
BINNENLAND

Ik slaap maar drie

uur per nacht. Het

is makkelijker te

blijven rijden dan

te rusten en weer

te vertrekken

BLIKVANGER

Vlaamse leerkracht op kop in
heroïsche fietsrace door Europa
Eén rit. Geen parcours, geen hulp, geen prijsuitreiking bij de aankomst.

Gewoon zo snel mogelijk van start naar finish rijden. Dat is het uitgangspunt

van de Transcontinental Race, een heroïsche wielerwedstrijd van Londen naar

Istanbul waar 88 amateurs zich aan wagen. Avonturiers zijn het, die zo mee

zouden kunnen doen in een vooroorlogse Ronde van Frankrijk.

STIJN COOLS

 

Eén renner ligt honderden kilometers voor op de rest. De

winnaar van vorig jaar lijkt het opnieuw makkelijk te zullen

halen. ‘Meer machine dan mens’, fluisteren zijn uitdagers. Of

ook: ‘Stopt hij ooit met fietsen?’

Zonder grote ongelukken komt onze landgenoot Kristof Allegaert

dit weekend als eerste aan in Istanbul na een eenzame tocht van

meer dan 3.400 kilometer over besneeuwde bergpassen en door

de moordende hitte. Terwijl de nummers twee en drie, twee ervaren Britten, vrijdagmiddag

nog een heel stuk Montenegro moesten doorkruisen, fietste Allegaert op zijn rode

Jaegher-fiets – van Belgische makelij – al over Servische bodem richting Bulgarije. De

overgrote meerderheid van het peloton was op dat moment nog maar net de Alpen uit.

Merckxiaanse prestatie

Voor de veertigjarige leerkracht uit Kortrijk bestaat er nu niets anders dan het asfalt voor

zijn neus. Hij fietst, fietst en fietst. Om vragen te beantwoorden is er nauwelijks tijd. Want

vijftien minuten niet fietsen is tien kilometer voorsprong weggeven. Meteen de reden

waarom hij iedere nacht maar drie uur slaapt. ‘Het is makkelijker om te blijven rijden dan

om te rusten en opnieuw te moeten starten’, verklaart Allegaert.
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Zijn prestatie mag als merckxiaans de geschiedenisboekjes in. En dat zonder enige hulp.

Want de regels van de race zijn duidelijk: geen volgwagen die gelletjes toesteekt, geen

mecanicien die klaarstaat om een wiel te vervangen, geen dranghekken of linten om een

route af te bakenen. Het is ieder voor zich.

Zijn geheim? ‘Ik heb veel aandacht besteed aan de voorbereiding, zodat ik nu maar één

ding moet doen: trappen tot ik in Istanbul ben.’ Een jaar geleden begon hij al een

gedetailleerde route uit te stippelen. Over iedere meter is nagedacht en opzoekwerk gedaan.

Uitvissen of die ene autosnelweg in Turkije toegankelijk is voor fietsers kan uren tijdswinst

opleveren. Terwijl zijn achtervolgers de verkwikkende zeebries van de Middellandse Zee

verkiezen, peddelt Allegaert liever over de wegen landinwaarts: minder risico op tegenwind.

Niet onbelangrijk: eten en slapen. Enkele deelnemers durven in een slaapzak langs de kant

van de weg te gaan liggen, maar Allegaert boekt vooraf hotels. Ook zoekt hij op waar cafés

en supermarkten zich bevinden, zodat hij zich kan bevoorraden. ‘Ik leef momenteel op

pasta, bananen, chocolade, ijs en water.’

Even naar Parijs en terug

De enige toegeving van de Transcontinental Race aan de moderne techniek is het

live-trackingsysteem dat de renners verplicht bij zich hebben. Om de drie minuten zendt de

gps van Allegaert een update over zijn positie door. Zo blijft het thuisfront op de hoogte en

kunnen de organisatoren controleren of hij niet in een auto gesprongen is.

Allegaert ziet liever niet dat zijn bolletje op de website van de Transcontinental Race te lang

stil blijft staan. De fiets roept, Istanboel wacht.

Of het geen gekkenwerk is? ‘Het is zijn hobby’, zegt zijn partner Lien Vanden Broeck.

‘Kristof traint veel op snelheid en uithouding. Een paar keer in de week maakt hij wel een

fietstocht, soms is hij een uur weg, soms wel twintig uur. Of hij rijdt eens naar Parijs en

terug.’

Toch geen hobby als een ander. ‘Kristof maakte in het verleden wel lange fietsreizen. Dat

avontuurlijke zit hem wel in het bloed. Hij maakt ook deel uit van het wereldje van de

randonneurs, de fietstoeristen die grote afstanden afleggen.’

Volgens de organisatoren is de race een hommage aan de ‘moedige zielen van weleer, die de

avontuurlijke geest van de grote rondes van vroeger opnieuw tot leven brengt’. Allegaert zelf

laat nog weten dat hij gewoon ‘graag fietst’.
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