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De naamgever van de 'Classic', Jan Janssen voor de start in gesprek met Ajax vedette

van w eleer Johnny Rep. Naast Rep (re), Frits Barend.

Ruim 7.000 deelnemers van start in de Jan Janssen
Classic

23-06-2012 16:26
2 reacties

WAGENINGEN - Het was al vroeg erg druk op en rond het Wageningse Sportcentrum de

Bongerd. Ruim 7.000 toerfietsers hadden zich ingeschreven voor de alweer 27e editie van
de Jan Janssen Classic. Het evenement is daarmee uitgegroeid tot de grootste

toerfietsklassieker van Midden Nederland. Ook de weergoden waren deelnemers,
organisatie, met zijn vele vrijwilligers, goed gezind. Het vale zonnetje en een uitdagend

windje en veel heel veel enthousiasme waren daarmee de ingrediënten voor een mooie
'toerfietsuitdaging'.

door Dick Martens

De deelnemerskaarten werden opgehaald, de fiets nog even gecontroleerd, de voeding
voor onderweg in de achterzakken en daar gingen ze, jong en oud, in kleurrijke outfits, op

weg naar de vele uitdagingen van de Veluwezoom. Voorzitter van Toerclub Wageningen

Herman Winkels en hoofd organisatie Jan Hontelez sloegen met een brede glimlach het

vetrekkende gezelschap gade.

,,Gelukkig is het droog", klonk het in koor. ,,Verder loopt het, mede door de inzet van de vele

vrijwilligers, tot nu toe op rolletjes. Er staan toch ruim 7.000 deelnemers aan de start en dat

vergt nogal wat. Maar 'ons' evenement staat bekend om de goede organisatie. Overal

staan verkeersregelaars en ook het medische gedeelte is geregeld. Ook op het parcours
is er 'een vliegende brigade' actief."

Bijzondere deelnemers
De deelnemers komen uit heel Nederland, maar ook uit België, Duitsland en Ierland. Zelfs

stonden er Amerikanen aan de start en een deelneemster uit Rwanda. Dat was namelijk

de ambassadrice van het Afrikaanse land, mevrouw Immaculée Uwanyiligira.

Zij nam deel op uitnodiging van de Rotary Wageningen. ,,Wij willen Rwandese jongeren
een betere toekomst bieden", legt Hans de Nijs uit. ,,In samenwerking met

scholengemeenschap

Pantarijn stellen wij jongeren die hun eindexamen hebben gehaald aan de middelbare

school King David in Kigali in de gelegenheid om een volledige studie te volgen aan de
universiteit. De kandidaten die hiervoor in aanmerking komen zijn zeer arm maar ook zeer

ambitieus en hebben zonder deze financiering geen enkele kans om te studeren. Veel van

deze jongeren zijn weeskinderen en slachtoffer van de traumatische slachtpartijen tussen

Hutu’s en Tutsi’s in de 90-er jaren."

De ambassadrice was erg blij met het Wageningse initiatief, dat inmiddels al € 15.000,00

had opgeleverd. Mar ze keek ook uit naar de sportieve uitdaging van vandaag. ,,Ik ben geen

professional, maar ik fiets graag en ben redelijk sportief. Ik heb de Nijmeegse vierdaagse
al eens gelopen en onlangs de Rode Kruis Bloesemtocht."

Ze rijdt de tocht niet alleen met de leden van de Rotary, maar ook met Wageningens

burgemeester Geert van Rumund. Na een hartelijke begroeting volgt er samen met
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voorzitter Winkels en onder het genot van een kop koffie en het traditionele pepmiddel van

toerfietsers, een stuk appelgebak, een geanimeerd gesprek.

Inmiddels is ook de naamgever van het evenement, Jan Janssen, gearriveerd. De
inmiddels 72 jarige wielervedette is er niet alleen ter opluistering, maar gaat ook weer van

start in 'zijn' Classic. Maar zomaar op de fiets stappen is er voor de wielervedette van

weleer niet bij. Hij wordt direct voor de camera van RTL 4 'gesleept'. Vanaf de start van de

Tour de France gaat ook het populaire TV programma 'Tour du Jour' weer van start. En in
dat kader wordt er een 'Jan Janssen item' opgenomen.

Nieuw contract
Vervolgens neemt Janssen, samen met TCW voorzitter Winkels, plaats aan een tafeltje

waar hij, tot zijn eigen tevredenheid en die van de organiserende vereniging, zijn

handtekening zet onder een nieuw contract, waarmee hij zijn naam voor nog eens vijf jaar

aan het evenement verbind.

,,Mensen, het is een geweldig evenement en ik hoop dan ook dat het in lengte van jaren

mijn naam mag blijven dragen. Gelukkig kan ik nog steeds aan mijn eigen evenement

deelnemen. Dat zal ik zeker zo lang mogelijk blijven doen."

Vervolgens schudt hij de hand van burgemeester Van Rumund en zijn gaste uit Rwanda. In
vloeiend Frans gaat hij in gesprek en moet er door zijn ploeggenoten op worden

geattendeerd dat er nu eindelijk maar eens gestart dient te worden.

Janssen trekt zijn fietsschoenen aan, pakt zijn flitsende 'Jan Janssen fiets' en gaat richting
start. Maar starten is er nog niet bij, want nu loopt hij weer twee andere 'bijzondere'

deelnemers tegen het lijf en na wederom handen schudden, gaat hij 'even' in gesprek met

Frits Barend (momenteel samen met dochter Barbara hoofdredacteur van de sportglossy

HELDEN, red.) en de Ajax vedette uit de gouden tijd, Johnny Rep.

Zij vertegenwoordigen de 'Tour for Life' formatie, die met hun Tour geld inzamelt voor
Artsen Zonder Grenzen. Barend en Rep laten Janssen weten erg veel zin te hebben om de

Jan Janssen Classic te rijden. ,,Ik fiets veel", aldus Frits Barend. ,,Om de dag stap ik op de
racefiets. Ik kijk uit naar deze tocht. Wat een deelnemers zeg. Het lijkt wel of de

uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK ervoor heeft gezorgd, dat iedereen is
gaan fietsen."

Ook Rep wil niets liever dan fietsen. Hij rijdt de 60 kilometer. ,,Dat is genoeg voor mij", laat
hij met de karakteristieke grijns op zijn gezicht weten. ,,Het is een leuke ploeg en we doen

het ergens voor. En bovenal vind ik fietsen heerlijk."

Dan wordt het nu toch echt tijd om te gaan. Janssen neemt het voortouw en met zijn gevolg

in het kielzog verlaat hij Sportcentrum de Bongerd.

Later meer.
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Richard op 23-06-2012 21:42

Jammer dat veel van de deelnemers zich als asocialen gedragen en lak hebben aan de
verkeersregels. Met 6 man naast elkaar fietsen, op plekken waar maximaal 30 km/u mag

worden gereden schoppen naar auto's die zich wel aan de snelheid houden. Afval in de
berm gooien. Op de weg fietsen terwijl er fietspaden zijn. De politie kan veel geld binnen
halen door verbaliserend tegen dit wangedrag op te treden. Het wordt tijd dat er paal en

perk wordt gesteld aan het aantal toertochten dat de gemeente Renkum aan doet. De
organisatie mag wel wat meer verkeersregelaars inzetten en bewoners die aan de route

wonen inlichten. Als dit zo doorgaat zie ik nog aanwonenden het recht in eigen hand
nemen.

 Misbruik

andre op 24-06-2012 14:03

Heerlijk gereden en ik herken gelukkig niets van hetgeen Richard schrijft. Een ieder hield
zich goed aan de verkeersregels en op vele punten van de 115 km waren vrijwilligers
ingezet zodat wij door konden rijden, de kruispunten over. Prettige sfeer en zeker geen

geschop naar auto's of gescheld gehoord. ik vond alles erg goed georganiseerd en heb
genoten.
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