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door Henk Waninge

H
ij fietste
met de gro-
ten van zijn
generatie:
Michael Boo-
gerd, Leon
van Bon, Ser-
vais Knaven,

Jeroen Blijlevens. Zij bestormden
de hemel en werden, ommet
Mart Smeets te spreken, ‘grote me-
neren’.
Hij, een krabbelaar, kwam tekort.
De beoogd Tourwinnaar van
1998, zoals hij zichzelf omschrijft,
moest vaak in de remmen knij-
pen. En toen hij een keer goede
benen had en de winst voor het
grijpen had misrekende hij zich

volkomen: de Ronde van Exel
duurde een ronde korter dan hij
dacht. ‘Loser’ riep zijn zoon toen
hij gedesillusioneerd als twaalfde
van de fiets stapte.
Is schrijver, programmamaker en
filmer Bas Steman (42) uit Zut-
phen een loser? Is zijn leven mis-
lukt? Nee, natuurlijk niet. Het rij-
ke (roomse) wielerleven leverde
hem een schat aan ervaringen op
die hij met veel humor te boek
stelt in De Aankomst, een roman
over dromen, illusies, liefde en
grote verlangens. Bovendien
kwam het fanatisme dat hij decen-
nia lang op de fiets aan de dag leg-
de, goed van pas bij het schrijven.
„Natuurlijk, talent is belangrijk,
maar als je succesvol wilt zijn
moet je een ook groot incasse-

ringsvermogen hebben. Tegen kri-
tiek kunnen en mentale weerbaar-
heid tonen. Leon (van Bon) zei
ooit: ‘Je moet het echt willen, Bas,
bij mij doet het ook zeer. Hij, die
het beste tegen pijn kan, wint’. Zo
is het ook in de schrijverij. Hard
zijn voor je zelf en doorzetten
want de kans dat je wordt afgewe-
zen - er zijn een miljoen auteurs
in dit land - is groot. Ik heb moe-
ten wielrennen om schrijver te
worden.”

In het boek beschrijft Steman de
bekende droom van menig jonge-
re: doorbreken, onderscheiden, er-
kenning, eeuwige roem. In zijn ge-
val: winnen van de Tour de Fran-
ce. Menigeen zal zich hierin her-
kennen. Dromen zijn bedrog

maar een leven zonder, nee, dat
kan en wil Steman zich niet voor-
stellen (‘Zonder verlangen geen
beweging’).
„Je wilt alles uit het leven halen.
Naamloos door het leven gaan is
zo treurig, wie kiest er nu voor
een anoniem bestaan? Het is bio-
logisch bepaald, bij jongens heeft

het veel te maken met een sur-
plus aan testosteron. Wie is het
snelst, het sterkst, wie kan het
verst plassen, wie heeft de groot-
ste, met als beloning het mooiste
meisje. Ofwel wie wint mag neu-
ken.”
Wielrennen kreeg hij thuis in
Apeldoorn met de paplepel inge-
goten. Als Raas, Knetemann of Jo-
han van der Velde op tv beeld
kwamen ‘moest hij zijn kop hou-
den’. Niet veel later ging hij zelf
koersen, bij wielervereniging De
Adelaar. Hij was fanatiek en goed,
maar niet goed genoeg, niet van
het niveau Van Bon, Knaven of
Vierhouten, renners, die hij leer-
de kennen. Het was het allemaal
net niet.
In ‘De Aankomst’ uit hij zijn frus-
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Schrijver dankzij het

� Zutphenaar Bas Steman met zijn
nieuwe boek De Aankomst, dat hij
tussen de spaken heeft gestoken.
foto Ronny te Wechel
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H et boek De Aankomst
van Bas Steman wordt
in drie plaatsen gepre-
senteerd: Apeldoorn,

Zutphen en in een luxe bordeel
in Zundert, vlakbij de Neder-
lands-Belgische grens.
In Sauna Diana neemt Michael
Boogerd het eerste exemplaar in
ontvangst. Dat vraagt om tekst en
uitleg; wat heeft Steman bewo-
gen voor deze pikante plek te kie-
zen?
„Sauna Diana is al jaren actief als
sponsor in de wielrennerij. Het
bedrijf, dat gerund wordt door
een oud-renner, was zelfs de eer-

ste die een toerbus voor de ren-
ners had. Als ik niet met TI Ra-
leigh in zee was gegaan had ik
graag voor Sauna Diana gereden”,
zegt Steman met pretlichtjes in
de ogen.
De boekpresentaties zijn vandaag
bij wielervereniging De Adelaar
in Apeldoorn, dinsdag 28 mei (ge-
nodigden) bij boekhandel Van
Someren en Ten Bosch in Zut-
phen (20 uur) en op 9 juni (de of-
ficiële) in Sauna Diana in Zun-
dert.
Op maandag 27 mei is Steman te
horen in het Radio 1-programma
De Gids van Felix Meurders.

tratie daarover, het druipt af en
toe van de pagina’s af, maar hij
weet het ook te relativeren. Met
humor.
De Aankomst is, na biografieën
van Leontien van Moorsel en
Ramses Shaffy, Stemans derde
boek. Aanvankelijk wilde hij een
serie portretten schrijven van ge-
noemde renners. Maar zijn Am-
sterdamse uitgever, die zijn
komisch/tragische belevenissen
aanhoorde, zag een ander verhaal
voor zich. „Er zijn veel Bas Ste-
mans, veel mislukte renners in
Nederland, schrijf daar maar eens
een boek over.”
Het commentaar op zijn eigen
presteren laat hij Mart Smeets
doen, althans die voert hij in het
boek op. ‘Nu moet Steman het in-

telligent uitspelen’ of ‘Moet je kij-
ken hoe stil hij op zijn fiets zit’.
Allemaal verzonnen maar volgens
Steman zijn er veel renners, die
hun rijden van commentaar voor-
zien. Ze creëren hun eigen mythe.
Stemans bewondering voor de
grote renners is ongeveinsd. Voor-
al Van Bon was in zijn ogen een
grote. „Leon is een paar keer in be-
langrijke wedstrijden geflikt. Bij
deWKwerd hij vlak voor de
meet door twee renners achter-
haald, die zoals achteraf zou blij-
ken, gespoten en geslikt hadden.”
En daarmee roert hij de keerzijde
van de medaille aan: doping.
In De Aankomst verhaalt Steman
van zijn belevenissen als SBS-ver-
slaggever tijdens La Grande Bou-
cle in ‘98, die de boeken in zou

gaan als Tour de Dope.
Kennelijk wist hij niet dat er in
het peloton massaal gebruikt
werd want hij is echt geraakt als
de TVM-ploeg met daarin zijn
wielervrienden Knaven en Blijle-
vens wegens doping waren opge-
pakt.
„Ik heb zelf nooit gebruikt maar
inderdaad, het gebeurt om je
heen. Zelfs op toertochten. Het is
fout. Toch vraag ik me af wat ik
gedaan zou hebben. Je krijgt te ho-
ren dat het niet schadelijk is en
dat je daardoor tien procent har-
der rijdt. Lastig. Wat ik vervelend
vind is dat de blik eenzijdig ge-
richt is op wielrennen. Ook in an-
dere sporten speelt doping een
rol. Wist je dat Bergkamp vlak
voor die beroemdeWK-wedstrijd

in ‘98, waarin hij die schitterende
goal maakte, cortison kreeg inge-
spoten in zijn enkel?”
Met de titel van het boek wil Ste-
man vooral aangeven dat hij aan-
gekomen in een fase van zijn le-
ven waarin hij definitief iets heeft
afgerond. „Het is een fantastische
tijd geweest maar ik ben er klaar
mee. Stel dat ik in Exel had ge-
wonnen, dan had ik nog zo veel
van mezelf gemoeten. Ommet
Frits van Egters uit De Avonden
van Gerard Reve te spreken: ‘Het
is goed zo, het is niet onopge-
merkt gebleven’. Dat mag op mijn
grafsteen staan.”
Tenslotte: „Toch is het jammer
dat je hier nu komt voor mijn
boek in plaats van voor mijn gele
trui.”
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� Bas Steman als junior. Hij fietste met de groten van zijn generatie: Boo-
gerd, Van Bon, Blijlevens en Knaven.


