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Er kunnen vervelende dingen gebeuren op een racefiets. Je kunt vallen of een 

lekke band krijgen, je kunt een gaatje moeten laten vallen in een groep, je kunt 

kotsend boven op een te steile berg aankomen, misschien moet je de vernedering 

ondergaan dat je moet afstappen als het te steil wordt. Je mooie fiets kan 

beschadigd raken of je wordt ziek op het moment dat je net in topvorm bent. 

Vreselijk allemaal, maar drie dingen zijn erger. 

Die drie dingen zijn: ingehaald worden. Van kwaad tot erger is dat: ingehaald 

worden door een mountainbiker, ingehaald worden door een rondtrekkende 

hybride-berijder en ingehaald worden door een vrouw. 

Het ego van de fanatieke fietser is al broos, maar door de verkeerde persoon 

voorbij worden gefietst kan desastreuze gevolgen hebben. 

 

Het hoort eigenlijk niet om ingehaald te worden door een mountainbiker. Met dat 

plompe frame en die dikke banden maken ze op asfalt net zo veel vaart als een 

honderdmeterloper op laarzen door de modder. En dan zitten er vaak ook zulke 

onbenullen op die niet kunnen schakelen en bij iedere vluchtheuvel uit hun vijftig 

versnellingen de lichtste kiezen. 

Ooit passeerde ik een mountainbiker die maar in mijn wiel bleef plakken. Toen ik 

me helemaal kapot had gereden, reed hij bij me weg. Ik was klaar om mijn fiets 



 

 

voorgoed in de sloot te gooien en de bus naar huis te nemen, maar bij het 

stoplicht sprak hij me later aan. ‘Ik heb gister een marathon gereden in het 

Schwarzwald en wilde nu even uitrijden. Ik kon het niet hebben dat je me 

passeerde.’ De pil smaakte iets minder bitter al was het niet veel. 

 

Een paar jaar later fietste ik met loden benen de Posbank op. Alsof het leed nog 

niet groot genoeg was, zat er plots een figuur met een hybride in mijn wiel. Zo 

eentje met fietstassen. De fietser had dreadlocks en door deodorant stelselmatig 

af te zweren zat er nooit iemand in zijn wiel. Op een helling passeerde hij me, 

volgens mij zag ik een grijns op zijn snoet. Het kan zijn dat hij als frisse hippie in 

het gebied rondfietste om wielrenners te sarren, of hij kwam uit Israël gefietst en 

had superbenen, of ik reed echt als een strijkijzer. 

 

Het allerergste, wat wielrenners mentaal compleet kapot kan maken, is ingehaald 

worden door een vrouw. Nee, dat is niet geëmancipeerd, ook niet logisch en de 

ultieme uiting van stom haantjesgedrag, maar toch werkt het zo. Er is zelfs een 

uitdrukking voor: gechickt worden. En nu er zo veel snelle vrouwen zijn, is die 

kans groter dan ooit. Eens reed Marianne Vos mee met de snelste groep van mijn 

wielerclubje. Die stoerste jongens van de klas stonden na afloop massaal naar 

hamstrings, kuiten en andere spieren te wijzen die plots waren gaan opspelen dat 

ritje. Er moest immers een verklaring voor zijn dat ze allemaal op een hoopje 

waren gereden door een vrouw. 

 

In het boek Vrouw en Fiets schrijft Nynke de Jong over de bevrediging die het 

geeft om mannen te passeren. Met sadistisch genoegen schrijft ze: ‘Mannen 

vinden het helemaal niet leuk om door vrouwen te worden ingehaald. Dat 

wetende maakt het nog leuker om iemand voorbij te zoeven.’ 

Lachen, gieren, brullen met die De Jong, maar weet ze wel wat ze aanricht bij de 

egootjes? Deze bidsprinkhaan op een vrouwenzadel verwoest ego’s. Die 

ingehaalde man kan alleen nog maar in foetushouding op de bank liggen. En denk 



 

 

maar niet dat-ie dan leuk reageert als zijn vrouw vraagt of hij de was nog gaat 

ophangen. Dat wordt ruzie, drama, op de bank slapen of erger. Wielrenners gaan 

kapot aan deze vernedering. Tijd om volwassen te worden? Misschien, maar dat 

is lastig als het kind altijd naar boven komt zodra je op de fiets stapt. 


