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‘We gaan fietsen’: Van Dale Wielersportwoordenboek

door Piter Boersma (Lexicograaf, Fryske Akademy)

‘We gaan fietsen’, die uitspraak staat in een kadertekst op bladzijde 104 van het Van Dale
Wielersportwoordenboek. De zin is van televisiecommentator Mart Smeets, en hij nam die
zelf in de mond nam ter inleiding van een wedstrijduitzending. Het mooie is, dat ik het hem
ook zelf heb horen zeggen. Waarschijnlijk tijdens die bewuste wedstrijd. Maar misschien zegt
hij het vaker, hoe dan ook, het viel mij op en ik vond het prachtig en zeer adequaat. Smeets
maakte het direct gezellig, we waren ‘onder ons’, en het was toch ook zo, ‘we gingen fietsen’:
een hele gure zondagmiddag voor de buis om, laten we zeggen, de Ronde van Vlaanderen te
volgen en met de renners mee te ‘lijden.’ ‘De Ronde van Vlaanderen’, ja, dat is de officiële
naam, maar ‘wij’ zijn lyrisch over deze Vlaamse voorjaarsklassieker, wij houden van haar en
vinden haar verheven boven alle andere ronden, we noemen haar ‘De Ronde’ en liefkozend
‘Vlaanderens Mooiste.’ 

De uitspraak van Smeets past ook precies bij het Wielersportwoordenboek: als je het  open-
geslagen hebt, ben je niet meer te houden en ‘dender’ je erdoorheen, van het ene wonder-
woord naar het andere, van de ene anekdote naar de andere wetenswaardigheid, van het ene
citaat naar het andere. ‘Denderen’ is volgens mij ook een wielerwoord: denderen over de
kasseienstroken  in de ‘hel van het Noorden’ tijdens de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix.
Maar ‘denderen’ staat er niet in en tot mijn even grote verbazing ‘kasseienstrook’ evenmin.
Onder de rook van Roubaix bestaat een gedeelte van het traject uit stukken kasseiweg (staat er
wel in) onderbroken door stukken asfalt. Die stukken kasseiweg heten ‘kasseistroken.’ Even
vraag je je dan af of je dit woord misschien zelf hebt bedacht. Maar nee hoor, op internet is
het ontelbare malen te vinden. En hoe zit het dan met ‘denderen’? 1500 vindplaatsen en,  hoe
kan het anders, ook meer dan eens in precies dezelfde context als hierboven: ‘No Chain (de
bijnaam van de Amerikaan Garmin Hincapie) houdt van lekker hard over kasseien denderen.
Hij heeft zich voorgenomen om Parijs-Roubaix te winnen.’ Staat die bijnaam er ook in? Nee,
dat blijkt teveel gevraagd. De algemeen bekende bijnaam ‘De Kneet’ van de mediagenieke
Nederlandse wielrenner Gerrie Knetemann (1951-2004) staat er ook niet in. Geen bijnamen.
Maar toch wel het woord ‘adelaar’ als ‘bijnaam voor een uitstekende klimmer die over de
flanken fan een col “vliegt”.’ Een algemene benaming dus. In het bijgeleverde citaat wordt
gesproken over ‘Bahamontes, de adelaar van Toledo.’ Bij mijn weten is de aanduiding
‘adelaar’ met de toevoeging ‘van Toledo’ evenwel alleen op de Spanjaard Frederico
Bahamontes (toerwinnaar in 1958) van toepassing. Even kijken of ´klimgeit´ erin staat. Ja,
gelukkig. Dat woord is wel een algemene benaming voor een uitstekende klimmer.

Het Wielersportwoordenboek  maakt deel uit van de Van Dale Sportwoordenboekenreeks.
Eerder verschenen al Van Dale Atletiek- en turnwoordenboek en Van Dale Golfsport-
woordenboek. Er zullen nog vele volgen. Jan Luitzen, taalkundige, journalist, schrijver en
sportliefhebber is de redacteur van de reeks.

Zijn inleiding is opvallend. Vanzelfsprekend staan er de voorspelbare zaken betreffende zulke 
woordenboeken in: het wat, waarvandaan en hoe van (wieler)sporttaal? In verband met dit
laatste aspect wordt - heel terecht - ook iets gezegd over het taalgebruik van wielerverslag-
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gevers en -commentatoren. Die maken graag gebruik van de volgende stijlvormen: over-
drijving, ongebruikelijke vergelijking, het aanmerken van het wielrennen als een sport voor
kerels, voor ‘bikkels’ en niet voor papkindjes’ die ‘om hun moeder roepen’ of door ‘hun
moeder voorbijgefietst worden’ en het gebruik van dialectwoorden. 

Er wordt ook iets gezegd over de historie van (wieler)sportwoordenboeken en dan is er
natuurlijk aandacht voor de gebruikte bronnen en de herkomst van wielerwoorden (het
Vlaams, het Frans, het Italiaans), hoe geselecteerd is en tot slot worden de categorieën
aangeduid: de exclusieve wielerwoorden (ongelabeld), woorden die in de onderhavige
betekenis ook in andere sporten worden gebezigd (gelabeld met SP) en algemene
(sport)woorden (gelabeld met AL).

Maar Luitzen begint zijn inleiding met uit te leggen wat sport is. Hij deelt sport in in
recreatiesport, sport en topsport en zet die in heuse gedetailleerde definities af tegen spel.
Voor de gebruiker van het woordenboek levert het weinig op. Opvallend daarbij is de 
tendentieuze toonzetting: ‘Vanuit deze redenering is sport dus prestaties leveren. Recreatie-
sporters trainen om gezond, mooi en niet dik te zijn, al was het maar omdat vanuit de maat-
schappij de nodige druk wordt uitgeoefend om te bewegen en gezond te leven.’ Nog een
voorbeeld: ‘Kortom, ook al zijn topsporters zich ervan bewust dat een goede onderlinge sfeer
in de club en de ploeg ook voor hun individuele prestaties onontbeerlijk is, uiteindelijk zijn ze
zo gedreven dat ze volledig op zichzelf gericht zijn, op het egoïstische af… Topsporters zijn
misschien wel joviaal, maar in de benadering van hun sport niet gezellig.’ Waarom de inlei-
ding van dit boek met dergelijke zinnen te larderen? Onbegrijpelijk. Het draagt nergens toe
bij en het stoot af. 

Bij een wielersportwoordenboek zal de lezer denken aan het wielrennen op de weg en op de
baan en eventueel het veldrijden en mountainbiken. Maar Van Dale Wielersportwoordenboek
biedt meer: ‘In dit naslagwerk is de betekenis op te zoeken van woorden die specifiek worden
gebezigd in alle disciplines van de wielersport op (top)sportniveau en in het wielrijden op
recreatief niveau. Daarbij gaat het met name om wielersport en recreatiefietsen op de weg,
wielersport op de baan, mountainbiken, fietscrossen, veldrijden, kunstfietsen, eenwieleren en
aangepast fietsen. Eenwieleren? Bij het lemma staat het volgende: ‘1 - op een eenwieler
fietsen. syn. eenwielfietsen 2 – discipline binnen het wielrennen met (wedstrijd)onderdelen
als eenwielrennen, muni, trial, freestyle street en flatland.’ Nooit geweten! Ook voor de
geschiedenis van de fiets is er aandacht. Zo treft men het woord ‘draisine’ aan (met gelukkig
een tekening). Met het woord wordt de ‘loopfiets’ of het ‘loopwiel’ aangeduid dat uitgevon-
den werd door de Duitser Sauerbronn (1785-1851): ‘Van het al uitgevonden ‘rijwiel’ dat
alleen in een rechte lijn kon rijden, maakte hij het voorwiel om een as draaibaar zodat de
loopfiets bestuurbaar werd met een op het voorwiel werkende kruk met handvaten.’ Het boek
geeft natuurlijk veel technische termen en woorden betreffende de organisatie van het wiel-
rennen en de reglementering, daarnaast is er ook veel aandacht voor de terminologie betref-
fende het met de wielersport zo vergroeide fenomeen doping. Zo komt men het woord
‘pikuur’ tegen. Het betekent ‘injectie, doping’ en werd gebruikt in de goede oude tijd rond
1960 toen de Belg Rik van Looy nog fietste. 
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Het woord ‘pikuur’ is geschikt om de opbouw van de lemma’s aan te geven en terug te komen
op de kaderteksten, uit een waarvan ik aan het begin van deze bespreking ‘we gaan fietsen’
citeerde. Na de lemmavorm wordt bij een zelfstandig naamwoord tussen haakjes ‘de’ of ‘het’
gezet, plus de meervoudsvorm, daarna de betekenis(sen) en dan eventueel synoniemen (bij
‘pikuur’ zijn dat ‘blasie’ en ‘spuit.’ Dan kan een vaste verbinding volgen, hier: ‘Een
pikuur(tje), blasie, spuit zetten.’ Daarna volgen vaak een of meer citaten , hier: ‘ … dat hij de
man was die op een ochtend van de wereldkampioenschappen met de pikuur de hele ploeg
hielp. Ja, de hele ploeg. De renners kwamen op zijn kamer langs, stroopten de broek af, draai-
den de blote kont naar de meesterknecht van kopman Rik van Looy en pats… naald erin en
klaar.’ Tot slot van een lemma volgt zo nodig nog iets over de etymologie, hier: ‘Van Fr.
piquer (prikken, (iets) ergens in steken). Tot slot kan toch nog een verwijzing volgen, bij
‘pikuur’ is dat een verwijzing naar ‘blazen’, dat ‘injecteren, doping nemen’ blijkt te beteke-
nen. Blijft dan nog over het onderdeel ‘kadertekst.’ Daarin wordt betreffende een woord extra
encyclopedische of anekdotische informatie of een wetenswaardigheid (vaak geciteerd)
gegeven. Bij ‘pikuur’ dit: ‘Willy Derboven was de schaduw van Van Looy. Als Van Looy
11e fietste, dan fietste Derboven op de 12e plek  Derboven gedroeg zich niet als een ploeg-
maat, maar als de lakei van Van Looy. En waarom? Omdat Derboven de pikuren voor zijn
kopman in een washandje droeg. Iedereen wist dat. Op het moment dat Van Looy wilde gaan
aanvallen, gaf hij Derboven het teken dat die met de spuit moest komen. Van Looy rolde de
spuit onder zijn trui, zette zijn pikuur en iedereen wachtte op de aanval.’

In het boek worden volgens de titelpagina ‘Van afloper tot zweetdief en 2348 andere woorden
uit de wielersport en het recreatiefietsen behandeld.’ Dit zijn vanzelfsprekend bijna allemaal
zelfstandige naamwoorden en werkwoorden, daarnaast zo nu en dan een vaste verbinding
zoals ‘kantje, op het -’, een enkel bijvoeglijk naamwoord, bijv. ‘total loss’ en ook de nodige
afkortingen en letterwoorden, zoals ‘KNWU’, ‘ANWB’, ‘UCI’ en ‘EPO.’ Bij de werkwoor-
den wordt overigens vermeld of ze overgankelijk of onovergankelijk zijn, dit lijkt me taalkun-
dige informatie die in een woordenboek als dit overbodig is en dat geldt dunkt me ook voor
het geven van het meervoud bij de zelfstandige naamwoorden. 

Hierboven is er op gewezen dat bij het woord ‘draisine’ gelukkig een tekening staat. Van
tekeningen wordt in het boek effectief gebruik gemaakt. Ze staan vooral bij technische
begrippen, maar er staat bijvoorbeeld ook een bij de zojuist gememoreerde uitdrukking ‘op
het kantje.’ De tekening is van bovenaf: een weg (wit vlak), aan weerszijden bermen (grijs),
daarin schematisch een paar bomen (blauw), over de weg diagonaal van linksboven naar
rechtsonder gerichte blauwe pijlen die de windrichting (voor de leek staat er ‘wind’ bij)
aangeven, op de weg diagonaal van linksboven naar rechtsonder zakkend zes wielrenners,
elkaar uit de wind houdend als ganzen in hun vlucht, en dan op de rechterkant van de weg
onder de laatste wielrenner van de rij nog twee renners onder elkaar; voor hen is er geen
plaats meer in de ‘waaier’ en blijft niets anders over dan achter elkaar ‘op het kantje’ rijdend
de volle zijwind te trotseren. 

Het boek eindigt zoals het hoort met een bibliografie. Daarin worden de bij de citaten ge-
bruikte afkortingen van de bronnen verklaard, is een lijst met geciteerde websites opgenomen
en wordt een flinke lijst met ‘verder gebruikte literatuur’ gegeven. Een bibliografie is in de
eerste plaats bedoeld als verantwoording, maar vanzelfsprekend ook zeer nuttig voor lezers
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die zich verder in de materie willen verdiepen. De lijst met websites zou ik voor onmiddellijk
gebruik graag als bonus aan deze internetrecensie hebben willen toevoegen, maar dan had ik
hem eerst moeten overtypen en dat ging me net even te ver.

‘Acatène, Accordeon, ADAMS(-systeem), ASO, assepad.’ Wat betekenen die woorden in
vredesnaam? Kom, mensen ‘uit het vak’, kenners, gewone wielerliefhebbers of wie dan ook,
we stappen op, ‘we gaan fietsen’ door het nuttige, rijke, prachtige en plezante Van Dale
Wielersportboek, we gaan genieten.

Jan Luitzen
Van Dale Wielersportwoordenboek
Uitgever: Van Dale, Utrecht-Antwerpen 2009-12-17
ISBN 978 90 6648 921 9
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