijl op dat-
zelfde moment mijn broer en vader al komen aanhollen. 

Scheldend en tierend loop ik richting de auto. Van mijn fiets 
is niet veel meer over. Voorwiel krom, voorvork kapot en 

het frame scheef. Mijn woede richt zich op mijn voorganger 

die ik een aantal lelijke verwensingen toeschreeuw zonder 

dat ik hem ook maar ergens zie. ‘’Die prutsers kunnen ook 

helemaal niks, ze moeten eerst leren fietsen voordat ze hier 
komen. Volgende week rij ik ze er allemaal van af.’’ Er kwam 

geen volgende week. 

Eenmaal bij de auto lik ik mijn wonden en als de adrenaline 

een beetje gezakt is, voel ik een zeurende pijn in mijn rech-

terschouder. Ik merk op dat er wat uitsteekt en mijn vader 

besluit er op te drukken. “Ik denk dat hij gebroken is,” zegt 

hij terwijl hij het gebroken bot met zijn wijsvinger indrukt. 

Ondanks alles voelde het geweldig en ik had het koersvirus 

volledig te pakken. In de klassiekers en tijdens de Neder-

landse koersen had ik moeite met de nervositeit in het pe-

loton, omdat mijn stuurkunsten volledig ontbraken. Maar 

goed, het begin van mijn wielercarrière was dus veelbelo-

vend. Ik liet meerdere keren zien dat ik talent had om op 

een fietst te zitten en dat het me bovengemiddeld goed af-
ging. Ik wist tot mijn eigen verbazing een keer elfde te wor-

den in een massasprint. Ik kwam erachter dat met mijn 
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postuur het makkelijk was om bergop goed mee te kunnen. 

Dat deed ik dan ook het liefst. Op het vlakke op de kant wor-

den getrokken en het vechten voor positie, was niet zo mijn 

ding. Zodra de weg omhoog liep kon ik altijd wel naar voren 

komen. 

Tussen de wedstrijden door trainde ik bijna altijd samen 

met mijn neefje, die een jaartje jonger dan mij is. Samen 

reden we in totaal ontelbare uren naast elkaar. Elleboog 

aan elleboog. Stuur aan stuur. Ik bracht meer tijd door met 

Ivo dan met mijn eigen vriendin. Logisch ook. Ik had geen 

vriendin. Samen gingen wij naar wedstrijden. We ontdekten 

nieuwe wegen, routes en klimmetjes. We haalden het beste 

in elkaar naar boven en konden tussen ons frame hangen 

van het lachen als we weer domme grapjes maakten. We 

konden ook naast elkaar rijden zonder een woord te zeggen 

en elkaar toch begrijpen. Tijdens de clubtrainingen op don-

derdag, maakten we lol met onze clubgenoten. Het was de 

tijd van mijn leven. De onbezorgdheid en het pure plezier 

op de fiets dat ons dreef om het beste uit onszelf te halen in 
de wedstrijden. Als het niet goed ging dan ging het niet goed 

en van druk om te presteren was nog geen sprake. Alles ging 

om plezier maken. Het was genieten. Ontdekken. 
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2. 108


