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1979 

Zit ik deze week op een verjaardagsvisite bij een familielid, moest ik ineens denken aan 1979. Toen was dit 

familielid op dezelfde datum jarig. Dat viel toen op een zaterdag en ik was aanwezig met mijn kersverse vriendin L. 

Het was al laat in de avond toen er op het raam werd getikt. B.O, O.B en J.B. stonden voor het raam. Of ik 

meewilde naar Brussel alwaar de volgende dag een tijdrit van de Tour de France zou plaatsvinden. Ik keek 

vriendin L. eens aan maar wist eigenlijk wel dat ik toch mee zou gaan. Ik was toen nog jong. Na haar naar huis te 

hebben gebracht togen we naar Brussel. We kwamen daar zo ongeveer om 5 uur zondagmorgen aan. Daar stond 

je dan midden in Brussel waar iedereen nog in ruste was. Bij een oorlogsmonument lag een grote krans die J.B. 

om zijn schouders sloeg en als winnaar poseerde. Dat was niet erg netjes maar we waren nog jong. We zijn het 

centrum van Brussel maar eens ingelopen waar we zo rond zeven uur bij het Metropool Hotel aankwamen. We 

wilden eigenlijk ook nog even een dutje doen. Vol. We gingen maar eens met de lift naar hoger gelegen etages 

waar er warempel een kamerdeur open stond. Twee van ons gingen daar naar binnen om even de oogjes te 

sluiten. De andere twee vonden een ligbank. Totdat een schoonmaakster kwam stofzuigen. Ze bood haar 

verontschuldigingen aan en ging eerst meer even een andere gang zuigen. We waren wel wakker gemaakt maar 

we hebben geen klacht neergelegd bij de directie. We zijn gevieren maar eens de ontbijtzaal ingelopen waar een 

rijkelijk gevuld buffet stond te wachten op afnemers. “Roomnumber?” vroeg de ober en of we iets wilden drinken. 

Ze hadden het goed voor elkaar daar. ’s Middags begon de tijdrit. Op de één of andere manier kwamen we op een 

verslaggevertribune terecht. Er stonden wat monitoren en koptelefoons maar er zat nog niemand. Totdat Heinze 

Bakker en later Theo Koomen er ook plaats namen. Aardige gasten die ons zelfs nog een sigaretje aanboden. B.O. 

heeft daar wel een uur lang zitten te krabbelen op een velletje papier dat hij van Heinze Bakker kreeg. Later bleek 

dat hij dat hij de perskaart helemaal nagetekend had. Hier is hij thuis mee aan de slag gegaan en heeft geheel 

handmatig vier perskaarten nagemaakt. Dat heeft hem dagen gekost met die plakletters. Zelfs een pasfoto en het 

originele logo van de NOS stonden er op. Identiek. Het plan werd gesmeed om twee weken later naar de finish van 

de Tour op de Champs Élysées te gaan. Of dit gelukt is? Volgende week het vervolg. Met die vriendin is het 

trouwens niets meer geworden.       

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


