
,4 0 I rltt".-h Ma, uu,k,4
londerdag 1-4 aprit 2016

,N.

iI

Papazou heel trots z,in'
"ockengen eert GerardVianen rnet Classic op 5 mei

lAnderhalf
na het overlijden van

Kockengense wieler-
Gerard Vianen,

wordt de Gerard Vianen
Dlassic aehouden. Hon-
derden wielrenners gaan
op Hemelvaartsdag, don-
derdag 5 mei, van start
voor een tocht van 6O of
1O0 kilometer door het
Groene Hart.
DOUWE ANNE VERBRUGGE

Wie het in Kockengen over Gerard
Vianen heeft, droomt onmiddellijk
terug naar de Tour de France van
1974. Aan het einde van die Tour
pakte de Kockenees de grootste
overwinning uit zijn profcarridre. In
Nantes kwam Vianen na een solo
van 15 kilometer nipt voor het pelo-
ton als etappewinnaar over de meet.
Het grootste compliment kreeg hij
direct na de flnish van De Kneet:

,,Merckx reed volle bak achter jou
aan, maar kreeg jou niette pakken."

,,De Classic is een eerbetoon aan de
'grootste sportman van het dorp",
vertelt Ed Meijer. Hij is namens de
Kockengense sporWereniging LBNK
(Liratste Bus Naar Kockengen) een
van de organisatoren van de Gerard
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A Atie Vianen en haar kinderen Harry en Bernadette bij de moten van Teckop. Foro'S DouwE ANNE VERBRUGGE

Vianen Classic. ,,Gerard was de
meesterknecht van wielerlegendes
als Joop Zoetemelk en RaYmond
Poulidor. Een rustige en bescheiden
man die zijn prestaties voor zich liet
spreken."

Alie Vianen, de wouw van Gerard,
benadrukt zijn bescheidenheid:,,.41s
gezin vinden we'het een grote eer,
maar Gerard zelf zou gezegd hebben
dat zo'n Classic toch veels te gek is,
joh." ,,Nou mam'l vult Bernadette
(43) haar moeder aan: ,,PaPa zdu
hartstikke trots zijn geweest. Hele-
maal omdat het een jaarlijks terug-
kerend evenement wordt."

Theo Koomen
Of Alie zich de dag van de Tour-
etappe in7974 zich.nog kan herin-
neren? ,*Als de dag van gisteren. Ik
bakte een cake. Gerard was daar dol
op en zou over een paar dagen
thuiskomen. Zoals bij iedere Tour-
etappe stond overal in huis de radio
aan. Boven, in de schuur en ook in
de keuken. En dan hoor je Theo
Koomen opeens roepen dat: Vianen

weg is...' Spannende minuten en kip-
penvel na afloopJ'

Alie vindt het passend dat de
Classic ook door Woerden komt.
,,Een mooi eerbetoon aan JooP van
den Berg die een paar maanden
voor Gerard overleed. Joop was de
beste wielermaat van Gerard.
Samen hebben ze duizenden trai-
ningskilometers gemaakt in het
Groene Hart."

Samen met zijn zus Bernadette
gaat HarryVianen de 100 kilometer

{ Gerard Via-
nen wordt ge-
hutdigd ats
winnaar van de
Ronde van
Kockengen
1967. Ronde-
miss is Atie
Nieuwendijk.
Een jaar later
trouwen ze.

rit van de Classic fletsen. ,,Ik moe
nog wel wat fletsuurtjes maken'
zegt Harry die drie jaar geleden di
Mont Ventoux met zijn vader be
klom. ,,Maar daarna heb ik de fiet
vooral heel veel in de schuur ziel
staani'

Bernadette is beter in vorm. Begit
april liep ze de marathon van Rol
terdam in een tijd van 3.37.t11 uur

,,De komende tijd ga ik flink trainet
op de raceflets. Een racefiets vat
mijn vader..."


