Maart 1964, de Kattekoers.
Soms als je naar de televisie kijkt komen er herinneringen bij je boven,
ik kijk naar Gent Wevelgem en bedenk dat ik daar ook eens bij de
liefhebbers had kunnen starten,. De wielervereniging HSC de Bataaf
gaat naar de Kattekoers, Gent Ieper. Ik krijg een uitnodiging om mee
te gaan, een van mijn clubgenoten heeft daar de nodige kritiek op
maar dat deert mij niet ik neem vol trots, als middelmatig renner, de
uitnodiging aan.

Ploegleiders zijn Jan Balder en Mik Snijder, Jan was een
wielerjournalist uit de regio. http://wielersport.slogblog.nl/post/1/7234
Het is koud, erg koud maar zonnig, als we van start gaan. Het
wedstrijd verloop weet ik mij niet meer zo goed te herinneren. Wel
dat ik pech kreeg en in de achtervolging moest en weer terug kwam
in de groep. Bij een gesloten spoorwegovergang waar we moesten
wachten was Jan zo enthousiast over mijn terugkeer in de groep dat
hij mij zowat een schouderbreuk sloeg!

Er ontstaat een kopgroep met daarin clubgenoot Jan Franssen. Ik heb
nog een poos met 2 andere renners in de achtervolging gereden. Kort
voor de finish werden we ingerekend. Een van de medevluchters was
Van Rooy. Jan Balder staat bij de finish en verteld mij dat ik, na Jan
Franssen, de eerste Bataaf renner ben 27e.
In de kleed en doucheruimte wordt ik opgevangen door een verzorger
van een Franse ploeg die mij, na de douche, een korte warmte
behandeling, massage, geeft.
Bij de prijsuitreiking wacht mij een verrassing! Er komt een man naar
mij toe met de uitnodiging om deel te nemen aan Gent Wevelgem. Ik
ben verrast maar wel bij de les en vraag heel zakelijk naar de
vergoeding, 200 frank! Ik deel hem mee dat het veel te weinig is
waarna hij het verhoogt met 100 frank. Ik reken razend snel hoeveel
gulden dat is, 21 gulden! Voor dat geld moet ik dan een vrije dag
nemen en met het “lelijk eendje” retour Gent. Ik deel hem mee dat ik
het niet doe voor dat geld!
Jaren later, net zo’n nostalgische bui als nu, ga ik eens googlen naar
de uitslag van toen. Kom ik op de website van de Koninklijke Yperse
Wielerclub en zoek contact. Het resultaat is dat ik een leuk boek krijg
toegestuurd van 50 jaar Kattekoers. De enige teleurstelling is dat ik
niet als 27e sta geklasseerd maar als onbekende, 31e gelijk een groep
van 14 renners. Ik hou mij nog maar vast aan de “uitslag” van Jan
Balder, 27e dat lijkt mij wel leuk!
De jaren gaan voorbij en ik “zoek” nog steeds het avontuur. Ik begin
een klein tweewieler bedrijfje gespecialiseerd in racefietsen. Wie
staat er plotseling in de werkplaats, Jan Balder! Als ik mij goed
herinner was Jan op zoek naar een racefiets voor een van zijn
kleinkinderen.

Had hij haast, ik weet het niet! Hij wist zich mij wel te herinneren en
hebben ongeveer een kwartiertje wat oude koeien uit het slootje
gehaald. Van mij had dat wel wat langer mogen duren! Een dierbare
herinnering aan Jan Balder en de Kattekoers.

