OP DE FIETS

Gewapend met ploertendoder

Simon 'De Kuif' Groen gaat op zijn
'hoge bi' een fikse tocht rijden.
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Jos van Sambeek.

Utrecht is een fietsstad. In juli strijkt
de Tour de France hier neer. Tot
die tijd op deze plek alles over
fietsen.
JOS VAN SAMBEEK

Kijk, die Tour de France is een
happening van formaat. En wat er
allemaal aan vooraf gaat, zoals al
anderhalf jaar lang deze rubriek, is
natuurlijk ook geweldig.
Maar wat met kop en schouder
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boven alles uitsteekt is een
piepklein evenementje, maar o zo
leuk. Zet maar in uw agenda:
volgende week donderdag 2 juli.
Dan fietst 'De Kuif', dat is de
bijnaam van Simon Groen,
Nederlands bekendste berijder van
een hoge bi, op zo'n hoge bi van
Rotterdam naar Utrecht. Rond
17.00 wordt hij officieel onthaald bij
het Utrechts Archief aan de
Hamburgerstraat. Groen rijdt een
Pim Kiderlen-memorial ofwel, hij
rijdt de rit die Kiderlen in 1885 in
één dag reed van Rotterdam naar
Leeuwarden. Hij deed dat na het
afsluiten van de weddenschap dat
hem dat binnen 24 uur moest
lukken, terwijl andere
vervoermiddelen daar in die tijd
minstens 31 uur over deden.
Kiderlen reed de 346 kilometer in
bruto 22 uur en 35 minuten. Netto
was het 16 uur en 46 minuten
fietsen. Dat werd destijds gezien
als een wereldrecord op de lange
afstand. Kiderlen was gewapend
met een ploertendoder om zich te
verdedigen tegen struikrovers en
om tegenstanders van de fiets van
zijn lijf te houden. Dat bleek ook
echt nodig. Enkele tegenstanders
hadden een draad over de weg
gespannen en pas toen Kiderlen
zijn ploertendoder (een knuppel
met een loden kop) toonde, gingen
ze er vandoor. Rechtstreeks van
Amersfoort naar Zwolle rijden zat er
destijds niet in. In Oldebroek was
fietsen verboden en omdat hij niet
het risico wilde lopen dat een
veldwachter zijn rijwiel in beslag
zou nemen, reed hij om via
Apeldoorn. Groen heeft niets te
vrezen onderweg. Leden van
Vereniging de Oude Fiets (op
antieke fietsen natuurlijk) loodsen
hem veilig door het drukke verkeer
van tegenwoordig. Maar net als
Kiderlen fietst Groen wel om
Oldebroek heen. En, heel slim,
Groen rijdt Kiderlens rit in drie
etappes. De tweede etappe naar
Apeldoorn begint hij zaterdag 4 juli
(10.00 uur) vanaf Molenerf De Ster.
Een dag later volgt Apeldoorn Leeuwarden. Groen verwacht
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pittige ritten. ,,Je trappers blijven
constant draaien omdat de cranks
vastzitten aan de as. Na een,
anderhalf uur moet je echt wel even
een kwartier van de fiets af.'' Hij
verwacht een gemiddelde snelheid
van 15 kilometer per uur te halen.
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