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Voorwoord.
Nu ik dit voorwoord zit te schijven, gaan mijn gedachten onwillekeurig terug naar
het seizoen 1930/'31.
Het ging niet te best met het spelpeil van onze vertegenwoordigende
voetbal-elftallen.
Er móést wat gebeuren!
Men móést overtuigd worden, dat het zoo niet langer ging! Maar óók, dat uit
datzelfde materiaal zoo heel veel meer gehaald kon worden, als de training lichamelijk
èn geestelijk op de juiste wijze werd doorgevoerd.
Geestelijk?? ... ja, geestelijk! In mijn jonge jaren, als jeugdig H.F.C.-bestuurder,
had ik reeds aangevoeld, dat een goede mentale voorbereiding der spelers een bijna
nog grootere kracht kon ontwikkelen, dan de lichamelijke. Op allerlei manieren
trachtte ik met mijn vriend Nico Bouvy, den geestestoestand van 't H.F.C.- elftal,
dat destijds in 2 jaren van de 2e klasse via de overgangsklasse in de 1e klasse
terugkeerde, te stimuleeren.
De successen, die mijn goede oude club in die jaren behaalde, versterkten mij dan
ook niet weinig in mijn geloof aan de kracht van een goeden geestestoestand der
spelers.
Was 't dan een wonder, dat, toen ik in 1931 als voorzitter der Technische Commissie
van den K.N.V.B. met mijn T.C.-vrienden geroepen werd, om van het Nederlandsch
Elftal een winnend elftal te maken (zoo luidde immers de korte installatie-rede van
mijn president Dr. v. Prooye), één onzer eerste daden was, een inniger contact met
de spelers te zoeken?
Tot dat moment had ik echter die mental-training, ik zou haast zeggen, als bij
intuïtie verricht. Ik voelde, dat 't juist was, wat ik voorstond, maar ik wist tevens, dat
ik er nog veel te weinig van af wist. Kortom, ik had literatuur noodig, liefst literatuur,
aan de practijk getoetst.
Het was in die dagen, dat ik het voorrecht had, kennis te maken met Joris v.d.
Bergh. Kennis maken is feitelijk niet 't juiste woord. Wij kenden elkaar al lang, maar
helaas, althans zoo beschouw ik het, kende ik hem te weining.
Hij schreef mij na onze 2-0 overwinning op Denemarken in Kopenhagen een
‘Open brief’ in de Sportkroniek en hij zond mij zijn boek ‘Temidden der
Kampioenen’.
Eerlijk gezegd, heb ik 't mijzelf nooit vergeven, dat ik dat boek toen reeds niet van
a tot z kende, want ik vond in dat boek zooveel, zoo ontzaglijk veel, wat òf nieuw
voor mij was, òf bewees, dat ons beider ervaringen parallel liepen, zij 't dan, dat
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Joris' ontleding en bestudeering van al datgene, wat zich in de ziel van een sportman
afspeelt, al zooveel dieper gegaan waren, dan de mijne.
Sindsdien is dat boek voor mij een ‘Leiddraad’ geworden. Ik wist nu beter dan
vroeger, in welke richting ik moest doorwerken, waarop ik moest letten en wat ik
moet doen en laten bij 't leiden van sportsmen.
In diezelfde jaren (1931-'35) hield ik een honderdtal lezingen, waarbij een groot
deel van den avond gewijd was aan ‘Mentaltraining’ en ‘Concentratie’. Voor de
toehoorders, die interesse hadden voor dit soort voorbereiding der athleten, was één
zoo'n lezing echter te kort. Geregeld ontving ik dan ook brieven van clubleiders en
sportsmen, met de vraag, of ik hun geen literatuur over dit onderdeel der training
kon verschaffen.
Helaas, 't boek, dat ik juist daarvoor het allerbeste achtte, was en bleef uitverkocht.
De lezers van dit voorwoord zullen dus begrijpen, met welk een enthousiasme ik
deze regelen bij de nieuwe uitgave van dit boek geschreven heb.
Ik kan 't niet nadrukkelijk genoeg zeggen: Dit boek behoort in het bezit te zijn van
alle ernstige Nederlandsche sportleiders en sportsmen, want al behandelt Joris v.d.
Bergh hoofdzakelijk het wielren-leven, de inhoud van dit boek geldt evenzeer voor
voetballers, tennissers, golfers, ruiters, zwemmers, schermers, athleten, kortom voor
allen, die sport beoefenen.
Als sportleider hoop ik dan ook van ganscher harte, dat deze druk spoedigst door
een 3den gevolgd zal moeten worden, niet alleen, omdat dit boek zulks zoo zeer
verdient, maar vóór alles, omdat de sport ermede gebaat zal blijken te zijn.
Karel J.J. Lotsy.
Dordrecht, Nov. 1938.
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Vluchtig ontwikkelingsbeeld.
Het kan den lezer bekend zijn, dat wij gaarne over Moeskops schrijven.
Wij schrijven gaarne over hem, niet alleen wijl deze landgenoot, op zijn gebied
een man zoo groot is als de wereld wellicht nog niet heeft gekend, doch vooral ook,
omdat wij den geheelen ontwikkelingsgang van dezen bijzonderen athleet van nabij
hebben gevolgd.
Maar tevens schrijven wij nog gaarne over hem, omdat ons een en ander in dezen
ruigen, knoestigen Hollander, die vol zit van granietharde eigenzinnigheid, en ook
vol van de schaterende streken van den ‘gamin’, sterk aantrekt.
Wij, die ons door en door Hollander voelen, mogen Moeskops gaarne omdat hij
in vele opzichten een echte knoerstige en weerbarstige, maar toch ook wel weer een
echte fideele Hollander is.
Van hoofdstad naar hoofdstad gesmeten en gezigzagd door alle landen heen, is
hij, die oogen en ooren goed open hield, gebleven de eenvoudige, nuchtere, vierkante
Hollander, die de zanderige kluiten van zijn geboortegrond liefheeft boven het
water-vlakke moderne plaveisel in den vreemde, die de stapeling der bonkige luchten
en den dreigenden aanblik van het loodgrijze kolkende water prefereert boven het
strakke azuur en het glanzende vert mineral van daarginds.
Wij geven toe: het zou ook moeilijk anders kunnen. Want Moeskops is geen
stadsproduct doch een product van het Hollandsche duin, de Hollandsche lucht en
van den versterkenden wind der Noordzee.
Nomen est omen, de naam is een voorteeken, maar ook ... nomen et omen, de
naam en het beroep tegelijk.
Sla het Groot Woordenboek van Van Dale op en blader tot bladzijde 1013. Daar
zult ge vinden, dat moeskoppen een eeuwenoud Hollandsch woord is. Moeskoppen
(Van Dale vervoegt meteen: moeskopt, heeft gemoeskopt) beteekent eigenlijk, den
kop tot moes pletten, dooden, verslaan, (bij uitbreiding) stroopen, vrijbuiten, het land
afloopen.
Ook in de werken van onzen 16-eeuwschen tooneelschrijver en dichter Bredero
zult ge het woord ‘moeskoppen’ aantreffen.
‘Na dit moeskoppen fel,
so lieper bij de Zoom
Een stroock en streeck van bloed,
gelijck een waterstroom.’
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En ook in het woordenboek op de gedichten van G. Az. Brero, door A.C. Oudemans
Sr. staat vermeld, dat moeskoppen beteekent: dooden, verslaan, den kop tot moes
pletten.
De belangstelling voor het wild nu is de familie Moeskops eeuw na eeuw eigen
gebleven: nomen et omen. En toen de ‘held’ van dit boek, Piet Moeskops, den 14den
November van het jaar 1893 geboren werd, was zijn vader dan ook jachtopziener of
zoo ge wilt, koddebeier, op het landgoed Ockenburg te Loosduinen, een destijds
wildrijke bezitting van - nu wijlen - den Haagschen notaris S.J. van den Bergh, in
wiens dienst de oude Moeskops meer dan 25 jaar is werkzaam geweest.
Van zonsopkomst tot zonsondergang dwaalde de oude Moeskops over de
geestgronden en door de duinen. En de eigenzinnige Piet, die een hekel had aan
schoenen en kousen en die het eveneens vertikte een pet te dragen, ploeterde en
sjouwde met hem mee.
In het wilde is Moeskops achter het wild groot geworden. Als lijster- en
vinkenvanger, als buit-beluste trekker van het slagnet, als kenner van wild en van
jacht, viel de oude Moeskops (wiens bijstand als adviseur door de regeering werd
ingeroepen, toen een nieuwe wet op het vangen van vogels werd voorbereid) moeilijk
te overtreffen. In hem culmineerde het beroep der Moeskopsen.
Maar naderhand ving Piet er meer dan hij, doordat zijn observatievermogen en
zijn conclusies scherper en nog juister waren dan die van zijn vader.
List tegenover list stellen, geduld, volharding, snel handelen op het juiste moment,
scherp observeeren en aanvoelen van wat gebeuren gaat: daarin schuilt het succes
van den vogelvanger en van den jager. Doch daarin schuilt ook het succes van den
sprinterwielrenner.
Wij hebben daarom dan ook bij de jeugdjaren van den wereldkampioen stilgestaan,
om te doen uitkomen, dat zijn heerlijk gezonde open-lucht-leven en zijn op slimheid
en op goed opletten gebaseerde jeugd-beroep, hem den weg naar zijn grootheid als
wielrenner hebben geëffend.
Vader Moeskops veranderde van beroep.
Vroeger ving hij alleen.
Wat hij zelf gevangen had, begon hij nu ook zelf te verkoopen. Er werd gepoelierd.
Het contact van Moeskops met de stad werd grooter.
Er werd gemarkt.
Piet kreeg marktvrienden en goocheme kennissen. En die zagen voor hem toekomst
op de wielerbaan.
Want als brutaal fietsrijder, als equilibrist, die drie achtereenvolgende dagen met
fiets en al in de Loosduinsche vaart had gelegen, doordat hij gepoogd had over een
verhoogd walkantje van
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20 c.M. breedte te rijden, welk kantje nog een hoek van 130 graden maakte, doch
die den vierden dag droog thuis kwam onder het schreeuwen van: nou ken ik het...
wij herhalen, als equilibrist en brutaal fietsrijder genoot Moeskops reeds een reputatie.
Vooruit!... hij zou dan naar de baan.
Maar zijn vader was er heftig tegen en waar de jonge Moeskops geen vier duiten
rijk was, kon er van het koopen van een racemachine niets komen.
Doch nu beitelde zich een karaktertrek af en wel deze: (die zich ook naderhand
zoo sterk heeft doen gelden) van als ik wil, zal het!
De jonge Moeskops meldde zich in het drukst van den tijd bij den verhuizer Koot.
Tegen eenigszins redelijke betaling wilde hij een handje meehelpen. En Koot, die
begreep aan den jongen athleet (die lid was van de krachtsportvereeniging Kracht
Door Oefening en Amateur-Kampioen worstelaar van Zuid-Holland was geworden)
een puike kracht te hebben, nam Moeskops gretig als tijdelijk helper aan.
Drie weken heeft Moeskops toen, dag en avond, in de verhuizerij gesjouwd. Maar
toen had hij ook vijf en veertig gulden bijeen. Hij had zijn fiets bij elkaar gesjouwd
en behoefde nu ook geen ‘dank je’ te zeggen, iets waar hij steeds grondig een hekel
aan heeft gehad.
Hij kocht nu fittings en onderdeelen en trok ermede naar de werkplaats van een
goeden kennis, den renner J. Denzler, en prutste daar zelf een race-fiets in elkaar.
En daar, begin 1913, verschijnt Moeskops, 1 Meter 87 c.M. lang, met 'n zak kippen
over den schouder, op de Scheveningsche wielerbaan.
Er ging een lach door de rennerskolonie.
‘Heb je die lange lat gezien?’
‘Wat 'n tiep.’
‘Hij kan geen linnen om z'n nek velen, daarom draagt hij alleen maar 'n
boorden-knoopje om zijn hals,’ gekt er een op Moeskops' boezeroen en blooten hals
wijzende.
‘Ga jij zijn kop eens kammen,’ dolt een ander, die het door de zon verbrande,
weerbarstige haar van ‘de lange lat’ bij ‘'n dot tabak’ vergelijkt.
Ja, de Lange was wel héél erg groen en hij dient dan ook tot vermaak der renners.
Hij laat dat echter zoo, want hij weet, dat hij nog alles te leeren heeft. Langs de boxes
scharrelend, laat hij zich voor den mal houden, maar intusschen wordt hij wijzer en
neust hij de kunst af.
Hij, die van toeten noch blazen weet, ziet dat de renners zich masseeren. Hij brengt
ook een fleschje masseer-olie mee. Maar als hij zich zal invetten, blijkt, dat er zand
in de olie zit.
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Naast hem, in de boxes, wordt gegicheld.
Moeskops bemerkt zoogenaamd niets. Hij laat zich straffeloos ‘er tusschen nemen’,
want de minsten die hier rondloopen zijn hem nog in race-trucjes vooruit. Hij mist
nog elke ervaring en zal van de grappenmakers nog veel moeten leeren.
Hij weet, dat hij groen is. En hij weet ook, dat hij maar een ding hoeft te doen:
zwijgen, kijken en oefenen.
Tusschen de ontgroeningsgrapjes en tusschen de poeliersboodschappen door,
oefent hij krampachtig. Spoedig kan hij meekomen met de zwakkere amateurs. En
als hij 28 September 1913 bij de z.g. ‘Populaire’ voor het eerst in een wedstrijd
uitkomt (hij start in het nummer voor Nieuwelingen) wint hij meteen zijn eersten
1en prijs. Hij heeft er nu den smaak van beet en een paar weken later (19 October)
trekt hij naar Amsterdam en wint er de tweede populaire... zooals hij wil.
Hij is dan op vier weken na, 20 jaar oud en het is de eerste maal van zijn leven,
dat de toekomstige wereld-kampioen in den spoortrein plaats neemt.
Dan komt 1914.
Vroeg in het seizoen is Moeskops al in conditie. In training, op de Scheveningsche
baan, verbaast hij ieder door zijn snelle vorderingen. Bekende amateurs laat hij zijn
achterwiel zien. Alleen Jhr. Bosch van Drakestein is hem nog de baas.
Moeskops, inmiddels overgegaan tot de categorie der onafhankelijken* klampt
zich als het ware aan Jhr. Bosch van Drakestein vast. De anderen heeft hij niet meer
noodig. Daar was hij al bovenuit gegroeid. Maar hij moet zoo hard gaan als Bosch.
Als hij Bosch kan kloppen, dan begint hij iets bijzonders te beteekenen. Hij oefent
... de tanden op elkaar. Doch Bosch blijft hem nog de baas. Geen wonder, want Bosch
van Drakestein was dat jaar zóó snel, dat hij in de halve beslissing van den Grand
Prix de Paris (waarin hij den oud-wereldkampioen Johnson en den Zwitserschen
amateur-kampioen Kaufmann gemakkelijk sloeg) de laatste 200 meter in 11.6 sec.
reed, een tijd welken de beste professionals op een cementen baan, thans nog bij
hooge uitzondering maken.
Intusschen gaat Moeskops door zijn oefeningskampen tegen Bosch in kwaliteit
sterk vooruit. En 19 Juli wint hij te Amsterdam het Kampioenschap van Nederland
der onafhankelijken, voor Gerard Leene en Louis Didier die al twee jaar langer reden
dan hij. Zijn match tegen den kampioen der Professionals John Stol, verliest hij echter
met 1 lengte.

*

Een categorie, welke tusschen die der amateurs en die der profs in stond. Onafhankelijken
mochten een hoogere vergoeding, dan hun onkosten bedroegen, aannemen.
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1915 is een zwak jaar voor Moeskops.
Hij hield van de sport, zeker, maar hij wilde geld verdienen. Daarvoor acht hij nu
den tijd rijp.
Door de oorlogsomstandigheden is er een tekort aan lange afstandsrenners, aan
de kerels dus die het meest verdienen. De buitenlanders kunnen niet komen. Moeskops
meent te kunnen profiteeren. Hij wordt stayer. Hij heeft momenten dat hij vliegt. Hij
ligt echter overhoop met de mechanische regelmatigheid, welke het rijden achter den
motor eischt.
Hij is niet iemand die langzaam aan, geleidelijk en in regelmatige aanwending,
zijn kracht kan verbruiken. Hij is de man die de kracht plotseling en in eens uitstoot;
bij hem explodeert de kracht. Hij is de sprinter, en ergo vlot het rijden achter den
motor niet. Het wordt nu een halfslachtig seizoen voor hem. Hij stayert, maar hij
rijdt er over den korten afstand bij. Dat gaat niet samen. In het kampioenschap van
Nederland voor onafhankelijken wordt hij dan ook geklopt. Hij eindigt als derde,
met drie lengten achter L. Didier en G. Leene.
1916.
Het laatste jaar van de Scheveningsche wielerbaan. In dit jaar teekent Moeskops
zich als toekomstig wereldkampioen af.
Hij had toen echter geen gelegenheid om groote buitenlanders te ontmoeten en
moest door de tijdsomstandigheden zich steeds maar blijven meten met zijn
Hollandsche collega's die hij stuk voor stuk aan kon.
Ging het serieus toe en was het verloop regelmatig, dan won Moeskops. Na drie
jaar te hebben gereden was hij de sterkste van alle Nederlandsche renners. Dat wist
hij en het werkte in zeker opzicht verslappend op hem.
Hij wist zich de sterkste en als puntje bij paaltje kwam won hij gedecideerd van
Leene, Schilling, Didier, Van Boxel en Van Nek.
Maar wat had hij aan die overwinningen?
Zij zeiden hem niets bijzonders. Wàt zij zeiden, wist hij al lang. Hij leerde er niets
meer uit. Zij brachten hem niet verder.
Dit jaar wordt hij professional.
Is snelheid de hoofdzaak vraagt hij zich af.
Neen! antwoordt hij.
Natuurlijk moet een hardrijder snelheid bezitten. Maar als er twintig hardrijders
zijn, dan zijn er dus ook twintig die snelheid bezitten. Waardoor wint nu de een van
den ander?
Hij stelt zich deze simpele vraag en spreekt er met de renners over.
‘Die eene wint, doordat hij sneller is.’
Neen, zegt hij, het is de manier waarop de snelheid wordt aangewend, die doet
winnen.
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De snelheid der renners ontloopt elkaar zoo goed als niets; soms totaal niets. Er zijn
er twee, er zijn er vier even snel.
Waardoor wint nu toch meest die eene man?
Er begint Moeskops iets te schemeren.
Door den schemer heen begint hij te zien, dat fijne knepen den doorslag geven.
De diepe kennis van het métier, daar gaat het om.
Wat wist hij eigenlijk nog van het métier af?
Tot nog toe had hij alleen maar op snelheid geoefend.
Hij begint nu over zijn vak te peinzen, hij begint te studeeren in zijn vak.
Niet het winnen heeft zijn volle aandacht, doch de techniek en de methode en de
wijze waarop men kan winnen.
Oogenschijnlijk wordt hij er niet beter op. Hij verliest verscheidene malen van
Didier en Leene. Hij is te veel afgeleid.
‘Hij valt ons op den duur toch niet mee, die Lange!’ wordt in het rennerskwartier
gezegd.
‘Hij is te speelsch,’ wordt opgemerkt door hen, die niet begrijpen, dat zijn speelsch
gemanoeuvreer studie is.
Maar juist in de periode waarin hij niet meevalt, laat hij zien, dat hij, bij de andere
Hollanders vergeleken, een klasse apart is.
Hij rijdt op de Scheveningsche baan tegen Klaas van Nek en Guus Schilling. De
twee Amsterdammers zijn het eens. Zij zullen den langen Hagenaar ‘inmaken’. Zij
combineeren. En de combine sloot als een bus.
Op 250 M. van de eindstreep zit Van Nek vóór en Schilling zit half naast Van Nek
en half naast Moeskops. Onder aan het kantje van de baan, met Van Nek vóór en
Schilling naast zich, zit Moeskops dus ingesloten. Hij zit om zoo te zeggen gemetseld.
Hij blijft nog even opgesloten zitten en wil er zich dan uitwringen. Doch Schilling
blijft juist een tikje voor hem liggen. Naast Moeskops' stuur zuigerstangt het been
van Schilling. Wringen is gevaarlijk voor Moeskops. Hij trapt nu tegen om er uit te
komen. Dat is het signaal voor de anderen. Daar hebben zij op gewacht. ‘Hup!’ roept
Schilling.
Op hetzelfde oogenblik waarop Moeskops tegen trapt, vluchten Van Nek en
Schilling. Plotseling spurten zij zoo hard zij kunnen. Moeskops is in eens eenige
lengten achter. Er moeten nog 200 Meter gereden worden. Dan zet de Lange zijn
armen recht en gaat hij achter op het zadel zitten. Zoo als hij toen op zijn machine
zat hadden wij hem voor dien nog niet zien zitten. Naar dien zit heeft hij gezocht.
En hij heeft hem teruggevonden. Later, toen hij zijn wereldkampioenschappen won,
zat hij precies eender.
Enfin, met rechte armen rukt hij aan het stuur en toont hij een geweldigen aanzet.
Hij is den spurt begonnen; den spurt die onvergetelijk is voor ieder kenner die er
getuige van was. Hij
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springt als het ware naar Van Nek en Schilling toe. Bij het uitkomen van de laatste
bocht heeft hij hen te pakken. Op de laatste 50 Meter moet hij nog twee man
passeeren, wil hij winnen. Hij gooit zich naast Schilling en met een formidabelen
coup de pedale slaat hij zijn concurrenten resp. met handbreedte en met halve
wiellengte.
Hij rijdt op die oude baan van dwarslatten, op die zware baan, waarvan de
losliggende latten een roffel lieten hooren, de laatste 200 Meter in 12 seconden.
Wij, die op het middenterrein, van spanning verwrongen, hadden toegezien, waren
er eerst stil van. Doch toen snelden wij bijeen en werd er over en weer, opgetogen
en verbaasd gevraagd ‘heb je dat gezien?’
12 Seconden, op die baan!
Het Duitsche wielerblad ‘Rad-Welt’ spotte ermee.
Dat hadden de allersnelste Duitschers op die baan van dwarslatjes nog niet kunnen
bereiken.
Het kon niet.
Maar ‘Rad-Welt’, uit de verte oordeelend, wist niet wat voor ons onomstootelijk
vast stond, n.l., dat wij in den beginneling Moeskops-van-een-paar-jaar-terug, een
wereldkampioen bezaten.
‘Zie je nu wel,’ zeggen de renners, die hem niet hadden begrepen, ‘dat je nu toch
alleen maar gewonnen hebt doordat je de snelste was.’
‘Ja,’ antwoordt Moeskops, ‘maar hoe kwam ik zoo snel?’
‘Doordat je zoo hard trapte!’ luidt de logica der renners.
Dat antwoord bevredigt hem niet. 't Was in zekeren zin wel juist, maar het was
geen antwoord dat in zijn overdenkingen paste.
Er begint hem weer iets te schemeren. Ik reed zoo hard doordat ik achter was, is
zijn conclusie. Hij begon in te zien, dat ‘achter zijn’, een voordeel kon beteekenen.
Hij begreep, dat er renners moesten zijn die het hardst reden wanneer zij moesten
inhalen. Die een prikkel noodig hadden!
Hij peinst en hij legt het eerste verband tusschen snelheid en gemoedstoestand.
Nu er in 1917 te Scheveningen geen baan meer is, verhuist Moeskops naar Bergen
op Zoom.
Hij dolt daar op de cementen baan zooals hij in 1916 in Scheveningen dolde.
1917 is niet bepaald een serieus seizoen. Hij zit daar te Bergen op Zoom dicht bij
het oorlogsterrein. En telkens zit hij aan de grens. In het cafétje van ‘Mie-Bet’, aan
den weg naar Antwerpen bij de wielerbaan gelegen, hoort hij opwindende verhalen
van uitgeweken Belgen die brieven over de grens brengen en brieven van de grens
halen. Hij hoort er vermetele daden van smokkelaars.
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Geestige vondsten, misleidende brutaliteiten met ware doodsverachting verricht,
prikkelen zijn belangstelling. De verhalen winden hem op. Hij wil van die koene
daden iets zien. Het avontuur boeit hem. Telkens zit hij aan de grenzen, bewonderend
de vermetelheid van patriotten en van paria's, van eerlijke heldhaftigen en van
goud-beluste duisterlingen.
Als de aantrekkingskracht verminderd is, komt er van de training iets meer terecht.
Is dat trainen? vragen echter de Zoomenaars die hem zien balanceeren, die hem,
op halsbreken af, equilibreerend, langzaam uit de bocht zien glijden. Is dat
gamin-achtige gespeel, dat rukken en dan plotseling stilstaan, dat aanzetten om slechts
50 Meter hard te rijden, is dat geslinger van het hek tot het kantje van de baan, is dat
training?
Hij slingert zich over de baan en stopt dan plotseling voor eenige renners die zich
oefenen en zet dan, vóór hen, zijn voorwiel dwars. Hij sluit hen op tusschen zijn
machine en het kantje van het gras. Zij equilibreeren en staan stil, doch hij dwingt
hen, met zijn voorwiel, af te stappen.
Afstappen, of ... het middenterrein in te gaan.
En als hij dan genoeg gespeeld heeft, helpt hij een werkman. Hij zaagt hout en
draagt balken, hij sjouwt vrachten en springt over een hek heen en weer, nog eens
en dan nog eens.
De Zoomenaars beschouwen hem als een clown. Hij is niet serieus zeggen zij. En
zij hebben het er over, wat er wel gebeuren zou, wanneer de Lange eens ernstig zou
willen.
Maar schrander als hij is had Moeskops, zooals reeds gezegd, ingezien, dat elk
vak zijn fijne knepen heeft. Hard rijden. zelfs heel hard rijden, ja, harder rijden dan
elk ander, was toch nog niet voldoende. Om het tot de grootste hoogte te brengen
waren de fijnste knepen onmisbaar. Al dat gespeel, al die gamin-streken, al die
clownerie, waarom geschaterd werd, was in werkelijkheid - hoe speelsch ook bedreven
- studie. Het was de hooge school.
En dat gesjouw met balken en met vrachten waren uitingen van overdenking. Er
zat bedoeling achter. Een aankomend renner moet zijn body ook nog wat anders
laten doen. Rennen alléén is niet voldoende zoolang de renner nog in zijn groei is.
Maar de renner moet precies weten, wat hij moet doen. Geen andere soorten sport
die andere vorming vragen, maar een soort van gymnastiek, doch niet de doodsche
gymnastiek van de onderwijsmethode.
Onder het gelach der toeschouwers bekwaamde Moeskops (die toen al in zag, dat
men zich in den sprint zou specialiseeren op korte hevigheid en op een technische
taktiek welke den renner van den langen spurt, hoe hard deze ook zou rijden, geen
kans zou geven) zich tot den geraffineerden en grooten tacticus welke hij is geworden.
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Hij leefde naar het ‘populaire’ voorbeeld van den jongen tijger, die speelt en speelt
en scheeve en kromme sprongen maakt, mis springt en over den kop buitelt, maar
voor wien elke speelsche sprong een voorbereiding is tot het vellen van zijn prooi.
Dat jaar won Moeskops ook het Kampioenschap van Nederland der professionals
... voor het eerst.
Er waren er meerderen die als wij, overtuigd waren in Moeskops een renner te bezitten
die de allergrootsten der wereld kon slaan.
‘Moeskops! je gaat harder dan je zelf weet. Je slaat ze allemaal. Ga er uit!’ werd
hem gezegd.
En in het voorjaar van 1918 (er werd ondanks den oorlog te Parijs nog gereden en
bovendien ‘de oorlog zou nu toch wel spoedig afgeloopen zijn’) bereddert de
toenmalige voorzitter van den Nederlandschen Wieler Bond, de heer Adrian, die te
Parijs zijn relaties had, het aldus dat Moeskops te Parijs kon starten.
Wij spitsten ons, want wij waren er van overtuigd dat er daarginds een grootsche
loopbaan zou aanvangen.
Maar vader Moeskops klaagde voor den heer Adrian zijn zorgen uit. Hij had liever
dat zijn zoon poelierde. Wat had hij aan die gevaarlijke racerij. Wat moest die jongen,
die geen woord Fransch sprak, daar in Parijs doen, in een land dat in oorlog verkeerde.
En dan te Parijs, dat bedervende milieu.
En de heer Adrian, die niet had geweten, dat de oude Moeskops er opgewonden
tegen was, zorgt er nu voor dat Moeskops niet naar Parijs gaat.
In 1916 had Moeskops er al ‘uit’ gemoeten.
Reeds twee jaar had Moeskops elders ‘hooge school’ moeten loopen. Doch ook
het derde jaar zou hij nog in Holland blijven, waar voor hem, als renner, niets meer
te leeren viel.
Vele maanden later zijn de toestanden veranderd.
De oorlog is geëindigd. En Moeskops is niet meer bij zijn ouders thuis. Hij meent
dat zijn vader hem belemmert. De meeningen botsen. Er ligt een wereld voor mij
open, zegt Moeskops. Er ligt een poel van verderf en mislukking op je te wachten,
antwoordt de vader. Moeskops is echter niet tegen te houden. Hij verlaat de stad
zijner inwoning en trekt in gezelschap van Van Kempen naar Brussel.
Hij heeft een contract ‘op 'n koopje’. Hij moet een match rijden tegen vijf man:
Sergent, Degraeve, Martin, Jean Louis en Van Bever. Menschelijkerwijze gesproken,
kon hij, die op dat moment niet eens ‘eigen spullen’ bezat, en die de laatste dagen
zijn training had gestaakt, het niet winnen. Hij reed echter zoo goed, dat hij er zelf
door verrast was en hij won. En of men hem nu al
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liet overrijden omdat er iets gebeurd was of gebeurd zou zijn ... hij reed en won weer
en zegevierde over al zijn concurrenten. Zijn debuut in het buitenland werd een
opzienbarende overwinning. Op slag was hij een man van internationale reputatie.
En nu gaat het met sprongen.
Na een sensationeelen rit tegen Spears te Brussel, vertrekt hij begin October 1919
naar Parijs.
De Franschen lachen om den Hollander, die 1 M. 87 lang is en precies 100 K.G.
weegt.
‘Sterk!’ zeggen zij, ‘maar niet soepel genoeg.’ En bovendien ‘groen’.
Moeskops, die geen woord Fransch kende, heeft teleurstellende doch uiterst
leerzame ondervindingen.
‘Had ik wat Fransch gekend dan bezat ik heel wat meer dan nu!’
Op de baan, in de wedstrijden, gaat het hem echter best. Hij slaat alle Franschen
en heeft alleen maar moeite met Sergent. Feitelijk heeft hij maar twee concurrenten:
den Franschman Sergent en den Australiër Spears. Hij wint van Sergent en verliest
van hem. Het gaat om en om.
In 1920, stukken sneller geworden, gaat hij naar Amerika. Ook de Yankees maken
grappen. Om Frank Kramer te slaan moet je een snelheidsknobbel bezitten, beweert
een sportblad, dat met den uit de klei getrokken Hollander solt. En hij wordt tegenover
Frank Kramer geplaatst.
Het wordt een sensationeele match. Later, bij de details, zullen wij er meer van
vertellen. Moeskops wint op overweldigende wijze.
Het is geen ‘verliezen’ wat Frank Kramer doet, hij krijgt eenvoudig een pak slaag.
Nog nooit is de fameuze Amerikaan zoo afgedroogd. Op het middenterrein kijken
Europeesche renners toe. Hun respect voor Kramer is groot. Kramer is een
geweldenaar, zeggen zij. En hij is bovendien een groot tacticus.
Als tacticus laat Moeskops hem een jammerlijk figuur slaan.
Als ‘geweldenaar’ maakt hij Kramer af.
De Europeesche renners kijken Moeskops aan en zeggen: zooals jij rijdt, hebben
we 't nog nooit gezien.
Als Kramer nog een paar maal verliest, blijkt zulks in het Amerikaansche systeem
niet te pas te komen. Men kan niet altijd winnen!
Er komen nederlagen. Maar na de nederlagen rijdt Moeskops er de besten weer
uit. Hij zegeviert over Eaton, den snelsten man dien Moeskops tot op dat moment in
Amerika had ontmoet. En hij slaat ook Arthur Spencer dien Moeskops boven Kramer
achtte te staan.
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Moeskops ten tijde, dat hij bij den expediteur Koot werkzaam was.
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Moeskops in training op de baan te Bergen op Zoom (1917).

Onmiddellijk nadat Moeskops her wereldkampioenschap voor de eerste maal had gewonnen
(Kopenhagen 1920) begon het te regenen. Gehuld in chamber-cloak begeeft hij zich naar Prins Harold
om diens gelukwenschen in ontvangst te nemen.
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Hij is de snelste die ooit uit Europa is overgekomen, schrijven de bladen nu.
En in 1921 gaat Moeskops ten tweede male naar Amerika. Hij toont gezonde, zeer
bevattelijke hersens te hebben. Hij kent al aardig wat Fransch en legt zich nu op het
Engelsch toe. Als de renners elkaar iets toeroepen, verstaat hij hen. Hem worden nu
geen knollen voor citroenen meer verkocht.
Moeskops is een klasse apart geworden.
Als hij wil is hij ongenaakbaar.
Hij toont dit vijfmaal achtereen, in de Wereldkampioenschappen.
1921: Wereldkampioen (Kopenhagen).
1922: Wereldkampioen (New-Brighton en Parijs).
1923: Wereldkampioen (Zürich).
1924: Wereldkampioen (Parijs).
1926: Wereldkampioen (Milaan).
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De allereerste wedstrijd.
Wij hebben tot hier een Vluchtig Ontwikkelingsbeeld gegeven. Doch nu beginnen
wij te detailleeren.
Het past nu eenmaal in een biografie haarfijn uit te pluizen hoe de ‘gevierde artiest’
tot het beoefenen van de kunst, waarin hij zou excelleeren, is gekomen.
Zijn aanleg is bij ‘Spielerei’ aan het licht gekomen.
Zeventien, achttien jaar oud, moest hij voor zijn vader, die toen kippenboer was,
er op uit.
Hij bezocht de omliggende markten, zooals Delft, Rotterdam, Gouda en Leiden,
probeerde daar koopjes te halen en trachtte die dan weer op de Haagsche markt met
winst van de hand te doen. Op de tusschenliggende dagen ging hij de omliggende
dorpen af, om op de boerenplaatsen kippen en konijnen te koopen en voor de
goedkoopte deed hij dit alles, weer of geen weer, per fiets.
De fiets van Moeskops-de-renner is steeds een merkwaardigheid geweest. Maar
de fiets van Moeskops-de-kippenboer was ook een zeldzaam exemplaar.
Zij was door Moeskops eigenhandig opgebouwd uit onderdeelen, welke hij op de
markt in partijtjes oud roest had gevonden. In het eene partijtje vond hij 'n pedaal
met kruk en in het andere een trapas met kamwiel. Bij een lorrenkoopman kocht hij
voor een paar dubbeltjes een oud frame en hij scharrelde en prutste en kwanselde
net zoo lang tot de fiets compleet was. De geheele machine had nog geen vier gulden
gekost. Op dat instrument was het dat hij de markten en dorpen bezocht en waar hij,
volgens den volksmond, van gezondheid glom, (in Duitschland zouden ze zeggen:
hij was ordinair gezond), diende die fiets natuurlijk tevens om zijn overtolligen
levenslust te ventileeren. Hij fietste, met de groote kippenmand voorop, achter auto's
aan, haalde allerlei strapazen uit met kruideniersbedienden en slagersjongens, die
hij onderweg ontmoette, speelde met hen ‘krijgertje’ op de fiets en toen hij daarbij
een paar maal van het jaagpad af in het water was gedrongen, zwiepte hij een heele
rits van die toevallige kennissen midden in de Loosduinsche vaart. Ieder het zijne!
was zijn leuze. En zoo bleef hij meteen meester van het terrein.
Zag hij op zijn tochten een fietser voor zich uit rijden, dan trapte hij gauw naar
hem toe om 's te kijken wat voor een snuiter het was. En viel die gloednieuwe amice
in de termen, dan werd gezamenlijk verder gefietst, hetgeen doorgaans weer op de
een of ander bijzonder populaire streek uit liep.
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Geheel in deze lijn, immers tartenderwijze, is zijn eerste wedstrijd tot stand gekomen.
Hij stond met zijn fiets, waarop een mand waarin zich ongeveer 50 hoenders
bevonden, op een erf onder Monster toen een boerenknul de opmerking maakte, dat
Moeskops een rotfiets had. Die boerenjongen was de zoon van den baas, maar
Moeskops was ‘in zijn eer getast’ en had op dat moment maling aan baas en zoon
en zaken tegelijk weshalve hij dien ‘pummel’ dan ook subiet de volle laag gaf.
‘'n Rotfiets ...!! al kwam jij, leelijke boerenkinkel! met de mooiste fiets van heel
Monster, dan ben ik op mijn rotfiets nog veel eerder in den Haag dan jij.’
De ‘boerenkinkel’ diende van repliek en noemde hem een ‘vuilen opschepper’
dien hij wel even zou leeren z'n grooten bek te houden.
‘Nou! ik doe het met je,’ zei de boerenzoon, ‘maar dan moet je een minuutje
wachten want dan ga ik even de racefiets van mijn broer halen.’
Moeskops had er geen idee van, wat een racefiets was, maar toen hij de
boerenjongen met die fiets zag komen, dacht hij: ‘Rooiem!’ wat heeft die vent een
mooie spullen.
‘Ik zie hem nog komen,’ vertelt Moeskops, ‘een prachtfiets, groen met biesjes en
de bovenbuis naar voren afloopend. En toen die knul die fiets had klaar gezet, zei
hij, dat hij nou nog even zijn fietsschoenen moest halen.
Daar kwam hij aan op lage schoenen - ik zie die dingen nog - met twee riempjes,
die met een gesp opzij werden gesloten! Verdomd, ik was 'n beetje onder den indruk
gekomen, maar later steunde ik er toch weer op, dat er géén één was, die mij, 's
avonds bij het “naloopertje” spelen kon krijgen en dat die boerenlummel dat dan
toch zeker ook wel niet zou kunnen. Voor de securiteit nam ik de mand van mijn
fiets, want ik dacht, je kunt nooit weten wat voor een rare snurker het is. Nou! daar
gingen we!
Ik wou dien knul eerst wel wat in de gaten houden, doch toen ik hem zag
wegspartelen had ik het al gezien. Ik ging hem achterna, trapte hem voorbij en bleef
zoowat 'n honderd meter voor hem rijden. Ik keek steeds naar hem om en riep dan:
kiep! kiep! kiep! kiep!, net zooals ze op het erf de kippen roepen. Toen keerde ik
terug en lachte ik hem uit en terwijl de boeren hem bespotten, bracht ik hem aan het
verstand, dat hij te min was om me met hem te meten.
Dat is mijn eerste wedstrijd geweest en toen ik naderhand weer in Monster kwam
hoorde ik, dat die knul en zijn broer aan hardrijden deden en voor de beste rijders
van het dorp golden.’
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Kennismaking met de baan.
'n Klein jaar later, in 1913 - op een Donderdag in de maand April - kwam Moeskops
op de markt te Delft een kennis tegen: den Haagschen poelier P. van der Zijden.
Zij hadden het erover dat de handel zoo stil was en Moeskops, die nog geen cent
verdiend had, probeerde toen maar zijn fiets aan den man te brengen. Je bent koopman
of je bent het niet. Het was echter zijn fiets, zijn oud-roest creatie, en afmijnend tot
zeven en een halven gulden, vond hij er nog geen kooper voor.
Toen besloot hij maar met Van der Zijden naar huis te peddelen. Zij babbelden
over duiven, kippen en konijnen toen, halverwege den Delftschen weg, een auto
kwam aansnorren.
‘Daar kruip ik achter,’ waarschuwde Van der Zijden en Moeskops antwoordde
toen: ‘dat is goed, dan ga ik met je mee!’
De auto reed nogal hard en toen hij voorbij stoof moest Moeskops alle moeite
doen om er achter te komen. Van der Zijden was er evenwel niet in geslaagd hem te
pakken te krijgen en peddelde nu in zijn eentje verder. Bij de Hoornbrug liet Moeskops
de auto schieten en op het hek van de brug gezeten, een deuntje fluitend, wachtte hij
Van der Zijden op.
Zoodra deze bij Moeskops was gekomen zeide hij: ‘Verrek! nou ben ik hardrijder
en ik kan hem niet te pakken krijgen en jij op die gammele kar wel. Wil ik je 's wat
vertellen, als ik kon wat jij kon, dan verkocht ik mijn zaak en zou ik rijk worden met
racen.’
Moeskops, die van de racerij nog niet het geringste wist, informeerde toen verder
en vroeg wat Van der Zijden eigenlijk bedoelde.
‘Maar man!’ merkte Van der Zijden op, ‘jij hebt mirakel veel aanleg om racer te
worden en je moet zoo gauw mogelijk naar de baan. Daarop lichtte Van der Zijden,
die amateur-wielrenner was, hem nog verder in en zij spraken af, dat hij den volgenden
Donderdag Van der Zijden 's middags zou komen halen. Ze zouden dan samen naar
de Scheveningsche wielerbaan gaan, als hij maar zorgde, dat hij een dubbeltje in
zijn zak had want dat moest hij voor entree betalen, dan zou Van der Zijden hem
verder wijs maken.
Zoo geschiedde het dan ook. En nu is wel karakteristiek, hetgeen Moeskops liet
volgen, toen hij ons deze toedracht had verteld.
‘Van het moment, dat ik op de baan was gaan kijken, voelde ik me wielrenner.’
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Op dat terrein, op dat gebied waar hij niets van wist, totaal niets, zou hij slagen, dat
stond bij hem vast, ‘zooals zijn tanden vast in zijn mond stonden’.
Anderen, aan wie plotseling geopenbaard werd waarin zij zouden slagen en groot
worden, beefden ervan en waren volgens den geijkten term der biographen, aan een
hevige emotie ten prooi.
Maar Moeskops was nu eenmaal het van zon en zeelucht doortrokken
natuurproduct, hij was de kerngezonde, machtige jonge athleet, die wel van kou
gerild en gebeefd had, maar zelden of nooit van nervositeit. Zooals hij zijn spieren
tot uitbundige daden commandeerde, zoo legde hij zijn zenuwen een gelaten rust op.
Koel en rustig bergde hij het gevoel in zich op van dáár, op die baan nog te zullen
slagen.
Hij woelde en droomde er niet van; het was voor hem een uitgemaakte zaak; een
rustige zekerheid.
Vader wilde het niet hebben en verzette zich.
Maar zwijgend gaf Moeskops een welsprekend antwoord.
Hij meldde zich bij den verhuizer Koot, en sjouwde drie weken achtereen, van 's
ochtends vroeg tot den laten avond, canapé's en kasten, tafels en haast ontilbare kisten
vol van breekbare waar.
Hij sjouwde zijn race-fiets bijeen. En terwijl hij daar sjouwde voelde hij zich
renner.
Iedere trede op de trap, welke kraakte onder het gewicht der lasten, was voor hem
als een machtige duw op het pedaal.
Drie weken later, op het Wassenaarsche slag, in een wedstrijd voor Nieuwelingen,
wint hij (achter den Hagenaar Stolte) den tweeden prijs.
Hij wist het. Hij was wielrenner.
Toen begon hij te trainen op de baan, op de oude Scheveningsche baan, waarvan
wij reeds hebben verteld.
Alsof vallen niet mogelijk is, zeilt hij direct de steile bochten door. Hij krijgt
dadelijk een voorliefde voor de bochten. Hij begrijpt het nog niet, hij weet nog niet
waar het in zit, doch hij voelt, dat de bochten de beslissing kunnen brengen.
Hij voelt de beteekenis van de bocht. En hij oefent hoog en laag en is binnen een
paar weken baan-vast als de beste. Dan gaat hij aan de wieltjes hangen. Hij oefent
met de sterkeren, want alleen van de sterkeren kan je leeren.
En zoo oefent hij - lang niet iederen dag, want vader pruttelt, dat er geleefd en dus
gewerkt en gepoelierd, moet worden - van begin Juni tot begin September en sleept
dan gauw twee eerste prijzen in de wacht: een medaille en ... een levend varken.

Joris van den Bergh, Te midden der kampioenen

20

Eerste overwinning op de baan.
Zoodra de fiets - vooral doordat er een handel in tweede hands rijwielen was ontstaan
- een beetje meer onder het bereik van ‘het volk’ was gekomen, waren buitenlandsche
baandirecteuren er toe overgegaan wielerwedstrijden in de volksspelen te betrekken.
Zij zetten eens per jaar een programmaatje in elkaar, waarbij ‘het volk’ dat van het
rijwiel gebruik maakte (krantenjongens, bakkers, slagers, winkelbedienden en
‘loop’-jongens) gelegenheid kreeg zijn krachten te meten. De bedoeling was een
populairen middag te hebben en het publiek een vermakelijke vertooning voor te
zetten. Indien wij ons niet vergissen was het Parijs, dat deze populaire wedstrijden
in het leven heeft geroepen.
Toen echter de bakker Jacquelin een dier wedstrijden had gewonnen en hij zich
snel daarna als een renner van formidabele capaciteit ontpopte (in de jaren van
negentig was Edmond Jacquelin de afgod van het Fransche publiek) werden de
populairen door velen met een ander oog aangezien en werd het een soort van sport
bij deze wedstrijden jongens van aanleg te ontdekken. Er zijn er ook verscheidene
ontdekt geworden en tal van renners, die het naderhand tot vermaardheid en zelfs
beroemdheid hebben gebracht, zijn begonnen met de aandacht op zich te vestigen
door de populaire te winnen.
Hier in Holland was het gewoonte geworden het zomerseizoen met dergelijke
wedstrijden te besluiten. Wanneer de tijd zoover gevorderd was, dat de baandirecties
het risico van een gewonen wielerwedstrijd te groot geworden achtten, dan gaven
zij, als hekkensluiter, een populairen wedstrijd.
In 1913 nu, sloot de Scheveningsche baan haar seizoen met een populaire op 28
September af.
Er stond een nummer voor nieuwelingen op het programma, een voor fietsenmakers
en dan nog een voor slagers, winkelbedienden enz.
Tegenwoordig zijn de wedstrijden voor nieuwelingen talrijk, doch toen ter tijd
bepaalde men er zich in hoofdzaak toe de nieuwelingen eerst bij de populaire kans
te geven.
Moeskops, die als poelier even goed bij de slagersbedienden had kunnen starten,
verkoos echter bij de nieuwelingen uit te komen. Hij had nu van begin Juni tot half
September, dus gedurende drie en een halve maand, vrij regelmatig op de baan
geoefend en waar het toch zijn ernstig voornemen was renner te worden, kwam hij
liever als nieuweling-renner dan als poeliersbediende uit.
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De wedstrijd ging over één K.M. en de 17 deelnemers werden over 6 series verdeeld.
Alleen de eerst aankomenden werden geplaatst en Moeskops won zijn serie zonder
zich in te spannen. In de halve beslissing won hij weer, waarna hij de beslissing had
uit te vechten met J. Storm, G. Bontekoe en J. Kloeg. Het resultaat was, dat Moeskops
eerste werd, gevolgd door Storm en Kloeg.
Hij reed slechts een paar maanden, maar dat hij toen al in den strijd zijn hersens
gebruikte blijkt wel hieruit, dat de verslaggever van Het Vaderland kon opmerken,
dat ‘Moeskops handig en met begrip reed’.
Dit typeert. Want doorgaans weten nieuwelingen, die hun eersten wedstrijd - een
wedstrijd op de baan en dus voor publiek - rijden, van louter nervositeit niet wat zij
doen. Hij echter reed zijn eersten baanwedstrijd direct als een renner, ook daardoor
aantoonende, dat hij geboren vakman was.
'n Paar weken later, 19 October, beëindigde de Amsterdamsche baan haar
exploitatie-seizoen met 'n populaire.
Moeskops schreef in en toog naar Amsterdam. Zooals reeds in ons ‘Vluchtig
Ontwikkelingsbeeld’ is verteld, was hij toen op 4 weken na 20 jaar oud en het was
de eerste maal dat hij per trein reisde. Hij wist niet wat hem overkwam en als een
kind zat hij naar de velden en de voorbij vliegende telegraafpalen te kijken.
Geëmotioneerd kwam hij op de baan aan, maar niettemin liet hij zich door de hem
vreemde omgeving niet intimideeren en tot verwondering van velen kon hij de
vreemde baan direct goed rijden. Zijn geslinger en gespeel op de Scheveningsche
baan wierpen hier hun nut af.
Toen hij zich naar den start begaf wachtte hem echter een onaangename verrassing.
Hij had namelijk ingeschreven zonder te weten dat hier géén nummer voor
nieuwelingen op het programma stond en dat hier alleen slagers, winkelpersoneel
enz. van de partij mochten zijn. En evenmin was hem de bepaling bekend, dat zij die
reeds een ander nummer hadden gewonnen, in deze populaire niet mochten uitkomen.
Zooals gezegd: zich naar den start begevende, kwam 'n meneer, een jurylid, naar
hem toe en zei: ‘'t spijt mij Moeskops, doch jij hebt de vorige maand te Scheveningen
een wedstrijd voor nieuwelingen gewonnen en daardoor mag je nu niet uitkomen.’
Moeskops toonde niet in het minst hoe onaangenaam verrast hij was. Maar hij was
er toch bepaald van geschrokken. Doch niettemin gaf hij laconiek ten antwoord, dat
die andere fietser van Scheveningen, zijn broer was. Die was nieuweling, maar hij
was poelier en hij mocht hier dus meerijden.
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Met dit brutaal nuchtere antwoord nam het jurylid genoegen. De verklaring was
werkelijk afdoende.
Er over sprekende zegt de Lange nu nog: ‘Nou ja! alle harten bij je eigen, wat
moest ik doen. Ik had veel geld uitgegeven en 'n treinreis gemaakt, nou ... wat moet
je dan doen. Moet je dan niet rijden? Bovendien, waar was de contrôle op de andere
deelnemers? Van mij wisten ze 't, omdat het zoo kort geleden was. Maar hoeveel
zaten er niet onder, die hier of daar ook een prijsje hadden gewonnen? Dan hadden
ze 't mij maar dadelijk moeten schrijven.’
Enfin, hij reed om met een paar lengten te winnen van Storm, die ook hier tweede
was. Ottehof eindigde als derde.
De prijs dien de Lange hier gewonnen had was ... een levend varken.
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De eerste buitenlandsche.
In ons ‘Vluchtig Ontwikkelingsbeeld’ hebben wij er reeds met enkele woorden van
gerept, dat Moeskops in 1919 het ouderlijk huis had verlaten.
Zijn vader zag teleurstelling, gevaar en mislukking, waar hij zegepraal en welslagen
zag over de geheele linie. Er zijn karakters, die steun en aanvuring behoeven, willen
zij slagen. Het karakter van Moeskops ontplooit zich het sterkst bij tegenwerking en
ongeloof. Het uiten van het volste vertrouwen in zijn kunnen, maakt hem voorzichtig
en weifelmoedig. Wanneer je echter tegen hem zegt: ‘Ik geloof niet, dat je er komt,’
dan wordt hij geprikkeld. Het wekt hem op. Het maakt, dat hij reageert in daden.
Hij is niet de man die bewijzen zal dat je gelijk hebt: neen, hij is de man die
bewijzen zal, dat je je vergist, dat je ongelijk hebt.
Als hij later, in den winter van 1925, na vier wereldkampioenschappen te hebben
gewonnen, van het rennen beu is en hij maanden achtereen geen fiets meer aankijkt
en als ook Januari, Februari. Maart en April van 1926 verstrijken zonder dat hij traint
en bij hem het voornemen om de rensport vaarwel te zeggen een zoodanigen vasten
vorm heeft aangenomen, dat hij in het Westland op zoek is naar een boerenhuisje
met een lapje grond om zich blijvend te vestigen, dan is één opmerking van ons
voldoende om hem met 'n nijdigen kop tot training te brengen en hem op tournee te
krijgen.
Droog voor ons uit beweerden wij toen, dat 't maar goed was, dat hij er mee ophield,
want dat hij 't toch niet meer zou kunnen.
‘Dat zal ik je dan eens anders laten zien,’ antwoordde hij met op elkaar geklemde
kaken. En den volgenden dag fietst hij ons voorbij, transpireerend in de hooge kraag
van zijn dikken sweater.
Geen rustige rust in het Westland.
Hij had zijn training weder aangevangen.
Louter om te bewijzen, dat wij ongelijk hadden en dat hij 't nog bliksems goed
kon.
Denk niet, dat wij hier te doen hebben met den zoon, die met zijn ouders in onmin
leefde. Ieder die de verhouding tusschen Piet Moeskops en zijn ouders in die dagen
heeft gekend, weet, dat deze groote kerel, zoo ruw van bolster ‘kinderlijk’ veel van
zijn ouders hield. En hij stak zijn diepe toegenegenheid - als zoovelen vaak bijna
schaamtevol doen - niet weg.
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Neen, Moeskops ging er niet op uit om een conflict te scheppen en jegens zijn ouders
zegevierend zijn grande te kunnen halen.
Hij ging, gedreven door het stellige weten, te zullen slagen en te toonen, dat hij
ook innerlijk, sterker was dan zijn ouders dachten. De poel van ondergang waarvan
zijn ouders hadden gesproken, lag er.
Maar hij zou er niet in ondergaan, doch er loerend omheen wandelen.
Hij ging! Maar hoe?
Wel, hij had in zijn baanmachine een paar wegwielen gezet en met Piet van
Kempen, die hetzelfde had gedaan, fietsten zij in Februari 1919, zonder eenige
verbintenis in zicht, louter de bonne aventure, naar Brussel.
Onder zijn zadel, in een handvalies van klein formaat, bungelde zijn bezit, zijn
‘uitzet’: 'n race-broekje, 'n truitje, race-schoentjes, een hemd, een onderbroek en 'n
zakdoek, waarin dertig gulden zaten geknoopt.
De verdere uitrusting bestond uit 'n schrander brein, gezondheid, kracht, 'n
onwrikbaar geloof in de toekomst en uit 'n paar handen die tot elken eerlijken arbeid
gereed stonden.
Zoo werd de wereld-tournee begonnen.
In Brussel aangekomen, meldt hij zich op de baan, maar er was voor hem
voorloopig niets te doen.
Want - en voel nu de teleurstelling - hij, die berichten over de baan in het
Sportpaleis gelezen had, kwam daar tot de ontdekking, dat de geheele inrichting niet
anders dan een verwaarloosd Tehuis voor soldaten was. Er zou wel binnen enkele
dagen aan gewerkt worden, doch dat bleek ook maar een praatje te zijn. En na eenigen
tijd rondgezworven te hebben, keerde hij met de kous op den kop naar Holland terug
waar begrijpelijkerwijze niet zoo'n heel klein beetje over deze ‘buitenlandsche reis’
gemeesmuild werd.
Eenigen tijd later, einde Maart, werden er echter in het Palais des Sports werkelijk
wedstrijden georganiseerd en Moeskops fietst ten tweede male, met gelijke uitrusting,
naar Brussel.
Hij informeert op de baan, waar hij onderdak zou kunnen komen en men weet een
goeden kostbaas voor hem, iemand, die veel omgang met renners had. Hij wordt
gebracht bij Anton Martinius, bijgenaamd de Tul, (Hollander van orgine) en neemt
daar à raison van 25 franc in de week, alles inbegrepen, zijn intrek. Voor de eerste
week heeft hij geen zorgen; daar heeft hij ‘kas’ voor. Hij loopt dan verschillende
zaken af en eindelijk, in de rue Gray, vindt hij bij een fietsenmaker werk.
‘Alles goed en wel,’ zegt hij, ‘maar ik wil niet den geheelen dag werken, er moet
ook iets van het rijden terecht komen.’
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Enfin, hij komt met den baas overeen, dat hij 80 centimes per uur zal verdienen en
dat hij zal werken van 's ochtends 7 uur tot 's middags half twee achtereen. Dan heeft
hij 6 franc verdiend en kan hij dus Anton Martinius betalen.
Hij gaat aan den arbeid en de baas is content; de lange kaaskop is geen sukkelaar.
's Morgens werkt hij en 's middags, na het eten, gaat hij naar de baan.
Met de Belgische renners (luidruchtig en minnaars van een lach en grap als hij)
is hij gauw eigen. Hij dolt met hen mee, maar wat rijden zij vreemd; heel anders dan
in Holland. Zij slingeren over de baan voor en langs elkaar en je kunt er eenvoudig
niet doorheen komen. Wat is dat? vraagt hij.
Wel, het reglement schrijft toch voor, dat je alleen in de laatste 200 Meters niet
van je lijn mag afwijken.
O, zegt hij, huldigen jullie deze opvatting, dan zal ik je ook wat laten zien. En nu
begint hij te zig-zaggen en lussen te beschrijven. Het is net een spelletje voor hem.
De kwajongensaard vond er een uiting bij. De Belgen gieren om dezen langen vent,
om dezen langen zot, maar ze zijn 't er over eens: rijden kan die kaaskop.
Drie, vier weken had hij nu getraind en dan is het zoover, dat er over hem gesproken
wordt. Hij sprint best! en als dan de Directeur den sprintwedstrijd om het
Winterkampioenschap voorbereidt en hij de deelneming internationaal wil hebben,
doch met het engageeren eenige moeilijkheden ondervindt, noemt Linart zijn naam.
‘Waarom neemt u den Hollander Moeskops niet?’
De directeur weifelt: ‘och die naam trekt immers niet!’
‘Maar daarna zal hij trekken!’
En daar krijgt Moeskops een engagement, zijn eerste engagement in het buitenland,
een engagement van ... 100 francs à 15 cents. Hij durft geen eischen stellen en liet
het aan den directeur over. En daar kwam het: ... 100 francs.
Dat was geen betalen!
Maar toen hij aan zijn 80 centimes per uur dacht, accepteerde hij het aanbod toch
maar wijselijk.
Nog veertien dagen had hij om zich voor te bereiden. En hij zou zijn best doen en
ijverig trainen.
Zijn conditie was goed, dat wist hij en zij bleef goed, tot 5 dagen voor den
wedstrijd. Toen, plotseling, ging hij niet meer. Er zat geen schot meer in. Hij was
zijn ‘gevoel’, zijn snelheid kwijt. Wat hij ook probeerde, hij ‘ging’ niet meer. Daar
snapte hij nu geen steek van. Waar kon dat nou in zitten. Hij piekerde over zijn
voeding welke toch wel te slap kon zijn en dat hij te ongeregeld at; dan meende hij
weer, dat het aan zijn fiets lag, aan zijn zware spullen en aan zijn stand. Hij zette het
zadel een
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tikje hooger, dan weer het stuur een ietsje vooruit, maar niets bracht verbetering. Hij
‘ging’ niet, 't was plotseling gedaan met hem.
Zóó mismoedig was hij ervan, dat hij Dinsdag, vier dagen voor den wedstrijd, zijn
fiets opnam en in de boxe neergooide en er niet meer naar omkeek tot den dag van
den wedstrijd toe.
Wat toch de oorzaak is geweest?
Moeskops zegt: dat weten we niet en dat zullen we vermoedelijk nooit weten. Hij
heeft het in zijn verdere loopbaan vaker ondervonden, ‘dat het soms plotseling niet
meer “gaat”.’ Renners, die brassers zijn, moeten buiten beschouwing blijven. Bij
hen is het vanzelfsprekend, dat er een collaps komt.
Moeskops heeft er vaak over nagedacht: er waren momenten, dat hij gewoonweg
niet uit de voeten kon, dat hij niet opschoot en dat het echte flitsende totaal zoek was.
Geen enkele verklaring was er voor aanwezig. Er was niets gebeurd, dat als oorzaak
kon worden aangenomen. Hij, die nooit spiritualiën gebruikt en nooit rookt, had
geleefd precies als de vorige week, als twee weken geleden, drie weken geleden,
vier, vijf ... tóén ging het wel, en nu, in eens, ging het niet. Soms ging het twee dagen
niet, soms een heele week niet.
Ja! zegt hij, dan komt er een geleerde en die zegt: ‘overtraind’! Maar dat is een
bewijs, dat hij er totaal niks van weet. Want een renner die werkelijk overtraind is,
blijft zeer langen tijd uit conditie. Zoo'n renner komt feitelijk de rest van het seizoen
niet meer op streek. En de mogelijkheid is groot, dat hij nooit meer de oude wordt.
Ongevallen buiten beschouwing gelaten, is het ergste wat een renner kan overkomen,
dat hij overtraind raakt. Maar hier hebben we slechts te doen met een verschijnsel
van eenige dagen, twee, drie, vier, vijf of zes. De renner voelt zich puik, niets heeft
hem gemankeerd, hij heeft niets anders als gewoonlijk gedaan, zijn lust om te rijden
is even groot en toch ... plotseling is zijn conditie naar de maan.
Vaak heb ik gezocht, wat het toch wel kon wezen. Een antwoord heb ik niet
gevonden. Er moeten onnaspeurlijke oorzaken zijn. ‘Wat bliksem nog toe: zelfs een
automobiel loopt toch niet altijd even vlot en gemakkelijk en zoo'n ding houdt er
toch niet eens een gemoedsleven op na.’
Als die motor minder goed loopt, zeggen ze: 't ligt aan de lucht, 't zit 'm in de
carburatie.
Waarom zou 't bij ons ook niet in de lucht, in de carburatie zitten? Wordt onze
carburatie niet beheerscht door ons gemoedsleven?
Een renner, wiens gemoedsleven zich niet in zijn verrichtingen weerspiegelt (groote
daden en teleurstellende) is hoogstens een middelmatige, nooit en nooit een
wereldgroote. Ik heb in Frank-
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rijk wel met artisten gesproken: het gemoedsleven, oh, la la!! roepen zij uit, het is
alles voor den artiest.
Voor den artiest alleen?
Ieder, die groot is op zijn gebied, is te beschouwen als artiest. In zeker opzicht
zijn artisten en groote sportmen familie van elkaar. Hun grootheid stamt uit hun
gemoedsleven en hun kuren ook. Als een artiest een zeker sentiment moet hebben
om artiest te zijn, dan heeft de sportman eveneens een zeker sentiment noodig om
een groot sportman te kunnen worden. Zonder dat sentiment wordt nooit eenig
sportman waarlijk groot. En dit - ook al voelen we ons volmaakt rustig en evenwichtig
- wordt òf gekoesterd en gesterkt, òf gepijnigd totdat het verflenst.
De renner, die alleen maar physiek traint, is als de kunstschilder die alleen maar
verft. Zooals je schildert met je brein, met je gemoed, met je gedachten en met je
sentiment, zoo kan je sport beoefenen, trainen, met je brein, met je gemoed.
Hij weet het niet anders, niet beter te zeggen.
Je moet voelen wat het is, zegt hij.
Je kunt een spier ontwikkelen door oefening. Je laat haar veel werken en je
onderhoudt haar goed en dan wordt zij vanzelf sterk. Dat is doodeenvoudig. Maar
een spier die alleen langs dien weg is sterk geworden, is een ‘domme’ spier, zegt
Moeskops.
Nu kan je een spier ook versterken door middel van je ‘gedachten’, zegt hij, door
met je hersens bij die spier te zijn. De meeste menschen weten niet, wat de
hersen-bijstand voor den sportman beteekent. De meeste sportlui, althans het gros
der renners, weet er ook niets van. Het is maar een dood-enkele die de zaak voelt.
Ze lachen erom en kijken je net aan alsof je uit Meerenberg bent geloopen.
Maar ik zeg je, wanneer je een spier hebt versterkt door er aan te denken, door er
met je hersens bij te zijn, dan is dat een heel ander ding dan die andere sterke spier,
die ‘domme’ spier. Dan is dat een levendige, gevoelige, snel reageerende spier, dan
is dat een spier met gevoel en begrip.
't Klinkt gek hèl maar als je dàt in je leven hebt gebracht, dan is het net alsof je
spieren in je sport meedenken. Dàt moet je hebben wil je als sportman het grootste
bereiken. Je kunt oefenen zoo veel als je wilt, je kunt aanleg hebben, heel ijverig
wezen, prachtig gespierd zijn, maar ‘dat andere’ moet er bij komen wil je excelleeren.
Later, als hij te Parijs zijn bivak heeft opgeslagen, noemen de Franschen hem lui, te
lui zelfs om te trainen. De Hollander oefent niet en toch blijft hij maar even snel.
Iederen dag gaat hij naar de baan, scharrelt er wat rond, ontkleedt zich, trekt een dun
truitje en een race-broekje aan, maar rijden, oefenen, doet hij zoo goed als niet.
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Hij ligt op het middenterrein in het gras en kijkt naar de anderen hoe die zich
inspannen.
Hij is te lui, zeggen ze, te lui zelfs om te trainen.
Maar ze snappen er niets van, die Fransche renners en die Fransche journalisten.
Wanneer je in volle conditie bent, zegt Moeskops, dan behoef je niet veel meer te
trainen. Dan moet je hoofdzakelijk met je hersens trainen. Je moet wel naar de baan
gaan; je moet per se met je geest en met je gedachten midden in de beweging blijven.
Je moet er in mee blijven leven. Je moet denken aan rijden en denken aan wedstrijden
en al zit je dan in geen paar weken op je kar, dan blijft toch je conditie bewaard.
Maar stel je nu eens voor, dat je diezelfde paar weken niet naar de baan gaat, doch
dat je, bijvoorbeeld, gaat visschen, een gezond, rustig werkje, hetwelk je geheele
aandacht in beslag neemt, zoodat je een dag of veertien niet aan racen en aan
wedstrijden hebt gedacht, dan ben je, alhoewel je niets slechts hebt gedaan, toch
totaal uit conditie. De eisch is, dat je er met je geest, met je gedachten steeds bij blijft.
‘'n Student die werkelijk studeert en tevens aan sport doet, kan een goed sportman
zijn, maar als sportman zou hij grooter zijn, indien hij niet studeerde.’
Renners, die er een beroep bij uitoefenen kunnen alleen al geen groote renners
zijn, doordat hun aandacht verdeeld is. Daaruit moet je het ook verklaren, dat een
amateur, zoolang hij amateur blijft en zijn beroep uitoefent, het maar tot een zekere
hoogte brengt om dan z.g. te blijven stilstaan. Wordt hij professional en zegt hij zijn
beroep vaarwel, dan wordt hij doorgaans na een jaar plotseling stukken sterker, niet
doordat hij nu meer oefent (want hij oefent, in tijd uitgedrukt, misschien minder dan
toen hij amateur was) doch louter, doordat hij nu met zijn geheele wezen, met zijn
geest en zijn gedachten, in de rennerij zit.
Het gros der renners weet niet waar het in zit. De man, die het wel weet, profiteert
van die wetenschap door er zijn volle aandacht aan te schenken. Je zoudt kunnen
zeggen: hij cultiveert zijn geestelijke sport-capaciteit en tevens zijn zelfbeïnvloeding.
Zoo weidt hij uit en dwaalt hij af, wanneer hij het er nu, tien jaar later, nog over heeft
dat hij daar te Brussel plotseling uit conditie was.
Toen begreep hij er nog niets van, doch nu vermoedt hij, dat het een reactie is
geweest op het feit, dat hij gevoeld heeft, voor een keerpunt in zijn leven te staan.
Hij herinnert zich niet, in de dagen welke aan dien voor hem zoo belangrijken
wedstrijd vooraf gingen, zenuwachtig te zijn geweest, maar toch moet zijn
gemoedstoestand hem uit conditie hebben gebracht. Hij had zijn
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fiets dan in de cabine neergesmeten en er in geen vier dagen naar omgezien. En hij
was door deze, toen nog zoo totaal onverklaarbare ‘pech’, zoo terneergeslagen, dat
hij niet meer op de baan kwam en maar bij Martinius thuis bleef hangen.
Op den Zaterdag, waarop de wedstrijd plaats had, ging hij 's morgens naar de baan,
zette zijn fiets netjes in elkaar, zocht zijn ouden stand weer op en reed toen een paar
baantjes om te probeeren. En nu had hij het wel willen uitschreeuwen. Want ... het
ging weer ... nu ineens ging het weer! Hij had het gevoeld, hij had weer ‘gedraaid’
en weer 'n moment dat flitsende gehad. Opgeruimd keerde hij naar Martinius terug,
liet zich een goed maal klaar maken, ging toen wat slapen en begaf zich 's middags
6 uur (de wedstrijd zou 's avonds 8 uur aanvangen) naar de baan om met Van Kempen
het programma te bestudeeren en te beraadslagen, hoe zij zouden doen. Want ... zij
hadden beiden wegwielen in hun machine zitten en zij beschikten met z'n tweeën
over één baanwiel, 'n achterwiel. Van Kempen reed in de bijnummers en Moeskops
enkel in het hoofdnummer. Er zat niks anders op: zoodra de een gereden had, zou
hij het wiel er uit halen en in de fiets van den ander zetten. En zoo is het gegaan, het
wiel verhuisde den heelen avond van het eene frame naar het andere. Dit moet men
zich nu eens goed indenken: 'n wegwiel voor en een zwaar baanwiel achter. En telkens
en telkens dat wiel er uitnemen en inzetten. Het was dan ook een woest nerveuze
geschiedenis, want de een zat steeds in grooten angst, dat de ander het wiel zou kapot
rijden, maar naderhand zou Moeskops immers zeggen, dat dit juist goed was, want
dat je geenerveerd moet zijn, wil je hard gaan. Enfin, hij startte, dan in het
hoofdnummer, om het Winterkampioenschap, zooals het heette. En hij had daarin
tot tegenstanders de Franschen Sergent (toenmaals een zeer snel sprinter, waarvan
een groote roep uitging) en Martin, benevens de Belgen Van Bever, Degraeve en
Jean Louis. Er werd gereden in matches à deux en Moeskops was dus voor combine
gevrijwaard. Doch de jury ('t was immers kort na den oorlog!) was waarlijk niet vóór
den onbekenden Hollander en alhoewel hij bij zes deelnemers toch al vijf sprints had
te maken, zou hij er nog twee bij te rijden krijgen.
Den eersten rit kreeg hij Jean Louis tot tegenstander en hij klopte dezen gemakkelijk
van den kop af. In den tweeden reed hij tegen Van Bever en hij liep den Belgischen
kampioen in de laatste bocht vlotweg voorbij. Maar volgens de jury had hij Van
Bever gehinderd en moest hij over rijden. Om toen te voorkomen, dat hem andermaal
hinderen ten laste kon worden gelegd, ging hij direct naar voren. Hij nam de leiding
en stond die niet meer af en won ook nu gedecideerd van den kop af.
In den derden rit sloeg hij Martin maar liefst met 3 lengten en
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na de dubbele overwinning op Van Bever (en nu Moeskops reeds vier spurts achter
den rug had) meende Degraeve te kunnen profiteeren door den Hollander, die wel
vermoeid zou zijn, een langen spurt op te leggen. Degraeve nam den kop en begon
den spurt reeds op 1¾ ronde (de winterbaan is 235 M. lang), Moeskops poogde hem
te passeeren, om Degraeve te noodzaken buitenom te komen, hetgeen op een kleine
baan heel wat vergt, maar de Belg was op zijn qui vive en de poging faalde. Moeskops
lag nu naast hem en Degraeve liet hem de geheele laatste ronde aan den buitenkant
liggen. De Hollander moet dus twee bochten klimmen. Toen echter bij het uitkomen
van de laatste bocht de voorwielen nog gelijk lagen, was duidelijk, dat Moeskops
gewonnen spel had. Hij kwam nu iets naar voren om den zwaren rit met wiellengte
te winnen. Met vier overwinningen kwam hij toen in de laatste serie tegen den snelsten
man, Sergent, die ook vier overwinningen boekte.
Hij wist het van hooren zeggen, dat Sergent gaarne een korten spurt maakte. Hij
begon liefst zoo laat mogelijk, vertrouwende op zijn snel vertrek. Sergent had een
echte Fransche demarrage; zóó zat hij naast je en zoo ... rrrt! ... was hij meters van
je weg. Sergent zou dan ook wel de leiding nemen en trachten hem zoo lang mogelijk
op te houden. En Sergent nam de leiding. Maar toen nog ruim 1½ ronde gereden
moest worden, was het Moeskops, die ... rrrt! ... weg was. Hij nam een paar lengten
voorsprong waardoor hij Sergent's demarrage had gebroken, liet toen den Franschman
aan zijn wiel komen en spurtte op 200 M. weer op volle kracht verder. Bij het
uitkomen van de laatste bocht sloeg hij den aanval van Sergent af, en driekwart lengte
voor hem liggende zou hij het Winterkampioenschap reeds gewonnen hebben, indien
40 M. van de eindstreep af niet de ketting van Sergent's machine was geloopen.
Reglementair had Moeskops reeds gewonnen. Want het wedstrijd-reglement
bepaalde, dat in geval van pech zou worden overgestart, uitgezonderd echter, wanneer
die pech zich binnen de laatste 200 M. voordeed. Hier gebeurde het 40 M. voor de
eindstreep, terwijl bovendien Sergent reeds in geslagen positie lag. Het geval was
dus allerminst dubieus. Alsof er geen reglement bestond, besliste de jury achter:
‘overrijden’. Dat was onrecht en daar was Moeskops nijdig over.
Als hem, den nieuweling, hetzelfde was overkomen, zou men dàn hebben laten
overrijden? Neen, hij was een kaaskop, en die andere een geliefde Franschman, en
daarom moest overgereden worden. Men gunde de overwinning liever aan den
Franschman dan aan hem. En wat bliksem nog toe, als er over opnieuw starten werd
gesproken, had men het hem in dit geval toch stellig eerst wel eens kunnen vragen.
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Dit was de Belgische oud-renner Samson, die hem met het omwisselen van wiel
geholpen had, vierkant met hem eens. Diens landgenooten waren er nu toch afgereden
en ‘nu kwam zijn hart in opstand’. Die nieuweling, die zotte kaaskop, had nou zoo
z'n best gedaan en nu zouden ze op het laatst toch nog op die manier probeeren hem
er uit te drukken. Maar dat zou hij nu eens fijn voorkomen.
Wat hij ging doen, vertelde hij niet. Alleen zeide hij tot Moeskops: ‘Piet, ge rijdt
seffens nog 'n toer, laat mij maar handelen’. Samson heeft toen een fijn licht
achterwiel, waar een prachtig licht bandje om lag, voor hem opgeduikeld en dat
scheelde Moeskops zoo'n stuk, dat hij weinig moeite met Sergent had. Bij de bel
zette Moeskops hard aan, om Sergent's demarrage te breken. Hij liet den Franschman,
die los was geraakt, bijkomen en toen deze snel de leiding had overgenomen, ging
Moeskops tot den aanval over om met ½ lengte te winnen. Reeds 50 M. voor de
streep was Sergent een geslagen man.
Het publiek was verrast en het rennerskwartier stond perplex. Dat die kaaskop
goed ging, dat wisten ze daar reeds, maar dat hij zooveel capaciteit had om zeven
sprints, waarvan nog twee tegen een renner als Sergent, te winnen, dat was schoone
kunste zulle. Dat was macht.
Nog levendig herinneren wij ons, welk een indruk deze mousseerende overwinning
hier in Holland onder de vrienden van de wielersport maakte. Wij schreven er elkander
brieven over en wij brachten elkander in herinnering, wat wij jaren te voren reeds in
den nieuweling hadden gezien. De belofte van toen was nu in vervulling gegaan. Na
Jaap Eden, na Harry Meijers en Guus Schilling hadden we nu een opvolger, voor
wien het hoogste was weggelegd, het allerhoogste, omdat hij, naast de capaciteiten,
daar ook het karakter toe had.
En Moeskops zelf? Och! hij was dolblij, dat hij had gewonnen, nogal natuurlijk!
Maar toch was er nog iets onbevredigds in hem. ‘Toch kan ik nog veel meer!’ zeide
hij, zichzelf verwijtend, dat het zoo lang duurde, voor hij het kon laten zien. Den
volgenden dag, toen hij de 100 francs haalde, kreeg hij het op papier vastgelegd, dat
de wedstrijd van gisteren een keerpunt in zijn leven was geweest.
Gisteren was hij niet meer dan 100 francs waard. Vandaag kende de directeur hem
twee en een half maal meer waarde toe. Moeskops kreeg contract voor vier
wedstrijden, elken wedstrijd tegen 250 francs. En die wedstrijden waren lang zoo
zwaar niet. Toen men hem 14 dagen later met Van Kempen in een koppelwedstrijd
over 100 K.M. liet rijden (het is de eerste maal dat hij met Spears in de baan is) rijdt
hij meer op de premies, dan
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op den wedstrijd. Aan premies sleepte hij dan ook achter elkaar in de wacht 40, 20,
25, 30 en 35 francs.
Ziezoo, dat is 150 francs extra.
Hij kan het geld best gebruiken. Hij kan nu niet alleen Martinius betalen, maar
eindelijk kan hij zich ook een beetje in z'n spulletjes steken, o.a. wieltjes koopen.
En bij deze vreugde kwam nog een andere.
De persstemmen waren inmiddels losgekomen: ‘de reclame is gemaakt,’ zeide
Moeskops.
Het, in wieleraangelegenheden machtige, Fransche blad l'Auto, ingelicht door
Sergent, schreef, dat de nieuwe Hollandsche crack flink gebouwd en sterk is en dat
hij blijk zal geven tot groote verrichtingen in staat te zijn en dat hem zeer zeker een
mooie toekomst te wachten staat.
En l'Echo des Sports stelde de vraag, of wij in Moeskops een waardig opvolger
van Jaap Eden en Harrie Meijers hadden. Het blad schreef, dat Moeskops op
schitterende wijze had gewonnen van al zijn sterke tegenstanders, die hij zelfs nog
nooit had gezien.
De Belgische Sportwereld noemde Moeskops ‘een pracht van een kerel, uiterst
zwierig op zijn fiets, dien men van de zes deelnemers de zesde plaats, hoogstens de
vijfde had voorspeld, doch die overdonderend zijn tegenstanders versloeg. Men mag
hem gerust zonder eenige verwaandheid tegenover Dupuy, Pouchois enz. plaatsen.
Zijn overwinning was des te wonderlijker, daar Moeskops alle hulp op de baan
ontbrak. Doch nu hij de aandacht van rijwiel-fabrikanten en baanbestuurders op zich
gevestigd heeft, kan hij dit jaar nog wonderen verrichten’.
Alleen het Duitsche orgaan Rad-Welt vergiste zich ten tweede male in Moeskops
(ge herinnert U nog wel, wat het geschreven had na zijn overwinning op Schilling
en Van Nek op de Scheveningsche baan). Ook nu kende het blad hem maar zeer
matige capaciteiten toe en het schreef, dat het nu eens duidelijk blijkt, hoe het eigenlijk
met al die groote Belgische en Fransche renners gesteld is, die door zoo'n onbekende
grootheid geklopt worden’.
Het blad kon maar niet inzien, dat het juist de Duitsche sprinters waren, die toen
het minst beteekenden.
Het schreef de aangehaalde ‘beoordeeling’ eind April 1919. En korten tijd later
kwamen de beste vertegenwoordigers van Duitschland, Lorenz en Bader, naar
Amsterdam waar zij Moeskops ontmoetten. Het échec was volkomen. Er is geen
enkele reden om het met vreugde te constateeren, maar Moeskops behoefde niet eens
te spurten om het met lengten van hen te winnen. Hij won met de handen op het
stuur, zooals hij wilde. Terwijl zij zich hevig inspanden, flitste hij spelenderwijze
meters van hen weg. Hij zette niet door: ‘waarvoor is het noodig met 'n straatlengte
te winnen. Het zijn toch ook menschen, die het voor hun broodje doen’.
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Dan eerst is Rad-Welt de ware staat van zaken duidelijk. In het nummer van 27 Juni
uit het zijn teleurstelling. Het had beter verwacht. Doch nu begrijpt het orgaan ‘dat
de Duitsche sprinters op het oogenblik tegen de korte afstandrenners van internationale
klasse uit de geallieerde en neutrale landen zullen moeten verliezen’.
Zoo was het in 1919.
En zoo was het ook later.
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Robert Spears.
In Februari 1919 was Robert Spears naar Europa gekomen. Tijdens den oorlog was
er, begrijpelijkerwijze, weinig aandacht aan hem geschonken.
Sommigen hadden nog een herinnering aan hem bewaard uit de eerste helft van
1914, toen Spears korten tijd in Europa was geweest. De groote menigte kende echter
alleen zijn naam uit korte berichten over Zesdaagschen en over matches, welke hij
in Amerika had gereden.
Evenwel! na den wapenstilstand hadden de Fransche sportbladen bij hun inspanning
om den gehavenden lezerskring te versterken, ‘sterren’ noodig. Hun belang bracht
mee, daarop de aandacht van het publiek samen te trekken.
En toen werd Spears ‘ontdekt’.
Spears, wiens bijzondere kwaliteit den Amerikanen ten volle bekend was, werd
als een nieuw wielerphenomeen ingeluid. Er was een wonderkerel op komst. Maar
dat kende het publiek nu zoo langzamerhand wel; Amerika! ... Humbug! ... 't Was
stellig beter, dat hij eerst maar eens het zien waartoe hij in staat was.
Toen kwam Spears!
En met den eersten rit tegen Sergent en Ellegaard had hij veroverd al wat er voor
een renner te veroveren valt. Zijn aanval, zijn ‘jump’, had hen geïmponeerd. Hij
genoot het vakkundig respect der renners in de hoogste mate. En het publiek was
eenvoudig gecharmeerd op den Amerikaanschen Australiër.
Spears, de prachtig gebouwde, blonde, blozende kerel; de man met het regelmatige,
knappe, aantrekkelijke uiterlijk ... met den eigenaardig langzamen, maar hoogen
oogopslag en den onweerstaanbaren, heel, heel lichten glimlach, welke maar eventjes
om zijn dichtgeknepen, beslisten mond speelde, - Spears, de athletische, wel
gesoigneerde verschijning, die even voor het inzetten van den spurt met een zwaai
van het hoofd het hoog ingeplante, blonde haar achterover wierp om dan in een
verbazingwekkenden stijl op zijn tegenstanders toe te vliegen, - Spears had het publiek
door zijn charme gevangen. - Doch verder! ... Spears had de pers. Natuurlijk had hij
de pers. Hij had de pers alleen al beet door zijn geheel aparten zit, welke in strijd
was met de theorie.
Theoretisch was het onmogelijk, dat iemand die zulk een langen stand op zijn
machine had, zijn kracht op haar nuttigst kon aanwenden.
Een plotselinge spurt, een demarrage, was bij zoo'n stand volgens de theorie
uitgesloten. En toch reed Spears licht en luchtig en gemakkelijk en gierde hij op zijn
tegenstanders toe. Er zat
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copy in hem. Er vielen kolommen te draaien alleen al om zijn merkwaardigen zit.
Onder de renners die de grootsten van hun tijd waren, was er geen enkele te vinden,
wiens stand, wiens positie met die van Spears vergeleken kon worden.

In gestrekte houding gingen de armen ver, veel te ver naar voren. Het wijde stuur
boog zoo ver weg, dat het den indruk maakte, alsof Spears ‘er moeilijk bij kon’. Maar
toch konden die handen, die zoo ver naar voren grepen, zoo formidabel trekken aan
het stuur.
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De verbluffende gemakkelijkheid, waarmede Spears, die steeds in de laatste bocht
op zijn tegenstanders toesprong, reed, verraste het publiek, dat tot spontaan gejuich
kwam, steeds weer opnieuw.
En op het middenterrein stonden, hoekig van aandacht, de renners, die door de
superbe demonstratie van dit weergaloos kunnen, waren aangegrepen.
Wanneer Spears op het laatste rechte eind langs zijn tegenstanders zeilde, was het,
alsof een groote vogel kwam aanscheren.
Ja! ... Spears was een phenomeen.
Moeskops had hem ook gadegeslagen.
Hij erkende in hem direct den grootmeester.
Tegenover Spears vielen alle anderen weg. De Australiër was een aparte figuur.
Hij stond voorop, alléén. Niet één kwam er in zijn buurt. Maar zoo had hij zich ook
altijd den renner voorgesteld.
Zoo had hij zich zelven voorgesteld.
Hij wist, dat hij er nog niet was, dat hij er nog lang niet was. Als hij Spears kon
kloppen, dan pas was hij klaar.
Hij loerde op ontmoetingen en die bleven dan ook niet uit.
Helaas was de zomer van 1919 niet zoo gunstig voor Moeskops. Na zijn
zevenvoudige overwinning te Brussel en na daar de vier contracten ad 250 francs
per stuk te hebben afgewerkt, was hij naar Amsterdam geroepen.
Hij reed er in Mei en Juni eenige wedstrijden, doch bepaald op dreef was hij niet.
Hij werd een keer geklopt door den Franschman Schilles en verloor ook eenmaal
tegen Jean Louis, dien hij toch ‘maken en breken’ kon. Er haperde wat. Hij was
grieperig en had een tijd lang verhooging.
Zich niet lekker gevoelende, dronk hij nogal veel melk. En door die melk kreeg
hij typhus, welke ziekte zich in Juni openbaarde. In het midden van het seizoen lag
hij met hooge koorts te bed en nagenoeg de geheele Juli-maand was voor hem
bedorven.
De ijzersterke kerel herstelde echter snel en reeds in Augustus rijdt hij weer te
Amsterdam en hij ontmoet dan daar o.a. Spears, Het gelukt hem maar eenmaal Spears
te kloppen, echter niet op de gewone fiets, doch met Gerard Leene op tandem.
De Australisch-Fransche tandem Spears-Godivier kon het tegen de beide Hollanders
niet houden. Op de gewone fiets kon hij Spears zoo vlak na zijn ziekte nog niet aan.
Hij had er eenige malen fel om gereden.
Eerst was Spears droogweg langs hem heen gekomen, daarna was hij erin geslaagd
met zeer veel moeite aan het wiel van Spears te blijven en toen hem dat eindelijk
met minder inspanning gelukte, had hij gepoogd naast Spears te komen, doch was
dan weer achter hem moeten terugzakken.

Joris van den Bergh, Te midden der kampioenen

37
Neen, die maand Juli was er als storing tusschen gekomen. Hij reed toen nog een
paar wedstrijden van minder beteekenis o.a. in September een te Groningen en als
dan half October het zomerseizoen in Nederland geëindigd is, gaat hij naar Brussel,
waar hij nog eens tegen Spears zal rijden, doch nu fit and well, onder gansch andere
omstandigheden. Hij rijdt nu op volle kracht tegen Spears, dien hij goed heeft
opgenomen en die nu ‘duidelijk’ voor hem is.
Hij had Spears zien rijden en zijn scherpe blik, de vooral later zoo sterk ontwikkelde
gave om spoedig den renner te zien in zijn macht, maar ook in zijn zwakte, had hem
Spears doen zien als een renner van een zekere methode.
Die methode (het punt dus waarop de aanval gericht was) had hij subiet onderkend.
Slechts een paar maal had hij tegen den Australiër gereden en had hij hem zien rijden;
slechts in enkele ritten had hij hem kunnen observeeren, maar die enkele
waarnemingen waren voldoende en zij hadden hem tot de conclusie gevoerd, dat er
toch iets waars in de theorie zat.
Voor hem stond vast, dat hetgeen de theorie tegen de positie van Spears had
aangevoerd, in feiten steun vond.
Spears was een athleet, een herkuul en hij was tevens soepel als een kat, maar
ondanks zijn fameuze spierkracht en zijn souplesse, explodeerde het formidabele
kunnen van Spears toch niet in den allereersten aanzet, in de demarrage.
Uit zeer langzaam tempo plotseling binnen dertig meter in vollen spurt te komen,
was zijn fort niet.
Moeskops wist om zoo te zeggen, tot op een haar, hoeveel meter hij zelf noodig
had om uit een traag tempo op volle snelheid te komen. Hij wist precies hoe hard
zijn demarrage was. Hij had haar precies uitgemeten. Wanneer hij daar, bij de eerste
letter van het reclame-opschrift in de bocht, zoo fel demarreerde als hij kon, was hij
daar, bij gindsche letter, in vollen spurt. Hij wist hoe lang de afstand tusschen die
letters was. En nu hij Spears een paar maal had zien ‘vertrekken’ en hij daarbij diens
demarrage had gemeten, wist hij zeker, dat hij sneller vertrok dan Spears.
Voor de demarrage van Spears behoefde hij dus niet bevreesd te zijn. Zijn
demarrage was iets korter.
Maar Moeskops had nog iets opgemerkt.
Hij had, zooals gezegd, de methode van Spears onderkend. En zijn gedachten
waren ineens teruggeflitst naar zijn wedstrijd in 1916 op de oude Scheveningsche
baan tegen Guus Schilling en Klaas van Nek. Wat hem daar was beginnen te
schemeren, zag hij nu helder voor zich. Hij had onmiddellijk begrepen, dat Spears
een renner was wiens specialiteit lag in het z.g. gelanceerd rijden.
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Bij al zijn gaven had de Australiër den gelanceerden spurt noodig, om zijn hoogste
macht te kunnen ontwikkelen. Er zit een psychologische kant aan dezen spurt. Hij
is het middel hetwelk sommige renners behoeven om tot bezieling te komen. Zij
brengen met den gelanceerden spurt zich zelven tot opwinding.
Er zit iets in van de kat, welke de muis loslaat en haar zoo ver laat gaan tot zij
bijna ontsnapt. De kat loert, zij geraakt in opwinding en dan, als elke zenuw trilt en
elke vezel gespannen is, springt de kat met feillooze zekerheid op het bijna ontglipte
diertje toe.
Zoo ongeveer was het ook bij den z.g. gelanceerden spurt, welken Spears behoefde
om zijn uiterste capaciteit te kunnen ontwikkelen. De methode van Spears bracht
mede, dat hij achter zijn tegenstander bleef. Hij liet zijn tegenstander gaan, meters
weg, ook na het luiden van de bel. Op 300 Meter van de eindstreep lag hij nog meters
achter en op 250 Meter ging zijn tegenstander nog aan het hoofd. Spears loerde. Niets
en niemand bestond er voor hem dan die man daar, die nu nog ‘kroop’ maar dadelijk
zou ‘gaan’. Spears was de kat. Elke zenuw trilde, elke vezel was gespannen. Hij wist,
dat nu het moment naderde. Een moment als een bliksemschicht en de muis zou
ontsnapt zijn.
Een rugkromming ... een ruk! ... daar ging zijn tegenstander. Maar Spears had het
moment voor-voeld. Op hetzelfde oogenblik was Spears den spurt begonnen.
Dien vent daar voor hem moest hij hebben. De bezieling, de opwinding was over
Spears gekomen. Hij vloog zijn tegenstander achterna en als hij dan in het midden
van de laatste bocht bijna zijn volle tempo had bereikt, sprong hij naar zijn
tegenstander toe. Dan pas, als hij in tempo lag, was er eerst sprake bij Spears van
demarreeren. Hij voelde dan den man daar voor zich, volkomen in zijn macht te
hebben en dat triomphantelijk gevoel enthousiasmeerde hem en voerde de bezieling
nog op. Moeskops drukte het aldus uit: ‘dan kon hij feitelijk meer dan hij kon’.
Nooit bleef Spears naast zijn tegenstander liggen. Op haast juichende manier, met
eenige magistrale duwen, zeilde hij langs hem heen. En op bijna hautaine manier
spurtte hij de laatste veertig, vijftig Meter voor zijn tegenstander uit.
Moeskops had het gezien en begrepen.
Er zat een psychologische kant aan.
Als mensch speelsch, jongensachtig, dartel, onverschillig, Jantjezonder-zorg en
vaak aanhanger van de laat-maar-waaien opvatting, was Moeskops als renner,
die-het-allerhoogste-nog-niet-bereikt-had, een philosoof, een pluizer, een ontleder.
Hij had nu Spears ‘bekeken’. Maar er moest toch iets anders zijn. Toch niet alleen
door zijn methode had Spears hem geslagen. Neen immers! In dien eenen wedstrijd
in Amsterdam had Spears
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voorop gereden en toen heel eenvoudig gewonnen ‘van den kop af’. Spears wist toen
dus, dat hij zou winnen, anders zou hij stellig niet op die wijze hebben gereden.
Waardoor wist hij dat? Waar grondt hij die overtuiging op? Dag aan dag, alleen
in zijn box, of wanneer hij 's ochtends in bed, nog wat na-lag, piekerde hij er over.
Was Spears sterker van bouw dan hij? Had Spears meer spierkracht? Waren zijn
beenen machtiger?
Moeskops deed toen een ontdekking.
Neen! zei hij. Als het er op aan komt, ben ik sterker dan hij. Is Spears dan soepeler?
Ook niet! Ik geniet juist reputatie door mijn souplesse.
Had het karakter den doorslag gegeven en vielen de nederlagen van Moeskops
dus tot het verschil in gemoedstoestand terug te brengen?
Moeskops peinsde erover, doch geloofde het niet.
Eindelijk, na heel lang vragen, had hij het antwoord gevonden. Het verschil, dat
er nog tusschen hen was, zetelde niet in den mensch Spears. Dat verschil zetelde in
een dom, dood ding. Moeskops was er! Spears reed een hooge versnelling! Als een
openbaring kwam het over hem.
Een sprinter, die de sterkste wil zijn, moet een hooge versnelling trappen, roept
hij uit.
De explosies van kracht, waaruit de korte, hevige spurt bestaat, eischen een hooge
versnelling. De krachtsaanwending van den sprinter heeft een nuttiger effect op een
langzamer draaiend kamrad, dan op een vlugger draaiend, beweert hij. Bij een hooge
versnelling duren de geweldige duwen op de trappers iets langer en dat ‘ietsje’ geeft
juist den doorslag. Met drie duwen wordt een sprint gewonnen en het verschil in
aankomst is precies driemaal dat ‘ietsje’.
Hij komt tot de stelling, dat de moderne sprinter, die aan de spits staat, altijd een
hooge versnelling zal rijden. En staat er een aan de spits, die geen hooge versnelling
trapt, dan mag hij op dat moment de beste zijn, maar dan is hij daarom nog geen
phenomeen.
Nu is hij er achter!
Ik heb net zooveel capaciteit als Spears, maar Spears heeft tot nog toe met
beslistheid van mij gewonnen, doordat ik een suffer was die nog aan de oude
opvattingen omtrent gearing vast zat, luidt zijn conclusie.
Te Amsterdam had Spears, toen hij de baan van dwarslatten zag, 93 inch op zijn
machine gezet. Maar Spears had gauw zijn gearing verhoogd. Moeskops had er toen
te weinig aandacht aan geschonken, doch nu zag hij de beteekenis er van in. Spears
reed 100 inch, dat is 26 tandjes voor en 7 achter.
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En hij, Moeskops, reed 92 inch, dat is 24 op 7.
‘Met 24/7 kon ik het toch nooit winnen! Die drie, vier rukken, die hij op 26/7 geeft
en waarmee hij langs mij komt, kan ik op 24/7 toch niet geven! En die paar rukken
deden het immers juist. Daarin lag precies het verschil.
Die leverden precies het voordeel van de driekwart lengte, waarmee Spears had
gewonnen.
'n Ruk op 100 moet je met een ruk op minstens 100 beantwoorden en niet op 92.
Dan ben je, bij gelijke capaciteit, met elken ruk net een eindje achter.
Als hij er nu over spreekt, noemt hij zichzelf nog een ezel, omdat het zoolang
geduurd heeft voor hij er achter was. Hij noemt het een ontdekking van niks, want
zij lag toch zoo voor de hand. Maar toch was het een groote ontdekking en zij heeft
hem stukken vooruit geholpen.
Onmiddellijk gearde hij zijn machine met 26/7.
En toen hij eenige dagen geoefend had, begon hij, wéér op de letters van de reclame
in de bocht, de lengte van zijn demarrages te meten. Hij had geen meter méér noodig
om op vol tempo te komen. Dat was dus in orde. En in het volle tempo kon hij nu
heviger duwen. In het bezit van drie waardevolle gegevens, wachtte hij Spears op.
Hij wist nu, dat zijn demarrage korter was dan die van Spears en dat Spears het
gevaarlijkst was wanneer hij gelanceerd spurtte. En hij trapte nu geen 24/7 meer,
doch nu waren de versnellingen gelijk.
Spears kon nu komen.
De groote dag kwam.
Spears en Moeskops stonden beiden, October 1919, ingeschreven te Brussel.
Tijdens den wedstrijd gebeurde er iets, dat Moeskops kwaad maakte. Hij was
verbolgen; en opgewonden liep hij op het middenterrein heen en weer.
‘Dat was geen manier van doen!’
Een jong renner, die geen sou op zak had, trachtte men buiten de prijzen te houden.
De jury wilde hem tot slachtoffer maken om een landgenoot, een Belgisch renner,
aan zijn trek te laten komen. De sterkere moest er uit geknikkerd worden, om den
zwakkere gelegenheid te geven, wat te verdienen.
Die kwestie zat zóó!
Moeskops had in de serie een paar mindere goden geslagen en voor de drie halve
beslissingen hadden zich, met hem, geplaatst Bailey, Spears, Ellegaard, Van Bever,
Deullens, Van Kempen en Van Isterdael met Rielens, die uit de repêchage waren
gekomen. Nu had men het volgens usance zoo moeten indeelen, dat de drie sterksten
over drie halve beslissingen werden verdeeld, waar-
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door men dus in de beslissing de drie sterksten tegenover elkaar zou krijgen. Men
had dus in een halve beslissing niet Moeskops tegenover Spears mogen brengen.
Maar zoo'n logische indeeling vond de jury voor haar landgenoot Van Bever echter
te riskant.
Van daar dat zij het ook anders deed.
In de eerste halve beslissing plaatste zij Bailey, Van Kempen en Deullens; in de
tweede: Spears, Moeskops en Van Isterdael en in de derde: Van Bever, Ellegaard en
Rielens.
Het was dus een reeds zoo goed als uitgemaakte zaak, dat Van Bever (en om dezen
was het te doen) zonder noemenswaardigen strijd de finale zou bereiken en dus ‘in
de prijzen komen’. En daar tegenover moesten de twee sterksten, Spears en Moeskops,
vechten om: alles of niks!
Dat was niet in den haak!
Moeskops was verbolgen.
Wat bliksem nog toe! ... daar was toch reden voor.
Het werd een onvergetelijke race.
Het werd een wedstrijd, welke door zijn geslepen karakter en door zijn woedende
felheid het publiek emotionneerde en welke de renners, die er getuige van waren, tot
groote opwinding bracht.
Verbeten greep Moeskops zijn fiets en bijna grimmig stelde hij zich naast Spears
op.
Spears wilde achter hem kruipen en hem eenige lengten laten voorgaan. En het
moet gezegd worden, het begin was heel goed voor Spears. Want Moeskops kroop
voor hem en reed dus in de kaart van den Australiër.
Zou Moeskops nu werkelijk voor muis gaan spelen?
Neen, hij bleef voor hem rijden, heel, heel langzaam en toen Spears zich wilde
laten afzakken, vertraagde hij nog meer. Langzaam schoven de renners (van wie Van
Isterdael geen rol speelde, ook geen bedervende, door in het duel in te grijpen) weer
verder. Steeds probeerde Spears van het wiel van Moeskops los te komen. Hij wilde
afstand, liefst veel afstand hebben, om ‘gelanceerd’ te kunnen spurten.
Maar het was alsof Moeskops de naar voren geworpen schaduw van Spears was.
Spears worstelde om van Moeskops los te komen, doch al zijn gewurm was te
vergeefsch. De fijnste knepen faalden en toen nog een kleine 300 Meter gereden
moest worden zat Spears nog aan het wiel van Moeskops.
Krampachtig stonden de renners op het middenterrein toe te zien. Want nu kwam
het moment. Zou Moeskops het eerst beginnen of Spears? Maar Moeskops begon
niet. Zijn demarrage was korter en dus kon hij Spears laten beginnen. Het kwam
ditmaal in zijn tactiek te pas den ander te laten aanvangen.
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De handen om het stuur gekneld, de rug gekromd, zat Moeskops voor een sprong
gereed. Hij loerde, en loerde ... hup!! ... daar had je Spears. De Australiër was den
aanval begonnen. Hij schoot achter Moeskops vandaan en wierp zich met rukken
naar voren. Maar op hetzelfde moment was Moeskops mee. Het was gelukt: hij had
Spears aan den buitenkant naast zich. Zoo vlogen ze de bocht in en Moeskops had
daar eenigen voorsprong kunnen nemen. Maar die wilde hij juist niet hebben. Hij
kende Spears. Voorsprong op dit moment zou Spears ten goede komen. Die zou dan
op zijn hevigst zijn ginds, 100 Meter verder, in de andere bocht. En hij, Moeskops
zou dan al op zijn hevigst zijn geweest. Moeskops trapte aan den binnenkant net zoo
hard dat Spears naast hem bleef. Bij het uitkomen van de bocht was Spears in volle
actie. Maar toen gaf ook Moeskops volle kracht. Hij moest Spears naast zich houden,
naast zich houden, naast zich houden ! ! ! Met iederen verschrikkelijken duw, beet
hij het zich zelven toe. Geweldig rukkend vlogen de renners naast elkaar het rechte
eind af. En met de tanden opeen, verbeten en toch ook weer met iets juichends in
zich, vloog Moeskops de laatste bocht in. Hij wist het! daar, even verder, in het
midden van de bocht, zou het voor Spears zijn er op of er onder. Spears zakte iets
terug. Moeskops zag het, hij was nu een handbreedte, 'n handlengte, 'n halve
wiellengte voor. Dit weten maakte hem bijna woedend. Naast elkaar, met Moeskops
iets in het voordeel, onder bovenmenschelijke inspanning, gierden de twee renners
de bocht door. Zij vlogen de laatste bocht uit, en toen hoorde Moeskops een kreunend
geluid naast zich. In eens zag hij het voorwiel van Spears met het zijne gelijk liggen.
Band aan band gingen Spears en hij de rechte lijn in. Nog veertig Meter moesten
worden afgelegd. Moeskops strekte zijn armen, zijn kop zonk tusschen zijn schouders.
En het bovenlijf van Spears scheen langer te worden. Nog platter lag hij, het scheen,
dat hij nog meer achter op zijn zadel zat. Onder de ontzaggelijke inspanning
vervormden zich de lichamen. Hier gaf het menschelijke lichaam het uiterste, hier
werd de buitenkant van de grens van het menschelijke kunnen bereikt, Hier kwam
er de raadselachtige kracht van woede en wil bij. Hier werd in een paar seconden
meer aan kracht verteerd, dan in een etmaal aan kracht valt te vergaren. Hier werd
in een seconde het gansche arsenaal van physieke en geestelijke kracht van twee
onvergelijkelijke athleten uitgeput. Band aan band, steunend en kreunend naast elkaar,
wrongen Spears en Moeskops er de laatste meters uit.
Dáár was het einde, dáár lag de eindstreep, nog één meter. Nog één ruk, De laatste,
dien zij konden geven.
Moeskops geloofde, dat Spears had gewonnen. Hoe het mogelijk was, begreep hij
niet.
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Zwaaiend van uitputting, lieten de renners zich op hun vaart doorloopen. Inderdaad.
De jury gaf aan: Spears had met een paar centimeter, met nauwelijks waarneembaar
verschil gewonnen. (Van Isterdael was lengten achter.)
Hijgend, bleek, stapten zij van hun machine. Nog steeds ging het opgewonden
publiek tumultueus te keer.
En daar ineens schoten de renners op het middenterrein naar Moeskops toe.
‘Enorm was dat, enorm! De oppermacht van Spears is verdwenen! Spears heeft
nu eindelijk een concurrent! Je hebt een kapitaal in je beenen!’
Gerard Leene en Klaas van Nek, die van dezen onvergetelijken spurt getuige waren
geweest. demonstreerden hun enthousiasme en vertolkten hun bewondering.
Maar Moeskops, stupéfait, vroeg: begrijp jij nou, dat hij toch nog heeft kunnen
winnen. Hoe Spears die race heeft kunnen winnen, begrijpt hij heden ten dage nòg
niet.
Maar toen op dat moment, was hem tòch een ding duidelijk: dat lapte Spears hem
geen tweeden keer. Spears was phenomeen, maar ... was zijn suprematie kwijt. Er
gingen er thans twee aan de spits: Spears en hij.
En hij loerde op 'n tweede ontmoeting. Hij zou Spears er onder krijgen. Het is er
niet van gekomen dat jaar. Spears had elders verbintenissen. En later, na Parijs, in
1920, haalde promotor Chapman Moeskops naar Amerika.
En toen Moeskops, in 1921, weer in Europa terug was en hij Spears ontmoette,
toen was Moeskops stukken sneller geworden. Spears was de formidabele tegenstander
niet meer.
Het jaar 1920, het jaar waarin Spears bij afwezigheid van Moeskops - die in
Amerika was - te Antwerpen het Wereldkampioenschap op gedecideerde wijze won,
was een fataal jaar voor Spears.
Sekt und Liebe, noemen ze in Duitschland zoo'n drama.
Mea culpa. Zijn phenomenale kracht, zijn oppermacht, was in de havenstad
Marseille gebroken.
Die match met Spears, waarvan wij hierboven vertelden, heeft plaats gehad in October
1919.
Maar wanneer nu, zooveel later, de renners op de winterbaan een na-babbeltje
houden, of wanneer bij Roste Kegel, het rennerslogement in de Zerezostraat te Brussel,
over groote gebeurtenissen op de wielerbaan wordt gesproken, dan nemen de
gesticulaties toe en komt er warmte op de koppen. Want dan hebben zij het nu nòg,
luidruchtig, over de ontmoeting Moeskops-Spears, welke de ‘verschrikkelijkste’ is
geweest, die zij op sprintgebied ooit hebben gezien.
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Naar Parijs.
Linart, die Moeskops te Brussel had zien rijden, was naar Parijs gegaan en had daar
den lof van den Hollander gezongen. De Belg gaf hoog van hem op en na eenige
weifeling noodigt de directeur van de Winterbaan Moeskops uit.
Er heeft een bespreking plaats en Moeskops krijgt contract voor tien wedstrijden.
Tien wedstrijden!
In het brandpunt van de wielersport.
In het centrum van den sprint.
Het was een merkwaardig moment, waarop Moeskops in de Parijsche wielerwereld
verscheen.
De Franschen hadden den sprint steeds als hun bezit beschouwd. De ‘Fransche
sprint’ was iets bijzonders, iets eigens. Andere volken mochten bij uitzondering
groote op zich zelf staande figuren hebben gehad, de eigenschappen voor den sprint
zaten het Fransche volk in het bloed. Wanneer je zag sprinten en je wist absoluut
niet, wie de renners waren, dan zei ieder, die ook maar eenigermate van wielersport
op de hoogte was: kijk! die daar! dat is per sé een Franschman. Bij een Franschman
teekende de spurt zich af in moed, overtuiging, enthousiasme, in korte hevigheid, in
verrassende momenten. De Fransche spurt kende geen gelijkmatigheid, was pittig!
vurig! abrupt! Van rust (balanceeren, zeggen wij, maar de Franschen spreken van
‘rester sur place’; balanceeren is bij hen een renner hinderen) werd plotseling
overgegaan tot de hevigste krachtsinspanning (demarrage); na de demarrage
vertraagde de renner, hij nam dan weer een moment rust en liet zijn tegenstander
naast zich komen, om dan weer te demarreeren.
Het was: trekken, afstoppen, weer trekken, afstoppen. In dien spurt vond men de
levendigheid, de verrassende beslistheid, en het enthousiasme, de veerkracht, het
intellect en den riskanten durf van het Fransche volk terug.
Ja! De sprint was altijd een Fransch bezit geweest en Frankrijk had in den sprint
dan ook steeds uitgeblonken èn door de kwaliteit der sprinters èn door hun talrijkheid.
In 1919 waren het Sergent, Dupuy en Pouchois die in Frankrijk aan het hoofd
stonden en de Franschen, waarvan immers beweerd wordt, dat zij een keizer noodig
hebben, meenden in Sergent een keizer op wielergebied te hebben. Sergent was hun
hoop en vertrouwen. Zij waanden hem machtiger dan eenig ander.
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Maar daar was in Februari Spears naar Europa gekomen en in Maart ... och! Toen
riep Frankrijk om zijn nieuwen kampioen. Spears had door de wijze, waarop hij
Sergent, en Dupuy, en Pouchois, en Schilles, kortom, alle Franschen geslagen had,
de Fransche sportsmen ontnuchterd.
Toen werd er geroepen: waar blijft nu onze nieuwe groote man?
Waar is de opvolger van Jacquelin, Morin en Bourillon?
Maar die man liet op zich wachten.
Toen het seizoen voor de winterbaan geëindigd was en het wedstrijdterrein naar
de groote open banen werd verlegd, was Dupuy naar voren gekomen. Nu was het
niet meer Sergent, doch Dupuy, die de verwachtingen bij het publiek opende. De
zaak was echter niet, dat Dupuy zooveel sneller was geworden, doch wel, dat Sergent
op de groote open banen minder goed reed dan op de kleine winterbaan. Hij was
geen man voor het groote rechte eind; hij reed het best in de bochten. Zijn specialiteit
was de kleine baan. En toen dan ook de zomer van 1919 voorbij was en de winterbaan
weer werd opgezocht, was het weder Sergent, die de hoop deed opleven. Nu was
waar, dat Sergent ook sneller was geworden. Zijn beste tijd als sprinter was de winter
van 1919-1920 en, nog steeds in afwachting van de komst van de nieuwe ster werd
op dat moment opnieuw door velen gemeend, dat het tòch nog Sergent zou zijn die
zich als de nieuwe, formidabele Fransche kampioen, de machtigste van allen, zou
openbaren.
Zoo was de stemming, (want vergeet niet, dat Spears in den winter van 1919 naar
Australië ging) toen Moeskops naar Parijs kwam.
En nu begrijpt ieder, wat voor een uitwerking het op den hartstochtelijken Sergent
gehad moet hebben, toen hij, die de oogen van zooveel duizenden landgenooten op
zich gericht wist, de eerste ontmoeting van Moeskops won.
Moeskops was nog te slaan!
In de match à deux, te Brussel, had Moeskops van hem gewonnen. Met meer
rijders in de baan kon hij Moeskops aan.
Met combine?
Ook dat.
Maar toch ook zonder dat, want Moeskops had immers in internationale wedstrijden
nog zoo goed als geen ervaring. Technisch, in de kunst van rijden, was hij zoo
bekwaam als de beste, maar zijn tactiek was nog het zwakke punt.
Hij was nog niet geroutineerd genoeg ... hij kende zijn tegenstanders en hun
manieren nog niet. Tegen Spears had hij prachtig gereden, doch dien had hij dan ook
doorschouwd.
Hier, in het centrum van de sprintsport, waar de sprint en de tactiek gecultiveerd
waren geworden, doorliep hij de hooge
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school. Tijdens de ritten werd hij te veel afgeleid naar onderdeelen. Niet de wedstrijd
zelf, niet het winnen had zijn volle aandacht, doch het rijden van den wedstrijd; zijn
belangstelling gold de manier, waarop zijn concurrenten reden, de vraag waarom,
met welke bedoeling en welke uitwerking zij manoeuvreerden zooals zij deden.
Hier leerde hij wat wedstrijd-rijden was en hoe het mogelijk was, dat zwakkeren
er de sterkeren onder kregen.
Is het wonder, dat hij onder die omstandigheden het meerendeel der ontmoetingen
tegen Sergent, die op dat moment zeer snel en hem in moderne taktiek ver vooruit
was, verloor?
't Was waar. Moeskops was nog zoo groen.
Toen hij den eersten dag op de baan kwam oefenen, liep het heele rennerskwartier
leeg.
Mon Dieu! Wat 'n kerel! Een meter zeven en tachtig centimeter. Links en rechts
van hem ging een Fransch renner staan, klein van postuur. Er was hilariteit.
‘Pendule met coupes!’
Moeskops sprak niet één woord Fransch en te midden van al die vreemde renners,
die begrijpelijkerwijze gekscheerden en om hem heen dartelden, beving hem een
ongelukkig gevoel.
Ze konden hem ‘verraden en verkoopen’ waar hij bijstond.
Zij, die daar in Parijs, de geheele wereld, al wat groot als renner was, hadden zien
neerstrijken, hadden voor den langen Hollander een buitengewone belangstelling.
Toen hij zijn oefeningsrondjes aanving, zat de heele rennerskolonie naar hem te
kijken. Dat was nu de man, waarvan Linart gezegd had, dat hij wereldkampioen zou
worden.
Hij had een prachtigen zit, mooi diep, en sterk, zooals hij met het zadel naar
achteren zat. Zij gaven het direct toe, zijn zit toonde kwaliteit. Want een lange renner
die er in slaagt zoo'n goeden, sterken en snellen zit te krijgen, toonde daardoor reeds
extraordinair te zijn.
Ook in het rennerskwartier hielden ze hem in het oog.
En daar gebeurde iets, iets heel doodeenvoudigs, dat niettemin grooten indruk
maakte.
Er stond een hoog krat met fietsen en Moeskops nam den naasten weg, dat wil
zeggen, hij sprong er over heen.
Wat was dat? Heb je dat gezien?
Niet, dat het zoo'n mirakele sprong was. Er konden er wel meer over dat krat heen
springen. Maar de manier, waarop hij gesprongen had, dáár waren ze stupéfait van.
Honderd kilogram zwaar! En hij was er overheen gewipt als woog hij nog geen
honderd ons. Zoo hadden ze zelden zien springen. Dat was niet menschelijk. Zoo
sprong een dier. Zoo
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veerde een kat op. Het was alsof hij er aan een elastiek over heen was gezwiept.
Verbaasd waren ze over zulk een dierlijke souplesse. Zij monsterden hem en wezen
met den vinger de lijn van heup tot enkel. ‘Wat heeft hij lange spieren.’
Andere renners van groote gestalte hadden korte spieren, dat wil zeggen, spieren
met plotselinge verdikkingen; kuiten en dijen, die op zekere hoogte plotseling zwollen.
Maar hij had lange spieren, heel lange spieren, die geleidelijk aan dikker werden.
Als die lange massa's zich samen trokken!
Was hij daardoor zoo soepel, die groote vent? Maar later, toen hij zich had
aangekleed en zijn boxe verliet, toen stond de geheele rennerskolonie plotseling voor
een raadsel.
Daar net waren ze verbaasd over zijn weergalooze souplesse en nu liep hij zoo
stijf als een hark.
Hij liep zoo stijf, dat ze er om gierden.
Vermoedelijk heeft nooit eenig Fransch renner de verklaring van deze dolle
tegenstelling gevonden.
Wij zullen haar nu laten volgen.
Goede Hollandsche vrienden hadden op den dag van zijn vertrek van Moeskops
... ‘un m'sieu!’ gemaakt.
Hij had tot nog toe hij voorkeur geloopen in een boezeroen waar het boordje aan
ontbrak. Vandaar dan ook de spotternij (in 1913, op de Scheveningsche baan), dat
hij geen linnen om zijn hals kon velen en dat hij daarom alleen maar een
boordenknoopje om had. En droeg hij geen boezeroen of overhemd zonder boord,
dan droeg hij een trui.
Nu hij naar Parijs ging moest hij zich aankleeden, hadden zijn Hollandsche vrienden
gezegd. Je kon in Parijs nu eenmaal niet zóó voor den dag komen, dan kwam je er
nooit in. Want in Parijs, daar was nu eenmaal alles élégant en werd er erg op gelet.
En nu hadden zij een mooi, nauwsluitend costuum voor hem laten maken en droeg
hij voor het eerst, een mooi staand boordje, en op zijn zonverbrande kop met de
uitgebleekte haren stond ... een zwart stijf hoedje, 'n kaasbolletje.
Dat nauwsluitende pak was al heel erg, maar groote God! dat staande boord en
dat kaasbolletje! ... neen maar! ... dat was gewoon een foltering, een straf. Iedereen
keek hem aan, meende hij: ‘Ik voelde me, alsof ik aan een schandpaal stond. Hoe
kon iemand in godsnaam nou loopen, gewoon loopen! met een staande boord om.
Terwijl de renners hem met puilende oogen nakeken, verliet de soepele kerel, stijf
als een hark met een hoed op, het rennerskwartier.
De eerste week van November 1919 brengt zijn debuut op de
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Parijsche Winterbaan, in den Grand Prix de la Toussaint. Leene, die dien dag eveneens
in de Fransche hoofdstad debuteert, geeft op het middenterrein te kennen, dat
Moeskops het wel zal zijn die den wedstrijd wint.
‘Neen!’ zegt Spears, die enkele dagen later naar Australië zou vertrekken, ‘vandaag
wint hij niet. Sergent is hier op deze baan buitengewoon op dreef en het is geen
match, maar een open wedstrijd. Met hun taktiek zetten zij hem er in.’
En reeds in zijn eersten rit, in de serie wordt hij geslagen.
In een serie van zeven man kwam hij van de derde plaats snel opzetten; de
gelegenheid tot den aanval was hem echter te laat geopend en hij eindigde als tweede,
een wiellengte achter Pouchois.
Hij kreeg nu nog een kansje in de repêchage (herkansingsrit, zegt men
tegenwoordig) en geleerd door het verloop van de serie, pakte hij het daarin maar
meteen op de zwaarste wijze aan. Hij nam onmiddellijk de leiding, bleef op tempo,
hield zijn concurrenten voortdurend in het oog en zette direct bij de bel den spurt in
om elke verrassing te voorkomen.
De Deen Ellegaard ging onmiddellijk tot den aanval over en een vinnige strijd
ontspon zich. De Hollander hield den Deen echter ongeveer 200 Meter naast zich,
om in de laatste 50 Meter een lengte voorsprong te nemen.
Door deze overwinning (met Ellegaard werden nog vijf minderen, w.o. Polledri,
geslagen) kwam Moeskops in de halve beslissingen welke den volgenden dag werden
verreden.
Hij kwam nu tegenover Schilles en Van Bever te staan, demarreerde bij de bel uit
de derde positie en alhoewel de Franschman en de Belg het uiterste gaven om hem
(nadat zij hem achterhaald hadden) te passeeren, won Moeskops gedecideerd,
oogenschijnlijk alsof het hem niet de geringste moeite had gekost.
Hij had zich dus in de beslissing geplaatst welke in drie ritten verreden zou worden
en waarin zijn tegenstanders waren Sergent (die in de halve beslissing Leene en
Pouchois had geklopt) en Dupuy (die van Moretti en Meurger had gewonnen).
De eerste manche van de beslissing won Sergent, en Moeskops werd derde, Sergent
ging voorop met Moeskops aan zijn wiel en Dupuy op de derde plaats. Bij de bel
begon Dupuy de anderen op te drijven en toen nog 200 Meter afgelegd moesten
worden, ging Moeskops tot den aanval over en plaatste zich naast Sergent. Deze liet
hem in de bocht klimmen en bij het uitkomen van de bocht moest Moeskops
terugzakken, waarop meteen Dupuy op hem toe schoot. Met volle lengte won Sergent,
terwijl Dupuy ongeveer een wiellengte voor Moeskops was.
Moeskops begreep, dat hij de tweede manche anders moest rijden en toen Sergent
andermaal naar voren ging, nam Moeskops
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snel de leiding over. Sergent kwam hem heftig bestoken, maar beneden naast hem
liggend, gaf de Hollander alles en alles met het gevolg, dat hij bij het opkomen van
het rechte eind een halve lengte voorsprong kreeg en met dit verschil won. Dupuy
was begrijpelijkerwijze niet in staat geweest langs twee naast elkander liggenden,
buitenom te komen.
Sergent en Moeskops hadden dus elk een manche gewonnen en het kòn dus nog,
dat hij den Grand Prix de la Toussaint in de wacht zou slepen.
Maar neen! practisch bekeken, kon het niet.
Want die derde manche ging nu in eens over 1 ronde en 25 Meter (25 M. om een
aanloopje te nemen, zullen wij maar zeggen) dus over 275 M. in totaal.
Zulke ritten had Moeskops nog nooit gereden. Hij miste daar elke ervaring in.
Echter met deze twee Franschen in de baan had hij toch niet kunnen winnen, al had
hij over ervaring beschikt. Op zoo'n korten afstand ben je al bij het vertrek geslagen,
wanneer je ongunstig komt te liggen; en als een van je tegenstanders het wil en zich
opoffert, kom je per sé ongunstig te liggen.
In dit geval zouden we welhaast willen zeggen, dat Moeskops natuurlijk op de
derde plaats kwam en dus bij voorbaat reeds geslagen was. De beide Franschen
namen Moeskops tusschen zich in, schoten vervolgens naar elkaar toe, waarna Dupuy
naar voren ging om voor Sergent als gangmaker dienst te doen. En Moeskops, wien
het duidelijk was, dat als hij den aanval zou wagen Sergent naast Dupuy zou schieten
om hem hoog de bocht in te drijven, zag het nuttelooze van die poging in en ging
opzitten.
Sergent was dus winnaar van dezen grooten open wedstrijd en de Fransche bladen
waren over deze overwinning in feeststemming. Veertig renners, de sterksten van
Europa, de complete verzameling van alle Europeesche eerste klassers, hadden er
aan deelgenomen en ziet, van de drie finalisten waren er twee Franschman, terwijl
het ook een Franschman was, die gewonnen had. De Franschen lagen dus in den
sprint aan den kop, máár, met hen stond toch mede vooraan die nieuweling op
internationaal gebied, die Hollander, die tweede was geworden en zich nu direct met
zijn debuut onder de Koningen van den sprint had geschaard en op slag een
wereldreputatie had verworven. En het Fransche blad l'Auto zeide van hem dan ook
het volgende:
‘De Hollandsche reus won, na in de demi-finale op indrukwekkende wijze
als eerste te zijn aangekomen, de tweede manche van de finale door direct
de leiding te nemen en die niet meer af te staan. De man bezit buitengewone
capaciteiten en als hij wat meer met de baan bekend zal
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zijn, zal het heel moeilijk zijn, hem een nederlaag toe te brengen.’
‘Als hij wat meer met de baan bekend zal zijn ...’
Daar besteedde Moeskops echter geen aandacht aan.
Want, dat kwam immers vanzelf. Dat was een kwestie van gewoon rondfietsen.
'n Uilekop, 'n Steenezel kon ook de baan leeren kennen. Leeren, dat je door
zwakkeren, of althans door menschen die toch zeker niet sterker waren, niet meer
werd opgeknapt! Daar ging het om.
En bij de beoordeeling van de uitkomsten der wedstrijden, welke hij gedurende
dat winterseizoen te Parijs heeft gereden, moet dan ook wel in het oog worden
gehouden, dat, zooals wij hierboven reeds zeiden, het winnen voor hem minder
belangrijk was, dan het bestudeeren van de taktiek zijner door en door geroutineerde
tegenstanders.
Populair gezegd keek hij meer naar hun manieren dan naar de eindstreep.
In de serie met zeven, acht, ja negen man tegelijk in de baan, reed hij een
brute-kracht-race. Tusschen ‘zoo'n bende vlooien’ moest hij niet in zitten. Zij
groepeerden een wal van fietsen om je heen en daar kwam je niet meer tusschen uit.
Dat had hij in den tweeden wedstrijd te Parijs ondervonden. Hij startte toen met Klaas
van Nek als maat in een koppelwedstrijd over 100 K.M. en bij een der klassementen
hadden ze hem opgeborgen achter een haag van wielen. Hij had zich er uit willen
werken maar toen was De Ruijter eventjes iets omlaag gedoken en toen had Moeskops
een tuimeling gemaakt welke hem een paar vierkante decimeters huid kostte. En toen
hij niettemin voor den laatsten spurt weer in de baan kwam hadden ze hem weer zoo
netjes ingemetseld, dat hij feitelijk pas goed ‘lucht’ kreeg toen de eindstreep nagenoeg
was bereikt.
Neen! Wanneer hij met zoo'n bende vlooien een serie had te rijden, nam hij resoluut
den kop, hield er een knap tempo in en spurtte dan 'n 300 M.
In de open wedstrijden bereikt hij steeds de beslissing en daarin ontmoet hij dan
Sergent, die hem in een match à deux tweemaal netjes heeft geklopt.
Hij is afgeleid van het doel van winnen en bestudeert den Franschen spurt;
demarreeren, afstoppen, weer weg, weer afstoppen.
Waarom rijdt hij zoo? vraagt Moeskops zich af.
En hij vindt verscheidene antwoorden.
Hij voorkomt ermee, dat zijn tegenstander gelanceerd spurt, zegt hij, want hij blijft
op die manier toch bij hem.
Hij laat zijn tegenstander telkens de reis buitenom maken. Hij
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komt op die manier tot een kort eindspurtje, waarin hij zoo vinnig is. Moeskops ziet
tal van voordeelen in Sergent's methode.
Een niet geringe beteekenis kent hij echter ook toe aan de psychische, de moreele
werking.
Die methode maakt onrustig. Je blijft steeds in dubio. Je weet niet, of hij weer zal
afstoppen of dat hij ineens na zijn demarrage zal doorzetten. De methode intimideert
en stoort je eigen ‘opvatting’, je voornemen. Je bent gedwongen, direct op hem toe
te vliegen. Weifel je, dan zet hij dóór en dan blijft hij weg. En spring je op hem toe,
dan springt hij weer weg, wanneer je bij hem bent.
Hoe nu die methode weer te breken? Hij piekert er over tijdens den wedstrijd,
onder het rijden; ... als ik den kop eens nam ...
Hij neemt den kop en demarreert even vroeger dan Sergent zooeven deed. Dan
laat hij hem komen, demarreert weer, spurt dan met hem mee en wint deze manche
van Sergent.
Zie je, zoo gáát het.
Hij is blij, dat de beslissing in drie ritten gaat. Want nu ontmoet hij hem dadelijk
nog eens. Opgelet hoe Sergent dan zal rijden.
Moeskops laat Sergent dan zijn eigen wedstrijd rijden. Hij probeert of hij nu
Sergent niet kloppen kan, buiten-om, nadat hij hem heeft opgejaagd. Op 300 M. doet
hij een schijnaanval. Sergent zet aan en Moeskops kruipt achter hem. Maar op
hetzelfde moment vertraagt Sergent, die niet als gangmaker wil dienen. Weer doet
Moeskops een schijnaanval. Doch nu zitten ze in de bocht en houdt Sergent hem
naast zich, in de hoogte. Rrrrt! ... Sergent trekt en ligt nu op het korte rechte eind
voor hem. Moeskops vliegt op hem toe en komt naast hem, maar zit meteen weer in
de bocht en ligt weer hoog. Sergent duikt andermaal weg en wint met ½ lengte.
Neen, zegt Moeskops, dat is de manier niet.
Hij heeft den wedstrijd verloren, doch hij heeft dit gewonnen, dat hij weet, hoe
hij niet rijden moet.
Dit studie-rijden is oorzaak, dat Fransche journalisten uitbundigheden kunnen
neerschrijven over Sergent.
Maar één is er, die scherper ziet en die, terwijl toch Sergent het meerendeel der
ontmoetingen heeft gewonnen, voor zijn verbaasde lezers opmerkt (het is een
schrander medewerker van Vélo-Sport) ‘Het maakt den indruk, dat Moeskops de
beste is’.
Heel veel heeft hij aan die tien wedstrijden en aan de vele dagen van oefening, welke
tusschen de wedstrijden lagen, te danken.
Wel honderd sprinters van verschillende nationaliteit zijn op dat moment te Parijs
bijeen. Hij rijdt er tegen (en ziet rijden) de
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Italianen Moretti, Bergamini en Piani, den Amerikaan Goullet, den Deen Ellegaard,
den Engelschman Bailey, den Zwitser Kaufmann, Gerard Leene, eenige Belgen,
waaronder Van Bever en Degraeve, hij ontmoet er Sergent, Schilles, Dupuy, Pouchois,
Polledri, Louet, Peyrode, Rousseau, Godivier, Lorain, Chardon enfin wel honderd.
Hij kent nu hun krachten en kijkt toe, hoe ze die aanwenden. Hij leert, wat hij zelf
noemt, ‘een koers bekijken’.
Er zijn er die 25 jaar op de wielerbaan rondloopen en daar nog geen flauwe notie
van hebben, zegt hij, nú nog op dit moment, zooveel jaar later. Hij meent daarbij iets
te hebben opgemerkt en als dan een renner van de middelmaat meer tegenstand biedt
en hem veel meer werk geeft, dan hij had verwacht, doet hij een ontdekking die nu
door spiritueele renners wordt toegepast, doch welke einde 1919 tot het privé
eigendom behoorde.
Waaraan moet ik het nu toeschrijven, dat die kerel zich zoo hardnekkig verdedigde
en mij moeite gaf? vraagt hij.
Had hij hoop op winnen?
Aangenomen! Maar wat bezorgde hem dan die hoop?
Hij ging de positie uit den wedstrijd nog eens na.
Hij lag beneden bij de roode lijn en ik lag een paar meter hooger ...
Ha! daar had je het.
Je moet niet een paar meter van een renner af passeeren. Je moet kort passeeren,
zoo dicht langs hem heen als maar mag. Rakelings moet je langs hem komen. Als je
ver van hem af spurt, kan je wel een wiellengte vóór liggen en dan meent de man
beneden aan, dat hij nog gelijk ligt. Dat had zijn tegenstander ook gedacht en vandaar,
dat deze zoo wanhopig doorzette.
Je moet je tegenstander zoo duidelijk mogelijk laten zien, dat hij achter is, je moet
het hem snel bijbrengen, dat hij reeds geslagen is. Wanneer je rakelings op komt
zetten en de fietsen om zoo te zeggen vlak naast elkaar liggen, dan zie je zelf en dan
ziet je tegenstander het ook heel erg duidelijk, dat je voor bent, al is het maar een
banddikte.
Wanneer hij nu, zoo op zeventig à tachtig Meter, 'n voorwiel naast zich ziet komen
en dat wieltje ‘bijt’ zoo even naar voren, dat wieltje is maar zóó'n stukje voor het
zijne, dan trap je met dien aanzet als het ware meteen den moed uit dien man.
Je breekt zijn tegenstand; zijn hoop en zijn vertrouwen hebben een opstopper
gekregen.
Den man zoo kort mogelijk passeeren om hem als het ware zijn achterstand op
een presenteerblaadje vlak voor zijn neus te houden, dat is de methode.
Je moet je tegenstander tot de overtuiging brengen, dat 't verder toch onbegonnen
werk is.
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Zoolang hij nog maar een sprankje hoop heeft, zet hij hevig door en ... dan kan je
nooit weten, wat er nog gebeurt.
En naast het rakelings passeeren wijdt hij nog zijn aandacht aan het moment waarop
de aanval moet plaats hebben.
Met meer dan twee renners in de baan wordt dat moment je vaak opgedrongen
door de positie, waarin je zit. Maar in de match à deux kan je het moment van den
aanval bepalen. Daarin heb je het in eigen hand.
En voor de match à deux komt hij tot de conclusie, dat je moet aanvallen op het
moment, waarop de tegenstander zijn grootste snelheid heeft bereikt, onverschillig
of dat vijftig, honderd, dan wel honderdvijftig Meter voor de streep is.
Maar daar zullen we het later nog over hebben.
Jal hij heeft dien winter veel geleerd in Parijs.
En als hij in den zomer naar Amerika vertrekt, vertrekt hij als een volleerd renner
die, doordat hij in het métier nu ook geestelijk excelleert, aan snelheid heeft gewonnen.

Joris van den Bergh, Te midden der kampioenen

54

Amerika. Frank Kramer.
Amerika wilde ‘The flying Dutchman’ zien.
Dat liet zich gemakkelijk verklaren. Er lag toch iets in de loopbaan van Moeskops,
dat de Yankees sterk aantrok. Groot worden na een serie van jaren, van hardnekkig
voortgezet bedrijf, komt vaak voor. Maar plotseling groot worden behoort tot de
zeldzaamheden. Er zit iets verrassends in en dat element vindt onder de Amerikanen
gretig bewondering.
Voor hen was Moeskops de plotseling verrezen ster.
Van al hetgeen zich hier in Holland gedurende de oorlogsjaren had afgespeeld,
was hun niets bekend. Voor hen was Moeskops de man, die in het voorjaar van 1919
als debutant op de internationale markt was opgetreden en die in den winter van
hetzelfde jaar, behoudens Spears, geen enkelen werkelijken concurrent meer in
Europa had.
Zij zagen het niet anders dan dat de man, in amper zes maanden tijd, het van
greenhorn tot het hoogste meesterschap had gebracht.
De Amerikaansche promotor Chapman speculeerde op deze omstandigheid. Hij
kende zijn volkje en hij engageerde den nieuweling voor 15 sprint-matches (het
zouden er meer worden en bovendien reed Moeskops nog tal van wedstrijden om de
prijzen) en 24 Juli 1920 vertrekt onze landgenoot, moederziel alleen, met de
Kroonland naar New-York.
Hij komt in de ‘verschrikkelijke stad’ - want hij vindt het een verschrikkelijke stad,
zoo goed als hij later Amerika een vreeselijk land zal vinden - en ziet daar plakkaten
van reusachtige afmetingen: Moeskops, the flying Dutchman.
Zijn portret staat er meer dan levensgroot onder.
De overrompelende stad, die vreemde omgeving, de uitbundige wilde reclame, de
ironische verwachtingen, die men van hem heeft ... hij wordt er niet nerveus door.
Als een onaandoenlijk wezen treft hij zijn voorbereidingen. Voor de rest wordt hij
geheel in beslag genomen door een afmattende moeilijkheid. Hij kent niet één woord
Engelsch en moet zich den ganschen dag, minuut aan minuut, behelpen met de taal
van beeldende en drastische gebaren.
Telkens heeft hij ware vondsten te doen om te kunnen duidelijk maken, wat hij
wenscht.
Zoo brengt zijn hospita hem thee. Maar er ontbreekt iets aan
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die thee. Hij kan niet zeggen, wat er ontbreekt, hij kent het woord niet. Hij peinst
even en kijkt dan met vragende oogen zijn hospita aan. De uitdrukking van haar
oogen zegt hem, dat zij begrijpt, dat hij iets wenscht. En dan gebeurt het volgende:
Moeskops wijst op haar buste en van haar buste wijst hij naar zijn kop thee. De
hospita verdwijnt en keert onmiddellijk terug met een kannetje melk.
‘Milk!’ zegt zij.
‘Milk!’ herhaalt Moeskops. Hij heeft alweer een woord geleerd.
In de bladen wordt zijn aankomst besproken. Men vertaalt hem den inhoud;
zonderlinge nonsens staat er in.
Wat moeten de menschen hier dom zijn om zulke ezelachtigheden goedsmoeds
te slikken, denkt Moeskops. En uit hetgeen de bladen schrijven wordt hem duidelijk,
dat er voor den Amerikaan niets boven den Amerikaan gaat. ‘Hij mag daar in Europa
een kraan zijn, hij moet maar bewijzen, dat hij het hier ook is.’ Want de
Amerikaansche sprinters zijn voor den Amerikaan pas echte sprinters. Het is dan
ook al lang geleden, dat er Europeesche sprinters van beteekenis (Rutt, Friol,
Ellegaard, Poulain) in Amerika waren en die werden er in zuivere snelheidsmatches
geklopt.
Wat groot is in Europa, is voor Amerika niet groot genoeg! Dat is de moraal welke
de Amerikaansche journalisten voor hem uitzingen.
Inmiddels heeft hij met de Amerikaansche wielerbanen kennis gemaakt. Fijne,
snelle baantjes, 250 Meter lang, mooi breed, prachtige wijde bochten, die niet te stijl
oploopen, smalle latjes in de lengte naast elkaar gelegd en geen hout, dat den grond
raakt. De Amerikaansche banen zijn op palen gebouwd; om van het middenterrein
op de baan te komen, moet je bijna 1 Meter hoog stappen. De wind speelt dus onder
de baan door; het dunne hout van het loopvlak van de baan is in-droog. Ook daardoor
is het zoo snel. En na een regenbui droogt het spoedig.
De tribunes zijn van zulke enorme afmetingen, dat het op hem den indruk maakt
‘alsof de baan een schoteltje is, dat op den bodem van een soepterrine is gelegen’.
Hij loopt eens onder die houten tribunes, waarop het publiek hooger dan een huis is
gezeten, door, en gaat de constructie na. Ze hebben hier zeker geen lastige
bouwpolitie, concludeert Moeskops als hij de magere latten ziet, die als stijlen en
spanten dienen. Maar het houdt toch! Hij heeft er nooit een zien bezwijken. Ja!
daardoor is in Amerika mogelijk, wat hier niet mogelijk is. Vandaag staat er de baan
en morgen is zij weg. Ze bouwen een baantje voor een seizoen, voor een maand,
voor een week, zelfs voor één grooten wedstrijd.
Hij heeft het publiek te keer hooren gaan tijdens een wedstrijd.
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Als er een Italiaansch renner demarreert en geheel alleen voor de groep uitjaagt, gaat
die heele hooge tribune daar in de bocht ontstellend te keer. Daar is de goedkoope
rang, ingenomen door duizenden Italianen. Altijd zal promotor Chapman dan ook
Italiaansche renners moeten hebben. Hij hoort heele groepen opgetogen Fransch
brullen, en Duitsch en Spaansch (ze zeggen, dat het Spaansch is!) en Vlaamsch, en
Deensch of Zweedsch of Noorsch of Russisch, weet hij wat het is. De heele wereld
zit hier en de heele wereld moet bevredigd worden.
Een fel werktempo zijn die menschen gewoon en zij verlangen, dat, nu zij voor
hun genoegen uit zijn, ook hier in een fel tempo gewerkt zal worden.
Zij eischen dit van de renners en zij vergen het ook van de directie. De afwerking
van het programma gaat in een record tempo. De renners hebben maar gereed te
staan. Niet onmiddellijk gereed, pats! 25 dollars boete. Hebben ze nog wat tegen te
pruttelen, pats! 50 dollars boete er bij. Loopt er een renner weg en je gaat hem niet
onverwijld na, pats! 25 dollars boete. 'n Lekke band, nu ja, dat kan gebeuren. Maar
zijn je spullen niet in orde, 'n los stuur of iets dergelijks, pats! 25 dollars boete. De
kleinste afwijking van het wedstrijdreglement, pats! weer 25 dollars. Van een slowrace
houdt het publiek niet. Het moet hard gaan, steeds hard. Er moet gejakkerd worden,
ronde aan ronde. Honderd Kilometer wordt er gereden met 33 klassementen. Ieder
klassement zooveel dollars aan prijzen. Drie en dertig maal wordt er dus tijdens die
100 K.M. fel gespurt. Wat is een dollar? wordt minachtend gevraagd. 'n Dollar heeft
in Amerika geen waarde. Maar Moeskops is tot de overtuiging gekomen, dat de
dollar nergens zooveel waarde heeft als juist in Amerika. Voor 'n paar dollars rijden
de renners zich half ziek. Wat? zegt hij, voor 'n paar dollars, neen, zelfs voor één
dollar. Drie en dertig maal wordt er in de 100 K.M. gespurt. En iederen keer rijden
ze voor die paar dollars als duivels. ‘Groote knapen’ als Grenda, Mac Namara,
Madden enz., kerels met namen en kerels, die toch heel wat in hun mars hebben,
rijden als gekken om zich toch maar bij zooveel mogelijk klassementen te plaatsen,
om maar weer 'n paar dollars te hebben. Hier in Holland hoor je krukkebeenen,
jongens nagenoeg zonder capaciteit, schamper over vijftien gulden praten. ‘Daar rijd
ik niet voor, denk je, dat ik me gammel trap voor 'n paar knaken.’ In Amerika vechten
er twintig kerels om, die stuk voor stuk tien maal meer capaciteit hebben, dan de
Hollandsche pruttelaars bij elkaar. Drie en dertig maal spurten ze op de 100 K.M.
Doch dan zitten er nog betaalde ‘trekkers’ onder de deelnemers, die zorgen, dat ook
ná den spurt het tempo erin blijft. Er worden 5 mijl wedstrijden met levende
gangmaking gehouden, met z.g. safety-gangmaking. Daarin gaat het van den eersten
tot den laatsten Meter zóó hard,
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dat, als er veertig renners aan deelnemen, er maar vijf of zes aankomen. En toch is
5 mijl maar even acht K.M. Boven aan het hek, bij het uitkomen van de bocht, zoodat
zij snel omlaag kunnen schieten (plongeeren), zitten de gangmakers op hun fietsen.
Zij hebben zich achter elkaar opgesteld. Ieder van de gangmakers rijdt telkens maar
één ronde. De volgende ronde wordt door een ander getrokken. Bij iedere ronde
plongeert een gangmaker voor de deelnemers en trekt dan een ronde hard. Hij rijdt,
wat de renners noemen een halven spurt en het gaat met die één-persoons-gangmaking
in Amerika net zoo hard als met tandem-gangmaking hier in Europa. Het tempo
draait om de 50 K.M. per uur. En daarbij rijdt de geheele rits achter elkaar. Geen
wonder, dat het telkens een te machtig wordt. Dan laat die los, dan die weer, dan die,
en bij de bel, bij de laatste twee ronden zijn er doorgaans nog maar een paar
deelnemers over, die zich dan ‘half lijk’ spurten om de prijzen.
En steeds door, steeds, bij iedere ronde, heeft het publiek de gangmakers maar
aangevuurd.
De gewone renners hier, weten niet wat rijden is, zegt Moeskops. Daar!, daarginds
in Amerika leeren ze rijden. Daar heb je specialiteiten, pace-rijders, die in een tempo
loopen, waar je flauw van wordt, en die dan nog de laatste 200 Meter binnen de
twaalf seconden, zelfs in 11 seconde rijden, zooals hij wel van een tiental heeft
gezien.
Met de zuivere specialité's, de groote artisten van den zuiveren sprint, die het
hoofdnummer vormen, staat het in een opzicht anders. Zij rijden op ‘één of twee’.
Eén ontvangt 150 dollars en twee 100 dollars. Maar overigens zijn zij net zoo streng
als alle overigen gereglementeerd.
Het publiek moet, buiten de pauze, geen minuut, geen halve minuut met rust
worden gelaten. De deelnemers uit de eene serie zijn de streep nauwelijks gepasseerd,
of de anderen hebben zich alweer opgesteld en vertrekken reeds. Een eere-ronde
wordt niet gereden. Na bijzondere gebeurtenissen, bij evenementen, ja! dan brult het
publiek er wel eens om. Maar in den regel is het: Klaar! - van je fiets af, - weg!
Ja! hij wist niet, waar hij voor zou komen te staan, hadden de journalisten
geschreven, maar ze zouden hem daar wel krijgen in Amerika. Want dáár had je pas
je renners, ook je zuivere sprinters.
Inmiddels was zijn tournee aangevangen.
Promotor Chapman houdt het grove geschut in reserve.
Hij plaatst Moeskops tegenover beste renners, volle eerste klassers, maar hij houdt
den allerbeste nog achter om den on-
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klopbaren Frank Kramer, als allerhoogste troef in handen te houden.
Maar juist, van 1919 op 1920, was Moeskops als renner tot vollen bloei gekomen.
Hij schrijft dat verschijnsel, juist op dat moment, voor een zeer groot deel toe aan
zijn ‘moraal’. In 1919 had hij zich omhoog gestooten. Hij was van het Nederlandsche
fietsertje, een renner van wereld-reputatie geworden. Hij was er nu een van zeldzame
grootte. Die snelle wording, die schokken van den vooruitgang hadden in hem
nagewerkt. Hij was nu een renner die een anderen gemoedstoestand had dan voorheen;
zijn ‘overtuiging’, zijn zelfbewustheid was in zeer groote mate versterkt, zijn
psychische gesteldheid dreef zijn krachten aan; er was vuurwerk in hem, hij was
geladen met dadenlust.
De triomphen hadden iets triomphantelijks in hem achter gelaten. Er was iets
juichends in hem. Van een renner, die poogde, en in twijfel verkeerde, was hij
geworden een aanstormende welslager wien alle twijfel vreemd was; een, die vol
overtuiging op den strijd toeging; een die wist, dat die strijd hem overwinnaar zou
doen worden. Zijn ‘spritzige’ gemoedstoestand, het triomphantelijke innerlijk, gaf
de spieren nog meer macht en deed het brein nog scherper reageeren.
Van een poel van ellende had zijn vader gesproken, van teleurstelling en van
mislukking. En hij, die, bijna 20 jaar oud, voor het eerst in een spoortrein had plaats
genomen (gelachen hadden ze er om toen hij het vertelde), hij, de jongen uit de
duinen, de scharrelaar van de kippen-markt, hij zat daar nu in Amerika en had over
de 1000 dollar in zijn pocket en buiten de snelheidsmatches, waarvoor hij speciaal
contract had, reed hij nagenoeg iederen dag nog in open wedstrijden, waarmee hij
zijn kosten goed maakte en dagelijks nog eenige dollars overhield.
De heele wereld lag voor hem open. Teleurstelling! mislukking! ... hij zou ze! Hij
zou ze nog 's wat anders laten zien. Hij zou ze, daar bij hem thuis, zijn vader met
zijn voorspelling van mislukking, eens laten zien hoe ze zich vergist hadden.
Die gemoedstoestand deed hem den aanstormenden overwinnaar zijn.
Renners hebben een renners-maatstaf om hun vorderingen te vertolken. Welnu,
Moeskops heeft ons in opeenvolgende jaren bij herhaling gezegd, dat hij ‘in 1920
zeker twee lengten op de tweehonderd meter sneller was dan in 1919’. En vandaar,
dat het hem zoo speet en nog spijt, dat hij, door zijn verblijf in Amerika, in 1920
Spears niet heeft kunnen ontmoeten en dat hij toen niet heeft kunnen deelnemen aan
het Wereldkampioenschap hetwelk Spears (te Antwerpen) gewonnen heeft.
Toen hij Spears het volgende jaar ontmoette, was deze voor hem niet de concurrent
van 1920 meer.
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Chapman plaatste hem eerst tegenover Magin, die klop kreeg. Vervolgens tegen Mac
Namara, die klop kreeg. Daarna tegen Grenda, die klop kreeg. Vervolgens tegen Mac
Beath, die klop kreeg, evenals Eaton, Walker en Goullet.
Al de factota, die op de banen rondliepen en die in den loop der jaren de allerbeste
renners hadden gezien, waren er nu al van overtuigd, dat Moeskops een aparte figuur
was. En zijn concurrenten, de renners, die hij geslagen had, telkens weer op andere
manier (waardoor zij geen ‘lijn’ en geen aanduiding in zijn rijden konden ontdekken
en derhalve hun pogingen om hem te verschalken, faalden) waren het er over eens,
dat zij nog nimmer tegenover een zoo volleerd en tevens machtig sprinter hadden
gestaan. Hij is als sprinter gaaf, compleet, universeel, zeiden zij.
En nu de feiten niet te loochenen waren, schreven de Amerikaansche bladen: ‘hij
is de beste, die ooit uit Europa is overgekomen. Maar! ... “om Frank Kramer te
kloppen, moet je den snelheidsknobbel bezitten”, lieten zij er op volgen.
Jaar op jaar had Frank Kramer het kampioenschap van Amerika gewonnen. En de
Europeesche cracks die men tegenover hem had geplaatst, had hij geklopt. Kramer
was het idole der Amerikanen. Zijn snelheid was niet te evenaren, zijn tactiek was
brillant, zijn toewijding voorbeeldig. Hij had een ongekende hooge opvatting van
het rennerschap en alles wat maar van twijfelachtigen invloed kon zijn, negeerde hij
of ontweek hij angstvallig om als renner maar het hoogste te kunnen geven.
Inderdaad! Kramer was zeldzaam serieus en consciëntieus. Moeskops had het
kunnen gadeslaan. En hij vroeg zich af, of hij hier eigenlijk niet met een ziekelijk
geval van roemzucht te doen had. Zooals hij het uitdrukte: ‘Kramer leefde op het
horloge’. Hoe gezellig men ook bijeen kon zijn, in een restaurant of een oord der
verpoozing, in een lokaal dan wel op zwoele avonden in de open lucht, het was steeds
Frank Kramer die zijn horloge trok en precies half tien het gezelschap groette om
precies te tien uur onder de wol te kunnen liggen. Kramer leefde welhaast als een
asceet.
Moeskops had er eenerzijds waardeering voor, maar anderzijds vond hij het
onmenschelijk. Wat bleef er over wanneer alles verdween, terwille van het fietsen.
Brassen, neen! daar had ook hij het land aan. Dat deed hij nooit en ook hij schudde
het hoofd wanneer hij daar domme jongens zag, die leefden, alsof hun body niet stuk
kon. Maar Kramer was het andere uiterste. En toen the big match, de ontmoeting
met Frank Kramer in zicht was, begon dat overdreven, dat bijna ziekelijke degelijke
doen van Kramer, die volgens hem geen gewoon mensch meer was, hem te steken.
Wij hebben het reeds gezegd: Moeskops is geen man, die zich
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inspant om te bewijzen dat je gelijk hebt, hij spant zich in om te bewijzen dat je
ongelijk hebt.
En nu zou hij Kramer, dien drogen dooien diender, die er een zelfbewustheid op
na hield van belang, eens toonen, dat hij ongelijk had.
Kramer trof Moeskops in zijn allergevaarlijksten vorm als renner.
Hij trof hem tegenover zich, geprikkeld, maar daarnaast weer stiekem gnuivend
als een straatjongen die een lolligen streek gaat uithalen, omdat hij al voorpret had
van zijn voornemen om dien vent met zijn bordpapieren opvatting eens fijn in zijn
hemd te zetten, in z'n hemd met z'n beroemde rennersbeenen er bibberend onder uit.
Kramer trof Moeskops inwendig gnuivend tegenover zich.
Hij had hem minder meedoogenloos kunnen treffen.
The big match!
Chapman had er werk van gemaakt.
De baan van Newark was eivol.
Op het middenterrein schoolden de kopstukken uit de rennerswereld te zamen.
Vandaag won Kramer, betoogden zij. Moeskops kon niet winnen.
Want er was iets gebeurd!
Moeskops had den vorigen dag te Boston gereden en was daar gevallen. Arm,
heup, dij en knie zaten vol schaafwonden. En om van Boston tijdig te Newark te
kunnen zijn, had hij den ganschen nacht in den trein moeten doorbrengen. Dat was
op zichzelf zoo erg niet. Want dat raken de jongens wel gewend. Door het schudden
hadden de schaafwonden hem echter ‘gestoken’; hij had zich een tikje koortsig en
branderig gevoeld en had om zoo te zeggen geen oog dicht gedaan.
En toen, bij al die onrust, had het zich in hem vast gezet, dat hij zoo niet kon
winnen.
Maar even voor den wedstrijd op de baan aangekomen, toen hem het gevoel beving
van de arena binnen te stappen, maar ook toen hij Kramer al gereed zag, had dat
fnuikende gevoel hem subiet verlaten. Dat andere, dat kwajongensgevoel van dien
vent met zijn bordpapieren opvatting ‘dien baal zeegras’ in zijn hemd te zetten, kroop
ervoor in de plaats.
En bovendien, zei Moeskops, was ik geënerveerd.
En dat moet een sprinter hebben.
Een sprinter, die zich rustig, kalm en bedaard gevoelt, is net als een leeuw die te
veel gegeten heeft. Zoo'n sprinter is loom en hij moet eerst zichzelf overwinnen om
weer gretig te worden.
Geënerveerdheid is de allereerste wedstrijd-voorwaarde voor den spinter. Een
sprinter heeft geen tijd ‘er in’ te komen. 't Gaat
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bij hem slechts over eenige seconden. Hij moet ‘er in’ zijn voor hij begint.
‘Als je zóó uit den trein rolt en bijna te laat voor je wedstrijd komt, dan kan je fijn
sprinten,’ zegt Moeskops. ‘Dan ben je geenerveerd, dan ben je fel om maar op je kar
te komen, dan zit je eigenlijk al in je wedstrijd voordat je start.’
Dàt moet je hebben.
Welnu, hij was net uit den trein gerold en hij was dus geenerveerd. Boston, zijn
val, zijn onrustigen nacht, was hij op dat moment vergeten. Hij dacht maar aan één
ding: aan Kramer ... aan dat hemd.
Nu moeten we eerst vertellen, onder welke bepalingen de sprintmatches worden
verreden.
De matches in Amerika gaan over zes ronden, dat is dus 1500 Meter. Dat noemen
ze dan een ‘mijl-race’. En om nu te voorkomen, dat er van meet af aan gebalanceerd
wordt en dus het programma door slow-races wordt gerekt, wordt er geloot wie in
de eerste ronde de leiding moet nemen.
Wijst het lot ‘A’ aan, dan moet A de geheele eerste ronde voorop gaan, maar de
geheele tweede ronde gaat B voorop, dan in de derde ronde moet A weer den kop
nemen, waarna B weer de leiding gedurende de vierde ronde heeft. Aan het einde
der vierde ronde zijn de matcheurs vrij. Van de verplichting ‘kop te loopen’ zijn zij
dan ontslagen. Er zijn dan dus nog twee rondjes te rijden (dus ± 500 M.) en nu zou
men kunnen verwachten, dat zij gedurende die twee ronden nog zouden balanceeren.
Dit komt echter sporadisch voor, het is te gevaarlijk op die kleine, snelle baantjes.
Want die baantjes zijn bijna geheel en al bocht en die bochten laten het toe, om op
elk punt, waar je wilt, omlaag te schieten en dus te plongeeren. En waar de
Amerikaansche renners daar allen even geroutineerd in zijn en je bepaald stukken
sterker moet zijn om een renner van klasse, die geplongeerd heeft, weer te pakken
te krijgen, waagt zoowat niemand zich aan gebalanceer in de vijfde ronde.
‘Je moet niet vergeten,’ zegt Moeskops, ‘na een straffe pace, zelfs in een handicap,
rijden die kerels daar op die baantjes nog altijd 12 seconden (de laatste 200 M.), wat
moet je dan niet rijden, om zoo iemand, die door te duiken toch zeker 8 à 10 lengten
heeft genomen, niet alleen in te halen, maar nog te passeeren bovendien.’
Enfin, het lot wees aan, dat Moeskops de eerste ronde moest leiden en hij deed dit
in een tempo van ongeveer 30 K.M. Kramer nam in hetzelfde tempo over, toen
Moeskops weer en toen Kramer weer. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde ging
dus Kramer aan het hoofd en hij deed niet de geringste poging om de leiding
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aan Moeskops op te dringen. Kramer reed vol zelfvertrouwen en bleef in de eerste
bocht onder aan de baan, doch hij reed iets sneller om verrassingen te voorkomen.
Toen hij die bocht door was en dus nog anderhalve ronde moest worden afgelegd,
liep Kramer omhoog en reed hij langs het hek verder opdat Moeskops, indien hij zou
willen vluchten, maar aan één kant, de binnenzijde, zou kunnen passeeren en Kramer
dan gelegenheid zou hebben naar hem toe te plongeeren. De bocht reed hij eveneens
rakelings langs het hek en Moeskops bleef maar aan zijn wiel zitten. Moeskops kende
echter het gevaar terdege. Hij wist, dat Kramer niet ten onrechte beroemd was om
zijn rushes. Ondanks zijn opvallend lagen stand (Kramer zat zoo laag, dat bij den
laagsten stand van den trapper zijn knie nog flink gebogen stond) kon Kramer zonder
groote krachtsinspanning te demonstreeren, net alsof het hem geen moeite kostte en
alsof het vanzelf ging, plotseling een rush inzetten. Hij draaide dan verbluffend
gemakkelijk en het fatale was wel, dat Kramer, als vermaard handicap-rijder, bleef
doordraaien. Hij had niet den levendigen, spiritueelen, z.g. Franschen spurt, van
beginnen, afstoppen, weer beginnen, weer afstoppen om dan in eens te gaan en te
blijven gaan, maar den Amerikaanschen spurt van te trachten voorsprong te krijgen
onverschillig of het is op 250, 300, 350 of 400 Meter en dan, alsof het maar 100
Meter gold, te blijven doordraaien.
Hun 5 mijlsraces en hun handicaps hadden hen aan lange akelig harde tempo's
gewend.
In het midden van de bocht zat Moeskops, tegen het hek, nog steeds aan het wiel
van Kramer. Hij voelde intuïtief, dat, wanneer Kramer zou ‘gaan’, wanneer hij den
strijd zou openen, hij dáár, bij het eind van de bocht, omlaag zou schieten. En toen
bracht Moeskops de grondstelling van zijn tactiek in toepassing welke luidt, dat je
nooit je tegenstander ‘zijn eigen wedstrijd’, dat is een wedstrijd volgens zijn eigen
voornemen, moet laten rijden (behalve dan Kaufmann, naar we later zullen zien),
doch dat je hem den wedstrijd moet opleggen. De beste tacticus is de man die de
voornemens van zijn tegenstander het zuiverst weet te peilen. Hoe levendiger het
brein zich roert tijdens den wedstrijd, hoe gevoeliger het is voor ‘mededeelingen van
den tegenstander’. Het is vaak geen peilen wat je doet, zegt Moeskops. Het is alsof
je tegenstander, die toch zwijgt, je draadloos mededeelt wat hij van plan is. En ik
heb vaak het idee gekregen, dat ik beter wist wat hij voornemens was te doen en ook
zou doen, dan de man zelf.
‘Gedachten zijn alles tijdens de course!’ luidt het gevleugelde woord van Moeskops
en hij doelt daarmede op intuïtie en op dat andere onbegrijpelijke, die geheimzinnige
werking van het eene brein op het andere, en op de versterking der eigen capaciteit
door zelf-beïnvloeding, door suggestie, door zelf-opwinding, door een
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enthousiasmeerend vertrouwen op dingen waarvan je weet, dat ze bestaan, die je
aanwendt met een frappant succes, zonder iets van hun aard en hoedanigheid te
weten. ‘Je werkt met volkomen raadselen als met artikelen uit je gereedschapskist.’
Dáár, voelde Moeskops, bij het uitkomen van de bocht, zal hij gaan. Maar hij zou
'm ... Boston ... zijn val ... dacht je me zoo op te knappen! ... ik zal je wat laten zien!
... nou! ... daar kan je op rekenen! ... neen, stuk zeegras ... in je hemd zal je, ... dacht
je dat je mij kloppen kon ... ik ga liever op mijn wenkbrauwen de streep over, dan
jou ...
Flits! ... juist waar Moeskops vermoedde, dat Kramer omlaag zou schieten, sprong
hij zelf naast den Yankee. Kramer zat dus tusschen het hek en Moeskops in en na
hem even naast zich te hebben gehouden zette Moeskops iets aan om, ook rakelings
langs het hek, vóór Kramer te gaan rijden. Onder den linkerarm doorkijkend, hield
hij Kramer in het oog tot, bij het opkomen van het korte rechte eind. Moeskops
plotseling omlaag dook. Kramer dook mee en zat nu aan het wiel van Moeskops die
er nu meteen den spurt inzette. Eerst sprong hij met schokken naar voren om te
voorkomen, dat Kramer in een rush de leiding zou overnemen. Doch eenmaal in
spurt draaide hij met het hoofd naar den rechter schouder gewend, om indien Kramer
mocht trachten naast hem te komen, diens aanval te beantwoorden, soepel door. Maar
Kramer ‘kwam’ niet en toen nog een halve ronde gereden moest worden keek de
Hollander voor zich en vloog hij full speed op de eindstreep toe. In de laatste Meters
wierp hij zich nog met een ruk vooruit en toen hij omkeek zag hij Kramer, wanhopig
werkend, nog aan zijn wiel zitten. Kramer had alles moeten geven om zijn wiel te
kunnen houden; hij was geen moment in staat geweest naast Moeskops te komen.
Hij had het niet eens gepoogd, bevreesd dan los te zullen geraken en met nog méér
dan een volle lengte te zullen verliezen.
‘Ik heb je jas en je vestje al uitgetrokken,’ dacht Moeskops, ‘nu je broekje nog.’
In zijn hemd wilde hij hem zien.
Dat het zoo gemakkelijk zou gaan, vormde voor Moeskops zelf een verrassing.
Hij zou er de tweede manche bijna door verliezen.
Er zat voor Kramer iets pijnlijks in de verbluffend eenvoudige manier waarop hij
geslagen was en in het rennerskwartier was men het er over eens, dat de
Amerikaansche kampioen in den tweeden rit het alleruiterste zou doen om een
dergelijk verloop te voorkomen.
‘We zullen zien,’ merkte Moeskops laconiek op.
En nu in de tweede manche moest Kramer in de eerste ronde de
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leiding nemen, waardoor Moeskops in de tweede en de vierde voorop moest gaan
en hij dus bij het ‘vrijkomen’, in de vijfde den kop had. Maar Kramer kwam toen
resoluut naar voren en reed precies als in de eerste manche. Hij kroop weer naar het
hek en bleef ook in de bocht langs het hek rijden.
‘Ja zeker’! dacht Moeskops, ‘denk jij dat ik je niet snap. Nu denk jij, dat ik daar,
precies op dezelfde plek, hetzelfde als zoo even zal doen. En dan schiet jij een paar
Meter vroeger omlaag en dan ben ik net te laat.’
Ongeveer tien Meter eerder dan zooeven sprong Moeskops nu achter Kramer
vandaan en plaatste hij zich weer naast hem zoodat Kramer andermaal tusschen het
hek en Moeskops in zat. En toen gebeurde hetzelfde. Moeskops plongeerde weer het
eerst en Kramer spurtte weer aan zijn wiel zonder naast hem te komen. Zeker van
de overwinning deed Moeskops nu iets overmoedigs. Op het laatste rechte eind
gekomen, richtte hij zich uit zijn diepen stand wat op. Hij behoefde zich nu niet
verder in te spannen; hij liet, zooals men dat noemt, zijn fiets uitloopen.
Maar, rang! daar had je op eens Kramer. In een rush kwam hij naast Moeskops en
geen volle veertig Meter van de eindstreep af, passeerde hij hem zelfs. Kramer was
daar dus ruim een lengte voor. Moeskops dook ineen en het scheen alsof zijn machine
zich onder de geweldige krachtsinspanning verlengde. Moeskops moest nu buitenom
en met ontzaggelijk rukken kwam hij naar voren. Hij schoot langs Kramer, die de
eindstreep al voor zich zag, heen en won nota bene nog met een halve lengte. Op
amper veertig Meter was hij er dus in geslaagd op Kramer 'n goede lengte te winnen.
Deze tweede rit was nog erger voor Kramer. Want nu had hij absoluut in winnende
positie gelegen en was hij het nòg kwijt. Feitelijk was het nòg erger. Voor ieder, die
het goed bekeek, was hij in deze laatste manche tweemaal geslagen. Hij was reeds
geslagen, toen Moeskops zijn fiets liet uitloopen en even verder was hij nogeens
geslagen.
Kramer verdween snel in zijn boxe.
Toen Moeskops van zijn fiets stapte, kwam de Zwitser Egg, de houder van het
beroemde uurrecord zonder gangmaking (het record der records!), die op het
middenterrein den strijd had gevolgd, op hem toegesneld. En doelende op het
overmoedige van Moeskops in de tweede manche, zeide hij verwijtend tot hem:
‘Maar wat denk je wel, dat je bent, om zoo te rijden tegen een man als Kramer! ...
tegen Kramer! begrijp je dat wel?’ Moeskops haalde de schouders op.
Wil ik je eens wat zeggen! antwoordde hij ontwijkend. Ze moeten me nou nog
eens aan boord komen met het verhaal, dat Kramer een groot tacticus is. Wat blijft
er nu van zijn tactiek over? Hij rijdt de tweede manche net zoo doorzichtig als de
eerste. Maar
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Hoe Spears in 1920 te Antwerpen het wereldkampioenschap won voor Kaufmann en Bailey.

Spears wint den Grand Prix de Paris (1922) voor Bailey (rechts) Moretti (schuin achter Bailey) en G.
Leene (schuin achter Spears).

Joris van den Bergh, Te midden der kampioenen

t.o. 65

Iedere renner 'n andere ‘stand,’ 'n andere ‘positie.’
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het stomste is toch wel dat hij, toen hij op het laatste stuk, naast mij kwam, hij langs
me heen ging. Was hij met driekwart lengte voorsprong naast me blijven liggen, dan
had ik niet binnendoor en ook niet meer buiten-om gekund. Neen! hij passeert me
en komt voor me liggen. Daardoor kwam ik geheel vrij en kon ik toch weer langs
hem heen komen.
Enfin, Kramer was in zijn hemd gezet. Neen, meer nog. Hij stond in zijn ‘native’.
Want Moeskops behaalde ten zijnen opzichte een record.
Het was inderdaad zooals de Amerikaansche bladen schreven: Moeskops was de
eenige die Frank Kramer in Straight Heats (in twee achtereenvolgende ritten) had
geslagen.
PETE MOESKOPS TAKES KRAMER'S MEASURE!
MOESKOPS CAUSES SENSATION BEATING KRAMER IN TWO
HEATS!
De dagbladen waren er vol van.
Toen de Hollandsche athleet, in Amerika populair geworden en alom ‘Big Pete’
genoemd, eind 1920 voorzien van geld, beladen met roem en met zijn groot Engelsch
woordenboek, waarin hij geregeld had zitten neuzen, naar Europa vertrok, werd Big
Pete door de ironische twijfelaars van weleer gehuldigd in woord en beeld.
De caricaturisten schetsten zijn superioriteit in vermakelijk kromme beelden en
het was vooral de merkwaardige straight heats nederlaag van Kramer, welke het
onderwerp van hun huldigende aardigheden vormde.
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Kopenhagen.
Eind 1920 was hij uit Amerika teruggekeerd en begin Maart 1921 ging hij er weer
heen.
‘Ik snap niet, dat je er niet gebleven bent,’ zegt een van de Hollandsche renners,
die 't hier in Holland 'n ‘dooie rotzooi’ en ‘niks gedaan’ vindt.
‘Zoo!’ antwoordde Moeskops, ‘vind jij het hier niks gedaan! ... man! zwijg toch,
je weet niet hoe goed het hier is.’
Hij maakt er zich nijdig om. Wat weet jij van de wereld af, bijt hij het rennertje
toe. Ik ken nou België, Frankrijk, Duitschland, Italië en Amerika, maar er gaat geen
land boven Holland. Er zijn 'n massa klieren en dooie dienders hier in Holland, ze
zijn hier stinkend eigenwijs, vitterig, peuterachtig en hebben 'n idioot respect voor
alles wat buitenland en buitenlander is, ga voor mijn part te keer tegen de Hollanders,
maar zwijg over Holland, want Holland is een heerlijk land.
Moeskops zit op zijn stokpaardje.
Holland! ... O! als hij in den vreemde is, als hij daar in dat verschrikkelijke Amerika
zit, ‘dan zou hij wel zijn handen vooruit willen steken en zijn land willen grijpen’.
Waarom is hij nu teruggekomen? Hij kon er toch blijven? Maar hij moest terug.
Hij is er heen gegaan voor het geld en hij gaat er weer heen, en nog eens en later nog
eens, ... om het geld. Dat is ook net het eenige in Amerika: geld. Maar voor de rest
... Neen, hij moest terug. Hij had er nooit aan gedacht, dat hij, de groote sterke
onverschillige kerel, zoo zwak zou kunnen zijn; dat hij heimwee zou kunnen krijgen.
Hij had ook niet geweten, dat hij het had. Hij was niet ziek geweest en lichamelijk
was hij in beste conditie, maar toch had hij het gevoel, dat er iets niet in orde was.
Hij wist niet wat hem mankeerde en toch scheelde hem wat. Eens attrapeerde hij
zich zelf toen hij op een wandeling 'n tijdje had stil gestaan en hij had staan peinzen.
Waar had hij aan gedacht? Hij wist het niet. Anders was hij toch nooit zoo abstract.
Een van de Amerikaansche renners noemde toen het woord: ‘Je bent home-sick,’
zeide deze hem. ‘Dat worden er hier zooveel in Amerika.’
En toen was het hem duidelijk geworden: ja! dat zou het zijn, hij was home-sick,
hij had heimwee.
En daarom was hij niet gebleven en was hij direct nadat hij zijn reeks contracten
had afgewerkt, naar huis en naar Holland gegaan. En nauwelijks thuis had hij den
blauwschimmel van zijn vader ingespannen en was hij er in de brik op uitgegaan.
Hij reed
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het Westland in en liet den Argentiniër met veel bloed, draven op de smalle wegen
achter de duinen waarop hij als jongen gedraafd had. En hij had er gesproken met
de oude vogelvangers en de stroopers en hij was de duinen ingegaan en was in de
struiken gaan liggen en had naar de konijnen gekeken en naar de bonkige wolken en
naar de zeilende visschersschepen in zee ...
Hij was als de kievit die naar zijn geboorte-kuiltje was teruggekeerd.
‘Waar kon je beter dan in Holland zijn.’
Toen hij weer ‘een frisschen neus’ had gehaald en van den zilten Noordzee-wind
doortrokken was, ging hij weer op tournee. Nu kon hij er weer tegen.
Midden Maart is hij weer in New York en er is nu in Europa veel meer
belangstelling voor zijn Amerikaansche reis.
Want Spears, in Europa teruggekomen, had in een persgesprek over Amerika
gesproken en er de aandacht op gevestigd, dat hij weliswaar zeer snel was geweest,
maar dat er daar in Amerika waren die hem hadden geklopt.
Arthur Spencer en Eaton bijv. waren minstens zoo snel als hij maar ooit geweest
was en als Moeskops het tegen hen kon bolwerken dan beteekende dat, dat de
Hollander de beste van de heele wereld was.
Toen kwamen de berichten. Moeskops heeft Mac Namara geslagen, en Goullet,
de gebroeders Bedell, Lawrens en Piani, Grenda, Magin, Eaton, Kramer, Willy en
Arthur Spencer.
Ja, hij had het immers zelf gezegd; hij was stellig twee lengten sneller geworden.
Op zekeren dag heeft hij het over zijn hooge versnellings-theorie en van dat praatje
kwam een grapje.
‘Te hoog! ... wat is te hoog? ... ik maak me sterk, dat ik met een nog hoogere
versnelling kan winnen.’
Hij heeft den volgenden dag een match à trois te rijden met Piani en Willy Spencer
en hij geart zijn machine met 112 inch. Hij wint achter elkaar twee ritten en daarmede
de geheele match en rijdt de laatste 200 Meter van den kop af in 11,8 sec. en dat met
zoo'n ‘idioot’ hooge versnelling op zoo'n klein baantje.
Hij kan alles! zeggen de Yankees.
En dat zegt ook de Duitscher Lorenz die terzelfder tijd in Amerika was en nu,
terug in Duitschland, aan journalisten van zijn Amerikaansche ondervindingen vertelt
en daarbij gewaagt van het verbluffende meesterschap van den Hollander.
Hij voelde zich in top-conditie en hij had er vertrouwen in, dat hij iedere ontmoeting,
iederen wedstrijd, welken hij wilde winnen, ook kon winnen. Dus ook het
Wereldkampioenschap.
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Daar piekerde hij over. Want ook nu in 1921 zou hem dat immers ontgaan. Hij had
toch met Chapman een contract aangegaan voor 25 wedstrijden te verrijden tusschen
1 April en 1 September. En begin Augustus zouden te Kopenhagen de
Wereldkampioenschappen worden verreden. Dan zou hij dus nog in Amerika zitten.
Ai! ... als hij eens van dat contract kon afkomen.
Zou hij er met promotor Chapman over praten?
Och! hij kende dat heer.
Geld, niks dan geld. All right! zou hij zeggen, geef me maar zooveel dollar.
Chapman was een zwaard zonder genade.
Waarom zou hij nu ook niet genade-loos zijn.
Hij zou maar kalm afwachten; Chapman, die zich alleenheerscher voelde, zou
vandaag of morgen wel een domme machtstreek begaan.
En 31 Mei ‘speelde het stuk’.
Chapman had hem ingeschreven voor een koppelwedstrijd over 50 mijl.
Moeskops verscheen niet aan den start.
Chapman stelde zich aan; was woedend en dreigde vervaarlijk.
Je hebt contractbreuk gepleegd en nu zal je bloeden, riep hij Moeskops toe.
No Sir, antwoordde Moeskops laconiek, U hebt contractbreuk gepleegd.
‘Ik!?’ gierde Chapman verbaasd.
Ja, U! Ik ben geëngageerd voor matches en open wedstrijden, voor individueele
wedstrijden dus, doch niet voor koppelwedstrijden en nu U het contract geschonden
heeft, ben ik er van af.
Chapman maakt erg veel misbaar en bezwoer hem wel te zullen krijgen. En hij
vroeg ook bij de Union Cycliste Internationale disqualificatie aan.
De wereldbond stelde zich ten deele op het standpunt van Moeskops en tot een
schorsing is het niet gekomen.
Moeskops had maar meteen de boot genomen en half Juni was hij in Europa terug.
Nu had hij maar poolshoogte te nemen hoe het hier inmiddels met de concurrenten
in Europa was gesteld.
Er waren er drie, die als concurrent aandacht verdienden en dat waren Sergent,
Spears en Kaufmann.
Hij wachtte even met het afsluiten van contracten, doch beet aanstonds toe toen
hij wist, dat juist deze drie zijn tegenstanders zouden zijn. Hij kon hen nu vooraf,
voor de groote gebeurtenis, even toetsen.
Eind Juni matcht hij eerst (al deze ontmoetingen hadden plaats in het Stadion te
Amsterdam) tegen Leene, die een week te voren
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den Franschen-Italiaan Mori en den Franschman Dupuy had geslagen en hij maakt
het kort. Er zijn geen drie ritten noodig. Moeskops wint tweemaal achtereen vlotweg.
En dan 30 Juni rijdt hij tegen Kaufmann en den Belgischen kampioen Dhossche,
die niet meetelde.
In den eersten rit dwingt Moeskops Kaufmann de leiding te nemen. Hij blijft achter
den Zwitser tot op 80 M. van de streep, valt dan aan en wint. Niks eenvoudiger dan
Kaufmann te slaan, zegt hij, zooals wij later uitvoeriger zullen vertellen.
In den tweeden rit toetst hij Kaufmann op andere wijze. 't Kan immers zijn, dat
hij door toedoen van derden, indien hij Kaufmann in het Wereldkampioenschap
tegenover zich zou krijgen, eerst later tot den aanval zou kunnen, overgaan. Daarom
nu maar eens geprobeerd of hij hem kon laten gaan tot hoogstens 40 M. van de streep.
Daar valt Moeskops aan. Hij vliegt op Kaufmann toe en ligt in eens gelijk met hem.
Ja, zóó gaat het ook nog. Hij zit er zóó aan te denken, dat hij eenige Meters voor de
streep gaat opzitten, waardoor Kaufmann met handbreedte wint.
In den derden rit past hij zijn theorie van rakelings passeeren toe.
Hij wint met volle lengte. De Zwitser is zoo geschrokken van dat rakelings
passeeren, dat hij beweert geduwd te zijn. Zijn protest wordt niet toegewezen; er is
per sé niet geduwd zegt de Jury, hij heeft je niet aangeraakt.
Dan vraag ik revanche aan Moeskops, zegt de Zwitser.
Mij best! antwoordt Moeskops.
Zij rijden over en de Hollander wint gedecideerd.
Wel verliest hij een week later tegen Kaufmann, maar toen was zijn fiets defect
en reed hij op een geleende machine.
Hij wist het echter zeker, voor den Zwitser behoefde hij niet bang te zijn. Och
wat! Hollandsche bladen hadden geschreven, dat Kaufmann sterker was, ‘Moeskops
kon niet tegen den langen spurt van Kaufmann’.
Op den Vijverberg hield hij er ons over aan.
Heb je dat gelezen? 't Is om je een spierverrekking te lachen. Mijn spurt is dus te
kort. Kon Kaufmann maar korter spurten! Zijn lange spurt is juist zijn zwakte. En
dan herhaalt hij het nog eens. Niemand is zoo eenvoudig te slaan als Kaufmann.
21 Juli klopte hij drie maal Spears en Peyrode, elken rit anders rijdend, om zeker
te weten, dat hij kon winnen uit elke positie, en dan 28 Juli toetst hij bij de
klassementsspurts in een koppelwedstrijd Sergent, die het niet verder dan zijn trapas
kan brengen.
Drie dagen later is hij op reis naar Kopenhagen, waar hij voor de eerste maal het
wereldkampioenschap wint.
De Ordrupbaan te Charlottenlund, waarop het Wereldkampioen-
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schap verreden wordt is oud en dus van verouderd model. Zij is van cement, heeft
voldoende breedte maar weinig opgehoogde bochten. Toch is het voor den sprint,
een regelmatige baan.
Moeskops oefent wat en laat zich uit de bocht zakken. De bocht is te flauw om te
plongeeren. Het gevaar, dat er een van het hek omlaag zal schieten is niet groot. Het
zal dus wel een vlakke effen wedstrijd worden.
Zaterdag, 10 Augustus worden de series verreden. Hij heeft het tegen den Deen
Olsen en den Franschman Poulain niet zwaar en met hem winnen hun series nog de
Deen Ellegaard, de Italiaan Moretti, de Australiër Spears, de Belg Degraeve, de
Hollander Leene, de Zwitser Kaufmann en de Franschman Sergent. De herkansing
wordt gewonnen door den Franschman Louet (die zijn landgenoot Dupuy en de
Belgen Dhossche en Jean Louis slaat), waardoor zich ook nog Louet in de halve
beslissingen plaatst.
De wedstrijd-commissarissen van den Wereldbond houden er rekening mee, dat
twee Franschen en twee Hollanders aan bod zijn en regelen het zoo, dat de
landgenooten in den halven eindstrijd niet tegen elkaar uitkomen.
Zij deelen de halve beslissingen als volgt in. Moeskops krijgt Degraeve en Moretti
tegenover zich: Spears heeft af te rekenen met Louet en Ellegaard (als titelhouder
krijgt Spears volgens usance den lichtsten rit) en Kaufmann moet het uitvechten
tegen Sergent en Leene.
Evenals hij had gedaan tegen Olsen en Poulain, (die na een periode van rust weer op
de wielerbaan was verschenen) scheidde hij ook nu zijn tegenstanders door tusschen
hen in te kruipen. Moretti ging voorop en Degraeve zat aan het wiel van Moeskops.
Na de bel, toen nog ongeveer 300 M. gereden moesten worden, vloog Degraeve naar
voren. Het sterke wantrouwen van Moeskops ten opzichte van Moretti deed hem
voorzichtig zijn. Bleef hij achter den Italiaan, dan zou deze Degraeve wel achterna
gaan maar ... niet hard genoeg en dan zou Moeskops er op het laatste moment net
niet meer kunnen komen. En ging hij zelf Degraeve achterna, dan kroop Moretti
achter hem, gebruikte hem als gangmaker en zou dan in de laatste meters een fellen
aanval kunnen doen. Het zaakje sloot als een bus; die twee hadden het aardig bekeken.
Er viel niets aan te doen; Moeskops moest Degraeve achterna. Maar hij zou nu meteen
de kracht van Moretti breken. Liep hij geleidelijk op Degraeve in, ja! dan zou hij
voor gangmaker van Moretti spelen. Doch hij moest het nu op zoo'n manier doen,
dat Moretti geen kans had zijn wiel te houden en dus geheel op eigen kracht zou
moeten volgen.
Het kost ons vele regels en dus minuten om deze tactische overweging te schetsen,
doch het brein van den geroutineerden renner
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en tacticus heeft er zelfs niet 1/5 seconde voor noodig. De tacticus overziet de geheele
situatie ineens. Het beeld staat plotseling scherp gefixeerd voor hem.
En Moeskops zette zoo geweldig aan toen hij Degraeve navloog, dat de Italiaan
los raakte en al zijn kracht moest geven om weer bij Moeskops te komen juist op het
moment, waarop deze Degraeve passeerde. Moretti had dus ook zijn volle portie
werk gehad en Moeskops wist nu de kracht van Moretti te hebben gebroken.
Hij wachtte den aanval van den Italiaan rustig af doch toen deze de geheele laatste
bocht achter hem was gebleven, versnelde Moeskops weer op het laatste rechte eind.
Moretti had niet meer de kracht gehad om van zijn wiel naast hem te komen.
Spears had het tegen Louet en Ellegaard niet moeilijk, maar Kaufmann had het
kwaad en werd door Sergent geslagen. Leene had hem gehinderd werd beweerd. De
Jury besloot echter niet tot overrijden en Sergent werd als winnaar gehandhaafd en
zoo werd dus de beslissing uitgevochten tusschen Moeskops, Spears en Sergent.
De Hollander had dus twee renners tegenover zich wier kracht in een gansch
verschillende methode school.
Sergent was de man van demarreeren, afstoppen, weer demarreeren, weer afstoppen
en Spears de man van den gelanceerden spurt en een die concurrenten vóór zich
moest hebben. Deed hij de tactiek van Spears falen, door bij hem te blijven, dan zou
Sergent wegvluchten. En liep hij gelijk met Sergent mee, dan kreeg hij tegen diens
tactiek te vechten, terwijl Spears dan volgens diens geliefde methode kon naderen.
Voor dat hij aan den start ging stond het verloop van de race Moeskops reeds
levendig voor den geest. Er was voor hem maar één weg. Eerst de kracht van Sergent
breken en dan die van Spears.
Geheel volgens verwachting liet Spears zich afzakken; hij liet zijn concurrenten
een paar lengten voorsprong nemen. En Sergent ging voorop om, als Moeskops naar
Spears zou omkijken, met een ruk te vertrekken.
Deze positie bleef onveranderd tot na de bel. Nog even wachtte Moeskops. Hij
had er zoo het gevoel van, dat Sergent in het midden der voorlaatste bocht zou
demarreeren. En dan zou op hetzelfde moment Spears komen aanvliegen. Hij moest
Sergent voor zijn. En bij het ingaan van de voorlaatste bocht vloog Moeskops met
een ontzaggelijken aanzet langs Sergent heen. Hij spurtte meteen door en nam eenige
lengten voorsprong op Sergent, die totaal verrast was. Onder den arm doorkijkend
zag hij Spears komen. Even spurtte hij nog door, maar toen hij zag, dat Spears Sergent
passeerde, wendde hij geen kracht meer aan. Ziezoo, Sergent was al
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geslagen, want die lag nu derde en zou op het laatste moment twee tegenstanders
moeten passeeren, waartoe hij natuurlijk niet in staat was.
Nu Spears nog.
Hij zag hem komen en door in te houden, ontnam hij hem den prikkel van een
renner voor zich te hebben. Hij liet hem bij zich komen en toen Spears in de laatste
bocht naast hem lag, begon hij weer uit volle macht te spurten. Spears lag een moment
met hem gelijk, maar op het rechte eind gaf Moeskops zulke vervaarlijke duwen, dat
hij een halve lengte voorsprong nam om die tot de streep toe te behouden. Sergent
had geen aansluiting meer kunnen krijgen en was derde.
Moeskops was Wereldkampioen!
Even was het stil op de baan. De Denen, alhoewel zij de Hollandsche renners toch
gaarne mogen, hadden het op Spears gehouden en toen zij den Australiër hadden
zien naderen en hem in de laatste bocht gelijk hadden zien liggen, waren zij er zeker
van geweest, dat Spears zou winnen.
Het kleine groepje Hollanders op het middenterrein aanwezig, hief echter een
uitbundig gejuich aan en nu de stilte was gebroken, kwamen ook de Denen los.
Moeskops moest een eereronde rijden en terwijl de Denen hem toejuichten, klommen
Hollandertjes, die in Kopenhagen in betrekking waren, over de balustrade en
voorafgegaan door een Hollandschen hotelbediende die voor deze gelegenheid een
grooten oranjestrik had opgedaan, snelden zij op Moeskops toe, die links en rechts
handen gaf en blij was met, en te midden van, zijn landgenooten.
Ook de Nederlandsche gezant, Ridder Van Rappard, kwam hem complimenteeren
en even later kwam onze gezant aangestapt vergezeld van den Deenschen kroonprins,
Prins Harold, die den zegevierenden Hollander zijn gelukwenschen wilde aanbieden.
Het was echter juist begonnen met regenen en toen de Prins zijn speechje zou
afsteken vroeg Moeskops, die in het minst niet geïntimideerd was, gemoedelijk: Do
you speak English? En terwijl de prins antwoordde: Yes I do! pakte hij hem familiaar
bij de hand en trok hij den prins een tent binnen hem toevoegende, ‘dat als hij het
hier wilde zeggen, zij tenminste allebei droog stonden’.
Op die manier was de Kroonprins stellig nog nooit toegesproken. Hij vond het
zoo origineel dat hij er om schaterde en hij complimenteerde den Hollander op
hartelijke wijze.
Moeskops had een goede pers en zelfs de Fransche bladen moesten erkennen, dat
de sterkste man gewonnen had.
Zoo schreef onder meer l'Echo des Sports:
‘dat het niemand bovenmate behoeft te verwonderen, dat de blonde
Hollander het Wereldkampioenschap heeft gewon-
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nen, want allen herinneren zich nog zijn prestaties in den winter van
1919-1920 en het daarop volgende voorjaar. In die wedstrijden bleek echter
aanvankelijk, dat Pierre Sergent met zijn hoofd nog beter kon werken, dan
Peter Moeskops met zijn beenen. Maar toen hij in het voorjaar uit het
Tulpenland terugkeerde, won hij den grooten Paaschprijs gemakkelijk en
bewees daarmede, dat hij niet alleen physiek, maar ook tactisch groote
vorderingen had gemaakt. De roem hiervan ging hem naar Dollarland
vooraf en daar klopte hij de beste mannen. Uit de ontmoetingen hier en in
Amerika met de snelste renners heeft Moeskops geleerd en hij zal altijd
zijn uiterste best doen om te winnen ... als 't hem de moeite waard lijkt.
Want ... hij houdt er soms rare gedachten op na’.
Moeskops werd in Den Haag een grootsche ontvangst bereid. Er werd een stoet van
auto's geformeerd en voorafgegaan door een muziekkorps en omringd door bereden
politie, werd door Den Haag gereden, une entrée triomphale.
Tienduizenden stonden langs den weg geschaard en juichten den Wereldkampioen
toe.
Hij werd ontvangen door een Comité en hij werd door velen gehuldigd o.a. door
wijlen Baron Van Tuijll van Serooskerken en door Baron Baud, die den Burgemeester
van 's-Gravenhage vertegenwoordigde. Maar den volgenden dag kwam in de pers
een insolvent brein aan het woord:
‘Men juichte een hardfietser toe, maar de Nederlandsche geleerden moesten
het zonder bijval stellen. De knappe Hollanders werden niet toegejuicht
en de kunst werd vergeten. Litteratoren ging men voorbij zonder den hoed
af te nemen en het volk wist niet eens wie Professor Kamerlingh Onnes
was enzoovoort. 't Was treurig met Holland (dat een sportheld had
ingehaald en toegejuicht) gesteld.’
Dat was de moraal van het armgeestige klaaglied, dat werd aangeheven en zich ook
later nog deed hooren.
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Liverpool.
Het volgend jaar, in den zomer van 1922, wilde Chapman Moeskops andermaal naar
Amerika halen. Na het wereldkampioenschap te Kopenhagen had Moeskops
Kaufmann tienmaal ontmoet en achtmaal had hij den Zwitser, die in de pers nog
maar steeds voor zijn gevaarlijksten tegenstander werd gehouden, geslagen.
Dientengevolge wilde Chapman Kaufmann niet, en wilde hij Moeskops gaarne
hebben.
Maar ging hij naar Amerika, dan zou hij niet aan het wereldkampioenschap kunnen
deelnemen!
Ai! ... en hij had zich eens laten ontvallen, dat hij voornemens was nog een tijdje
wereldkampioen te blijven!
Indien hij het wereldkampioenschap zou moeten missen, nu, dan zou hij Chapman
maar het vel over de ooren halen. Het geld moest dan het leed verzachten.
En hij vroeg Chapman dan ook een aanzienlijk bedrag.
Chapman antwoordde zooiets ‘of hij 'n zonnesteek had gekregen’ en brak de
onderhandelingen af.
Doch slechts enkele weken voor het wereldkampioenschap polste hij Moeskops
opnieuw. Er werd over en weer geseind, maar de Hollander hield hardnekkig aan
het hooge bedrag vast, met dit gevolg, dat Chapman ten laatste antwoordde: blijf dan
maar in Europa.
Moeskops slaakte een zucht van verlichting.
Hij was blij, dat hij er af was.
Nu zou hij zich nog even duchtig voorbereiden.
Voor dat jaar, 1922, was het Wereldkampioenschap aan Engeland toegewezen. En
de Engelschen hadden uitgemaakt, dat het World Championship te Liverpool zou
worden verreden.
Nu ja! Liverpool, ... feitelijk te New Brighton, een plaatsje van 10.000 zielen,
schuin tegenover Liverpool aan den overkant van de Mersey gelegen, juist in de
kromming waar de rivier uitmondt in de Iersche Zee.
De Engelschen uit Liverpool en omstreken zijn verzot op New Brighton, dat
volgens hen een badplaats is. Er is ook werkelijk een stukje strand, maar het zand is
bruin en vettig. Want de rivier, die hier een zeer sterk verval heeft, laat een kleverig
slik op het strand achter. En als het laag water en het strand zeer breed is, hebben de
‘badgasten’ aan dat breede strand toch niets. Groote steenen, stukken van den
rotsbodem met glibberig wier begroeid, komen
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boven het strand uitkijken en maken het onbegaanbaar. Gebaad wordt er sporadisch
en toen wij met de Hollandsche renners langs het strand een verkenningstochtje
maakten en wij het uitzonderingsgeval beleefden, dat er ‘iemand te water ging’, werd
de opmerking gemaakt, dat de man nu als de bliksem naar Scheveningen moest gaan
om zich af te spoelen.
De trek naar de badplaats New Brighton is dan ook aanstellerij.
New Brighton is in trek omdat het een vermaaksoord is. Het heeft een vol seizoen
van twee maanden en gedurende die twee maanden wordt er, in vaste gebouwen,
doorloopend kermis gehouden. In verhouding tot het plaatsje is het een enorme
kermis. Hoeveel draaimolens en stoomcarroussels er zijn ... wij weten het niet, doch
wij telden er twaalf dicht bij elkaar, wij zagen twee montagnes russes, een met een
baanlengte van een Engelsche mijl. Er waren watershoots en waarzegtenten, wel
vijftig werptenten, misschien wel een paar honderd automaten, die cricketters,
voetballers, paardjes, Charley Chaplin, apen, clowns etc. in beweging stelden na het
inwerpen van 'n penny welke teruggewonnen kon worden, er waren schiettenten en
luchtschommels, gelukspelen, bioscopen, theatertjes, enfin, een kermis belangrijk
grooter dan de vroegere Hollandsche kermissen, welke trouwens een ander karakter
hadden.
Op die herrie kwamen iederen middag en iederen avond duizenden en duizenden
‘van de overzijde’ toegevlogen. Reeds 's ochtends te negen uur begon de
kermis-muziek te jengelen en tot 's avonds elf uur toe zeurden de orgels, gilden de
fluiten van de carroussels en knalden de hoofden van jut.
Je moet er een whiskey-kop voor hebben, om je op zoo'n kermis te kunnen
vermaken.
'n Nuchter sportsman, die voor de Wereldkampioenschappen staat en alles en alles
laat om zijn volle conditie te bewaren, voelt zich echter op zoo'n kermis als een
nijlpaard in een modemagazijn. Hij weet waarachtig niet wat hij er doen moet.
Inplaats van te vermaken bedierf die kermis de geheele stemming. Er was onrust
in de gelederen. En daarbij werkte het klimaat nog deprimeerend.
Hier, aan den rivierkant, hier aan den zeekant was het steeds deizig en hei-ig. De
lucht was zwaar en vochtig en verzadigd van roet en steenkoolstof hetwelk de
fabrieksschoorsteenen, ginds aan de overzijde, uitstootten. Zelfs op een mooien dag
kon de zon er niet geheel doorheen boren; het was alsof zij achter een fijn gaaswerk
verborgen bleef.
De Hollanders en de Vlaamsche renners konden er nog het best tegen, maar de
renners uit Brussel en de Franschen bijvoorbeeld, waren hoofdpijnerig en nerveus.
De Hollandsche amateurs Jhr. Bosch van Drakestein, Peeters, Mazairac, Maas en
wij, wij aten in de Board Residence ‘Rock
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Point’ en daar hadden wij het goed. Toch werden wij er mager, alhoewel wij stellig
drie maal meer aten dan thuis. Dat doet nu eenmaal het klimaat en de Engelsche
keuken. Nog steeds gaan de Hollanders naar Duitschland, naar Bad Nauheim en
dergelijke, om afmattende en vervelende vermageringskuren te ondergaan, doch wij
die Engeland meerdere malen bezochten en steeds dezelfde ondervinding opdeden
zeggen: gaat naar Engeland en leeft er gewoon, zonder kuur te doen, dan word je
ook mager en op veel onschuldiger manier.
Enfin, toen wij in Rock Point aan tafel zaten, kwam Moeskops binnen loopen. Hij
inspecteerde de schotels en liet er een couvert bijbrengen.
‘Jelui hebt het hier best, jongens!’ en meteen ging de cabbage met roastbeef naar
binnen.
‘Heb jij in jouw hotel dan nog niet gegeten?’
‘Jawel! nog geen tien minuten geleden, maar ik heb hier den geheelen dag een
gevoel alsof ik hol ben tot aan mijn teenen toe.’
Hij werkte het complete diner mee af en toen gingen we wandelen op den mooien
boulevard langs de Mersey, naar Egremont en Seacombe.
Ik voel me hier niet zooals het wezen moet, zei Moeskops, en ik heb een zwaar
hoofd in het Wereldkampioenschap. De Engelschman Bailey, die hier thuis is, is van
allen physiek in de beste conditie en geloof me, hij die anders weinig kans heeft,
doet er hier een heelen gooi naar.
Dan houd ik het nog veel eerder op Kaufmann, merkten wij treiterend op, want
wij wisten hoe gebeten hij op den Zwitser was.
‘Kaufmann?’ ... riep Moeskops bijna verontwaardigd, ‘Kaufmann! ... wel man!
laat ik je nou maar zeggen, dat ik eerder op bloedende knieën over de eindstreep
kruip, dan dat Kaufmann dit Wereldkampioenschap wint.’
Toen stond voor ons één ding onwrikbaar vast: Kaufmann won het dit keer per sé
niet.
Voort slenterend begon Moeskops er weer over, dat hij zich niet heelemaal ‘prut’
voelde en meteen begon hij tegen ‘het publiek’ te fulmineeren. Weet je wel, dat er
een schaduwzijde aan zit als je Wereldkampioen bent. Het publiek verlangt dan van
je dat je wint, steeds wint. Verlies je, dan houden ze geen rekening met de
omstandigheden, maar dan gaan ze tegen je te keer. En win je, dan zeggen ze, nou
't is toch ook heel natuurlijk dat hij wint, daar is hij toch wereldkampioen voor.
Wat wordt er van ons corpus niet gevergd. Vandaag zit je in Noord-Frankrijk,
morgen in Zuid-Frankrijk, overmorgen in Italië, 'n paar dagen later in Berlijn, dan
in Kopenhagen. Van een goed bed val je in een beroerd bed; van lichten kost in
zwaren kost; hier maken ze alles in olie klaar en ginds in boter of vet. Op de eene

Joris van den Bergh, Te midden der kampioenen

77
plaats heb je lekkere lichte frissche lucht en in de andere plaats is de lucht zwaar en
onzuiver. Je hebt steden, die gewoonweg stinken. Bij moordende hitte zit je dagen
in stikvolle treinen en toch ... toch moet je dadelijk rijden en moet je winnen. Altijd
maar winnen.
En dan moet je dat publiek zelf eens zien, als het op reis gaat. De een kan in dát
bed niet slapen; 'n ander heeft twéé dagen rust noodig wanneer hij één dag in een
trein heeft gezeten, 'n derde moet 'n versch broodje hebben, want hij lust geen
oud-bakken; weer 'n ander loopt drie dagen naar de W.C. wanneer hij 'n aardappel
uit de olie heeft gehad, en nummer zooveel heeft om het uur een appelflauwte, omdat
de lucht hem te iel is; hij moet eerst wennen!
Maar wij mogen nooit iets mankeeren; wij moeten maar rijden en ... winnen.
Nou kan ik er nog al goed tegen, maar begrijp je wel, wat het voor mij geweest
is, zóó uit 'n eenvoudig burgermansleven, links en rechts de heele wereld door met
'n hotelpot voor je vol dingen die je nog nooit gezien, laat staan gegeten had. Ze
zeggen altijd tegen mij: nou ja, jij Moes, jij bent ook zoo sterk, maar ...
Wij haalden hem even uit zijn gemopper. Zeg Moes, vroegen wij hem, waar schrijf
jij het aan toe, dat je zoo sterk bent geworden?
Och, wat zal ik je zeggen, 'k ben uit een gezonde familie. Mijn grootvader was
sterk als een paard, mijn vader 'n gezonde buitenman, m'n moeder is 'n kerngezonde
vrouw. Maar vooral: ik heb thuis zoo eenvoudig en sober geleefd. Dat is het beste
wat er voor jonge menschen is. Je zoudt eens zien hoe de wereld er uit zag als de
kinderen zoo geleefd hadden als ik. Wat heb ik op school gezeten? Je kunt wel nagaan,
't was zoo'n boerenschooltje en er was nog geen leerplichtwet. 'k Lag van den ochtend
tot den avond in de duinen met 'n kiel en 'n broek aan. Geen pet, geen kousen, geen
schoenen. Ik heb nooit gerookt of bier en sterken drank gedronken. Weet je wat ik
deed? Ik slurpte vogeleieren leeg en at de rijst van de kippen op. Ja, dat moet je nog
even hooren. Mijn vader had daar achter de duinen, verspreid, de kippenhokken
staan. Hij had fijne kippen, Rhode Islands, en daar kookte mijn moeder groote bakken
rijst voor, echte goede rijst. Nou, als ik dan trek kreeg - en dat had ik om het half uur
- dan ging ik niet naar huis maar dan liep ik naar zoo'n hok en daar haalde ik dan 'n
paar handen rijst uit zoo'n pot. Ik tikte daar 'n eitje bij, of 'n handvol bramen, of 'n
appeltje, ... zóó ben ik groot geworden. Maar ik zeg je, dat dàt een prachtig leven
voor jonge menschen is. Kinderen moeten weinig aan d'r kop hebben. De school
verpest 'n massa lichamen. Kinderen moeten hebben wind en zon en ze moeten niet
alleen eten op gezette tijden, maar telkens, telkens wanneer ze trek hebben en dan
geen liflafjes of lekker zoet goedje, maar 'n hand rijst en 'n hand overgeschoten bruine
boonen en
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'n rauwe peen, en 'n knol en 'n ui en 'n homp grof brood. Ze moeten zich half dood
ravotten en een flinke buil op d'r kop hebben. 'n Flinke opduvel van 'n zoogenaamden
kameraad bezorgt je meer karakter, dan tien lessen over opvoeding. Maar vooral: ze
moeten eten, wanneer ze trek hebben, doch 't moet sobere kost zijn.
Ik at de rijst van de kippen op en 't smaakte me best.
Maar ondanks die vreterij (dat mag ik toch wel zeggen), was ik er een moment
raar aan toe.
Ja! vind je die mop niet kostelijk! Ik ... ik ... ik ben afgekeurd voor den militairen
dienst.
Jij!!?? ...
Ja waarachtig! ik ... ben ... afgekeurd ... voor ... den ... militairen ... dienst! Dat
moet je hooren. 'n Paar maanden voordat ik moest loten, begon ik plotseling geweldig
te groeien. 't Kan best zijn, dat 't van de kippenrijst kwam, maar ik groeide, dat ik er
beroerd van werd. 'k Was net een sliert asperge, lang, dun en slap.
‘Wat voer jij uit?’ vroeg de militaire dokter die me keurde.
‘Niks!’ antwoordde ik.
‘Niks? ... Nou, dat staat je mooi je ouders op te vreten. Of hebben die zooveel
geld, dat jij niks behoeft te doen?’
‘Mijn ouders hebben geen cent,’ zei ik netjes.
‘Nou, waarom voer jij dan geen bliksem uit?’
‘Omdat ik niks uitvoeren kan!’ antwoordde ik. ‘Ik ben zoo slap als een vaatdoek.’
‘Ja! dat zie ik,’ merkte de dokter op. ‘Weet jij wel, mannetje,’ vervolgde de dokter,
‘dat jij voorzichtig moet leven. Je weet misschien niet, wat het is, maar jij bent
scrofuleus. Daar behoef je nou op geen stukken na aan dood te gaan, dat niet, maar
als jij je niet goed voorziet, kan je een erge ziekte krijgen.’
Enfin, ik werd afgekeurd.
En weet je, wat ik toen gedaan heb? Wel! ik ging tweemaal zoo lang in de duinen
en in de zon liggen, vrat tweemaal zooveel rijst, tweemaal zooveel peen, tweemaal
zooveel eieren, en fietste 's avonds tweemaal zoo lang. En 5 maanden nadat ik
afgekeurd was, woog ik bij de 90 kilogram en won ik ... het Kampioenschap van
Nederland.
Dat vertel ik nou expres om alle ouders, die zwakke kindertjes hebben, moed te
geven.
Achter het kermisterrein lag de wielerbaan: that beautiful track!
Nu, indertijd zal de baan wel mooi geweest zijn, doch toen de
Wereldkampioenschappen werden verreden, was zij 24 jaar oud. Er was wel iets aan
de bochten veranderd, maar je kunt
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nu eenmaal van een oude baan geen nieuwe maken en dus haperde er nog al iets aan.
Bij een lengte van een derde Engelsche mijl, dus van 536½ Meter, had zij wijde
bochten, die weinig gelegenheid gaven om te plongeeren. ‘'t Zou hier hard trekken
worden, op dat lange, rechte eind.’
Wat het loopvlak betreft: de baan was scherp. Zij was van een materie welke op
cement geleek, een mengsel van cement en gravel, en zij had dientengevolge iets
korreligs. Bovendien was zij niet uit een stuk gemaakt, maar samengesteld uit groote
platen, die niet goed aansloten, waardoor dus in de breedte van de baan sleuven waren
ontstaan, waarop de banden stootten.
Zij ‘vrat’ dan ook banden. De ploeg der Deensche amateurs welke den vorigen
middag had getraind, had dertien lekke banden gekregen. 't Veiligste was dan ook
zwaardere banden te rijden.
Die had Moeskops echter niet bij zich, maar al hàd hij ze gehad, dan was 't nog
de vraag, of hij ze zou gebruiken. Want de renners van minder kwaliteit, die niets te
verliezen en alles te winnen hadden, zouden 't er natuurlijk op wagen en er de lichtste
bandjes omleggen, wanneer hij zwaardere nam.
Neen! ... de baan ... de atmospheer ... 't beviel Moeskops niets in New Brighton.
Hij wilde maar, dat hij er weg was.
Zaterdag 5 Augustus werden de series verreden en den daarop volgenden Maandag
zouden de halve beslissingen plaats hebben.
Zouden! zeggen wij, want het is er niet van gekomen.
Moeskops reed in de eerste serie met den Franschman Poulain, den Italiaan
Bergamini en den Amerikaan Orth, en daar zoowel de eerstaankomende als de tweede
aankomende in de halve beslissingen werden geplaatst, was het een vrij veilige rit.
Moeskops nam de leiding en reed oudergewoonte hoog, 'n 1½ Meter van het hek,
waar, voor den attenten renner, het gevaar van ingesloten te worden, het geringst is.
Toen op 250 M. Bergamini naar voren schoot, zeilde Moeskops met Poulain aan zijn
wiel omlaag en had met flinke duwen den Italiaan te pakken om hem 100 M. voor
de eindstreep zonder moeite te passeeren en (met Poulain als tweede) te winnen.
Toen kwam hij op het middenterrein bij ons zitten en ‘bekeken’ wij beiden, over
en weer opmerkingen makende, de overige ritten.
Nu ... heb je het nu gezien, zei Moeskops, dat zwakkeren het zoo kunnen aanleggen,
dat zij een veel sterkeren ‘breken’?
Ja! we hadden het gezien ... tot tweemaal toe.
't Was in de serie van Kaufmann, dat het voorviel.
De Zwitser had daarin tot tegenstanders den Italiaan Moretti,
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den Belg Van Bever en den jeugdigen Australischen Amerikaan Horder. En gezien
de toenmaals middelmatige kwaliteit van Van Bever en Horder, meende Kaufmann,
dat het voor hem ‘opgelegd pandoer’ was, dat hij ('t zij als eerste, 't zij als tweede)
in ieder geval geplaatst zou worden. Vol zelfvertrouwen nam Kaufmann de leiding
en op 400 M. voor de streep lag hij nog voorop. Zijn fout was, dat hij beneden aan
het kantje van de baan reed en juist toen hij den spurt zou inzetten, liep de kleine
Horder langs hem heen, ja! bijna langs hem heen. Hij reed precies op de roode lijn
en toen zijn achterwiel met het voorwiel van Kaufmann gelijk lag, stopte hij.
Binnendoor kon Kaufmann niet en toen hij tegentrapte om Horder te laten voorgaan
en dan buitenom te passeeren, trapte Horder ook tegen, waardoor hij opgesloten
bleef. Op dat moment zetten Van Bever en Moretti den spurt in en zij wonnen met
stukken, want Horder liet Kaufmann eerst ‘los’, toen hun overwinning vast stond.
Kaufmann protesteerde, want zeide hij, hij was gecoupeerd. Dit was echter per sé
niet geschied. Horder had hem volgens den rennersterm afgestopt ‘opgesloten’, maar
niet gecoupeerd. De fout lag bij Kaufmann, die te laag had gereden en Horder daardoor
gelegenheid gaf hem ‘vast te houden’.
De jury accepteerde echter het protest en sprak uit, dat overgereden moest worden.
De jury kon Horder niet disqualificeeren (zij mag een renner slechts voor
disqualificatie voordragen) maar wel kon zij een beperkte boete opleggen en Horder
werd dan ook met 100 francs boete gestraft.
Deze uitspraak verscherpte de verstandhouding nog meer en toen er overgereden
werd, hadden de samenzweerders er iets anders op gevonden, om Kaufmann klein
te krijgen.
Direct na den start liep Horder weg en daar de overigen rustig bleven, ging
Kaufmann hem achterna. Toen hij na 250 M. Horder te pakken had, stopte deze,
waarop ook Kaufmann inhield. Doch nauwelijks verslapte hij of Van Bever
demarreerde van de vierde plaats en nam stellig 35 M. voorsprong. Nu ging Kaufmann
weer den Belg achterna. Toen hij echter, na ongeveer 200 M. gejaagd te hebben, tot
de conclusie kwam, dat de Belg zoo kundig ontsnapt was, dat het de vraag was, of
hij hem te pakken zou krijgen, hield hij andermaal in. Hij besloot nu voor de tweede
plaats te rijden. Doch direct daarop liep (uit derde positie) Horder andermaal weg
en eerst op 300 M. voor de finish had Kaufmann hem ingehaald. En in één adem
door moest hij toen den spurt inzetten. Moretti, die bij al deze ontsnappingen
Kaufmann als gangmaker had laten dienst doen, bleef ook nu als aan zijn wiel geplakt.
Op 100 M. voor de streep was zijn taak aangebroken. Hij ondernam een aanval op
den totaal uitgereden Zwitser, die, krijtwit
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Boven: Voorop Frank Kramer, daarachter Arthur Spencer en op eenige lengten, voor den sprong
gereed, Moeskops.
In het midden: (links) De start van the big match Kramer-Moeskops.
(rechts) Hoe Moeskops van Kramer won.
Beneden: (van links naar rechts) Eaton, Moeskops, Kramer. Voorts Moeskops als ‘Amerikaan.’
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Start van de finale van het Wereldkampioenschap 1922 te Parijs. Van links naar rechts: Spears (2e),
Degraeve (3e), Moeskops (1e). Achter Spears staat Bailey. Moeskops wordt gestart door Gerard
Leene.

Moeskops wint ten tweeden male het wereldkampioenschap (Parijs 1922). Hij passeert de finish ‘met
een Spears vastgenageld aan zijn wiel gelijk een hazenwindhond aan de flanken van een hert.’
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van uitputting, den Italiaan moest laten passeeren. Van Bever was dus eerste en
Moretti tweede, en zoo werd de sterkste dus niet geplaatst.
De vier renners waren ‘zoo dood als een pier’, maar toch kwam er op de witte
gezichten van Horder, Van Bever en Moretti nog een glimlach.
Heb je nu gezien, zei Moeskops, welk een beperkt talent Kaufmann is.
Als hij over een demarrage had beschikt, had hij er toch direct op moeten vliegen.
Het duurt bij hem te lang eer hij op gang is.
En als tacticus is 't er toch een van 't jaar nul.
In den eersten rit rijdt hij te laag en vraagt hij er gewoon om, om ingesloten te
worden. En in den tweeden rit gaat hij eerst Horder achterna, toen Van Bever en
daarna Horder nog eens. Toen Van Bever wegging had hij hem moeten laten gaan
en had hij in het midden van de baan moeten gaan rijden in een behoorlijk tempo
om verrassingen te voorkomen. Dan had hij het met Moretti wel gebolwerkt. Heusch!
man, geloof mij nu toch, geen andere eerste klasse renner is zoo eenvoudig te slaan,
als Kaufmann.
Hij kent van zekere dingen te weinig en is dientengevolge een ongecompliceerd
renner.
Misschien krijg ik hem in de beslissing, want je zult zien, de repêchage wint hij
wel en dan is hij toch nog geplaatst.
Zoo geschiedde, Kaufmann won de herkansing van Bergamini, Schilles en Leene.
En zoo kwamen dus in de halve beslissingen uit: Moeskops, Poulain, Van Bever,
Moretti, Kaufmann, Bailey en Degraeve (die van Schilles en den Australiër Halpin
hadden gewonnen) en Spears en De Bunne (die er - in combine met Ellegaard - Leene
hadden uitgereden).
Maandag zouden de halve beslissingen en de beslissing gereden worden. Maar het
regende Maandag, en om drie uur regende het nog. Even later hield het op met regenen
en na 'n half uurtje te hebben gewacht (op cementen banen zakt het water gauw weg)
belde de Jury de renners bijeen. Er zou gereden worden.
Ja! alles goed en wel, maar dan zullen we eerst een proefrondje maken.
Dat zou Moeskops doen.
Nu was de baan inmiddels droog genoeg geworden, maar ... 's ochtends was op
verzoek van de wedstrijd-commissarissen de roode lijn, die hier en daar wat zwak
was, overgeschilderd. Door die 4 c.M. breede streep van nog versche olieverf, zakte
het water begrijpelijkerwijze niet heen. Er bleven druppels op staan.
En nu zien wij Moeskops bij het ingaan van de slappe bocht
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nog mikken. In langzaam tempo liep hij geleidelijk hooger, totdat hij op de gladde
roode lijn reed en ... natuurlijk onderuit gleed. Zijn fiets gleed weg en hij zat op de
baan.
‘Ik rijd per sé niet op die gladde baan,’ verklaarde Moeskops. ‘Iedereen heeft
kunnen zien, hoe gevaarlijk het is.’
Enfin, er zou dan maar gewacht worden, tot de baan nog droger was. De luchten
zeilden echter uit de Iersche Zee aan en toen het weer begon te regenen, werden om
vijf uur de wedstrijden afgelast.
De gedelegeerden van de U.C.I. delibereerden gewichtig en ten leste werd
aangekondigd, dat, aangezien verschillende deelnemers morgenochtend zouden
moeten afreizen om elders contracten te kunnen vervullen, met toestemming van
Engeland nu was overeengekomen, dat de Wereldkampioenschappen in September
zouden worden voortgezet ... te Parijs.
‘Hoe is 't ie?’ knipoogde Moeskops, die het heelemaal niet op New Brighton begrepen
had, tot ons. ‘Zag je me mikken?’
Brave lezer, dien avond wisten wij de groote kermis daar langs de Mersey te
waardeeren.
Wij zijn er met de jongens heen gegaan, hebben in draaimolens en montagnes
russes gezeten, zijn van draaiende tafels geslingerd, en hebben er zooveel dolle
uitbundigheden begaan, dat de toekijkende droge phlegmatieke Engelschen er van
begonnen te transpireeren.
Toen vonden wij de kermis ... joppe!
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Voor de tweede maal.
September!
Parijs.
Voortzetting van het Wereldkampioenschap.
De rangen van de baan in het Parc des Princes zijn vol gestroomd, alhoewel ook
de regen stroomde.
Zal het een mislukking worden, zooals te Liverpool?
Neen! zegt Desmarets, de dikke directeur van de baan die bij een meteorologisch
instituut informaties heeft ingewonnen, ‘het weer zal straks opklaren en de wedstrijden
gaan in ieder geval door’.
Het klaarde op en drie kwartier later dan hij verwachtte, wordt Moeskops aan den
start geroepen. Reeds te New Brighton hadden de wedstrijd-commissarissen de halve
beslissingen ingedeeld en Moeskops heeft te rijden tegen Moretti en den Belg De
Bunne.
Hij is zeer nerveus. Hij vreest niet den strijd, maar hij vreest een stom ongelukje.
De wedstrijd-commissarissen toch hebben het aan de renners overgelaten om, bij
onderling goedvinden, over te rijden wanneer binnen de laatste 200 M. een der
deelnemers een lek bandje krijgt.
Neen! heeft Moretti gezegd, en hij heeft het voor de Jury en de Pers uitgebazuind:
als Moeskops binnen de laatste 200 M. pech krijgt, rijd ik niet over.
De Italiaan weet, dat Moeskops sterker is. Hij zoekt zijn kans in een bitse weigering;
hij speculeert op het misfortuin van zijn gevreesden tegenstander.
Ja! Moeskops is nerveus. Zal hij nu door een schilfertje cement, door 'n steentje,
zoo groot als een speldeknop, dat in het zijden bandje dringt, moeten verliezen?
Maar plotseling komt er rust in zijn oogen. Hij heeft zijn tegenweer gevonden;
zijn plan is gemaakt. Bedaard gaat hij naar den start.
Hij rijdt midden in de baan en als de laatste ronde ingaat (de baan is 666 M. lang)
neemt hij de leiding en versnelt hij iets. Even verder - er moeten nu nog 600 M.
gereden worden - komt Moretti aan de buitenzijde naast hem liggen.
‘Wat is dat?’
‘Is Moeskops gek geworden?’
‘Gaat hij nu, op 600 M.! reeds, den spurt inzetten?’
Hij demarreert en springt van Moretti weg en als hij dan van den Italiaan los is,
zwaait hij meteen omhoog en houdt hij in.
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Moretti heeft hem ingehaald en ligt nu aan den binnenkant.
Zoo gaan zij de groote, wijde laatste bocht in. Moretti versnelt en zet den spurt in.
Hij is blij, want Moeskops, die immers aan den buitenkant zit, moet nu in die wijde
bocht de reis buitenom maken.
Naast elkaar spurtten zij de bocht door. Steeds blijft Moeskops precies gelijk met
Moretti liggen.
‘Wat mankeert Moeskops toch?’
‘Waarom spurt hij niet uit volle macht?’
Op 100 M. van de streep lag hij nog precies met Moretti gelijk en op 50 M. nog.
De Italiaan denkt te kunnen winnen nu hij nog steeds gelijk ligt en spurt wat hij
kan. Maar dan, als Moeskops de streep daar voor zich ziet, kromt zijn rug zich, gaan
de schouders omhoog en duikt zijn kop omlaag, zijn machtige armen staan gestrekt
en het is dan, dat hij met een verschrikkelijken ruk, vol bravoure van Moretti wegvliegt
en met meer nog dan een lengte wint.
‘Maar lieve God! ... Moeskops! ... wat heb je dien rit toch raar gereden!’
‘Raar!’ roept Moeskops uit, ‘noem je dat raar? Ik heb hem zoo goochem gereden
als maar kan.’
‘Maar waarom reed je dan zoo?’
‘Dat zal ik je vertellen. Je weet, Moretti wou bij 'n lek bandje niet overrijden. Nu
moet je goed luisteren. Op 600 M. komt hij naast me liggen, aan den buitenkant!
Wat kan ik nu doen, als hij aan den buitenkant ligt? Niets! Geen bliksem! Ik moest
aan den buitenkant zitten. Om nu aan den buitenkant te kunnen komen en meteen
geen hinder meer van den derden man, De Bunne, te hebben, demarreerde ik. En
Moretti kwam toen aan den binnenkant naast me. Daar moest ik hem hebben en
houden. Ik bleef expres precies met hem gelijk liggen, omdat ik steeds maar aan de
mogelijkheid dacht, een lek bandje te krijgen.’
‘Maar Moeskops! als je nu een lek bandje had gekregen, wat had je dan gedaan?’
‘Wel man, dan had ik hem meegenomen het middenterrein op! Je weet, soms
slinger je, wanneer je een lekken band krijgt, dan raakt je velg de baan. Als ik nu
een lek bandje had gekregen, had ik per sé een slingering gemaakt en was ik met
hem op het middenterrein terecht gekomen en dan had de Jury moeten laten overrijden
... Ja! ik zal daar m'n wereldkampioenschap verspelen door zoo'n pest-steentje. Snap
je, als ik den binnenkant had, kon ik niets doen. En ben ik een eind voor en ik krijg
een lekken band, nou, dan fietst hij kalm langs me heen. Neen, ik moest bij hem
blijven aan den buitenkant ... bij hem blijven tot het laatste moment.’
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‘Vind jij nu maar, dat ik dien rit “raar” heb gereden.’
‘Zeg! Ik zie dat smoelwerk van Moretti al, als ik daar met hem op het middenterrein
lig te spartelen.’
De tweede halve beslissing was gewonnen door Spears, die Poulain en Van Bever
had geslagen. En de derde had de verrassing van den dag gebracht door de regelmatige
overwinning van Degraeve op Bailey en Kaufmann, die bij den aanval een slingering
had gemaakt welke even zijn tempo brak. Doordat Degraeve dien dag uitstekend
reed, was Kaufmann er niet meer bij kunnen komen.
En zoo kregen we dus een beslissing tusschen Moeskops, Spears en Degraeve.
Degraeve ging vooraan en Moeskops, die angstvallig bij Spears bleef (ge herinnert
U nog wel den gelanceerden spurt) volgde op eenige lengten. Er kwam geen
verandering meer in deze positie en tot op 225 M. toe, ging Degraeve met wel 10
M. voorsprong aan het hoofd. Toen zette Moeskops het eerst den spurt in en met
Spears aan zijn wiel passeerde hij bij het uitkomen van de bocht den Belg die zich
toen reeds gedecideerd geslagen voelde.
Er stond op het laatste rechte eind een krachtige tegenwind en Spears bleef achter
Moeskops wegschuilen. Hij had een prachtigen windvanger aan hem. Straks op 40
M., zou hij achter hem wegspringen en den aanval doen, maar toen de aanval
geschiedde, versnelde de formidabele Hollandsche athleet tot verrassing van Spears
nog zoodanig, dat de Australiër nauwelijks naast hem kon komen. Hij werd ondanks
alle inspanning en ondanks het feit, dat Moeskops den wind voor hem gebroken had,
met een halve lengte geslagen.
Moeskops noemde het een eenvoudige overwinning.
Ze staan er van te kijken, zeide hij, dat ik, terwijl ik toch wist juist op het laatst,
ongeveer 150 M. tegenwind te hebben, mijn hooge versnelling heb gereden, maar
daar denken zij verkeerd over.
Ze zeggen: met 'n hooge versnelling moet je met wind mee hard beginnen, dan
vlieg je op vol tempo den wind in. Maar ik zeg: als je er met wind mee al 'n 150 M.
hebt opzitten, dan duw je tegen den wind in lang niet meer op volle kracht. 'n Hooge
versnelling kan je tegen den wind in best rijden, maar dan moet je nog op volle kracht
zijn. Dan duw je hem er fijn doorheen. Want op het langzamer draaiend kamwiel
van een hooge versnelling kan je veel harder duwen. Het is absoluut fout om als je
een hooge versnelling rijdt, met wind mee hard weg te spurten. Als je dan tegen den
wind in gaat, ben je in de laatste meters
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net precies dood en tippelen ze zoo langs je heen. Maar daarom ben ik ook zoo laat
begonnen. Ik moest 'n betrekkelijk korten spurt hebben, om op volle kracht tegen
den wind in te beginnen. Je snapt toch wel, dat toen ik Degraeve eenmaal voorbij
was, ik gewacht heb met alles te geven tot Spears naast me kwam.
Na deze tweede overwinning wijdde de geheele Europeesche pers en de geheele
Amerikaansche pers beschouwingen aan de geweldige verrichting van den Hollander.
Zoo schreef l'Echo des Sports:
‘Voor de tweede maal heeft de Hollandsche reus den wereldtitel
bemachtigd en dat op een wijze, die geen enkele aanleiding geeft tot
discussies dan wel bedenkingen. Moeskops heeft gewonnen als een groot
athleet, groot kampioen; hij is als eerste de eindstreep gepasseerd, omdat
hij ongetwijfeld de beste is.
Terwijl hij in zijn serie niet de minste moeite had zich van Moretti te
ontlasten, die deed wat hij kon doen, had Moeskops in de finale te kampen
tegen menschen, die gisteren zeker de snelsten met hèm waren, want het
dient gezegd, Spears en Degraeve gingen verbazend hard en de Hollander
heeft des te meer verdienste, dat zijn overwinning is verkregen op
dergelijke tegenstanders, die hij overvleugelde met al zijn spierkracht, al
zijn wil en al zijn snelheid.
Wij wijzen nog op het regelmatig verloop van den wedstrijd op de Parc
des Princes baan; dit geeft aan de overwinning van Moeskops een nog
hoogere sportieve waarde.’
En verder:
‘In de finale passeerde Moeskops de eindstreep gelijk een kanonskogel,
met een Spears, vastgenageld aan zijn wiel, gelijk een hazewindhond aan
de flanken van een hert.’
En l'Auto schreef:
‘Met spanning werd de ontmoeting Moeskops-Spears tegemoet gezien.
De strijd tusschen beide kampioenen was subliem. Door te toonen, dat hij
zekerder van zichzelf was dan zijn tegenstander heeft Moeskops een goede
½ wiellengte voorsprong bij de finish behouden, waarbij hij een geweldigen
aanval van Spears, misschien wel een beetje te laat ingezet, heeft
afgeslagen. Degraeve heeft bij dezen kampioen-strijd een voorzichtige
neutraliteit aan den dag gelegd. Ziet daar dus Moeskops voor de tweede
achtereenvolgende maal wereldkampioen, 'n verrichting tot dusver alleen
door den Deen Ellegaard overschreden, die dezen titel driemaal achtereen
bemachtigde, in 1901, '02 en '03. De overwinning van den Hollandschen
reus zal hen, die van hem hun favoriet hadden gemaakt, geenszins
verwonderd hebben. De “loco-
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motief” met haar machtige beweging, die zich zoo schitterend twee jaar
geleden voor de Parijzenaars op de Winterbaan ontpopte, heeft weer eens
getoond in staat te zijn tot de grootste verrichting. Het is al spurtend, dat
Moeskops zich op Spears verzekerd heeft van zijn kampioenstitel. De
groote Bob Spears. die verbazend snel was, is slachtoffer van zichzelf
geworden, doordat hij zich te lang heeft willen beschutten tegen den wind,
die in het rechte eind pal tegen stond.
Zonder twijfel hebben deze twee sterren gisteren vele andere verre
overtroefd.’
Niet alleen de sportbladen, doch de geheele groote buitenlandsche dagbladpers,
wijdde artikelen aan den grooten Hollander en - en passant - aan Holland.
Zijn dubbele overwinning vormde een reclame voor ons land.
Maar toen Moeskops wederom feestelijk in Den Haag was ingehaald en hem een
ware zegetocht was bereid, waarbij tienduizenden hem toejuichten, toen kwamen
hier weer diezelfde stemmen los, die ach en wee riepen, dat het publiek wel zoo'n
sportvent toejuicht, maar zijn geleerden niet.
Wij hebben toen in 1922, na de dubbele zegepraal van Moeskops in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant een artikel over zijn overwinning geschreven en aan het slot
van dat artikel hebben wij toen op het geschrijf dier jammeraars gereageerd.
Wij schreven toen het volgende:
‘Wij hebben kennis genomen van tal van spottende, spijtige en sarcastische
opmerkingen over de huldiging, welke succesvollen sportsmen is ten deel
gevallen. Er wordt ook wel lawaaierig in het openbaar gehuldigd, waar
een bedaarde felicitatie in besloten kring meer naar verhouding zou zijn
geweest. Daar zijn wij het over eens. Doch ook is de verwijtende opmerking
gemaakt, dat het publiek wel zijn sportlui huldigt, maar zijn groote
wetenschappelijke mannen niet.
Een dergelijke opmerking doet het terdege. Naar onze meening echter,
hebben de auteurs, toen zij bedoelde opmerking neerschreven, een weinig
gelukkig oogenblik gehad.
De laatste dagen zijn helaas eenige onzer groote mannen heengegaan. Prof.
Wertheim ging heen en Prof. Pekelharing. Hun verdiensten zijn in
uitvoerige artikelen geschetst. Wij hebben die artikelen aandachtig gelezen.
Wij doen ook nog wel iets anders dan over sport schrijven.
Maar ruiterlijk zij hier erkend, dat de grootheid en de beteekenis van bijv.
Prof. Pekelharing niet tot ons is doorgedrongen. En dat kon ook niet. Om
deze eenvoudige reden niet, dat wij niet gestudeerd hebben in het “vak”
van Prof.
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Pekelharing. De juiste beteekenis van zijn werk moest ons dus wel
verborgen blijven.
Een onzer goede bekenden heeft een aantal lezingen gehouden over de
Relativiteitstheorie van Dr. Einstein.
Wij hebben die lezingen gevolgd en in tal van leerrijke uurtjes heeft de
puntige kop, welke die lezingen hield, ons bijgebracht, waar het bij Einstein
om gaat. Welnu, wij verklaren met de hand op het hart, dat, wanneer het
publiek, de menigte, Einstein zou gaan huldigen, zulks een
weerzinwekkende aanstellerij zou zijn, evenals het aanstellerij van de
menigte zou zijn geweest, als zij Prof. Pekelharing zou hebben gehuldigd.
Men huldigt niet, waar men niet bij kan en dat is maar goed ook.
En wij voor ons achten het een ridicule eisch, van de menigte te vorderen,
dat zij bij haar groote geleerde mannen zou kunnen.
Alleen wanneer een groot wetenschappelijk man iets heeft tot stand
gebracht, hetwelk, zonder bepaalde studie, tot de menschen spreekt, dan
is er voor een huldiging “en masse” gezonde grond. Maar dan ook huldigt
de massa, zooals bewezen is, toen Marconi de draadlooze telegrafie
uitgevonden had.
Verrichtingen nu als die van Moeskops spreken tot de menigte, en voor
een huldiging van dezen, op zijn gebied, zeer bijzonderen man, bestaat
o.i. niet alleen alle aanleiding, maar zulk een huldiging heeft ook een
gezonden aard.
Het is geen toeval, dat landen, die op verschillend gebied laag getaxeerd
staan en die er als staat, èn economisch èn wetenschappelijk, slecht
voorstaan, op sportgebied weinig in de melk hebben te brokkelen.
Landen als Spanje en Rusland presteeren op sportgebied nagenoeg niets.
Toonaangevende landen hebben altijd op sportgebied mede wat te vertellen
gehad, en uit dezen hoek bekeken, is de dubbele overwinning van
Moeskops aanduidend voor ons geheele land.
Maar voorts is in Moeskops een physiek ideaal belichaamd.
En als wij Moeskops toejuichen, juichen wij mede toe, hetgeen wij onzen
kinderen toe bidden: een kerngezond, athletisch lichaam, een sterk
zenuwgestel en een groote mate van energie. Wij juichen in hem toe,
hetgeen ons steeds voor oogen is gesteld om op aan te sturen: te trachten
de grootste onder de grootsten te worden.
En diezelfde menschen, die het geestdriftig over de oude Grieken hebben,
maar die vijf minuten later fulmineeren tegen
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“die” sport, moeten toch eindelijk eens leeren inzien, dat de Grieken groot
en gelukkig waren met hun sport, en dat zij hunne weergalooze spelen en
hun buitengewone sportverrichtingen hebben gekend, juist doordat zij
groot, gelukkig en gezond waren.’
Dit schreven wij, zooals gezegd, in 1922.
Wij hebben het nu nog maar eens afgedrukt, omdat er na zijn kapitale vijfde
overwinning nog steeds insolvente breinen zijn, die meenen, het voor kunst en
wetenschap op te nemen door de menigte te verwijten, dat zij niet huichelt, en niet
te hoop loopt voor hetgeen zij niet aanvoelen kan, wijl het buiten haar
bevattingsvermogen ligt.
Een volk, dat niet zou juichen voor Lindberg die den Oceaan overvloog en wel
zou juichen voor den man die helium vloeibaar maakte (weten ze veel!) zou een
record van huichelachtigheid hebben gevestigd. Het eeren van den grooten sportman
is een van de gezondste uitingen waartoe een gezond volk komt.
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Zurich. Gabriel Poulain.
In Juli - wij schrijven nu 1923 - komt hij naar Holland.
‘Ga je?’ vragen wij hem in rennersjargon.
Want renners spreken altijd van ‘gaan’.
Als ze ‘gaan’, zijn ze in conditie ... zijn ze snel. Als ze niet gaan ... staan ze stil.
Want hun jargon geeft veelal wilde overdrijving en uitersten.
Als 'n renner met 'n goeie lengte verliest, zegt hij: ‘'k ging ook niet, 'k stond
gewoonweg stil’.
Zijn ze vermoeid, dan hoor je, dat ze aankwamen ‘met hun tong op hun schoenen’.
En na een valpartijtje zijn ze op z'n minst ‘van onder tot boven rauw’.
Enfin, de Lange was tevreden: hij ‘ging’.
Maar weet je wie óók goed gaat? ... Poulain!
‘Poulain! Die gaat goed!’
Hoef je bang voor hem te zijn?
Och! ... ik niet zoo erg. 't Is natuurlijk altijd oppassen met dien ouwen knar, want
reken er op, 't is een echte linkmiegel. Maar in een ernstige race, in een race waar
het er om gaat, haalt hij tegen mij nooit zooveel uit. Hij rijdt tegen mij niet zoo vrij
als tegen een ander. Tegenover mij mist hij overtuiging. Dat vind je misschien gek,
maar toch is 't zoo. Voor de anderen is hij, ondanks het leeftijdsverschil, een zeldzaam
gevaarlijk heer. Hij rijdt tegen hen, alsof hij het niet kan verliezen, met een bravoure
en 'n zekerheid alsof hij die lui volkomen in zijn macht heeft. Weet je hoe dat komt?
Dat komt omdat hij weet, dat hij meer van het métier kent, dan al die anderen. Hij
weet zelf heel goed, dat hij niet sneller is, maar hij is goochemer en hij kent de details
beter. En doordat hij een meester in de details is, kan hij al wat zijn hersens uitdenken,
toepassen. Hij beheerscht de techniek volkomen. Kijk 's: je hebt tandartsen, die weten
precies hoe ze moeten trekken, doch het trekken zelf doen ze beroerd. Zoo heb je
ook renners, die precies weten hoe het moet, maar hun techniek is onvoldoende om
hun vakwetenschap zuiver te kunnen toepassen. Maar Poulain is er een, die het weet
en die het ook in practijk kan brengen. Hij is de fijnste tacticus dien ik ooit gezien
heb. De anderen weten, dat het zoo'n gare rot is en raken er door aan 't weifelen. Bij
't minste wat hij doet, vragen ze: wat zou hij er mee bedoelen, wat is hij van plan?
Maar als hij met mij rijdt, dan zeg ik: o! doe je dàt, nou dan
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zal ik je plan in de war gooien. En zoo dring ik hem vaak mijn course op. Voel je
het verschil?
Hij begint met mij te twijfelen, want hij weet, dat ik, net als hij, van alles 'n beetje
kan.
Daar hebben wij het dan nog verder over.
‘Een renner moet van alles 'n beetje kunnen, anders wordt hij nooit 'n heel groote.’
Hij moet kunnen stilstaan op z'n fiets. Hij moet kunnen stilstaan, zonder z'n
voorwiel heelemaal dwars te zetten, want anders kan hij niet dadelijk volgen, wanneer
d'r een 'm smeert. Hij moet kunnen demarreeren. Hij moet een demarrage kunnen
afbreken om onmiddellijk weer te kunnen demarreeren. Hij moet 'n heel langen spurt
kunnen maken, en ook 'n heel korten. Hij moet 'n laatste coup de pédale hebben,
waardoor z'n kar even voor de eindstreep plotseling 'n halve lengte naar voren wordt
geworpen, om nog uit verloren positie te kunnen winnen. Hij moet met groote
koelbloedigheid rustig blijven rijden als er van weerskanten tegen hem wordt
aangedrongen, of als zijn voorwiel tusschen twee achterwielen opgesloten zit, enfin,
hij moet zoo'n beetje van alles kunnen. Als je dat kan, ben je vrijwel tegen iedere
situatie opgewassen.
Ik weet, dat Poulain dat kan.
Maar Poulain weet, dat ik dat óók kan en dat ontneemt hem zijn overtuiging.
Bij mij probeert hij, bij de anderen doet hij.
Poulain is scherpzinnig. Hij bekijkt 'n renner goed. Hij zoekt naar diens methode
om den zwakken kant te vinden.
Mijn methode is echter altijd geweest er geen methode op na te houden ... om
steeds te varieeren.
Iedere renner heeft een zwak punt. Iedere renner is met een geslepen aanval op
dat punt te kloppen. Elk renner! Ik ook! Maar er is tot op dit moment niet één renner,
die weet waar dat zwakke punt bij mij ligt.
In serieuze ritten hebben ze mij wel geklopt, door mij in mijn zwakke punt aan te
vallen, maar dat wisten ze zelf niet en ik voorkwam, dat ze het te weten kwamen. Ik
heb daar zelfs wedstrijden voor moeten verliezen, om dat zwakke punt te verbergen.
Stel je voor, dat je steeds wint, maar dat je alleen maar verliest, wanneer ze je toevallig
precies in je zwakke punt te pakken nemen. Dan krijgen ze subiet je trefbare plek in
de gaten. Want dan redeneeren ze: Hij heeft verloren en toen reden we zóó, en 'n
anderen keer verloor hij weer en toen reden wij wéér zóó. Je zoudt feitelijk net zoo
goed kunnen zeggen: jongens, als je nu zoo en zoo doet, kunnen jullie me te grazen
nemen. Daarom varieerde ik steeds.
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Op zeker oogenblik werd er in de boxes gefluisterd, dat ik geen langen spurt kon
maken, omdat ik het nooit deed. Ik kwam het te weten en ik dacht: Lange, nou draaien
ze je binnenkort een langen spurt voor je neus, op een moment waarop je dien toevallig
net niet kunt pruimen. Den eersten den besten wedstrijd die volgde, verwachtte ik,
dat ze op 400 M. zouden beginnen. Weet je, wat ik toen deed? Nou, toen begon ik
op 500 Meter. Ik demarreerde, zette hard door en won. Je had die smoelen moeten
zien. Nog twee keer heb ik dat gelapt en toen was het praatje meteen de wereld uit.
Ik varieerde in serieuze ritten steeds. Den eenen keer begon ik van den kop af; 'n
anderen keer bleef ik lang in tweede positie, dan maakte ik een kort spurtje, dan weer
'n langen. Soms liet ik hen gaan en kwam er dan ineens met een rush op, en 'n anderen
keer bleef ik, opzettelijk stom, wiel aan wiel, aan den buitenkant liggen. Ik vestigde
een indruk in alles een baas te zijn ... om te verbloemen, dat er ook dingen zijn,
waarin ik zwak ben.
Zoo spraken wij over taktiek.
En terloops, toevallig, begon ik er over, dat een Engelschman, zekere Dr. Turner,
nu 'n veertig jaar geleden, rumoer veroorzaakt had door een wielertheorie.
In de dagen van Dr. Turner werd er in wielerwedstrijden van meet aan hard gereden.
Er werd gevochten om voorop te komen en die voorop ging, trapte zoo hard als hij
kon. Dr. Turner kwam toen in een Engelsch tijdschrift uiteen zetten, dat de man die
voorop ging, in het nadeel, en de man, die op de tweede plaats zat, in het voordeel
was.
't Was in die dagen natuurlijk net zooals nu: renners, die nergens over nadenken,
en die zich autoriteit toekennen alleen op grond, dat zij renner zijn, waren het met
Dr. Turner niet eens, want ... om dien eersten man te kunnen kloppen, moest je hem
toch voorbij kunnen loopen, dus moest je ... sterker zijn.
Moeskops had nooit van Dr. Turner gehoord.
Zóó ... zei hij, dan weet ik nu eindelijk, wie de gladjanus is, die de wieler-taktiek
heeft uitgevonden. Want dat is Dr. Turner. Immers, zoodra was uitgemaakt, dat de
tweede plaats beter was dan de eerste, was de taktiek geboren. Met het domme, harde
trappen was het afgeloopen. Er ontstond geleidelijk aan een strijd om niet op de
eerste plaats te komen, of, wil je het anders, om een ander de eerste plaats te bezorgen.
Hersens begonnen dus mee te tellen in de sport.
Ik tref nog dikwijls menschen aan, zei Moeskops, die zeggen, dat taktiek slimheid
is, en dat met die slimheid de sport onzuiver is geworden. Die redeneering ziet er
zoo op het oog aardig uit, maar als je hun zegt, wat in hun gedachtengang dan de
eenige
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zuivere wedstrijd is, dan lachen ze en dan zeggen ze: nee! maar nou stel je de zaak
ook zoo scherp mogelijk, maar als je de zaak niet zoo scherp mogelijk stelt, dan
treedt onmiddellijk de tactiek op.
Luister! Een wedstrijd is alleen zuiver, wanneer je het volgende doet.
Op 'n rechten weg zet je in het midden in de lengte een schutting.
Aan weerskanten van die schutting plaats je een renner. Ze kunnen elkaar dus niet
zien. Nu valt het startschot en je laat hen maar racen tot het eind toe.
In zoo'n stomme dooie race wint de sterkste. Maar ik zeg je, dat zoo'n wedstrijd
met sport niets te maken heeft. De grootste imbeciel kan zoo'n wedstrijd winnen en
dat mag toch niet in de sport. 't Is het degradeeren van de sport tot een stompzinnig
spiergebruik en een bête krachtsaanwending.
Neem de schutting van dien weg af en direct begint de tactiek op te treden. De een
zal trachten den ander te verrassen, door direct weg te loopen; 'n ander zal de taktiek
volgen van in den beginne met zijn tegenstander gelijk te blijven, enfin, hoe eenvoudig
ook, maar taktiek is er.
Plaats nu drie renners bij elkaar en zeg, dat ze rijden mogen zooals ze willen; 't
gaat er maar om, wie aan het eind het eerst de streep passeert. De taktiek zal, nu er
drie zijn, niet alleen veranderen, doch ingewikkelder worden. Plaats er nu een vierden
man bij. Weer zal de taktiek zich wijzigen. Zet hen nu op een wielerbaan, waar de
man, die de bocht laag rijdt, vele meters minder aflegt, dan de man, die aan de
buitenzijde naast hem ligt. Geheel nieuwe phasen zal de taktiek vertoonen.
Nu heb ik het alleen nog maar gehad over den materieelen kant der taktiek. Maar
veel fijner is nog de psychologische kant der moderne taktiek. Je moet in het
geestelijke wezen van je tegenstander dringen en je moet met zijn gemoedstoestand
rekening houden. Je moet karakters peilen. Je moet er rekening mee houden of je
tegenstander een ‘gekweekt’ renner is of een ‘natuur’- renner.
Gekweekte renners zijn ‘gelijkmatig’. Zij danken hun verrichtingen aan soliditeit,
aan regelmatig en nimmer onderbroken oefening, aan volhouden en volharden.
Zulke renners zijn bijna altijd goed, vaak zelfs altijd best. Maar ze zullen nooit
iets wonderbaarlijks doen. Ze zullen niet overrompelen en overdonderen. En zij
zullen nooit verrast zijn van hetgeen zij zelf deden.
Natuur-renners zijn heel andere typen. Zij zijn ongelijkmatig. 't Ligt in hun karakter.
Hun gemoedstoestand beheerscht hun verrichtingen. Is hun gemoedstoestand van
dien aard, dat ze van binnen juichen ... berg je dan maar. Dan zijn ze tot dingen in
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staat, waar ze zelf verrast om schateren, bijvoorbeeld de Belg Degraeve. ‘Hoe is het
gos-mogelijk, dat ik dat heb gedaan,’ mogen zij soms terecht uitroepen. Ik heb 'n
renner gekend (ik ken er meer van dat slag) nou, laat ik maar zeggen, wie 't was, het
was Sergent, die den heelen nacht aan 't pierewaaien was geweest. Hij had een fuif
meegemaakt, wijn en champagne gedronken en verkeerde nog zoo half in de
nachtstemming, toen hij op de baan kwam. Hij zat nog vol van pret. ‘Daar hebben
we vandaag een half zacht eitje aan,’ zeiden de renners, maar tegen mijn kennissen
zei ik: let op, hij gaat de course winnen. Want ik kende hem. In zoo'n bui was hij bar
gevaarlijk. Dan juichte het in hem en dan zat hij om zoo te zeggen stikvol met
bravoure.
Enfin, hij reed met 'n overtuiging, waar niemand tegenop kon en hij won de course
op verbluffende wijze.
Zie je, dat is 'n kwestie van gemoedstoestand.
En nu moet je daar tegenover eens stellen een gekweekt renner.
Als bijvoorbeeld een man als Frank Kramer een avond aan 't fuiven was geweest,
zou hij den volgenden dag van een prutser klop hebben gekregen. De
gemoedstoestand, man, dat is alles.
Als je dat weet, dan begrijp je ook, hoe het komt, dat betrekkelijk middelmatige
renners plotseling iets groots kunnen doen, voor een enkelen keer maar, wel te
verstaan.
Hoeveel verrassende resultaten, records, overrompelde overwinningen zijn er niet
tot stand gekomen, doordat de renner nijdig was, doordat hij ruzie had gehad, doordat
hij iemand op de tribune zag zitten, dien hij haatte, of doordat hij daar de mooie,
groote oogen had gezien van een vrouw, waarvan hij meende, dat hij haar door een
opvallende daad kon veroveren. Toen ze mij vertelden, dat Jaap Eden indertijd zijn
beroemde kilometerrecord zoo droogweg in een serie van een gewonen wedstrijd
had gereden door er aan den start als 'n halve gare van door te gaan, dacht ik direct:
daar is of 'n vroolijke avond, òf 'n aardig kind op de tribune de oorzaak van geweest.
Zijn we weer afgedwaald?
Neen.
Want we hadden het immers over tactici en over ‘natuur’- renners. Welnu, Poulain
was niet alleen een groot tacticus, maar hij was ook een ‘natuur’-renner.
Hij was begin 1884 geboren en ging in 1901, dus 17 jaar oud, naar Parijs. Hij had
er het karakter voor om groot te worden.
Ik wil renner worden en als renner slagen, zeide hij.
Hij werd renner, en slaagde.
Hij rijdt een paar jaar en is nog weinig bekend. Hij wint niet veel, maar hij studeerde
in de wedstrijden, evenals Moeskops later deed.
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En dan ineens, als hij ook het jongensachtige in lichaamsbouw kwijt is, is hij beroemd.
Slechts 4 jaar na zijn begin, dus in 1905, wanneer hij 21 jaar oud is, wint hij het
Wereldkampioenschap.
Hij wint het, zooals alleen een groote het winnen kan.
Wij hebben dien wedstrijd in Antwerpen gezien, en wij zien hem nòg.
De nog weinig bekende Poulain wint zijn serie gemakkelijk, en slaat in de
demi-finale Schilling en Arend.
Hij komt in de finale met den beroemden Deen Ellegaard en den gevaarlijken
Duitscher Henry Mayer.
Op 50 Meter voor de streep liggen deze twee in hevig gevecht. Poulain op de derde
plaats telt voor niemand meer mee. Maar terwijl Ellegaard en Mayer hevig strijden,
komt daar, plotseling, hoog langs het hek, Poulain. 't Is of de anderen kruipen. Hij
flitst er langs. Als een uitschietende wind, zoo plotseling komt hij opzetten. En de
reeds geslagen gewaande man wint glansrijk en royaal.
Daardoor is hij steeds zoo te vreezen geweest, door het felle, het flitsende, het
plotselinge.
In 1906 wint hij den Grand Prix de Paris, en is hij 2e in het Wereldkampioenschap
achter Ellegaard. In 1908 is hij weer tweede achter Ellegaard. En in 1909 is hij tweede
in het Wereldkampioenschap achter Dupré.
Dan zegt hij de rensport vaarwel. In 1909 neemt hij proeven op aviatisch gebied.
Hij bevestigt vleugels aan een fiets en wint een prijs van 10.000 francs, want ... hij
maakt een sprongetje, hij verheft zich; door menschelijke kracht is hij 'n moment los
van de aarde.
Hij aviatiekt verder, tot de oorlog komt en het leger hem opeischt. Na den oorlog
keert hij tot de wielerbaan terug.
Geleidelijk raakt hij weer op dreef.
In 1921 doet hij weer met lof van zich spreken. Hij is een ‘natuur’-renner. En in
1923, het jaar, waarin Moeskops hem in het Wereldkampioenschap tegenover zich
krijgt, is Poulain weer op z'n best. Ondanks zijn 39 jaar is hij de snelste ... neen,
misschien niet de snelste ... de beste ... neen, misschien niet de beste, maar stellig is
hij de meest intelligente, de gewiekste en slimste renner van Frankrijk. Hij is te
vreezen om zijn grondige vakkennis, om zijn spiritualiteit en zijn overtuiging.
Moeskops had er in 1923 echt zin in. Hij verkeerde in de stemming om te winnen.
Hij was gretig.
Dat was hij zoowat het geheele jaar al geweest doordat het, innerlijk, een zonnig
jaar voor hem was. De levenslust sloeg er met vonken uit en hij voelde zich zoo'n
beetje heerscher over
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al de andere renners, die slechts op papier zijn concurrenten waren. Hij kon genadig
tegenover zijn concurrenten zijn. Niet dat groot en genadig doen in zijn aard lag,
maar er zat wel iets lolligs in, dat je zoo de heele boel kon beheerschen: dat je tegen
een collega, dien het den laatsten tijd niet al te best ging, kon zeggen: neem jij nou
maar mijn wiel, dan zal ik je tweede maken, of dat je tegen 'n renner, waar je 'n beetje
herrie mee had, kon zeggen; jij wordt vandaag laatste ... en dat je dan zoo reed en
manoeuvreerde, dat hij precies laatste werd.
Ja, daar zat wel iets lolligs in, dat je den boel zoo'n beetje kon bedisselen, en
vandaar dat hij al zijn wedstrijden dat jaar met groote opgewektheid reed. Hij liet
van Januari al af zien, dat het Wereldkampioenschap voor de derde maal voor hem
zou zijn.
Hij begon in Januari, te Parijs, met den Amerikaan Willie Spencer, den Franschman
Poulain en den Italiaan Moretti, in drie ritten, te slaan. 'n Week later, te Brussel, won
hij in 5 ritten, van Poulain, den Belg Van Bever, W. Spencer, Degraeve en den Italiaan
Mori. En denzelfden dag, om eens te laten zien, dat hij dat werkje ook kende als hij
er maar zin in had, neemt hij met den Amsterdammer Wiersma (een goed wegrenner,
doch op de baan geen uitblinker) als partner, aan een koppelwedstrijd over 50 K.M.
deel. Ondanks het feit, dat hij telkens moest bijspurten, wint hij dien koppelwedstrijd,
waarbij sterke koppels worden geslagen. Het Hollandsche koppel sloeg dien dag:
W. Spencer-Thollembeek, Van Bever-de Bunne, Verbist-de Mol,
Walraven-Dewaerheijdt, Degraeve-v. Ruijsseveldt, Poulain-Desmedt en Mori-Orolé.
Dienzelfden dag won Gerard Leene te Parijs en voorts ... er reden ook nog twee
andere Hollanders te Brussel. Het waren Jhr. Bosch van Drakestein, die op
overweldigende wijze alle amateurs sloeg, en Hans Herkuleijns, de motorrenner, die
dien dag eveneens zegevierde. Viermaal was daar te Brussel het Wilhelmus de lucht
in gegaan en toen schreef de knappe Belgische journalist Karel van Wijnendaele het
volgende:
‘De grootheid van 'n land wordt niet gemeten naar den omvang van z'n
bodem, maar wel naar 't gewicht zijner rol in de levensverwikkelingen der
volkeren. Zoo zal Prins Leopold denkelijk, bij zich zelf gezegd hebben,
Zondag laatst, bij 't hooren van al die Hollandsche volksliederen. Nu moet
gezegd, dat kleine landeke heeft me daar voor 't moment kerels, die groot
genoeg zijn voor 'n land, dat niet klein is.’
En het Fransche blad l'Echo des Sports kwam met een artikel, getiteld: ‘Een klein
land met groote kampioenen’, waaruit wij het volgende aanhalen:

Joris van den Bergh, Te midden der kampioenen

97
‘Er zijn landen, waarvan de oppervlakte en de bevolking gering zijn, en
die desondanks groote wielerkampioenen opleveren. Zie daar een land,
dat nauwelijks 33.000 vierkante kilometers groot is, minstens 15 maal
kleiner is dan Frankrijk en waarvan de bevolking 6 millioen bedraagt. En
dat land levert sprinters als Piet Moeskops de wereldkampioen, Gerard
Leene, Peeters, ex-wereldkampioen-amateur enz. En dat land levert
phenomenen van koppelwedstrijdrijders als v. Kempenv. Nek enz. Zietdaar
een uitgelezen stel sterren, buitengewoon merkwaardig voor zoo'n klein
land. Een collectie, waarmee een heel wat grooter land uiterst gelukkig
zou wezen.
Het Nederlandsche devies is: “Je Maintiendrai”. Indien de renners dit
devies getrouw blijven, belooft zulks nog zeer veel voor de toekomst.’
Begin Februari neemt hij dan, te Brussel, deel aan de Zesdaagsche. De baandirectie,
van oordeel, dat Moeskops den wedstrijd toch niet zal uitrijden, koppelt hem aan een
kleurling, den Tunesiër Ali Nefatti, waarvan de verwachtingen niet hoog waren, doch
die desondanks nog tegen valt. Moeskops maakt er een lolletje van. 't Wordt met
Nefatti toch geen steek en hij amuseert zich met het publiek, de renners en de helpers.
Maar daar op het middenterrein krijgt hij, om 'n kleinigheid (de verhouding was toch
al gespannen), hernieuwde ruzie met Piet van Kempen, de ster uit de Zesdaagsche
wedstrijden die het publiek met zijn veelvuldige en overrompelende spurts
enthousiasmeerde. Van Kempen bluft Moeskops af en dan is het besluit bij den Lange
genomen.
‘Dat zal ik je betaald zetten!’ zegt hij tot Van Kempen. En plotseling wordt het,
ondanks alle grappen, waarop hij de toeschouwers tracteert, een serieuze race voor
hem. Van Kempen wilde bij de sprints in de klassementen de punten verzamelen.
Moeskops laat hem zijn gang gaan, maar als de koppelgenoot van v. Kempen, de
Belg Aerts, in de baan is, zorgt Moeskops er voor, dat hij de sprints wint. En dan
later gaat hij de baan in, als v. Kempen voor de sprints rijdt. Waar v. Kempen zit,
daar zit Moeskops. Hij zit als aan zijn wiel gekluisterd. Maar telkens als de bel is
gegaan, vliegt Moeskops op het laatste moment langs hem heen. Moeskops moet
paardenwerk verrichten. Want Nefatti wordt hoe langer hoe slechter, doch niettemin
blijft hij v. Kempen dwars zitten. De verhouding tusschen de twee Hollanders wordt
zelfs van dien aard, dat zij elkander in den rit beginnen te hinderen en ten leste blijkt,
dat Moeskops de sterkste zenuwen heeft. Den vijfden dag was v. Kempen volgens
den geijkten term, over zijn zenuwen heen en hij legt de ruzie bij. De vrede tusschen
de Hollanders is geteekend. Kort daarop, weinige uren voor het einde, komt Nefatti
te vallen; hij wordt weggedragen en nu, nu
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hij plotseling van alle kansen ontbloot is, begint Moeskops van Kempen, die tegen
een zware Belgische combine heeft te vechten, te helpen. Bij een uitlooppoging van
v. Kempen wacht Moeskops op hem om als gangmaker dienst te doen.
De Juryleden snellen toe, er ontstaat eenig gekrakeel en dan geeft Moeskops den
strijd op, een dergelijken indruk als Zesdaagschen-renner achterlatende, dat de bladen
schreven (o.m. l'Auto) dat de Nederlander Moeskops zich tot aller verrassing ook in
Zesdaagschen een man van klasse had getoond.
Men moet in een gebouw, waarin een Zesdaagsche wordt gehouden, zijn geweest
om te weten, wat voor een atmospheer daar hangen kan, hoe het er tochten kan, hoe
koud en hoe warm het er kan wezen, hoe stikvol rook het er kan staan en wat voor
vergiftige luchtjes daar den mensch op de keel kunnen slaan.
In die atmospheer begon Moeskops te rijden, lichtelijk verkouden, dus met een
gevoelige keel. Doch toen Moeskops 6 dagen in die atmospheer bij het zware werk,
zwaar adem had gehaald, had hij een keel, zoo rood als een hanekam. Hij kreeg er
nog 'n griepje bij en toen hij veertien dagen later in Parijs gereden had, hoestend en
proestend en rillerig, en natuurlijk had verloren (van Sergent wist hij nog te winnen),
vertrok hij naar Nice, om geheel op te knappen.
Daar, in het Zuiden, genoot hij een paar weken van zilte lucht en zon. Doch toen
schreven ze uit Parijs: Piet, 't is hier ook lekker weer geworden en toen trok hij weer
naar Parijs, omdat hij toch trainen moest.
‘In de beweging blijven, dat is noodig jongen!’ zei hij tot zichzelf en na enkele
dagen weer eens 's ochtends in het Bois de Boulogne en 's middags op de baan te
hebben geoefend, voelde hij zich weer de almachtige. Hij won te Brussel den Grooten
Prijs van België en te Parijs won hij den Grooten Prijs van Montrouge, waaraan alle
groote renners deelnamen en waarbij hij in de finale W. Spencer en den Zwitser
Kaufmann sloeg. En dan, te Angers, werd hij geklopt door ... Poulain; Moeskops
werd tweede en Spencer derde, doch wij zullen vertellen, hoe dat geschiedde.
Moeskops zat in dien wedstrijd met den Amerikaan aan zijn wiel en op deze situatie
speculeerde Poulain.
Toen Moeskops naar Spencer keek, liep Poulain plotseling weg. Hij liet een van
zijn schitterende demarrages zien en zette meteen hard door.
Moeskops behoorde nu Poulain achterna te gaan, doch de kleine Franschman had
er rekening mede gehouden, dat Moeskops er weinig zin in zou hebben om als
gangmaker van den Amerikaan op te treden. Want, als Moeskops hem zou hebben
ingehaald,
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dan zou Spencer - dankbaar voor de geboden hulp - naar voren komen om lachend
te winnen.
Moeskops, wetende, dat, wat hij ook deed, de eerste plaats hem tòch ontgaan zou,
dacht er eenvoudig niet aan in de kaart van den Amerikaan te rijden. Hij liet Poulain
dus ongemoeid en vocht met Spencer om de tweede plaats. Poulain was dus winnaar
‘met 'n straatlengte’. Maar de Jury toonde zich ontoegankelijk voor de overwegingen
van den Hollander en zij droeg zoowel Moeskops als Spencer - op reglementaire
gronden - voor bestraffing voor. Met dit gevolg, dat het tweetal van 28 Mei tot 11
Juni werd gedisqualificeerd.
‘De Lange’ teekende echter protest aan, betoogende, dat er geen kans op de eerste
plaats meer voor hem bestond en dat hij zijn kans op de tweede plaats behoorlijk had
verdedigd. Enfin, de disqualificatie werd opgeheven en door een geldboete vervangen.
Zeven dagen later won Moeskops den Grand Prix de Lausanne en subiet daarop
werd hij, op verbluffende wijze, winnaar van den Grand Prix de Buffalo (Parijs).
Hij ontmoette toen W. Spencer, die enkele dagen nadien naar Amerika zou
terugkeeren.
Spencer was er op gebrand om te winnen. Hij was in beste conditie en had laten
doorschemeren, dat hij er voor zou rijden als een bezetene.
't Kan zijn, dat Spencer zijn tegenstander een beetje poogde te intimideeren, doch
zoo dit het geval is geweest, dan heeft deze poging wel gefaald, want Moeskops
bracht hem een nederlaag toe ‘om van te huilen’. Hij klopte hem met zulk een machtig
vertoon van overwicht, dat Spencer, in een opwelling van eerlijke bewondering, hem
de hand drukte.
En toen Spencer, bij zijn vertrek naar Amerika, op het station nog geïnterviewd
werd, verklaarde hij: ‘Er is maar één groot renner tegen wien ik niet op kan:
Moeskops. Hij is een duivel op z'n fiets, maar ... a good boy.’
‘Waarom heb je Spencer bij deze laatste gelegenheid zoo afgedroogd,’ vroegen
wij hem.
‘Omdat ik daar belang bij had,’ antwoordde Moeskops. ‘Ik heb er n.l. zoo een idee
van, dat hij het Kampioenschap van Amerika zal winnen. En wint hij dat ... dan
hebben ze mij noodig voor de groote attractie. Dan moeten ze mij tegen den
Amerikaanschen kampioen uitspelen. Had hij mij in zijn laatste race in Europa
geklopt, dan zouden ze later een willekeurigen renner uit Europa kunnen laten komen.
Ik moest zorgen, dat ze speciaal mij moesten hebben. Daarom moest ik hem bij zijn
afscheid zoo'n lel geven.’
En nu vertellen wij er meteen maar bij, dat de renner-zakenman heel goed had
gezien. Want Spencer viel inderdaad het Kampioen-
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schap van Amerika ten deel en toen kreeg Moeskops ook de uitnoodiging om over
te komen. Hij kreeg een contract op ‘z'n Zondags’ en met de hand op z'n portefeuille
keerde hij lachend naar Europa terug.
Maar wij waren dan gebleven, dat hij den Grand Prix van Lausanne en dien van
Buffalo had gewonnen. Dartel zette hij zijn reeks van triomphen voort. Hij won te
Parijs nog een open wedstrijd, waarbij hij Schilles zijn meerderheid liet voelen, won
toen met Klaas van Nek als maat, te Amsterdam een groot internationale koppelrace
en sloeg in den sprint Spears, won vervolgens te Parijs nog eens, en sleepte vervolgens
het Kampioenschap van Nederland in de wacht. Het was toen 22 Juli en de
Wereldkampioenschappen naderden dus. De puike conditie, waarin hij verkeerde
‘bewaarde’ hij nu terdege. Zelden hebben wij hem in zulk een vorm gezien. Op de
Rijswijksche baan speelde hij gewoonweg met Degraeve en Schilles en na nog te
Eindhoven te hebben gewonnen, trok hij naar Lausanne, waar hij Kaufmann en
Schilles sloeg. Dat geschiedde precies een week voor het wereldkampioenschap en
nog denzelfden avond ging Moeskops van Lausanne naar Zürich, om zich die week
nog eens extra voor te bereiden.
Men kent zijn opvatting: al rolt een renner na 'n flinke reis zóó uit den trein, dan kan
hij toch goed spurten.
Maar nu, met dit Wereldkampioenschap, wilde hij dagen tevoren op de plaats waar
de strijd gestreden zou worden, aanwezig zijn. Want in dit geval liet zich een
bijzondere factor gelden.
Zürich, of liever, Oerlikon, waar de wielerbaan was gelegen, ligt 850 M. hoog.
Negen Haagsche torens op elkaar, zooals hij het uitdrukte. En aan die hoogte moet
je eerst wennen. 't Gaat niet alleen om de ademhaling, maar vooral ook om het loome
gevoel, dat je de eerste dagen bevangt. En hij had nog nooit gehoord, dat een loome
kwiebes wereldkampioen kon worden.
Daarom had hij ook gretig het contract een week tevoren te Lausanne geaccepteerd.
Lausanne lag immers ook al hoog en als hij dan van daar direct naar Zürich ging,
was hij er al een tikje aan gewend.
‘Hé! ... chauffeur!! ... ja! 'k bedoel jou, leelijke Eigenheimer! ... vooruit! ... kom hier
... wielerbaan ... baan ... radrennbahn! ... Oerlikon ... opschieten ... snel fahren ...
pak an die fietsen ... blijf met je jatten van mijn valies ... nein! kein Gepäck ... halten
wir hier .. bind jij nou maar die fiets aan den knop van het portier ... nou moet je
dien vent zien kijken ... snap jij nou, hoe zoo'n klier an de kost komt ... geef op, 'n
riem ... riem ... nou, dat valt mee, dat verstaat hij tenminste.’
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't Was Maurice Peeters, die, toen wij te Zürich het station verlieten, een taxi-chauffeur
aanriep en nu voor de bagage en de fietsen zorgde. Daar stonden we dan, de
Amsterdammer Willems, die een jaar later de 50 K.M. op de Olympische Spelen zou
winnen. Jhr. Bosch van Drakestein en schrijver dezes en we stonden er van te genieten,
hoe Peeters met den Züricher taxichauffeur omsprong. Peeters was nou het echte
type van den renner, die zich overal doorheen slaat. Hij sprak geen woord Fransch,
Duitsch of Engelsch, maar had met dat al reeds een paar jaar lang Europa bereisd.
Geheel alleen, met z'n fiets in 'n rieten mand, trok hij naar Kopenhagen, Berlijn,
Budapest, Lodz, Parijs, Londen, 't kon hem wat schelen, waar hij naar toe moest.
Voor de lastigste aansluitingen draaide hij zijn hand niet om. Als de douanen lastig
waren, gebruikte hij de tooverformule. Dan wees hij op zijn mand en dan wees hij
op zichzelf; Wereldkampioen ... Weltmeister ... Champion du monde ... Erste, ich!
Olympiade, Antwerpen. En dan toonde hij de fraai gouden medaille van het
Wereldkampioenschap der amateurs 1920, die aan zijn horlogeketting hing ... Ze
moeten maar weten, met wien ze te doen hebben, dat is toch altijd makkelijk voor
die menschen, dan voelen zij zich immers ‘gedekt’.
Voor Peeters bestonden er geen moeilijkheden. Te midden van Denen, Italianen,
Franschen en Engelschen hield hij heele gesprekken, hij verduidelijkte zijn betoog
met zijn armen, z'n handen, z'n vingers, maar 't zaakje kwam altijd voor elkaar. Welke
boodschap hij ook te doen had, nooit deed hij zijn boodschap verkeerd. En er is nog
nooit een kellner geweest, die hem met een muntsoort te pakken heeft kunnen nemen.
Den lastigsten douanier had hij direct ‘om’. Op een toon, zoo overtuigend, dat er
eenvoudig geen tegenspraak op kon volgen, hield hij 'n Hollandsche speech tegen
hem, zei o.a. dat hij een pracht van een douanier was en dat de menschen op de
wereld waren om elkaar te helpen, klopte den douanier dan gemoedelijk op den
schouder, gaf hem 'n Hollandsche sigaar en duwde hem meteen 'n handvat van z'n
groote mand in handen. En dan sjouwden ze met z'n beiden het heele gevalletje naar
buiten. Je moet 't kennen, zei Peeters. Waar menschen met talenkennis moeite mee
hadden, was voor Peeters 'n kleinigheid.
‘Je moet niet bang zijn om wat te smoezen!’ was zijn lijfspreuk. ‘Stuur mij maar
naar Tokio, dan ben ik daar, als 't een beetje wil, nog gauwer dan een ander.’
Het type van 'n renner, die zich overal doorheen slaat, en een gezellige
reiskameraad. Hij smoesde iederen hinderpaal weg en zelfs in 1920, toen er nog zoo
scherp op de passen werd gelet, en hij zijn pas vergeten had, passeerde hij, als maar
smoezende, de grens.
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Treffend juist is zijn gevleugeld woord, dat er gevallen zijn, waarin het juist heel
goed is, als je van een taal heelemaal niets kent.
En nu smoesde hij dan met den chauffeur, die precies deed, wat hij wenschte, en
die ons, terwijl Peeters maar aldoor zijn verbazing te kennen gaf, hoe nou 'n mensch
in het buitenland toch moeilijkheden kon hebben, snel naar Oerlikon bracht.
Wij komen op de baan en loopen langs de gesloten boxes. ‘Waar zou de Lange zitten,’
vraagt Peeters.
Plotseling vliegt er een deur open. Alleen met z'n racebroekje aan, springt Moeskops
naar buiten. Hij heeft Hollandsch hooren praten. ‘Ha! jongens, zijn jullie daar!’ roept
hij verheugd uit.
En dan meteen klautert hij op de schutting van de baan en dan roept hij: ‘Zeg
Bosch, je moet 's zien, hoeveel puttertjes hier zijn ... wel veertig.’
Op de schutting gezeten, fluit en tjirpt hij zachtjes tusschen de tanden en dan
vliegen daar van een rul en stekelig lapje grond, de distelvinken op.
Bij ons zie je ze zelden, zegt Moeskops, die ineens weer in de vogelwereld zit,
maar hier wemelt het er van. Wat 'n prachtige vogeltjes zijn dat toch ... kijk ... daar
zit er een. .. zie je dat rood-wit-zwart om z'n bekje heen en dat geel bij z'n staartje.
En dan begint hij te vertellen van den tijd, toen hij nog achter de slagnetten zat, van
roofvogels, bijzondere vangsten en van ondervindingen achter de duinen.
Wij kijken over de tuintjes naar de bergen, die de kom, waarin de baan ligt,
omringen.
Ja! 't is hier mooi, en 't is een goed land, zegt Moeskops, maar ik ben toch liever
in Holland.
En dan meteen springt hij van de schutting en roept: vooruit, jongens! uitkleeden
en rijden!
In de boxes, bij het in orde maken van de fietsen en onder het masseeren begint
Peeters over Moeskops.
‘Heb je gezien, hoe blij hij was, dat wij er waren. 'n Groote vent, maar als het er
op aan komt, heeft hij zoo'n klein hartje. Hij krijgt gauw heimwee, geloof dat maar.’
En toen merkte Willems op: Hij begon direct over de vogels en vroeg heelemaal
niet, hoe de reis was geweest.
‘Och wat,’ zei Peeters, ‘die kerels reizen zooveel, dat ze daar nooit over praten.
Heb je tusschen twee haakjes gezien, hoe patent hij er uitziet. Dat kan goed worden,
man, geloof maar, dat die vrijer in conditie is.’
Vijf, zesmaal was Moeskops al om de deur komen kijken of de jongens klaar
waren. Doch eindelijk waren ze zoover, en toen
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riep de Lange, vooruit! nu gaan we 's fijn 'n half uurtje trainen en dan daarna zal ik
voor jullie 'n spurtje aantrekken.
'n Uur later, toen de jongens zich in de zon stonden af te drogen, vroeg Bosch of
Moeskops mee naar Zürich ging.
Ik? antwoordde de Lange, ik denk er niet aan ... Ik ga naar bed.
‘Daarom is eigenlijk dat heele rijden van zulke belangrijke wedstrijden niks voor
mij.’
Het was de Lange, die het zei en weer midden in zijn opvattingen verzeild raakte.
Ik ga naar bed, omdat ik wil winnen.
Maar wat is dat voor 'n leven. 'n Renner, die wil winnen, heeft toch geen leven.
Weet je, hoe ik den laatsten tijd opdroog? Dat zal ik je vertellen. Om 7 uur sta ik
op, ontbijt, masseer en ga naar de baan. Ik rijd er een kilometer of tien, blijf 'n half
uurtje in de zon liggen en dan ga ik naar mijn hotel ... rusten. Ik ga op bed liggen,
niet in bed, doch op het bed, kijk wat tijdschriften na, sta tegen 1 uur op, eet wat, ga
om twee uur naar de baan, rijd een paar rondjes en maak een paar spurtjes, lig weer
'n half uurtje in de zon, laat me masseeren en ga dan weer naar mijn hotel en ga daar
weer op bed liggen. Dan moet je begrijpen, dat 't drie uur 's middags is. Tegen vijven
kom ik van mijn bed, eet langzaam en veel, zit dan onder het lommer in den tuin en
ga dan om 8 uur in bed. En dan blijf ik tot 's ochtend 7 uur onder de dekens.
Noem jij dat nou maar 'n leven!
En toch, 'n renner die wil winnen, moet zoo leven. Hij moet in dit klimaat tweemaal
zoo voorzichtig oefenen en dan maar rusten, rusten, rusten. Je moet het beschouwen
als krachten sparen en vergaren voor die eene race. Wil je zeker zijn, dan moet je
weken sparen om in een paar seconden alles wat je gespaard hebt, uit te geven.
Wij logeerden in Zürich. Moeskops in Oerlikon.
Wij waren 's avonds naar het Züricher meer wezen kijken en hadden op het terras,
lang, heel lang zitten mijmeren. De duizenden lichtjes langs den hoog opgaanden
oever, de sterren als topazen weerspiegelend in het rimpellooze lichtgroene watervlak,
de zachte muziek die van heel, heel verre kwam, de hooge, reine lucht ... wij
mijmerden er lang, heel lang en slenterden loom en bijna, bijna duizelig, in den laten
avond naar ons hotel.
Wij zouden 's ochtends lekker nog wat na blijven liggen.
Doch vroeg, half acht, klonk er onder het raam van het hotel een heel bekend fluitje
en even later werd er op de deur gebonsd. Het was Moeskops, die van Oerlikon
gekomen, ons er kwam uithalen.
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‘Opschieten, jongens!’
En terwijl het koude water over onzen rug spoelde en wij bibberend met harde
stem een marsch zongen, begon Moeskops tegen koud water te sputteren.
‘Dat kan jij doen,’ zei hij met een afwijzend gezicht, ‘jij hebt alleen je vingers
noodig met je pen, maar als ik dat zou doen, kon ik als renner gauw inpakken. Koud
water is de pest voor 'n renner. Daarom moet 'n renner ook niet zwemmen. 'n Renner
moet 'n huidje van zijde hebben, en zijn spieren moeten zijn week en soepel, altijd
warm, altijd op temperatuur, als in de watten. Koud water verruwt een spier, koud
water maakt stug. Warm, bepaald warm, moet het water ook niet zijn. Want warm
water verslapt. 't Moet aan den lauwen kant zijn, ik geloof dat het allerbeste is, water,
dat een tijd lang in de felle zon heeft gestaan. Behandel daar je body maar mee. Maar
een renner die in volle conditie is, moet van koud water afblijven.
Ze praten zooveel over “in conditie zijn” maar ik versta daar de hoogste
gevoeligheid onder. Je bent dan zoo gevoelig, dat je je val het dichtst nabij bent. Er
is dan maar een kleinigheidje noodig om je te nekken. En stel je nu bij die
gevoeligheid voor ... koud water.
Geloof jij niet dat een heel fijn verzorgde vertroetelde spier schrikken kan? Zoo,
ik wel!’
‘En nu blijven jelui vandaag bij mij in Oerlikon eten!’
Wat betalen jelui hier nu in dit hotel?
Nou, dat is 'n redelijke prijs.
En wat krijg je hier 's middags?
Nou, dat is goed werk. Maar nu blijven jelui vandaag bij mij en dan zal je zien,
dat jelui 't bij mij net zoo goed hebt ... voor de helft ongeveer. 't Is bij mij natuurlijk
lang zoo mooi niet, maar wat zou dat, ik ben toch ook maar 'n kippenkoopman van
de markt. Eten doe ik net zoo lekker als jelui.
En in Oerlikon, in een klein landelijk dingetje, met een aardigen bewingerden tuin,
brachten wij den dag door, aten er smakelijk en veel, dronken er geurigen wijn,
werden er door moeder-de-vrouw en een eetlust-opwekkende dochter bediend en dat
kostte evenveel halve Zwitsersche franken als ginds franken.
Wij zullen geen namen noemen, doch Moeskops kreeg het over bekende renners die
geen cent bezaten.
Dat is nog al natuurlijk. Ik zal je zeggen hoe dat gegaan is. Zoodra ze hun eerste
contracten kregen, leefden ze boven hun stand. Aan den trein namen ze een bakje
en lieten zich naar de baan rijden. En dan namen ze ook nog een bakje terug. En
terwijl ze thuis net zoo'n gewoon burgermanspotje kregen als ik, aten ze
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in restaurant of hotel aangekleede schotels. En dan 's avonds, inplaats van in 'n
eenvoudig zaakje een kaartje te gaan leggen, gingen ze naar 'n theater of zoo iets.
Dat zijn dingen die een renner kan doen, wanneer hij al wat op de bank heeft staan.
Maar leer dat nou van mij, de meeste renners die al wat op de bank hebben, blijven
thuis. Die je veel ziet, hebben doorgaans niet veel.
Weet je hoe ik dat deed.
Ik ging naar de baan loopen en liep terug. Ik informeerde naar 'n zindelijk hotelletje
waar je goed te eten kreeg voor 'n zacht prijsje en dronk 's avonds onder 'n spelletje,
limonade of koffie of thee. En als ik dan in Hollandsch geld, net als die anderen, een
contractje had van 'n gulden of vijftig, dan hield ik daar tien of elf gulden meer van
over dan zij. En die tien poppies, die lappen 't in het begin precies. Renners die in
het begin niets vast houden krijgen ook nooit wat. Of ... ze moeten het ergens anders
vandaan halen dan van de wielerbaan. Hier volgde een manuaal en 'n knipoogje.
Den volgenden dag werd er getraind op Oerlikon.
‘En Bosch! zie je nu wel, dat het nu veel beter gaat. Dat heb je hier in die hooge
streken altijd. Na 'n dag of drie begin je dat rare gevoel kwijt te raken’.
Peeters, Bosch, Willems en Mazairac (die er later bij gekomen was) hadden de
eerste dagen hetzelfde gevoel gehad. Ze trapten zoo hard ze konden, doch ze kregen
er geen schot in. Ze werkten met loome beenen, en meer dan eens zagen wij hen van
de fiets stappen om hun wiel na te kijken. Zij dachten dat het vastgeloopen was. Maar
het liep zoo licht als het maar kon. Na enkele rondjes stapten ze af en kwamen dan
druipend van het zweet, naast ons op de tribune zitten.
‘Wat broeit het in die kom tusschen de bergen! En als ik na een spurtje snel en
diep adem haal, springt het water uit al mijn poriën.’
Na een paar dagen ging het echter plotseling. Er kwam schot in en zij transpireerden
minder. Ze begonnen zich lekker te gevoelen. En de stemming steeg.
Alle deelnemers, amateurs zoowel als professionals, waren inmiddels gearriveerd
en in het rennerskwartier mousseerde het jonge, gezonde, sterke leven.
Van al de boxen stonden de deuren open om de zon te laten binnen stroomen en
in tal van talen weerklonken vroolijke uitroepen en werden er levenslustige liederen
gezongen.
Hier lag een renner in een langen mantel uit te rusten, daar werd er een gemasseerd,
ginds stond er een zich af te drogen, er werden kettingen omgelegd en bandjes gekit,
spieën vast geslagen en pedalen gemonteerd, race-broekjes uitgewasschen en
handdoeken te
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drogen gehangen. Heel Europa draaide hier door elkaar. Daar had je de Polen met
hun rooie truien en nette gezichten, hier de Zwitsers met hun witte kruisen, de Denen
en de Franschen, Engelschen, Duitschers, Belgen, Italianen, Hollanders, Hongaren
...
Daar had je Kaufmann, buigende naar alle kanten en lachend; de kleine Michard
met z'n scherp neusje; Poulain met zijn verwonderden oogopslag, frisch en blozend
als een pas geplukt appeltje; Moretti zwaar en sterk en met rustelooze oogen die alles
waarnemen wat er in het rennerskwartier geschiedt; Bailey met zijn bewustheid van
'n knappe kerel te zijn; Schilles met zijn zware schouders en z'n groote tanden,
Ellegaard met den zenuwtrek langs zijn neus en dan de Engelsche dwerg White met
zijn kromme beentjes en Falck Hansen, handschoentjes aan, correct en vriendelijk.
Er scharrelden wel vijftig renners door elkaar en daar doorheen sleepten verzorgers
manden en fietsen en te midden van dat gewirwar trachtten journalisten in allerlei
rare costuums, interviews te houden.
En laat ons vooral dan niet vergeten: de officieele gedelegeerden, de
wielerbond-bestuurders die daar, omhuld van hun gewichtigheid, belangrijk en
welwillend kwamen doen.
Den volgenden dag, toen onze jongens, na flink getraind te hebben, rug en borst weer
met de ruige handdoeken bewerkten, zei Moeskops: ‘zeg Bosch, wat heb je daar?’
‘Waar?’
‘Daar! op je rug, vlak boven den band van je racebroekje?’
Meteen was de Lange opgestaan en nu peuterde hij aan een zwarte stip die, in den
overgang van bil tot rug, eenigszins bol uitstak.
Met de punt van een mesje maakte hij een krasje en kneep toen hard waardoor de
huid openbarstte en een dun straaltje etter wegspoot.
Toen greep hij de zwarte stip beet, trok er voorzichtig aan en toonde aan de renners
die allen vol aandacht hadden staan toekijken, een stukje bruin (geteerd) hout, ter
grootte van een halven lucifer.
‘Wat 'n knaap van een splinter!!’
‘Hé!! ... zei Bosch, met zijn handdoek over het wondje wrijvend; 't is net een
gevoel alsof een elastiek te strak heeft gezeten en dat je dan 's lekker over de moet
heen krabt.’
Het nieuwtje ging van mond tot mond en Engelschen, Franschen, Zwitsers, kortom
de heele rennerskolonie kwam toeloopen.
Want dat interesseerde de renners.
‘Wanneer heb je dien splinter er in gekregen?’
‘Laat 's kijken! ... 't is nu precies twee jaar geleden dat ik op de Rijswijksche baan,
in een rit tegen Willems en Peeters, in vollen
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spurt viel. Ik schoof zeker twintig meter ver over het hout door, en er zaten een paar
honderd splinters in mijn lijf. De dokter is twee en een half uur bezig geweest om er
die uit te trekken. Maar 'n paar zaten te diep en die zijn er in blijven zitten. Die dingen
komen er maanden later van zelf uit. 'n Half jaar geleden kwam er ook nog een voor
den dag. Je denkt mogelijk, dat deze kanjer de laatste is, maar zoo zitten er nog een
paar in mijn dij, hier, voel maar! en 't is de vraag of die er ooit uitkomen’.
Na twee jaar kwam die kanjer er dus uit.
En de groote splinter ging van hand tot hand en werd bekeken als een zeldzaam
reliquie. Want voor zooiets heeft de geheele rennerswereld belangstelling. Hoe
dikwijls zijn zij zelf niet gevallen; hoeveel splinters werden er bij hen niet
uitgetrokken, hoeveel schaafwonden niet met ether uitgewasschen, met ether! Zoodat
van de helsche pijn hun het water uit den gillenden mond liep en het koude zweet
hen van het lichaam gutste.
Bailey had een Fransche courant meegebracht die hij aan Moeskops overhandigde.
Want daar stond in: ‘als hij wil, kan hij niet verliezen’. Die ‘hij’ was Moeskops. Dat
wil dus zeggen, dat als ik het niet win, ik het ook niet heb willen winnen. En daar ga
je dan den heelen dag voor op je bed liggen. Wat een taal. 'n Lek bandje in de laatste
200 M. en 't is gebeurd. 1/5 seconde geweifeld, en 't is óók gebeurd, 1/5 sec. je
zenuwen niet meester en 't is nog erger gebeurd.
Wat een taal!
Ik beweer dat er nog nooit een renner is geweest, die kon garandeeren dat hij won.
Je mag de meeste kans hebben, maar daar houdt het dan ook mee op. Nijdig
frommelde hij de courant in elkaar.
't Was vlak voor den wedstrijd.
En vlak voor een belangrijken wedstrijd is ieder renner een zenuwapparaat.
De Wereldbond, de Union Cycliste Internationale, had ingezien, dat een finale van
drie man niet zuiver was.
Om maar eens één voorbeeld te noemen: indien er twee Franschen en één Hollander
in de finale zaten, dan zouden de twee landslieden combineeren en was de kans op
een onzuiveren uitslag groot.
De beste man behoorde te winnen en om nu meteen in de belangrijkste ritten iedere
combine buiten te sluiten, had de U.C.I. bepaald, dat de halve beslissingen en de
beslissing in matches à deux zouden verreden worden.
‘Dat geeft ten minste een opluchting,’ zei de Lange, ‘nu zijn we een stapje dichter
bij honk.’
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Zaterdag, 18 Augustus 1923.
Een prachtige zonnige dag met een zacht windje.
Moeskops zit in de eerste serie. Zijn tegenstanders zijn de Deen Ellegaard en de
Engelschman Ormstron. 't Is een oefenritje voor hem. Hij blijft tot op 200 meter in
tweede positie, achter Ormstron, trekt er dan eens aan en wint met 1½ lengte van
den Deen en met vier lengten van den Engelschman.
Hij wil dan naar zijn box gaan doch bemerkt dat Poulain in de 2e serie moet rijden
en dan komt hij aan de perstafel bij ons staan.
‘Ik moet 's even kijken hoe hij rijdt!’
Houdt je het nog steeds op hem?
‘Ja, ik geloof niet, dat ik het met Kaufmann en ook niet met Spears, Moretti,
Schilles of Bailey uit te vechten krijg. Ik houd het er voor, dat ik in de finale Poulain
krijg. Deze (335 M.) cementen baan met haar steile bochten en schuine rechte einden,
is een echt baantje voor tactiek-renners. Zij kunnen hier hun fijnste werk toonen.
Even kijken.’
Poulain kreeg in zijn serie slechts één man tegen zich: Spears.
En wij zagen een meesterlijk gereden race. Na veel, heel veel geëquilibreer kreeg
Poulain den kop en Spears bleef maar equilibreeren net zoo lang tot Poulain ongeveer
20 meter van hem weg was. Op de rechte einden volgde Spears hoog langs het hek
en in de bochten reed hij laag op het platte kantje. In de voorlaatste bocht was de
positie nog precies eender. Indien Poulain nu demarreerde kreeg hij een mooi kansje.
Let op, zei Moeskops, dat hij dat niet doet. Hij weet wel dat Spears gelanceerd
moet spurten ... en daar zou hij hem dan gelegenheid toe geven. Langzaam kropen
de renners het voorlaatste rechte eind op. Poulain moest nog 220 meter rijden, Spears
nog 240 meter.
Steeds naar Spears kijkende versnelde Poulain 'n tikje. Van 'n tempo van plm. 7
K.M. kwam hij geleidelijk op 15.
Zie je wat hij doet, riep Moeskops van deze race genietende hij neemt hem in
vertraagd tempo mee naar de laatste bocht, hij houdt hem op.
Toen Poulain op 200 meter lag zag Spears het gevaar en snel kwam hij op Poulain
toe. Deze versnelde slechts zooveel, tot dat precies bij het ingaan van de laatste bocht
Spears naast hem lag. Hij wachtte Spears om zoo te zeggen op, demarreerde toen en
hield Spears aan de buitenzijde naast zich.
Geklopt, zei Moeskops terwijl hij van zijn stoel sprong. Spears had 20 meter eerder
moeten beginnen, en dan in de bocht een wiellengte voor Poulain moeten blijven
liggen. Dan had Poulain het paardenwerk moeten doen en nu moet hij het doen.
Spears spurtte wat hij kon en Poulain hield nog iets in reserve tot het moment
waarop Spears, die immers hooger lag, de bocht
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zou mee krijgen. Op dit moment gaf Poulain echter alles en met een halve wiellengte
werd Spears geklopt.
Heb ik je het niet gezegd? zei Moeskops. Maar als Poulain nou dacht dat hij mij
er zoo in kon luizen, heeft hij het mis.
De derde serie won de Zwitser Kaufmann van den ouden Duitscher Walter Rütt
en van Klaas van Nek die tweemaal tevergeefs gepoogd had weg te loopen.
En de vierde serie won Gerard Leene van den Italiaan Moretti en den Belg De
Bunne die combineerden en onzen landgenoot opgesloten hielden, totdat De Bunne
een slingering maakte en Leene er tusschendoor kon schieten. In de laatste serie
bedierf de Zoomenaar van Boxel, die het van een verrassing moest hebben, de kansen
van Bailey totaal.
Hij reed met den Franschman Schilles en den Engelschman Bailey, twee renners,
die veel sterker waren dan hij. Zoodra het startschot was gevallen, liep Van Boxel
weg en nam ongeveer 30 meter voorsprong. Een volle ronde lang moest Bailey jagen
om hem in te halen en honderd meter verder schoot Van Boxel weer weg en moest
Bailey hem andermaal achterna.
Schilles, die steeds aan het wiel van den Engelschman had gezeten klopte den
vermoeiden Bailey toen gemakkelijk.
‘Garandeer jij nou maar eens te winnen als je nou ziet, dat zoo'n zwakke broeder
je heele race in elkaar kan gooien.’
't Was de Lange die het schouderophalend, aan het adres der journalisten, zei.
Na eenige ritten der amateurs, werden er drie herkansingsritten gereden voor de
beroepsrenners die hun series niet hadden gewonnen.
Van de eerste serie was de uitslag le Spears (niet geplaatst Rütt en De Bunne) en
van de tweede, le Moretti (niet geplaatst Van Boxel en Ormstron).
Van den derden rit vormde de uitslag de verrassing van den dag. Klaas van Nek
klopte Bailey, die dat jaar zelfs voor de sterkste renners zeer gevaarlijk was.
Wij zullen vertellen, hoe dat geschiedde.
In dien rit reden Ellegaard, Bailey en Van Nek en na de bel ging Ellegaard voorop
met Van Nek aan zijn wiel, terwijl Bailey op twee lengten volgde. Tweehonderd
meter van de finish zette Ellegaard den spurt in. Van Nek bleef aan zijn wiel en
Bailey bleef op 1½ lengte. Op 150 meter was de positie nog dezelfde, doch toen deed
Van Nek net alsof hij den ouden Ellegaard aanviel. Hij kwam naast den Deen en
bleef naast den Deen, Bailey in den waan brengende, dat hij op volle kracht streed.
Zoo naderden zij de eindstreep tot op 100 meter. Bailey wilde toen op Van Nek
toespringen, maar op hetzelfde moment vloog Van Nek
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langs den Deen heen. Ineens lag Bailey nu weer op 2 lengten en die moest hij nu op
90 meter inloopen. Wanhopig spurtte de Engelschman; hij naderde snel, maar werd
met een wiellengte geklopt.
Waarmee hij meteen uit het Wereldkampioenschap was.
Hij was de dupe geworden van de wijze, waarop Van Nek hem misleid had.
En zoo hadden zich dus voor de halve beslissingen geplaatst: de Hollanders
Moeskops, Gerard Leene en Van Nek; de Franschen Poulain en Schilles; de Zwitser
Kaufmann; de Australiër Spears en de Italiaan Moretti.
Aan het einde van dezen inleidingsdag aten wij bij Moeskops in het prieel een
zwaren maaltijd met lichten wijn en heel veel perziken na.
De Lange was bepaald content. Ze waren Bailey kwijt en met drie Hollanders en
twee Franschen in de halve beslissingen gaf het een aardige indeeling in de ritten.
Dat had hij gauw uitgerekend.
‘Jongens, tot morgen. Zijn jullie om 'n uur of elf bij me?’
Om elf uur waren wij er.
's Ochtends, half acht, had de Lange een eenvoudig ontbijt genomen en was toen
weer op bed gaan liggen.
Hij kwam er juist af en liep te piekeren wat hij nu gebruiken zou.
Want op den dag van een belangrijken wedstrijd eten de renners, voor den
wedstrijd, zoo goed als niets.
't Is nu elf uur en ik zal tegen een uur of drie moeten rijden, dan is de ruk van half
acht te lang.
En hij bestelde een grooten kop thee, één zacht gekookt ei, één beschuit en één
perzik.
Hij bleef in een ruststoel liggen, sprak over alles en nog wat, maar ... toch vlotte
het gesprek niet. Hij was met zijn gedachten bij den wedstrijd; hij zat midden in de
race.
Wij hadden afgesproken, dat we tegen tweeën gezamenlijk naar de baan zouden
gaan. Maar om twaalf uur begon hij op z'n stoel heen en weer te draaien en om één
uur kon hij het niet meer uithouden.
‘Ik ga naar de baan ... ik ga me vast verkleeden en mijn fiets nog eens nakijken!’
En wij naar de baan.
Langzaam stak hij zich in racecostuum, keek banden, ketting, spaken, moertjes
en schroeven na, liet zich masseeren en ging toen op zijn brits liggen.
't Was twee uur.
Hij had nog een vol uur voor den boeg.
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Ook dezen Zondag was het prachtig weer; 't was warmer nog dan den dag te voren.
Luidruchtig kwam het publiek toegestroomd, het geschuifel over de betonnen
rangen was in de boxe te hooren. Verkoopers van programma's schreeuwden in drie
talen, jongens die chocolade en fruit verkochten, riepen in hun zangerig Zürichsch.
Eindelijk begon de muziek.
Al die arena-geluiden drongen in de boxe door, in de stille boxe, waar een man
op zijn brits heen en weer woelde, waar de candidaat voor het Wereldkampioenschap,
even voor het groote tournooi, den inwendigen, stillen, zwaren strijd der favorieten
streed.
Langzaam, uiterlijk volkomen rustig, kwam hij achter zijn helper, die zijn fiets droeg,
het middenterrein opwandelen.
‘Ik geloof, dat hij er zich weinig van aantrekt,’ zei er een aan de perstafel.
Maar wij wisten wel beter. Als hij nu eenmaal maar op z'n fiets zit, als het startschot
maar gevallen is, dan zijn de zenuwen weg. Maar daar vóór moet je een renner maar
laten betuilen. Vlak voor een belangrijke race moet je een renner zijn gang maar
laten gaan. De kleinste kleinigheid irriteert hem dan. Zelfs tegen zijn beste vrienden
kan hij dan onredelijk en onhebbelijk zijn. En wij lieten hem dan ook maar scharrelen.
Hij reed een paar rondjes om zich los te trappen, reageerde niet in het minst op de
uitroepen van het publiek, dat in hem den grooten favoriet zag en ging toen, een
chambercloak om zich heen, op een stoel zitten, als het ware abstract, moederziel
alleen.
Toen ging de bel.
Met drie Hollanders en twee Franschen in de halve beslissingen was de indeeling
voor de wedstrijd-commissarissen niet gemakkelijk geweest. Bovendien: de sterksten
behoorden niet in de halve beslissingen tegenover elkaar te komen en zoo hadden
de commissarissen de ritten ingedeeld als volgt: Moeskops-v. Nek, Spears-Schilles,
Kaufmann-Moretti en Poulain-Leene.
Moeskops kreeg de eerste halve beslissing en v. Nek, zich toch de mindere wetend,
maakte het hem niet lastig. Een kort spurtje en v. Nek verloor met een ½ lengte.
Den tweeden rit won Poulain met gering verschil van G. Leene en in den derden
rit wonnen de hersens van Spears het van de beenen van Schilles. Dat geschiedde
zóó!
Schilles ging langzaam voorop en reed, iets versnellend, de voorlaatste bocht hoog.
Bij het uitkomen van die bocht, op 250 M., wilde hij omlaag schieten, plongeeren.
Doch Spears was hem
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voor. Met een paar geweldige duwen kwam hij aanzeilen, hij schoot binnendoor en
toen Schilles met een opwindende snelheid omlaag schoot, had hij desondanks nog
moeite om het tot de bracket van Spears te brengen.
In de laatste halve beslissing won Moretti van Kaufmann.
Doch Kaufmann protesteerde, op grond, dat de Italiaan hem bij het inzetten van
den spurt en toen nog eens in de laatste bocht gehinderd had. Dat was ook zoo. Moretti
had Kaufmann tweemaal omhoog gegooid en Moretti werd gedistanceerd, waardoor
Kaufmann winnaar werd.
Er bleven dus voor de beslissing over: Moeskops, Kaufmann, Poulain en Spears.
Nu ging het er dus om.
Wie zou hij eerst krijgen?
Hij kreeg Spears!
Hij kreeg Spears en hield hem volkomen in zijn macht.
Spears kreeg geen kans te ontglippen.
Moeskops nam vol zelfvertrouwen de leiding en reed in het midden van de baan,
Spears geen moment uit het oog verliezende. Na de bel versnelde hij iets en in de
voorlaatste bocht versnelde hij nog meer, om verrassingen te voorkomen. Hij reed
ook die bocht in het midden en keek alleen binnendoor naar Spears. Dat Spears
buitenom kwam, kon hem niet schelen, dat zou hem toch niet lukken, maar binnendoor
schieten mocht hij niet. Toen Spears binnendoor kwam, demarreerde Moeskops en
meteen zakte hij omlaag, zoodat hij dus Spears aan zijn wiel had. Op dat moment
gingen zij de laatste bocht in. Plotseling zette Moeskops alle zeilen bij, en Spears
had alle moeite om zijn wiel te houden. Met volle lengte werd de Australiër geslagen.
In plaats van naar zijn boxe te gaan, sloeg Moeskops zijn chambercloak om en bleef
naar den tweeden rit kijken. Want daarin reed immers Poulain!
Poulain-Kaufmann! Dat was interessant. Want Kaufmann, Züricher van geboorte,
reed voor zijn eigen volk in zijn eigen land, neen in zijn eigen stad en om zoo te
zeggen op zijn eigen baan.
Hij had dus alles mee.
Wat zou Poulain doen?
Hij wist - dat wist trouwens iedereen - dat Kaufmann van den kop vertrekt en er
gaarne een langen spurt in zet.
Zou Poulain achter Kaufmann kruipen en zich laten pacen om te trachten in een
rush van 50 M. te winnen?
Het scheen zoo.
Want Kaufmann nam in behoorlijk tempo de leiding en Poulain
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ging achter hem rijden. En hij bleef in onverschillige houding achter den Zwitser.
Toen nog ongeveer 400 M. gereden moest worden, de bel zou juist gaan, wilde
Kaufmann den spurt inzetten. Hij boog zich iets dieper, greep zijn stuur iets lager en
...
Plotseling ontstond er op alle rangen tumult. De menigte, die met haar landsman
mee leefde, hief een luid gebrul aan.
Wat was er gebeurd?
Juist op het moment, waarop Kaufmann den spurt zou inzetten, was Poulain als
een kogel aan de binnenzijde gepasseerd. Op 400 M. nam Poulain tegen een man als
Kaufmann, die liever 400 dan 300 M. spurt, de leiding over.
‘Heb je ooit zoo'n lef gezien,’ riep Moeskops.
En hij liet er op volgen: ‘nou zit Kaufmann er in ook, want hij heeft op alles
gerekend, behalve op dit en Poulain heeft hem nu geïntimideerd.’
Poulain was met een prachtigen aanzet naar voren gekomen, doch doorzetten deed
hij niet. Hij zou Kaufmann volgens de echte Fransche methode van demarreeren,
afstoppen, weer demarreeren en weer afstoppen, afmaken. Zoodra Poulain de leiding
had, stopte hij dan ook weer. Kaufmann zette zijn spurt voort, maar toen hij naast
Poulain kwam, demarreerde deze weer en bereikte met een lengte voorsprong het
ingaan van de voorlaatste bocht. Toen stopte Poulain weer en in die bocht hield hij
Kaufmann naast zich. Het voorlaatste rechte eind ingaande, demarreerde Poulain
weer, om bij het ingaan van de laatste bocht weer te wachten tot Kaufmann naast
hem kwam. En bij het opkomen van het laatste rechte eind, zoowat 50 M. voor de
streep, rukte Poulain er andermaal aan en nu zette hij met uiterste kracht door, om
Kaufmann met 'n halve lengte te slaan.
De Zwitser had op zijn eigen baan geen zweem van kans gekregen.
Is het te verwonderen, dat het publiek verslagen zat?
Toen kwam Moeskops naar ons toe.
Heb je gezien, met welk 'n imponeerende overtuiging Poulain heeft gereden? Weet
je hoe dat komt? Nou, dat heb ik je al verteld. Poulain kan van alles een beetje en
het geheele vak kent hij door en door. En hij kan verschillende dingen, die Kaufmann
niet kan. Kaufmann kan niet demarreeren. Poulain wist, dat zijn aanzet sneller was,
dan die van Kaufmann. Maar hij wist ook, dat hij op een baan met korte rechte einden
reed. Daardoor kon hij hem in de bochten telkens opvangen. Op 'n groote baan met
lange, rechte einden zal hij het wel uit zijn lijf laten, zoo tegen Kaufmann te rijden.
Daar moet je hem heel anders behandelen.’
Moeskops had dus den eersten beslissingsrit gewonnen en Poulain den tweeden.
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Hij moest dus met den Franschman rijden om nummer één (Wereldkampioen) of
nummer twéé. En Spears en Kaufmann, die in de beslissingsritten verliezer waren,
moesten dus rijden om: drie of vier.
Zijn rustige, gewone stem en zijn oogen hadden ons gezegd, dat Moeskops totaal
geen last meer van nervositeit had.
Er sprak uit zijn geheele doen, dat hij er content mee was, in den eindstrijd Poulain
te ontmoeten.
En dit wetende, zagen wij er nu niet tegen op hem over den rit, dien hem nog te
wachten stond, te spreken.
‘Wat ga je doen ... de leiding nemen of niet?’
‘Wat ik ga doen? ... een loer draaien ... als ik er de kans toe krijg. Maar in ieder
geval neem ik de leiding, dan kan hij met mij geen grapjes uithalen en dat kan ik dan
wel met hem, op deze baan, wel te verstaan. Op een andere baan zou ik heel anders
moeten rijden.’
Het startschot viel.
De grootste snelheidsstrijd van het jaar was aangevangen.
Maar ... de renners stonden stil.
Naast elkaar equilibreerden zij; met het voorwiel wringend kropen zij, langzamer
dan een hoogbejaarde slak, vooruit.
Totdat een sissend geluid klonk en Moeskops naar het hek reed. Hij greep zich
vast, maakte zijn voetriem los en stapte af. Er was een band leeggeloopen.
Zijn helper zou er snel een ander wiel inzetten.
Maar Moeskops ging bedaard mee om toe te zien, dat het goed gebeurde. Hij moest
eens rustig controleeren, of het wiel goed in het midden zat. Als Poulain iets aan zijn
fiets had gekregen, had hij hetzelfde gedaan. Er zijn er wel, die, in goed vertrouwen,
een en ander aan hun betaalde krachten overlaten. Degene, die winnen wil, laat echter
nooit iets over. Die is er altijd bij. Hij kan geen afleiding van zijn gedachten velen
en als hij een course moest rijden, waarbij de vraag kon opkomen: ‘is dit of dat wel
in orde,’ dan was die course reeds half verloren.
‘Als je je eigen houding hebt te bepalen en die van je tegenstander hebt te
doorgronden, dan bestaat er geen wereld en dan bestaan er geen toeschouwers meer.
Maar dan moet er ook geen band en geen fiets, doch dan moet er alleen een
concurreerend individu voor je bestaan.’
Toen werden ze opnieuw aan den start geroepen.
Moeskops stond weer - na aanwijzing door de wedstrijdcommissarissen - aan den
buitenkant.
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En dus stond Poulain, die beneden op het vlakke gedeelte vertrok, het gunstigst.
Terwijl het publiek roezemoesde en de journalisten rond de lange, zwaar bezette
perstafel op stoelen klommen, viel het startschot. Het vertrek gaf de getrouwe copy
van het vertrek van daar even. Beide renners equilibreerden; beiden streden, alsof
zij in geen geval de leiding wilden hebben. Wringend met het voorwiel naderden zij
de bocht. Moeskops wurmde wat hij kon - tenminste hij deed zoo - en toen hij de
bocht in ging, moest hij wel de leiding nemen. Want op het schuine vlak kon hij niet
equilibreeren en hij was dus genoodzaakt omlaag te loopen. Hij vestigde daarmede
den indruk, alsof hij de eerste plaats niet had willen hebben, alsof hem die
opgedrongen was, terwijl hij mij toch gezegd had, de leiding in ieder geval te zullen
nemen.
Enfin, daar reed hij dan op het onderkantje van de bocht, met Poulain op een paar
meter achter zich. Het zou te doorzichtig zijn geweest indien hij nu nog een poging
zou ondernemen om van de leiding af te komen, maar toch kroop hij telkens naar de
balustrade om Poulain af te leiden. Zoo ging het tot de bel toe. Moeskops zocht toen
weer het midden van de baan op, zeilde plotseling omhoog, schoof een eindje vooruit
en toen Poulain beneden aan het randje bleef, liet hij zich in scheeve lijn - om, als
Poulain er tusschen uit wilde trekken, gunstig voor een demarrage te liggen - voor
den Franschman zakken. Deze had dus maar één keus, n.l. van op 290 M. in de
voorlaatste bocht buitenom te komen.
Doch dat wilde Poulain niet.
Hij voelde, dat hij zooiets tegenover een man van het métier, die kòn, wat hij kòn,
niet mocht probeeren.
Wat deed Poulain dan wel?
Ja! nu raken wij de kern aan.
Poulain deed niets.
Hoort ge? Hij ... deed ... niets!
Terwijl hij zooeven, tegen Kaufmann, wiens zwakte hij kende, met overstelpende
overtuiging en vol intimideerende bravoure had gereden, was hij tegenover Moeskops,
wien kracht hij kende, een weifelende, een zoekende, een tastende figuur.
En nu moeten we dan in herinnering brengen hetgeen Moeskops reeds veel, veel
eerder had gezegd, n.l. dit, dat het in een course soms is, alsof je tegenstander je zijn
plannen en gevoel mededeelt.
Hij voelde, neen, hij wist nu zeker - want anders had Poulain wel iets vermetels
gedaan - dat zijn tegenstander weifelde en dat Poulain slechts op een eventualiteit,
laten we zeggen, op 'n stommiteit of op een ongekend voorval hoopte. Er viel dus
maar een ding te doen: hem in die hoop versterken.
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Er moest nog 250 M. gereden worden. En Moeskops gaf toen het tempo aan van
pl.m. 15 K.M. Ieder duwtje kwam er een vaartje bij en toen er nog 200 M. te rijden
waren, had de Lange er een tempo in van pl.m. 33-34 K.M. Dat tempo was voldoende
om een verrassende demarrage van Poulain te voorkomen. Maar Moeskops deed nog
iets anders. Hij zorgde ervoor, dat Poulain in tweestrijd bleef. Hij had hem nu al
opgehouden tot het ingaan van de laatste bocht toe en hij had het voor Poulain moeilijk
gemaakt om buitenom te komen. Dies zou hij het hem zoogenaamd gemakkelijker
maken. Hij zakte een beetje, waardoor Poulain er met minder moeite langs kon
komen. Doch nauwelijks zag hij het voorwiel van Poulain achter zich omhoog komen,
of hij liep met een lichte golflijn ook iets omhoog. 'n Centimeter of twintig maar.
Daardoor werd de ruimte aan de binnenzijde weer wijder en wetende, dat daar de
groote kans voor zijn tegenstander lag, zag Moeskops het voorwiel van zijn
tegenstander ineens dáár achter zich verschijnen. Wij zagen toen de merkwaardigste
finale, die wij ooit hebben gezien, de finale tusschen twee tactici van wie de een met
den ander toch maar een spelletje speelde.
Naderhand hebben wij er om gegierd, maar toen, op dat moment, leefden wij het
spel mee in angstige spanning.
In de overtuiging, dat Poulain zijn zelfvertrouwen geheel kwijt was en er een
twijfelaar aan zijn wiel zat, gaf Moeskops dien weifelaar telkens sprankjes van hoop.
In een golvende lijn reed hij de geheele laatste bocht. Die golvingen waren maar
gering. De lijn liep zoo van tien centimeter onder de roode streep tot tien centimeter
er boven. Telkens werd het gaatje aan de binnenzijde, waarop Poulain loerde, iets
wijder, maar ook telkens als Poulain er gebruik van wilde maken, was het gaatje
weer dicht.
Wanneer kwam toch in Godsnaam de volle spurt?
Want steeds was het tempo amper hooger dan 'n 40 K.M. en er moest toch nog
maar 100 M. gereden worden.
Bosch van Drakestein, die vlak bij de bocht stond, hield z'n hart vast, toen
Moeskops daar voorop, in dat slappe gangetje passeerde. Als Poulain één ruk kon
geven, was de Lange er bij! Moeskops voelde echter 'n ontredderd man aan zijn wiel
te hebben en nog éénmaal draaide hij Poulain een sprankje van hoop voor diens neus.
Het was even voor het uitkomen van de laatste bocht, maar toen sloot hij het gat ook
meteen soliede af en gebeurde er tevens iets geweldigs. Met twee verschrikkelijke
rukken lag Moeskops nu ineens in vollen spurt. Wat daar, in die eene seconde van
den aanzet geschiedde, was een uitstorting van al de kracht, die hij de geheele week
vergaard had. Met dien enormen aanzet van den krachtmensch was Poulain even los
geweest, doch hij beantwoordde de demarrage heftig en kwam,
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40 Meter voor de streep, weer aan het wiel. Met inspanning van al zijn krachten
poogde de Franschman nog naast Moeskops te komen, doch hij kreeg daartoe geen
zweem van kans. Op dat moment bleek, hoe zeker Moeskops van zijn zaak was.
In vollen spurt, met den verwoed strijdenden Poulain schuin achter zich, had hij
ons, op onzen stoel staande, opgemerkt. En terwijl er een grijns over zijn gelaat
vloog, gaf hij ons een knipoogje.
‘Houd je maar kalm, want 't zaakje is nu gepiept.’
En 't zaakje was gepiept.
‘Ja! ja! op 50 centimeter binnendoor willen komen, terwijl er aan den buitenkant
een ruimte van 8 meter is!’
Met 'n volle lengte werd Poulain geslagen.
Moeskops was voor de derde maal wereldkampioen!
Een storm van applaus loeide over de baan.
Door allerlei gelegenheidsmenschen opgevangen en vastgehouden, trok Moeskops
de witzijden trui, de wereldkampioenstrui, met de dunne strepen van geel, rood,
zwart, blauw, groen over zijn tricot aan. De voorzitter van de U.C.I. de heer Leon
Breton feliciteerde hem en bood hem een prachtigen tuil bloemen aan.
En toen, lezer, toen volgden de onvergetelijke eereronden.
Met een ontroerende sportieve solidariteit verhieven de toeschouwers zich van
hun zetels, en er was er niet één, die Moeskops zijn hulde onthield. Het was een
eenstemmig, treffend eerbetoon van vreemdelingen, van menschen, die Fransch,
Duitsch en Italiaansch spraken, aan den man, die zich onbetwistbaar de sterkste van
allen had getoond.
Het was een internationale hulde aan den zegevierenden Hollander, die daar hoog
langs het hek reed en den tuil der overwinnaarsbloemen rond zijn hoofd zwaaide en
die met blijden lach en glanzend gezicht dankte voor de stormachtige toejubeling.
En toen de muziek het lied van Sint Aldegonde inzette en daar plotseling alle
hoofden werden ontbloot, toen zwollen, machtig boven het schetterend koper uit,
applaus en toejuichingen aan tot een waren orkaan.
De jubelende menigte stond niet toe, dat het bij een eereronde bleef en nogmaals
reed Moeskops daar, in zijn zijden trui, stralend in de zon en wuivend met zijn bouquet
met de wapperende linten, hoog langs het hek, in den stormwind van de sympathie
van het prachtige, Zwitsersche volk.
Dan lezer, wanneer je daar in den vreemde een zegevierend landgenoot, na de angstige
spanning, die de strijd bracht, gehuldigd ziet met een ontroerende spontaneïteit en
een uitbarstend. gloeiend enthousiasme, wanneer je daar in een laaiende zon bij

Joris van den Bergh, Te midden der kampioenen

118
de helle klanken van het koper, bij tienduizenden tegelijk, de toeschouwers zich van
hun zetel ziet verheffen en zich het hoofd ziet ontblooten, en wanneer daar dan de
hoeden en de zakdoeken wuiven en de wervelwind van enthousiasme daar cirkelt
om die eene, stralende figuur met het overwinnaarsbouquet, wanneer dan collega's
van de perstafel je toespreken, journalisten van tal van nationaliteiten je dan hartelijk
de hand drukken, omdat je óók Hollander bent en die dan je land gelukwenschen
met een warmhartig: Ich gratuliere Holland! of met een elegant: Je présente mes
hommages à la petite Hollande! ... dan lezer ... dan komt dat brok in je keel, waarvoor
je je nota bene schaamt en dan slik je wel ... en dan slik je wel! ... maar toch slik je
dat brok niet weg en het einde is, het onafwendbare einde, dat er twee tranen komen,
twee tranen maar!
En dan komt er een braaf collega, die begrijpt, wat je voelt en wat er in je omgaat,
en die klopt je dan met zijn eerlijke, volle mannenhand joviaal op je schouder en
zegt: jij bent een gelukkige kerel vandaag ... en je land heeft een prachtige gratis
advertentie.
Doch dàn lezer, als je dan in je landje bent teruggekeerd en de emotie, waarvan je
zoo gaarne vertellen wilt, nog in je natrilt, dan vind je daar in je krant een
vaderlandslievenden stuipekop aan het woord, die achter een zeurderigen koffiepot
een zeurderig ingezonden stuk heeft geschreven, waarin hij o.m. betoogt, dat het
gewoonweg een nationaal schandaal is, dat het publiek zijn hoed niet afneemt voor
een minister of iets dergelijks, maar dat het wel zoo'n sportvent heeft toegejubeld ...
Wij hebben toen in de N.R.Crt. naar aanleiding van deze constipatieve
verontwaardiging, slechts het volgende opgemerkt:
‘Een volk heeft noodig goede en groote en ijverige menschen. Maar een
volk heeft ook noodig sportsmen, groote sportsmen. En dat een sportman,
die de grootste onder de grooten is gebleken, dankbaar wordt begroet, is
een gezond verschijnsel. “Ook een land heeft reclame noodig!” zeggen
de Yankees. Welnu, wat zou men meenen? Dat de drievoudige overwinning
van Moeskops in het Wereldkampioenschap minder de aandacht op
Nederland heeft gevestigd, dan bijvoorbeeld het vloeibaar maken van
helium door prof. Kamerling Onnes?
Wij vragen, of niet velen onzer méér van Finland en van Zweden zijn gaan
weten, na het opmerkelijk succes der Finnen en Zweden op de Olympische
Spelen?
Voor ons zelf antwoordende, zeggen wij rondweg: ja.’
Maar wij doen zeker goed, dien penne-ridder bij koffiepot en pillendoos te laten, en
terug te keeren naar Zürich, waar, in
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een kleinen tuin van een heel klein cafétje, Moeskops, in een met wijnranken
begroeiden hoek, alleen aan een vergeten tafeltje, te wachten zat, tot wij ons telegram
verzonden hadden.
De overigen waren naar Zürich gegaan, waar hij dien avond misschien nog zou
komen.
En toen wij binnenkwamen en tegenover hem hadden plaatsgenomen, toen hebben
wij het behalen van het Wereldkampioenschap voor de derde maal, met z'n beiden
gevierd.
Weet gij, lezer, hoe wij dit feit, dat over de heele wereld gekabeld werd, gevierd
hebben?
Luister! ... met één glas donkerbruin, heerlijk schuimend bier. De zware hooge
glazen tikten tegen elkaar en wij namen één hartgrondigen teug, en toen lachten wij
even.
Wij lachten heel even, heel licht en heel even maar, doch het was een lach uit
duizenden.
Toen Moeskops zijn glas had neergezet, haalde hij een papier voor den dag.
‘Ik heb je gevraagd, of je hier wilde komen, omdat ik raad noodig had. Hier heb
ik een contract van een rijwielfabriek, wil je even voor mij nakijken of ik dat teekenen
kan?’
Wij lazen het contract door en gaven het hem, dichtgevouwen, terug.
‘Niet teekenen?’
‘Neen, niet teekenen!’
‘Waarom niet?’
‘Omdat er wel in staat, dat ze je betalen zullen en ook staat er in hoeveel, maar er
staat niet in, wanneer ze zullen betalen. Er is geen uiterlijke termijn, geen datum, in
genoemd.’
Toen moesten wij naar Zürich om nog voor het vertrek van den avondtrein onze
copy te schrijven en hij ging zijn spullen pakken, die naar Parijs gezonden moesten
worden, waar hem nog een gewichtige wedstrijd wachtte.
Twee dagen bleef hij nog temidden der goede Zwitsers. Want de Zwitsersche
Wielerbond had aan Moeskops en nog eenige andere Hollanders een uitstapje naar
Interlaken en een bezoek aan de Jungfrau aangeboden en van dat vriendelijk aanbod
werd natuurlijk een dankbaar gebruik gemaakt.
Kijk 's, er zijn renners geweest, die het Wereldkampioenschap par hasard wonnen.
Vandaag werden zij Wereldkampioen en morgen werden zij geklopt. Moeskops
hield er van, zijn titel te bevestigen door er direct nog een zegepraal op de voornaamste
tegenstanders op te laten volgen. Dat had hij in 1921 en 1922 gedaan, en dat wilde
hij ook nu weer doen. Hij wilde nog eens extra laten zien, dat hij de ware
Wereldkampioen was. Zeven dagen na Zürich, ont-
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moet hij dan te Parijs Poulain weer en hij slaat hem ook nu gedecideerd, tevens
winnende van Kaufmann, Leene en Michard. Hij won op magistrale wijze,
demonstreerende, dat hij geen wereldkampioen par hasard was.
En dan direct daarop rijdt hij in Monceau-les-Mines een koppelwedstrijd (met den
Franschman Beijl als partner) over 30 K.M. en wint dien o.a. voor Kaufmann-Girard
en Spears-Fuchs, na vooraf, in een zware sprintrace, zich de meerdere te hebben
getoond van Poulain, Spears en Kaufmann.
Tijdens dien koppelwedstrijd had een ellendig voorval plaats.
Bij een spurt voor een der klassementen zat Poulain voorop en Moeskops wilde,
zijn methode getrouw, den Franschman rakelings passeeren. Juist op het moment,
waarop Moeskops naast den Franschman kwam, maakte deze een kleine slingering,
waardoor hij iets omhoog liep.
En toen gebeurde het volgende: het linkerdijbeen van Moeskops kwam op het
moment, dat dit omhoog ging, onder de rechter dij van Poulain, juist toen diens been
omlaag ging. Het ellendige gevolg was, dat het been van Moeskops Poulain omhoog
smeet. Poulain maakte een phantastische duikeling en Moeskops slingerde over de
baan, doch bleef, wonder boven wonder, op zijn fiets. Poulain had naast wat
schaafwonden, een sleutelbeen-breuk opgeloopen.
Dit voorval heeft in de Fransche bladen een felle campagne tegen Moeskops
ontketend, want Le Petit Journal kwam met de beschuldiging voor den dag, dat
Moeskops Poulain opzettelijk omver had gereden, en andere bladen, in het bijzonder
l'Echo des Sports, mengden het gif nog wat aan.
Wij hebben er echter Spears naar gevraagd en dat was de eenige man, die de ware
toedracht der zaak zuiver heeft kunnen waarnemen, want hij reed er vlak achter, toen
het ongeluk gebeurde.
En Spears, die nog precies langs den gevallen Poulain kon heenzeilen, heeft ons
de toedracht verteld, precies als hierboven is weergegeven.
Toen, 30 Augustus, kwam hij naar Holland, naar den Haag, waar hij door drommen
en drommen feestelijk werd ingehaald. Zijn vader wachtte hem op met een telegram
van gelukwenschen van den burgemeester van 's-Gravenhage, en moeder omhelsde
hem, terwijl de menigte hem toejubelde.
Er formeerde zich een stoet van open automobielen, waarin bekende figuren uit
de sportwereld hadden plaats genomen, en, beladen met bloemen, werd den
drievoudigen wereldkampioen een zegetocht bereid naar het Gebouw van Kunsten
en Wetenschappen waar hem in den versierden foyer een huldiging wachtte,
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waaraan baron van Tuyll van Serooskerken en de plaatselijke commandant, kolonel
Laatsman, assisteerden.
Vele sprekers voerden het woord, doch wij zullen slechts weergeven, hoe baron
van Tuyll van Serooskerken, als voorzitter van het Nederlandsch Olympisch Comité,
hem toesprak.
Baron van Tuyll begon te herinneren aan het woord van de Koningin, dat een klein
land in daden groot kan zijn. En de grijze aristocraat vervolgde:
‘Een groote daad heeft de zoon van het kleine Holland gedaan door ten derde male
het kampioenschap te winnen, dus op sportgebied boven alle naties uit te blinken.
Als voorzitter van het Nederlandsch Olympisch Comité noem ik het een genoegen
en een eer, Moeskops met deze bijzondere verrichting te mogen gelukwenschen. De
daad van Moeskops spreekt van enorme volharding en van groote wilskracht, zij is
een daad, welke ten goede komt aan de lichamelijke ontwikkeling van het volk.’
Daarna verwees baron van Tuyll van Serooskerken naar het jubileum van de
Koningin, hetwelk gepaard ging met het brengen van groote geschenken.
‘Gij Moeskops,’ vervolgde hij toen, ‘hebt de Koningin ter gelegenheid van Haar
jubileum een bijzonder fraai geschenk gebracht, gij hebt haar geschonken uw
overwinning in het wereldkampioenschap, uw zegevieren over tal van nationaliteiten,
een geschenk, dat mooier, veel mooier is, dan vele geschenken in goud of zilver.’
En onder donderende toejuichingen, gevolgd door spontaan gezang, hing baron
van Tuyll Moeskops een prachtigen krans om de schouders.
Den dag daarop volgde nog een zegetocht door Rotterdam, waar hij moest rijden.
Moeskops en zijn familie werden door het huldigingscomité van het station D.P.
gehaald en toen ging het in open landauers, getrokken door vier paarden, met pluimen
versierd, door Rotterdam.
't Ging langs Stationsweg, Hofplein, Pompenburgersingel en Botersloot - over de
Kippenmarkt dus - en toen, toen stootte vader Moeskops zijn zoon aan en zei:
‘Piet! hier zijn we wel eens op een andere manier langs gereden.’
Toen won hij nog in Rotterdam, den Haag, en Zürich en sleepte hij ook nog in de
wacht den Grand Prix de l'Union Vélocipédique de France, waaraan 'n veertigtal
renners deelnam.
Ongenaakbaar was hij toen.
En dan, half October, gaat de ongenaakbare naar Amerika, waar hij te Chicago,
met van Kempen als maat, aan een Zes-
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daagsche deelneemt. Hij is geen man voor een Zesdaagsche, hadden de couranten
geschreven.
‘Dan zal ik ze daar het bewijs eens van leveren,’ zei de Lange. En de beide
Hollanders beheerschen de situatie volkomen.
Na twee maal 24 uur verklaren diezelfde bladen het Hollandsche koppel tot groot
favoriet. Den vierden dag echter wordt van Kempen ziek en Moeskops laat hem
zooveel mogelijk slapen en rusten. Onder die omstandigheden komen natuurlijk juist
de aanvallen los. Hij moet paardewerk verrichten, doch weet zich te handhaven en
om te bewijzen, hoe frisch hij nog is, wint hij den laatsten dag elf sprints voor de
klassementen. In punten stonden de Hollanders dan ook bovenaan. De uitslag werd:
1. Kockler-Stockholm, 3921 K.M., 485 punten; 2. Brocco-Coburn, 469 p.; 3.
Lawrence-Kopsky, 446 p.; op één ronde: 4. Mac Namara-Horan, 640 p.; 5.
Moeskops-van Kempen, 1092 p.; 6. Grenda-Mac Beath, 416 p.; 7. Declerq-Beckman,
154 p.; op twee ronden: 8. Hanley-Madden, 631 p.
Zeven koppels hadden opgegeven.
Hij had daarbij zulk een indruk gemaakt, dat promotor Chapman hem direct voor
de zesdaagsche te New-York engageerde. Zijn maat was ditmaal de kleine Fransche
wielerbaan-clown Brocco. Alhoewel Moeskops veel last van kiespijn had en zich
tijdens de race zelfs een kies liet trekken, reed hij ook dezen wedstrijd uit en eindigde
hij als achtste.
En dan komt hij eind December weer in Europa terug.
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1924. Ernest Kaufmann.
Wij zullen nu aanstippen, hoe zekere bijzondere omstandigheden overwinningen
kunnen doen ontstaan.
Toen Moeskops einde December van de boot was gestapt en even naar Holland
was doorgespoord om thuis ‘oud en nieuw’ te vieren, vertelde hij, dat hij 't nu een
week of zes kalm aan ging doen. De boog kon niet altijd gespannen blijven en tijdens
de zeereis, welke hem zoo geheel uit de wedstrijdsfeer had gehaald, had hij gevoeld,
dat het goed voor hem zou zijn, als hij nu eens een tijdje afleiding zocht en met zijn
gedachten ergens anders dan op de wielerbaan vertoefde.
Hij keerde dan ook naar Parijs terug om het er een beetje van te nemen, met andere
woorden: successen vielen dus den eersten tijd van hem niet tegemoet te zien.
Het geviel echter zóó, dat een medewerker van l'Echo des Sports, Plunkett genaamd,
met hetzelfde aplomb, hetwelk marktventers in staat stelt ondeugdelijke waar aan
den man te brengen, betoogde dat Kaufmann sneller was dan Moeskops.
Daar stond de Lange van te kijken!
Niet, dat hij zich van de couranten bepaald veel aantrok. Hij had te veel de pers,
en vooral de buitenlandsche pers, gevolgd, om niet te weten, wat voor zonderlinge
spurtjes sommige journalisten achter hun lessenaar kunnen maken. Maar hier deed
zich het geval voor, dat Plunkett een geniepe vijand van hem was, dien hij nu eens
grondig belachelijk zou maken.
Plunkett had natuurlijk aldus geredeneerd: ‘Moeskops heeft twee zesdaagschen
achter den rug en bovendien heeft hij door zijn overtocht en zijn uitstapje naar
Holland, in weken niet op zijn fiets gezeten, de Hollander is dus uit conditie en ergo
zal Kaufmann de aangekondigde ontmoeting winnen. Als ik nu vooraf schrijf, dat
Kaufmann sneller is, en als deze dan wint, dan krijg ik autoriteit! en zullen ze zeggen:
Die Plunkett, die weet er toch maar aardig wat van, die heeft er kijk op!’
Inplaats van het er nu eens lekker van te nemen, oefende Moeskops de weinige
dagen, die hem nog restten, gretig. Hij liet zich tweemaal daags masseeren, hield
zich rustig en sliep lang en ... klopte Kaufmann (bijna boven zijn kracht rijdend, toen
hij Plunkett zag zitten) met het grootste gemak.
En waar hij nu tòch in training was gegaan, trainde hij meteen maar door en hij
won den Grooten Prijs van Milaan, won in Berlijn van Kaufmann en Leene en won
ook nog het Criterium d'Hiver vóór Bailey, Kaufmann en Degraeve.
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Daar kon Plunkett het voorloopig mee doen! Men weet nu meteen, hoe overwinningen
kunnen ontstaan!
Wielerbaandirecteuren zijn spullebazen.
Er zijn er verscheidene boos om, wanneer je het zegt. Maar waarom? Er zijn toch
ook nette spullebazen.
In ieder geval: 't zijn spullebazen. Zij zetten extra-ordinaire programma's mitsgaders
groote gast- en galavoorstellingen in elkaar, trachten het publiek te lijmen en te
trekken, houden zich allerminzaamst aanbevolen voor de gunst en de recommandatie,
geuren steeds met het ‘optreden van nieuwe artisten’ en zinnen steeds op middelen
om het publiek te prikkelen.
Maar een directeur van een wielerbaan, waarop een Zesdaagsche wordt gehouden,
is een spullebaas op z'n hevigst.
Dat kan hij ook zijn.
Want de Union Cycliste Internationale heeft gezegd: ik trek mij van de
Zesdaagschen niets aan. Dat zijn vertooningen, die buiten de internationale
sportreglementen dienen te blijven. Goedig en philosophisch toegevend, laat de
U.C.I. Zesdaagschen dus toe. Zij reglementeert ze niet en verbiedt ze niet.
Door deze omstandigheden kan een wielerbaan-directeur invloed uitoefenen op
het sportieve verloop van een Zesdaagsche. Hij kan renners opdragen, voor sensatie
te zorgen; hij kan tot zekere koppels zeggen: en nu zorgen jullie er voor, dat er
vanavond om 10 uur een beetje muziek in komt.
Hij kan dus tijdens een Zesdaagsche een spullebaas op zijn hevigst zijn.
Altijd wel te verstaan, wanneer de ‘sujetten’ naar 's mans pijpen wenschen te
dansen. Doch daar mankeert vaak nog wel het een en ander aan. In zoo'n geval echter
gaat de baandirecteur op assistentie uit bij de Jury, die immers ook geen Bonds-Jury
is.
Het lukt hem evenwel niet overal. Er zijn waarachtig nog jury-leden bij
Zesdaagschen, die den baandirecteur buiten hun overwegingen weten te houden.
Maar menigmaal is dit niet het geval.
Enfin, in Maart reed Moeskops te Berlijn (Kaiserdam) een Zesdaagsche. Zijn
koppelgenoot was Klaas van Nek en de twee Hollanders streden er lustig om.
In 1924 had men er in Duitschland blijkbaar geen notie van hoeveel de mark (die
kort te voren op 60 Hollandsche centen was gesteld) waard was. Blijkbaar had men,
gewend aan 'n millioen voor 'n stuiver, het gezicht op de werkelijke waarde verloren.
In ieder geval, er werd volgens de rennersuitdrukking krankzinnig veel betaald en
zij verdienden ‘geld als water’. Dat bracht er de stemming in. Doch bovendien: er
kwamen tijdens deze Zesdaagsche verscheidene Duitsche baandirecteuren kijken,
en, be-
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lust op meerdere contracten in het land van den triomphantelijken goudmark, draaiden
zij dien directeuren hun hoogste kunst voor den neus.
Spoedig stonden Moeskops en Van Nek aan het hoofd en waar Van Nek zich met
een ongekend animo zijnerzijds in den strijd wierp ‘was er geen houden aan’.
Wij zullen even vertellen, waarom Klaas van Nek, die vaak passief optreedt en
dus alleen verdedigend werk te zien geeft, plotseling zoo actief en agressief werd.
Den derden dag lag Van Nek te rusten en Moeskops was al langen tijd in de baan.
Toen hij zijns inziens lang genoeg had gereden riep hij tot een van de helpers: ‘Hee!!
vraag eens of Van Nek in de baan komt, 't is tijd om af te lossen!’ Even later kwam
de helper terug en riep tusschen z'n handen door: ‘Klaas slaapt!’ En toen schreeuwde
Moeskops terug: ‘Als hij slaapt, laat hem dan maar liggen, dan rijd ik nog wel een
uurtje door!’
Nu wilde het geval, dat Van Nek niet sliep. Hij lag op zijn brits te rusten, de oogen
gesloten, om ook die wat rust te geven. En hij hoorde hetgeen Moeskops den helper
toeschreeuwde.
Dat had Klaas nog nooit beleefd. Hij had al heel wat Zesdaagschen meegemaakt,
maar een maat, die zei, laat hem dan nog maar wat slapen, was een fonkelnieuw
product voor hem.
Renners zijn in zoo'n race zenuwpezen en hun opgewonden en doldriftig optreden
getuigt daar maar al te dikwijls van. ‘Wat? ... slapen! ...’ zou een ander hebben
geroepen, ‘... pak 'm bij zijn lurven. Is-tie be-dit en be-dat. Denkt ie, dat ik me nog
langer het apenzuur blijf trappen. Zeg, dat hij dadelijk komt, anders gooi ik mijn fiets
over de heining!’
In dien trant gaat het gewoonlijk en vandaar, dat Klaas, die een hagelslag van
gekristalliseerde onvriendelijkheden had verwacht, bepaald getroffen was door de
goedige woorden van zijn maat. Onmiddellijk loste Klaas den Lange af. ‘Nou zou
die 'm ook eens een handje geven!’
En Klaas weerde zich als een leeuw. Met dit gevolg, dat het Hollandsche koppel een
groote superioriteit tentoonspreidde. Het was den vierden dag aan den kop, het was
den vijfden dag aan den kop ... kortom, de winnaars kondigden zich ver van te voren
aan. Maar daar had je juist de kwestie. Als je de winnaars al kunt zien, terwijl er nog
24 uur voor den boeg liggen, wat brengen dan die laatste 24 uur in het laatje. Dan is
immers bij de menigte de prikkel weg. 't Publiek moet gissen, raden, en er desnoods
om gokken, wie winnaars zullen worden. Het moet een strijdvraag en een twistpunt
zijn in familiekring en kneip, in werkplaats en tram. En nu stevenden Moeskops en
Van Nek twijfelloos op de overwinning aan. En dat zoo vroeg ...
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Toen! na 126 uur, dus 18 uur voor het einde (in twee edities zouden de bladen dus
nog op de tam tam kunnen slaan) - denk er om, we hebben het over 'n Zesdaagsche!
- werd een overtreding geconstateerd. De Jury constateerde een ernstige overtreding.
Na het gevecht om een premie van 300 mark was een koppel weggeloopen en door
een nonchalance (‘wij zijn immers toch de sterksten!’) waren de Hollanders losgeraakt.
Moeskops nam over - nam zuiver over - en haalde na eenige rondjes de vluchtelingen
in. Volgens de jury had Moeskops echter niet goed afgelost en op het transparant
verscheen de aankondiging, dat Moeskops en Van Nek gestraft werden met een ronde
achterstand.
Zoodra Van Nek de aankondiging had gelezen, wilde hij den strijd opgeven. Met
gebalde vuisten en kruiige Hollandsche termen opponeerde hij tegen het vonnis. En
hij wilde maar van zijn kar af, van zijn kar! ... Doch daar was Moeskops bij. Hij
sprong op zijn fiets, ging naast Klaas rijden en fluisterde zoo ongeveer den volgenden
zakelijken monoloog in zijn oor:
‘Klaas, wees nou geen uil. Blijf nou op je kar zitten. Ze denken ons een loer te
draaien, maar wij zullen 't hun doen. De centen zijn immers gegarandeerd. Ze hebben
ons een ronde achteruit gezet, in de hoop, dat wij ons de krampen gaan rijden om
die ronde in te loopen. Dan maken de kranten een herrie als de pip en dan verdienen
ze 'n sloot geld. Als je nou direct afstapt en den strijd opgeeft, dan staak je uit protest
tegen de jury. En dan pleeg je contractbreuk en dat kost dan je spieën. Ik zal het je
anders vertellen, Klaas. We gaan heel hard jakkeren, om die ronde terug te winnen
en daar worden we dan moe van, Klaas, mirakel moe ... heb je 'm in de gaten, mirakel
moe. Begin jij nu maar vast hard te rijden, dan ga ik nog 's een officieel protest
indienen.’
Dat protest werd afgewezen. En begrijpelijkerwijze ontstond er in de arena onder
het publiek groot rumoer. De toeschouwers waren in twee kampen verdeeld en die
bestookten elkaar met climaxen van opgewondenheid. De exploitant wreef zich de
handen. Zoo ging ie goed.
Voor den vorm werden er ook nog een paar andere koppels wegens slecht aflossen
gestraft, doch een paar goede bleven ongestraft en daar zouden Moeskops en Van
Nek de emotioneerende jacht tegen hebben te openen. En de Hollanders openden
die jacht. Zij reden een opwindend tempo, soms reden zij als gekken. Een uur, twee
uur lang. Doch toen, 16 uur voor het eind, was Klaas moe, doodmoe. Oververmoeid!
Gebroken! Caduc!
Hij liet zich van zijn fiets tillen en viel op zijn brits. Hij wou slapen ... slapen!
Vooral toen er redacteuren in zijn buurt kwamen, schreeuwde hij het uit, dat hij
slapen wou ... slapen!
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Ja! wat kan je daar nou aan doen, zei de Lange, die na veel geroep om Klaas, van
z'n fiets was gekomen. Dat komt bij ieder renner voor, dat je van die inzinkingen
krijgt. Hij! ... nee, hij was niet moe. Maar wat kon Klaas er nu aan doen? Hij had in
Amerika 's een renner gezien, die kreeg precies zoo'n flauwte in het laatste half uur.
Dat was ook zuur! En dan had hij ook nog eens gezien ... Enfin, 't was een mirakel,
wat hij al niet gezien had. En Klaas wou maar slapen! ...
Uitgeput verliet Klaas de baan. Begluurd door journalisten viel hij de taxi in. In
het hotel aangekomen, zei de Lange sarderig:
‘Klaas, toe nou jongen, nu moet je gauw gaan slapen, 't is heusch goed voor je,
vent.’
‘Barst!’ repliceerde Klaas. ‘We zullen een lekker biertje nemen en dan gaan we
een kaartje leggen!’
Toen nam Moeskops de rust, waarvan in het begin van het jaar niets gekomen was.
Hij kwam, in April, nog twee oude contracten na te Milaan en Nizza (waarvan de
uitslagen respectievelijk waren: 1. Kaufmann, 2. Moeskops, 3. Moretti, 4. Piani en
1. Kaufmann, 2. Moeskops, 3. Moretti, 4. Schilles) en kwam toen naar Holland, waar
hij twee volle seizoenmaanden, Mei en Juni, bleef vertoeven.
Te midden van zijn Haagsche vriendjes trainde hij op de Rijswijksche baan ‘uit
gezondheidsoverwegingen’. Dat wil dus zeggen, dat hij veel in de zon luierde, dat
hij bij wijze van amusement voor al die vriendjes spurtjes aantrok en dat hij de
amateurs, die 'n kansje zouden maken voor de Olympische Spelen en voor de
wereldkampioenschappen te worden aangewezen, terzijde stond.
En passant reed hij twee wedstrijden te Rijswijk, waarbij hij Poulain en Degraeve
en Bailey en Van Nek sloeg, benevens twee onbeduidende wedstrijden te Rotterdam.
En dan eind Mei, wanneer de amateurs al 'n beetje op dreef zijn gekomen, vat hij
hun training serieuzer op en houdt hij waardevolle oefeningsritten met hen.
In de laatste week van Mei zal hij met Jhr. Bosch van Drakestein een spurtje maken.
Het moet niet een spurtje zijn zonder eenig leven, waarin Bosch per sé weet, dat hij
geklopt wordt en waaraan Moeskops zelf ook niets heeft. Neen 't moet voor beiden
werken zijn, en 't wordt dan ook zóó geregeld, dat Moeskops zich ook hevig zal
hebben in te spannen. Moeskops zou op 250 M., uit flink tempo gekomen den spurt
inzetten en Bosch zou volgen. In de laatste bocht, als hij Bosch in opperste actie had
gebracht, zou Moeskops omhoog loopen om Bosch binnendoor te laten passeeren
en dan zou Moeskops in de laatste meters weer aanvallen en trachten er dan nog
langs te komen. Zoo ge-
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schiedde. Moeskops liep omhoog, Bosch schoot binnendoor en de situatie werd aldus,
dat Moeskops zich geweldig moest inspannen om weer naast Bosch te komen.
Een onstuimige aanval volgde en ... met het hoofd voorover sloeg Moeskops op
de baan. Bij den geweldigen aanzet was zijn trapas afgebroken.
Hij was van de baan gegleden en lag nu in het gras, roerloos, het hoofd bebloed, het
pedaal met afgebroken crank aan den linkervoet. Zijn fiets lag ginds ver weg.
Eerst liet men hem rustig liggen. En toen later, voorzichtig, werd zijn hoofd
opgetild. Men wilde hem naar de boxe transporteeren, doch toen kwam de Lange
bij. Hij sloeg de oogen op, krabbelde overeind, vroeg 'n doek, wiesch het bloed weg,
weigerde hulp en begaf zich naar zijn boxe.
'n Kwartier later kwam hij terug, in z'n gewone pakje, 'n pleister op het hoofd.
‘Begrijpen jullie nou, hoe dat gegaan is? Ik snap er niets van. Ik val zoowat nooit.
't Is een hooge zeldzaamheid, als ik val!’
Hij redeneerde druk, veel drukker dan gewoonlijk. En meteen liep hij de schuine
planken af en ging hij weer naar zijn boxe. Doch geen minuut later kwam hij terug.
‘Begrijpen jullie nou, hoe het gegaan is? Ik snap er niets van. Ik val zoowat nooit
...’ En toen ging hij weer naar zijn boxe.
Maar direct kwam hij weer terug en begon hij weer van voren af aan.
‘Begrijpen jullie nou ...’
Toen wisten de oude wielerrotten wel wat er aan het handje was. Zij kenden die
verschijnselen. Dat drukke praten en dat steeds weer herhalen ... 't was duidelijk.
Moeskops had een lichte hersenschudding.
Met een zoet lijntje brachten ze hem naar huis waar hij pratende in bed kroop, een
hooge temperatuur kreeg en 's nachts aan het ijlen sloeg.
Hij voelde zich niet lekker en bleef er een paar dagen in. Maar dat verveelt zoo gauw.
En 1 Juni fietste hij weer te Heerlen. Tijdens de race overviel hem echter weer 'n
duizeling en hij kon zijn verplichtingen niet nakomen.
'n Week later reed hij nog 'n onbelangrijken wedstrijd in Maastricht en daarna
figureerde hij tweemaal op ... 'n grasbaan, te Nijmegen en Deventer. En daarmede
was het precies einde Juni geworden.
De gevolgen van zijn val was hij te boven en zijn physieke staat was best. Doch met
zijn snelheid was het na dit slappe halve seizoen niet bijzonder gesteld.
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De stille strijd. Even na de bel voor de laatste ronde. Zal Poulain trachten te ontsnappen? Moeskops
zit voor zijn ‘antwoord’ gereed.

Moeskops ten derde male wereldkampioen. Poulain, gedecideerd geslagen, gaat enkele meters voor
de eindstreep opzitten. (Zurich 1923).
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Entree triomphale! Moeskops werd in Den Haag een grootsche ontvangst bereid. Aankomst op de
Groenmarkt.

Moeskops met vader, moeder en zuster.
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Daar hadden wij het toen met hem over.
‘Och!’ merkte hij op, ‘dat zegt niet veel. Ik voel me best en ondanks dien val
hebben die paar maanden verblijf in Holland mij goed gedaan. Ik heb nu weer een
heelen tijd lang dezelfde pot gegeten, heb dezelfde lucht genoten, heb in hetzelfde
bed geslapen en onder dezelfde omstandigheden geleefd ... en dat is nu en dan hoog
noodig voor 'n mensch. Het is heel goed als je weer 's een tijdje rustig leeft in de
streek, waar je gewonnen en getogen bent. Het schijnt, dat een mensch zijn
geboortegrond nu en dan noodig heeft. Je knapt er van op en er komt dan een echt
frisch gevoel over je. En nu is wel waar: snel draaien doe ik op het oogenblik niet,
maar dat zegt niets. Want ik heb ook niet op snelheid getraind. De hoofdzaak is
echter, dat ik iederen dag op m'n kar heb gezeten. 's Ochtends heb ik een uurtje op
den weg gereden en 's middags, dat weet je, fietste ik een beetje op de baan. Als je
dat hebt gedaan, dan komt je snelheid heel gauw terug als je er speciaal op traint.’
‘'t Zal anders tijd worden!’ merkten wij op. ‘Want over 4½ week heeft het
Wereldkampioenschap plaats.’
‘Nou tegen dien tijd ben ik wel klaar. Want ik zal je vertellen, wat ik ga doen. Ik
ga de geheele maand Juli naar Lausanne, daar is een lekker klimaat en daar is een
cementen baan. En het Wereldkampioenschap wordt ook op een cementen baan
verreden. 'n Renner die langen tijd op 'n houten baan heeft gereden, brengt er niet
veel van terecht als hij op cement komt. Wie op cement wil winnen, moet op cement
trainen. 'n Renner, die van hout op cement komt, zegt, dat cement stug is. En een
renner, die van cement op hout komt, zegt, dat hout zuigt. In beide gevallen zit er
bij hem geen schot in. En daarom ga ik naar Lausanne, op cement.
In Parijs vinden we elkaar wel terug.’
‘Waar zit Moeskops toch?’ vroegen toen de Fransche bladen. In geen drie maanden
had ‘le géant Hollandais’ zich in Parijs laten zien, hij had aan geen noemenswaardige
wedstrijden deelgenomen en nu den laatsten tijd hadden zij zelfs heelemaal niets van
hem vernomen. Er lagen stapels brieven en telegrammen van baandirecteuren aan
zijn adres te Parijs en hij had alle correspondentie maar rustig laten liggen. De
Hollander was ernstig ziek, schreef er toen een; en 'n ander beweerde, dat Moeskops
de rennerij vaarwel had gezegd en boer was geworden. Enfin, de bladen misten hem.
Maar daar ineens duikelde hij voor het licht. 20 Juli had hij gereden te Lausanne en
daar was hij geklopt door Kaufmann.
20 Juli, dus veertien dagen voor het Wereldkampioenschap, was hij te Lausanne
geslagen geworden door Kaufmann in twee
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ritten. Dat zei me zoo iets. Dat zei zóóveel, dat de heele sportpers er beschouwingen
aan wijdde.
Vóórdat de Hollander zoo'n tijd zoek was geweest, was hij (in April, te Milaan en
Nizza) ook door Kaufmann geslagen geworden en nu hij weer boven water was
gekomen, verloor hij weer tegen den Zwitser. En dat nog wel veertien dagen voor
het Wereldkampioenschap. Daar knoopten ze natuurlijk het noodige aan vast.
Zou die Plunkett after all dan toch nog gelijk krijgen?
Maar één Franschman was er, m'sieur Joly, die het geval uit een anderen hoek
bekeek. Hij betoogde, dat het Moeskops' taktiek was, om vlak voor de groote
gebeurtenis zijn ware kracht verborgen te houden. Hij verbergt zijn conditie, betoogde
Joly, om straks zijn concurrenten op ontnuchterende wijze te verrassen.
Zeven dagen voor het Wereldkampioenschap kwamen wij te Parijs. En de Lange
was niet aan den trein. Dat wekte verwondering. Maar 's avonds kwam hij bij ons
binnenloopen.
‘Waar was je vanmiddag?’
‘Op de baan. Er was wedstrijd. En ik moest 's naar mijn concurrenten kijken.’
‘Wie denk je, dat je in de finale krijgt?’
‘Hoor hem nou! ... net alsof ik al in de finale zit.’
‘Nou ja! ... wie denk je, dat je krijgt?’
‘Kaufmann ... Die rijdt werkelijk goed op dit moment. Ik geloof, dat hij op de
lange baan van het Parc des Princes, met die verrekte lange, rechte einden, beter dan
al de anderen zal zijn.’
‘Heb je de meening van Joly gehoord?’
‘Neen.’
‘Die heeft gezegd, dat jij in Lausanne tegenover Kaufmann je ware kracht
verborgen hebt gehouden.’
Daar was de Lange eerst gepikeerd over. ‘Waar bemoeit hij zich mee.’ Maar
naderhand kwam hij op het gezegde van Joly terug en toen vielen wij hem plotseling
met de vraag op het lijf, waar nou het voordeel lag van je ware kracht te verstoppen.
Want je moest toch eerst series en tusschenritten rijden en dan konden ze toch al
zien, hoe het gesteld was.
‘Och,’ antwoordde hij, ‘wat dat voordeel betreft: dat hangt louter van de
omstandigheden af. 't Kan een voordeel zijn, zoo moet je het bekijken. Kijk 's, wanneer
je tegenstander weet, dat je sterker bent en dat hij dus in een regelmatige race
regelmatig geklopt wordt, dan gaat hij zijn kans in een onregelmatige race zoeken
en dat is altijd riskant. Hij zoekt dan een uitweg in een verrassing en dat is altijd
oppassen. Als je tegenstander meent, dat hij er nog zoo slecht niet voorstaat, zal hij
naar gewoonte zijn eigen race rijden en daar sta je rustiger en sterker tegenover. 't Is
zoo vreemd in de individueele sport. Het eene moment heb
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je er belang bij, hem de meening te bezorgen, dat hij kans heeft en het andere moment
is het je belang, hem de overtuiging te bezorgen, dat hij géén kans heeft. Ik vind het
ditmaal heel goed, dat Kaufmann zijn eigen race rijdt, omdat ik in conditie ben. Als
ik minder op dreef was, zou ik hem zijn eigen race niet laten rijden. In zoo'n geval
maak je van den nood een deugd. Want wanneer je het niet door snelheid kan winnen,
moet je het wel in taktiek zoeken en volgens den grondregel schop je dan de plannen
van je tegenstander in de war.’
Wij lagen op het middenterrein van de Parc des Princes-baan te stoven in de zon
en om ons heen was het gekrakeel van renners en helpers, in vele talen. In groepen
lagen de renners, die reeds geoefend hadden, bijeen en deden alsof zij zich alleen
maar verpoosden en nergens interesse voor hadden. Stiekem volgden zij de
concurrenten die trainingsspurtjes maakten, toch met alle aandacht.
Moeskops had een twintigtal ronden van de 666 M. lange baan in een slap gangetje
gereden en was toen in het gras gaan liggen. En daar lag hij nu al zeker anderhalf
uur.
‘Maak jij geen spurtje!’ vroegen wij hem.
Hij keek even om zich heen en zei toen zachtjes: neen! nu nog niet, wel straks, er
zijn er nog te veel.
‘Hé! Lange! daar gaat Kaufmann,’ riep uit de verte Leene.
Kaufmann had zijn voetriemen vast aangesnoerd en begon zijn toertjes te rijden.
‘Dat is nou ook iets gevoeligs met die riemen,’ zei Moeskops toen. ‘Je hebt renners,
die trainen altijd met riemen. Maar dat is niet goed. Als je met vastgetrokken riemen
rijdt, oefen je niet fijn. Dan blijft er iets grofs in je rijden, omdat je je niet met de
manier van trappen te occupeeren hebt. Je voet kan niet uit de toeclip schieten en als
je aanzet, kan je ruw rukken en trekken, enfin je kan net zoo lomp doen, als je zelf
wilt. Maar als je nu en dan zonder riemen oefent, dan krijgt je rijden iets fijns. Als
je dan lomp trapt, raak je de pedalen kwijt. Je hebt dus je aandacht bij je rijden noodig,
het grove gaat eraf en je moet het zoeken in soepele beweging van voet en enkel. Er
komt dan een ander element in de oefening, er komt gevoel in en je hebt er je aandacht
bij noodig. En trainen zonder aandacht en trainen met aandacht scheelt de helft. Als
je kersepit bij je werk zit, werpt je training dubbel nut af. Heel veel renners trainen
automatisch. Zij meenen, dat zij hun werk gedaan hebben, als zij droogweg zooveel
kilometer hebben gereden en een paar spurtjes hebben gemaakt. Zij weten van
gedachte-kracht niet af. Maar als zij er met hun kop bij waren, konden ze volstaan
met de helft te oefenen en daar hadden ze dan heel wat meer aan.
Nu en dan moet je zonder riemen oefenen.’
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We spraken nog wat verder over Kaufmann.
‘Nu moet je zien ... nu stapt hij van z'n fiets en nu lacht hij, net alsof er iets
bijzonders gebeurt. Hij lacht altijd. Ik heb het niet op menschen die altijd lachen.’
‘Zenuwen,’ zeiden wij, om maar iets tegen te werpen.
‘Ja, zenuwen, maar ik ken menschen, die zenuwachtig zijn en die niet ginnegappen.’
‘Nou ja, dat weet ik nou wel, jij hebt herrie met Kaufmann gehad en nou kan hij
geen goed bij je doen, maar hoe zat die kwestie feitelijk?’
‘Och, zoo bar erg was het niet, maar ik kreeg er de smoor over in en van de
gevolgen is iets blijven hangen. Enfin, we reden in Zürich, Kaufmann, de Italiaan
Verri en ik. En nu stond het zoo, dat Kaufmann niet meer kon winnen, óók al werd
hij in de laatste manche eerste. Nu moet je weten, daar in mijn boxe was een dunne
houten afscheiding en zoo hoorde ik op 'n oogenblik, dat Kaufmann met Verri een
afspraak maakte. Ik hoorde Kaufmann zeggen: “Vous prendrez ma roue, je pars à
500 mètres et vous gagnerez sūrement”. Dus Verri zou achter Kaufmann kruipen,
die op 500 meter den spurt voor hem zou aantrekken om hem dan op het laatst
binnendoor te laten. Dan zat ik er in, dat snap je.
Enfin, de rit begint en ik laat hen scharrelen. En daar had je 't. Verri ging aan het
wiel van Kaufmann. Nou, dat begrijp je, ik moest Verri van dat wiel afkrijgen en ik
moest er dus tusschen in komen. 't Werd een pracht van een race. Kaufmann zeilde
het middenterrein op en Verri zweefde ergens bij de balustrade. Maar nou het lef
van die heeren. Terwijl zij combine hadden gemaakt, gingen zij protesteeren. En ik
kreeg 100 francs boete.
Kijk 's, als Kaufmann nog kans had gehad en combine had gemaakt, om zelf te
trachten te winnen, dan had ik gezegd: soit. Maar hij had geen kans en combineerde
dus niet voor zichzelf, maar zuiver tegen mij. En dan wordt het nijd, afgunst,
vijandschap. Dan wordt het iets persoonlijks. En als hij nu iets tegen mij heeft,
waarom zou ik dan niet iets tegen hem hebben.’
Zoo was het inmiddels na zessen geworden. De meeste renners waren reeds òf naar
huis òf waren zich in de boxes aan 't kleeden en op het nu verlaten middenterrein
keek Moeskops zijn fiets en banden zorgvuldig na.
‘Nu ga ik een spurtje maken.’
‘Alleen?’
‘Neen, dadelijk komt er een tandem. Dat doe ik wel meer, wanneer ik goed in
vorm ben. Ik geef dan een paar jongens een paar francs of ik betaal 'n maaltijd voor
hen, en dan laat ik hen voor mij 'n spurt aantrekken. Aan 'n gewonen renner, die dat
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voor mij doet heb ik niets, want daar loop ik vlot voorbij. En de groote renners doen
het niet voor mij ... trouwens, dat zou ik ook niet willen. Met een behoorlijke tandem
heb ik mijn handen vol.’ Toen verscheen er een tandem. Doch die was niet voor hem.
Die kwam om een spurtje voor Cugnot te maken. Moeskops was er als de kippen
bij. Hij ging in tweede positie achter Cugnot rijden en maakte het spurtje mee. Ziezoo,
dat was er eentje om los te komen. Dadelijk zou hij een ernstigen spurt maken.
En die maakte hij achter Theo Leene-Willems, die op een mooie race-tandem
aardig uit de voeten konden.
‘Jongens! jullie beginnen op 250 meter en dan de laatste 200 meter hard, hoor je!’
En toen tot ons: ‘Neem 's even tijd op!’
De tandem reed de laatste 200 meter in 11,6 sec. en dertig meter voor de eindstreep
schoot Moeskops er achter vandaan en won met een half wiel.
Kijk 's, zeide de Lange, als je achter 'n tandem spurt, die toch altijd zoo hard gaat
als de snelste renner, dan moet je in een seconde niet 'n half wieltje of 'n wieltje meer
opschieten, om te winnen, doch de heele lengte van de tandem, zeg maar twee volle
fietslengten. Als 'n tandem over de laatste 200 meter 11.6 sec. rijdt, dan bereik je in
die 30 meter, die je noodig hebt, om er langs te komen een snelheid van 11 seconden
of iets daar beneden. Dat haal je in een gewone race nooit. Dat haal je alleen, als je
met een aangetrokken spurt komt opzetten. Daarom is het zoo simpel om Kaufmann
te slaan, die trekt zoo fijn den spurt voor je aan.
‘Willen jullie mij 'n lol doen?’ vroeg Moeskops aan Theo Leene en Willems, ‘als
Willy Spencer in de baan is, moeten jullie met je tandem komen en dan moet je hem
aanbieden een sprintje voor hem te trekken. Maar weet je, wat je dan doet, dan rijdt
je de laatste bocht in het midden en dan daar, zie je daar, kom je naar beneden en
geef je ineens de volle mep. Doe je 't? Ik moet 's kijken, hoe hij zich houdt.’
Later op den namiddag: daar had je Willy Spencer. En daar kwamen ook Theo
Leene-Willems voor den dag. Het stuk speelde. Spencer ging achter de tandem en
... rangg! daar ginds, daar gaf de tandem de volle mep. Krampachtig zat Spencer aan
het wiel. Met de eindstreep in het zicht, wilde Spencer naast de tandem komen. Maar
zoodra hij er achter vandaan kwam en ‘in den wind kwam’, raakte hij los. De
Amerikaan keek de tandem na en verdween in zijn boxe.
‘Die wint het niet,’ zei Moeskops. ‘Wat 'n goochemerd, om zich zoo in zijn kaart
te laten kijken.’
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De avonden van de dagen die aan een Wereldkampioenschap voorafgaan, worden
niet in gezelligheid gesleten.
De genoegens van Parijs, de onschuldige genoegens van een Variété of van het
kijken in een dancing, gaan ver aan ons clubje voorbij.
Wij hebben het er wel over, dat we den avond in ons hotel languit in onze
clubfauteuils, gezellig zullen passeeren, en we komen ook wel bijeen en wij strekken
onze ledematen ook huiselijk uit en we houden ook wel een babbeltje ... maar toch
stokt het gesprek telkens. Want de gedachten dwalen, en langs de slingerpaden van
een niet spontaan discours, dwalen zij steeds naar den grooten dag van den grooten
strijd.
Tenslotte zullen we voor afleiding dan maar een partij biljart spelen. Maar na
vijftig punten heeft Moeskops er genoeg van. Hij is er niet in en het wordt een spel
zonder karakter.
Dan, half tien, want tien uur zal er geslapen worden, slenteren we naar het hotel
terug. En als het gesprek dan weer stokt, noemen wij den naam van Kaufmann.
‘Heb je daar al eens op gelet, dat je aan het rijden van Kaufmann nog kan zien,
dat hij als wegrenner is begonnen. Sprinters, die op den weg begonnen zijn en die
een paar jaar op den weg hebben gezeten, krijgen zelden een echte, vurige demarrage.
Er blijft iets van het tempo-rijden in hen zitten en hun spurt is eigenlijk een versnelde
pace. Zoodra je aan hardrijden begint te doen, op de baan, moet je op demarreeren
oefenen. Al beschik je om zoo te zeggen, totaal nog over geen snelheid, dan moet je
er toch direct op oefenen, het beetje snelheid door 'n harden aanzet ineens te bereiken.
Trainen en trainen, net zoolang, totdat je fatsoenlijke snelheid bezit, om eerst dan
aan de ontwikkeling van je demarrage te beginnen, is verkeerd.
Dat doen wegrenners. Zij beginnen eerst te oefenen op pacen en nog eens pacen
en als ze dan later naar de baan mochten overgaan, dan blijven ze met hun demarrage
altijd iets achter staan. Zoo is het bij Kaufmann ook het geval. Als je hem temidden
van tweede klassers ziet, dan kan hij aardig aanzetten. Maar tegen eerste klassers
komt hij in zijn demarrage te kort. Vandaar, dat wij zeggen: Kaufmann kan niet
demarreeren. En weet je, wat hij ook niet kan, tenminste niet zoo goed als zoovelen:
equilibreeren. 't Is voor Schilles, Poulain, Bailey, Spears en Moretti 'n klein kunstje,
hem de leiding op te dringen. En dan is er nog iets, dat hij niet kan. Hij kan niet snel
draaien. Op 'n kleine versnelling kan hij dan ook weinig doen. Zoo in den eersten
tijd van het zomer-seizoen, zetten wij allemaal 84 of 86 versnelling op onze machine.
Dat doen we dan om soepel te worden. Maar dan kan je zien, dat het snelle draaien
niets voor hem is.
Hij rijdt dus een hooge versnelling, 27X7 dat is 104, doch nu
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is het eigenaardige, dat die hooge versnelling weer iets boven zijn macht ligt. Hij
moet een hooge versnelling trappen en komt net 'n tikje kracht te kort. Daarom
gebruikt hij een hulpmiddel. Hij rijdt met langere cranks en gebruikt dus een langeren
hefboom. Wij allemaal zoowat, gebruiken cranks van 6½ inch, soms 6¾ inch, maar
Kaufmann heeft cranks van 7¼ inch. En daardoor kan hij de gearing nu goed rond
krijgen. Een lange crank heeft echter ook iets tegen, vooral als je op vol tempo ligt.
Je voeten beschrijven een cirkel van grooteren straal, je knieën komen hooger op en
dat geeft meer werk. Maar in ieder geval, hij kan met die lange cranks goed overweg,
doch niet op kleine winterbaantjes. Verschillende menschen hebben me wel gevraagd
hoe het komt, dat Kaufmann op winterbaantjes weinig rijdt en weinig wint. Op die
kleine baantjes kan hij geen lange cranks rijden, want die raken in de bochten de
baan. En zonder die cranks moet hij een lagere versnelling trappen. Voel je, daar zit
't in.’
Het gesprek vlotte ineens en in het hotel babbelden we nog een kwartiertje door.
‘Nu snap je, waarom Kaufmann zoo'n doorzichtig en eenvoudig tegenstander is.
Hij behoort tot het type der ongecompliceerde renners. Je kunt dat type de leiding
opdringen, hun demarrage heb je niet te vreezen. Zij beginnen van den kop af en
trekken den spurt aan. Er blijft dus over de vraag, of je in staat bent langs hen te
komen. Nu rijdt Kaufmann van den kop heel hard. Hij maakt van den kop af tijden,
die anderen amper maken, wanneer zij naast elkaar vechten. Maar als hij 275 à 300
M. als gangmaker is opgetreden, dan heeft hij toch stukken meer werk verricht en
dus meer kracht verloren, dan de man, die door hem gegangmaakt werd. Nou! ... als
je er dan nog niet langs heen kan komen, dan heb je ook geen recht om
wereldkampioen te zijn.’
‘Tot morgen.’ Hij ging naar bed.
Maar op de trap draaide hij zich nog even om.
‘Heb je wel 's opgelet, dat, als Kaufmann in spurt is, het den indruk maakt, alsof
hij veel harder rijdt dan ieder ander? Dat zit 'm in die groote beweging die z'n beenen
maken door de lange cranks. Daardoor maakt zijn rijden meer indruk op den leek
dan dat van andere renners.’
Drie dagen voor de groote race. Drie dagen voor het Wereldkampioenschap. De
spanning neemt toe. Moeskops en wij zijn Parijs ingegaan.
Wij hebben samen gedineerd en hebben de anderen opzettelijk ontloopen. En wij
zullen dezen avond heel rustig blijven. Wij dineeren goed doch eenvoudig. Wij
dronken zachten witten wijn en Moeskops dronk water, Vichy.
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Wat zullen wij doen? Wandelen! zegt Moeskops.
Wij wandelen en spreken weinig. Wij wandelen langs de Madeleine naar de
Champs Elysées. Heerlijk rustig, heerlijk koel is het daar, onder de eindelooze
boomenrijen. Zwijgend en peinzend genieten wij de rust en de koelte van den pas
gevallen avond.
Moeskops is nerveus, althans sterk geoccupeerd. Wel wandelt de athleet kalm en
rustig naast ons en verraadt geen enkel gebaar, dat hij zenuwachtig is, maar hij is
nerveus. Wij voelen, dat hij nerveus is. Wij voelen, dat hij piekert en prakkizeert. Er
hangt een atmospheer van onrust om zijn kalme, bedaarde gestalte.
Doch dan plotseling zegt hij: ‘Ik heb het direct al begrepen, het eerste jaar al dat
ik reed. Het heele geheim is, de kracht van je tegenstanders te breken.’
Peinzend, als het ware abstract naast ons loopend, had hij in gedachten zijn
wedstrijd al gereden. Hij had zijn tegenstanders al gepeild. Hij had met hen stuk voor
stuk al afgerekend.
‘Het zit niet in lang en hard rijden. Het eerste jaar al had ik in de gaten, waar het
in zat. Doch toen kon ik het nog niet. Een paar jaar later kon ik het nog niet. Ik was
er nog niet sterk genoeg voor. Renners worden pas op hun hevigst als ze zoo tegen
de dertig loopen. Al dat gedoe van 19 tot 20 en 21 is nog maar pogen. Dan kunnen
ze nog niet, wat ze moeten kunnen. Dan rijden ze alleen maar hard, dan rijden ze
nog niet psychologisch. En ze hebben dan nog niet de fut, om de kracht van hun
tegenstanders te breken, ook niet de moreele fut.’
Hij rijdt weer in gedachten tegen zijn tegenstanders.
‘Daar heb je Kaufmann! Ze praten over Kaufmann dit, en ze praten over Kaufmann
dat. De man rijdt hard, maar wat heb je daaraan. In een seconde ... wat zeg ik? ... in
een vijfde seconde wordt de wedstrijd gewonnen. Hij begint op 300 meter of nog
eerder en dan maakt hij er een strijd van 15 seconden van. Denk je nu, dat iemand
alles en alles wat in hem zit, 15 seconden lang kan geven. Geloof mij nou, dat kan
je maar ten hoogste 'n halve seconde. En die halve seconde maakt je soms doodmoe.
De meeste menschen weten niet, wat alles en alles geven beteekent. Alles en alles
geven voel je als meer geven dan je hebt. In een halve seconde al je kracht geven ...
je zoudt dan van je fiets kunnen vallen. In seconde al je fut geven, niet alleen de
fut uit je beenen, maar ook uit je armen, uit je borst, je rug, je nek en al de fut van je
geestkracht erbij ... dat snappen maar heel weinig sportlui en van het publiek snapt
zoowat niemand het. Maar ik zal het duidelijk maken. Kijk nou 's naar de krachtsport.
Daar heb je een athleet en die brengt een halter van 125 K.G. voor zijn borst. Nu
moet hij het gewicht omhoog brengen. Hij moet het stooten. Hij concentreert alles
wat in hem is. Hup! ... met een stoot heft hij het gewicht omhoog. Die eene stoot
duurt
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seconde. Nu laat die athleet den halter weer voor zijn borst zakken. Dacht je nu,
dat hij het wéér kon stooten? Kan je begrijpen! Hij is kapot van die seconde, omdat
hij alles gegeven heeft. Zoo is het nu ook in de race, die je wilt winnen.
Kaufmann ... Kaufmann ... wil je wel gelooven, dat als ik tegen Kaufmann rijd,
dan zit ik vaak zoo om hem te lachen, dat ik vergeet te spurten. Dan denk ik steeds
... maar man! hoe wil je nu toch op deze manier winnen ... als ik mij seconde
inspan, dan ben je weg. Jij zit 15 seconden lang je kracht te verspillen. Pers toch die
kracht samen in seconde, dan ben je de baas, dan win je alles.’
En dan, na eenigen tijd, als wij zwijgend onder de ruischende boomen, verder,
heel, heel veel verder zijn geslenterd, zegt Moeskops: ‘Wil ik je 's wat zeggen ...
Kaufmann wint het per sé niet.’
En dan komt de avond voor den wedstrijd. Het is weer van hetzelfde laken een pak.
Gestrekt liggen in luie stoelen ... opstaan ... rondloopen ... praten over dingen, waar
de gedachten van wegvluchten; en dan ... dan weer praten over de race.
‘Je moet je tegenstander aanvallen op het moment, waarop hij zijn grootste snelheid
ontwikkelt of waarop hij zich het sterkst voelt. Als je hem eerder aanvalt, komt hij
“terug” en gaat hij tot den aanval over. 't Is een kwestie van moreel. Je moet zijn
“moreel” in de war trappen. Het is niet waar, dat je sterker moet zijn om je
tegenstander aan te vallen op het moment, dat hij zijn grootste snelheid ontwikkelt.
Ik heb het over aanvallen en dat beteekent dus in normale gevallen, dat je in een
gunstige aanvalspositie zit. Is de positie anders, dan is er doorgaans geen kwestie
van aanvallen, maar in den regel verdedig je je dan. En dat is heel iets anders. Ik heb
het nu over aanvallen en dat moet je doen, als je tegenstander zijn grootste snelheid
ontwikkelt. Als je dan naast hem komt en jij geeft dan alles, zoodat je op dat moment
'n kwart wiel voor komt, dan is zijn moreel naar de maan en is er meteen de fut uit.
Ze geven de rest in den regel cadeau. Zou de man doorzetten, dan was de kans groot,
dat je verloor. Want je geeft op het moment van je aanval alles en het laatste stuk
kan je zelf haast niet verder.
Sommige renners moet je niet trachten te slaan vlak bij de eindstreep, maar je
moet hen slaan een eind voor de streep om hun de opwinding te ontnemen, welke
het gezicht van de naderende streep hun bezorgt.’
Zoo, pratende over het onderwerp, hetwelk hem aan den vooravond van de race
geheel in beslag nam, was het negen uur geworden. Ik moest nog een stukje copy
naar Holland seinen en liet een taxi komen om mij naar De Beurs te brengen. En ik
verwachtte dat Moeskops naar bed zou gaan. Maar hij stapte
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mee in de taxi en toen ik mijn telegram verzonden had, zei hij: ‘nu ga ik nog eens 'n
stevig stukje eten.’
Dat deed hij 's avonds nooit. Doorgaans at hij 's avonds maar 'n kleinigheidje.
Enfin, er ging een bord soep naar binnen met fijngehakten biefstuk erin, visch, 'n
stuk kip, appelmoes, gebak, kaas, beschuit, amandelen, perziken ... het leek wel of
hij 's middags niet gegeten had. ‘Jawel!’ zei hij, ‘maar je moet rekenen, morgen krijg
ik niet te veel. Dan is het zoowat vasten tot een uur of zes. Maar er komt nog iets
bij. Als ik daarnet naar bed was gegaan, zou ik niet goed geslapen hebben. Nu heb
ik stevig gegeten en word ik een beetje vadsig. Dan dommel ik aanstonds lekker in.
Maar laten we nu eerst nog wat gaan rijden, in 'n kalm gangetje, langs de Seine, daar
is het frisch.’
En wij, in een open taxi, hij rechts lui in den hoek en ik links, reden langzaam
langs den Seine-oever in weldadige avondkoelte, zonder een woord te spreken, het
hoofd achterover, turend naar de sterren, naar den glanzenden, mysterieuzen
hemelboog, overstroomd van een zalige rust.
Zondag, tegen één uur, wandelden wij naar de baan: Moeskops, Klaas van Nek en
ik. Straks, enkele kwartieren later, zou de strijd gestreden worden.
Op de stadswallen, die gesloopt werden en vanwaar de baan in zicht kwam, de
baan, waarop Moeskops kind aan huis was, liep hij een paar meter voor ons uit. Wij
gekten er even over en Klaas riep: kijk hem 'n haast hebben.
Wat! ... zei Moeskops ... wat! ... is je dat al eens overkomen, dat je moederziel
alleen loopt, kalm, bedaard, langzaam, en dat je dan aan den wedstrijd begint te
denken en dat je op het laatst hard loopt, op 'n holletje, en dat je het dan ineens
bemerkt en je tegen jezelf zegt: ben ik nou gek of niet.
Alle rangen waren overvol. En het publiek bleef maar toestroomen. De zon schroeide
meedoogenloos en het publiek ondernam een stormaanval op de overdekte propvolle
hoofdtribune om een plaatsje in de schaduw te veroveren. Maar zij, die er zaten,
verdedigden hun plaats en er ontstonden vuistgevechten. Politieagenten rukten aan
en buiten, voor de tourniquets, chargeerden kurassiers en dragonders. Parijs wierp
zich hartstochtelijk op den grooten wielerwedstrijd.
Terwijl het tumult nog aanhield, reden de amateurs. Doch toen de beurt aan de
professionals kwam, was de rust ingetreden.
Men moet die spanning kennen.
Ik had mij voorgenomen, op het middenterrein te blijven, ik had mij dit stellig
voorgenomen. Maar ik kon het niet. Ik moest

Joris van den Bergh, Te midden der kampioenen

139
nog even naar het rennerskwartier. Waar was Moeskops? Hij was niet in zijn boxe
... hij was nergens te vinden. Ik liep van boxe tot boxe. Oh ... daar was hij. Hij kwam
achter een deur vandaan, waar omheen carbollucht hing en waarachter je water hoorde
stroomen.
Ik sprak over de charge van de kurassiers, over het erg warme weer, maar niet
over de course. En Moeskops sprak, alsof het geheele tournooi hem niet aanging.
Maar hij moest weer even weg en verdween achter de deur met de carbollucht. En
een paar minuten later moest hij weer even achter die deur zijn. Toen lachten wij er
beiden om. ‘Ja man, je weet niet, hoe klein de blaas van 'n renner is vóór 'n groote
course, die hij wil winnen.’
Toen werden de series verreden.
In de eerste won Schilles, die hard kon demarreeren en op 200 M. verrassend snel
wegliep, van Bailey en Van Bever. En in de tweede won Degraeve vlotweg van Klaas
van Nek, den Italiaan Mori en Ellegaard.
Toen was Moeskops aan de beurt. Hij had het uit te vechten tegen den Franschman
Louet en ... een Tsjecho-Slowaak, Rames. Dit oefenritje won Moeskops met vier
lengten.
In de 4de serie was Kaufmann bijna de dupe geworden van combine. Spears dreef
Kaufmann in de laatste bocht hoog op, tot aan de balustrade toe, en hij liet Sergent
op datzelfde moment wegloopen. Deze nam zeker 5 lengten voorsprong, doch
Kaufmann kreeg hem toch nog te pakken en won, tusschen Spears en Sergent in,
met miniem verschil op de streep.
De 5de serie was voor Willie Spencer, die met centimeters van den Australiër
Supple en van Poulain won; en de laatste serie won Moretti van Gerard Leene en
Fitzgerald (Australië).
Er volgden voor de niet geplaatsten 2 herkansingsritten, waarvan de eerste
gewonnen werd door Sergent (voor Bailey en Mori) en de tweede door Poulain (voor
Leene en Spears), zoodat voor de kwartbeslissingen 8 man in aanmerking kwamen.
Moeskops reed in de eerste kwartbeslissing en zijn tegenstander was Sergent, die in
de laatste bocht poogde te ontsnappen. De Lange rukte aan het eene pedaal en duwde
op het andere, kwam naast Sergent en fietste meteen langs hem heen. Eenvoudiger
kon het niet gebeuren.
En daarna stelden zich voor den volgenden rit op Kaufmann en... Poulain. Toen
moesten wij even aan het vorige jaar, aan Zürich denken. Daar ging immers een
halve beslissing tusschen hetzelfde tweetal. En toen op de kleine baan met de steile
bochten, won Poulain, die plotseling den kop had genomen, demarreerde en afstopte
om Kaufmann in de bochten telkens te laten klimmen.
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‘Op een groote baan met lange rechte einden lapt hij dat niet,’ had de Lange gezegd.
En nu stonden die twee dan op een heel lange baan met heel lange, rechte einden
tegenover elkaar. De weifelende Kaufmann uit Zürich was nu een Kaufmann die
zich in zijn element gevoelde. De Zwitser gaf direct een snel tempo aan, keek niet
eens naar Poulain, omdat hij nu geen verrassing vreesde, voerde het tempo geleidelijk
op en lag op 300 M. reeds in spurt, Poulain geen zweem van kans gevend. De
Franschman kon niet eens van het wiel van Kaufmann komen.
De derde kwartbeslissing had een sensationeel verloop, het was een rit om van te
gnuiven en die het publiek aan het loeien bracht. Het was een rit van misleiding en
energie. Willie Spencer kwam tegenover Degraeve te staan en de uitslag was niet
twijfelachtig. Spencer, die meer volle sprinter was dan de Belg, zou winnen.
Het werd een zeldzame race.
Na het schot stonden beiden stil en een jurylid kwam toegeloopen om eraan te
herinneren, dat het reglement rijden voorschreef. Degraeve gaf toen een duwtje,
kwam ongeveer 2 M. voor Spencer en stond toen weer stil. Even later deed Degraeve
alsof hem dit geëquilibreer begon te vervelen en hij vertrok langzaam. Op dat moment
was hij ongeveer 3 lengten voor Spencer. Degraeve begon toen met zijn rechterhand
aan de voetriemen te peuteren en leidde zoo de aandacht van Spencer af, maar al
peuterend schoof hij langzaam nog een lengte van Spencer vandaan. Degraeve was
toen ongeveer 30 M. van den start verwijderd en waar het over een ronde van 666
M. ging, had hij dus nog 630 M. voor den boeg. Plotseling demarreerde toen Degraeve
en in totaal was hij toen zoowat 6 lengten voorgekomen. Spencer, verrast, ging hem
achterna en spurtte wat hij kon. Maar de Belg hield zich bewonderenswaardig en
toen hij na 300 M. gespurt te hebben, onder zijn arm door keek en zag, dat Spencer
nog op drie lengten zat, jakkerde hij door. In de laatste bocht waren beiden op en het
werd toen een handicap-race tusschen twee afgematte menschen. Langzaam, heel
langzaam won Spencer terrein. Doch Degraeve worstelde verder en achter hem, op
twee lengten ongeveer, zwoegde Spencer, die net zoo bleek zag als Degraeve.
Ongeveer 10 M. voor de eindstreep liep nog de achterband van Degraeve leeg. Nog
twee wanhopige duwen gaf de Belg als laatste stuiptrekkingen, en toen onder het
geloei der massa de streep gepasseerd was, zeilde hij, volkomen uitgeput, het
middenterrein op. Spencer, die ongeveer twee meter te kort was gekomen, liet zich
eveneens in het gras vallen en lag daar met sidderende knieën. Geen van tweeën kon
een woord uitbrengen, krijtwit lagen zij in het gras, den mond wijd open, de oogen
gesloten.
‘Van 600 meter kan 'n renner méér kapot zijn, dan van 'n paar honderd kilometer.’
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De laatste kwart-beslissingsrit bracht een prachtigen strijd tusschen Schilles en
Moretti. De Franschman zocht zijn heil in zijn harden aanzet: Op 250 M. schoot hij
als een kogel achter den Italiaan vandaan, doch de ijzersterke Moretti kreeg hem
tegen wind in, op 100 M. van de streep weer te pakken. Hij bleef 50 M. achter den
Franschman en sprong toen naast hem, wiel aan wiel, neen band aan band, werd de
strijd uitgevochten en toen zij de eindstreep passeerden, was alleen door den rechter
van aankomst te constateeren wie eerste was. Het was Schilles, die als winnaar werd
aangewezen.
Na eenige ritten der amateurs kwamen dan de halve beslissingen. In de eerste reed
Moeskops tegen Degraeve. De Lange drong den Belg de leiding op, doch zorgde er
voor, direct aan zijn wiel te zitten. In bedaard tempo ging het verder en ook toen
Degraeve den spurt inzette, bleef Moeskops kalm achter hem. Vijftig meter van de
streep, zag de Belg plotseling het voorwiel van Moeskops naast het zijne komen en
toen was het gebeurd.
De tweede halve beslissing, tusschen Kaufmann en Schilles, gaf den Zwitser weer
gelegenheid zijn goeden vorm te toonen. Kaufmann won van den kop af. Wel kwam
Schilles op 150 M. naast hem, doch de Franschman kon geen voorsprong krijgen en
zakte toen weer terug. Met volle lengte werd hij geslagen.
De magistrale beslissing.
Eerst werd nu nog tusschen de verliezers in de halve beslissing om den derden
prijs gereden en het was Schilles, die van Degraeve won.
En toen, na een pauze, volgde het moment van den dag: de beslissing! Moeskops
verscheen eerder dan Kaufmann en met groote stappen verliet hij het groepje, dat
zich om hem heen had gevormd. 'n Eind verder bleef hij staan, alleen. Hij tuurde
voor zich uit, naar de wijde laatste bocht. Langzaam liep ik naar hem toe en toen ik
naast hem stond, wees hij met gestrekten arm naar de glooiing van het voorlaatste
rechte eind en zei hij: ‘daar zal hij beginnen.’ En zich een kwartslag draaiende wees
hij naar het begin van het laatste rechte eind en zei: ‘daar zal hij zijn grootste snelheid
hebben bereikt en dáár zal ik hem slaan in drie duwen’.
Nooit had ik hem zóó hooren spreken. Nooit had ik hem vooraf, bij zoo'n
belangrijke course, hooren zeggen: ‘Ik win de race’. Nooit! En nu zei hij met een
gepantserde zekerheid, dat hij Kaufmann dáár! ... voor het restaurant ... zou slaan.
Hij gaf precies het punt aan, waar hij hem zou kloppen.
Messieurs! ... au départ.
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Met rustige schreden begaf Moeskops zich naar den start.
Kaufmann, reeds op zijn fiets, streek het lange, donkere haar achterover en lachte.
Moeskops nam geen notitie van hem, stapte op zijn fiets, snoerde zijn voetriemen
zeer zorgvuldig vast en richtte zich toen even op, terwille van de photographen die
op rijtje stonden te wachten.
Nadat nog even via de drie wedstrijd-commissarissen overeengekomen was, dat
ingeval van defecten binnen de laatste 200 M. opnieuw zou worden gestart, viel het
schot.
Het was niet noodig, dat Moeskops den Zwitser de leiding opdrong. Kaufmann,
wetende dat hij het in het equilibreeren toch zou moeten afleggen, nam resoluut de
leiding en reed meteen flink door. Hij reed zijn eigen race en Moeskops vond goed,
dat hij zijn eigen race reed. Hij volgde Kaufmann schijnbaar achteloos, maar in
werkelijkheid was hij attent en nerveus. Nerveus van te willen winnen, nerveus van
weten te zullen winnen, te zullen winnen voor de vierde maal. Nerveus in het
vooruitzicht straks, op het juiste moment, wanneer Kaufmann zijn grootste snelheid
zou hebben bereikt, weer die seconde te moeten doormaken.
Hij had het gezegd: in drie pedaalduwen moet ik winnen, als ik het daarin niet
haal, ben ik weg.
Nerveus reed Moeskops achter Kaufmann aan. Ik zag hem aan zijn tricot wriemelen,
zijn broekje optrekken en de palmen van zijn handen goed droog wrijven. Nog 400
M., en Kaufmann versnelde. En op 300 M. ving de volle slag aan. Kaufmann dook
ineen en met het hoofd omlaag gierde hij de wijde laatste bocht in.
Op dat moment drukte de geheele figuur van Moeskops de grootste beslistheid
uit. Hij zat plotseling geheel anders op zijn fiets. Hij spreidde eerst zijn vingers wijd
uit en greep toen het stuur, alsof hij het verbrijzelen wilde. Hij zat in een diepen greep
en hij sprong naar het achterwiel van Kaufmann, waar hij als het ware tegenaan zat.
Hard, zeer hard spurtte Kaufmann, doodsbleek de bocht door, Moeskops volgde
- den rug sterk gebogen, doch den kop opgericht - alsof Kaufmann hem mee slierde.
De bocht uitkomende versnelde Kaufmann nog meer. Hier op het rechte eind, 100
M. van de eindstreep, bereikte de Zwitser, die zich geweldig weerde, zijn grootste
snelheid. Zich nog dieper buigend, gaf Kaufmann zijn uiterste krachten. Doch toen,
precies voor het restaurant, precies op het punt, dat Moeskops had aangewezen,
gebeurde het onbesefbare. Juist dáár liet Moeskops die verschrikkelijke seconde
volgen. Als een steen uit een katapult geschoten, kwam hij achter Kaufmann vandaan.
Met drie onmenschelijke pedaalduwen kwam hij langs den wanhopig spurtenden
Zwitser heen, een lichte slingering makend. En meteen
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spreidde hij de vingers weer wijd uit. Hij trok er niet meer aan. De strijd was reeds
gestreden. Over zijn schouder keek hij naar den Zwitser, die, zich geslagen wetende,
was gaan opzitten. Meters en meters voor de streep was de strijd beslist. Moeskops
had den snelsten tijd van den dag gemaakt; de laatste 200 M. in 12 seconden, waarvan
175 M. recht tegen den krachtigen wind in en de laatste 30 M. niet meer voluit gespurt.
Met de rechterhand recht omhoog, reed Moeskops hoog in de bocht buigend en
wuivend naar het juichende publiek, dat om een eereronde schreeuwde, van hem en
van Kaufmann, een tour d'honneur bij een tourbillon van enthousiasme.
Volgens den geijkten term stonden de bladen vol over deze vierde overwinning in
successie. Doch wij laten alleen maar volgen wat l'Intransigeant schreef:
‘Als men de verrichtingen van Moeskops - aldus het groote Fransche
orgaan - nauwkeurig beschouwt, komen er twee vragen naar voren: is de
Nederlander waarlijk een onnavolgbaar sprintwonder en: wat moet men
van hem denken, als men hem met Zimmermann vergelijkt, den koning
van de snelheid.
De goede sprinters der wereld behooren tot zeer verschillende klasse.
Sommigen schitteren door hun vliegende snelheid, zooals Kaufmann,
Leene en Schilles, anderen weer door hun kracht, zooals Moretti, weer
anderen door wetenschappelijk rennen, zooals Poulain, nog weer anderen
door vereenigde qualiteiten. Maar al deze mannen zijn van een mindere
klasse onder alle omstandigheden dan Moeskops. Negentien maal van de
twintig kan Moeskops als hij wil zijn tegenstanders verslaan. Zij, die
Moeskops als een uitzondering beschouwen, zijn niet ver van de waarheid.
Moeskops paart een machtigen lichaamsbouw aan 'n ongeloofelijke
souplesse. Als de Schepper met eigen hand een idealen sprinter had willen
maken, zou hij een man hebben geschapen naar het model van Moeskops.
De tweede vraag, wat zou Moeskops zijn tegen Zimmermann, brengt het
volgende antwoord. Zimmermann was de mensch geworden snelheid op
twee wielen. Maar deze vergelijking kan niet verder gaan, want Moeskops
heeft zoo wonderbaarlijk soepele spieren, dat hij vertrouwen inboezemt
aan een ieder die hem ziet. Wij zouden niet kunnen zeggen, wat de
Nederlandsche kolos tegen den vliegenden Yankee zou hebben beteekend,
evenmin als wij zouden kunnen zeggen of Napoleon een beter aanvoerder
was dan Alexander de Groote of Hannibal.’
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Tegen vijven had Moeskops het Wereldkampioenschap gewonnen en tegen achten
ontmoetten wij hem aan het station. Wij zouden den nachttrein nemen. Er was haast
bij. Want nadat hij gewonnen had, was hem een telegram van Chapman overhandigd.
Indien hij wederom had gezegevierd, moest hij onverwijld naar Amerika komen,
condities zoo en zoo. Moeskops had teruggeseind, als je er zooveel bij doet, kom ik
direct. En, zei hij, je zult zien, dat hij het accepteert.
Wandelend langs den trein, wachtend op Bosch van Drakestein, Klaas van Nek
en Peeters, die mee zouden gaan, begon hij over den rit tegen Kaufmann.
‘Hij reed vanmiddag veel harder dan al de anderen, maar toch heb je meer moeite
om de rest te slaan, dan hem. Zijn manier van rijden maakt het zoo gemakkelijk om
te winnen. 't Is alles even gelijkmatig, er zit geen verrassing in, 't is alles even
berekenbaar. Maar weet je, dat ik het kampioenschap vanmiddag nog bijna kwijt
was? Moet je hooren. Je weet, ik passeer altijd zoo dicht mogelijk en net toen ik
vanmiddag achter hem vandaan kwam schieten, week hij even van zijn lijn. Laat ik
daar nou met mijn voorwiel zijn kuit raken! 't Schrok me 'n aap. Zag je, dat ik even
een lichte slingering maakte, nou, dat was het. 't Kostte mij bijna het
Wereldkampioenschap.’
Toen kwamen Van Nek, Bosch en Peeters aangeloopen. En toen zochten wij een
coupé, waar wij met ons vijven in konden. Wij zochten, maar vonden er geen.
‘Wat!!’... riep Klaas van Nek, ‘maar hier hebben we er toch een.’
‘Dat zie je toch ook wel, dat alle zes plaatsen besproken zijn,’ zei Peeters.
‘Omdat er van die mooie papiertjes boven hangen ... zijn ze daarom besproken?’
spotte Van Nek verachtelijk. ‘Dan zal ik je laten zien, dat ze niet besproken zijn.’
En meteen rukte hij de zes labels weg, die de Fransche spoorwegbeambten netjes
hadden aangebracht om aan te duiden, dat de coupé gereserveerd was.
Hij verscheurde die bewijzen meteen en wierp de snippers aan den anderen kant
uit het portier.
‘Stap in heeren!’ zei Van Nek buigend.
‘Ben je bedonderd, daar krijgen we last mee.’
‘Geen sprake van,’ antwoordde Klaas, ‘'t is een nalatigheid van de
spoorwegmaatschappij. Wij zijn hier in Parijs en daar zijn ze 'n beetje slordig, dat
weet je toch wel.’
Enfin, wij erin.
En toen later een Franschman in onzen coupé plaats nam en dadelijk in slaap viel,
zei Klaas: ‘Ziezoo! nou zijn we met ons zessen en de bak is vol. Doe nou de deur
maar dicht.’
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De start van het Wereldkampioenschap 1924 te Parijs: Kaufmann-Moeskops

De laatste bocht.

‘En daar zal ik hem slaan met drie duwen.
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Even na den start van de halve finale (Wereldkampioenschap 1925 Amsterdam) waarin Moeskops
door Schilles werd geslagen. Blijkbaar was Moeskops gansch en al de kluts kwijt: hier balanceert hij
terwijl zijn voorwiel verkeerd staat. Het wiel moet naar den kant staan van den voorsten voet.

Finish beslissing wereldkampioenschap 1925. Kaufmann slaat Schilles
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In afwachting wat er nu verder zou gebeuren, maakten wij gekscherend een praatje,
maar 't ging toch niet van harte. En daar had je het geduvel al. De deur van den coupé
werd opengerukt en daar stond een conducteur met een gezelschap van zes met
bagage beladen personen. De conducteur keek naar het net, waaraan de mooie kaartjes
hadden gehangen, kreeg een kleur, keek in een zakboekje, toen naar het nummer van
den coupé, toen weer naar het net, wisselde vervolgens 'n paar woorden met het
wachtende gezelschap en verdween. En daar verscheen hij weer, vergezeld van een
ambtenaar met een dure pet. En die keek ook geleerd naar het net, keek toen verbaasd
naar den conducteur, keek vervolgens hoopvol naar het nummer en controleerde toen
zeer gepiqueerd het zakboekje. Toen begon ook Klaas zich voor het geval te
interesseeren. Onnoozel keek hij ook naar het net, keek toen even onnoozel naar den
conducteur en diens superieur en merkte toen droogweg tegen ons op, dat er zeker
iets aan 't handje scheen te zijn.
Voor den coupé werd driftig gediscuteerd en heftig gegesticuleerd, totdat (de trein
vertrok over een paar minuten) de superieur met dure pet den knoop resoluut
doorhakte. Haastig verdween hij met het gezelschap. En de conducteur
verontschuldigend tegen de klep van zijn pet tikkend, sloot de deur. Klaas salueerde
terug: ‘Zie je nou, hoe beleefd ze hier zijn.’
Toen wou Klaas nog den coupé uit.
‘Waar wil je naar toe?’
‘Naar die zes menschen! Weet je wel, dat ik van ieder zoowat een tientje krijg.
Want de chef heeft ze naar de eerste klas gebracht en hier zaten ze maar tweede.’
Enfin we reden.
Zeg Lange, zei Peeters, je had wel 's een rondje mogen geven nou je 't voor de vierde
maal gewonnen hebt.
‘Je weet toch, hoe hij is, hij moet hals over kop naar Holland, daar heeft hij zeker
weer 'n meisie. Hij is net als de zeekapiteins: in alle havens, die hij binnen loopt,
heeft hij 'n lachebekje.’
‘Nou weet je wat, als de Lange dan geen rondje geeft, dan geef ik er een,’ zei
Peeters. En hij diepte uit zijn groote reistasch twee flesschen wijn en een paar
waterglazen op.
‘Rooiem!’ riep Van Nek, ‘daar staat de naam van z'n hotel op!’
‘Ja! ik moest haast maken voor den trein. Ik had geen tijd meer en omdat ik jullie
wat te drinken wilde geven, heb ik de twee glazen van de waschtafel meegenomen,
maar ... ik heb het eerlijk tegen het kamermeisje gezegd,’ zei Peeters.
‘Zeg Lange, kijk jij 's in z'n tasch of hij daar per abuis soms ook het kamermeisje
in heeft gestopt.’
Toen werden de glazen gevuld en smakten de lippen.
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‘Zouden we dien sijbelaar daar in den hoek ook een druppie geven,’ opperde Peeters,
op den Franschman wijzend, die met zijn hoofd achterover in den hoek zat te slapen.
‘Neen!’ zei Klaas geheimzinnig, ‘ik zal met dien sinjeur een lolletje uithalen. Ik
wed met jullie, dat ik hem zijn tong zal laten uitsteken.’
‘Terwijl hij slaapt?’
‘Ja ... terwijl hij slaapt.’
‘Vooruit, laat zien.’
Gespannen keken wij naar de geheimzinnige handelingen van Klaas. Hij haalde
uit zijn tasch een suikerklontje en schrapte daar, op een papiertje, met een mes heel
fijntjes wat af.
Toen maakt hij van het papiertje een trechtertje en liet de fijne suiker voorzichtig
op de onderlip van den slapenden Franschman glijden.
‘Nou moet je kijken!’ zei Klaas.
De suiker werd vochtig, zij verkleurde en gleed allengs weg en toen ... toen kwam
langzaam, heel langzaam het puntje van de tong van den slapenden Franschman naar
voren. Het kwam nog meer naar voren, om ten leste over de onderlip heen te strijken,
een keer, twee keer en toen nog een keer.
Het wachten op wat gebeuren ging, gevolgd door het lodderig naar voren komen
van de tong in den half geopenden mond, werkte zoo onbedaarlijk op ons gezelschap,
dat we tegen elkander bonsden van het lachen, zoodat de wijn uit onze waterglazen
spatte en daarover natuurlijk weer een nieuwe luidruchtige toestand ontstond.
Vervelen doe je je niet op reis.
3 Augustus was het Wereldkampioenschap gewonnen, 4 Augustus was Moeskops
in Den Haag, 6 Augustus 's avonds verliet hij de residentie, 7 Augustus was hij in
Parijs om zijn fiets en bijbehoorende spullen in te pakken en 9 Augustus vertrok hij
met de ‘Paris’ uit Havre naar Amerika met een prachtig engagement op zak voor 10
wedstrijden, te rijden binnen zes weken.
Dat was iets voor de Amerikanen; de man die gedaan had wat nog nooit een renner
vóór hem had gedaan! Vier maal achter elkaar het Wereldkampioenschap winnen.
Met zoo'n vent kon je reclame maken.
Enfin, ‘'t liep storm’.
19 Augustus reed hij te New-York den eersten wedstrijd. Het was niet eens zoo'n
erg belangrijke. Hij reed tegen Grenda, maar er was zooveel publiek, dat Chapman
haastig naar Moeskops kwam loopen en vroeg, of hij nog een contract voor 10
wedstrijden er bij wilde hebben.
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Dat is goed, zei de Lange, maar dan ook binnen dezelfde zes weken.
All right! antwoordde Chapman.
En zoo had de Hollander binnen 42 dagen 20 wedstrijden te rijden en daar moest
dan nog bij gereisd worden.
Wij geven nu even een indruk hoe dit ging.
19 Aug. Moeskops slaat Grenda in twee ritten.
20 Aug. Moeskops slaat Goullet in twee ritten.
23 Aug. Moeskops slaat Eaton in twee ritten.
25 Aug. Moeskops slaat Horder in twee ritten.
26 Aug. Moeskops slaat Piani in twee ritten.
27 Aug. Moeskops slaat Arthur Spencer, kampioen van Amerika na drie ritten,
doch werd teruggesteld wegens hinderen.
30 Aug. Moeskops slaat Arthur Spencer in twee ritten.
31 Aug. Moeskops slaat Piani in twee ritten.
1 Sept. Moeskops slaat Eaton in twee ritten.
6 Sept. Moeskops wint van Arthur Spencer in twee ritten.
7 Sept. 's middags, Moeskops wint van Arthur Spencer en Piani.
7 Sept. 's avonds, Moeskops en Piani (in équipe) winnen van Arthur Spencer
en Walker.
Enfin, zoo gaat het door.
Hij deed niets als fietsen en in den trein zitten, 's middags fietsen, 's avonds fietsen,
morgen fietsen, overmorgen in den trein, van den trein in een automobiel, van den
automobiel op de baan, van de baan in een auto, van de auto in den trein, slapen in
den trein, van den trein in een auto ... de eene dag was een afdruk van den anderen.
Maar niettemin won hij alles. Alleen tegen Arthur Spencer (den broer van Willy)
verloor hij een paar maal, totdat, goddank! binnen 6 weken, ja, in precies 34 dagen,
de twintig wedstrijden erop zaten. Want eind September was hij alweer in Holland
terug.
Den dag, nadat de bladen zijn terugkeer in Holland hadden vermeld, hield er een
grijs, open Fordje voor de deur stil. Moeskops kwam ons halen, om eens lekker rustig
wat rond te toeren.
‘Er hing bij mij thuis 'n heele sliert journalisten aan de bel, maar ik ben 'm
gesmeerd, want ik kan niet tienmaal hetzelfde vertellen.’
Enfin, in de zonnige ochtenduren reden we wat rond. En wij spraken over Amerika
en over Spencer, totdat we bij den Watertoren het koolaschpad door de duinen
volgden.
Wij gaan naar de vinkenbaan van 'n ouden kennis van me, zei Moeskops. Maar
juist kwam daar de oude vinkenvanger aangeschommeld. 't Was vandaag niks gedaan
met dien harden
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Noordenwind. Die was goed voor zeilers en molenaars, maar voor het vinken deugde
hij niet. Hij ging nou maar paddenstoelen zoeken en meteen toonde hij een mandje,
waarin zich een aantal champignons bevonden.
De oude vogelvanger ging de velden in en wij keken hem een tijd lang na.
Nu moet je weten, hoe die zwerver leeft en woont, zei Moeskops. Daarginds tegen
het duin staat een houten schuurtje, zoo groot als twee geitenhokken. Daar woont
hij, moederziel alleen, winter en zomer. Hij eet 'n homp oud brood, vangt 'n spreeuw
en roostert die in heete asch, piept 'n paar aardappelen en drinkt water, thee en jenever.
'n Eind in de zeventig is die scharrelaar, er zit geen lood vleesch op z'n lijf, maar hij
sjouwt tien, twaalf uur door de duinen, loopt dan nog naar de adressen in de stad,
waar hij distels, bramen, vinken, konijnen, paddenstoelen, patrijzenen eendeneieren
aflevert, graaft bij de schietbanen van de militairen onder den kogelvanger kogels
op en verkoopt het lood, en komt dan met brood, 'n stuk spek en 'n flesch jenever uit
de stad terug. 's Ochtends als de zon aan den hemel staat, neemt hij een
piereverschrikker, als hij 's middags thuis is, neemt hij 'n slokje voor z'n middagdutje
en de rest neemt hij 's avonds als slaapmutsje. En wat een dokter is, daar weet hij
niet van. Nu zie je, wat de buitenlucht en de zeewind waard zijn. 'n Krant of een boek
ziet hij nooit, met menschen bemoeit hij zich niet en toch heeft die vent een rijk en
tevreden leven. Waar hij mee omgaat zijn de vogels, en van alles wat er in het duin
leeft, weet hij meer dan alle geleerden bij elkaar. Op zijn hooge hoekige staken
beende de oude vogelvanger over de zonnige velden, het hoofd gebogen, speurend
naar champignons en andere surprises, welke de Voorzienigheid op het slingerend
pad van steenarme menschen strooit.
Wij tuften wat voort, totdat we besloten in Kijkduin 'n kop koffie te gaan drinken.
En van Kijkduin reden we naar den Monsterschen weg, waar, vlak bij elkaar, vijf
vinkebanen liggen. In 't hutje bij een dier banen zag Moeskops oude kennissen uit
den tijd, toen zijn vader nog achter het net zat.
En wij de hut in. Geen woord werd er meer over wielrennen gesproken. ‘Vinken
is veel aardiger dan rijden,’ en een paar uur lang hebben we nergens anders over
gehoord dan over kneutjes, rietvinken, puttertjes, braamsluipers, sijsjes, Groningers,
paapjes, sperwers en wouwen. De etenstijd werd royaal voorbij gepraat: hier was hij
in zijn element; 'n hut, de wijde velden, de duinen en de zee.
Hongerig zochten wij het Fordje weer op.
Nu moet je pas in Amerika afgejakkerd zijn, en nu moet je
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pas in New-York zijn geweest - weet je, wat dat zeggen wil, New-York? - en dan
moet je hierheen komen. Van de hel in den hemel. Dat moesten de renners, ik bedoel
dan de goeie renners, meer doen. Zij moesten meer buiten-menschen zijn, zich meer
verfrisschen. De kerels in Berlijn blijven als ze vrij zijn maar in Berlijn zitten en de
kerels in Parijs zitten maar in Parijs. 'n Sportman, die 'n individueele sport beoefent,
blijft nooit lang een groote als hij zich niet telkens en telkens tot het buitenleven
keert.
Wanneer ik uitschei met rijden, ga ik weer vinken. Je moet 't kennen, maar als je
't kent, zit er ook zooveel in. Dat is ook 'n sport en wie er eenmaal in thuis is geraakt,
kan er niet mee ophouden. Zag je, daar ging een ringmusch, zoo'n kleine met een
witten ring om den hals. Dat is anders als met fietsen, daar krijg je op den duur genoeg
van.
‘Wil jij er dan mee uitscheiden?’
‘Ja nu nog niet, 'n jaar nog misschien. Als er nou een jonge Hollander was, waar
wat in zat, dan zou ik er plezier in hebben om dien kerel er te helpen brengen. Maar
dan moet het een fideele kerel zijn en niet een, die al praatjes maakt voor hij wat is.
Je schrikt om er aan te beginnen, want het zijn over het algemeen van die rare snuiters.
Waar je zelf jaren werk over hebt gehad, meenen zij te weten in 'n week. Het kieken
wil wijzer zijn dan de hen. Ik zal er dan ook maar niet mee beginnen. Nog een jaar
misschien, en dan schei ik er mee uit, dat is het beste. Het geheele volgende seizoen
zit ik in Amerika. Dat legt zwoerd op het bord en dan ... och, dan weet ik het nog
niet. In Maart ga ik weer op de boot, want dan moet ik 'n Zesdaagsche rijden en dan
blijf ik tot October in Amerika.
‘En eind Juli of begin Augustus worden in Holland de Wereldkampioenschappen
verreden,’ merkte ik op.
‘Daar rijd ik niet in mee,’ antwoordde Moeskops nadrukkelijk. ‘Ik heb met
Chapman gecontracteerd tot October 1925 en die laat me heusch niet los.’
‘Maar waarom heb je dat dan gedaan,’ vroeg ik gepikeerd.
‘Omdat het me niks meer schelen kan, omdat ik er toch mee ophoud en omdat ik
ergens de smoor over in heb. Ik ben graag in Holland, maar ze laten me de wereld
door zwerven, want ze geven mij geen contracten. Voor buitenlandsche renners
betaalde Amsterdam gekke prijzen, maar mij hielden ze aan het lijntje. Telkens zou
ik rijden, maar 't ging ook telkens niet door. En nu zouden ze wel van mij willen
hebben, dat als nou de Wereldkampioenschappen te Amsterdam worden gehouden,
dat ik dan even kom assisteeren om het feest te helpen opluisteren. Je snapt, dat ik
daarvoor bedank.’
Ik gooide het over een anderen boeg en begon over zijn jongste tournée in Amerika.
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‘Je hebt er daar gauw een eind aan gemaakt, door al je matches in twee ritten te
winnen.’
‘Och ja, ik moest zooveel rijden, vaak 's middags en 's avonds, en dan maak je het
kort. Ik won ze allemaal in twee ritten, behalve tegen Arthur Spencer. Daar heb ik
er vier tegen verloren of feitelijk maar drie, want bij dien vierden werd ik
gedisqualificeerd. Dat zat zoo: ik had den eersten rit gewonnen en in den tweeden,
in vollen spurt, toen ik naast hem kwam om te passeeren, stak hij zijn elleboog in
mijn zij, je weet wel, net zoo boven je dij. Dan kom je er niet langs hè, want hij houdt
je zoo tegen. Toen ben ik naar Spencer toegegaan en heb ik tegen hem gezegd, dat
heb je me nu gelapt, maar nu zal ik je dadelijk eens laten zien, hoe ik zooiets kan
doen. Nou, toen ben ik den derden rit met mijn volle gewicht op hem gaan hangen.
Spencer moest toen terug leunen om in evenwicht te blijven en tegen elkaar hangend
liepen we over de streep. 't Was ineens uit. Die grappen heeft hij niet meer uitgehaald.
Anders een beste rijder, die Arthur Spencer. Hij is mijn zwaarste concurrent van de
geheele wereld. Hij is sterker dan een der anderen hier in Europa. Maar nu moet je
niet vergeten, dat ik hem daar kwam opzoeken. Dat is 'n groot voordeel voor hem.
Ik heb hem dan ook gezegd, dat, als hij naar Europa kwam, hij hier, al is hij ook
sneller dan de anderen, toch in den beginne veel zou verliezen, want hij kent de
groote banen niet. Hij is alleen maar kleine van 250 M. of minder gewend. Maar
daar is hij dan ook een baas op.
Wat die bekendheid met een baan beteekent, begrijp je als ik zeg, dat hij mij buiten
Newark nergens heeft kunnen slaan. Alleen in Newark - hij rijdt daar zeven jaar op
dat baantje - heeft hij mij kunnen kloppen, driemaal. Zoodra wij op andere banen
kwamen, won ik. Zeven maal heb ik van hem gewonnen.
Ook de renners stelden veel belang in onze ontmoetingen. Oude rotten als Goullet,
die na hun rit altijd direct in hun cabines verdwenen, omdat zij de rest van het
programma aan hun laars lappen, kwamen uit hun holen te voorschijn, wanneer het
duel tusschen Spencer en mij begon. Zij gaven Spencer raad, vertelden, wat hij wel
en wat hij niet moest doen en vuurden hem tijdens den rit geweldig aan. Dat was
geen uiting tegen mij, maar 'n kwestie van vakgenot. Zij wisten zoo'n strijd te
waardeeren en wilden er het fijne uithalen. En juist dat vak-oordeel prikkelde mij en
als ik dan reed, nou dan reed ik eigenlijk meer voor mijn collega's dan voor het
publiek.
Ze wilden mij nog lijmen voor Australië, waar het seizoen in October begint. Maar
nu ik dat contract met Chapman heb, voelde ik er niets voor. Ik blijf nu een tijdje in
Holland en oefen een beetje op den weg. Schrijven om ergens te rijden doe ik deze
maanden niet. Wie me hebben wil, weet wel waar ik woon. Ik
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ga een beetje mijn gemak houden, totdat ik het groote contract met Chapman moet
nakomen.
'n Best land voor sprinters, Amerika. Maar je moet tot de sprinters behooren, die
'n hoofdnummer kunnen maken. Zij moeten reclame met je kunnen maken, dan is
het klaar. De sprinters, die er net zoo tegenaan zitten, de menschen van de tusschenklas
zal ik maar zeggen, halen net hun kostje op, doch moeten veel meer in andere
wedstrijden rijden. Maar ben je hoofdnummer, dan heb je het best. 't Is hard werken
en je vliegt van de eene plaats naar de andere. Zoo rijd je in Boston of New Bedford
en zoo zit je in New-York, maar je verdient er in de week dan ook vijf of zesmaal
zooveel als hier. Wat hier gemiddeld een heel seizoen voor je is, is daar 5 à 6 weken.
Je voelt nu wat het is, als ik weg ga Maart ... April ... Mei ... Juni ... Juli ... Augustus
.:: September ... en October. Zeg maar kleine acht maanden. Dan ga ik weer rusten
en wie weet, vermoedelijk blijf ik rusten.
Het grijze Fordje zwaaide den hoek om en stond stil voor onze deur.
‘Zeg,’ zei Moeskops, ‘van de week kom ik je 's ochtends halen, 'n uur of half zes,
dan gaan we vinken.’
‘Allright ... dan moeten we zien, dat we 'n sperwer te pakken krijgen.’
‘Nee man! ... puttertjes ... bij 'n zacht Zuidenwindje.’
Het was September, de trekmaand der vogels, de maand van de zachte Zuidenwindjes,
de herfstmaand, waarin de natuur in kleurenpracht haar vermoeidheid toont.
Ook Moeskops had zijn vermoeidheid getoond. Hij had het duidelijk te kennen
gegeven, dat hij moe van het rijden was, dat hij het rennen begon beu te worden.
‘'n Jaar nog misschien ...’
‘Vermoedelijk blijf ik wel rusten ...’
‘Schrijven om ergens te rijden, doe ik deze maanden niet ...’
De eerste symptomen waren er.
De gretigheid, de ambitie, waren aan 't slijten.
Niet de spier, doch de commandant van de spier begon het af te leggen.
John Stol had het ons jaren tevoren gezegd, toen hij zoowat tien jaar achtereen
wedstrijden had gereden en hij weer, voor de zooveelste maal, naar België moest:
‘Ik zie er zoo tegenop. Ik heb de geheele week geen kar meer aangekeken. Ze hebben
me naar den trein moeten brengen, anders was ik niet gegaan, alhoewel er toch 'n
hooge boete op stond en ik bovendien nog het geld van mijn contract zou missen. Ik
ben lichamelijk minstens zoo goed als ooit tevoren, maar de lust is weg, het gaat niet
meer. Het is geen rijden meer, maar het is een geweldpleging
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op jezelf. Dat krijgt ieder renner, ieder renner op z'n tijd. De een krijgt het wat vroeger
en de ander wat later, maar krijgen doet hij 't. En 't kost heel veel moeite om er
overheen te komen. Heb je het eenmaal te pakken gehad, dan komt dat beue gevoel
telkens terug. De renners die geen sou bezitten moeten er doorheen en,
noodgedwongen, rijden zij door, totdat ze geen tand meer in hun mond hebben
desnoods. Maar wie wat heeft weggelegd, sneuvelt als renner juist aan dat steuntje,
dat de kracht wegneemt om over dien tegenzin heen te komen.’
Die beuheid, die oververzadigdheid had zich bij Moeskops voor de eerste maal
aangekondigd.
Slechts twee wedstrijden reed hij nog in '24.
En om wat afleiding te hebben en om zijn body weer eens wat anders te laten doen
ging hij weer naar de athletenclub. Hij worstelde weer wat met de zwaargewichten
en won zelfs van den kampioen van Zuid-Holland.
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1925. Amerika. C'est fini avec Moeskops.
Eind Januari liep ik bij hem aan. Tot nog toe had hij zijn tijd gevuld met het Fordje,
met frisch gelummel op de vinkenbaan, met worstelen en duivenmelken. Maar nu
was hij aan den slag! Hij had een van zijn werkbuien en die nemen bij hem den vorm
aan van een arbeids-eruptie. Als hij werkt, werkt hij voor vijf kerels tegelijk. Daar
zie je aan, dat het lichaam van een gezond athleet iets doen moet. Het luiert een tijd,
maar het kan niet blijven luieren. Het vraagt om sport en als het niet aan sport doet,
doordat de geest van die sport oververzadigd is, dan vraagt het om arbeid. En als het
dan arbeidt, dan haalt het zijn schade in en werkt het meteen voor den tijd, waarin
het geluierd heeft. Als werken ‘uitspanning’ is, gaat het vaak in een tempo waartegen
een voorwerker bij het Taylor-systeem het aflegt.
Zoo heb ik den luierenden sprintkampioen gezien bij het maken van een carrosserie
op een tweedehands chassis; bij leggen van zinken goten in de huizen, waarin hij
zijn spaargeld heeft belegd, bij het uitbreken van schoorsteenen en het repareeren
van daken; bij het zagen en schaven en timmeren en plaatsen en stellen van kozijnen,
van ramen en deuren; bij het leggen van vloeren en het maken van serres, want
heusch, zijn handen staan niet verkeerd. En dan nu was hij bezig om sloten te
repareeren. Een paar bewoners hadden geklaagd, dat zij last hadden met de sloten
en na een tijd van luieren had hij ineens de heele mik-mak eruit gehaald. En daar
lagen nu uit een heel ritsje panden voordeursloten, kamerdeursloten, kastdeursloten,
er lagen er wel zestig op een rijtje, met briefjes er aan. En hij vijlde en smeerde en
zette nieuwe veertjes in, bewegelijk en druk als een hen tusschen kuikens.
Ik babbelde wat over dat reparatiewerk, doch toen stak ik van wal. Want men had
mij gevraagd of ik hem polsen wilde of het nu toch werkelijk waar was, dat hij in
Amerika bleef en dus niet aan het Wereldkampioenschap zou deelnemen.
‘Ze zullen het van 't jaar zonder mij moeten doen in Amsterdam. Dat blijft toch
in hun lijn ... ze hebben het immers zoo vaak zonder mij gedaan.’
Half Februari gaat hij naar Parijs om zijn bullen te pakken en dan 1 Maart start
hij te New-York in een Zesdaagsche met

Joris van den Bergh, Te midden der kampioenen

154
Degraeve als koppelgenoot. Den tweeden dag kwam hij te vallen en alhoewel hij
slechts een paar schaafwonden had opgeloopen, gaf hij den strijd op. Voordat het
erger werd, gaf hij den strijd op. Voordat het erger werd ... Ja! want van die valpartijen
in Amerikaansche Zesdaagschen, had hij herhaalde malen verteld.
De jacht op dollars gaat gepaard met brutaal en roekeloos rijden. Om een premie
te bemachtigen wringen de renners zich erdoor, zij boren zich naar voren. Zij wagen
hun huid en die van anderen. In een Amerikaansche Zesdaagsche vormen de
valpartijen dan ook een onderdeel van het programma. Zij behooren erbij als entremets
bij een diner. Zoodra het startschot is gelost, prepareert de verbandkamer zich. Groote
potten met een week gele zalf staan gereed. Die zalf wordt met een kwast op linnen
strooken gesmeerd. En zijn dan de wonden 't zij met ether, 't zij met loogvrije zeep,
gereinigd, dan wordt de strook met de gele zalf er op gezwachteld en dan luidt het
parool: rijden maar! Dermate heilzaam is die zalf, dat nog tijdens de race, binnen
een paar dagen, de wonden heelen. Merkwaardig genoeg wordt die zalf hier in Europa
zoo goed als niet gebruikt ... niet meer gebruikt. Zij heet Ergotine. Op geen enkele
baan, noch in Engeland, noch in België, noch in Frankrijk, noch in Italië, noch in
Zwitserland, noch in Duitschland, noch in Holland, nergens en nergens heb ik een
medicus een valwond met die zalf zien behandelen. Doch renners, die hier in Europa
een duikeling hadden gemaakt, heb ik vaak hooren zuchten: had ik nou maar dat
Amerikaansche smeersel hier. Zij, die er meerdere malen zoo snel mee genezen zijn,
roemen het Amerikaansche product om strijd. Doch naar mij van medische zijde
werd medegedeeld, is men hier afkeerig van Ergotine (als zalf), aangezien zij
jeukziekte kan tengevolge hebben.
En - is het niet merkwaardig - ook hier in Europa is een uitmuntende zalf voor
valwonden. Het is een Italiaansche zalf, een harde zwarte zalf, bij aanwending
waarvan ik prachtige resultaten heb gezien. Ook die zalf zag ik nimmer door een
medicus aangewend. Het schijnt, dat de medische faculteit die zalf niet kent, maar
goed is zij, volgens oordeel van renners, die er mede behandeld zijn, minstens even
goed als ... de Amerikaansche. De drawback is echter, dat die zalf in Italië alleen bij
één man te verkrijgen is. Doch daarover nog later.
Zooals gezegd, die Amerikaansche zalf is goed, uitmuntend zelfs. Maar als je naar
Amerika komt om sprintmatches te rijden, dan is het toch maar beter, dat je niet
begint met je zwaar in het medicament te zetten. En daarom verdween de Lange den
tweeden dag, na 'n goedaardigen val, uit de Zesdaagsche.
Vóór het erger werd.
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Toen kwamen de overwinningsberichten, van week tot week, neen haast van dag tot
dag.
Men had gezegd, dat Moeskops een langdurige inzinking had gehad en dat hij die
nu te boven was. Dat was de taal van hen, die niet begrepen. Heeft iemand die teveel
taartjes heeft gegeten en 'n moment geen taartjes meer kan zien, een inzinking?
Oververzadigd was hij geweest. Hij had geen ‘taartjes’ meer kunnen zien. Doch nu,
na eenige maanden andere spijs te hebben gehad, lustte hij weer gebak.
Haast van dag tot dag volgden de overwinningsberichten.
De laatste helft van Maart, de geheele maand April, de geheele maand Mei, werd
het overwinning op overwinning. En hoe meer hij won, hoe levendiger hier in Holland
werd betreurd, dat de geweldenaar den titel van Wereldkampioen aan een ander zou
overlaten.
Er ontstond een actie, een soort georganiseerde beweging, om hem hier te halen.
Zijn vrienden, zijn ouders, bondsbestuurderen, schreven hem brieven, waarin
gespeculeerd werd op ijdelheid, waarin gevoelsmotieven werden ontwikkeld, waarin
nationale overwegingen werden gesteld, de invloed van een knappen, rondborstigen
hartedief kwam er zelfs aan te pas ... maar laconiek schreef de Lange terug, dat hij
bleef. De hoekige kant aan zijn karakter, welke velen vaak heeft geërgerd, sneed
door zijn brieven heen.
Hem was voorgehouden, dat een man als hij niet meer zichzelven, doch zijn land
toebehoorde en dat hij niet vrij meer was, doch door zijn grootte, verplichtingen op
zich had geladen. Ja, hem was gezegd, dat hij tot op zekere hoogte zelfs het recht
miste, te weigeren, zijn titel te verdedigen en dat hij - de renner van beroep - zelfs
commercieele offers had te brengen. In zijn antwoord ontkende hij niet, dat zijn
uitzonderingspositie als vooraanstaand sportman hem plichten oplegde jegens zijn
land. Doch scherp vroeg hij, of dat land dan geen verplichtingen had tegenover hem.
Enfin hij bleef.
En ik bleef in correspondentie.
Toen kwam er een brief, dien ik las, nog eens las en den volgenden ochtend nog
eens doorliep. Er stond niets bijzonders in, er werd in gevraagd naar de vrienden en
kennissen, er werd luchtig in gebabbeld over Amerikaansche ontmoetingen, over
Arthur Spencer, enfin, het was zoo'n gewoon babbelbriefje.
Maar het kan ook een heel gewone dag zijn zonder wolkje aan de lucht en dan kan
je toch het gevoel krijgen, dat er verandering van weer komt. En zoo was het nu met
dien brief ook, de atmospheer wees op verandering.
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Kort na ontvangst van dien brief, werd hij voor de eerste maal geklopt. Het was toen
einde Mei. Na Spencer verscheidene keeren geslagen te hebben won deze een enkele
maal. Half Juni werden de nederlagen talrijker en eind Juni werden zijn overwinningen
zelfs schaarsch.
Het best reed hij nog tegen Arthur Spencer, zijn sterksten tegenstander. Het scheen,
dat die ontmoetingen zijn energie opriepen. Het ging toen om en om, dan won Spencer
en dan Moeskops. Maar tegen anderen verloor hij. Zijn gemoedstoestand was in de
war.
Tegen Spencer verzamelde hij zijn energie en was hij met zijn gedachten bij de
race. Maar tegen anderen reed hij werktuigelijk, zonder eenigen moreelen bijstand.
Hij was, zooals mij later duidelijk is geworden, ziek. Hij was home-sick. Hij had
heimwee en ... er was nog iets anders, waarover straks nader.
Zoo wordt het half Juli en kwamen de Wereldkampioenschappen in zicht.
Kom toch over, werd hem uit Holland toegeroepen. En toen, home-sick als hij
was, kon hij dien roep niet langer weerstaan. Eind Juli kwam het telegram: ik kom.
Drie maanden van zijn Amerikaansch contract gingen te loor. Het scheelde hem
een zak met dollars. Doch hij kon niet in Amerika blijven.
Dinsdag 11 Augustus, dus vier dagen voor het wereldkampioenschap arriveerde hij
te Rotterdam.
Ik zou hem van de boot halen en telephoneerde. Tegen half elf werd de
‘Nieuw-Amsterdam’ voor den wal verwacht. Maar voor tienen hadden de passagiers
het schip reeds verlaten en in mijn eentje keerde ik naar het station van de Electrische
terug. Daar op het terras bij Loos, zat iemand, die mij toewuifde. Het was Moeskops,
vergezeld van Vader, Moeder en eenige vrienden.
Ik nam hem goed op. De tiendaagsche zeereis had hem een blos bezorgd, maar
zijn gelaat was sterk vermagerd en zijn oogen bevielen mij niet, zij stonden een beetje
hol.
‘Hoe gaat het?’ vroeg ik.
En terwijl hij mij de hand drukte, klonk het toen: C'est fini avec Moeskops!
‘Niet zoo somber.’
‘Werkelijk, ik zal mijn best doen, maar ik ben geen schaduw van wat ik was.’
Amerika?
‘Och! daar spreek ik morgen wel over, onder vier oogen.’
Den volgenden dag, onder vier oogen.
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Wij zitten op het Stationsplein, op een terras, in rieten leunstoelen, in de felle zon.
Dat is dezelfde zon als in Amerika schijnt, maar ik zeg je, dat het hier een andere
is. Hier is het een frissche zon, die verkwikt, in New York is het een loodzware zon,
die vermoeit. Ik kon het niet langer uithouden in Amerika. Maart, April, Mei, Juni
en Juli ben ik er geweest, Augustus, September en October gaf ik cadeau. Ik zou er
ziek, erg ziek zijn geworden.
Chapman had de pest in, toen ik wegging. Hij zeide: het is wel goed, dat je even
uit de course bent. Je komt er vanzelf weer in en dan klop je de heele zaak weer. Dat
trekt opnieuw. Weet je wat hij zei? Er is nog nooit een sprinter uit Europa gekomen,
die hier een indruk van superioriteit heeft kunnen wekken. Hij noemde een heele
sliert namen: Jaap Eden, Rutt, Harry Meyers, Poulain, Ellegaard, enfin, 'n heele sliert,
maar geen een die in den sprint in Amerika uitblonk. Met mij kon hij zaken doen.
Daarom had hij de pest in, dat ik 'm smeerde ...
Dag in dag uit hetzelfde liedje: auto-trein-wielerbaan en dan maar winnen, winnen
en winnen. Maart, April en Mei overwinning op overwinning. Dat was me iets voor
de Amerikanen. Wat heeft Chapman een geld aan mij verdiend. Maar ik zou er mee
onderdoor zijn gegaan. Ik begon stil en lusteloos te worden. En ineens draaide het
geheele programma om. Ik verloor een race, doordat ik maar achter den vent bleef
aanfietsen. Ik zag geen publiek en ik wist niet eens, dat ik in een wedstrijd lag, zoo
zat ik aan andere dingen te denken. En toen die jongen doodviel, was het heelemaal
met me afgeloopen.
‘Wat zeg je? ... Toen die jongen dood viel.’
‘Och ja, jij bent de eerste met wien ik er over spreek. Ik geneer me er eigenlijk
over, want zoo'n groote vent als ik had zich daar toch overheen moeten zetten. Je
moet er ook niet met anderen over praten, want voor een gezonden vent klinkt het
kinderachtig. Wat kan je er echter aan doen, ik had heimwee, ik had geen wil meer,
en dan grijpen sommige dingen je beet als een tang met tanden. Je komt er niet meer
van los. Nou, op 'n middag dan zat ik op het hek van de baan naar het trainen te
kijken. Hier reed een groepje, en daar reed een groepje, maar daar tusschen in, alleen,
zat een amateur, een jongen uit Chicago, een aardige levenslustige knul, die, misschien
wel omdat ik naar hem zat te kijken, een spurtje ging maken. 'n Tijdje later haalde
ik mijn fiets om zelf wat te trainen en toen kwam die jongen aan mijn wiel zitten. Ik
zou 'n spurtje maken en net toen ik een beetje in tempo lag, sprong mijn voorband.
Mijn velg raakte toen de baan en ik viel. En die jongen uit Chicago viel over mij
heen. Maar nou moet je die fataliteit hooren. Onder aan de baan lag een latje los,
waarvan het einde een beetje omhoog stak. En daar sloeg
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me die jongen met zijn hersenpan pardoes in dat latje. Met een sprong was ik bij
hem. Maar hij was al dood. Ik mankeerde niets, ik had amper een schrammetje.
En die jongen, die levenslustige knul van 'n jaar of negentien, lag daar dood.
Een paar seconden terug had hij me nog lachend aangekeken en nu droegen wij
hem weg, marmerwit, gebroken oogen, dood.
Ik heb er niet van kunnen slapen. 's Nachts als ik lag te piekeren over het
‘waarom?’, dan zag ik hem op zijn fiets zitten en dan droegen wij hem weer weg.
En dan piekerde ik nog verder om het: ‘waarom?’. Waarom ik geen schram? Waarom
hij dood?
Waarom moest ik vallen. Waarom moest dat fatale latje daar los liggen. Als ik
dien dag niet geoefend had, neen, als ik maar een paar seconden later mijn spurtje
had ingezet, dan zou de jongen nog leven. Zou hij dan nog leven?
Och man! ... tot zelfs op de terugreis, aan boord heb ik er nog last van gehad. Nu
is het bijna weer weg, want weer thuis, en weer bij de vrienden en kennissen, niet
ziek meer, is er weer opgewektheid in me. Vergeten doe je echter zoo'n jongen nooit.
En als je een paar maanden bent afgetakeld, lap je de zaak in een paar dagen niet bij.
Nog twee dagen en dan hebben de Wereldkampioenschappen plaats.
C'est fini avec Moeskops!
Zaterdag 15 Augustus 1925.
De Eerste Dag van de Groote Gebeurtenis.
Voor de Nederlandsche wielersport was het al een buitengewoon groote
gebeurtenis. Het was toch de eerste maal, dat in Nederland de
Wereldkampioenschappen werden gehouden. En die eerste maal ging vergezeld van
buitengewone omstandigheden. Er was nog nimmer een renner geweest, die vier
achtereenvolgende jaren het Wereldkampioenschap had gewonnen. Nu was er een,
'n Hollander nog wel. En die Hollander zou zijn titel verdedigen in Holland. Op eigen
bodem, voor zijn eigen volk zou hij trachten voor de vijfde maal het
Wereldkampioenschap te winnen.
Er trilde in de menigte de verwachting, een beroemd landgenoot zijn roem voor
‘eigen oogen’ nog te zien vergrooten.
Dien eersten dag hadden de amateurs, wier aantal grooter was, het hoogste woord.
De beroepsrenners hadden slechts de series te rijden, in matches à deux.
En deze brachten de volgende uitslagen:
1e serie 1. Michard (Frankrijk) n.g. Ellegaard (Denem.) 1 l.
2e serie 1. Degraeve (België) n.g. Spears (Australië) ½ wiell.
3e serie 1. Kaufmann (Zwitserl.) n.g. Mori (Italië) ¾ lengte.
4e serie 1. Schilles (Frankrijk) n.g. G. Leene (Holland) 1 l.
5e serie 1. P. v. Kempen (Holl.) n.g. Gottfried (Duitschl.) 1 l.
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6e serie 1. Walk over voor K. v. Nek wegens niet opkomen van Poulain.
7e serie 1. Moeskops n.g. Bailey (Engeland) 1 lengte.
Toen Moeskops op de baan verscheen, daverde het applaus hem tegemoet. Hij
reageerde er niet op en haastte zich aan den start meer dan gewoonlijk. Later zei hij:
ik wilde den rit gauw achter den rug hebben, omdat er weifeling in mij was.
Hij drong Bailey de leiding op en bleef achter den Engelschman, ook toen deze
op 250 M. den spurt inzette. Op 120 M. kwam Moeskops achter hem vandaan, niet
met een bliksem-spurt, niet met een flits, doch gewoon, in een geleidelijk hooger
tempo. Het fonkelende brio ontbrak aan zijn spurt. Maar hij had gewonnen en toen
barstten de toejuichingen los.
Toen moesten de prof's, die verloren hadden nog herkansingsritten rijden om één
plaats.
In den eersten rit won Spears van Ellegaard, in den tweeden sloeg G. Leene, Mori
en in den derden won Bailey van Gottfried, waarna de beslissing van de herkansing
den uitslag bracht: 1. Bailey, n.g. Spears en G. Leene, zoodat Bailey dus nog voor
de kwart-beslissingen (die den volgenden dag verreden werden) in aanmerking kwam.
's Avonds op het Rembrandtplein, sprak ik Moeskops even.
‘Enfin, je hebt gewonnen vandaag!’
Nou ja, maar. dat was toch geen sprinten, het was gewoon hardrijden. In een echten
sprint spatten de vonken eruit, maar dit was een stukje hout, dat begon aan te gloeien,
't verschil is duidelijk, niet? Als ik morgen van binnen maar 's goed warm werd, als
er maar iets gebeurde, dat me opwond. Dan fietste ik misschien wel beter, maar 't
blijft zoo lauw in me. Begrijp je nou, waarom je een renner ook naar z'n oogen moet
beoordeelen. 'n Renner moet 'n blik hebben als een haan, er moet 'n glans in zitten
als bij 'n roofvogel, zijn oog moet lachen van levenslust en bijten van nijd tegelijk.
Sportlui met 'n gewonen, goedigen blik worden geen kampioenen. Ik voel me nou
niet als een haan, doch als een Kapoen.
'n Zondagochtend met druilend weer, dat langzamerhand opknapte.
De menigte begon toe te stroomen. En weldra waren de rangen rond de oude baan
van dwarslatten gevuld met zonnig, tot juichen gereed publiek. Er zat ‘gang’ in de
menigte, men behoorde dien dag bij elkaar, er circuleerde iets van rang tot rang. De
gevoelens liepen als een cirkelstroom rond de balustrade. Straks zouden die duizenden
spontaan van hun zetels omhoog komen en er zou een golf van enthousiasme gestort
worden op den landgenoot, die in triomph zou worden rondgedragen.
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Want gisteren hadden ze toch gezien, dat Moeskops in conditie was. Hoe gemakkelijk
had hij niet van Bailey gewonnen. Hij had niet eens voluit gespurt!
Ja zoo gaat het.
Ik ken menschen, die gedurende twintig jaar de wedstrijden getrouw volgen,
wielersportliefhebbers, die ook nog op door de weeksche dagen naar de baan gaan
en de training bijwonen, die de tijdschriftartikelen verslinden en met de renners
contact zoeken om vakgeluiden op te vangen en die nog totaal geen kijk op 'n course
hebben. En ik heb zelfs Bondsbestuurders gekend, die zoo ongeveer 'n halven
menschenleeftijd 'n hoog woord in de wielersport hebben gevoerd, die alles mee
bedisselden, renners beoordeeld hebben, beslissende uitspraken hebben gedaan inzake
wedstrijden en de manier van rijden, en die van een course zoo goed als niets zien.
Zij zien 3 of 4 renners hardrijden, zij zien den een winnen en den ander verliezen,
maar daar blijft het dan ook bij. Van het fijne in een course, het hersenwerk, de
bedoeling, de superieure techniek en de oorzaak waardoor de sterkste soms verliest,
het falen van een bedoeling en de reden daarvan, daar zien zij niets van.
En een renner beoordeelen, dat vermogen zij totaal niet. Is het dan te verwonderen,
dat dáár te Amsterdam door de gelegenheidsmenigte de zwakke manier, waarop
Moeskops Bailey had geslagen, voor een vertrouwenwekkende uiting van macht
werd aangezien.
Straks zou Moeskops weer winnen en dan, als hij dan voor de vijfde maal ...
Toen hadden de kwart-beslissingen plaats.
Michard won zonder moeite van Klaas van Nek. En Schilles liet op 200 M. Van
Kempen stilstaan en won spelenderwijze.
Moeskops had het toen tegen Degraeve op te nemen. De Belg reed de baan hoog,
op de helft en wilde bij het ingaan van de laatste bocht hard vertrekken en naar
beneden loopen. Moeskops was hem echter voor en vertrok, binnendoor komend,
iets eerder. Degraeve kwam spoedig aan zijn wiel en ging meteen tot den aanval
over, doch op de zware baan kon hij er niet langs komen en werd met halve lengte
geslagen.
De laatste kwart-beslissing won Kaufmann van Bailey en zoo hadden zich dus
voor den halven eindstrijd geclasseerd: Schilles, Moeskops, Michard en Kaufmann.
Moeskops kreeg Schilles tegenover zich.
Dat was een licht kostje volgens het algemeene oordeel. Maar Schilles is altijd
een onberekenbaar renner geweest. Fransche kenners, o.a. Poulain, zijn van oordeel,
dat Schilles de snelste

Joris van den Bergh, Te midden der kampioenen

161
renner is geweest, die Frankrijk heeft gehad. In de pure vitesse was hij Frankrijks
beste man. En hij kon vertrekken als een kogel. Zijn demarrage was een ruk en een
vervaarlijke sprong. Alle renners, die tegen Schilles gereden hebben, zijn het er over
eens, dat hij in deze nauwelijks te evenaren viel. Een vliegende snelheid kon hij dan
laten volgen. Trouwens, het wereldrecord over 200 M. staat sinds 1915 op zijn naam
met 11.6 sec., gereden op een cementen baan (Vincennes). Maar Schilles had een
gebrek, hij had, wat de renners noemen geen ‘kop’. Hij wist van zijn gaven niet
voldoende te profiteeren; hij wist er niet uit te halen, wat er in zat, hij overzag een
situatie niet snel, en was tactisch te weinig ontwikkeld.
Hij had geen ‘kop’, dus m.a.w. hij reed vaak dom. Zijn hersens steunden zijn werk
onvoldoende. Maar wanneer een race verliep, zooals hij dat gaarne had, wanneer er
toevallig naar zijn inzicht van dat moment werd gereden, dan vielen vaak de sterksten
aan zijn vliegende snelheid ten offer.
Schilles was niet constant, hij reed bij buien en men wist nooit, wat men aan hem
had. In een zelfde race kon hij den indruk van drie verschillende renners wekken.
Zijn serie kon hij per geluk winnen, den halven eindstrijd kon hij brillant rijden en
in de finale kon hij weer een volle klasse minder zijn. Schilles is nooit in den smaak
van het Fransche publiek gevallen, niet alleen daardoor, maar ook wijl hij, met het
hooge stuur, een lompen stand op zijn machine had en zijn groote kop met de
geprononceerde onderkaak en de te groote tanden een beletsel vormden om hem de
sympathie der Franschen te doen ten deel vallen. Het Fransche volk verlangt nu
eenmaal ‘stijl’ en Schilles was stijlloos en van alle aantrekkelijkheid gespeend. Hij
was niet de bonne allure en deswege ook min-geliefd.
Een licht kostje zou Schilles voor Moeskops worden, werd alom gemeend.
Maar het zou anders uitkomen.
Schilles ging in langzaam tempo voorop en toen nog 350 M. te rijden waren, kroop
Moeskops achter hem hoog in de bocht. Vijftig M. verder nam Moeskops de leiding
langzaam over en om Schilles geen kans te geven hem te verrassen, demarreerde hij
meteen. Moeskops had toen drie lengten voorsprong verkregen en in plaats van door
te zetten, beging hij de fout van Schilles in het midden van de laatste bocht te laten
naderen en met den Franschman schuin naast zich de bocht uit te komen. Deze reed
prachtig en centimeter aan centimeter winnend schoof hij naast Moeskops. 1 Meter
voor de streep lagen zij precies gelijk en toen won Schilles er nog een centimeter bij.
Het was gebeurd!

Joris van den Bergh, Te midden der kampioenen

162
Met nauwelijks waarneembaar verschil was de groote favoriet geslagen.
Nimmer heb ik een menigte zoo teleurgesteld, maar daarbij ook nimmer zoo
waardig gezien.
Zoodra Moeskops geslagen was, viel er over 't zonnige Stadion, dat toch in
feeststemming was, een ijzige koelte.
Het was alsof we buiten, in de eenzaamheid waren, inplaats van omringd te zijn
door 15.000 menschen. Het was, als zaten de menschen daar bevroren; het was er
een moment beklemmend stil. Doch toen, plotseling zijn ontgoocheling te boven,
juichte het zeer sportieve publiek den Franschman, die gewonnen had, toe.
Moeskops stapte van zijn machine, bedaard.
En met bedaarde passen schreed hij over het middenterrein... moederziel alleen.
Ik ging naar hem toe.
‘Gecondoleerd.’
En toen volgde kalm, maar gezegd bij gevoileerde oogen, dit antwoord: ‘Ik wist
het, ik had er op gerekend, ik had het je immers gezegd. Nu wint Kaufmann, dat zal
je zien.’
Hij droeg zijn nederlaag als een kerel. Uiterlijk onbewogen schreed hij voort, naar
zijn boxe, met kalme passen.
Geen gebaar, geen woord.
Maar in het Stadion was het stil, heel erg stil.
Toen moest hij nog rijden met Michard om den derden of vierden prijs. Maar daar
was hij niet voor gekomen.
Hij was gegaan om te winnen. En om dien rit gaf hij dan ook niet.
Aan Michard kwam de derde prijs.
En Kaufmann werd wereldkampioen. Hij won van Schilles, die vergat van zijn
demarrage gebruik te maken en van Kaufmann wilde winnen, zooals hij van Moeskops
gewonnen had: er naast komen, om dan centimeter aan centimeter te winnen. Doch
er lag nu geen man voor hem, zwak van wil, doch een kerel, die voor zijn kans met
wilde energie streed, die er woest en woedend aan rukte en de veronderstelde winst
van centimeters tot een winst van halve centimeters terugbracht. En zoo kwam
Schilles, die, als hij op 300 M. had durven demarreeren en den binnenkant genomen
had, stellig gewonnen zou hebben, ruim een wiellengte te kort.
Schilles, die zich beklaagde een ‘zwieper’ gekregen te hebben (hinderen door
omhoog loopen), verdween pruttelend in zijn boxe.
En Kaufmann, lachend en buigend, reed zijn eereronde.
Ik feliciteerde hem. En toen wees hij op Moeskops en zei: ‘Ik trof het, dat hij uit
vorm was. Als hij weer in conditie is, zal hij mij er weer geregeld uit rijden.’
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's Avonds had ik een gesprek met Moeskops. En wij kregen het natuurlijk over zijn
rit tegen Schilles.
‘Ik reed slecht!’
‘Neen, 't was veel erger, je reed dom!’
‘Dom? ... Wat had ik volgens jou dàn moeten doen?’
‘Jij had, toen je op 250 meter drie lengten voorsprong had, niet moeten wachten,
maar moeten doorzetten.’
‘Geen woord van waar!’ antwoordde hij opgewonden. ‘Geen woord van waar! ...
Als ik had doorgezet, was hij in een rush op me toe gekomen en zou meteen langs
me zijn gegaan.’
Ik, van mijn kant, betwistte dat met klem en er kwamen andere renners aan te pas.
De meeningen waren verdeeld. En Moeskops hield zijn meening vol en ik persisteerde,
dat ik hem voor de eerste maal in een groote race een tactische fout had zien begaan.
Totdat ik, 'n week later, uit Berlijn, een briefje kreeg. De kwestie had hem niet
losgelaten en nu schreef hij: jij hebt gelijk.
‘Ik zal je zeggen, waarom je gelijk hebt. Ik dacht nog teveel aan de snelle
Amerikaansche baantjes. Die loopen zoo licht, dat ze met 'n rush direct boven op je
zitten. Op de zware dwarslatten van het Stadion maak je geen rush. Ik geef toe, dat
het de vraag is, of hij mij ingeloopen zou hebben.’
Een briefje uit Berlijn?
Ja, hij was uit Amerika overgekomen om thuis op verhaal te komen.
Maar die nederlaag in Amsterdam was toch 'n beroerd geval. De oude lui hadden
ook op 'n overwinning gehoopt en nu moest de teleurstelling eerst maar wat slijten.
Daarom had hij een engagement te Berlijn-Treptow geaccepteerd. Hij reed daar
tegen de Duitschers Gottfried en Lorenz, en tegen Kaufmann. Van de Duitschers
won hij, van Kaufmann verloor hij. Hij bleef aan diens wiel en kon zijn beroemden
ouden sprong niet meer maken. Hij is moe, zeiden de Duitsche renners.
En naar aanleiding daarvan maakte toen de Berlijnsche correspondent van de N.R.
Crt. deze zeer juiste opmerking, dat ‘uitrusten, wezenlijk goed uitrusten, van den
mensch dikwijls nog meer psychische energie vergt dan hardnekkige training’.
Drie dagen later vervulde hij nog een contract te Parijs. En down en willoos, werd
hij daar geslagen door Schilles, Michard en Kaufmann.
't Is afgeloopen met hem, en voor goed, schreven sommige bladen.
En toen hij een volle maand later, 1 November, na al dien tijd geen fiets te hebben
aangekeken (hij moest tóch te Brussel zijn voor andere aangelegenheden) te Brussel
door Degraeve geslagen werd, ja! toen waren ‘ze’ het er allemaal over eens, dat het
blijvend en voor goed met hem afgeloopen was.
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Het was onder die omstandigheden, dat hij in ruim 7 maanden (Oct., Nov., Dec. 1925
en Jan., Febr., Maart en April 1926) geen racefiets aanraakte. Hij begon toen uit te
rusten, wezenlijk goed uit te rusten.
En Moeskops heeft daar meermalen van getuigd: bij die rust heb ik hem
geassisteerd. Ik heb hem helpen rusten. Maar ten leste heb ik hem ook uit die rust
gehaald en ter training gedreven, tot de training, welke hem het 5e
Wereldkampioenschap zou opleveren.
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Gesprekken.
Afgeloopen! en voor goed! hadden vlugge pennen geschreven. En wie Moeskops
sprak, moest die uitspraak wel beamen.
Met 'n zucht van verlichting, dat hij nu eindelijk van de rensport af was, had hij
het over zijn goede voornemens. ‘Ik heb de racerij vaarwel gezegd, eens en voor
goed. Ik ben beu van wedstrijden en beu van het reizen en trekken. En ik ga in het
Westland een lapje grond koopen met een boerengedoetje en daar ga ik wonen. Man!
wat ben ik blij, dat ik er van af ben, dat ik eindelijk mijn besluit heb genomen.’
Het kon moeilijk positiever worden gezegd.
En als hij het zelf zei, zou het toch wel zoo wezen.
Maar ik dacht daar toch anders over. Ik had te lang met wielerzwervers omgegaan,
om dit verschijnsel niet te kennen en om niet te weten, dat een renner die nog in zijn
volle kracht is, geen afscheid kan nemen. Het rennersleven neemt in de sportwereld
een geheel aparte plaats in. Zooals beroepsrenners over de wereld slingeren, komt
in geen enkele andere sport voor. Bij andere sportsmen, voetballers, athletiekers,
schermers - kortom, noem ze maar op! - beperkt het reizen zich tot een
gelegenheidstourneetje. Renners daarentegen reizen altijd: van week tot week, van
dag tot dag.
Er komt voor hen een tijd, waarop zij dat geslinger beginnen te haten. Met een
zucht van verlichting scheiden zij er van. Doch wanneer zij er van gescheiden zijn,
wordt hun duidelijk, hoezeer zij dat gehate leven beminnen. Het behagelijke rustige
leven brengt hun niet, wat zij er van verwachtten. Men leidt niet ongestraft jarenlang
een hotel-zwerversleven. Zoolang het merg in de botten nog niet is verdroogd, kunnen
zij niet van dat leven af.
De rustende, in huis-honkvastheid teruggetrokken renner, voelt niet, dat het
zwerversleven hem lokt. Hij voelt wèl, dat het rustige leven niet bevredigt, teleurstelt
zelfs en onrustig maakt. En die onrust drijft naar afleiding. .. en het einde van het
lied is, dat hij zijn racefiets weer in orde maakt en van Parijs naar Berlijn, en van
Berlijn naar Kopenhagen, en van Kopenhagen naar Leipzig of Breslau trekt.
Een renner die ‘op’ is, moet afscheid nemen.
Een renner, die zich verweren kan, keert doorgaans terug tot dat slingerende leven,
waarvan hij woedend zegt, dat hij het haat.
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Zijn afscheid was voor hem dus een feit geworden. En wij reden het Westland door
om naar een boeren-gedoetje te kijken. Op het platte land staat echter maar zelden
iets leeg. En hij kon dus voorloopig zijn spulletje niet inrichten.
Hij genoot in den beginne van zijn rust.
‘Maar alleen is maar alleen!’ zegt de volksmond en rusten is een zeer moeilijke
kunst. 'n Gezond mensch moet dan ook bij zijn rust geholpen worden. Rusten moet
je met z'n tweeën doen. Rusten is den tijd verslijten: wie alléén rust, verslijt niet den
tijd, doch zichzelf. Hij wordt iederen dag doodmoe van zijn ge-rust.
Dat voelde de Lange ook en hij vroeg mij 's ochtends in Het Roomhuis een kop
koffie te komen drinken.
Het werd een gewoonte. Nagenoeg iederen ochtend ontmoetten wij elkander in
Het Roomhuis en daar, op de veranda, in rieten armstoelen, zaten wij dan te praten,
rustig te praten over nieuws uit binnen- en buitenland, over stadsnieuws, over dieren,
menschen en verschijnselen, maar daar tusschen door hadden wij het ook over de
sport, over races, die hij had gereden, over sprinters en diverse typen, die te
rubriceeren zijn.
Ik heb het nu - zei op een dier dagen Moeskops - zoo gaandeweg over verschillende
typen met je gehad. Ik heb het gehad over Spears, den - man - van - den - gelanceerden
- spurt; over Sergent, die - aanzet - en - afstopt - aanzet - en - afstopt; over Kramer,
die - het - hebben - moest - van - een - rush; over Poulain, den - intelligenten onberekenbaren - tacticus - steeds - op - intimideeren - en - op - misleiding - uit - en
- daarbij - alle - details - der - rijkunst - volkomen - meester: over Kaufmann, den eenzijdige - wiens - gebrek - aan - algemeenheid - hem - een - langen - spurt - oplegt;
over Schilles, zonder - kop, 'n kogel - bij - het - vertrek - en - snel - als - de - snelste
- maar - toch - geen - groote - wel - een - gevaarlijke - die - van - iedereen - winnen
- kon.
Als je er nu nog Arthur Spencer bij hebt, dan heb je zoowat alle typen van sprinters
gehad. Zoolang als er wielerbanen zullen zijn van het tegenwoordige model, en
zoolang er gesprint zal worden op fietsen als wij nu hebben, zoolang zul je de sprinters
kunnen verdeelen in: type Spears, type Sergent, type Kramer, type Poulain, type
Kaufmann, type Schilles en type Spencer.
En type Moeskops! voegde ik er aan toe. Want jij hoort er bij als Moeskops - de
- man - der - vereenigde - kwaliteiten - sterk - als - een - beer - met - dierlijke souplesse - en - als - renner - wetenschappelijk - doch - onregelmatig - door speelschheid.
Nou, dat is goed, maar weet je nu, tot welke categorie Arthur Spencer behoorde?
'n Man van ontzaggelijke kracht en een wieleracrobaat met een vliegende snelheid,
die als een plotseling uit-
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schietende stormwind langs je heen komt, maar een, die niets anders kent, dan 'n
spurtje maken.
Arthur en Willy Spencer zijn broers. Zij zijn in Amerika ‘geimporteerd’. Van huis
uit zijn het Engelschen. Zij zijn geboren in Manchester (Arthur in 1897) en toen hij
4 jaar oud was, vertrok de geheele familie naar Toronto in Canada.
In 1915 zochten Willy en Arthur hun fortuin in New Ark, dat zoowat 25 K.M.
buiten New-York ligt. Ze waren ‘amateur’, nou, dat weet je. Ze krijgen in Amerika
geen geld maar bonnetjes, doch daar maken die amateurs toch geld van.
In 1915 won Arthur Spencer alle sprints en toen hij in 1916 professional werd,
begon hij maar liefst met Kramer te slaan. Je snapt, wat 'n deining dat gaf. Van
hetzelfde moment af is hij de snelste van Amerika en de snelste van de wereld
gebleven. Voor mij is Arthur Spencer de snelste sprinter, dien de wereld ooit gekend
heeft, maar dan alleen in de pure vitesse en in matches à deux.
Wat heeft hij echter aan zijn geweldige kwaliteit gehad? Niets!
Na acht jaar de snelste man van de wereld te zijn geweest, vertelde hij mij in 1924,
dat hij thuis 120 dollar had liggen. Dat was alles wat hij bezat. Als hij er niet een
engagement bij kreeg, kon hij de maand niet uitkomen. En toch heeft Spencer den
boel niet verbrast. Ik zal je verklaren, waar het in zat. Er waren twee oorzaken: 1e.
kon Spencer alleen maar 'n spurtje rijden en 2e. was hij niet populair.
Als je in Amerika geld wilt verdienen, moet je 'n beetje van alles kunnen. Die
eisch weerspiegelt zich in de manier, waarop het Kampioenschap van Amerika wordt
verreden. De afstanden die voor den titel gelden, zijn: 400 M., 800 M., 1600 M.,
3200 M. met safety gangmaking en 5 mijl (8 K.M.) met safety gangmaking. Arthur
Spencer was alleen maar goed op de 400 en de 800 M. Als het op 1600 M van meet
hard ging, kon hij niet meekomen. En van de rest bracht hij niets terecht. Daardoor
won Kramer de kampioenschappen en niet Spencer. De Amerikaan wil gejaag zien
en Spencer ‘joeg’ niet. Hij had er geen adem voor; hij was te dik en amechtig. Ook
had hij zijn figuur tegen. Stel je een kerel voor, die maar 1 Meter 68 lang is en daarbij
115 K.G. weegt, schoon aan den haak. Dat is geen figuur voor een sportman; voor
een wielrenner allerminst. Als je hem zoo in zijn colbertje zag binnenkomen, meende
je, dat er een papzak van 'n spekslager aankwam. En toch zat diezelfde man prachtig
op zijn fiets. Hij had een magnifieken stand en daar kon je direct al aan zien, dat je
iets bijzonders voor je had, een volleerd vakman; een, die zijn hersens weet te
gebruiken; een, die weet, waar het in zit. Want geloof maar, dat hij daar heel wat
voor heeft moeten doen en heel wat aan de maten van zijn fiets heeft moeten ver-
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anderen, heel wat frames voor moet hebben laten bouwen, voor hij dien stand
gevonden had. En diezelfde dikzak was een subliem acrobaat op de fiets en hij was
van alle fijne knepen door en door op de hoogte. Hij beschikte over een ongelooflijke
demarrage, ondanks het feit, dat hij steeds 108 of 112 inch versnelling trapte. Ik zal
je daar eens iets van vertellen. Ik heb gezien, dat hij een match tegen Piani reed, nou,
dat is toch een goed sprinter en op de Amerikaansche baantjes kind aan huis. Piani
volgde Spencer op 'n meter of vijf en twintig en zette plotseling den spurt in. Met
groote snelheid kwam hij dus op Spencer toe. Op dat moment keek Spencer om, hij
zag dus Piani komen maar hij versnelde niets. Eerst toen Piani naast hem kwam,
zette hij aan en deed dit zóó hard, dat hij tegelijk met Piani mee ging. Is dat knap of
niet?
Spencer had dezelfde methode als ik. Hij passeerde ook altijd rakelings en dan
ging hij als een stormwind met zijn dikke lichaam langs zijn tegenstander heen. Ik
moest tegen hem dan ook 24 X 6, dat is 108 versnelling rijden, anders viel het niet
te bolwerken.
Een anderen dag kwam het gesprek weer op Spencer.
En toch heb ik dien man eens met 'n lengte of zeven geslagen. Ik zal je vertellen,
hoe dat ging.
Ik had een herrietje met hem gehad, je weet wel, toen hij tegen mij aan was komen
liggen (dat heb ik je immers al verteld!) en toen deed ik iets, wat ik eigenlijk niet
had moeten doen, alhoewel het sportief en reglementair volkomen in den haak was.
Het was alleen niet collegiaal.
Je moet dan weten: hij reed bij de bel - dan moet je in Amerika nog 2 X 225 M.
rijden - vóór mij, onder aan de baan. Ik volgde hem op ongeveer 25 Meter en wij
reden niet harder dan 6 à 7 K.M. Toen kwam ik op hem toe, niet hard! want dan zou
hij ook hebben aangezet, maar langzaam doch geleidelijk versnellend. Hij zag mij
aankomen, maar mijn tempo was niet snel genoeg om hem bevreesd te maken.
Geleidelijk echter versnelde ik, ik gaf nog een extra duwtje toen ik vlak achter hem
zat, liep ik langs hem heen en demarreerde toen uit volle macht. De renners noemen
dat: ik ging dus ineens door. Nu moet je goed begrijpen, wat dat beteekent. Hij reed
pl.m. 7 K.M. snelheid en ik kwam op hem toe met pl.m. 20 K.M. Die duw, toen ik
achter hem zat, bracht me op pl.m. 30 K.M. en toen ik ineens doorging, demarreerde
ik uit een tempo van pl.m. 35 K.M., terwijl hij uit een tempo van 7 K.M. moest
volgen. Dat kon hij natuurlijk niet. Dit verschil brak hem. Hij spande zich geweldig
in, doch kon mijn achterwiel niet meer te pakken krijgen en verloor met een stuk van
hier tot den overkant. Dat was de taktiek van langzaam versnellend naderen en dan
ineens doorgaan.
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Toen Spencer van zijn fiets kwam, was hij erg down. En hij zei iets, waar hij gelijk
in had. Hij zei: ‘Zoo mag je niet tegen een gelijkwaardig tegenstander rijden. Wij
vormen een hoofdnummer en de eene crack moet den anderen nooit een figuur laten
slaan. Een renner van mindere klasse mag op die manier trachten te winnen, doch
dat mag jij niet doen. Daar moest voor jou geen plezier in zitten, want jij weet heel
goed, dat je met zooveel lengten van mij niet kan winnen. Menschen als jij en ik
moeten elkaar met zuivere snelheid bestrijden.’
Daar had hij gelijk in. Maar hij vergat, dat ik nog een appeltje met hem te schillen
had.
Intusschen zie je meteen wat met taktiek mogelijk is.
Weer 'n anderen dag.
Ik zal duidelijk maken, wat het scheelt als je uit een tempo spurt.
In de Zesdaagschen raakt het publiek opgewonden over de spurts van Piet v.
Kempen. Als er om een premie of voor een klassement wordt gespurt, ligt hij, aan
den buitenkant, nagenoeg steeds op de 5e of 6e plaats. En dan in de laatste 125 M.
vliegt hij langs zijn tegenstanders heen. Die 5e of 6e plaats heeft hij precies noodig.
Hij laat die anderen den spurt beginnen en als zij hem dan op een tempo van pl.m.
48 K.M. hebben gebracht, kan hij net zoo hard spurten als de beste sprinters. Hij
behoeft dan niet te demarreeren, doch wordt geleidelijk op gang geholpen. Maar als
hij uit een tempo van 6 à 7 K.M. komt, kan hij die snelheid niet bereiken. Uit dat
tempo komt hij niet weg. Dat heb je gezien in het Wereldkampioenschap te
Amsterdam. Daar kreeg hij een ‘klassieken’ sprint voor zijn neus. Hij reed tegen
Schilles, die in een wandelgangetje bij hem bleef tot op 250 M. en toen demarreerde.
Voor en aleer Van Kempen op gang was gekomen, had Schilles tien lengten
voorsprong en hij won, zooals hij wilde.
Dat was in den klassieken sprint. Maar in 'n Zesdaagsche, als Van Kempen uit een
hoog tempo kan komen, dan is hij gevaarlijk voor iedereen. Precies eender staat het
met Klaas v. Nek. 't Zijn sprinters zonder demarrage, dus halve sprinters. 'n Leek
zou nu zeggen: waarom nemen zij dan niet de leiding en zorgen zij dus zelf niet voor
een hoog tempo. Maar dat gaat nu eenmaal niet. Dat kost hun teveel kracht en zij
spelen meteen voor gangmaker en zijn bij voorbaat al geslagen.
Weer 'n anderen dag.
't Gesprek liep over taktiek.
Ik heb nu eens nagekeken, wat Van Dale in zijn Groot Woordenboek er van zegt,
zei Moeskops. Hij heeft het over de kunst
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van oorlog voeren, het opstellen van de troepen, het in het gevecht brengen, over de
middelen, die gebezigd worden om in iets te slagen, enzoovoort.
Maar ik heb toch ook gehoord, dat krijgskunde gepaard gaat met krijgslist en dat
het laatste vaak de successen heeft opgeleverd. Nou, zoo is het nu met het hardfietsen
ook. Je hebt eerst de fietskunde, zal ik maar zeggen en daarnaast heb je ook nog de
fietslist.
Van listig rijden zal ik je een voorbeeld geven.
Stel je voor, je hebt de leiding genomen en nu ga je balanceeren, zoogenaamd om
te trachten, van de eerste plaats af te komen. De concurrent achter je balanceert mee
en nu breng jij je fiets dwars op de baan. Je concurrent moet hetzelfde doen, wil hij
zijn plaats behouden. Nu kijk je hoe zijn krukken staan. Staan deze als de wijzers,
wanneer het tien minuten over acht is en staan de jouwe op kwart voor drie, dan trek
je plotseling je fiets recht en demarreer je meteen. In de eerste plaats ben je een tempo
voor, doordat van jou het initiatief is uitgegaan. Daardoor win je dus al wat. Maar
bovendien stonden jouw krukken gunstig om te demarreeren en de zijne niet. Hij
kon pas ‘vol gas’ geven, toen zijn krukken over het doode punt heen waren gekomen
en hij raakte dus een tweede tempo achter. Op die manier kan je vele lengten
voorsprong krijgen, zuiver door een listigheid.
Van een combinatie van taktiek en list vertelt hij het volgende.
Ik heb eens gereden in een groot sprintnummer waarvoor door de Amerikaansche
bladen veel reclame was gemaakt. Het was werkelijk een wedstrijd van beteekenis
en hij ging tusschen Arthur Spencer, Mac Namara, Goullet en mij. Er werd gereden
in 4 ritten van 3 man, zoodat bij iedere manche een deelnemer vrij was. De eerste rit
ging tusschen Spencer, Mac Namara en mij. In de laatste 400 M. kwam ik 'n moment
in 3e positie. Spencer, ('n echte gladjanus) zette er onmiddellijk volle kracht achter.
Ik moest toen direct aanvallen om mijn positie te verbeteren, doch de aanval mislukte,
want Mac Namara had het wiel van Spencer te pakken gekregen en ik kon er niet
meer langs komen en werd derde.
Doordat Spencer, evenals ik, geen moeite had om de anderen te kloppen, bleef ik
dus altijd 2 punten bij hem achter staan. Enfin, wij wonnen allebei en toen kwam de
laatste manche tusschen Spencer, Goullet en mij. Als Spencer eerste werd, was hij
natuurlijk winnaar, maar als hij tweede werd en ik eerste, dan won hij nòg, met 1
punt verschil. Om te winnen moest ik dus zóó rijden, dat ik eerste werd en hij derde.
Snap goed wat het is, een man als Spencer derde te moeten maken.
Maar enfin, de rit begon. Er werd wat stil gestaan en gewurmd totdat Goullet de
leiding nam. Ik liet de tweede plaats aan Spencer, waardoor ik de mooiste kans kreeg
om hem in te sluiten. Op 350 M. was de volgorde nog eender. Goullet versnelde toen
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en toen werd het mijn tijd. Op dat moment gaf ik een harden stoot en toen lag ik met
mijn fiets half naast Goullet en half naast Spencer. Spencer zat dus gevangen. De
situatie was hem onmiddellijk duidelijk en hij hield in om achter mij te kunnen komen
en dan buitenom te kunnen gaan. Maar toen hield ik óók in. Goullet profiteerde er
van en nam 5, 10 tot 15 M. en ik liet hem gaan. Doch toen er nog zoowat 150 M. te
rijden waren werd het tijd om aan Goullet te denken.
En nu volgde de snelheidsberekening.
Kwam ik vroeg op Goullet, dan maakte ik Spencer tweede en hij werd dus in totaal
winnaar. En kwam ik te laat, dan won Goullet deze manche en was Spencer in totaal
nòg winnaar. Het was dus zaak Goullet te kloppen met eenige centimeters en op die
manier Spencer derde te maken. Het gelukte volkomen. Ik vloog op het uiterste
moment naar Goullet toe en sloeg hem met 'n paar centimeters, terwijl Spencer ½
lengte achter was.
Chapman kwam naar mij toe en zei: that was a pipe, that last heat. En 'n heeleboel
renners kwamen mij feliciteeren, want die hadden er van staan lekkerbekken. Zij
hadden van die race plezier, maar ik niet minder. Weken later zaten we er nog om
te lachen. Maar in ieder geval beschouw ik dezen rit als een van de mooiste
wedstrijden, die ik heb gereden.
Nog 'n anderen dag.
't Luistert heel nauw in de racerij, zei Moeskops, doch ze zoeken het vaak te veel
in materieele kleinigheden, waarmee ze hoogstens centimeters kunnen winnen, terwijl
zij door taktiek meters zouden kunnen winnen. Van alles wordt uitgedacht, om de
fiets maar lichter te maken. Het zadel wordt in ricinusolie gedrenkt en omgebogen
tot het zoo smal mogelijk is en dan snijden ze de overbodige randen er af. De
stofdoppen gaan uit de naven en je kunt de kogels zoo zien liggen. Onder de moeren
nemen ze de plaatjes weg. In de zadelpen boren ze gaten en de linker kettingspanner
wordt er afgenomen. Ze laten alleen den rechter (achter den ketting) zitten. De
oliedopjes halen ze er af, ze zagen 'n centimeter van hun stuur en ze draaien zelfs de
contra-moer van het tandwieltje af, enfin, ze snoeien, wat ze snoeien kunnen. Hoever
dat gaat, heeft Poulain laten zien. Toen hij in het Kampioenschap van Frankrijk moest
rijden, had hij van de aluminium-buizen van een vliegtuig een fiets gemaakt en hij
had zelfs zijn spaken plat gehamerd; hij had ze geplet. Geplette spaken draaien
gemakkelijker door de lucht dan ronde, beweerde hij, de weerstand van de lucht was
geringer. Maar hij verloor een belangrijk ding uit het oog, n.l. de stijfheid van zijn
wielen. Toen hij tegen Schilles alles op alles moest zetten om diens demarrage te
beantwoorden, begonnen zijn wielen te zwiepen en kon hij op geen stukken na
meekomen. 't Kostte hem zijn kampioenschap.
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Maar waar velen nog te nonchalant mee zijn is juist de hoofdzaak: de stijfheid van
het wiel, de verzorging van de velgen en de banden. Ze nemen velgen van de
minimum breedte: 12 millimeter, dat weten ze allemaal. Maar of de nippelgaten goed
zuiver zijn geboord en of de nippelgaten zuiver verdeeld zijn op den omtrek, daar
kijken ze niet naar. Dat de lichtste ‘half silk’ bandjes de snelste zijn, weten ze ook.
Ze leggen er bandjes om van 140 gram en zij kitten die goed vast. Maar ik ben er
wel een half uur mee bezig, zoo goed zorg ik er voor, dat ze zuiver recht liggen. Daar
mag bij mij geen halve millimeter aan mankeeren. Andere renners laten dit vaak
door hun helpers doen, doch ik doe alles zelf.
Leeken kunnen het bijna niet gelooven, dat zoo'n racebandje maar 140 gram weegt,
het ventiel inbegrepen. Als je echter vertelt, dat zoo'n vliesje wordt opgepompt tot
8 atmospheer, dan denken zij, dat je staat te liegen. En toch pomp ik ze op tot 8 zelfs
8½ atmospheer, dat is veel harder dan een autoband wordt opgepompt. En nu is de
groote kunst te weten, hoe hard je band moet zijn. Want dat is voor iedere baan lang
niet hetzelfde. Er zijn banen waar ik geen 6 atmospheer rijd. Wat het is, kan je niet
zeggen, je moet het voelen. 't Is net als met de biljarters. 'n Dun laken of 'n dikker
laken, warme droogte in de zaal of lauwe vochtigheid: ze raken al naar gelang den
bal harder of zachter. Dat is ook gevoel.
Zij zoeken het in al die materieele kleinigheden, die, ik geef dit toe, niet geheel
en al te verwaarloozen zijn.
Maar zij zoeken het te veel in het materieele en te weinig in het psychische. Je
hebt renners - van de Hollanders noem ik nu maar den amateur Bernard Leene - die
het best zijn, wanneer zij van den kop af spurten.
Wat doen zij nu?
Wel, omdat zij bij het inzetten van den spurt den kop willen hebben, beginnen zij
met direct de leiding te nemen. Dat is glad verkeerd. Dat strijdt in de eerste plaats
met het grondbeginsel der taktiek, dat je je plannen nooit moet bloot geven. Maar
het deugt ook in ander opzicht niet. 'n Concurrent achter je hebben, beteekent onrustig
rijden. Je moet voortdurend opletten om voor een verrassing te waken en het is altijd
mogelijk - doordat het initiatief van hem uitgaat - dat hij, juist op het moment, waarop
je van den kop af vertrekken wilt, voor je komt liggen. Dan legt hij je de course op,
terwijl je zooveel mogelijk moet trachten je tegenstanders de course volgens jouw
wil op te leggen.
Neen, als je de leiding wilt hebben in den spurt, moet je beginnen de leiding niet
te nemen. Achter je tegenstander aan, rijdt je rustig en met allerlei spielereien, terwijl je in werkelijkheid toch niets van plan bent - kan je zijn onrust nog verhoogen.
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Op het moment, waarop je de leiding wilt hebben, kom je naar voren. En als je dan
de leiding krijgt, dan stijgt meteen je zelfvertrouwen.
Ik heb er met verscheidenen over gesproken. Maar toch reden ze hun course weer
op hun eigen manier; ze namen toch de leiding weer direct na het schot. Voor het
psychische zijn de meesten blind.
Maar 'n plaatje of 'n kettingspanner verwijderen ... daar zijn ze als de kippen bij.
Weer 'n anderen dag.
Ze richten trainingsscholen in. Daar zijn ze vooral in Duitschland gek op. Daar
willen ze ‘sterren’ maken. Wat 'n onzin. 'n Ster komt vanzelf, 'n ster komt plotseling.
En als iemand met aanleg voor ‘ster’, in zoo'n trainingsschool komt, verpesten zij
hem grondig. De jonge man moet dan 'n methode volgen. Ze denken zeker, dat het
gymnastiek is. Als je maar regelmatig methodisch oefent word je 'n goeie gymnast,
zeggen ze. Maar dat gaat in de sport niet. Cracks komen er buiten alle scholen en
buiten iedere methode om. 'n Werkelijke groote, maakt zich zelf. 'n Werkelijke groote
is er na twee, hoogstens na drie jaar. Wie langer noodig heeft is nooit een uitblinker,
nooit 'n phenomeen. Je voelt je crack! En wie zich crack voelt, voelt ook, wat hij
noodig heeft. Wat weet nu zoo'n schoolmeesterachtige prengel uit een trainingsschool
van dat gevoel af. 'n Crack heeft ook zijn eigen stijl. En eigen stijl is ook eigen gevoel.
Daarom is het ook zoo onzinnig, dat ze roeiers allemaal volgens één stijl willen
opfokken.
'k Heb in Amerika omgang gehad met Paddock, den hardlooper, die toen in zijn
grootsten tijd was. Ik zeg je, dat hij dichter bij het gedrocht stond dan bij het type
van den prachtigen athleet. Ik zeg je, dat hij mismaakt was. Maar hij liep ze er allemaal
uit. De snelsten van de wereld. In 'n trainingsschool zouden ze hem zeker niet hebben
geaccepteerd.
Trainingsscholen en trainers zijn goed om 'n hoop middelmatigheden te maken.
'n 'Crack maken ze nooit. 'n Crack staat buiten de norm, in alles, ook in de manier
om er te komen.
'n Groote, de heel grooten, zijn er in twee, hoogstens drie jaar, door zichzelf. Jaap
Eden was er in twee jaar, Jacquelin, Poulain, Friol, Spencer ...
Wat van aanleg groot is, ontwikkelt zich snel.
Onder de dieren zie je precies hetzelfde!
Weet je wat ze te veel over het hoofd zien? Dat een crack een artiest is.
En wat moet nu 'n schoolmeester met 'n artiest aanvangen?
Zoo hadden we daar, in onze rieten leunstoelen op de veranda van het Roomhuis
gezeten, koffie drinkend en babbelend, de
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ochtenden van October, November en December, van Januari, Februari en Maart.
Wij hadden het loof der boomen in gulden pracht zien sterven en wij hadden het
nieuwe frissche blad zien ontwikkelen. En hij had maar gerust ... gerust.
In al die maanden had hij geen racefiets aangeraakt en nu, met de komst van het
voorjaar, werd het toch tijd; dat hij weer begon. Daar dacht hij echter niet aan. Hij
wilde heelemaal niet meer beginnen, en hij zeurde weer over het huisje in het
Westland.
Wat te doen om hem weer aan den slag te krijgen?
Ik sprak er van, dat het toch zonde was, dat hij zijn talenten niet verder productief
maakte en dat het, wel bekeken, luiheid van hem was ... maar dat vond hij allemaal
best. 't Kon hem allemaal geen steek bommen. En toch handelde ik om-zijn-bestwil
door er over te beginnen. Want voor mij stond vast, dat hij toch ten een of anderen
tijd voor den lokkenden roep van het rennerszwerversleven zou bezwijken en als hij
dan tòch terugkeerde, dan was het voor hem in ieder geval beter, dat hij zulks nu
deed, bij den aanvang van het seizoen, dan later, wanneer het seizoen deels verstreken
zou zijn.
Zeker! ... 't was om zijn bestwil, maar er kwam toch ook een beetje eigenbelang
van mij bij. Want sinds langen tijd lagen er - in gedachten-vorm - reeds eenige
hoofdstukken van dit boek gereed en mijn ‘held’ zou grooter worden, indien hij het
Wereldkampioenschap voor de 5e maal won.
Tegen alle geschrijf van binnen- en buitenlandsche bladen in, droeg ik de vaste
overtuiging in mij rond, dat hij, bij eventueelen terugkeer tot de baan, ondanks het
feit, dat hij nu bijna zeven maanden lang totaal uit zijn sport was geweest, toch weer
het wereldkampioenschap zou winnen. En nu was maar de vraag: hoe kreeg ik hem
weer aan den slag.
Ik speculeerde er op, dat het voorjaar werd en dat er dus nieuw leven, nieuw bloed
in den mensch kwam.
Als ik nu zijn belangstelling eens opwekte voor de verrichtingen van zijn
kameraden? Als ik zijn belangstelling weer eens opriep voor het milieu waarin hij
zoo lang had verkeerd?
Dat leek mij de weg.
Ik bracht daartoe 's ochtends Fransche sportbladen mee, l'Echo des Sports, l'Auto,
La Pedale e.a., allemaal bladen, waarvan de redactie te Parijs zetelt en waarin het
best verzorgd was, al wat te Parijs geschiedt, te Parijs ... de eenige stad buiten Holland,
waar hij zou kunnen wonen, de stad, die hem trok, die hem groot maakte.
Hij las de artikelen, en de beschouwingen, vond sommige beweringen juist, vond
andere onzinnig, lachte om de chauvinistische Fransche journalisten, die middelmatige
Fransche renners groot
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trachtten te schrijven, enfin zijn belangstelling nam hand over hand toe.
Bij een dier gelegenheden kreeg hij het over een renner, die volgens hem niet meer
‘ging’. Ben je mal, die ‘gaat’ immers heelemaal niet meer!
Ik greep die opmerking gretig aan om hem in verzet te brengen.
‘Dan is hij er precies eender aan toe als jij. Jij gaat heelemaal niet meer. Je zoudt
het trouwens ook niet meer kunnen!’
Je zoudt het trouwens ook niet meer kunnen.
Ik geloof niet, dat ik ooit de uitdrukking van verbazing zal vergeten, welke toen
over zijn gelaat grijnsde. Er zat twijfel en achterdocht in zijn oogen, die mij
onderzoekend aankeken.
Ik verdroeg dien speurenden blik rustig. En vol overtuiging, alsof ik het tot in
merg en been meende, herhaalde ik langzaam, opzettelijk langzaam, en bijna treiterend
nadrukkelijk: ‘je zoudt het trouwens ook niet meer kunnen!’
Hij wilde iets zeggen, zijn oogen leefden ineens geheel en al op ... hij wilde mij
iets overtuigends zeggen, iets vinnigs, iets fels ... Doch hij hield zich in en begon
plotseling over iets anders te redeneeren.
Den volgenden ochtend 10 uur was ik weer present. In den rieten stoel zat ik achter
mijn kop koffie op de veranda van het Roomhuis te wachten. Moeskops kwam niet.
Plotseling klonk er een schel, doordringend gefluit. Ik keek op en zag twee renners
voorbij jagen. De achterste stak zijn arm op en groette. 't Was Moeskops, sterk
transpireerend in een dikke sweater, achter vriend Bontekoe aan.
‘Je zoudt het trouwens ook niet meer kunnen.’
Dat zou hij mij bij hoog en bij laag eens laten zien.
Ik wees er immers reeds op, dat hij een man is, die niet zal bewijzen, dat je gelijk
hebt; maar dat je ongelijk hebt ... dat je je vergist.
Hij zou mij bewijzen, dat ik mij vergist had.
Tevreden lachend zag ik hem na.
Want hij was zijn training immers aangevangen.
Het was toen 20 April 1926.
Na 6 maanden en 3 weken geen fiets te hebben aangekeken, had hij zijn training
aangevangen.
Voor goed had hij afscheid genomen! ...
Maar zijn terugkeer was bewerkstelligd door een enkele irriteerende opmerking.
Veertien dagen had hij getraind, veertien dagen getranspireerd als een stoker voor
het vuur. Het ‘luie zweet’ kwam er uit,
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het vet moest worden weggewerkt. Ongegeneerd lichtte hij zijn sweater op en boven
zijn broeksband uit bobbelden dikke vette plooien.
‘Als ik hier in Holland blijf, krijg ik het er nooit tijdig af. Ik krijg hier mijn vorm
nooit te pakken. Met wie kan ik hier trainen? Louter met zwakke krachten. Te midden
van de sterkeren moet je zitten. Bij de zwakkeren ga je zelf achteruit. Bij de sterkeren
win je aan kracht. Morgen ga ik naar Italië.’
‘Morgen ga ik naar Italië.’
Dus nu was het hem ten volle ernst.
Langs mijn neus lachte ik even.
‘Breng je mij morgen op den trein?’
‘Natuurlijk!’ antwoordde ik. Want ik kende hem en achtte hem in staat, als hij
alleen ging, in de vestibule van het station weer terug te keeren.
Den 4en Mei, 's ochtends bij tienen, stapte hij in den trein. Hij liet het
portierraampje zakken en regelde met mij nog een en ander.
‘Wacht even!’ brak hij plotseling af.
Er kwam een aardig meisje aan. Een van de vriendinnetjes.
Twee mollige armen strengelden zich om den stierennek.
Even later stond er te wuiven een journalist, die tevreden lachte en een vriendin,
wier borst op en neer ging, wier oog betraand was.
In drie maanden voltrok zich het verrassende proces, dat een man, die zóó lang buiten
zijn sport en zóó lang buiten eenige oefening was geweest dat zware vetplooien rond
het ‘buikje’ wiebelden, weer de machtigste van allen was.
4 Mei was hij op reis gegaan en wij zagen hem rijden met de volgende resultaten.
9 Mei. Turijn. 1e Poulain, 2e Moretti, 3e Moeskops.
23 Mei. Bordeaux. 1e Michard, 2e Moeskops, 3e Bergamini.
2 Juni. Parijs. 1e Michard, 2e Moeskops, 3e Faucheux.
13 Juni. Parijs. Match tegen Schilles. De Franschman slaat hem in twee ritten.
20 Juni. Kampioenschap van Nederland. 1e G. Leene 3 p.; 2e Moeskops 4 p.; 3e
Van Nek 5 p.; 4e J. Meyer 6 p.
Het was bij deze gelegenheid, dat de pers schreef (voor de hoeveelste maal?) dat
de groote dagen voor Moeskops voorbij waren. Geen enkele overwinning, het gansche
seizoen.
Maar toen schreven Bosch van Drakestein en ik in ‘Sport-Echo’, dat wij hem zagen
‘komen’, en dat hij andermaal wereldkampioen zou worden.
Daar werd natuurlijk om gelachen en er werd beweerd, dat
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wij dermate aan Moeskops-vereering leden, dat onze blik er door beneveld was.
Enfin.
27 Juni. Series van den Grand Prix de Paris. Moeskops plaatst zich.
4 Juli. Grand Prix de Paris. Moeskops wordt in de halve beslissing geslagen door
Michard.
Het gelach herhaalt zich. Het gevolg is, dat ik opnieuw zeg, dat hij wereldkampioen
zal worden. Mij wordt toegevoegd, dat ik lijdende ben aan Moeskops-ziekte.
11 Juli. Amsterdam. 1e Moeskops 4 p.; 2e Schilles 5 p.; 3e Michard 6 p.; 4e
Faucheux 7 p.; 5e Meyer 8 p.
Nu lach ik! De bladen schrijven, dat hij verschrikkelijk reed. Hij is zoo snel als hij
maar ooit geweest is, heet het nu. Op het middenterrein komen, verrast, een paar
journalisten op mij toe. Zij zeggen, dat het toch heelemaal niet zoo gek zou zijn als
hij het wereldkampioenschap won.
En in de boxe heb ik een kort gesprek met Moeskops.
‘Zie-zoo. Ik ben klaar, precies op tijd. Ik “draai” weer. Ga je mee naar Italië?’
Wij pakken de koffers.
En wij gaan eerst naar Parijs om de aankomst van den Tour de France te zien en
dan den volgenden avond gaan wij naar Milaan.
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Het dramatische kampioenschap.
Het is een smoorheete dag.
Wij zitten recht tegenover het station op een terras en drinken mineraalwater met
ijs.
't Is zóó heet, dat de Parijzenaars hun colbertje uittrekken en hun vesten.
Wij blijven tot het laatste moment zitten. Iedere minuut, die wij buiten den heeten
trein blijven, is winst.
Vijf minuten voor vertrek van den trein, stappen we op. Doch de klok in het café
was iets achter en juist als wij het perron opkomen, vertrekt de trein.
Moeskops rukt een koffer uit mijn hand en vliegt naar den trein, rukt een deur
open, smijt den koffer naar binnen, springt in den coupé, houdt met zijn voet de deur
open, hangt een eind buiten het portier, steekt mij een hand toe en zwaait mij den
coupé binnen.
De trein heeft reeds aardig vaart. Het heele perron staat vol spanning toe te kijken.
Uit alle portieren hangen reizigers. De hoofdconducteur komt er aan te pas. Door
den corridor komt hij aangesneld. Hij zal aan het uitvaren gaan tegen die twee. Maar
dan ziet hij Moeskops.
‘Tiens! ... Moeskops! ...’
Die kennen elkaar natuurlijk. Zoo vaak samen gereisd. En zij raken druk in
vriendelijk gesprek.
De hitte is bijna ondragelijk.
De coupé's zitten vol. Alle plaatsen zijn bezet. We staan in den corridor. Maar de
hoofdconducteur gaat snorren. Hij heeft plaats voor ons gevonden. Wij loopen de
corridors door en passeeren leege coupé's. Allemaal gereserveerde plaatsen.
‘Dat zal me ook wat worden van nacht met slapen. Er is geen bank vrij!’
‘Mot jij 's opletten, hoe fijn we maffen. 'k Heb het al in orde gemaakt met den
hoofdconducteur. Leer dat nou van mij, dat als je 'n lange reis gaat maken, je nooit
reserveert. Dat is geld weggooien. Reserveeren doen andere lui voor je. De
ondervinding heeft geleerd, dat er ongeveer 10 procent van de reizigers die
gereserveerd hebben, niet komt opdagen. Je gaat eenvoudig naar den hoofdconducteur
en je vraagt, als er een plaats vrij blijft, of die voor jou is.’
Wij waren een kaartje aan 't leggen, toen de hoofdconducteur
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kwam zeggen, dat er 'n heel compartiment voor ons open was.
En geslapen dat we hebben!
Maar 's ochtends op Zwitsersch gebied, met de zon in de kommen tusschen de
bergen, kreeg de hitte ons weer te pakken. En over Italië trok een hittegolf. 't Was
in den trein om te smelten, maar toen wij in een auto door het snik-heete Milaan
reden (Milaan is een der warmste steden van Italië), toen vonden wij, dat wij toch
nog beter in den coupé hadden kunnen blijven.
Wij zochten een klein hotel aan den breeden Corso Sempione om dicht bij de baan
te zijn en na van kleeding te hebben gewisseld ging het, ondanks de moordende
temperatuur, direct naar de baan waar Moeskops subiet begon te oefenen.
Het was nu Dinsdagmiddag en hij had dus nog tijd van voorbereiding tot den
Zaterdagavond, waarop de series zouden worden verreden.
Op de baan ontmoetten wij den Italiaanschen gangmaker Antenucci, die na een
langdurig verblijf in Amerika zoo juist was teruggekeerd. Het eerste wat Moeskops
deed, was informeeren, welken indruk Kaufmann (die daar op tournée was geweest),
in Amerika gemaakt had. Antenucci vertelde, dat Kaufmann niet was meegevallen.
Hij had wel eenige ritten gewonnen, maar tegen de kopstukken had hij geen indruk
kunnen maken.
Voor Arthur Spencer was hij nauwelijks een serieus tegenstander geweest. Dat
klopte trouwens met de informaties van Spears, die Moeskops, enkele dagen geleden,
te Parijs een photo had getoond van een der ontmoetingen Arthur Spencer-Kaufmann.
Dat beeld gaf Kaufmann beneden in de baan verwoed spurtend, terwijl Spencer, hoog
in de bocht rijdend, belangstellend naar Kaufmann zit te kijken, hoe deze zich inspant.
Spencer won de ritten, zooals hij wilde. Antenucci vertelde nog, dat Kaufmann er
op gezinspeeld had, of Chapman zijn diensten weer noodig had, bij geval de Zwitser
dit jaar het wereldkampioenschap weer zou winnen. Doch Chapman had droogweg
geantwoord: no thanks. Als Moeskops dit jaar won, wilde hij den Hollander wèl
hebben, de eenige man - aldus Chapman - die Arthur Spencer in regelmatige races
heeft geklopt en die hem nu nòg kan slaan. Win and go back. Make money! zei
Antenucci.
Doch Moeskops antwoordde: ‘ik zal trachten het wereldkampioenschap te winnen,
doch zeg jij maar tegen Chapman, dat ik van Amerika voorloopig genoeg heb en dat
ik er zonder zijn dollars ook wel kom.’
Toen hebben wij de baan bezichtigd, die voor den sprint prachtig is. De geheele
inrichting is opgetrokken van beton en terwijl van de meeste betonnen banen het
loopvlak golvingen
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en bulten vertoont, is het gecementeerde loopvlak van de Simplonbaan prachtig glad
en effen. De baan is 366 meter lang bij een breedte van 6½ meter. De bochten zijn
wijd en gemakkelijk, zóó wijd, dat de z.g. vlakke, rechte einden nauwelijks 40 meter
lang zijn. Voor een renner als Moeskops, die niet van een lang recht eind houdt en
die liefst den strijd in de bochten uitvecht, is het dus een voortreffelijke baan.
Merkwaardig is, dat rond de baan ijzeren rasterwerk van een paar meter hoogte is
aangebracht. Voor de tribune is het lager dan voor de goedkoopere rangen in de
bochten. De toeschouwers zitten om zoo te zeggen achter een raam van sterk
kippengaas. Het doel hiervan is veelvoudig. Er wordt op deze baan ook met
motorgangmaking gereden. En nu heet het: er zou wel eens een motor tusschen het
publiek kunnen vliegen. De juiste bedoeling schijnt echter, de renners tegen het
publiek en het publiek tegen zichzelf te beschermen. Wanneer het Italiaansche publiek
in opwinding geraakt, 't zij dat het enthousiast, 't zij dat het verontwaardigd wordt,
dan laat het de poppen soms raar dansen. 't Is allerminst uitgesloten, dat het publiek
als een lawine de bocht uitrolt om een renner te huldigen of om hem het algemeene
misnoegen op het lijf te drukken. En als een renner iets uithaalt, dat bij het publiek
niet in goede aarde valt, is toch zeker het eerste gebaar, dat hem 'n flesch Gianti naar
het hoofd wordt geslingerd. Vandaar dat kippengaas.
's Avonds gingen wij even Milaan in.
En natuurlijk gingen wij naar het bekende café Vittore Emanuelle, in een zijstraat
van de Piazza Duomo, een groot, keurig ingericht café-restaurant, waar al de sportlui
van Milaan (een stad van 800.000 inwoners) zich vereenigen. Alles wat naam heeft
op sportgebied, komt daar. De voetballers en de athletiekers, de horsemen, de
auto-racers, de fietsers ...
En daar ontmoetten wij ook den baandirecteur, den oud-renner Carapezzi, die 'n
kwart eeuw terug vaak in Holland heeft gereden. Toen ik er over begon, dat ik hem
eenige malen in Amsterdam had zien rijden, werd de kleine, zwaar geworden Italiaan,
die de geheele wereld doorreisd heeft, heel druk van gebaren en hij haalde breed uit
over Holland, een mooi land, een goed land, en vooral een land, waar je zoo lekker
kan eten. Nergens op de wereld had hij zoo lekker en zoo goed gegeten als in Holland.
Ik was van harte welkom op zijn baan.
En met 'n knipoogje: hij begreep heel goed, dat ik meegekomen was, want
Moeskops zou wel winnen.
Dat had hij, ouwe rot, 's middags bij de training al gezien.
Donderdagmiddag.
Moeskops is in zijn boxe.
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Ik lig op het middenterrein te wachten.
Een kleine, sterk gebouwde blonde Italiaan komt op mij toe. Het is de renner Bossi.
Hij heeft een pak couranten en tijdschriften onder den arm. En hij laat mij zien:
Moeskops is groot favoriet. Alle bladen tippen hem als winnaar. Na hem twee dagen
bij het trainen te hebben gadegeslagen en na bij renners te hebben geïnformeerd waar
hij langs was geflitst, was Moeskops bij de pers groot favoriet. En dat zegt in Italië
heel iets anders dan bij ons.
Nu hield ook het volk het op Moeskops ... en dat zegt ook iets anders dan bij ons.
Want voor heroworship moet je in Italië zijn.
Tal van renners reden in een straf tempo rond.
En daar kwam Moeskops aan, vergezeld van Mazairac die zoo juist uit Holland
was aangekomen.
Nu greep ook Bossi zijn fiets en gedrieën sloten zij zich bij de file van renners
aan. Ik verliet het middenterrein en ging hoog in de bocht staan.
Na een aantal rondjes werd er in de troep ‘positie gezocht’. Dit wees er op, dat er
een spurtje zou worden gemaakt. Voorop reden twee Engelschen, daarachter
Moeskops, dan de Italiaan Bossi en daar achter Mazairac.
Midden in de bocht, juist toen de spurt werd aangetrokken sprong, met een knal
als van een geweerschot, de achterband van Moeskops. Zijn velg raakte de baan en
Moeskops kwakte op het cement. Bij het omlaag glijden, viel Bossi boven op hem,
doch Mazairac wist er nog net langs te glippen.
Bossi, voor wien Moeskops als schokbreker had dienst gedaan, had geen enkele
blessuur. Maar Moeskops, wiens broekje bij het glijden over het cement eenvoudig
was weggebrand, had een bloedende groote schaafwond op de rechterbil en twee
lange wonden op dij en kuit. Dadelijk hief hij het gekwetste been op, om het niet in
aanraking te laten komen met het heete vuile zand van het middenterrein en terwijl
hij daar, met het been opgetrokken op het middenterrein lag, keek hij omhoog en
riep hij vertwijfeld:
‘Daar gaat mijn kampioenschap.’
Niet licht zal ik den tocht met den pijnlijk trekbeenenden renner van de baan naar
het hotel vergeten.
‘Nu ging ik net zoo goed! ... En nu is 't gedaan.’
Hij zei het beheerscht, doch het wit van zijn oogen was van een bleek rood
doortrokken. En toen wij in het hotel waren aangekomen, waren zijn oogen van
nervositeit bloederig.
Hij strekte het been op een stoel en vroeg een mezzo litrowijn. Twee glazen slurpte
hij achter elkaar leeg en hij begon toen stooterig te spreken.
‘Heb je ooit zoo'n pech gezien. Nu ben ik geslagen! ... Maar nu heb ik een excuus
... Il est battu par une chute! ... maar
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waarachtig ... ik had geen excuus noodig, want ik voelde me zoo sterk. Het vorige
jaar ontging mij het wereldkampioenschap tengevolge van mijn Amerikaansche reis.
Nu ontgaat het mij door dien ellendigen val.’
Toen zat hij weer stil voor zich uit te staren, totdat zijn Italiaansche soigneur - een
uitstekende kerel - met ether en watten en gaas en kleefstrook kwam en ook met een
stuk harde, donkerbruine zalf, het geheim-middel, hetwelk de Italiaansche renners
bij valwonden aanwenden.
Lachend noemen de Italianen deze taaie bruine zalf Merda della Madonna, maar
met dat al ... zij zullen nooit iets anders gebruiken.
In de apotheek is deze wonder-zalf niet verkrijgbaar.
Het is een middel ‘van het Boertje’, zou men hier in Holland zeggen.
Het is een familie-medicament, een geheim, overgegaan van vader op zoon, de
hemel weet hoeveel keer reeds.
De man, die het geheim bewaart, dwaalt door de bosschen en zoekt daar zijn
kruiden. Thuis ‘trekt’ hij die. En het treksel gaat in de zalf, die op wonderbaarlijke
wijze val- en brandwonden heelt.
Boven, in zijn kamer, wiesch Moeskops de wonden met lauw water en loogvrije
zeep en daarna haalde hij er vluchtig een dotje gaas, in ether gedrenkt, over heen. 't
Was alsof hij in brand stond. En toen het uitgebeten was, streek hij met een mes de
stugge Italiaansche zalf over het gaas, legde de zalf toen op de wonden en zette het
gaas met kleefstrook vast.
Hé, dat was nu jammer! Voor zijn kuit had hij geen Italiaansche zalf genoeg. Maar
ala! hij had nog wat Belgische zalf in zijn koffer en die zou hij dan maar op zijn kuit
smeren. En daarmede gereed, kroop hij meteen in bed, koortsig, met een gelaat,
waarop zich onpeilbare teleurstelling had afgegraveerd.
Laat kwam ik in het hotel terug.
Ik had het bericht van zijn val naar Holland gezonden en in een vale stemming
was de avond verstreken.
Eindelijk viel ik in slaap.
Maar toen werd er op mijn kamerdeur geklopt.
't Was Moeskops.
Neem me niet kwalijk, maar ik kan het niet langer uithouden. Ik kan niet slapen.
Wil je me wat gezelschap houden?
Ik sprong uit bed en door het slapend hoteltje scharrelend, zochten wij een paar
gemakkelijke stoelen en gingen wij - in pyama - op het balcon zitten.
't Was ongeveer twee uur 's nachts.
De maan stond overdadig groot aan den hemel en kanjers van sterren knipoogden.
De nacht was zwoel en geurig. Geen twijgje

Joris van den Bergh, Te midden der kampioenen

183
bewoog, geen blaadje ritselde. Voor ons lag de breede Corso Sempione, loom in het
blanke licht van de maan.
'n Kleine gevlekte kat sloop uit het kleine warme hotelletje en strekte zich uit onder
de boomen voor ons, de pooten ver naar voren, de pooten ver naar achter, 'n
manifestatie van zoete heerlijkheid en weelde.
Heel aan de overzijde ging een paartje, blootshoofd, den arm op de heup gelegd.
En daar achter ging nog een paartje, en nog een. Zij hadden zitten minnen in den
zaligen nacht, ginds in het bosch, in het amoureuse park en op de bermen van de
geruischlooze lanen en keerden nu weer, hij het hoofd op haar schouder, den arm
om de heup, in langzamen pas, heupwiegend, in soepelen, deinenden gang, wiegend
en minnend, voortgaand in een cadans als van schommelend water, loopend heel,
heel anders dan paartjes hier in Holland gaan.
Er keerden meer paartjes terug; er keerden er vele.
En toen opeens .... toen klonk er een lieve, mollige vrouwenstem en een warme
mannenstem. Een minnend paartje zong een zangerig lied van liefde en innigheid,
een serenade, met aardige zinnelijke uithaaltjes en donzige zoete wendingen. Heerlijk
klonken de mooie natuurstemmen door de blanke geurige zwoelte van den nacht.
En zij zongen zoo warm, zoo innig warm en zoo gevend heel de poëzie van hun
gelukkig minnend hart, dat het lied, op maanlicht gedragen, tot ons kwam als teere
parfum van den bloesem der liefde.
Andere paartjes namen het lied over; er zongen nu baritons en tenoren, alten en
sopranen, mezza-voce, ... het liefdeslied in zijn suprêmen vorm.
En toen, in het midden van den nacht, kwam uit het poortje naast ons hotelletje
een jongeman op bloote voeten, een guitaar in de hand. En hij zette zich in de donkere
vensterbank en begeleidde op zijn klankvol instrument, met weeke accoorden, den
zachten zang der paartjes die daar, heel aan de overzijde, heupwiegend langzaam in
den maanschemer vergleden.
En toen de breede Corso Sempione daar eindelijk gansch verlaten lag, badend in
het elpenbeenen licht van de overdadige maan, toen zong de eenzame tokkelaar in
de donkere vensterbank, een droomerig liedje, een melodie vol peinzend verlangen.
‘Wat komt 'n mensch in Holland toch een massa poëzie te kort.’
Tot vier uur, tot de zon weer scheen, hadden wij daar zwijgzaam op het balcon
gezeten. En toen waren wij weer naar onze kamers gegaan.
Vóór ik de stad in ging, klopte ik nog even bij Moeskops aan.
Hij had lichte koorts.
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‘Geen oog heb ik dicht gedaan. Ik heb steeds en steeds maar aan dien verloren
wedstrijd liggen denken. En mijn been steekt zoo.’
‘Blijf er dan in!’
En hij bleef er in, tot 's middags twee uur toe. Toen kon hij het niet langer uithouden
en moest hij naar de baan. Om drie uur zat hij op de fiets en traag peddelde hij
ongeveer 10 K.M. rond. Van spurten was geen sprake; het gezwachtelde, loodzware
been trok te veel.
's Avonds, in diep neerslachtige stemming, zaten wij in den tuin.
‘Wat loopt daar langs mijn been?’ riep Moeskops plotseling. Hij trok de broekspijp
omhoog. Een straaltje etter perste onder het verband uit.
Hij vertrok even.
‘Wil je wat gaas voor mij halen?’
Ik haalde gaas en hielp den rillenden kerel, die meteen in bed bleef.
Den volgenden morgen, Zaterdagochtend, kwam hij naar beneden gehinkt.
‘Ik ben vannacht nog aan je kamer geweest. Ik heb je laten slapen, want je lag zoo
fijn te snurken.’
‘Je had me gerust wakker kunnen maken.’
‘Och, ik kon weer niet slapen en heb naar buiten zitten kijken. Er komt geen eind
aan zoo'n nacht. Vanavond moet ik rijden, ... daar zal je wat van beleven. Weet je
wat zoo gek is, die wonden op mijn bil en dij zijn dicht gevliesd. Dat is best goedje,
die Italiaansche zalf. Maar die Belgische rommel! M'n kuit draagt nog steeds. Ik ga
d'r van dat Italiaansche spul op smeren.’
Op de baan werd de zalf gebracht en hij verbond zich in de boxe. De kuit zag er
gemeen uit. Bloederig, branderig. Hij reinigde de lange wond, waar hier en daar een
vliesje over gespannen zat. Italiaansche renners kwamen kijken. Hevig gesticuleerend
bij een roffel van harde woorden schudden zij het hoofd. ‘Finito! Finito!’
Zij hadden te doen met den fameuzen Hollander, voor wien zij een groot collegiaal
respect hadden.
Moeskops verbond zijn kuit en reed nog een aantal rondjes in matig tempo. En
toen gingen wij naar het hotel terug.
Het was zes uur in den middag. Om 9 uur moest hij rijden. En van den vorigen
avond af had hij niets gegeten. En in een paar nachten niet geslapen.
‘Eet nog wat, al is het maar een kleinigheidje. Je bent zoo hol.’
‘Neen, ik kan niet eten. 't Zou er zoo weer uitkomen. Ik voel me als een angstig
kind, zoo nerveus ben ik. 'k Heb vannacht koorts gehad en nu heb ik het weer. 'n
Straatjongen kan me kloppen.’
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Anderen om ons heen trachtten hem moed in te spreken.
‘Dat behoef je mij niet te doen,’ zei hij stug. ‘Als ik uit de voeten kan, dan heb ik
geen opwekking van anderen noodig.’
En dan, half acht, gaan wij naar de baan, 't Leek wel een begrafenisgang.
Het electrisch licht wordt ontstoken.
De rangen zitten vol. Renners gaan in matig tempo over de baan. Zij trappen zich
een beetje los.
Ook Moeskops verschijnt.
Ik ga naar hem toe.
‘'t Wordt niks!’ zegt hij afgebeten, ‘'k heb koorts! En die poot voelt als lood zoo
zwaar!’
Onder zijn racebroekje bobbelt het verband. Over het gaas op zijn kuit zijn versche
kleefstrooken gespannen.
De Italiaansche soigneur helpt hem voorzichtig op zijn fiets. Als hij rond rijdt,
begint het publiek zich te uiten. Het ziet zijn favoriet. Het ziet den winnaar. Het
publiek juicht hem toe.
Moeskops schudt het hoofd en kijkt veelbeteekenend naar het geblesseerde been.
Doch het publiek blijft schreeuwen en juichen.
De renners worden aan den start geroepen. Men laat hen op de fiets defileeren,
groepsgewijze, land na land. Men reikt aan den sterkste van ieder land een vlaggetje
in de landskleuren uit, een klein vlaggetje aan een kort dun stokje, en hij moet
daarmede rijden, voorop. Men geeft het vlaggetje aan Moeskops, doch deze voelt
zich op dit moment heelemaal niet de sterkste van zijn land en wil het vlaggetje aan
Gerard Leene geven.
Deze weigert.
Er moet opgeschoten worden, er rijden reeds groepen rond.
Moeskops gaat op zijn fiets. Het publiek juicht zijn favoriet toe. Maar dan wil
Moeskops den menschen te kennen geven: ‘Houdt het niet op mij. Ik ben reeds
geslagen. Ik geef mij bij voorbaat al over. Ik capituleer!’ En daartoe hijscht hij de
witte vlag. Hij neemt den handdoek, welken hij om den hals had geslagen, en hangt
dien over het vlaggetje heen. Zoo rijdt hij tien à vijftien meter. Niet wetend wat dit
beduidt, stuift een Nederlandsch bondsbestuurder op hem toe. De opgewonden man
grijpt het stuur van de fiets van Moeskops en rukt den handdoek weg.
Het gebeurt even na het ingaan van de bocht. De fiets glijdt onderuit en de
geblesseerde kuit van Moeskops raakt even de baan. Felle pijn kerft door het been.
En de koortsige Moeskops geeft den Hollandschen bondsbestuurder een opstopper.
Een harde stomp in de zij.
Dit voorval, dat gevolgd zou worden door een woedenden strijd
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van anderhalf jaar, had zich in een paar seconden afgespeeld. Het publiek reageerde
er in het minst niet op.
Het defilé ging vlot door en de renners stelden zich voor de eerste serie op.
Ik spreek Kaufmann.
‘'t Zijn altijd de officieele gedelegeerden, die bij een groote course kwesties
veroorzaken,’ zegt hij. ‘Er is er blijkbaar niet één, die den gemoedstoestand van een
renner vlak voor een belangrijke course begrijpt. Vlak voor een groote course moet
je je nooit met een renner bemoeien. Zijn zenuwen staan dan op springen. En dan
moet je zóó zijn als hij, en dan moet er iemand komen die je aan je stuur grijpt, aan
de helft van je stuur. Dan slaat je kar toch altijd onder je uit ... Nou! en dan heb je 't
gaande.’
En, den volgenden dag speelt zich in het houten tentje van de Jury het volgende af.
Moeskops, die weer tot zich zelf is gekomen, biedt den Hollandschen gedelegeerde
zijn excuses aan. Hij doet dit eerst in het Hollandsch en daarna in het Fransch. Want
Victor Breyer en de voorzitter van de U.C.I., Leon Breton, zijn er bij tegenwoordig.
Die excuses worden onder handslag geaccepteerd. En Moeskops zegt tevens toe, dat
hij die excuses ook nog schriftelijk zal herhalen.
De Franschen knikken goedkeurend.
De zaak is de wereld uit, ... althans, dit zou men zoo zeggen.
Doch vertellen wij nu verder van den Zaterdagavond.
Moeskops is in zijn boxe teruggekeerd.
Neerslachtig, het hoofd rustend op de handen, zit hij op zijn brits.
Hij rilt. Zijn oogen staan branderig.
‘Ik voel me zoo bedonderd,’ zegt hij. En meteen begint hij vervaarlijk te geeuwen.
‘Zenuwen!’ zegt hij. ‘Ik ben kapot van de zenuwen. De laatste dagen hebben me
gemold.’
En dan wordt hij aan den start geroepen.
‘Nou begint het drama,’ zegt hij, langzaam achter den soigneur aan, trekbeenend.
De Italiaan heeft hem een opwekkend middel willen toedienen. Maar hij, die van
doping nooit iets heeft willen weten, heeft ook nu bits geweigerd.
En daar gaat hij, met een begrafenisgezicht, hinkerdepink-hinkerdepink achter
den soigneur aan.
En dan plotseling lachend, nerveus en hard, roept hij: ‘Zeg Bergh, heb je nog wel
eens meer zoo'n toffen candidaat voor het wereldkampioenschap gezien? Ze hadden
er beter een uit het oude. mannenhuis kunnen sturen.’
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't Is bij tienen.
De booglampen zenden sissend haar licht over de baan.
Het publiek is volop in de wedstrijdstemming.
En als het Moeskops ziet gaat er een gejuich op.
De amateurs hebben de series reeds achter den rug. Zij reden met drie man tegelijk.
Doch bij de professionals ging het (uitgezonderd de 6e serie) in matches à deux.
Zeven series. En Moeskops reed in de laatste.
Doch laat ik eerst in het kort de series geven.
1e serie: 1e Moretti (Italië), n.g. Ellegaard (Denemarken). Zonder strijd gewonnen.
Laatste 200 M. 13 3/5 sec.
2e serie: 1e Giorgetti (Italië), n.g. Schilles (Frankrijk) 10 c.M. Schilles nam de
leiding en wilde het op een kort spurtje laten aankomen. Doch op 250 M. joeg het
Italiaantje hem op. Giorgetti ging aan het wiel zitten, waarop Schilles meende, dat
het Italiaantje al moeite genoeg had hem te volgen. In het midden van de laatste bocht
schoot het Italiaantje plotseling achter Schilles vandaan en in een prachtige finish
werd Schilles, onder groot tumult, met handbreedte geslagen. Laatste 200 M. 12 3/5
sec.
3e serie: 1e Kaufmann (Zwitserland), n.g. Otto (België) vele lengten.
Op 550 Meter liep de Belg weg en nam ongeveer 20 Meter voorsprong. Kaufmann
kreeg hem in de laatste bocht te pakken en ging meteen vlotweg langs hem heen.
Laatste 200 M. 13 3/5 sec.
4e serie: 1e Michard (Frankrijk), n.g. Van Nek (Holland) 1 lengte. Zonder strijd
gewonnen. Laatste 200 M. 12 4/5 sec.
5e serie: 1e Mori (Italië), n.g. Faucheux (Frankrijk) 2 lengten. Faucheux reed dom.
Hij wist dat hij sterker was, en dat maakte hem zorgeloos. Na de bel zat hij, zonder
op tempo te zijn, nog beneden op het kantje van de steile bocht. Mori, die hem drie
lengten had doen voorgaan, vloog nu hard de bocht in en passeerde Faucheux, die
door zijn lage tempo nog op het platte kantje moest blijven. Dientengevolge won
Mori zonder moeite. Laatste 200 M. 13 1/5 sec.
6e serie: 1e Spears (Australië), n.g. G. Leene (Holland) en Bailey (Engeland).
Spears en Bailey reden in combine. De Engelschman ging in een flink tempo naar
voren, zoodra hij zag dat Spears zijn wiel had. Leene had dus de laatste plaats en
Spears zorgde er voor dat Leene op de derde plaats bleef, hetgeen te gemakkelijker
ging, waar Bailey aan den kop bleef rijden. Toen Leene den aanval waagde, schoof
Spears naast Bailey en moest Leene dus heel hoog door de bocht. Dat was hem te
machtig en Spears won met ½ wiellengte. Laatste 200 M. 12 2/5 sec.
Toen kwam de 7e serie: Moeskops tegen den Italiaan Del Grosso, een aardig renner,
maar toch zeker geen sprinter 1e klasse en
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onder normale omstandigheden geen tegenstander voor Moeskops.
Moeskops loopt trekbeenend naar den start en tilt het gekwetste been voorzichtig
over zijn fiets. De Italiaan neemt hem scherp waar, trekt zijn voetriemen dan vaster
aan, grijpt het stuur en neemt resoluut de leiding. Bij de bel kijkt hij even om. Hij
ziet dat Moeskops weifelt en zet dan meteen den spurt in. Moeskops zal aanvallen.
Maar als hij dan half naast Del Grosso is gekomen, kan hij niet meer. Hij kan het
winnende duwtje niet geven en blijft op dezelfde hoogte en wordt gedecideerd geklopt.
Zwijgend stapt Moeskops voorzichtig van zijn fiets. Hij passeert de perstafel en
kijkt mij koel en strak aan. Hij zegt geen woord, doch maakt een handgebaar van:
heb je het gezien? En dan verdwijnt hij in de tunnel welke naar de boxen voert.
Ik noteer dan nog, dat de laatste 200 Meter in 12 4/5 sec. zijn gegaan en verlaat
de perstafel. Ik zal naar zijn boxe gaan, ik wil hem even spreken, maar ik durf niet.
Ik weet niet waarom. Maar ik durf niet.
En down neem ik mijn plaats aan de perstafel weer in.
Ja!! ... ik weet het ... hij mag nog in de herkansingsritten rijden. Maar daar zitten
o.m.: Faucheux, Schilles en Bailey in. En als je 't van Del Grosso niet hebt kunnen
winnen ...
Ik kan geen regel meer schrijven.
Die ellendige val ...
Die ontstoken, looie poot ...
Ik drink limonade, maar 't is net of die duf is ...
En mijn sigaret smaakt naar hooi ...
Tot twee keer toe breekt de punt van mijn potlood.
En ik zit te kauwen op de voering van mijn rechterwang.
Heb ik nou ongedierte gekregen van de Italianen? Mijn hoofd jeukt en ik krab ook
onder mijn armen en in de holte achter mijn knie.
Schiet op! kerel, schiet op. Ik kan dat wachten niet langer verdragen. Voltrek het
vonnis snel!
En ik krab op mijn kop, en ik krab onder mijn arm ...
Ah! ... daar heb je Schilles voor den eersten herkansingsrit. En hij wint van
Ellegaard zonder strijd.
Faucheux heeft Van Nek tot tegenstander en de Franschman wint gemakkelijk.
En Bailey wint van Leene.
Nou nog Moeskops tegen den Belg Otto, een man van 43 jaar. In gewone
omstandigheden slaat Moeskops hem zonder te spurten, met de handen op het stuur.
Maar nu?
De Belg heeft de leiding genomen en heeft op 300 M. den spurt ingezet. Op 150
meter zit Moeskops nog achter den Belg, op 100 meter nog, op 50 meter nòg. Hij
kàn niet aanvallen. Mijn teenen in mijn schoenen wringen krampachtig. Vooruit dan
toch kerel!!
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Maar op 30 meter zit hij nog achter hem en op 25 meter nòg. Vooruit dan toch!!
Dan krimpt Moeskops in elkaar. Hij trekt en duwt en rukt, maar 't is stumperen
wat hij doet. Nog één ruk, één meter voor de streep. Zijn kop ploft tusschen zijn
schouders. De streep is gepasseerd. Met 'n banddikte, ... met 'n banddikte heeft
Moeskops gewonnen.
Hij passeert mij.
‘Wanneer de Belg zich had omgedraaid en gezegd zou hebben: jij wint tòch niet
vandaag, dan was ik meteen gaan opzitten,’ zegt hij, hijgend verder strompelend.
Nu volgde de le halve beslissing van den herkansingsrit: Bailey tegen Schilles. En
tot verbazing van velen won Bailey van den kop af. Want Schilles viel weer te laat
aan.
En dan kregen we in de 2e halve beslissing den gebroken Moeskops tegen
Faucheux, den man die den Grand Prix de Paris had gewonnen.
Trillend op mijn stoel, kijk ik naar het vierkante gat van de tunnel. En als ik
Moeskops zie verschijnen is het mij onmiddellijk duidelijk, dat hij geestelijk nog de
lamgeslagen kerel is. Het is een groot athletisch lichaam dat daar verschijnt, maar
het is een wezen zonder ziel en zonder leven. Er brandt en gloeit niets in. Het is een
groot huis, maar er woont niemand in. Het is een complex van machtige spieren,
maar de commandant van die spieren is afwezig.
Loom richt het groote lichaam zich naar den start.
Het schot valt.
En resoluut neemt Faucheux den kop.
Moeskops volgt als een hond zijn meester.
Waar blijft hij nu, hij die in artikel 1 van zijn Instructie der tactiek heeft staan, dat
je je tegenstander nooit zijn eigen race moet laten rijden?
Sloom volgt hij Faucheux. De bel is juist gegaan. Er zit nog geen tempo in. En
nog steeds zit Moeskops sullig achter Faucheux. Op die manier wordt hij zonder
tegenweer geslacht. Ik ben zoo geënerveerd, dat ik er giftig van word. Het flitst door
mijn brein, dat de Franschman Faucheux mij niet kan verstaan.
Ik snel naar voren, tot een der fascisten, die met het geweer aan den voet aan den
kant van de baan op het middenterrein staan opgesteld, mij tegenhoudt en dan
schreeuw ik, zoo hard als ik kan:
Neem den kop! ... Neem toch den kop!
Want in eens is mij iets ingevallen.
Ik zag het voor mij staan, als stond het met groote blokletters aan den hemel: Hij
mist de kracht om aan te vallen, misschien heeft hij wel de kracht zich te verdedigen.
Neem den kop!
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En terwijl ik naar de perstafel terug snel en op mijn stoel ga staan, zie ik, dat
Moeskops langs Faucheux heen loopt en meteen op tempo blijft. Bij het uitkomen
van de laatste bocht, op 250 M. ongeveer, zal Faucheux passeeren, doch Moeskops
bijt thans vinnig van zich af en Faucheux zakt terug.
Wat is er daar in Moeskops gebeurd? Wat voor een mysterieus proces heeft zich
in enkele seconden in hem afgespeeld?
De commandant is weergekeerd. Het machtige complex van spieren wordt
geestdriftig aangevoerd.
Moeskops zet niet op volle kracht door en laat Faucheux in de laatste bocht naast
zich komen. Hij houdt hem de geheele wijde bocht naast zich en dan bij het uitkomen
zien wij een wonder geschieden.
Het wrak van zooeven, de willooze, lamgeslagen man, is nu een machtige reus.
Faucheux zal hem aanvallen, maar in plaats van naast Moeskops te komen, ligt
Faucheux plotseling 1 lengte achter. Hij zit aan het wiel. Maar ongelooflijk, de
winnaar van den Grand Prix de Paris kan het wiel niet houden. Hij moet het wiel
loslaten. Droogweg wordt hij los gespurt. En Moeskops wint met 2½ lengte. Hoort
ge? Met 2½ lengte.
Faucheux is van zijn fiets gestapt en komt het middenterrein op. Hijgend staat hij
tusschen een groepje renners.
‘Ik zal niet beweren,’ zegt hij, ‘dat ik een ster ben. Maar als ik aan een wiel zit,
kan ik toch nog altijd aanvallen, tegen wien ik ook rijd. Maar hier zag ik het wiel
zóó voor me weg gaan. Dat is mij nog nooit gebeurd.’
Zooeven was ik koud en rilde ik.
Maar nu doorstraalt mij een prettige warmte.
Ik snel naar de boxe.
Hij ligt op de brits, met koortsige oogen.
‘Ik hoorde je schreeuwen!’ zegt hij, een natten doek op zijn voorhoofd leggend.
‘Ik had al in de boxe op me zelf zitten razen, dat ik zoo'n slappeling was en dat het
zoo beroerd ging. En toen was Bossi gekomen en die had me al opgewarmd, dat ik
het initiatief moest nemen en toen schreeuwde jij, God man! toen dacht ik, dat ik
van woede razend werd. Ik had zóó de pest aan mezelf, dat ik er woest van werd.’
En dan trekt hij den natten doek over zijn gelaat.
Het is stil in de boxe, voelbaar stil. Geen woord volgt er meer.
En ik keer, in de grootste onzekerheid, naar de perstafel terug.
Er restte nu nog een rit tegen Bailey, die uitmuntend in vorm was, prachtig van
Schilles had gewonnen en die wist, dat Moeskops zich in een wanhopige bui tegen
Faucheux had uitgeput.
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De Engelschman had bij de ritten ook heel goed toegekeken en hij had gezien, dat
Moeskops best had gereden ... toen hij den kop had. Zijn race stond nu vast. Moeskops
zou den kop niet krijgen.
Evenals tegen Faucheux, liet Moeskops Bailey voorgaan, doch toen hij bij de bel
de leiding wilde overnemen, zette Bailey vinnig aan. Er was voor Moeskops geen
andere keuze: hij moest doorzetten. Op 400 meter lagen beiden reeds in vollen spurt,
met Moeskops aan de buitenzijde naast Bailey. Ieder, die Bailey in zijn volle kracht
heeft gekend, weet, dat zijn specialiteit was, wat de renners ‘doordraaien’ noemen.
Met een renner naast zich kon hij 400 meter in een onverzwakt tempo doordraaien.
De laatste meter ging daarbij zoo hard als de eerste. En nu dan was hij in zijn element.
Als Moeskops den kop kreeg, was hij er bij en daarom draaide hij op zijn hevigst
door. Hij liet Moeskops klimmen en hield hem in de voorlaatste bocht schuin naast
zich. Op het korte rechte eind kwam Moeskops naast hem, de wielen lagen gelijk.
Nu, in deze bocht, werd de strijd verwoed. Zoo vinnig ging het toe en zóó dicht lagen
de tegenstanders naast elkaar, dat in het midden van de bocht de elleboog van
Moeskops even de dij van Bailey raakte.
Bij het uitkomen van de bocht lagen de wielen gelijk, doch toen, doordat hij hooger
had gelegen en nu omlaag ging, kreeg Moeskops een handbreedte voorsprong. Nog
gaf de Engelschman zich niet gewonnen. Hij vocht wanhopig tot op de streep toe en
Moeskops moest het alleruiterste geven om met die handbreedte te winnen.
Hij werd donderend toegejuicht na dezen verschrikkelijk zwaren rit, waarbij hij
400 meter lang aan de buitenzijde had gelegen van een moreel sterkeren tegenstander,
die echter nu zóó doodop was, dat hij, krijtwit, met open mond, van de fiets stapte
en stilstaand op het middenterrein, met de handen op de heupen, eenige minuten
bleef uithijgen.
Hoera! Moeskops had zich voor de kwartbeslissingen geplaatst, die den volgenden
dag zouden worden verreden.
Hoera!
Maar toen ik, na haastig mijn copy te hebben opgemaakt, na een klein half uur
(het was toen na middernacht geworden) de boxe van Moeskops opzocht, was mijn
vreugde totaal verdwenen.
Want het vermoeide been deed hevige pijn en tevens was hij aan een zenuwcrisis
ten prooi.
Hij lag, met een handdoek om de heupen gebonden, op de masseertafel en gooide
zich van de linkerzijde op de rechter.
Zijn gelaat zag er vertrokken en onwezenlijk uit en de tranen vloeiden rijkelijk.
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Stil in den hoek zat zijn helper, de Italiaan, die hem had willen afdrogen en opknappen,
maar dien hij van zich af had gestooten.
Ik sprak hem kalmeerend toe, doch hij bleef maar heen en weer wentelen. De
Italiaan en ik verlieten de boxe. 't Was goed, dat hij een tijdje alleen bleef ...
Toen wij weer in de boxe terugkeerden, begon hij te praten, met 'n vreemde stem,
als komend uit de verte.
‘Het raast door mijn kop! ... Die verrekte herrie met dien vent ... m'n poot ... niet
geslapen in een paar nachten ... niet gegeten ... ik ben kapot, ik ben kapot ... o! die
poot is zoo zwaar en mijn zenuwen staan op bersten. Nooit, nooit van mijn leven
heb ik me zoo afgemat gevoeld. Ik ben als uit elkaar getrokken. Over een week ben
ik nog niet bij. Heb je gezien, wat voor paardewerk Bailey me te doen heeft gegeven,
nu hij wist, dat ik broken down was ... C'est le métier!’
Moeskops sloeg de armen voor het gelaat; de tranen vloeiden weer rijkelijk.
En weer rolde hij van links naar rechts en van rechts naar links.
Een uur lang heeft hij daar op de masseertafel gelegen. Hij kon er gewoonweg niet
afkomen.
En het is kwart voor één, als wij naar het hotelletje gaan.
Hij trekbeent tusschen ons in, zijn arm rustend op den schouder van den Italiaan.
Er wordt geen woord gesproken.
En in den tuin, onder den wingerd, zetten wij ons aan een tafeltje.
De nacht is zoel en van een zoete aroma doortrokken. Drie jonge katten jagen
elkaar na in den wingerd, die als een dak over den tuin is geleid, en spelen met de
druiventrossen. Wij kijken er glimlachend naar.
Maar Moeskops zit als wezenloos.
De Italiaan geeft mij een knipoogje en gaat het hotelletje binnen.
Even later volg ik hem.
In een mengelmoesje van Fransch en Duitsch, doorschoten van Italiaansch, en
verduidelijkt en aangevuld door gebaren, geeft hij mij te kennen, dat er iets gebeuren
moet. Het kan zóó niet blijven.
Hij moet eten! Hij moet slapen! Hij moet zijn zenuwen de baas! Alles moet op
alles worden gezet. Blijft hij zoo, dan is Moeskops morgen niet in staat om op zijn
fiets te zitten.
Ja! dat snap ik ook. Het is mij volkomen duidelijk, dat er bij dezen toestand niets
te verliezen en alles te winnen valt.
En dan zetten wij een complot in elkaar.
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Start van de finale van ‘het dramatische kampioenschap.’ Moretti tegen den geblesseerden Moeskops
(zie het verband op kuit en dij).

De zegepraal. Moretti met volle lengte geslagen.
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De amateur wereldkampioen Martinetti en Moeskops moeten een eere-rond rijden. Het publiek
schreeuwt er om. Doch Martinetti's fiets is niet bij de hand. ‘Ruiter te paard’ worden nu twee eereronden
gereden.
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Amerika. Moeskops-Bobby Walthour Jr.

Budapest. Andersen (Denemarken), Spears (Australië), Moeskops.
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‘Eet wat!’ zeg ik tegen Moeskops, ‘'t zal je goed doen.’
‘Ik kan niet! Mijn maag is van streek!’
‘Drink dan wat melk.’
Maar als een geranseld dier lag hij in elkaar. 't Was alles voor niets geweest. Nu
kon hij morgen heelemaal niet uit de voeten.
Maar van dat thema moest hij af en hij moest aan de melk.
Eindelijk wilde hij wat hebben.
‘Goed! ... geef dan maar warme melk.’
Nou, die zou de helper wel even klaar maken.
Hij ging naar de keuken, warmde de melk, schonk zoowat 'n halven liter in een
kom, mengde er een flinke dosis cocaïne in, waar nog iets anders aan was toegevoegd
en zette de kom voor Moeskops neer. Deze wilde teugsgewijze drinken. Doch ik
animeerde hem en zei, dat hij niet moest zitten zaniken, want dat wij niet aan de melk
konden blijven.
Met groote snelle teugen dronk hij de kom leeg.
‘Wat 'n rare bijsmaak zit er aan die melk.’
‘O! dacht jij soms, dat je hier in Holland was?’
Maar toen begon hij een vies gezicht te trekken en bedenkelijk te doen.
‘Vooruit Piet!’ begon ik snel, ‘'t wordt nou toch niks. Laten wij het leed op zij
zetten. Ik geef 'n flesch champagne. Fransche hoor, geen Italiaansche.’
Haastig liet ik de champagne komen en schonk hem achter elkaar twee glazen in
en toen begon zijn gezicht bij te komen.
‘Nou geef ik er ook een!’ zei Moeskops. En ook die flesch werd door ons drieën
geleegd.
Na 'n knipoogje wilde ook de soigneur er een geven.
‘Nee, Piet! straks wel! Nou eerst iets eten.’
‘Dat is 'n idee,’ zei de Lange, die in de stemming begon te komen.
Van alles droeg de Italiaan aan. Kalfsborst en macaroni, geurige kaas en groote
beschuiten, perziken, ham en eieren ... En we aten! ...
De uitgerammelde Moeskops was niet te verzadigen. En terwijl hij daar lustig met
zijn vork zat te oogsten, breidde ons gezelschap zich uit. De eigenaar van het hotelletje
kwam erbij zitten en ook zijn vrouw, die Fransch ratelde. En toen schoof er een
groote Italiaan bij, dien bij de Isonzo een stuk uit zijn dij was geschoten en nu
oorlogsinvalide was, maar die zijn prachtig humeur had bewaard en aanstonds een
vroolijk lied inzette.
Enfin, de soigneur gaf nog 'n fijne flesch en toen bood de vrouw van den hotelier
er een aan en toen Moeskops nog een en toen zat er een stemming in als op een
Parijsche kermis.
Maar toen was het ook genoeg. Toen was het méér dan genoeg.
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Vooruit Piet, nou onder de wol.
En de Lange, die nog gauw een dikke snee ham had genomen, werd door den
soigneur naar zijn kamer gebracht.
't Was toen bij drieën.
Toen de Italiaan terug kwam, vertelde hij, dat Moeskops al in diepen slaap was.
Nou slaapt hij goed, nou heeft hij goed gegeten, nou komen zijn zenuwen tot rust
... De soigneur gebaarde, als had hij vier handen en met veel beweging ging hij zitten.
Hij wilde nu nog wel 'n glas hebben ...
Maar de dikke Italiaan van de Isonzo vond, dat het nu zijn beurt was om er een te
geven en toen kwam er nog een fijn Fransch merk.
De Italiaan zong een lied van Verdi en de vrouw van den hotelier kwinkeleerde
mee ...
Enfin, om vier uur ging ik naar bed.
Langs de kamer van Moeskops komende, hoorde ik hem vervaarlijk snurken. Dat
was nou, wat de volksmond planken zagen noemt. En de zaag zat telkens voor een
belangrijken kwast: Chrr!!
's Ochtends tien uur ga ik naar een vruchtenstalletje op den Corso Sempione en ik
koop daar perziken, abrikozen, versche amandelen en zoete druiven. En als ik met
mijn buit terug keer, zit Moeskops in den tuin. Hij graait direct in de papieren zakken
en begint amandelen te kloven.
Is dat dezelfde man van gisteravond?
Het branderige is uit zijn oogen, het gelaat is nu normaal en rustig, de diepe groeven
zijn verdwenen.
‘Hoe gaat het?’ vraag ik opgewekt.
‘Dat moet je dadelijk eens zien,’ antwoordt hij lachend, ‘want ik heb kool, soep,
brood, spiegeleieren, macaroni met kaas en perziken besteld. 'k Moet eten, want ik
heb de laatste dagen veel te weinig gehad. Kerel, wat heb ik fijn geslapen. 't Is of
alle beroerdigheid uit mijn lijf is gevallen. En m'n been steekt alleen nog maar 'n
beetje, doch het is lang zoo zwaar niet meer. 't Gaat per minuut vooruit.’
Er wordt geen woord over den wedstrijd gesproken. En ook geen woord over de
crisis van gisteravond.
Ik laat hem rustig aan den maaltijd en ga met de jonge katten spelen.
Tegen twaalf uur begin ik aan de soep en de macaroni.
Moeskops was nog wat op bed gaan liggen, maar tegen half een komt hij luidruchtig
naar mij toe.
‘Wil ik je 's een mirakel vertellen. 't Is er uit! ... 't Is er uit! Mijn been is goed. Ik
heb er weer dat echte gezonde gevoel in
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gekregen. Ik heb er schoon verband op gelegd en nou voel ik niets meer.’
Schilles was in den tuin gekomen, en de Belg Otto, en de soigneur en nu ineens
begon Moeskops met vuur over den wedstrijd, met zóóveel vuur, dat wij er allen
verrast van opkeken.
‘Potdorie! Otto! jij had me er gisteravond bijna uitgeknikkerd, maar vandaag zal
het anders gaan. Vandaag zal ik ze 'n lap zetten. Als ik vandaag Del Grosso krijg,
vreet ik 'm op! Krijg ik hem niet, dat mag ik lijden, dat ik tegen Kaufmann kom. Dan
zet ik er 23/6 op (104 versnelling) en dan laat ik hem 400 meter lang naast mij liggen.
Die lol wil ik wel 's beleven. Datzelfde heeft Bailey mij gisteravond immers geflikt.
Voor Moretti ben ik niet bang. Die rijdt hier in Milaan wel goed, maar hij kan tegen
mijn methode van rijden niet op. Hij heeft in een serieuzen rit nog nooit van mij
kunnen winnen. Bergh! ze zullen vandaag hard moeten gaan, willen ze me kloppen.’
Hij zwaaide het gezond geworden been heen en weer, sloeg Otto op den schouder,
joeg de jonge katten op en riep toen uit de verte: ‘'t lijkt wel, of die champagne nòg
in mijn kop zit.’
'k Had wel willen juichen, want nou trok hij er weer vol energie op los.
De weifeling had plaats gemaakt voor moed; de slapte voor wil, voor nijdigen,
diamant-harden wil.
Na de dagen van diepe neerslachtigheid vonkte de hoop om ons heen, om den
soigneur, om mij.
En die hoop werd bijna tot stellig weten en tot vuurvaste zekerheid, toen wij om
twee uur naar de baan gingen en Moeskops zei: ‘Bergh! nou ga ik dadelijk 's lekker
demarreeren.’
De boodschap was ons reeds vooruit gesneld.
Misschien had Schilles, misschien had Otto er in het rennerskwartier over
gesproken, en ook is het mogelijk, dat de soigneur zijn vreugde niet binnen boord
had kunnen houden, maar in ieder geval was in het rennerskwartier reeds bekend,
dat er heden een gansch andere Moeskops dan gisteren verscheen.
Moeskops groette luidruchtig en op het hooren van de stem van den Hollander
werden deuren van boxes een eindje geopend en gluurden poedelnaakte renners door
de kieren. De Italiaansche renner Bossi, die, toen Moeskops viel, boven op hem was
geploft en die al dagen had rondgeloopen, alsof het feitelijk zijn schuld was geweest,
dat Moeskops in zoo'n beroerde conditie was geraakt, was nu als van een zwaren
last bevrijd. De warmbloedige Italiaan, die van collegiale bewondering vervuld, een
uitbundige sympathie voor Moeskops had aan den dag gelegd, kon zijn vreugde niet
bedwingen en sloeg zijn armen om hem heen en riep maar: Moeskops! ... Moeskops!
... Moeskops! ...
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waarop hij een snelvuur van hartelijke klanken liet volgen.
Onder die omarming door maakte Moeskops een menschkundige opmerking. ‘Als
menschen zoo hartelijk kunnen zijn, wat moeten ze dan ook verschrikkelijk kunnen
haten,’ riep hij mij toe.
Ik zou toen naar het middenterrein, naar de perstafel gaan. Doch toen kwam de
soigneur mij achterna gesneld. Hij drukte mij de hand, nam toen mijn beide handen
en wierp een stortvloed van Italiaansch over mij heen. Ik begreep er geen woord van
en ik weet tot op heden nog niet, wat de man eigenlijk kwam doen en wat hij mij
had te zeggen. Ik heb het er maar voor gehouden, dat hij mij bij voorbaat reeds kwam
feliciteeren met het succes. Of werkte, evenals bij Moeskops, bij hem de champagne
nog na?
Vijftienduizend Italianen hadden zich op de rangen geperst. Zij zaten daar in hun
overhemden, zooals in Italië, waar 's zomers geen vest wordt gedragen, gebruikelijk
is.
En ja, de zon schroeide dan ook wel meedoogenloos. 't Was over drieën en de
menigte genoot nu van den strijd der amateurs. En het gierde en loeide, want een
Italiaantje, de kleine Martinetti, stormde lijnrecht op het wereldkampioenschap aan.
En toen het pittige, sterkgebouwde kereltje het wereldkampioenschap had veroverd,
toen was de wielerarena een gekkenhuis zonder muren. Er brak een donder van kreten
los en deze weergalooze ovatie toucheerde mij zoo, dat ik geen letter op papier kon
brengen.
En toen, toen dacht ik aan den strijd, die nu ging aanvangen en voor wien de
toejuichingen straks zouden zijn.
En plotseling voelde ik wéér een ellendigen twijfel in mij opkomen.
Toen vingen de kwartbeslissingen voor de beroepsrenners aan. Eerst reed Moretti
tegen Spears. En nu werd Spears de dupe van zijn geliefden gelanceerden spurt. De
Australiër liet den Italiaan voorgaan, en toen nog een ronde gereden moest worden,
ging Moretti nog met 6 lengten voorop. Nu wilde Spears naar hem toekomen, maar
de slimme Italiaan had het moment goed ‘gevoeld’ en was Spears nèt iets voor. Op
het moment, waarop Spears wilde beginnen, lag Moretti met een voorsprong van
wel 8 lengten reeds in spurt. Spears gierde op hem toe en op 30 meter van de
eindstreep had hij hem te pakken, maar 't was te laat en hij werd met pl.m. 10
centimeter geslagen.
Toen verscheen Moeskops.
Neen! jammer genoeg! hij kreeg Del Grosso niet. Hij kreeg een ander Italiaantje,
den gewieksten Giorgetti, geen ster in den sprint, maar een sluwaard, wiens
varkensoogjes door smalle spleetjes gluurden. Een duveltje, geslepen en vermetel.
Maar! ... bij Moeskops was nu geen geweifel. Hij nam direct
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de leiding en reed in het midden van de baan, Giorgetti geen moment uit het oog
verliezende. Bij de bel versnelde Moeskops, om een verrassing te voorkomen.
Giorgetti zat toen met zijn voorwiel iets aan den binnenkant en toen Moeskops dit
zag, zakte hij bij het ingaan van de voorlaatste bocht in vertraagden gang naar het
platte kantje van de baan. Giorgetti zat nu op een absoluut ongevaarlijke plaats aan
zijn wiel en nu keek Moeskops niet eens meer naar hem om. Want tot het uitkomen
van die bocht was Giorgetti nu volkomen machteloos. Maar dáár, daar ging Moeskops
dan ook. Hij had er waarachtig 23/6 op gezet, maar hij sloeg iederen aanval van het
Italiaantje met een ruk af.
De laatste felle attaque had plaats in het midden van de laatste bocht, doch toen
bleef Moeskops doorspurten, den Italiaan ter hoogte van zijn heup houdend. Met
méér te winnen was niet noodig ...
Ik had het gezien! Ik had goed gezien, hoe hij die 104 versnelling ineens, met één
aanzet, had rond gekregen en hoe zijn machine, als een telescoop, zich als het ware
had verlengd.
En nu jeukte en kriebelde het in mij.
Want nu ging de afwerking van het programma mij lang niet vlug genoeg, zóó
verlangde ik naar zijn volgende ritten.
Ik snelde de tunnel door.
‘Hoe is-t-ie?’ riep Moeskops mij uitgelaten tegemoet.
‘Fijn, Lange! ... Hij is van den ritmeester! ... Hij is van den Radjah van Lombok!’
‘O zoo! En nou zal ik er dadelijk nog eens degelijk aan trekken. Als het een beetje
wil, wordt het vanavond weer champagne.’
De Franschman Michard had het tegen Del Grosso op te nemen, die nu erg
zenuwachtig deed. Hij vergiste zich en keek naar rechts op hetzelfde moment, waarop
Michard binnendoor schoot en 2 lengten voorsprong nam. Del Grosso kwam nog
wel aan het wiel, maar daar bleef het dan ook bij.
En de laatste kwartbeslissing won Kaufmann, die reeds op 450 meter op tempo
kwam en op 350 meter in spurt lag, van den Italiaan Mori.
En zoo hadden zich dus voor de halve beslissingen geplaatst: Kaufmann, Moretti,
Moeskops en Michard.
De halve beslissingen.
Maar voor ik het daarover heb, moet ik eerst even vertellen, dat de U.C.I. steeds
de goede gewoonte had gevolgd om bij de wereldkampioenschappen nimmer een
juge d'arrivé te benoemen, die onderdaan was van het land, waar de
wereldkampioenschappen werden gehouden.
In Frankrijk was nooit een Franschman voorzitter-kamprechter,
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in Zwitserland geen Zwitser, in Holland geen Hollander ... Maar hier in Italië was
het wel een Italiaan. Er werd een klemmend motief aangevoerd - ik meen, dat het
fascisme er werd bijgesleept - en den gastheer gaarne ter wille, verzette de U.C.I.
zich tegen deze benoeming niet krachtdadig.
Enfin, de eerste halve beslissing ging tusschen Kaufmann en Moretti. Na de bel
had de Italiaan, binnendoor komend, de leiding van den Zwitser overgenomen. Op
dat moment schoof Moretti meteen 2 lengten naar voren en tot verrassing van
Kaufmann, zette hij toen tevens den spurt in. Moretti had nu 4 lengten voorsprong
en waar Kaufmann traag op gang kwam, werden het er wel 5. Maar eenmaal in volle
actie, liep de Zwitser prachtig in. Dertig meter voor de finsh kwam zijn voorwiel
naast het achterwiel van Moretti, even later lagen zij gelijk en een meter voor de
streep kreeg Kaufmann voorsprong, 'n paar centimeter ongeveer, waarmede hij ook
won.
Tevreden lachend richtte Kaufmann zich op, doch toen was het Moretti, die lachte.
Want het nummer van Moretti werd, ten teeken, dat deze gewonnen had, aan de paal
gehangen.
De voorzitter-kamprechter had Moretti winnaar verklaard.
Kaufmann, beverig en bleek, protesteerde, doch er was niets aan te doen. De juge
d'arrivé zeide, zich niet vergist te hebben en handhaafde dus zijn uitspraak, in welk
geval daar niets aan te veranderen valt.
Maar de schijn was in ieder geval tegen den voorzitter-kamprechter, doordat Italië
de benoeming van een Italiaan had geforceerd en het hier een Italiaansch renner
betrof.
Michard tegen Moeskops.
Maar Michard kreeg, volgens den geijkten term, ‘geen been aan den vloer’.
Moeskops sloeg hem royaal en op een onaanvechtbare wijze. Bij de bel schoot hij
langs Michard heen en ging hij meteen hard door. Tweemaal liet hij den Franschman
tot aan zijn schouder komen, doch bij den derden aanval, in de laatste bocht, wierp
hij zich met zijn 104 versnelling als het ware met een sprong naar voren en nu zette
hij alle zeilen bij. Hij passeerde de eindstreep met Michard in uiterste
krachtsinspanning aan zijn achterband.
Het publiek juichte deze magistrale overwinning stormachtig toe en toen de storm
geluwd was, hoorde ik van de hoofdtribune mijn naam roepen. Daar zat een
Hollandsche familie (een familie uit Wassenaar) en meneer, mevrouw, de zoon en
de logé, die ik op den Piazza del Duomo reeds had ontmoet, stonden daar te wuiven
en te zwaaien en zij riepen mij toe, dat het nu best ging, maar ... nu Moretti nog!
Ik stak juichend één vinger op, om te vertolken, dat voor mij
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vaststond, dat Moeskops eerste zou worden en ik green het glas sinaasappellimonade,
dat voor mij stond, om hun toe te drinken, doch zij schudden het hoofd en maakten
manualen van onzekerheid.
Alvorens nu Moeskops en Moretti om den meestertitel streden, hadden eerst
Michard en Kaufmann om den derden prijs te vechten. Doch er was van een gevecht
geen sprake. Bij wijze van protest reed Kaufmann met de handen op het stuur. Het
publiek maakte een infernaal spektakel. En de wedstrijd-commissarissen konden niet
anders doen, dan Kaufmann een boete opleggen wegens het niet verdedigen van zijn
kans.
De finale!
Toen ik Moeskops aan den start zag komen stond voor mij rotsvast, dat Moretti
zou verliezen. Op dat moment keek Moeskops als sommige menschen, die veel geld
hebben. Uitdagend, hautain. Hij keek naar den Italiaan met den blik van
je-doet-me-tòch-niks! en maakte toen langzaam en heel secuur zijn voetriemen vast.
Het lot gaf Moeskops de keuze van de plaats en hij verkoos den onderkant van de
baan. Toen het schot was gevallen, was het met alle Italiaansche levendigheid en
herrie ineens gedaan.
't Was doodstil toen de twee kerels, die den strijd om den wereldtitel hadden
aangevangen, daar équilibreerden. Doch Moretti lag het hoogst en toen zij naast
elkaar de bocht naderden, was Moretti genoodzaakt om de leiding te nemen. Het
maakte den indruk, alsof de Italiaan precies eender wilde rijden als hij tegen Kaufmann
had gedaan. Hij lag ongeveer 5 lengten voor Moeskops en als hij straks van den kop
af demarreerde ... Maar hij kreeg de kans niet. Want toen het moment voor Moretti
was aangebroken, schoot de Lange met harde duwen op zijn hooge versnelling op
den Italiaan toe. Hij liep hem voor de tribune voorbij en hield er voldoende tempo
in om de voorlaatste bocht in het midden te kunnen rijden en hield nu Moretti scherp
in het oog. Bij het uitkomen liep hij omlaag om het binnendoor komen te beletten
en nu deed Moretti een schijnaanval buitenom. Doch Moeskops liep er niet in en liet
zich niet opjagen en toen Moretti bij het ingaan van de laatste bocht werkelijk tot
den aanval overging, liep hij zoo gemakkelijk met hem mee, dat ik mijn glas reeds
vastgreep. Het was mij duidelijk, dat Moeskops nog slechts op ¾ van zijn kracht
spurtte, Moretti lag naast hem, maar toen, op ongeveer 80 meter, werden zijn armen
weer zoo recht als staken en dook het hoofd weer tusschen de schouders weg. Het
was geweldig, wat hij toen op zijn 104 versnelling deed. Het was, alsof Moretti
plotseling vastgehouden werd. Moeskops was ineens 'n stuk voor en nu, den kop
triomphantelijk opgeheven vloog hij op de eindstreep toe. Met 'n volle lengte was
hij winnaar.
Een donderbui van enthousiasme barstte los. De Italianen had-
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den het gezien: Moeskops was overweldigend en zij, die vooraf hem reeds tot hun
favoriet hadden gemaakt, gierden hun bewondering uit.
Ik hief mijn glas in de hoogte en daar op de hoofdtribune, daar stonden die
Hollanders te zwaaien en te juichen ...
Maar daar sprong iemand naar mij toe ...
Ik voelde twee armen om mijn hals en een harde stoppelbaard kraste over mijn
wangen. En daar biggelde iets langs mijn gelaat: tranen, heete tranen van den
Italiaanschen soigneur, die weende als een kind en die mij nu losliet en naar Moeskops
snelde en zijn snikkenden kop op den schouder van den wereldkampioen liet rusten.
De donder van geestdrift hield aan, hield aan toen de voorzitter van de U.C.I.
Moeskops gelukwenschte en hem de zijden trui van den wereldkampioen
overhandigde, hield aan toen Moeskops de trui aantrok ...
Hij moest een eere-ronde rijden.
En met de Hollandsche driekleur boven het hoofd zwaaiend (ik vraag u er nota
van te nemen, dat hij de Nederlandsche vlag zegevierend boven het hoofd hield en
er de juichende menigte dankend mee groette), reed hij, terwijl het Wilhelmus
aanzwol, een eere-ronde, donderend en nog eens donderend toegejuicht.
Toen reed hij nog een eere-ronde vergezeld van Moretti, die de Italiaansche vlag
zwaaide. En toen riep het publiek om Martinetti, den kleinen Italiaan, die het
wereldkampioenschap der amateurs had gewonnen. Er werd gewacht, want diens
fiets was niet bij de hand. Doch aan dat wachten maakte Moeskops een eind. Hij
pakte Martinetti beet en zette hem op zijn rug. Toen stapte hij op de fiets en met het
Italiaantje ‘ruiter te paard’ volgde nòg een eere-ronde. Het publiek was toen eenvoudig
délirique.
Eindelijk dan was hij vrij.
Ik feliciteerde Moeskops.
En hij feliciteerde mij! Succes met je boek! En toen liet hij er op volgen: ‘Je hebt
gezien, dat ik het zóó gewonnen heb, dat de kamprechter niet kon zeggen, dat de
ander de eerste was. Ja! daar moet je ook nog om denken.’
Toen legden anderen beslag op hem. Hij werd hartelijk gecomplimenteerd door
den Nederlandschen Consul te Milaan, Dr. de Visser, die hem voorstelde aan den
militairen commandant van Lombardye, Zijne Excellentie generaal Cattaneo, die
onzen landgenoot met een glas champagne toedronk en hem drie-, viermaal de hand
drukte.
Een half uur later waren wij weer in ons hotelletje, waar ik
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mijn opgewekte copy schreef, onderwijl Moeskops op de dekens van de emoties wat
lag te bekomen.
Heroworship!
Bossi danste, de hotelier liet zijn klanten wachten, zijn vrouw joeg hem telkens
naar binnen, maar voerde zelf ook niets uit en draaide met schitterende oogen steeds
maar om ons tafeltje. Erminia, het kamermeisje, werd ook telkens naar binnen gejaagd,
doch draaide in haar bewondering achter haar meesteres aan, de groote Italiaan van
de Isonzo zong ons een hymne triomphale toe, de soigneur had zijn kinderen gehaald,
die den wereldkampioen bedeesd aanraakten en toen hun vader omhelsden en in
minder dan geen tijd stond de tuin propvol van bezoekers die snaterden als eenden
en elkaar verdrongen om dat wonder, den vijfvoudigen wereldkampioen te naderen.
Totdat Moeskops er een eind aan maakte, handen en nog eens handen drukte, den
hotelier, zijn vrouw en Erminia de keuken in loodste en mededeelde, dat hij nu eerst
wel eens iets wilde eten. Om het publiek kwijt te raken begaf hij zich naar zijn kamer
en ten leste zaten wij veilig onder de druiventrossen aan den maaltijd.
Door het hek van den tuin gluurden echter mannen en vrouwen naar binnen en
heel rustig namen zij dan in onze omgeving plaats. Eerst spraken zij gedempt, terwijl
hun glanzende oogen niet van den wereldkampioen af waren, doch geleidelijk werd
hun discours drukker en namen hun gesticulaties toe. En ten leste konden zij het
blijkbaar niet meer uithouden.
Dan kwamen zij met zulke oogen plotseling op den wereldkampioen toe en drukten
zij hem de hand bij daverende woorden.
‘Oooh! Moeskops!’ en dan volgde er weer een sidderende handdruk.
Moeskops zat er zich in te verkneukelen. Hij greep de hand van zoo'n Italiaantje
en drukte die dan zoo hard, dat het kleine olienootje op z'n teenen stond en
krampachtig z'n buik introk en dan hield hij die hand stevig vast en hield hij 'n
Hollandsche toespraak tot den patiënt. Hij zei dan bijvoorbeeld: ‘Zoo, klein mirakel,
zijn jullie hier zoo mesjokke met die hardfietsers. Maar je wist zeker niet, dat die je
'n poot konden geven, waar je buikpijn van kreeg, hè. Nou, mooi ben je niet, maar
je bent 'n hartelijk ventje en ga nou maar gauw zitten en drink je Gianti leeg. En als
je nou dadelijk nog 's zou willen terugkomen, dan zal ik je 'n hand geven, dat je ooren
als 'n paar oogkleppen over die zwarte kraaltjes van je komen te liggen.’
Hij meende het best met de Italianen en zag hen braaf en hartelijk aan, maar
ondertusschen stond er weer een op zijn teenen
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en dan schaterden de anderen, die hem zooeven een handje hadden gegeven, het uit.
Telkens weer kwamen er anderen die eerst door het hek hadden staan gluren,
binnen en dan kwam ‘le patron’, die het ook knap te pakken had, naar Moeskops toe
en zei dan op fluisterenden toon: ‘admirateurs de vous’. Hoeveel keer hij dat gezegd
heeft, weet ik waarachtig niet meer.
In den zoelenden avond zouden we een luchtje gaan scheppen, een loopje maken.
Maar de menschen liepen met ons mee en verdrongen zich om ons heen in steeds
grooteren getale.
‘Als 't nou maar uit is!’
En we riepen een taxi aan.
Maar in Italië ben je er zoo niet af. Er sprongen er op de treeplanken en die karden
met ons mee.
En zoo, als 'n tros, reed de taxi naar het café Vittore Emanuelle. Zoodra de Lange
uit de taxi stapte, stonden de bezoekers die op het terras waren gezeten op en werd
hij met een geestdriftig Viva Moeskops! begroet.
Wat er toen gebeurde, had ik nog nooit gezien.
Toen wij het ruime lokaal binnenschreden stormde van alle kanten het publiek
toe. Menschen, die zooeven nog in verkwikkende rust van den prachtigen avond
genoten, kwamen toegesneld alsof hun - niet verzekerde - huis in brand stond.
Nauwelijks zaten wij, te midden van eenige Italiaansche renners, rond
aaneengeschoven tafeltjes, of het publiek ondernam een stormaanval op het café.
Men stond opgedrongen borst aan rug, tot in de hoeken van de groote zaal. Maar nog
steeds perste de menigte zich naar binnen. Men klom op stoelen en tafels om den
grooten Hollander te zien en boven ons - wij zaten nabij een breede trap - hingen
mannen en vrouwen over de balustrade: ‘Viva Moeskops ... Viva Moeskops.’
‘Vooruit, Lange, groet ze eens.’
Hij stond op en wuifde met de hand in het rond en de Italianen lachten zonnig.
Van heengaan was echter geen sprake. Het scheen alsof er steeds meer bijkwamen.
Het terras, het geheele trottoir stond vol en ook de rijweg werd ingenomen. De politie
moest er aan te pas komen om de circulatie mogelijk te maken. Waar de menschen
het materiaal zoo spoedig vandaan haalden was een raadsel, doch aanstonds werden
er blanco kaarten op tafel gelegd en daar moest de Hollander zijn handteekening op
plaatsen. Hij deed het zorgvuldig en precies op de plaats, welke zij aangaven, met
den datum er bij. En zoo onder het schrijven door zei hij dan: ‘wat zijn die lui hier
toch gek met de coureurs’ en: ‘snap jij nou, dat ik dit kampioenschap heb gewonnen?
Gisteren was ik een cadaver en vanmiddag was ik de beste van allemaal.
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Er is toch zeker nooit een wereldkampioenschap geweest met een zoo dramatisch
begin voor den winnaar.’
Hij teekende maar voort, overstuwd door het publiek, dat bleef opdringen, doch
opeens vertikte hij het verder. Nou is 't mooi genoeg, ik heb er genoeg van.
Toen zouden we vertrekken. Maar dat ging zoo maar niet. Want eenige Italiaansche
renners drongen aan op een ontmoeting den volgenden dag, dan zouden wij hun gast
zijn.
Afgesproken!
Wij wrongen ons naar 'n taxi en toen de chauffeur den naam van Moeskops hoorde,
werd hij totaal een ander mensch. Hij zat met een glorieuze bravour achter het
stuurrad, alsof hij voor de vijfde maal het wereldkampioenschap had gewonnen.
Telkens keken wij elkaar aan en wij lachten maar. Want zoo stiekem weg zaten
we weer met 'n man of negen in de taxi.
In het hotelletje aangekomen ('t was inmiddels elf uur geworden) zaten er weer
versche bewonderaars in den tuin. En ‘le patron’ verliet zijn buffet weer om weer
aan Moeskops' oor te fluisteren: ‘admirateurs de vous!’
En toen kwam de patrones met de glinsterende oogen weer ronddraaien en Erminia
draaide weer mee en de Italiaan van de Isonzo kwam zingend binnen en daar had je
waarachtig ook Bossi en den soigneur en den jongen, die boodschappen voor ons
had gedaan en nu zijn vader had meegebracht ...
Eindelijk was de patrones er in geslaagd ‘le patron’ en Erminia naar binnen te
werken. En daar kwam zij aan met 'n flesch pagne en met oogen, o zoo schitterend,
als kersen zoo groot. Dat was nou voor Moeskops, voor den grooten campionissimo
die in haar huis logeerde. Maar zij moest van Moeskops ook iets hebben: een photo
met handteekening.
Nou, die zou zij hebben.
Maar voorloopig gaf Moeskops haar eerst iets anders: le baiser du triomphateur.
Pangg!! knalde de kurk.
En toen riepen de Italianen: ‘Viva Moeskops, Viva Moeskops.’
Den volgenden middag had de ontmoeting met de Italiaansche renners plaats. Er
stonden auto's voor en wij moesten mee. Er werd naar een restaurant gereden en daar
boden zij den Hollander een maaltijd aan. En zij schonken een specialen wijn, donker
als ossenbloed, die zwaar aan het glas bleef hangen. Een wijntje uit een begenadigde
streek, waar familie van Bossi zelf perste.
‘Nou, wat zeg je me daarvan?’ zei de Lange, die zijn oogen uit keek. ‘Dat hebben
nou Girardengo en Bottecchia op hun geweten, dat de lui hier zoo dol zijn.’
Maar in dat ‘dolle’ zat iets echts. Want renners als Belloni,
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Tonani en Linari, die de besten aan het werk hadden gezien, hadden toch ook hun
bewondering vertolkt en hier, hier in dezen kring sprak nu het hoogste collegiale
respect.
Moeskops begon er toen weer over of wij nu begrepen, dat hij, die Zaterdag een
cadaver was, het Zondag toch had kunnen winnen.
Het gezelschap begon het geval toen te ontleden en het was Antenucci, die toen
het volgende opmerkte:
‘Als jij niet van Del Grosso had verloren, dan zou je Zondag niet gewonnen hebben.
Had je van hem gewonnen, dan was je voor den Zaterdag klaar geweest. Nu je verloor,
moest je nog drie zware ritten rijden dien avond. En die inspanning heeft de crisis
verhaast. Die had je anders Zondags gekregen.’
Hij had zich op het nippertje door zijn inzinking heen geworsteld.
‘Hoe smaakte die melk je?’ vroeg spottend de soigneur.
‘Ja, smeerkees, wat heb je daar in gegooid?’
Tenslotte merkte Moeskops nog iets op.
‘En toch,’ zei hij, ‘is het een eigenaardig geval. Ik ben wel eens meer gevallen en
heb met beduidende kwetsuren toch goed kunnen fietsen. Er zijn tal van voorbeelden
van gewonde renners, die zegevierden. Maar hier was met mijn been mijn
gemoedstoestand geblesseerd. En een gekwetst gemoed is erger dan een gekwetst
been. Het been, de spier, mag gekwetst zijn, als je gemoedstoestand maar geen schok
heeft gekregen. Als winnen alleen een kwestie van goede, sterke spieren was, dan
wemelde het van kampioenen. Want beste spieren zijn er maar zat.’
Gezamenlijk liepen wij nog een eindje om en voor ons hotelletje had een hartelijk
afscheid plaats.
Want Moeskops vertrok dien avond naar Holland.
Ik bracht hem naar den trein.
‘Adieu, tot over 'n dag of tien, dan ben ik ook weer in Holland.’
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Blijde thuiskomst.
Zij gingen naar Holland, Moeskops en Bossi.
En den volgenden dag ging ik naar Turijn, waar de Wereldkampioenschappen met
motorgangmaking werden verreden.
Ik dacht aan Holland, aan Den Haag, waar Moeskops nu werd ingehaald, waar
muziek hem met fanfares ontving, waar duizenden en duizenden zich voor het station
hadden verzameld en hem met een ontroerend huldigend enthousiasme ontvingen.
Une entrée triomphale, een zegetocht, bloemen, kransen, toespraken, donderende
hoera's, en straat aan straat langs een haag van jubelende menschen.
Het speet mij, dat ik dàt moest missen.
Wat zou die Bossi opkijken, wanneer hij die koele Hollanders op zulk een treffende
wijze hun zegevierenden landgenoot zag eeren.
Vier dagen later zit ik in het hotel te Turijn in de stille schrijfzaal. Ik maak ‘copy’
en als ik zit te piekeren over den laatsten regel, die het geheel behoorlijk moet
afsluiten, hoor ik in de hall, in de stilte van den nacht, Hollandsch praten.
Ik hoor mijn taal. En ik hoor een bekende stem, de stem van den perscommissaris
van de Rijswijksche Wielerbaan. Hij is in gezelschap van nog twee Hollanders, twee
Westlanders, en zij zijn zoo juist uit Holland aangekomen. Zij zijn gekomen voor
het Wereldkampioenschap achter den motor en natuurlijk óók om een stukje van
Italië te zien.
Onder de begroeting door heb ik den slotregel gevonden en als ik mijn brief heb
gesloten en aan den chasseur ter hand gesteld, zullen wij een gezelligen boom
opzetten.
Een van de Westlanders biedt mij een fijne Hollandsche feestsigaar aan en dan
liggen we achterover in zalige clubfauteuils.
‘Wat 'n toestand!’ zegt onze kennis van de Rijswijksche baan.
‘Toestand?’ vraag ik, genotvol aan mijn sigaar trekkend.
‘Ja! Weet u het dan niet?’
‘Wat moet ik weten?’ vraag ik onverschillig.
‘Van Moeskops?’
‘Wat van Moeskops?’
‘Dat hij is ingehaald met stokslagen door dat vlagincident.’
‘Door wat?’ vraag ik, nu recht in mijn stoel zittend.
‘Door het vlagincident! ...’
Ik spring op en kijk de Hollanders verbaasd aan.
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‘Weet u dan niet, dat Moeskops te Milaan de Nederlandsche vlag heeft beleedigd?
Heeft u er dan niets van gezien?’
‘Zijn ze krankzinnig!’ riep ik uit.
Maar dan ineens kalm, vraag ik, of ze mij nu eens rustig willen vertellen, wat er
precies gebeurd is.
‘Wel, er is een gelegenheidscorrespondent geweest, een bestuurslid van den
Nederlandschen Wieler Bond, en die heeft aan een groote courant een telegram
gezonden, dat Moeskops Zaterdagavond bij het défilé de Nederlandsche vlag
bespottelijk had gemaakt. Hij had een vuilen handdoek aan onze vlag gebonden en
daarmede rond gereden. Ten aanschouwe van tienduizenden vreemdelingen had hij
onze vlag beleedigd ...’
‘Zijn ze krankzinnig!’ riep ik andermaal uit. ‘Hier!’ - en ik loop de leeszaal in ‘hier!’ schreeuw ik, ‘heb je de buitenlandsche bladen, Fransche, Belgische, Engelsche,
Duitsche, ik heb ze daarnet ingezien en ik vraag je of daar ook maar één blad onder
is, dat er ook maar met één woord van rept. Hier heb je l'Echo des Sports, bepaald
vijandig aan Moeskops gezind en ik vraag je, zou dat blad de gelegenheid niet hebben
aangegrepen om hem te striemen als hij de vlag van zijn eigen land in den vreemde
beleedigde. Ik verklaar hier bij alles wat me lief is, dat als Moeskops de Hollandsche
vlag beleedigd had, ik hem gevonnist zou hebben, niet in een prutstelegram, maar
in een, door getuigenissen van tal van officieele personen bekrachtigd artikel.
Waarom heeft de afzender van dat telegram er geen verklaring, geen getuigenis
van officieele personen bij gegeven? Er waren er toch genoeg. Ook Hollandsche.
Dat kon hij niet, omdat er geen vlagincident heeft plaats gehad. En doordat het niet
heeft plaats gehad, daardoor vind je ook geen woord hier! in al deze buitenlandsche
bladen.’
Ik wind me op. Maar ik herstel me en laat hen verder vertellen.
Toen Moeskops Rotterdam naderde, had hij tot Bossi gezegd: ‘Nog één station en
dan zal je eens zien, hoe enthousiast ook de Hollanders iemand kunnen ontvangen.
Dat is voor jou, als Italiaan, wel eens aardig om te zien.’
Maar daar te Rotterdam, was vader Moeskops met 'n belabberd gezicht den coupé
binnen gekomen en had zuchtend gevraagd wat er toch aan de hand was geweest.
En toen was het verhaal van het telegram los gekomen.
Moeskops vertelde het aan Bossi en de Italiaan had naar zijn kersepit gewezen.
De oude Moeskops had al lang begrepen, dat er vervalsching in het spel was, maar
hij was Piet tegemoet gereisd om hem voor te bereiden op een geweldige keet.
Een deel van het publiek, dat er niet in geloofd had, had gejuicht toen hij aankwam,
doch de groote hoop had gefloten en
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gejoeld. Met stokken vloog het op den wereldkampioen aan, bereden politie had met
getrokken sabel een charge moeten maken en onder bescherming van de politie was
Moeskops in een auto langs een omweg in veiligheid gebracht.
Heel Holland verkeerde in opwinding. De burgemeester van Den Haag en andere
leden hadden zich uit het Eere-comité teruggetrokken en den volgenden dag hadden
de bladen vol verontwaardigde artikelen gestaan.
Zie zoo! Nu wist ik het tenminste.
Maar toen moesten ze mij een oogenblik met rust laten, want ik moest even de
zaak recht zetten. Ik zou hen straks laten lezen, wat ik geschreven had.
En toen gaf ik de N.R.Crt. de uiteenzetting van het geval, zooals ik die in het vorige
hoofdstuk heb gegeven en toonde ik aan, dat onze vlag niet beleedigd kòn zijn. Ik
verwees naar de buitenlandsche bladen; ik vestigde er de aandacht op, dat naast mij
aan de perstafel de vice-consul van Nederland had gezeten en dat deze het vlagincident
toch zeker zou hebben gerapporteerd; ik vestigde er de aandacht op, dat er een
Nederlandsche burgemeester - de voorzitter van den N.W.B. - aanwezig was en deze
man Zaterdagavond Moeskops na het défilé, bij zijn ritten had aangemoedigd en
toegesproken, hetgeen hij toch zeker niet zou hebben gedaan als Moeskops even te
voren de Nederlandsche vlag bespottelijk zou hebben gemaakt; ik vestigde er voorts
de aandacht op, dat den volgenden dag de consul van Nederland, Dr. de Visser,
Moeskops had gecomplimenteerd, hetgeen hij toch stellig geen vlagschenner gedaan
zou hebben, en dat hij hem ook aan den militairen gouverneur van Lombardye had
voorgesteld, terwijl hij dezen toch zeker niet een bezoedelaar van eigen vlag de hand
zou laten drukken en ten leste wees ik er op, dat Moeskops Zondag met de
Hollandsche vlag boven het hoofd zwaaiend, zijn eere-ronde had gereden, waarbij
toch geen sprake kon zijn geweest van bonne mine à mauvais jeu, want dat hij Zondag
toch moeilijk kon weten, wat iemand hem Maandag in Holland in zijn schoenen zou
schuiven.
Het was mij te doen om Moeskops van den blaam van onze vlag te hebben beleedigd,
te zuiveren. En ik slaagde daarin volkomen. Ten bewijze daarvan haal ik de verklaring
aan, welke ik den afzender van het telegram heb ontwrongen en welke in de N.R.Crt.
werd gepubliceerd.
De afzender van het telegram schreef:
‘Ik stel er, teneinde alle verdere valsche critiek te voorkomen, hoogen prijs op, te
verklaren - en hierin sta ik geheel aan de zijde van uw correspondent en allen, die in
Milaan tegenwoordig
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waren - dat er geen vlag-incident is geweest en dat Moeskops absoluut niet de
bedoeling heeft gehad, iets van dien aard uit te lokken, er zelfs niet aan zal hebben
gedacht. Er heeft alleen en uitsluitend plaats gevonden een incident tusschen den
renner en den officieelen vertegenwoordiger van den N.W.B., tevens
wedstrijd-commissaris.’
En de burgemeester van den Haag, Mr. J. Patijn, die zich had laten voorlichten en
van de rehabilitatie had kennis genomen, bood Moeskops, bij schrijven van 11
Augustus 1926, No. 602, zijn ‘welgemeende gelukwenschen aan’.
‘Zonder jou te Milaan,’ zegt Moeskops dan, ‘was ik als een vod voor mijn volk
blijven liggen, want hij laat 14 dagen lang dat vlag-incident op mij zitten en herroept
het pas als jij voor den dag komt.’
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Het standbeeld hetwelk de Italiaansche beeldhouwer Ezio Roscitano, in Februari 1929, van Moeskops
heeft gemaakt. Dit monument, hetwelk op den Salon voor Schoone Kunsten te Parijs (April 1929)
werd geëxposeerd, trok zeer de aandacht. Het is ontworpen tweemaal levensgroot. Over de proportie's
hadden tusschen Moeskops en den beeldhouwer telkenmale gedachtenwisselingen plaats. Moeskops
zei: U maakt het te zwaar, vooral de beenen. En de beeldhouwer antwoordde: ik wil er op hevige
wijze de kracht in uitdrukken. De bedoeling van den kunstenaar is nummer één. En vergeet niet, zoo'n
beeld komt ook hoog te staan, op een voetstuk, dan zie je het anders dan gelijkvloersch.
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Van depressie naar mooi weer.
De voornaamste kwestie was dus de wereld uit.
Doch het incident tusschen Moeskops en den Hollandschen gedelegeerde, had een
langen nasleep. Het bestuurslid, dat in Milaan de excuses van Moeskops onder
handslag had geaccepteerd, beging de onwaardige daad, in Holland terug gekomen,
op bestraffing van Moeskops aan te dringen.
De wereldkampioen werd voor een maand geschorst, doch tot het opleggen van
die straf was het bestuur onbevoegd. Want de handtastelijkheid was te Milaan
voorgevallen en daar was de U.C.I. het lichaam, dat de bevoegdheid tot straffen had.
De U.C.I. had echter juist niet gestraft, omdat de excuses geaccepteerd waren en van
de schorsing is dan ook niets gekomen.
Deze handelwijze werd slecht ontvangen. Men zag er in een wraakzuchtige
handeling van een bestuur, dat in moeilijkheden was geraakt en er formeerde zich
een groep, welke het bestuur fel attaqueerde.
Anderzijds was het bestuurslid, dat het telegram had afgezonden, erg in zijn wiek
geschoten door de wijze, waarop ik hem ter verantwoording had geroepen en er
ontstond een vinnige pennestrijd tusschen hem en mij. Wat dat betreft, heb ik mijn
robbertje lustig mee gevochten.
Maar och! ... als je het zoo achteraf bekijkt, dan was het toch heusch niet zulk een
belangrijk geval.
't Was een sportbond-heibeltje, waarvoor een deel van de pers een onevenredig
groote en weinig objectieve belangstelling heeft aan den dag gelegd.
Maar in ieder geval, er waren in het kleine rumoerige wielerbondje twee groepen
ontstaan, en die beoorloogden elkaar in rare vergaderingen net zoo lang tot dat bondje
overleed en een nieuw lichaam de wielersportzaken ter hand nam.
Doch er is met dat al in Nederland geen wielerwedstrijd minder om gereden.
Ik zou dan ook in dit boek aan dat oorlogje geen aandacht hebben geschonken,
ware het niet, dat het in het gemoedsleven van Moeskops en dus in zijn
renners-loopbaan, een groote rol heeft gespeeld.
Er passeeren van die voorvallen en gebeurtenissen, die je naderhand met verbazing
doen vragen: hoe is het mogelijk, dat ik me dáár zóó druk om heb gemaakt. Maar op
het moment waarop je er middenin zit, vergeet je over de grenzen van het geval heen,
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naar een rustiger horizon te kijken. Het geval absorbeert je dan totaal. Het laat je
geen moment met rust. Je denkt er den ganschen dag aan en ten leste gaat je nachtrust
er onder lijden.
Maar dag aan dag zijn in de dagbladen berichten te vinden van menschen, wier
leven vernietigd is geworden door een niemendalletje, door een ruzie met buren over
een stukje waschgoed, dat van de drooglijn is gevallen, over een gebroken bloempot,
over een omgeworpen aschbak of over een prikkelend gezegde van een der kinderen.
Ware tragedies zijn er uit ontstaan. Van het eene woord kwam het andere, de strijd
werd toegespitst, de koppen bleven er over aan het malen en er werd van alles
opgeofferd om maar zijn ‘grande’ te kunnen halen. Zóó moet men Moeskops te
midden van de Bondsherrie zien.
Hij was er door geabsorbeerd en offerde er heel veel voor om zijn ‘grande’ te
kunnen halen, om de tegenpartij in het verlies te brengen. Hij offerde er zijn conditie
aan op, en tal van contracten wimpelde hij er voor af. Want er werd in Holland maar
vergaderd, vergaderd en nog eens vergaderd. De eene rare provinciale vergadering
volgde de andere op. En Moeskops stond midden in het gevecht. Wanneer hij in
Parijs zat en hij vernam, dat er weer zoo'n woedend woordengevecht (dat doorgaans
met een waardelooze motie werd besloten) zou plaats vinden, dan kwam hij er voor
over. En ten leste ging hij ‘den boer op’. Om zijn groep te versterken, trok hij
Nederland door om aan wedstrijden van wielerclubs te assisteeren. Hij nam dan deel
aan wedstrijden op den hometrainer en maakte zich aanhangers en medestrijders.
Hij verdiende daar niets mee, integendeel kostte deze tournée hem geld en, waar hij
er tal van contracten voor heeft moeten laten loopen, zelfs heel veel geld.
Van trainen was geen sprake meer. Hij dacht zelfs geen moment meer aan de
wielerbaan. Hij was geheel in beslag genomen door de crisis, die in het bondje was
ontstaan. Verliep er een vergadering in het nadeel van zijn groep, dan peinsde hij
over de revanche. En verliep er een vergadering in het voordeel van zijn groep, dan
peinsde hij er over het voordeel te bestendigen. En naarmate zijn groep meer terrein
won, werd zijn medeleven en zijn actie hartstochtelijker.
Zijn groep heeft er verschillende keeren slecht voor gestaan tengevolge van
ontactisch optreden van medestanders en dan heb ik hem vaak neerslachtig gezien
of in een bui van gevaarlijke woede.
Maar dan hield ik hem voor, dat de sterkste zenuwen zouden winnen en dan trok
hij weer met op elkaar geklemde kaken ter vergadering.
De man die het telegram uit Milaan had gezonden, mocht er
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nòg zoo'n draai aan willen geven, onomstootbaar bleef staan. dat deze zijn familie
veel verdriet had berokkend. En daarom moest hij dien man hebben. En deze man
had den grootsten steun van den gedelegeerde, die terzake van de toedracht te Milaan
onware, giftige verklaringen had afgelegd en daarom moest hij ook dien hebben.
Heel zijn denken was op die twee gericht en als hij nu maar de gave van het woord
had bezeten, dan hadden die vergaderingen hem ‘lucht’ gegeven; dan had hij den
hoogen inwendigen druk kunnen ventileeren. Doch door het missen van die gave en
bovendien nog hevig geïrriteerd wanneer hij daar die getrainde vergaderings-mannen
feiten in een woordenstroom zag verdrinken, bleef hij angstig op spanning.
En dan moet je hebben gepredikt: ‘een renner kan alleen maar op volle kracht
blijven en het hoogste geven, wanneer hij niet is afgeleid; wanneer hij steeds aan
zijn sport denkt en midden in de beweging blijft verkeeren!’
Gevraagd is geworden, waaraan het te wijten is geweest, dat Moeskops, die een
super-kampioen was, als renner zulk een inzinking heeft gekregen.
Wat het seizoen 1926/1927 betreft, is daar louter en alleen de crisis in het
wielerbondje de oorzaak van geweest.
Ik zal den invloed van die crisis (dat is: de gevolgen van de afleiding van de gedachten
van de sport) in de wedstrijdresultaten laten zien.
Toen Moeskops eind Juli het Wereldkampioenschap voor de 5e maal had
gewonnen, vertoonde hij weer den vorm van den super-kampioen. En ondanks het
telegram en de ontvangst met stokken en sabels in Den Haag, was er in Augustus
nog geen absorbeerende crisis. Het begon te ‘criselen’ en men begon te vergaderen
eind Augustus.
En zie nu de resultaten.
25 Juli. Milaan. Moeskops wint het Wereldkampioenschap.
Augustus. Amsterdam. Moeskops slaat Kaufmann, Michard, Faucheux en Schilles
in deze volgorde.
Zürich. 1e Moeskops, 2e Kaufmann, 3e Bailey, 4e Schilles, 5e Moretti.
Rijswijk. 1e Moeskops, 2e Michard, 3e Meyer, 4e Bossi.
Rijswijk. 1e Moeskops, 2e Kaufmann, 3e Schilles.
Amsterdam. 1e Moeskops, 2e Kaufmann, 3e Bossi, 4e Michard, 5e Schilles.
In dezen wedstrijd reed hij furieus. Men heeft hem in Holland nog nooit zoo hard
zien rijden. De bladen staan stupéfait en spreken van een kanonskogel. De verklaring?
De herrie in den bond had een aanvang genomen en toen hij daar het bondsbestuur
zag, werd
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hij zoo nijdig, dat hij zijn rit tegen Michard met pl.m. 40 meter en zijn rit tegen
Kaufmann met pl.m. 50 meter won. Hij bereikte dit, door bij het overnemen van de
leiding ineens door te gaan. Er heerschte eenvoudig hilariteit. Hij had dus zijn
Wereldkampioenschap wèl ‘bevestigd’ en tevens den vorm van superkampioen
gedemonstreerd.
Kijk nu naar SEPTEMBER, de maand waarin de herrie geleidelijk toeneemt en
waarin hij zich meer met ‘de binnenlandsche aangelegenheden’ begint te occupeeren.
Parijs. 1e Michard, 2e Moeskops, 3e Faucheux.
1'Echo des Sports zegt: ‘Het verschil tusschen Michard en Moeskops wordt steeds
geringer. Michard gaat steeds vooruit.’
Het geval was echter anders: Moeskops ging achteruit.
Rotterdam. Hier wint Moeskops, doch van zwakkere tegenstanders, te weten:
Meyer, Didier, Sergent en Rohrbach.
Parijs. Moeskops bereikt de finale niet. Hij wordt in de kwartbeslissing geslagen
door Faucheux.
In September dus slechts drie courses. Het ge-trek naar Holland begint. Kijk nu
naar OCTOBER: slechts twee courses.
Zürich. Moeskops wordt 3 X door Kaufmann geslagen.
Parijs. Moeskops wordt reeds in zijn serie geslagen. Hij wint de repêchage, doch
wordt in de finale laatste. 1e Faucheux, 2e Michard, 3e Moeskops.
Nu NOVEMBER, weer slechts twee courses.
Parijs. Moeskops wordt eerst geslagen door Martinetti en daarna ook door
Faucheux.
Parijs. 1e Martinetti, 2e W. Spencer, 3e Poulain, 4e Moeskops.
DECEMBER geen enkele course. Want hij zit in Holland. Hij vergadert. Hij werkt
mee. En dan zijn we in 1927.
In Januari één course. Parijs. Hij wordt in zijn serie geslagen door Boucheron en
verliest ook in de repêchage.
Dan komt Februari. Hij heeft nu 14 dagen getraind. Te Parijs vergadert de U.C.I.
Voor die gelegenheid is de Grand Prix de l'U.C.I. op het programma gezet. Het
bestuur van de U.C.I. en de afgevaardigden naar het Congres zitten op de tribune in
de eere-loge. Zij bespreken de vraag, wie zal winnen. Michard is favoriet. Geen der
afgevaardigden noemt den naam van Moeskops, die immers totaal uit vorm is. Maar
dan mengt Lucien Avocat, de medewerker van ‘l'Auto’, zich in het gesprek en zegt,
op den Hollandschen gedelegeerde wijzende (dezelfde van Milaan): ‘Moeskops wint,
want als hij hèm ziet zitten, krijgt hij van woede vleugelen.’
Zoo was het!
Moeskops had hem gezien. En hij zou winnen. Want hij wilde den Hollandschen
gedelegeerde een pijnlijk moment bezorgen.
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Hij wint zijn serie en hij wint zijn demi-finale.
En in de finale slaat hij plotseling op ouderwetsche manier Faucheux en Michard.
Nu moet Moeskops - volgens gebruik - in de eere-loge verschijnen om de
gelukwenschen van de U.C.I. in ontvangst te nemen. De voorzitter, Leon Breton,
complimenteert hem en drukt hem hartelijk de hand. Uitdagend kijkt Moeskops naar
den gedelegeerde; naar zijn landgenoot. 't Is hoogst pijnlijk voor dezen. Hij zit met
de handen tusschen de knieën en kijkt naar den grond. Er komt een grijns over het
gelaat van Moeskops. 'n Buitenlander, 'n Franschman, feliciteert hem; de Hollandsche
vertegenwoordiger zit er voor ... Piet Snot. Moeskops draait den gedelegeerde den
rug toe. En Lucien Avocat stoot den gedelegeerde aan: ‘Wat heb ik je gezegd!’
Maar dan vergadert hij weer en zit hij weer op propaganda-avonden op den home
trainer. Toch reed hij niet zóó slecht als eind 1926. Want geleidelijk aan begon de
overwinning van zijn partij in zicht te komen. De symptomen daarvan monterden
hem op en in Juli slaat hij den sterksten man van dat moment, Michard, twee maal,
in Amsterdam en in Crefeld.
Dan staan de wereldkampioenschappen voor de deur.
Hij wil er niet aan deelnemen, want die gedelegeerde zal daar weer aanwezig zijn.
Er ontstaat gewrijf over.
Maar als hij verneemt, dat Mazairac, op wiens overwinning bij de amateurs velen
hadden gerekend, geslagen is, zal hij 't probeeren. En één dag voor het
wereldkampioenschap verschijnt hij in mijn hotelletje te Keulen.
‘Ik doe mee!’
Zijn vriend Bontekoe is uit den Haag overgekomen en gedrieën brengen wij den
dag door. Moeskops weet, dat hij nog lang niet in vorm is. En hij is zoo zenuwachtig
als een beginneling.
‘Ik probeer het, maar ik heb er geen vertrouwen in.’
En Bontekoe en ik, wij trekken bedenkelijke gezichten.
Hij wint den voor-rit van Del Grosso en den Spanjaard Lorenzo.
En hij wint de serie van den Duitscher Lorenz, die later de repechâge wint en in
de kwart-beslissing ... weer tegen Moeskops wordt geplaatst en andermaal verliest.
In de halve beslissingen hebben zich dan geplaatst Michard. Faucheux, Kaufmann
en Moeskops. Men brengt de twee Franschen niet tegen elkaar en Moeskops heeft
het op te nemen tegen Michard.
De kleine Franschman herinnert zich de twee nederlagen, welke hij vlak voor dit
wereldkampioenschap heeft geleden. Hij vreest Moeskops.
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Bij de bel zit Michard vooraan. Aan de overzijde, op ongeveer 280 meter, is Moeskops
voor den sprong gereed. Moeskops wil buitenom komen en zal demarreeren. Maar
dan moet hij niet alleen zijn demarrage afbreken, doch moet hij zelfs tegentrappen.
Want Michard is plotseling omhoog gezwaaid en heeft zijn fiets, vóór Moeskops,
dwars op de baan gebracht. Moeskops wil er nog langs. Maar Michard stuurt nu nog
meer omhoog en Moeskops zit gevangen tusschen Michard en de balustrade.
Dan duikt Michard plotseling omlaag. Moeskops gaat hem na en krijgt hem te
pakken. Doch de bochten van de Keulsche baan zijn te vlak. Moeskops kan niet
passeeren en wordt met halve lengte geslagen.
‘Waarom protesteerde je niet?’ vroeg ik. ‘Hij heeft je daar heel duidelijk
gecoupeerd.’
‘Dat heeft hij ook. Maar ... wij staan elkaar wel eens iets toe. Dat bleek al, toen ik
niet doortrapte. Want ga ik door, dan rijd ik hem onderste boven, terwijl ik mij aan
het hek had kunnen grijpen. 't Is nu eenmaal zoo! Maar er zat immers geen vertrouwen
in mij.’
De uitslag van dit wereldkampioenschap werd: 1e Michard, 2e Kaufmann, 3e
Faucheux, 4e Moeskops.
Toen vlamde de crisis in het bondje opnieuw op. En waar hij A en B gezegd had,
moest hij doorgaan tot Z toe. Het stuk moest worden afgewerkt.
Met woedende vergaderingen, afgewisseld door ‘avonden in de provincie’, naderde
oudejaar.
1928.
Januari.
Het begint nu allerhevigst te criselen.
En in Februari is het bondje dood.
Er is nog wat na-herrie, maar dan (hè-hè, de keet is voorbij!) zal hij weer ijverig
beginnen te oefenen.
Februari rijdt hij in Parijs.
In den eersten rit wordt het: 1e Michard, 2e Kaufmann, 3e Moeskops.
En in den tweeden rit: 1e Faucheux, 2e Moeskops, 3e Kaufmann.
In den derden rit, wanneer hij tegen Michard en Faucheux rijdt, haalt hij een
krachttoer uit. Hij zet er 112 versnelling op. Hij neemt de leiding en rijdt hoog, vlak
langs het hek. En als er nog 500 meter gereden moeten worden, stort hij zich uit de
bocht omlaag. Uit de hooge bocht geschoten komt hij met de enorme versnelling
direct op gang. En hij zet meteen vinnig door. Faucheux en Michard hebben moeite
het wiel te houden. Honderd meter van de eindstreep verwijderd, pogen zij niettemin
nog naast

Joris van den Bergh, Te midden der kampioenen

215
hem te komen. Maar zij moeten terug en Moeskops wint met volle lengte.
‘Een geforceerde rit!’ verklaarde hij, ‘omdat ik mij niet lekker voelde.’
Na dien trainde hij regelmatig en toch kon hij maar niet op dreef komen. Ondanks
zijn geregelde oefening reed hij nog een paar slechte wedstrijden, o.a. tegen Horder
en Rütt te Rijswijk en toen zei hij: ‘Ik snap er geen bliksem van, maar 't is net, of ik
iets onder de leden heb.’
En dat bleek ook het geval te zijn. Het seizoen 1927 was door de crisis bedorven;
het seizoen 1928 zou door ziekte bedorven worden. Zijn zenuwgestel had het te
verduren gekregen en de langdurige ergernissen hadden hem een galstoornis bezorgd.
Half Mei kwam hij bij mij aanloopen.
‘Wat zie je er uit!’ merkte ik op, ‘trek je ooglid 's omhoog.’
Het oog zag citroengeel.
‘Naar den dokter, man, vandaag nog naar den dokter!’
Moeskops had geelzucht.
Daar ging het seizoen.
In den kostelijksten tijd van het seizoen - de voorjaarsdagen, waarin de vorm pleegt
te komen - moest hij in bed blijven en een verslappend dieet volgen.
Vier weken bleef hij in bed, vier weken volgde hij het dieet. En toen hij half Juni
weer het bed mocht verlaten, was hij meelijwekkend vermagerd.
Na 'n paar weken trok hij naar Parijs en drie weken later nam hij weer aan 'n
wedstrijd deel. De verslapping nog lang niet te boven, kreeg hij natuurlijk klop, van
Faucheux en Mourand.
In Augustus ging het weer beter. Te Kopenhagen won hij toen van Michard en
Kaufmann; en daarna sloeg hij, te Berlijn, nog Kaufmann, Engel en Rütt.
Zijn vorm begint terug te komen schreven de bladen.
Maar toen hij naar Budapest ging, voor de wereldkampioenschappen, arriveerde
hij toch niet als de man, die den strijd met verwachting en begeerte tegemoet zag.
Zeker, zijn spieren waren in conditie, doch er haperde nog iets aan den mensch.
Hij wint zijn serie van Spears en den Deen Brask Andersen. En in de
kwartbeslissing wint hij van Degraeve. In de halve beslissingen zitten weer dezelfde
menschen van het vorige jaar, Michard, Kaufmann, Faucheux en Moeskops.
Moeskops moet nu rijden tegen Faucheux. Hij dwingt Faucheux de leiding te
nemen en na de bel gaat Faucheux nog aan het hoofd. Bij het ingaan van de voorlaatste
bocht verwacht Faucheux hem buitenom en de Franschman kijkt dan ook rechts.
Doch op hetzelfde moment is Moeskops links, dus binnen door, gepasseerd.
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Hij verraste Faucheux zóó volkomen, dat hij in die voorlaatste bocht wel 6 lengten
voorsprong had. Indien hij toen meteen met volle kracht den spurt had ingezet, zou
hij m.i. hebben gewonnen. Maar ik zei toch reeds, dat er in den mensch iets haperde.
Enfin, Moeskops durfde op dat moment niet op volle kracht doorgaan. Hij had een
andere berekening gemaakt, doch die berekening faalde. In het midden van de laatste
bocht, ongeveer 100 meter van de eindstreep, wilde hij Faucheux ‘opvangen’. Hij
wilde hier Faucheux, zoo ter hoogte van zijn heup, naast zich houden. Hij wachtte
Faucheux op. Doch zijn tempo was te laag en de toesnellende Faucheux vloog meteen
langs hem heen. Moeskops wist, dat hij er niet meer kon komen en ging opzitten.
In de boxe werd natuurlijk deze rit besproken. Dat noemen ze na-kaarten. Waarom
zus en waarom niet zoo.
Doch Moeskops zei: ‘Die verrekte geelzucht is de schuld van alles. Net de zes
weken, waarvan ik het hebben moet, zijn er mee heen gegaan. 1 Juli had ik in vorm
moeten zijn en dan had ik nog een maand gehad om er de fijne puntjes aan te brengen.
Ik wist, dat het niet “ging”. Van den eersten dag, dat ik hier in Budapest was, voelde
ik, dat ik niet draaide. En dat weten maakt je een beetje dof. Wil ik je 's wat vertellen?
Ik had er 25/7 op staan, dat is 96 versnelling. Je weet, dat ik het land heb aan die
gearing; 't is een dooie versnelling. Ik trapte die voor de lichte ritten, met de bedoeling
er in de zwaardere 104 op te zetten. En ik zit zóó te suffen, dat ik er 96 op laat staan.
Geloof maar, als ik 104 had gehad, dan was ik wel ineens doorgegaan. Maar den
vorm van een wereldkampioen had ik tòch niet. Als ik dan toch geelzucht had moeten
hebben, waarom heb ik die dan niet zes weken eerder gekregen?’
Michard werd voor de tweede maal wereldkampioen, 2e was Faucheux, 3e
Kaufmann en 4e Moeskops.
October, November en December zijn verstreken en hij heeft er niet veel in vertoond.
Onder de vrienden wordt er over gesproken.
‘Als hij nu toch niet trainen wil, waarom scheidt hij er dan niet mee uit?’
‘Hij is door zijn capaciteiten heen!’ wordt geschreven.
Ieder die hem kent, vindt dat echter nonsens. Hij is nog zoo goed als de beste,
zeggen zij, als hij maar wil. Maar hij heeft er geen zin meer in. Hij is er beu van.
Dat is best mogelijk, merkt een ander op, maar als het zoo doorgaat, is hij voor 'n
baandirecteur binnenkort geen cent meer waard. 't Is toch jammer, dat 'n kerel die
zoo'n phenomeen is geweest, als iemand van het tweede en derde plan eindigt. Moet
zóó die ster nu ondergaan?

Joris van den Bergh, Te midden der kampioenen

217
Zoo wordt het 1929!
En ik weet niet ‘wat ik aan hem heb’.
Het hindert mij geducht, dat hij - voor zijn doen - zoo stumpert, want ik leg de
laatste hand aan dit boek en ... en ...
Wat zal het met hem worden dit jaar?
13 Januari rijdt hij te St. Etienne en ik brand van verlangen, te weten, hoe hij het
jaar heeft ingezet.
Het resultaat is om te huilen. Hij moet er matches à deux rijden. Hij verliest van
Michard. Hij verliest van Faucheux. Hij verliest van Kaufmann. Hij verliest van ...
Exbrayat. En hij verliest ook van ... Faure. Beroerder kan het niet. Hij is nu ook door
2e klassers royaal geklopt
‘Nou!’ zuchten zijn vrienden, ‘hij moest nou z'n fiets maar aan den lorrenkoopman
geven.’
'n Week later. 20 Januari.
Hij rijdt dan in Parijs. En ... daar wint hij van de twee sterksten. Maar die
overwinning, waarover sommigen ‘in de wolken’ zijn, zegt mij niets. Zegt mij niets
anders, dan dat hij handig en tactisch is geweest, meer niet. Met betrekking tot zijn
vorm zegt die overwinning mij niets.
In de serie krijgt hij den Franschman Couder en den Italiaan Bergamini tegenover
zich. Die twee hadden combine gemaakt. 't Lag er boven op. Couder zou voor
Bergamini rijden. Op zeker moment komt Couder naar voren en meent dat hij hard
trekt voor Bergamini. Moeskops had zich echter tusschen die twee ingewrongen.
Couder kijkt om en ziet, dat Moeskops aan zijn wiel zit. Hij stopt. En als Moeskops
op dat moment juist den spurt inzet, zijn Couder en Bergamini los en wint Moeskops
gemakkelijk.
In de halve beslissing slaat hij Marcel Jean, een opkomend renner, dien hij nog
niet heeft te vreezen.
Doch in de beslissing heeft hij het uit te vechten tegen Michard en Faucheux.
Moeskops weet, dat hij het tegen hen niet kan bolwerken. Hij kan het regelmatig niet
winnen en vandaar, dat hij er een onregelmatige race van maakt. Wat hij nooit doet,
doet hij nu. Zijn tegenstanders rekenen daar dan ook niet op.
Het gaat over 1 K.M., dat is op de winterbaan dus over 4 ronden.
Na de eerste ronde loopt hij weg. De poging tot ontvluchten slaagt. Er heerscht
eenige animositeit tusschen de twee Franschen. Michard kijkt naar Faucheux, en
Faucheux kijkt naar Michard. Dan is Moeskops zoo ver weg, dat hij niet meer te
halen is. Hij wint met 200 meter.
De beslissing ging echter in 3 ritten. En in de twee, die nog volgen, past Moeskops
toe het: verdeel en heersch.
Faucheux heeft de leiding en als de spurt wordt ingezet geeft
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Moeskops een ruk. Hij ligt nu aan de buitenzijde, half naast Faucheux en half naast
Michard, die nu ingesloten zit. Moeskops blijft daar zitten. Hij rijdt om tweede te
worden. En het gelukt. Michard is derde. En in den laatsten rit, als Michard aan het
hoofd is, doet hij precies hetzelfde. Nu is Faucheux derde. Met 1 X 1 en 2 X 2 heeft
Moeskops de minste punten. Hij is met 5 punten winnaar, 2e Michard 6 punten, en
3e Faucheux 7 punten.
't Is heel aardig, maar als hij tegen Michard en tegen Faucheux afzonderlijk had
moeten rijden, had hij verloren. Een goocheme overwinning, maar geen overwinning,
die op een goede conditie wees.
Ik informeer bij een renner, die te Parijs traint en 'n week later schrijft hij mij, dat
Moeskops niet traint. 't Is dus weer het oude liedje en dan, na 3 Februari, maak ik
mij boos. Want waarom bezorgt hij me juist nu zoo'n teleurstelling?
Ge moet dan weten: 3 Februari verscheen hij weer aan den start. Hij wint met
moeite zijn serie van Exbrayat en Schilles, die ook totaal uit vorm is. Maar in de
halve beslissing wordt hij laatste. Hij eindigt als derde achter Michard en den Deen
Falck Hansen. Hij waagt dan nog een kansje in den herkansingsrit, doch ook daarin
wordt hij derde, nu achter Faucheux en Falck Hansen.
Dan uit ik mijn teleurstelling. Ik schrijf hem:
Moeskops, luister nu eens rustig. Je hebt mij indertijd gezegd, dat je eenige
verplichtingen jegens mij had, doordat ik je van dien blaam (te Milaan)
had gezuiverd. Ik herinner je aan die woorden en vraag nu een dienst van
jou, een dienst, die ook jou-zelf ten goede komt. Je weet, dat mijn boek
over eenigen tijd verschijnt en nu voel jij heel goed, dat als jij zoo blijft
krukken als reeds zoo lang het geval is, ik een boek aan de markt breng
over een coureur die ‘dood’ is. Je voelt heel goed, dat het mijn boek ten
goede komt, wanneer jij weer volop de belangstelling geniet. Als mijn boek
verschijnt, moet Moeskops niet een loome figurant zijn, maar een kerel,
die minstens succesvol in the running is.
Ik vraag je dit: train? en rijd je courses serieus. Je zult moeten toegeven,
dat jij er zelf voordeel van zult hebben, mij dezen dienst te bewijzen.
De brief pakt. Mijn verzoek slaat in.
Het effect is verrassend.
De brief wordt een weergaloos succes.
Hij antwoordt mij niet. Ik ontvang geen letter van hem. Hij rijdt ook geen
wedstrijden. Maar hij traint. Ik volg de trainingsberichten in de Fransche bladen en
vind iederen dag zijn naam vermeld.

Joris van den Bergh, Te midden der kampioenen

219
Dan verschijnt plotseling een uitdaging.
Moeskops heeft Michard uitgedaagd. Dat was iets nieuws. Hij had nog nooit een
renner uitgedaagd. En nu, na gedurende twee jaar schim noch schaduw te zijn geweest
van wat hij eenmaal was, volgt een uitdaging aan den wereldkampioen Michard!
Ik gnuif.
17 Maart heeft te Parijs de match plaats. Maar het wordt een groote teleurstelling.
In den eersten rit liggen zij in fel gevecht. Er wordt met de grootste vinnigheid
gestreden. Zij gaan het laatste rechte eind in, wiel aan wiel. Dan raken zij elkaar en
Moeskops valt. Hij ploft op het hout en bezeert zich, gelukkig niet noemenswaard.
Maar een ‘knauw’ had hij te pakken. Michard wint ook den tweeden rit.
Teleurstelling.
Maar er is troost. Want hij traint verder. En dan krijg ik het volgende prachtige
antwoord op mijn brief.
24 Maart. AMIENS. 1e Moeskops, 2e Michard, 3e Moretti, 4e Meurger.
Moeskops wint ook de race over: de snelste baanronde.
6 April. BRUSSEL. 1e Moeskops, 2e Martinetti, 3e Arlet, 4e Marcel Jean.
21 April. NANCY, 1e Moeskops, 2e Moretti, 3e Matheron.
Moeskops wint ook de handicap van meet.
28 April. RIJSWIJK. 1e Moeskops, 2e Degraeve, 3e Moretti, 4e Arlet.
5 Mei. KOPENHAGEN. 1e Moeskops, 2e Falck Hansen.
11 Mei. AARHUS. 1e Moeskops, 2e Falck Hansen.
17 Mei. KOLDING. 1e Moeskops, 2e Falck Hansen.
19 Mei. PARIJS. 1e Moeskops, 2e Bergamini, 3e Michard.
30 Mei. AMSTERDAM. 1e Moeskops, 2e Martinetti, 3e Michard, 4e Marcel Jean.
2 Juni. FRANKFORT. 1e Moeskops, 2e Engel, 3e, Oszmella, 4e Falck Hansen.
8 Juni. KEULEN. 1e Moeskops, 2e Engel, 3e Oszmella, 4e Steffes.
Moeskops wint tevens den tijdrit over 1 K.M. standing start en verbetert het
baanrecord door 1 K.M. in 11 6/10 sec. te rijden. Deze tijd is beduidend binnen het
wereldrecord!
9 Juni. SAS VAN GENT. 1e Moeskops, 2e Arlet, 3e Degraeve, 4e Oszmella.
14 Juni. BERLIJN. 1e Moeskops, 2e Falck Hansen, 3e Engel, 4e Schamberg.
16 Juni. STOCKHOLM. 1e Moeskops, 2e Oszmella, 3e Rütt.
Groote verbazing alom.
De Duitsche bladen schrijven, dat de Hollandsche reus een wonder heeft verricht.
Hij is weer het phenomeen van voorheen.
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Fransche bladen kijken beteuterd. Hij is ‘terriblement dangereux’ voor onzen Michard
en onzen Faucheux, zoowel in den Grand Prix de Paris als in het
Wereldkampioenschap.
'n Belgisch blad schrijft, dat het wel lijkt, alsof Moeskops een kwajongensstreek
heeft willen uithalen, door tegen allen, die gezegd en geschreven hebben, dat het met
hem afgeloopen was, een langen neus te trekken.
Maar in ieder geval: hij staat weer in het brandpunt van de algemeene
belangstelling.
En hier in Holland wrijven de vrienden zich in de handen.
En of u het nu gelooft of niet, maar terwijl ik dit schrijf, zit ik een vroolijk liedje
te neuriën.
Uit die reeks van overwinningen wil ik nog iets detailleeren.
Willy Falck Hansen, die in 1928 te Budapest het Wereldkampioenschap der
amateurs had gewonnen en eenigen tijd daarna beroepsrenner was geworden, bevocht
uiteraard gaarne een overwinning op een renner van grooten naam. Zoo iets kwam
begrijpelijkerwijze zijn eigen naam ten goede.
En toen hij te Parijs tweemaal (immers op 3 Februari) eerder dan Moeskops de
streep was gepasseerd, had hij reden te vermoeden, dat hij het op de banen in
Denemarken, waar hij zoo op thuis was tegen den uit vorm zijnden Moeskops kon
bolwerken. De baandirecteuren werden in dien geest geadviseerd en het Deensche
contract kwam tot stand.
Nu volgt dan Kopenhagen. Moeskops wint van den kop af. Moeskops wint uit
tweede positie. Moeskops wint zooals hij wil.
Falck Hansen is ontnuchterd. Hij treft het niet, want de Hollander is inmiddels in
vorm gekomen.
Hij zal het nu op een andere baan probeeren. En daarop speelt zich hetzelfde af.
En dan probeert hij het nog eens op een andere baan, een baan van verouderd
model, met vlakke bochten, zóó vlak, dat Moeskops een bedenkelijk gezicht trekt.
‘Kan jij daar goed op rijden?’ vraagt hij aan Hansen.
En Hansen - een aardige jongeman en tevens een keurig sportman - antwoordt
spontaanweg: ‘ja; hier ben ik bijzonder goed thuis. Hier heb ik nog nooit een wedstrijd
verloren.’
Moeskops heeft de baan nog niet geprobeerd. Hij staat daar te praten met den
directeur en met Hansen, want het regent ... en de wedstrijd zal wel niet doorgaan.
De directeur merkt echter op, dat hij van het weer in die streek op de hoogte is en
dat hij verwacht, dat het straks droog zal worden. Moeskops trekt dit in twijfel en
houdt zijn colbertje aan. Plotseling is het droog. Vooruit Moeskops! voort maken!
Hansen is reeds gereed. Moeskops steekt zich vlug in race-costuum
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en zijn fiets wordt aan den start gebracht. Hij heeft nog geen meter op de vlakke baan
gereden. Hij begrijpt, dat hij Hansen op die vlakke baan niet moet trachten te
passeeren. Daarom neemt hij dadelijk den kop en om te voorkomen, dat Hansen hem
verrast en passeert, leidt hij in een hoog tempo. Hij zet er direct een vaart van pl.m.
45 K.M. in. Hij versnelt bij de bel en spurt, zonder op Hansen te letten, ineens door.
'n Paar meter voor de streep kijkt hij om. Er komt zóó'n grijns op zijn gelaat. Want
... hij is Hansen kwijt geraakt.
Die kwam daar ginder de vlakke bocht uit.
Nu iets van 19 Mei, uit Parijs, uit den Grand Prix de Pentecōte.
Dertig uur heeft hij in den trein gezeten. Hij heeft nog net den trein te Kolding
kunnen halen en zonder een slaapwagen te hebben genomen (dien neemt hij nooit,
want dat is te duur) arriveert hij om zes uur 's ochtends in Parijs. Er gaat nog tijd
verloren met het halen van zijn fiets (die nog aan een taxi gebonden moet worden),
enfin, half acht is hij thuis. Er wordt een kleinigheidje gegeten, hij gaat zich scheren
en dan blijft hij zoowat twee uur op bed liggen. Dan is het tijd om naar de baan te
gaan, waar de Groote Pinksterprijs wordt verreden.
Hij wint zijn serie vlotweg en ontmoet in de halve beslissing Schilles, die een van
zijn vermaarde snelheidsbevliegingen heeft.
Schilles is in zijn gevaarlijksten vorm en Moeskops moet zich geweldig inspannen.
Het ziet er naar uit, dat Schilles gaat winnen, maar met de laatste coup de pédale
gooit Moeskops zijn machine naar voren en wint met ... banddikte.
Moretti heeft dezen rit aandachtig gevolgd. Hij komt naar Moeskops toe en zegt:
‘Wat reed jij nou voor versnelling ... 92? Dat dacht ik wel. Je “draaide in de leegte”,
dat zag ik. Je kon er geen kracht op geven. Weet je wat ik doe? Ik zal er een zesje
voor je achterop zetten. Voor 92 ben je niet soepel genoeg na die reis. Je moet de
beslissing met 'n hooge gearing rijden.’
Moeskops vindt het goed. De Italiaan zet er een zesje op. Moeskops rijdt nu ...
108 versnelling. En hij rijdt nou de tactiek van de hooge versnelling. Vroeg beginnen
en dan op 250 meter reeds zóó hard rijden, dat de anderen moeite hebben, het wiel
te houden. Dan hebben ze op 100 meter geen fut meer om met succes aan te vallen.
't Is heel eenvoudig, maar ... je moet het kunnen.
Daar gaat hij dan! Op 350 meter werpt hij zich naar voren. Bergamini neemt zijn
wiel. Op 300 meter ligt hij in vollen spurt. Op 250 meter gaat het zóó hard, dat
Bergamini en Michard moeite hebben te volgen. Hij spurt, alsof de streep vlakbij is.
Op 100 meter verwacht hij de poging tot aanvallen. Hij ziet de wielen
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komen, schuin achter zich. Maar zij naderen niet. Zij komen geen handbreedte
dichterbij. Over zijn schouder kijkend, ziet hij de vibreerende wielen achterblijven.
Met meer dan een lengte wordt Moeskops winnaar.
En dan 30 Mei te Amsterdam rijdt hij vier spurten met die 108 tegen den harden
wind in.
‘Op den duur,’ zegt hij, ‘pakt die versnelling je toch aan. En je tactiek wordt
noodzakelijkerwijs te eenvoudig. Dat gaat voor een enkelen keer goed, maar voor
geregeld werk moet de gearing 'n tikje lager zijn.’
Hij wijzigt zijn versnelling en zet er 104 op.
En hij wint te Frankfort, wint te ... enfin, zie het lijstje.
Er gaat 'n man door Parijs ... steunend ... kreunend ...
Het is half vier 's nachts.
De volkrijke buitenwijk, waarin de Boulevard St. Marcel is gelegen, is als
uitgestorven.
Geen stappende politie-agent, geen strompelend, voddig stuk nacht-ellende, geen
hond, geen kat, geen rat is er te zien.
Maar op den Boulevard St. Marcel, op het kleffe trottoir, in het triestige schijnsel
van 'n eenzamen veiligheids-brander, beweegt zich 'n klomp gedaanten.
'n Groot lichaam hangt, ineen gezakt en verwrongen, tusschen 'n kleine vrouw en
'n kleinen man in.
Het groote lichaam richt zich op, het wil zichzelf zijn, het wil loopen, en op eigen
kracht verder gaan. Maar bij een rauw gekreun krimpt het weer ineen, en de armen,
even vertwijfeld geheven, vallen weer neer over de schouders van de kleine figuren.
Er gaat een man door Parijs ...
Hij wordt gesleept, meer gesleept, dan gedragen.
En zoo, na een helsche twintig minuten, leveren de Italiaansche renner Bossi en
een kleine, zwarte vrouw Piet Moeskops af aan l'Hospital de la Pitié, het Huis der
Erbarming.
Onthoud dit, - zeg ik - dat het vier uur in den nacht was, toen de doodzieke Moeskops
aan de zorgen van dit hospitaal werd toevertrouwd.
Hij had al 'n paar dagen, telkens zoo even, een stekende pijn gehad. En hij had
toen zelf de diagnose gesteld.
‘Ik geloof, dat ik het aan den blinden darm heb.’
Maar hoe gaat het?
Och wel neen! zegt er een. Heb ik zoo dikwijls! 'k Zal je 'n beetje kremetárt geven.
En als de pijn dan zakt, en zelfs geheel verdwijnt, dan is het: ... zie je wel! kremetárt
is goed! ... jij! ... met je blinden darm!
Maar in dien nacht van December was de pijn teruggekeerd,
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plotseling en fel, zóó fel, dat hij er van samentrok, en klappertandend van vliegende
koorts, om het ziekenhuis schreeuwde.
Van zeven-hoog-zonder-lift ving het transport tusschen Bossi en de kleine zwarte
vrouw toen aan.
Om vier uur was hij in het Huis van Erbarming opgenomen en ... om half elf kwam
er 'n dokter kijken.
Zes en 'n half uur had hij daar in die verouderde, slordige keet gelegen als 'n
vergeten prul, en toen kwam er 'n dokter om de deur. En zoowaar ... de man schrikte,
en hij ontwikkelde plotseling 'n haast, alsof hij, gelanceerd, in de laatste bocht lag.
Hij keerde terug met een stille verschijning in 'n witte jas. De witte jas keek den
dokter, nu bedremmeld en beschaamd, ernstig aan.
Geen woord werd er gewisseld.
Maar enkele seconden later werd Moeskops naar de operatietafel gereden.
Er kwamen slechte berichten uit Parijs.
Moeskops had 41.3 koorts, en de koorts wilde maar niet wijken. Ik wilde naar
Parijs gaan, doch kreeg zelf een zieke thuis en werd dus weerhouden.
Toen ging de vader van Moeskops. En deze kwam terug met een vreemd en
verontrustend verhaal. Piet had nog steeds 41.3, en hij was zoo raar gekerfd! En
daarna ging er 'n vriend van Moeskops naar Parijs en deze keerde eveneens met 'n
verward verhaal terug. Er lag 'n skelet in bed ... in 10 dagen was hij 35 K.G. afgevallen
... z'n heele buik was opengesneden ... nog steeds 41.3 ... hij gaat dood, want ze
hebben hem verkeerd behandeld ...
En als dan Piet's vader, wanneer ik hem mijn voornemen mededeel, aarzelt en
zegt: maar Van den Bergh, dat gaat toch niet, dat zullen ze niet doen en dat is toch
ook niet te betalen ... ga ik naar de moeder van Piet, die met mij instemt.
Ik meld mij bij het Gemeentelijke Ziekenhuis aan den Zuidwal te 's-Gravenhage
en vraag den assistent te spreken (een goeden bekende van mij) van Dr. Schoemaker,
den grooten chirurg en man van internationale reputatie. Die assistent - eenmaal zelf
een gevierd sportman - hoort mijn verhaal met toenemende belangstelling aan en
vraagt, wat ik eigenlijk wensch.
‘Dat Dr. Schoemaker naar Parijs gaat! Piet kent Schoemaker, je weet, dat de zuster
van Piet hier in 't ziekenhuis chef van den huishoudelijken dienst is, hij heeft zooveel
over Schoemaker gehoord, dat hij een grenzenloos respect voor hem heeft, en als hij
Schoemaker ziet, zal hij vertrouwen krijgen.’
‘Ik zal het hem vragen, antwoordt de assistent. Waar kan ik je vanmiddag bellen!’
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En 's middags ... hallo! ... ja, hij doet het. Morgenochtend gaan we met z'n tweeën
naar Parijs. Aardig hè! .. Ach ja, je weet, Schoemaker is in de ouwe dagen zelf nog
wielrenner geweest en hij heeft steeds veel belangstelling voor Piet gehad .. als we
terug zijn, bel ik je en zal ik je 'r van vertellen.
Dan ga ik naar het redactiebureau van een groot dagblad in den Haag. Ik heb er een
vermoeden van, dat men er daar iets van te weten is gekomen en ja! wacht even, zegt
de bevriende redacteur, wij hebben er 'n bericht over gekregen ... hier is 't, kijk jij
het maar na.
Neen! dàt is geen zaak voor sensatie. Zóó deelt men dit niet mede ... aanduidingen,
welke de vrees rechtvaardigen, dat Moeskops verkeerd behandeld is ... vermoedelijk
medische vergissing ... Schoemaker naar Parijs om het Parijsche ingrijpen te
controleeren ... Stel je voor, dat zoo'n bericht naar de Fransche pers wordt
getelefoneerd en de komst van Schoemaker voorafgaat! 'n Prettige ontmoeting zou
dat geven met den collega in Parijs!
Ik verscheur het bericht en maak er een van drie regels, waarin louter staat, dat
Dr. Schoemaker zich, vergezeld van zijn assistent Dr. Tetzner, naar Parijs zal begeven,
om zich van den toestand van Moeskops te vergewissen.
Als Dr. Schoemaker de zaal op komt, kijken hem van het verste bed twee holle,
branderige oogen aan. En de uitgepieterde Moeskops barst in snikken uit en zoent
van dankbaarheid de handen, die in Nederland zooveel zegening brachten met de
bistouri.
Schoemaker onderzoekt het geval, hij heeft een onderhoud met den Franschen
operateur Wilmot, den specialist-chirurg, die geen fout heeft gemaakt en Moeskops
uitmuntend heeft behandeld. En de Nederlandsche chirurg, die zoo vaak als ruw is
geschetst, zet zich dan weer neven het bed en laat het wrak van den Hollandschen
athleet drijven op de lichters van een weergekeerd machtig vertrouwen.
Wat was er gebeurd?
Er waren twee schuldigen.
De eerste schuldige was Piet Moeskops, die te lang bleef rondloopen, inplaats van
zich onverwijld te laten onderzoeken, toen hij zelf van oordeel was, dat hij 't aan den
blinden darm had.
De tweede - en hoofdschuldige - was ‘de dienst’ in het Hospital de la Pitié, welke
het mogelijk deed zijn, dat een jammerende patiënt, met een acuut geval zes en een
half uur als een vergeten prul bleef liggen.
De ontsteking van den blinden darm was, zooals de volksmond zegt, doorgebroken
en de etter had zich in de buikholte verspreid. Het was den chirurg Dr. Wilmot toen
onmogelijk, een
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juiste diagnose te stellen, want wáár, op wèlk punt ook, de buik maar werd aangeraakt,
overal deed het pijn, maar in het midden toch vooral. Het meest waarschijnlijke was,
dat er iets ergs met de maag gebeurd zou zijn, 'n doorgebroken maagzweer, en dus
werd de maag blootgelegd. De maag werd weer goed opgeborgen en 'n handbreedte
schuin er onder werd opnieuw geopereerd. En daar vond men een vrijwel hopeloozen
toestand bij den blinden darm. En verder had de etter buikvliesontsteking veroorzaakt.
Hier kon de medicus het niet alleen meer af; hier moest hij tot assistent hebben
het ijzersterke gestel van den patiënt die rechtop in de kussens was gezet om den
etter zooveel mogelijk op een plaats, beneden in de buikholte, te houden, en wiens
bloed sterk genoeg moest zijn, om al die pus te verteren.
Twee en dertig dagen zweefde hij tusschen leven en dood. Doch na een verblijf
van twee maanden in de ‘Pitié’ begaf Piet Moeskops zich weer naar den Boulevard
St. Marcel, zeven-hoogzonder-lift om even een en ander te regelen en om daarna,
ten behoeve van het volledige herstel, eind Februari de verkwikkende zon te zoeken
in het Zuiden van Frankrijk.
En 5 maanden later, in Juli '31, reed dit sterke lichaam weer te Parijs op de
Buffalo-baan en klopte daar alle deelnemers, op Michard na.
Maar de athleet, wiens buik gekerfd was, veelvoudig in de lengte en veelvoudig
in de breedte, en wiens buikspieren geleden hadden en wel zóó, dat zich een ronding
ontwikkelde, welke ondanks training toenam, die athleet geloofde niet meer in
zichzelf.
Hij spartelt nog even wat na, maar de liefhebberij en de begeerte waren er uit.
En de man, die in 1930, te Brussel, nog tweede werd in het Wereldkampioenschap,
waarin Michard-in-topvorm nog drie ritten noodig had, om hem te slaan, kon in 1931
andermaal zeggen: c'est fini avec Moeskops!
Doch ditmaal was het wáár!
Ik hoor het Spears, ik hoor het Bailey, ik hoor het Kaufmann en Degraeve nog zeggen:
‘hij had de capaciteit en de kwaliteit om tien Wereldkampioenschappen te winnen.’
En dan haal ik dit woord van Degraeve nog aan: ‘Al wint hij geen enkel
Wereldkampioenschap meer, en al wint Michard er nog zes bij, dan is Michard als
renner nog geen Moeskops geweest.’
Zoo is het!
Er is nòg een Moeskops geweest: Spears! Die heeft maar één Wereldkampioenschap
gewonnen. Maar toch was Spears een uitzonderingsverschijnsel, gelijk Moeskops.
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En daarvoor is er nòg een Moeskops geweest: Edmond Jacquelin!
En al die anderen, die zoo hard hebben gereden en die ook zoo heel veel hebben
gewonnen, Ellegaard met zijn zes Wereldkampioenschappen incluis, Morin, Protin,
Bourrillon, Eden, Rütt, Poulain, Friol, Michard ... zij waren van een andere klasse,
van een andere kwaliteit, van een andere allure, van een anderen stijl, niet zoo brillant,
niet zoo imponeerend, zij waren minder magistraal en van een mindere begaafdheid.
Jacquelin - Spears - Moeskops, die mogen bij elkaar vergeleken worden, hoever
hun loopbaan als renner ook moge verschillen: wonderbaarlijke kracht, bij
wonderbaarlijke techniek en een alles omvattend meesterschap.
De anderen waren kampioenen.
Zij waren super-kampioenen.
Het waren Topmenschen.
Topmenschen.
Ik heb hier voor mij liggen een artikel, door Prof. R. Casimir in het laatst van 1928
in De Telegraaf geschreven. Dat artikel had tot opschrift:
Topmenschen. En ik veroorloof mij daaruit eenige gedeelten aan te halen.
‘Wanneer men vraagt, waarom er bij de sportbeoefening, juister bij de
lichaamsoefening, mededinging moet zijn en men moet trachten, één tot
eerste te maken, 't zij die eene een persoon 't zij die eene een groep is, dan
krijgt men ten antwoord, dat dit het eenige, althans het noodzakelijke
middel is, om de algemeene prestaties op te voeren. Het was wijlen baron
van Tuyll, die dit standpunt altijd innam: wij krijgen geen geoefend volk,
als wij niet enkelen krijgen, die hoog boven anderen uitsteken en waaraan
zij zich kunnen optrekken. De topmenschen zijn noodig voor hen, die lager
dan zij zelven staan. Zij kunnen hun beteekenis in zichzelve hebben, zij
zijn waardevol door hun top-prestaties op zichzelf, maar zij krijgen hun
grootste beteekenis door hun invloed op de gemeenschap.
Dit geldt op elk gebied.
Soms worden hun verdienste en genialiteit ontkend, of althans onderschat,
omdat, wat zij voor ons bereikt hebben, voor ons een natuurlijke
vanzelfsprekendheid is geworden.
Het is mogelijk, dat het werk der Topmenschen hunzelf eer, voordeel of
genoegen brengt. Vooral in 't economisch leven plegen de begaafden (of
de gelukkigen) voordeelen te trekken van hun arbeid en de vruchten van
arbeid en genie
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kunnen zeer groot en vele zijn! Het is ook mogelijk, dat de topmensch - en
dit is waarschijnlijk zéker het geval - veel leed ondervindt. Het leed van
onbegrepenheid, van spot, van miskenning. Soms dat van tegenwerking,
ontbering.
Ook daar waar hij wel erkenning en waardeering vindt, ook daar, waar
hij roem en voordeel oogst, is er aan het bereiken van den top een arbeid
en een onthouding voorafgegaan, die voor velen onmogelijk zou zijn. Een
bokser heeft mij eens verteld, hoe hij in Amerika getraind werd, wat hij
iederen dag moest doen waarvan hij zich al onthouden moest.
Het was een zéér hard leven en men moet eerbied krijgen - ook al verwerpt
men de openbare bokspartijen als amusement - voor de karaktervastheid,
de stoerheid van wil, die van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat al zijn
willen in dienst stelde van één doel, en daarvoor al het ongewenschte
opgaf, al het noodzakelijke deed. Menigeen, die hier klaagt over zijn vele
en zware werk, zou dit leven niet kunnen volhouden. Het is een eenvoudig
voorbeeld, maar het geldt ook voor andere regionen.
Hoe hooger de topmensch stijgt, hoe meer er gewerkt is, om zoo hoog te
komen, hoe minder men het aan hem en zijn werk merkt. Het is voor hem
het natuurlijke en vanzelfsprekende geworden. Ook door een ander als
zoodanig gezien. Aan wie een reuzenzwaai maakt, moet ge niet meer zien,
dat het een heel ding is.
Al deze dingen maken, dat de topmensch in conflict met zijn medemenschen
komen kan.
Zij begrijpen hem niet en vinden hem een dwaas. Zij zijn jaloersch op hem,
als hij succes heeft. Zij ontkennen zijn beteekenis of de moeilijkheid van
zijn werk. Wel te goeder trouw. Zij zien de zwarigheden niet, juist omdat
het den topmensch zoo gemakkelijk afgaat.
Mogelijk ook haten zij hem, omdat hij hun eigen kleinte bewust maakt en
zij zich door hem vernederd voelen. Dat laatste is domheid.
Het is voor een klein land als het onze misschien wel het groote nadeel,
dat wij niet de toppen kunnen zien en erkennen. Vooral Nederland bezit
weinig heldenvereering en veel kleinzielige, kleinburgerlijke, over horretjes
- naar het binnenleven spiedende - nieuwsgierigheid en jaloezie.’
Deze woorden, die velen zich voor gezegd mogen houden, zijn, zooals ik reeds
aangaf, van professor R. Casimir.
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Het boek is ten einde.
Het boek, dat ik met genoegen heb geschreven.
Ik schreef het in snipperuurtjes, in uren, die, als zoovele uit ons leven, verloren
dreigden te gaan in een onbevredigend nietsdoen tusschen bezigheid en nachtrust in.
Ik had niet de gelegenheid er aan te werken, uur aan uur, dag aan dag, week aan
week, regelmatig en gestaag.
Het werd geschreven na de haastje, repje bezigheden van den verslaggever. Ik
schreef het op reis, ik schreef het in onbezielde hotelkamers in binnen- en buitenland,
in Parijs, Zürich, Milaan ... ik schreef het in den trein, op de boot, in mijn troostrijke,
animeerende werkkamer, en in bed.
Want als ik nog eens wilde na-lezen, wat ik geschreven had, dan werkte ik, zonder
dat ik zulks voornemens was geweest, soms nog wat door.
Men weet, hoe dat gaat. Met je potloodje hier en daar iets wijzigend, kom je weer
in je ‘onderwerp’ en je voegt er dan nog iets aan toe. En zoo is het mij wel gebeurd,
dat ik, op den rand van mijn bed, er nog een paar pagina's bij schreef.
Ja! ik heb dit boek met genoegen geschreven en ik voeg daar aan toe, dat het niet
toevallig is ontstaan.
Ik heb het willen schrijven. Ik heb hero-worship willen plegen, óók, omdat die in
Holland zoo vermaledijd is.
Ik heb voor mij gezien een Hollander, die op zijn gebied, een reusachtige reus
was. Een topmensch.
Deze topmensch was een landgenoot. Een product van mijn geboortegrond, een
kerel van mijn kluiten, van mijn klei, van mijn zand, van mijn veen, geboren onder
mijn lucht, in mijn atmospheer.
Mijn kleine landje heeft prachtige menschen voortgebracht op elk gebied,
formidabele figuren, wier grootheid ons den kop in den nek mag doen werpen.
Geleerden, kunstenaars, ontginners, ontdekkers ... groot als de grootsten, neen,
grooter nog. Hun beteekenis is geboekstaafd. Ik heb, van en over hen, gelezen, vaak,
neen, meerendeels, zonder hun werkelijke grootheid te beseffen. Maar ik las en
bewonderde hen, en het was mij een genot, een genot als Hollander van hen te lezen,
omdat het groote Hollanders waren, over wie ik las.
Een dier biographen schreef in zijn werk, dat hij het zijn plicht achtte, den grooten
landgenoot aan zijn landgenooten te toonen.
Welnu, ik heb het als een plicht beschouwd, dit boek over mijn landgenoot Pieter
Daniël Moeskops te schrijven.
Want ik wist, als ik het niet schreef ... een ander zou het niet doen.
Dit boek kon alleen geschreven worden door hem, die met hem mee gereisd is
naar de groote tournooien en alleen door hem
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die - over tien jaar verdeeld - honderden uren bijeen, rustige, vertrouwelijke
vak-gesprekken met hem voerde.
Zeker: het is een boek máár over een sportman.
Voor mij was echter de reeks niet af. Aan de reeks: geleerde - artiest - ontginner
- ontdekker, ontbrak nog iets. Daaraan ontbrak: de sportman!
En ik zeg u, dat hij er bij behoort.
Want de grooten, die een volk groot maken, zijn met een keten aan elkaar
verbonden.
Een groote, geleerde, wijze Jood, een der moderne profeten van het Joodsche ras,
die toch zoo vol trots op zoovele groote Joden kon wijzen, heeft het gevoeld. Hij
heeft gezegd: het Joodsche volk heeft spieren noodig. Het is ten allerhoogste tijd,
dat het zich in sport oefent en bekwaamt.
Ook hij moet hebben gevoeld, dat er een keten zit tusschen de grooten op elk
gebied.
Hij sprak alleen van spieren.
Maar moet daarbij wel hebben gedacht aan dat andere, dat den grooten sportman
heeft groot gemaakt. Aan zijn wezen, aan den accu, welke de spieren voedt, aan den
commandant van de spieren.
Hij moet er aan hebben gedacht, dat het intellect, de artisticiteit, kortom, dat het
brein door gezond bloed uit sterke spieren moet worden gevoed.
En hij moet ook hebben gevoeld, dat de grooten in wezen familie van elkander
zijn.
Men moet deze dingen groot zien; men moet er breed bij kijken.
Dit boek handelt máár over een wielrenner, máár over wielrennen.
Doch Karel van Wijnendaele, die het deel van dit boek, dat reeds gepubliceerd
werd, had gelezen, schreef mij: ‘Het is meer dan een verhandeling eener kunste met
armen en beenen, want ge belandt in de ziel van uw menschen.’
Dat heb ik ook gewild.
Ik heb willen aangeven, ik heb getracht duidelijk te maken, dat wielrennen iets
meer is dan hard trappen, dat er iets anders bij komt kijken en dat er veel en veel
meer achter zit.
En als zulks het geval is bij wielrennen, dan is zulks óók het geval in alle andere
takken van sport.
Er is in de sport een gemeenschappelijke factor, en er zijn in de sport
grondvoorwaarden buiten het physieke om, en ik zeg u, dat, hetgeen geldt in de
wielersport, óók geldt in iedere andere sport.
Men heeft gemeend, dat iedere tak van sport ‘een wereldje apart’ was, ook in
geestelijken zin.
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Allemaal ‘apartjes’, het een veel hooger, het ander veel lager. Dat is schijn, uiterlijke
vorm, gedaante.
Het alles overheerschende in de sport, het scheppende, het bezielende, het
zegevierende, dus ook het heerlijke en bevredigende ... het ligt allemaal in de kapitale
macht van het onzichtbare, van de imponderabila, van de onweegbare en onmeetbare
waarden.
Dàt heb ik willen aangeven.
En zoo ik daarin ben geslaagd, dan moet ik tevens nog iets anders hebben
aangegeven, althans hebben aangeraakt, n.l. dit, dat het phenomeen, de
super-kampioen in een tak van sport, welke groote kracht, groote souplesse, groote
behendigheid, technisch meesterschap en groote tactische gaven naast koelbloedigheid
en bliksemsnelle reactie bij bliksemsnelle uitvoering vereischt ... dat de
super-kampioen uit zulk een tak van sport, ook super-kampioen in een anderen tak
van sport zou zijn geworden.
Kijk 's! Ik meen, dat het was in 1917, in de laatste dagen van de Scheveningsche
wielerbaan.
De heer P.J. Adrian en Jhr. Bosch van Drakestein oefenden zich voor het
Olympische vaardigheidsdiploma in het hoogspringen en zij hadden de hulp en
voorlichting ingeroepen van den athletieker van Maasdijk, een der beste hoogspringers
van Nederland (ik meen zelfs, dat hij houder van het Ned. record was). Maasdijk
sprong vóór en Moeskops zat op het hek van de baan toe te kijken.
Steeds hooger ging de lat. 't Werd 1.60 M., 1.65 M., 1.70 M. Toen miste van
Maasdijk.
‘Wat 'n hoogte!’ riep Moeskops.
‘Ja!’ riep de heer Adrian terug, ‘nu zit jij er maar zoo lui bij te kijken, maar probeer
jij het eens.’
‘Ik heb als jongen alleen maar over hekjes gesprongen,’ antwoordde Moeskops.
Maar wij hielden aan en legden de lat op dezelfde hoogte neer.
Moeskops kwam van het hek, nam een aanloop en zeilde over de lat heen.
Kijk, dat bedoelde ik.
Als Moeskops athletieker was geworden, zou hij daarin een phenomeen zijn
geworden; als hij tennisspeler, roeier, bokser zou zijn geworden, hij zou de
superkampioen zijn geweest.
En dat was niet met hem alléén het geval, doch met ieder phenomeen in de takken
van sport, die de eischen stellen, welke ik hierboven noemde.
Want phenomenen in de sport zijn broers van elkaar. Het zijn kinderen van
denzelfden vader, die hen meegaf de physieke en de innerlijke geschiktheid tot het
phenomenale in de sport.
De tak van sport, dien zij kiezen, is bijzaak.
Weet ge, hoe ik het zie?
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Rembrandt is schilder geworden, super-kampioen.
Denkt gij, dat, als hij toevallig beeldhouwer was geworden, dan wel bouwmeester
of constructeur, dat hij dan geen super-kampioen zou zijn geworden?
Het boek is af.
Maar lang niet is erin gezegd, wat er over het Leitmotiv gezegd kan worden.
Ik hoop echter: men valle mij daarover niet hard.
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