
Dezeweekwordt de
zesdaagse van Amsterdam
gehouden. Dewielersport
kent in de hoofdstad
hartstochtelijke
liefhebbers. Zoals Jan
Derksen jr.

KARIN STROO

‘O
p de wielerbaan zijn
ook mensen als er níet
gefietst wordt. ’s Mor-
gens om tien uur gaan

ze er heen. Dan is er niemand.
Doodstil. Het geeft een vreemde
sfeer. Er gebeurt niks, toch zitten ze
dan zo te kijken.” Jan Derksen (60)
draait zijn hoofd heen enweer alsof
hij fietsers volgt die over de baan
van het Velodrome suizen. “Zo van,
waar zijn ze nu?”
Jan junior lachthard: “Ja! Ze zijn er

niet! Ze fietsen niet! Maar de plastic
stoeltjes staan er en zegaan zitten.”
Boven Derksens wenkbrauwen

zitten littekens van een valpartij.
“Eigenlijk ben ik helemaal geen
wielrenner. Ik kom uit de schaats-
wereld. Mijn vader was de wielren-
ner. De goede wielrenner. En als je
een vader hebt die daar in uitblinkt
en je gaat zelf ook fietsen, dan gaat
men vergelijken. Dat vond ik verve-
lend. Die wedstrijd ging ik niet win-
nen. Zeker omdat hij op zo’n hoog
niveau heeft gesport. Alles stond
thuis in het teken van fietsen. Er
was geen vakantie want er moest
gefietst worden. Elke dag, ook met
Kerstmis en oud ennieuw.”
“Acht jaar was ik tijdens het WK

baanrijden in 1959. Aan de voor-
avond van de halve finales had ik
van mijn opa een koekoeksklok ge-
kregen.Mijn vader konnogeenkeer
wereldkampioen worden. Hij was
nerveus. Er hing spanning in huis.
Als kind kun je dat niet verwoorden
maar ik voelde dat er iets broeide.”
“Op vrijdagavond werd mijn nieu-

we klok opgehangen. Elf uur heeft
de klok nog gehaald, maar twaalf
uur niet meer.” Hij lacht. “Mijn va-
der kwam mijn kamer binnen: ‘Ik
kan niet slapen’ en krak, pats,
boem! Klok stuk, deur dicht, sla-
pen.Hij is die keer geenwereldkam-
pioen geworden. Er is nooit meer
met éénwoord over de klokgerept.”
“Een paar jaar later ging ik met

mijn vader naar Rih, in de Wester-
straat, waar ik een heel bijzonder
racefietsje kreeg. Met de originele
zijden regenboogtrui van mijn va-
der fietste ik als een idioot rond ons
huizenblok. In de Okeghemstraat
ging ik ongenadig opmijn plaat. De
legendarische woorden van mijn

vader, ik hoor ze hem nog spreken:
‘Godverdomme! Mijn trui!’ Mijn
moeder stond achter hem en zei:
‘Het kind! Hij bloedt!”
Droog: “Er was verschil van inter-

pretatie, zullenwemaar zeggen.”
“Schaatsen en fietsen liggen dicht

bij elkaar en de Jaap Edenbaan was
net geopend. Ik ben gaan schaatsen
endaarmeeheb ikechtmooieperio-
den gehad: EK’s enWK’s gehaald.”
“Achteraf weet ik dat mijn vader

trots was, maar ik weet zeker dat hij
diep in zijnhart heeft gehoopt dat ik
op de fiets zou stappen. Alleen: hij
heeft het nooit gezegd. Ik heb een
groot respect voor hem.Wij hadden
niet een relatie waarbij we heel veel
sprakenmaar het contactwas goed.
Hij heeft een paar moeilijke laatste

jaren gehad omdat hij geestelijk
achteruit ging.Maar hij heeft geroe-
pen: ‘Ik heb een prachtig leven ge-
had. Ik zou het zo weer doen.’ Dat
was voormij belangrijk en daar had
ik vrede mee. Eind jaren zeventig
heb ik weer een licentie aange-
vraagdvoorhet fietsen.Het zit blijk-
baar in de genen.”
Buiten stapelen donkere wolken

zich op, het miezert. “Ik heb één be-
perkingmethet fietsen:ditweer. Zo-
dra het regent, fiets ik niet. Ik vind
het niet leuk. Mijn fiets wordt sme-
rig. Soms, als het dágen regent, is
fietsmaat Paul de enige die me kan
overhalen. Het eerste uur zit ik vloe-
kend op de fiets. Ellende, troep in je
schoenen, je fiets ziet ervreselijkuit.
Op een gegeven moment ben ik

door. Achteraf is er wel weer die vol-
doening.Dat is tochkrankzinnig?”
“Thuis ga ik eerst mijn fiets

schoonmaken, dan pas zelf onder
dedouche.Alles gaatuit elkaar, aan
de binnenkant zit ook zand, dat
moet er uit. Het is een ritueel. Het is
voor mij een absolute noodzaak om
te doen, anders lig ik daar wakker
van. Natuurlijk is dat eenobsessie.”
“Ik, in de winter, op de wieler-

baan, is helemaal bijzonder. Ik zoek
ook naar het waarom. Misschien
heb ik wel spijt dat ik geen wielren-
ner ben geworden. De menselijke
verhoudingen zijn hetmeestwaard.
Het fietsen op die baan is een soci-
aal gebeuren.We zoeken ons groep-
je op, zijn een uurtje wielrenner. Je
moet handig zijn, niet dom hard rij-
den, het heeft iets fijnbesnaards.”
“Op maandagochtend zijn de ou-

demannenuren. Het is een groep
die niet meer werkt. Die mensen zie
je ook ’s avonds niet, dat vinden ze
te druk, dan kunnen ze niet praten.
Geweldig! Dat moet zo blijven. In
godsnaam, verander dat niet. Op de
banen in Alkmaar of Apeldoorn is
alles gereguleerd,datwillenwehier
niet.”
“Eigenlijk ben ik pessimistisch

over de wereld. Ik maak me zorgen
over de generatie van mijn kinde-
ren. Maar niet als ik op de fiets zit.
Dan denk ik, de wereld is zo slecht
nogniet.Wat heb ik nu eigenlijk no-
dig? Tienbanden inmijn kast en vijf
euro in mijn achterzak, meer niet.
Dat is wellicht de oplossing voor de
economische problemen die er zijn,
maar dat kunnen we niet meer. We
zijn te ver gegroeid in materialis-
tisch denken. Ik fiets er nog wel
doorheen, maar de volgende gene-
ratie? Op de baan kun je even alle
problemen vergeten. Die vlucht is
het voormij ook.”

Terpstra/Keisseook
nadagvieraan leiding
AMSTERDAM–DewielrennersNiki
Terpstra en Iljo Keisse staan ook na
dag vier van de zesdaagse vanAm-
sterdamaankop.Het Nederlands/
Belgisch koppel heeft na gister-
avond 207 punten op zijn conto. De
duo’s Peter Schep/WimStroetinga
(222 punten) enDanny Stam/Leon
vanBon (127) volgen op een ronde
achterstand van de leiders. (ANP)

RobertMaaskant
troeftMarin Jol af
KRAKOW–RobertMaaskant heeft
metWisla Krakow een aanspreken-
de zege geboekt in de Europa
League. De Poolse kampioenwon
thuismet 1-0 (David Biton) van Ful-
ham, getraind doorMartin Jol. Bij
Wisla stondenKew Jaliens enMi-
chael Lamey in de basis. Fulham
speelde ruim eenuurmet tienman,
na rood voorMoussaDembélé. (ANP)

VanMarwijk buigt in
Hilton overWK 2014
ZEIST–BondscoachBert vanMar-
wijk buigt zichmaandag in het Hil-
tonhotel in Amsterdamover het
speelschemavanhet kwalificatie-
toernooi voor hetWKvan 2014 in
Brazilië. Hij doet datmet de trai-
ners van de tegenstanders. Oranje
lootte in groepDTurkije, Roeme-
nië, Hongarije, Estland enAndor-
raals als rivalen. (ANP).
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NaZagreb-Ajax
kreeg ikmailtjes en
sms-jes. ‘Enohwas
goed’, zeiden ze.
Ook Frank deBoer
vond Enoh goed. “In
de tweede helft,”

voegde hij er voorzichtigheidshalve
aan toe. En na een preek aan de zij-
lijn. Enohwas dus goed.Waarom
was hij goed? Ik heb het bestu-
deerd. Enohwas goed omdat alles
wat hij deed goed afliep.Maar je
houdt voortdurend je hart vast.
“Geef hemde bal niet,” smekend
tegen het beeldscherm. Jeweetwat
er gebeurt als ze hemde balwel ge-
ven. Dan loopt hetmisschien niet
goed af. Het probleem is de onvoor-
spelbaarheid vanhet noodlot.

h.spaan@parool.nl

Eyong
Enoh7

VOETBAL
EUROPA LEAGUE
GROEP A
Tottenham-Rubin 1-0, PAOK-Shamrock 2-1.
STAND
Tottenham 3-7 Rubin 3-4
PAOK 3-5 Shamrock 3-0
GROEPB
Hannover-FC Kopenhagen 2-2.
Standard-Vorskla Poltava 0-0.
STAND
Standard 3-5 Kopenhagen 3-4
Hannover 3-5 Poltava 3-1
GROEPC
Rapid Boekarest-LegiaWarschau 0-1.
Hapoel-PSV 0-1 (70.Wijnaldum0-1 (penalty).
STAND
PSV 3-9 Rapid 3-3
Legia 3-6 Hapoel 3-0
GROEPD
Sporting-FC Vaslui 2-0, FC Zürich-Lazio 1-1.
STAND
Sporting 3-9 FCZürich 3-2
FCVaslui 3-2 Lazio 3-2
GROEP E
DinamoKiev-Besiktas 1-0.
Stoke City-Maccabi Tel Aviv 3-0.
STAND
StokeCity 3-7 Besiktas 3-3
Kiev 3-5 Maccabi 3-1
GROEP F
Slovan Bratislava-Paris St-Germain 0-0 .
Athletic Bilbao-Red Bull Salzburg 2-2.
STAND
Bilbao 3-7 Salzburg 3-4
ParisSG 3-4 Slovan 3-1
GROEPG
AZ-Austria 2-2 (18. Marcellis 0-1, 29. Gorgon 0-2,
80. Hlinka (e.d.) 1-2, 84.Wernbloom2-2).
Malmö-Metallist Charkov 1-4.
STAND
Charkov 3-7 AustriaWien 3-4
AZ 3-5 MalmöFF 3-0
GROEPH
Club Brugge-BirminghamCity 1-2.
Maribor-Sporting Braga 1-1.
STAND
Birmingham 3-6 Braga 3-4
ClubBrugge 3-6 Maribor 3-1
GROEP I
Rennes-Celtic 1-1,Udinese-AtléticoMadrid 2-0.
STAND
Udinese 3-7 Celtic 3-2
Atlético 3-4 Rennes 3-2
GROEP J
Maccabi Haifa-Steaua Boekarest 5-0.
Larnaca-Schalke 0-5.
STAND
Schalke 3-7 Steaua 3-2
Haifa 3-6 Larnaca 3-1
GROEPK
Odense-FC Twente 1-4 (13. Brama 0-1, 31. Bajra-
mi 0-2, 65. Chadli 0-3, 71. Fall 1-3, 82. De Jong 1-4).
Wisla Kraków-Fulham1-0 (60. Biton 1-0).
STAND
FCTwente 3-7 Wisla 3-3
Fulham 3-4 Odense 3-3
GROEP L
SturmGraz-Anderlecht 0-2.
LokomotivMoskou-AEK Athene 3-1.
STAND
Anderlecht 3-9 Sturm 3-3
Lokomotiv 3-6 AEK 3-0

Telstar enMVV
spelen in zwart-wit
VELSEN–Telstar enMVVdragen
vanavond in hun eerstedivisiewed-
strijd een speciale outfit in het ka-
der van de actie ‘NEE tegen racis-
me!’ De thuisclub speelt voor de ge-
legenheid in het zwart,MVVver-
schijnt geheel in hetwit. Hoekvlag-
gen, doelnetten en grensrechters-
vlaggen zijn speciaal voor deze
wedstrijd zwart-wit gemaakt. (ANP).
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Jan Derksen jr in het Velodrome aan de koffietafel. FOTO JEROEN ALBERTS

Was Jan jr toch maar
wielrenner geworden

‘Dat fietsen op de baan
is een sociaal gebeuren,
heeft iets fijnbesnaards’

punt
luk behaalde de ploeg toch nog een
punt. Austria’s Peter Hlinka gleed
in de tachtigste minuut een voorzet
van invaller Fernando Lewis achter
zijn eigen doelman.
Een Zweeds onderonsje bezorgde

AZ het gelijkspel. Pontus Wern-
bloom beroerde een scherpe hoek-
schop van Rasmus Elm lichtjes met
het hoofd: 2-2.
Verbeek kon leven met het gelijk-

spel. “Wehaddengeenantwoordop
hunspel,datwasgewoongoed,dan
moet je blij zijnmet een punt.”


