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Movico
de Tour op boterhammen met pindakaas



‘Movico, de Tour op boterhammen met pindakaas’ is een boek over de 

belangrijkste, meest veeleisende en eervolste wielerwedstrijd van het jaar. 

Een bundeling van verhalen die laten zien dat dit wereldse evenement 

voor veel mensen niet om wielrennen draait, maar om topsport vanuit 

een ander perspectief. 

Dit boek weerspiegelt een bijzondere samenwerking die, 20 jaar nadat 

Wim van de Waarsenburg een nieuw avontuur aanging, nog steeds 

succesvol blijkt. Een samenwerking, die mogelijk wordt gemaakt door 

mensen die dag in dag uit een topprestatie leveren. Bevlogen mensen 

met maar één doel: opbouwen, afbreken en door. Want zodra Movico 

arriveert, is de strijd tegen de klok begonnen. Een haast onmogelijke 

uitdaging die telkens weer mogelijk blijkt te zijn. En die aan het einde van 

iedere dag plaatsmaakt voor voldoening, de zege van weer een Tour de 

France, de terugblik op een unieke prestatie van Brabantse bodem. 

‘Movico, de Tour op boterhammen met pindakaas’ geeft een andere kijk 

op ‘s werelds grootste jaarlijks terugkerende sportevenement, dat zich 

dagelijks verplaatst. Het is een reflectie van 20 jaar kameraadschap, 

ontstaan door samen zwoegen, samen lachen, samen vloeken en samen 

keihard knallen. Van start naar start, van finish naar finish, etappe na 

etappe. Met in Deurne het enige echte defilé. Movico is trots om hier al 

jaren deel van uit te mogen maken.

 



Bijzondere verhalen 
over de 

Tour de France

Bijzondere verhalen 
over de 

Tour de France

“Op boterhammen met pindakaas kun je de Tour de France niet fietsen.” 
Gerrie Knetemann





Gerry 
van Gerwen
de chaperon

 

“Het was het jaar 1996 dat ik gebeld werd door 
Hub van de Voort, de organisator van de Ronde 
van Stiphout. ‘Gerry, ik ben een interessante man 
tegengekomen,’ zei hij. Een heel verhaal over  
supersonische trucks volgde. Ik dacht: ‘weer zo’n 
avonturier, laat maar lopen.’ Ik was als commercieel 
manager verantwoordelijk voor het deelnemersveld 
van zo’n 130 Europese wielerwedstrijden. Dan kom 
je weleens in aanraking met partijen die van alles 
kunnen leveren en gouden ideeën denken te hebben. 
Maar iets in mij zei me dat ik toch eens naar de man 
met de bijzondere trucks moest gaan luisteren. 

De eerste keer dat ik Wim van de Waarsenburg  
ontmoette was op station Deurne. Het was een 
mooie nazomerdag toen hij in het restaurantje zijn 
kop koffie opzij schoof, een tekening uitrolde en zijn 
verhaal startte. Een verhaal waarvan je denkt: leeft 
deze man in een droomwereld of…? Maar zijn gun-
factor was enorm. Ik gaf hem het voordeel van de 
twijfel en zo reden Wim en ik op een dag samen in 
zijn zwarte Saab met linnen kap richting Parijs.  
Deze man had mij zo gek gekregen om met hem 
mee te gaan naar zijn eerste afspraak met de 
directie van de Tour de France. Opnieuw rolde hij 
zijn tekeningen uit en vertelde het verhaal waarmee 
hij de Tour de France zou veranderen. Ik fungeerde 
als tolk, want Wim sprak amper een woord Frans. 
Tot op dat moment bestond het hele idee alleen 
nog maar uit woorden en een paar potloodlijntjes. 
‘Laat maar zien,’ was de reactie van Leblanc. 
Met als gevolg dat een aantal maanden later een 
hele delegatie van de Tour in Deurne arriveerde. 
Ook voor mij was dit een ontzettend spannende 
dag, want ik zou er niet goed opstaan als ik mijn 
klanten voor nonsens naar Deurne had laten komen. 
Wim had alles tot in de puntjes voorbereid. Vol 

ongeloof keek ik om me heen en dacht: ‘Mijn goeie 
hemel, als dat maar goed komt, als hij dit maar 
waarmaakt.’ Want het was natuurlijk de toneel-
school die daar zojuist begonnen was. Voor de tijd 
van het jaar was het behaaglijk warm in de grote 
hal. Aan alles was gedacht. Er stonden hapjes en 
drankjes klaar. Ik herkende de oplegger van de 
tekeningen, en zag een aantal andere trucks die 
Wim speciaal voor dat moment gehuurd had. 
Het getuigde van bravoure hoe groots die man 
daar uitpakte. Ook de Tourdirectie was zichtbaar 
onder de indruk. Op z’n Wims hield hij vervolgens 
zijn presentatie. De trucks die er stonden moesten 
weliswaar nog worden omgebouwd, dus wat hij 
vertelde was nog altijd meer gebakken lucht dan 
realiteit. Maar er lag ook een bepaalde druk op de 
schouders van de organisatie van de Tour gezien 
de situatie met hun leverancier. En nu was er 
iemand wiens ideeën wat over de top waren, 
maar de potentie ervan werd wel gezien.

Weer kwam Wim een stap verder. Het werd serieuzer 
en een spannende tijd brak aan. De eerste truck 
werd omgebouwd, en dat ging gepaard met 
honderdduizenden guldens. Er moest op een 
bepaald moment een tweede wagen komen, 
wat betekende dat er nog meer geld nodig was. 
Als hij hetzelfde in deze tijd had moeten doen, 
zou er geen bank zijn die de miljoeneninvestering 
had gefinancierd. Maar Wim beet door. 

Bij mij kwam de opluchting op het moment dat -ie 
zijn eerste contract tekende met A.S.O. Ongelooflijk; 
hij had het potverdorie voor elkaar gekregen. Toen 
dacht ik: ‘dit komt goed...’ En we weten allemaal wat 
er daarna gebeurd is.”

Met een beetje blufpoker...





Adrie
van Brunschot

de plakbaas

Brunschot 
blijft al 

twaalf jaar 
plakken

“Het was het jaar 2004 toen ik laat in de middag 
gebeld werd: ‘Stefan Aspers, Movico. Ik zou graag 
morgenvroeg met jou de Tour bespreken.’ Ik zei 
twee afspraken af om er naartoe te kunnen, want 
ik voelde wel aan: nu moet ik schakelen. Movico is 
heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van 
ons bedrijf. We waren destijds nog maar met een 
man of drie, dus bij ons kwam meteen de vraag: 
hoe gaan we dit in hemelsnaam aanpakken, maar 
zonder twijfel hebben we direct ‘ja’ gezegd tegen 
de opdracht. We zijn inmiddels twaalf jaar verder 
en als de Tour weer in zicht is, weet iedereen bij 
Brunschot wat dat betekent. Ik herinner mijn  
collega’s er regelmatig aan dat het niet vanzelf-
sprekend is wat wij mogen doen. 

Vanaf het eerste moment is er een klik. Ik heb 
Movico leren kennen als een echt no nonsense 
bedrijf met gemoedelijke Brabantse jongens die 
weten wat keihard werken is. Mensen die nergens 
omheen draaien, na de lunch een potje darten en 
ondertussen internationale allure representeren 
op evenementen van wereldformaat. 

Als ik enkele dagen voordat de karavaan naar 
Frankrijk vertrekt door de hal van Movico loop, en 
het hele wagenpark daar onaangetast opgesteld 
zie staan... Dat beeld is gewoon magisch. ‘Wauw, 
we hebben het weer geflikt met z’n allen,’ is het 
enige wat ik op dat moment kan denken. Ja... we 
blijven graag nog even plakken.”

Printers draaien overuren. 
Rollen folie worden in de nachtelijke 

uurtjes omgewisseld. En met uiterste 
precisie voorzien bevlogen vakmensen 
het 25-delige trailer-decor van een 

onberispelijk strakke stickerlaag. 
Ieder jaar opnieuw laat Movico een 

gelikte indruk achter op de Tour de 
France. En het team van Brunschot 

Projecten bv uit Oirschot is daar 
medeverantwoordelijk voor.





Stef
Mertens
de veldheer

Let’s work together

Als field manager is Stef Mertens Movico’s belang-
rijkste communicator tijdens de Tour de France 
en laat hij een sterk staaltje people management 
zien. Vraag hem niet wie de laatste Tour gewonnen 
heeft, want hij weet het niet. Daar heeft hij het veel 
te druk voor en bovendien interesseert het hem 
weinig. Stef is geen Belg maar een wereldburger. 
Kritisch, oprecht, houdt van alle mensen zoals ze 
zijn, en hekelt elke vorm van rivaliteit. Stef Mertens 
is de man die in Frankrijk de knopen doorhakt en 
ervoor zorgt dat 40 personen goed en veilig hun 
werk kunnen doen tijdens de Tour. Maar wie is de 
mens achter deze mensenmanager? 

“Als ik merk dat de jongens gezag en respect voor 
mij hebben, wil ik ze dat ook teruggeven. Ik sta elke 
dag om 05.00 uur tegelijk met de mannen op.  
In principe kan ik best wat later beginnen, maar 
door er op dat moment te staan, geef ik voor mijn 
gevoel al een deel van dat respect terug. 

In mijn werk zoek ik continu naar de balans tussen 
de orders van A.S.O. en wat haalbaar is. Als A.S.O. 
de opdracht geeft om een berg op te rijden die 
bedolven is onder het slijk, dan is het aan mij om 

aan de jongens over te brengen dat we naar boven 
moeten. Al weten ze dan al dat ze zich vast gaan 
rijden; wij moeten laten zien dat we ver genoeg 
gaan. Op zulke momenten moet ik tactvol en diplo-
matiek handelen en daarin ligt vaak een uitdaging.

Als je me echt zou kennen, zou je weten dat ik 
gevoeliger ben dan je in eerste instantie denkt. 
Ik kan mezelf verkopen, ik kan ons product ver-
kopen en ik kan ook ontzettend rationeel uit de 
hoek komen. Maar hoe je het ook went of keert: 
het intensieve samenwerken en het 24/7 bijeen-
zijn tijdens de Tour doet iets met een mens. 
Ik ben een emotioneel persoon en kan me het 
leed van een ander ontzettend aantrekken. 
Eerlijk? Ik lig er in mijn truck weleens wakker van 
als bijvoorbeeld een van de mannen privé een 
moeilijke tijd doormaakt vanwege een ziekte- of 
sterfgeval in zijn naaste omgeving. Zoiets raakt mij 
enorm. Maar we werken in een mannencultuur hè, 
emoties probeert iedereen te verbergen. Dat zit 
er toch een beetje ingebakken… Maar één ding is 
zeker: als ze met 40 ton een bergpas op mogen 
rijden, zijn het net kleine jongens. En daar geniet 
ik dan weer van.” 

“Ik hou van het menselijk ras. Ik hou ervan om met mensen te praten. 
Ze samen te laten werken. En ze op een tactische manier te benaderen. 
Mensen motiveren, en ervoor zorgen dat ze hun job goed doen, daar word ik warm van.”





Het 
cement 
tussen 

de 
stenen 

Movico was mijn tweede thuis. Ik was de vliegende keep. Eén en al 
wervelwind. Ik vulde altijd wel iets op en had met iedereen goed 
contact. Of het nou de beletteraars waren, de mensen van A.S.O. 
of de mannen in de hal. Stefan noemde mij het cement tussen de 
stenen. 

‘Kom maar es efkes mee naar minne winkel,’ zei ik vaak. 
Medewerkers die voor de eerste keer mee naar Frankrijk gingen, 
kwamen bij mij kleding passen. Boven in het magazijn stelde ik 
de pakketten samen. Zeven witte t-shirtjes, zeven grijze t-shirtjes, 
twee lange broeken, twee korte broeken, een windjack, een petje 
en een keycord. Ik ben één keer meegeweest naar de finish toen 
ik net bij Movico werkte. Kwam ik daar als vrouw in een groep 
mannen terecht die al drie weken van huis was. Met mijn humor 
en mijn open karakter denk ik dat ik bij iedereen een potje kon 
breken. Mannen zijn to the point, geen flauwekul en geen gelul. 
Daar hou ik van. Ik hield mezelf makkelijk staande in die wereld 
en was zelfs een beetje de maatschappelijk werker van het 
bedrijf. Ze kwamen allemaal weleens met hun verhaal bij me. 
Even een kop koffie en een praatje en dan was het weer goed. 

‘We kunnen niet zonder jou, maar we gaan het wel proberen’ 
zijn de laatste woorden in de glossy die ik cadeau kreeg bij mijn 
afscheid. Ze raken me nog steeds. Mijn trots voor Movico zit diep. 
En als ik naar de Tour kijk, roep ik nog automatisch vanaf het 
puntje van m’n stoel: ‘Hey das een wagen VAN ONS!’” 

“Als het om de Tour ging, dan moest elk detail kloppen. Kwam Wim weer aan 
terwijl ik met de menu’s bezig was: ‘Eh, Didi, verander de tomatensoep 
anders maar in groentesoep... Ja, je weet hoe ik ben.’ Alles moest goed zijn. 
Dus ook de soep voor de mannen. 

From Didi with love!

Didi 
van Tilburg
de vliegende keep



Jorn  van de Waarsenburg

“Ik kwam amper boven het voorwiel van een trekker uit toen 
ik als 8-jarig jongetje in een overalletje door de werkplaats 
kabels liep te sjouwen. Al die grote vrachtwagens om me heen; 
voor mij was het een mega speeltuin. Overal klom ik op en in, 
totdat Ton Heerink of Serge Danen me riep, dan was ik als een 
speer weer beneden. Als kind vond ik het supergaaf om in een 
grote vrachtwagen te zitten want zo keek ik uit over het  
verkeer en voelde ik me THE KING OF THE ROAD. 
Van jongs af aan heb ik meegeholpen daar waar kon en ik ben 
super trots op het bedrijf dat mijn vader en moeder hebben 
opgebouwd. Op 16-jarige leeftijd vertrok ik als jongste 
medewerker van Movico mee naar de Tour de France.” 



Mijn naam is Graat
...Twan Graat

Twan Graat
mister mechanic

“Wat me altijd bij zal blijven is het bekende busongeluk in Corsica in 2013. 
Wat daar gebeurde was chaos. Het was net een spannende actiefilm met 
Movico in de hoofdrol. Samen met collega’s zat ik in de buurt van de aankomst-
lijn in onze verzorgingswagen tv te kijken - ik geloof naar het journaal, niet 
eens naar de Tour - toen opeens iemand van Movico binnenstormde en riep: 
‘Een bus heeft zich klemgereden onder de finishboog.’ Als een speer zijn we 
ernaartoe gesprint. Het was een bizar tafereel. Overal waren cameramensen. 
Alles en iedereen liep door elkaar heen en onder de boog door. Er heerste 
paniek; de renners zouden binnen enkele minuten finishen en die touringcar 
zat muurvast. Het voertuig dreigde bij iedere beweging de hele boog mee te 
trekken. Gelukkig wist ik bijzonder kalm te blijven. Stef Mertens liet de banden 
van de bus leeglopen zodat er speling ontstond. Vervolgens ben ik op de knop-
pen van de bedieningskast van de boog gaan drukken, net zolang totdat het 
systeem erop reageerde. En ja hoor, de boog ging omhoog en de bus kon er 
net op tijd onder vandaan gereden worden. Het was op het nippertje; binnen 
enkele ogenblikken kwamen de eerste renners aan.   

Toen ik de boog goed bekeek, zakte de moed me even in de schoenen. 
Het object was flink beschadigd. Tien minuten na de finish van de etappe 
kregen we bericht van A.S.O.: ‘Movico, zeg het maar; lukt het jullie om deze 
boog morgenvroeg op de nieuwe aankomstlocatie op te bouwen, anders bellen 
we de concurrent.’ Dan heb je geen keus. We hebben de hele nacht gewerkt 
aan de demontage, het transport naar de volgende locatie en natuurlijk het 
repareren van de boog. Koste wat het kost wilden we er de volgende dag weer 
staan. En het lukte. 

Merkwaardige bijkomstigheid is dat het thuisfront eerder op de hoogte was 
van het hele incident dan ik; zij hadden het live op tv zien gebeuren terwijl ik 
rustig koffie zat te drinken. Het was een heftige gebeurtenis, maar tegenwoor-
dig worden er vooral grappen over gemaakt. ‘Kan het wel?’ vragen mensen me 
met een knipoog wanneer ze onder de boog door willen lopen.” 

“Sinds ik verantwoordelijk 
ben voor de dagelijkse op- en 
afbouw van de Chronopole, 
oftewel de finishboog, ga ik 
elk jaar mee naar de Tour. 
Als ik de poort bij Movico 
uitrijd en mijn vrouw daar 
met die drie kleintjes zie 
staan, is dat wel even slikken. 
De jongste was 2 toen ik 
voor de eerste keer meeging, 
dus die weet niet beter. 
Inmiddels zijn ze wat 
ouder, maar ieder jaar 
opnieuw geldt: zolang het 
thuis goed gaat, gaat het 
met mij ook goed.“





Bart
Govers
de knakenknokker

Ruim vijf jaar was Bart Govers 
als projectmanager bij Movico 
het aanspreekpunt voor A.S.O. 
Door zijn meertalige talent 
en zijn commerciële en sociale 
vaardigheden was Bart de juiste 
man op de juiste plek, en bokste 
hij Movico samen met Wim 
door pittige onderhandelingen 
met de Fransen heen.

Waar hard gewerkt wordt, moet op tijd ontspannen worden. Bart: “Waar bij  
andere bedrijven nervositeit heerst zodra de baas naast het computerscherm 
staat, was het bij Movico Wim die in drukke tijden om het hoekje kwam gekeken, 
knikte en fluisterde: ‘Kom, even een potje darten?’ Die gelijkwaardige en laag-
drempelige ambiance is typerend voor Movico. 

Ik speelde vooral een rol in de voorbereiding en was alleen de eerste dagen  
aanwezig bij de Tour. In verband met de taalbarrière, had Movico vóór mijn tijd 
maar twee contactpersonen bij A.S.O. Toen ik in beeld kwam, en Movico zich in het 
Frans verstaanbaar kon maken, wisten wel veertig medewerkers binnen A.S.O. ons 
te vinden. Het rechtstreekse contact had een positief effect op de samenwerking.

In de onderhandelingen rondom de contractverlenging rustte een grote  
verantwoordelijkheid op mijn schouders. Samen met Wim ging ik in gesprek met 
A.S.O. Ik verwoordde waarom we bijvoorbeeld genoodzaakt waren om bepaalde 
prijsverhogingen te implementeren. Het was een zwaar, lang maar uitdagend 
traject. Soms dacht ik: ‘We hebben elkaar nodig, waarom maken we het elkaar zo 
moeilijk?’ Toen we uiteindelijk tot een nieuwe vierjarige overeenkomst kwamen 
waarmee we allemaal tevreden waren, viel er een last van mijn schouders af. 
Natuurlijk was ik trots dat ik een belangrijke bijdrage had kunnen leveren aan  
dat allesbepalende traject. Buiten dit stukje keihard zakendoen, had ik in mijn 
dagelijkse werkzaamheden juist vaak persoonlijk contact met de medewerkers van 
A.S.O. Ik denk dat dit typerend was aan mijn werkwijze. Sommigen van hen zie ik 
zelfs nog steeds. Zo heb ik onlangs met David de marathon van Parijs gelopen.  

Waar ik me altijd weer over verbaasde, waren de interne evaluaties bij Movico 
na de Tour. Er werd dan met de medewerkers teruggeblikt en besproken waar 
verbetering mogelijk was. Ik moest er stiekem een beetje om lachen, als telkens 
weer het stokbrood waarmee de mannen hun gehemelte bezeerden het grootste 
discussiepunt was; het jaar erop zouden er toch echt boterhammen geserveerd 
moeten worden. ‘Jezus,’ dacht ik dan. ‘Werken we voor zo’n grootmacht; zitten 
ze te zeuren over boterhammen ;-) Als dat álles is wat beter kan bij zo’n interna-
tionaal georiënteerd bedrijf, dan doen we het met z’n allen zo slecht nog niet.’” 

Keihard zakendoen









De Mannen van Movico

Ceto: “We beginnen om half 6 in de ochtend met opbouwen. 
Als ‘s middags alles staat, slapen we twee uurtjes in onze truck, 
en dan is het alweer tijd om af te breken. Rond 21.00 uur eten 
we wat en daarna rijden we richting de nieuwe bestemming 
waar het hele circus de volgende ochtend weer opnieuw 
begint. Als we geluk hebben, liggen we rond 1.00 uur ‘s nachts 
te slapen.” John: “Met een 9 tot 5 mentaliteit ga je het niet 
redden. Collega’s die voor de eerste keer meegaan, komen 
zichzelf soms tegen. Iemand die denkt dat hij de toerist uit 
kan hangen heeft het mis, en wie al bij het ontbijt met zijn 
hoofd in de hagelslag valt, zal er toch weer een dag tegenaan 
moeten. Als één collega minder gemotiveerd is, moet de rest 
van het team een tandje bijzetten. Dat gaat een paar dagen 
goed, maar uiteindelijk zorgt het voor wrijving. Iemand naar 
huis sturen is het laatste wat je wilt, maar ja, het is weleens 
voorgekomen. Gerrie: “Daarentegen geldt: als iemand 
onverwachts gezondheidsklachten krijgt, wordt de teamspirit 
nóg hechter. Dan gaan we ervoor en staan we er met z’n 
allen. De vibe die dan in de lucht hangt is niet te beschrijven.” 
Mario: “Het is belangrijk dat het klikt met je collega’s, want 
het is wel Big Brother. Je zit zo’n 3,5 week op elkaars lip. Het 
scheelt veel als je goed overweg kunt met degene waarmee 
je in de truck slaapt. Je moet wat van elkaar kunnen hebben, 
want anders wordt het lastig na zo’n intensieve werkdag.” 

Ceto: “Ik ben iemand die van netheid houdt voor zover dat 
lukt in een truck. Het hoeft niet spik en span te zijn hoor, er 
mag wel geleefd worden; gezellig muziekje erbij, beetje slap 
lullen. Na een paar dagen heb je allebei je draai wel gevonden, 
je spulletjes geordend en gaat het prima. We hebben weleens 
een Tour meegemaakt waarbij het ruim tien dagen aan een 
stuk regende, en we geen droge kleren meer hadden. Je trok 
’s morgens natte sokken, natte schoenen en een natte broek 
aan. Dat is behelpen.” John: “Je moet een bepaalde tolerantie 
met je meedragen, anders houd je dit werk niet vol. Er zijn 
soms dagen bij dat je op je tandvlees loopt. Want je slaat 
weleens een nacht over of er klapt een band op het moment 
dat het helemaal niet uitkomt. Als het dan ook nog eens veel 
regent, en het thuisfront heeft het zwaar, dan moet je sterk 
in je schoenen staan.” Gerrie: “Wat we in Frankrijk doen is 
en blijft een circus. Als we ’s morgens om half 6 bij de start 
arriveren, staan er al toeschouwers achter de hekken. Terwijl 
ze wachten tot de Tour begint, kijken ze naar hoe wij aan het 
opbouwen zijn. Dat alleen al is voor hen een hele happening. 
Je komt elk jaar dezelfde toeschouwers tegen. Sommigen 
reizen de hele Tour mee.” Ceto: “Ken je nog die Nederlandse 
jongen, die meer fan was van Movico dan van de Tour? Hij 
reed ons elke dag achterna naar de volgende locatie. We 
vonden hem maar een vreemde vogel, dus als collega’s onder 
elkaar maakten we in de wagen regelmatig grappen over 
hem. Op een gegeven moment maakten we een praatje met 
deze jongen en zagen we dat er 27MC apparatuur in zijn auto 
lag, wat betekent dat hij ons al die tijd heeft kunnen horen!” 
Mario: “Het werken voor de Tour is een passie. Ik ben mede-
verantwoordelijk voor zo ongeveer de beroemdste finishlijn 
ter wereld. Daar ben ik best trots op. De uitdaging van samen 
met je collega’s elke dag weer die missie volbrengen vind ik 
mooi. Maar net zo mooi vind ik het hele sfeertje eromheen: 
het reizen naar de volgende bestemming, het samen eten, 
’s avonds nog even met een biertje in de hand tegen de 
wagen hangen, wat kletsen en de dag afsluiten. Ja… ik hou dit 
nog wel een paar jaar vol.” 

Als de gemiddelde Nederlander in alle vroegte zijn 
handdoekje drapeert om een ligbedje te claimen 
aan de Costa Brava, hebben Mario, Gerrie, Ceto en 
John er al een halve werkdag opzitten. Zij zorgen 
er namelijk voor dat de startlocatie, de finishboog 
en de tribunes van de Tour de France staan als een 
huis; elke dag op een nieuwe locatie. Vier bouwers 
van Movico over tolerantie, teamspirit, natte sokken 
en op je tandvlees lopen. 

Mario
Gerrie

Ceto

John
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Stipt om 11:00 uur wandel ik met een kop koffie in 
mijn linkerhand, mijn tas in mijn rechterhand en een 
krantje tussen mijn bovenarm geklemd de perscabine 
binnen. Mijn Deense collega is er al en zit een broodje 
weg te werken. Zoals elke dag van de Tour is mijn 
werkplek pal naast de finishboog gevestigd. Ik klap 
mijn laptopje open, klik Twitter aan en blader de 
L’Équipe door. Voordat de nieuwsflits van 12:00 uur 
begint, heb ik nog even contact met Hilversum. 

Om 14:00 uur start radio Tour de France en vanaf 
dan ben ik volledig in mijn element. Met mijn stem 
visualiseer ik het wielerspektakel dat zich buiten de 
cabine voltrekt. Drie weken lang, zeven dagen per 
week, zes uur per dag. Vanaf dezelfde vierkante meter, 
vanuit dezelfde klapstoel, met dezelfde onstuimige 
Italiaanse verslaggever naast me. Tijdens het reclame-
blok sprint ik richting dichtstbijzijnde toiletvoorziening. 
Binnen vijf minuten móet ik terug zijn. Er zijn nog vier 
wachtende commentatoren voor me. 

Ik zit nog niet lang terug op mijn plek als er buiten iets 
goed misgaat. Er klinkt gegil en ik hoor een krakend 
geluid dat ik niet kan plaatsen. Onbewust ga ik uit van 
het ergste: een terroristische aanslag. Ik wend mijn blik 
van mijn monitor naar het raam, en binnen een fractie 
van een seconde heb ik door dat er iets heel anders 
aan de hand is… Ik kijk recht in de ogen van een bus-
chauffeur die verdoofd achter het stuur zit. Een paar 
tellen ben ik met stomheid geslagen. Ik richt me tot mijn 
microfoon, herpak mijn stem, en maak mijn luisteraars 
live getuige van de bizarre gebeurtenis die zich voor 
mijn ogen voltrekt.

De volgende dag wandel ik stipt om 11:00 uur de 
perscabine binnen, met een kop koffie in mijn linker-
hand, mijn tas in mijn rechterhand en een krantje 
tussen mijn bovenarm geklemd. ‘Bus vast onder 
finishboog Tour de France’ meldt de voorpagina.”

“Jongens ik ben weer gearriveerd 
in mijn tweede huis’ app ik 

naar het thuisfront zodra ik de 
pers-unit van Movico betreed. 

Drie weken lang is dit de plek van 
waaruit ik live verslag doe namens 

de NOS op radio 1. 





Onder moeders paraplu

“‘Mam! Hebben we nog ergens een regenpak?’ 
Onze Wil is al enige tijd het huis uit,” vertelt Marjo 
van Bussel. “Maar zijn koffer inpakken voor vier 
weken Tour de France, doet hij altijd hier. Hij heeft 
destijds bijna alles meeverhuisd, behalve zijn 
Movico-kleding. 
 
Wil is medeverantwoordelijk voor het huldigings-
podium. ‘Goed op jezelf letten en op elkaar,’ zeg ik 
altijd voordat hij vertrekt. Onze Wil is niet iemand 
die in zeven sloten tegelijk loopt. Maar toch, de 
terroristische aanslagen van de afgelopen periode 
schieten wel even door je hoofd. En ook: ze zijn 
veel onderweg, berijden moeilijk begaanbare  
wegen, vaak in het donker, na een dag hard 
werken, moe… iedereen moet wel bij de les blijven. 
Maar dat is niet iets waar ik van wakker lig. Wil is 
verstandig genoeg. Ik ben niet zo’n moeder die 
hem betuttelt of waarschuwt.

Onze Wil is een harde werker. Hij kan echt 
ergens voor gaan, is secuur en heeft engelen-
geduld. Wil is een allemansvriend, hij zeurt 
niet, doet zijn ding, en is bereid anderen te 
helpen. Vraag hem na afloop niet op welke 
plekken hij is geweest of welke route hij heeft 
afgelegd, want dat weet hij niet; vindt ie totaal 
niet interessant. Het werken in Frankrijk gaat 
hem echt om het samenwerken met die club 
mannen, het opbouwen en afbreken, lekker 
met z’n allen eten en af en toe een pint halen. 

Als die mannen weer thuiskomen, en de hele 
colonne wagens rijdt het terrein van Movico 
op, sta ik Wil met het hele gezin tussen alle 
andere families op te wachten. Als mijn drie 
andere kinderen enigszins kunnen, zijn ze erbij, 
want het is een geweldige aangelegenheid die 
thuiskomst. Feestelijk, bijna euforisch. Prachtig 
om te zien, de blijdschap van iedereen, en al 
dat gekus en geknuffel. Als moeder ben ik dan 
stiekem toch wel heel blij dat ie weer veilig 
thuis is!”

Als je met eigen ogen gezien hebt hoe je zoon in zijn tienerjaren 
met achterover-salto’s van daken sprong, tegen muren omhoog 
rende en de meest kickin’ moves en stunts uithaalde, dan heb je er 
alle vertrouwen in dat hij zich wel redt in steil Frans berggebied, 
met een 40 ton wegend vehicle onder zijn kont. 

Marjo 
van Bussel

ons moeder





“Voor Movico is de Tour de France een huge klus. Voor mij persoonlijk betekent de Tour een  
rendezvous. Een warm weerzien van mensen; van toeleveranciers tot trouwe wielerfans en  
bekende gezichten van A.S.O. Samen met mijn collega Gerry ben ik al jaren verantwoordelijk 
voor het transport en de opbouw van het Podium Signature; het presentatiepodium op de 
startlocatie van iedere etappe. En elk jaar opnieuw voelt de Tour als thuiskomen.

Bitter sweet symphony

Toen Movico nog het geluid voor de Tour 
leverde, deden we elke ochtend een sound-
check. Ik zong regelmatig liedjes via de speaker. 
Niet naar het publiek toe, maar gewoon omdat 
ik mezelf graag hoor, grote narcist als ik ben. 
Het was een uur of 8 in de ochtend, net na de 
opbouw van de start van de laatste etappe. 
Daarna zou onze ‘vriendengroep’ weer voor een 
jaar uit elkaar gaan. Het zonnetje kwam op en 
scheen backstage de podiumwagen binnen. Ik 
vond het een mooi moment voor een thuiskom-
nummertje, dus ik pakte de microfoon en 
begon ‘Home’ van Michael Bublé te zingen. 

Iedere ochtend rond dat tijdstip dronk de 
jongedame van de powerbar-kraam een bakje 
koffie met ons mee en zij stond op dat moment 
voor het podium. Ik stond daar dus voor haar 
te zingen, te charmeren, wat ik overigens net 
zo goed voor een kerel had kunnen doen. Het 
was een melancholisch nummer, zij droeg een 
zonnebril, en opeens zag ik dat haar lip begon 
te pruilen. Ik dacht: ‘zie ik dat nou goed?’ 

Ik ging er in eerste instantie vanuit dat het 
show was, dus ik zong door. Tot ik ineens 
onder die zonnebril een traan vandaan zag 
komen. Ik schrok, want het was absoluut niet 
mijn intentie om haar aan het huilen te maken, 
ik wilde gewoon even een mooi liedje zingen! 
Maar ja, ik werd ook week, dus ik heb direct de 
microfoon neergelegd en die jongedame een 
dikke knuffel gegeven. 

Op zulk moment wordt weer duidelijk dat het 
werken tijdens de Tour bitter sweet is; je bent 
allemaal blij dat het er weer opzit, dat alles 
goed is gegaan, maar je realiseert je ook dat 
je al die mensen weer een jaar niet ziet. Wat 
deze ervaring overtreft is dat ik bijna dagelijks 
backstage met een medewerker van A.S.O. een 
showtje ‘Under the Bridge’ van de Red Hot 
Chili Peppers weggaf. Hij zong de hoge noten 
en ik de lead. Geloof mij, als je zóiets met je 
opdrachtgever staat te doen, dat is natuurlijk 
fantastisch. Daar kan geen concert onder de 
douche tegenop.” 

Kevin
Derks
de gangmaker







Dior van de Waarsenburg
de liefhebber

“’Pap, heb je stress?’ 
vroeg ik mijn vader 
weleens. Hij was altijd 
wat rustiger en stiller 
als de Tour weer in 
zicht was. 
‘Ja, ik heb wel een 
beetje stress jongen,’ 
zei hij dan.” 

Don’t fuck with Movico...
“Ik ben opgegroeid met de Tour. En terwijl ik groter 
werd, groeide Movico ook. Hoe druk ons pap het ook 
had op de zaak, drie keer per dag aten we samen met 
het gezin. Tussen 12.00 en 13.00 uur was hij thuis om 
een boterham mee te eten en ons even te zien.  
‘s Avonds wachtten we altijd tot hij er was, ook al 
betekende dat, dat we om 20.00 uur pas aan tafel 
gingen. ‘Is je vader niet altijd weg?’ werd me op school 
weleens gevraagd. Ik heb dat nooit zo ervaren; ons 
pap was er altijd precies op de juiste momenten. 

Ik denk dat zowel mijn vader als mijn moeder hele 
speciale mensen zijn. Niet alleen voor mij, maar 
ook voor veel anderen. Toen ons pap afscheid nam 
bij Movico deed dat mensen écht pijn. Mijn ouders 
waarderen het enorm als je iets voor ze overhebt en 
dat gevoel krijg je dubbel en dwars van ze terug. 
Ze creëren respect waardoor mensen graag hard voor 
ze willen werken. Ik vind het bedrijf ook echt iets van 
mijn vader én moeder. Ik ben even trots op haar als op 
mijn vader. Ons pap had altijd een bepaald doel voor 
ogen, en daar moest hij binnen het gezin soms dingen 
voor laten. Maar ons mam ís en wás er altijd, niks was 
ooit te gek. Voor sommigen is Cristiano Ronaldo een 
voorbeeld, maar voor mij zijn dat mijn ouders.

Op mijn zeventiende werkte ik voor het eerst met 
Movico bij de Tour. De Flamme Rouge, oftewel het 
rode opblaasbare object waarmee de laatste kilometer 
voor de finish wordt aangeduid, werd mijn domein. 
Er gebeurt van alles tijdens de Tour, maar één keer 
heb ik me toch iets bizars meegemaakt. Terwijl ik de 
Flamme Rouge aan het opbouwen was, deed ik in 
de ogen van een Franse politieagent iets verkeerd. 
Die agent was zó fel dat hij, zonder ook maar iets te 
hebben gezegd of gevraagd, meteen in het Frans 

tegen me begon te schreeuwen. Ik versta de taal niet 
goed en ik deed ook alleen maar mijn werk. Stond ik 
daar als jochie van 17. Ik was niet bang voor die man 
en ik praatte rustig in het Nederlands terug. ‘Spreek 
je toevallig Engels dan kunnen we misschien verder 
komen in het gesprek?’ vroeg ik. ‘NEE!!! JE BENT IN 
FRANKRIJK DUS JIJ SPREEKT FRANS!!!’ schreeuwde 
hij. Precies op het moment dat hij zijn knuppel trok, 
kwam er een busje met bewakers van de Tour aan 
gereden; de mannen met de groene hesjes waar 
Movico een erg goede band mee heeft. De bewakers 
zagen dat ik in een lastige situatie verkeerde, dus zij 
kwamen in volle vaart aangecrosst. Ik vergeet nooit 
wat er toen gebeurde. Ze stopten, schoven de deuren 
van het busje open en zes beveiligers gingen volop in 
de aanval tegen die politieagent: ‘DON’T FUCK WITH 
DIOR! DON’T FUCK WITH MOVICO!’ riepen ze.  
De agent had zijn knuppel nog in zijn hand, maar hij 
wist niet hoe snel hij moest afdruipen. Ik heb mijn 
ogen uitgekeken. 

Ik weet niet beter dan dat we in de zomervakanties 
bij de Tour waren met ons gezin. Ik heb mooie herin-
neringen aan de laatste dag in Parijs ieder jaar, als we 
rond een uur of 8 ’s avonds met het hele Movico-team 
bij elkaar kwamen en er pizza’s werden gegeten. 
Super gezellig vond ik dat. Er was altijd een moment 
dat we ons met het gezinnetje even afzonderden om 
elkaar even apart te spreken. We zeiden dan dingen 
tegen elkaar als: ‘Het is weer goed gegaan hè,’ en ‘we 
hebben het weer gered.’ Ik zag dan hoe trots mijn 
ouders waren op het team. Ik leefde altijd toe naar de 
speech die ons pap aan het einde hield. Dat vond ik 
zo’n bijzonder moment. Mijn vader is een emotioneel 
mens. Alles wat je in een persoon wíl zien, zag je in 
hem tijdens díe speech.”
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Achter elke hardwerkende man staat een sterke vrouw. En Saskia Siebers is daarvan het 
levende bewijs. Iedere zomer runt ze de boel thuis bijna een maand lang in haar eentje. 
Ook dit jaar werkte haar partner John Castelijns in Frankrijk tijdens de Tour de France. 
En daar staat Saskia vierkant achter. “Maar toch, zodra de maand juli nadert, is het 
een kwestie van voor me uitschuiven en er vooral niet teveel aan denken dat hij weer bijna 
vertrekt,” vertelt ze. “Ik merk dat John de laatste twee weken voor de Tour al met één been 
in Frankrijk staat. Dan is hij iets meer gespannen en neemt hij hier al wat afstand. 

De kampioene blijft thuis...

Ik werk als fysiotherapeute op een revalidatieaf-
deling in een verpleeghuis. Samen met John deel 
ik mijn liefde voor paarden. Paarden mennen is 
voor ons allang geen hobby meer, maar een 
‘way of life’. We leven van wedstrijd naar wedstrijd 
en ’s avonds zijn we altijd in en rondom onze stal 
te vinden. In de zomer van 2016 werden we 
Nederlands kampioen enkelspannen en wonnen 
we brons op het WK in Oostenrijk. De periode 
dat John in Frankrijk is ga ik niet zitten kniezen 
hoor. Ik moet thuis juist flink aan de bak in de 
tuin en met het verzorgen van de paarden, dus 
ik kom mijn tijd wel door. John doet dit werk nu 
18 jaar waarvan we er vijf samen zijn. Natuurlijk 
zijn er soms moeilijke momenten, maar dan 
bellen of WhatsAppen we. Vooral de eerste 
dagen mis ik hem echt. De tweede week vind ik 
het vervelendst, want dan duurt het nog zo lang 
voordat hij weer terug is. De vader van John is in 

juli jarig, wat betekent dat hij al 18 jaar niet op 
zijn verjaardag is geweest. Gelukkig is dat geen 
issue en ga ik in Johns plaats.

In 2015 ben ik door Movico uitgenodigd om 
achter de schermen mee te kijken bij de Tour de 
France in Utrecht. John vertelt mij regelmatig 
over zijn werk en de voorbereidingen rondom de 
Tour, maar het was indrukwekkend en grootser 
dan ik had verwacht. Ik vond het mooi om te zien 
hoe makkelijk hij zich beweegt in dat wereldje, 
hoe hij de mensen kent en andersom. Ik denk dat 
het werk goed bij John past; het avontuurlijke 
en het echt ergens voor gaan. John is een 
perfectionist. Hij wil alles thuis goed achterlaten 
en het tegelijk goed doen op zijn werk. Daarin 
zoekt hij soms nog naar de juiste balans. 
Eén ding is zeker: tis zoals tis, maar ik ben altijd 
ontzettend blij als hij weer thuis is!”







Han
Ernest
chef de cuisine

De kok sportief
“De eerste keer dat ik met de Tour meeging moest 
ik wel even gekeurd worden, want Wim is een 
supergave vent, maar hij is niet zo van het kaliber 
lang haar en tatoeages. Niet dat ik tatoeages heb, 
maar dat had zomaar gekund. Na een week koken 
bij de Tour kwam Wim naar me toe en hij zei: ‘Ik 
moet iets bekennen. Toen jij binnenkwam met je 
lange haar, had ik zoiets van wat moet ik met hem, 
maar ik heb het toch aangedurfd. Nu wil ik eigenlijk 
dat je niet meer weggaat.’

Waar hard gewerkt wordt, moet goed gegeten 
worden. Ik hou van verse ingrediënten en vond  
het belangrijk om een gezonde warme maaltijd te 
serveren voor die mannen. Elke dag stapte ik op 
mijn mountainbike op zoek naar een supermarkt, 
wat overigens best een uitdaging was in de berg-
etappes. Fietste ik daar met een 45 kilo wegende 
backpack vol etenswaren. Met de stelen prei tussen 
de riemen aan de zijkant geklemd trapte ik dan al 
ploeterend in mijn lichtste verzet zo’n steile berg op. 
Ik weet niet hoe vaak ik tussendoor moest afstap-
pen. Stonden al die Tour-fans daar te wachten, 
kwam ik er aangehijgd met die preien aan weers-
kanten. Kreeg ik gewoon applaus al voordat mijn 
werkdag begonnen was! 

De mannen van Movico waren gewend om precies 
op de dag nauwkeurig uitgeschreven te krijgen wat 
ze die drie weken in Frankrijk te eten zouden krijgen. 
Ze moesten er wel aan wennen dat ik dat dus niet 
deed. Echt boerkes zijn het. Maakt niet uit, ik ben 
zelf ook een boerke, maar wel een die houdt van 

een beetje experimenteren. Zo stond ik eens met 
een kapmes in een cactusveld op Corsica om later 
die dag een verse cactussalade te serveren. In totaal 
zorgde ik vier keer per dag voor het eten van 35 
man. Ongeveer vijf mensen maakten het niet uit 
wat ik ze voorschotelde en de rest deed moeilijk: 
van stokbrood ging het gehemelte kapot, hagelslag 
kruimelde in de vrachtwagen, iemand lustte uitslui-
tend pindakaas, salami moest voorzien zijn van  
sambal en weer een ander at alleen maar jam of 
Nutella. Kun je nagaan hoe ik door sommigen  
aangestaard werd toen ik Indiase curry of die  
cactussalade op tafel zette. Prachtig toch?!

Ik genoot van het buitenleven tijdens de Tour.  
Het voelde niet als werken. Maar ja, wat wil je ook 
als je met je keukenwagen bovenop een berg staat 
met adembenemend uitzicht. Terwijl de mannen 
’s middags sliepen, tokkelde ik op mijn gitaar, rende 
ik een berg op of sprong ik de zee in om mezelf 
even uit te kuren. Een keer zag ik vanaf de Alpe 
d’Huez een riviertje stromen en daar lag een snow-
board aan de waterkant. Het was even hobbelig met 
dat board over al die keien en ik ben ook een keer 
goed op mijn bek gegaan, maar ik was stipt op tijd  
beneden voor de volgende maaltijd!”  

Han Ernests diner choices: 
   1. take it  
   2. leave it







...in mijn 
spijkerbroek 
op zoek naar 
mijn volgende 
opdracht...
De steile helling aan de Middellandse Zee 
waartegen zijn contemporaine villa gebouwd 
is, is niets vergeleken met het carrièrepad 
dat hij bewandeld heeft. Zijn drive om te 
innoveren, resulteert in toonaangevende 
maritieme architectuur. De luxe jachten die 
hij ontwerpt zijn geliefd onder beroemd-
heden over de hele wereld. Martin Francis 
groeide op in de late jaren ‘40 en ‘50 in 
Hammersmith, Londen, dichtbij de rivier 
Theems. Hij studeerde af in meubeldesign 
en werkte ooit als meubelmaker. Inmiddels 
woont Francis al meer dan de helft van 
zijn leven in Frankrijk en behoren zijn 
superjachts tot de bekendste ter wereld. 
Hij kwam over de vloer bij Steve Jobs. 
Reist de hele aardbol over als industrieel 
ontwerper en werd in 2007 door Movico in 

de arm genomen voor het ontwerpen van de 
belangrijkste, meest in het oog springende 
structuren van de Tour de France: de finish-
boog (Chronopole) en het huldigingpodium 
(Protocole). 

We ontmoeten Martin Francis in Nice, Frankrijk 
tijdens de wedstrijd Parijs-Nice 2016, 15 km 
vanaf zijn eigen woonplaats Châteauneuf  
de Grasse. Francis: “Het zou heel romantisch 
zijn hè, als ik nu zou zeggen dat ik nonchalant 
een schets maak op de achterkant van een 
envelop, en daaruit een meester-ontwerp 
ontstaat. Nee, je zou het misschien niet  
zeggen als je naar mijn grijze haren kijkt, 
maar ondanks mijn leeftijd ben ik erg  
modern. Mijn computer is mijn schetsblok, 
en ik werk alles uit in twee of drie dimensies. 
Maar ik kan je vertellen, een finishboog  
ontwerpen is nogal wat anders dan een 
chique architectonische jacht. Het uitgangs-
punt was eenvoud, in het ontwerp, maar  
ook technisch, want hij moest natuurlijk  
gemakkelijk verplaatsbaar zijn. Ik denk dat 
we hier perfect in geslaagd zijn.  
Nederlanders zijn op zakelijk vlak erg 
professioneel. Ik ben zelf nogal slecht in 
zakendoen, maar neem Wim… moet je kijken 
hoe succesvol hij is! Ik bedoel, als ik even 
rondloop hier bij Parijs-Nice, zie ik Wim niet. 
En kijk mij hier zitten in mijn spijkerbroek op 
zoek naar mijn volgende opdracht. Die man 
heeft toch iets ontzettend goed gedaan...” 

Martin
Francis

de lijnentrekker





‘Kun jij ervoor zorgen dat de start van de Tour de France in Rotterdam plaatsvindt?’ vroeg 
iemand omstreeks 2002 aan Wim Hendriks. Als die ‘iemand’ de burgemeester van Rotterdam 
is, zet je alles op alles om dat voor elkaar te krijgen. En het lukte. In 2010 was Rotterdam het 
decor van de Grand Départ van de Ronde van Frankrijk.

Wim Hendriks
de bruggenbouwer

...klaar voor de start!

Wim: “Ik was Hoofd Externe betrekkingen bij de 
gemeente Rotterdam, de rechterhand en adviseur 
van Ivo Opstelten die destijds burgemeester was. 
Via allerlei ingangen wist ik met de juiste mensen 
binnen A.S.O. in contact te komen. Wim van de 
Waarsenburg heeft hierin een belangrijke rol 
gespeeld. Het was een spannend traject. Een 
burgemeester neemt geen genoegen met ‘nee’, 
het moest gewoon ‘ja’ worden. Lange tijd bleef 
de Tour-organisatie zwijgzaam. Tot ze tijdens een 
WK Wielrennen tegen me zeiden: ‘Je krijgt ‘m 
een keer, maar wanneer, dat weten we nog niet.’ 

Niet alleen Rotterdam, ook Utrecht was indertijd 
in de race om de start van de Tour de France. 
Mijn gedachte was: we gaan er allebei voor. Ik heb 
het niet als een strijd ervaren. We kwamen elkaar 
weleens tegen in de TGV op weg naar Parijs, en 
dan grapten we naar elkaar, zo van: ’wat doen 
jullie hier nog, wij gaan het toch worden.’ 

Het heeft ons team zes jaar lobbyen gekost, 
maar toen ik in 2008 de mannen van A.S.O. van 
het Centraal Station haalde en beide heren de 
groen/blauw gestreepte clubstropdas van de 
gemeente Rotterdam droegen, maakte mijn hart 

een sprongetje. Vanaf dat moment hadden we 
nog twee jaar de tijd om toe werken naar het 
evenement. 

En dan is het ineens zover... grote werkhand-
schoenen klemmen zich om stalen hekken en 
leggen kabels op hun plaats. Movico arriveert 
en neemt Rotterdam over. En op de grote dag 
mengt het enthousiasme van het publiek zich 
met de geluiden van voorbij razende wielrenners.  
Een Tourstart is een ontzettend feestelijke  
gelegenheid die mensen van heinde en ver  
bij elkaar brengt. Muziek, volle terrassen,  
gezelligheid, en een partij heerlijk zomerweer; 
het was een fantastisch evenement en duizenden 
bezoekers dachten daar hetzelfde over als ik. 
Ik durf het gerust een hoogtepunt uit mijn 
carrière te noemen, ook met het oog op de 
waardevolle samenwerking met partijen als A.S.O. 
en Movico. Het kost wat inspanning, maar dan 
heb je ook wat. En stiekem, heel stiekem, hoop ik 
dat we het ooit nog een keer mogen meemaken.

Vijf jaar later, in 2015, kleurde Utrecht geel voor 
de Grand Départ van de Tour de France, en dat 
was ze natuurlijk van harte gegund.”







José 
de Cauwer

de wieler-encyclopedie

...‘tsjollen’
              met

Als voormalig wielrenner, wielerbondscoach en tegenwoordig 
verslaggever van de Vlaamse zender VRT, kent José de Cauwer 
de Tour de France vanbinnen en vanbuiten. “Mensen vinden niet 
dat ik werk. Mensen vinden dat ik altijd op vakantie ben. 
Soms denk ik: zal ik ze eens een dagje uitnodigen in Frankrijk…
…om naast mij op een klapstoeltje te komen zitten in perswagen 1, en met een 
koptelefoon op je oren zo’n vijf, zes uur aan een stuk geconcentreerd naar een 
17-inch scherm te staren. Proberen rennertjes van 2 cm of kleiner te herkennen 
en non-stop verslag te doen van hun acties. Om vervolgens, als je het een keertje 
mis hebt, de volle laag te krijgen op social media. 

Het is veel hotsen en reizen. In België noemen we het ‘tsjollen’. Ik hou zó van mijn 
vak dat ik het werken tijdens de Tour na 20 jaar nog steeds een avontuur vind. 
Er zijn mooie dagen bij dat er weinig kilometers te rijden zijn naar de aankomstlijn 
van de volgende dag. We doen vaak verslag vanaf afgelegen plekken waar geen 
restaurant of supermarkt te bekennen is. Dan is het behelpen en ben ik blij als ik 
na een lange werkdag ‘s avonds op mijn hotelkamer arriveer. 

De primitieve omstandigheden in de tijd voordat Movico in beeld was, zal ik nooit 
vergeten. We werkten in weer en wind vanuit open wagens, vanaf een tribune 
of gewoon in de buitenlucht. Er was eens een vriendelijke commentator van de 
Colombiaanse radio die zich geen officiële plaats op de tribune kon veroorloven. 
Tijdens de wielerwedstrijd verschool hij zich ergens onder de tribune om vanaf daar 
via een telefoonlijn verslag te doen terwijl heel Colombia aan de radio gekluisterd 
zat. Het was gewoon crazy. Gelukkig is deze verslaggever met de tijd mee 
geëvolueerd en geeft hij nu commentaar vanuit een van de wagens van Movico. 

Ik zie het als een geluk dat ik voor mijn werk op bijzondere plekken mag komen. 
Ik heb de afwijking dat ik vaak een steen meeneem uit het gebied waar een 
wielerwedstrijd plaatsvindt om daarin de naam van de winnaar van de etappe 
van die dag te graveren. Zo heb ik al een mooie collectie herinneringen bij elkaar 
verzameld. Er komt een dag dat ik dit werk niet meer zal doen. En dat moment is 
misschien niet eens zo ver weg, want onlangs ben ik 67 geworden. Maar stiekem 
ben ik nog altijd zo blij als een kind als de Tour er weer aankomt!”































Pip Aspers is de dochter van Stefan Aspers, 
commercieel directeur bij Movico. “De weken 
dat papa bij de Tour is, mag ik altijd bij mama 
in bed slapen. Als hij zijn koffer inpakt, zit ik 
meestal op bed en vraag ik of hij er weer zin 
in heeft en hoelang hij weg blijft. Mama en ik 
stoppen altijd als verrassing een kaartje in zijn 
koffer. 

Papa is soms wel een beetje gestresst. De weken 
voor de Tour blijft hij meestal wat langer op 
de zaak. Mama en ik vinden dat niet erg, want 
wij vinden het niet fijn om de hele tijd tegen 
een laptop aan te kijken. Vroeger kreeg ik een 
potje met snoepjes op de dag dat hij vertrok. 
Elke dag mocht ik er eentje pakken en als de 
pot leeg was, kwam papa weer thuis. Zo wist ik 
precies hoe lang het nog duurde. 

Mijn klasgenootjes vragen weleens wat ik ervan 
vind dat papa in de zomer een paar weken 
weg is. ‘Ik mis hem wel, maar ik ben niet anders 
gewend,’ zeg ik dan. Papa is sowieso elke week 
wel een paar dagen in het buitenland.

Soms komt hij tijdens de Tour een dagje 
thuis. Ik vind het leuk om hem dan even te 
zien, maar op zo’n dag heeft -ie het altijd 
super-druk. Dan zit hij achter zijn laptop met 
allemaal herrie om zich heen van de Tour op 
tv, want hij wil wel weten wat daar gebeurt. 

Ik had op de rommelmarkt een keer zo veel 
geld verdiend, dat het precies genoeg was  
om naar de Tour te gaan met mama en Noud 
van Movico. We gingen naar Parijs en ik vond 
het heel indrukwekkend toen ik achter de 
schermen mee mocht kijken. Ik had er met een 
kindje van een wielrenner gespeeld. Ik vroeg 
aan papa: ‘Wat is hier nou allemaal van jullie?’ 
En dan bleef hij maar om zich heen wijzen. 

Vroeger skypete ik met papa als hij in Frankrijk 
was of we belden via Facetime, maar ineens 
kwam er een update en toen snapte mama het 
niet meer. Nu bellen we zeker een of twee keer 
per dag, meestal voordat ik naar school ga. 
Als papa weer thuiskomt, knuffel ik hem 
helemaal plat en het leukste is dat we dan 
met z’n drietjes op vakantie gaan.”

‘Mag ik eens iets vragen?’ vroeg jaren 
geleden een kleuterjuf aan de moeder 
van Pip Aspers. ‘Is jouw man wielrenner?
Pip heeft namelijk in de klas verteld: 
Mijn papa is bij de Tour de France 
en die moet altijd zo hard werken. 
Hij fietst van het een naar het ander, 
maar hij doet eigenlijk niks.’

Oost west, thuis best!

de knuffelkont

Pip
Aspers


