
“Als kind zag ik met mijn ouders op de Puy 
de Dôme Joop Zoetemelk aan me voorbij-
trekken. Prachtig. Toen ik in 1990 in Barce-
lona bij de krant El Periódico ging werken, 
kreeg ik de vraag of ik het wielrennen wilde 
volgen. Tijdens mijn tweede Tour de France 
won de Spanjaard Miguel Indurain – zijn 
eerste van vijf opeenvolgende Tourzeges. 
Elke keer was ik daarbij, ik was verkocht.”

De Vuelta lijkt steeds populairder te 
 worden. Hoe komt dat?
“Dat is vooral bij renners. Sinds 1995 is 
het de laatste grote ronde in het jaar. 

Als hun Giro of Tour mislukt, kunnen ze 
in de Vuelta hun seizoen goed maken. 
Het is ook een fi jne ronde voor ze: minder 
journalisten en publiek, lege landschap-
pen. Dus minder druk en aan genamer 
 fi etsen. En ook spectaculair met veel 
venijnige klimmetjes. Er zit geen saaie 
etappe tussen.” 

Wat betekent de Vuelta-start voor jou als 
geboren Utrechter?
“De Spanjaarden zullen straks hun ogen uit-
kijken, want Utrecht is een echte fi etsstad. 
Er is niets leukers voor een Utrechter dan 

om die toprenners door de straten van z’n 
‘stadsie’ te zien rijden. Ik zit dan zelf in 
Utrecht bij Langs de Lijn. De 23 kilometers 
van de ploegentijdrit voeren de renners
door álle wijken van Utrecht. En ook leuk: 
hij wordt in de avonduren verreden. In de 
week ervoor wordt ook van alles georgani-
seerd, van talkshows tot een wielerkoers 
voor fans. Uiteraard ben ik erbij, ook om 
de Spaanse collega’s bij te praten. Die 
noemen me ‘El hombre de Utrecht’.”

Op 19 en 20 augustus is de Ronde van Spanje in Utrecht. Journalist en wielerfanaat Edwin Winkels, geboren in Utrecht en 
woonachtig in Barcelona, schreef een boek over de Vuelta.

‘UTRECHT IS EEN ECHTE FIETSSTAD’

 9 MIKRO GIDS

deze weken ZA

ZO

MA

DI

WO

DO

VR

‘UTRECHT IS EEN ECHTE FIETSSTAD’
SPORT

deze weken

17.00
NPO 1

WIELRENNEN: VUELTA A ESPAÑA
(VRIJDAG 19 AUGUSTUS)

TE
K

ST
: B

R
A

M
 D

E 
G

R
A

A
F,

 B
EE

LD
: A

N
P

hfstvbindincmikrogids202232mikro_deze_week10000-06pages4-5mikro_32_voortr_d3_za.indd1b3a6fde27764aeaa5c69299b7c278fa   9 7/28/2022   10:30:01 AM




