
mooihuis,maarhetwerkteniet.Bo-
vendien werd ik dik. Uiteindelijk
ben ik naar een acupuncturist ge-
gaan, al die naalden in mijn lijf en
toen ging ik gestrekt. Die man zei;
kloothommel, je moet naar huis.
Gisteren. Niet morgen, maar giste-
ren. Heimwee is een sluipmoorde-
naar. Ik ben naar huis gegaan en ik
was net een bloem die weer hele-
maal open ging.”
Hij gaat verzitten. “Over heimwee

gesproken. We waren terug en toen
kreeg mijn vrouw heimwee naar
Australië... Uiteindelijk hebben we
besloten dat we er elke twee jaar
voor een aantalmaanden heen zou-

dengaan.Wehebbeneenverschrik-
kelijk goed leven gehad, we waren
bijna vijftig jaar getrouwd. Leef, het
is later danudenkt, zo zat ons leven
in elkaar. Mijn vrouw is drie jaar ge-
leden overleden.”
Hij vertelt over Rie, hoe ze in zijn

armen is overleden. Hij raakt ge-
emotioneerd. “Wacht effe hoor.”Hij
slikt het weg. “Ik kan er inmiddels
aardig mee omgaan, maar er zijn
van die momenten dat ze voorbij
komt fietsen. Dat je een rotdaghebt.
Het ergste is dat er niemand is als je
thuiskomt.”
“Nee, ik ben geen fanatieke fietser

meer. Ik heb ooit gezegd: als ik vijf-

tig ben, stop ik met wielrennen en
ga ik met gangmaken aan de gang.
Vroeger was je een indringer bij het
gangmaken, dat heb ik ook wel ge-
voeld maar ik had schijt aan die
mannen. Stom. Niet één woord zeg-
gen. Jammer.Want het is een intelli-
gente sport, zowel voor de gangma-
ker al voor de renner. Ja, ik rij nog
steedsopdederny, onlangsnogmet
Sebastiaan Langeveld.”
Grijnzend: “Baanrijden is altijd

een ondergeschoven kindje geble-
ven. Terwijl EricaTerpstra ooit heeft
gezegd: ik moet baanrenners heb-
ben, danben ik tenminste zeker van
medailles.”
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pronkstukken joop stakenburg

‘M
ijn broer belde: ‘Je
moet naar huis ko-
men.Pa isdood.’”De
woorden van die

herfstdag – 20 oktober 1989 – staan
in het geheugen van Henny Staken-
burg (49) gegrift. Zijn vader Joop
Stakenburg – toen 61 jaar –wasmet
amateurwielrennerMario vanBaar-
le opwegnaar een baanwedstrijd in
Wenen. “Op de Duitse Autobahn
botste hun auto op een vrachtwa-
gen.VanBaarle overleefdehet.Mijn
vader niet.”
‘De Staak’ behoordemet andere il-

lustere namen als Noppie Koch en
BrunoWalrave tot debestegangma-
kers van de wereld. In een tijd – de
jaren zestig en zeventig – dat het
Olympisch Stadion nog volliep voor
wedstrijden achter de ronkende
motoren en de uitlaatgassen de he-
mel verduisterden.
Henny heeft zijn vader er vaak

zien schitteren, maar hij wilde zijn
spoor nooit volgen. “Ik was te
bang,” zegt Henny bij hem thuis.
Zijn racefiets staat in de hal. Twee
prijzenkastenzijngevuldmetherin-
neringen aan toertochten. Beeld
van Joop ontbreekt. Henny staat op
en haalt een verhuisdoos uit de
slaapkamer. Niet veel later ligt de
vloer bezaaid met kampioensbor-
den enmedailles.
“Nahetongeluk ismijnmoeder in-

gestort. Haar vader – de wielrenner
Sam Hoevens – was in 1936 ook al
door eenauto-ongelukomhet leven
gekomen op de terugweg van een
wedstrijd in Alkmaar. De borden
werden van demuur gehaald.Wiel-
rennen keek ze nietmeer.”
Dien Stakenburg overleed zeven

jaar na Joop.
Krantenknipsels en foto’s vertel-

len het verhaal van een imposante
carrière in een schimmige wereld.
Een vervagend beeld van zijn vader
als stayer ontroert Henny zichtbaar.

“Hijwas geengroot renner,maar hij
heeft achter verschillende gangma-
kers gereden. Toen heeft hij goed
opgelet.” Bovenal kende ‘de Staak’
geen angst.
Een kerel in leer zit op een kaal

frame waarin een motorblok is ge-
hangen. Voor hem een brandstof-
tank. Als een soort bom. De dood
reed vaak mee op de baan. De vier-
kante Amsterdammer noemden ze
Stakenburg en het beeld spreekt
voor zich. Achter hem lieten de ren-
ners zich dankbaar tegen de rol aan
zuigen. “Dit is Cees Stam,” wijst
Henny op de foto. “Met hem is mijn
vader drie keerwereldkampioenge-
worden.”
Maar er zijn ook verhalen van ge-

konkel en gesjacher. Over Noppie
Koch die een wedstrijd verkoopt
waardoor een woedende Stam uit-
eindelijk overstapt naar Staken-
burg. Of over Fred Rompelberg die
gemaakte afspraken over een pre-
mie bij een verbetering van het we-
relduurrecord niet nakomt. Henny,
nog steeds boos: “Mijn vader heeft
zijn leven voor hem gewaagd door
op extra harde banden te rijden.”
Een klapbandwasmeestal fataal.
Niet dat de Staak altijd een witte

raaf is geweest. “Maar hij wilde er
wel voor rijden.” Dat anderen liever
iets ritselden, is volgens Henny de
ondergang van de sport geweest.
De spullen gaan weer terug in de

doos. Henny pakt een medaille uit
zijn prijzenkast. “Deze is mij het
dierbaarst.” Grote Prijs van Amster-
dam, eerste plaats derny’s, staat
achteropgegraveerd. “Het isde laat-
ste race van mijn vader, op de wie-
lerbaan in Sloten, een maand voor-
dat hij stierf.”
Er hoort ook een foto bij. Een vier-

kante Amsterdammer zit trots op de
derny. Achter hem een jonge god
met wapperende haren en glim-
mende benen.

‘De Staak’ reed
er altijd voor

Henny Stakenburg,met de laatstemedaille die zijn vaderwon. FOTOMARCEL ISRAEL

Het Parool struint door de schatkamer van de
Amsterdamse sport en stuit opwonderlijke verhalen.
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