
De 77e editie van de Vuelta start dit weekend in Utrecht. Journalist en 
wielerfanaat Edwin Winkels, geboren in de stad en woonachtig in 

Barcelona, schreef een boek over de Ronde van Spanje. ‘De Spanjaarden 
zullen hun ogen uitkijken.’

Fietsstad Utrecht 
ontvangt de Vuelta
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Waar komt jouw fascinatie voor 
wielrennen vandaan?
“Als kind zag ik met mijn ouders op 
Puy de Dôme Joop Zoetemelk aan me 
voorbijtrekken. Prachtig. Toen ik in 1990 
in Barcelona bij de krant El Periódico 
ging werken, kreeg ik de vraag of ik het 
wielrennen wilde volgen. Tijdens mijn 
tweede Tour de France won de Span-
jaard Miguel Indurain – zijn eerste van 
vijf opeenvolgende Tourzeges. Elke keer 
was ik daarbij, ik was verkocht.”

De Vuelta lijkt steeds populairder te 
worden. Hoe komt dat?
“Dat is vooral zo bij de renners. Sinds 
1995 is het de laatste grote ronde in het 
jaar. Als hun Giro of Tour mislukt, kunnen 
ze tijdens de Vuelta hun seizoen goed-
maken. Het is ook een fijne ronde voor 
ze: minder journalisten en publiek, lege 
landschappen. Dus minder druk en aan-
genamer fietsen. En ook spectaculair 
met veel venijnige klimmetjes. Er zit 
geen saaie etappe tussen.” 

De Giro en de Tour deden de afgelopen 
jaren Utrecht al aan. Nu start de Vuelta 
hier. Hoe bijzonder is dat?
“Na die twee riepen ze in Utrecht: 
‘Nu de Vuelta nog!’ Oorspronkelijk zou 
de start al in 2020 zijn, maar vanwege 
corona werd dat toen afgelast. Business 
Peloton Utrecht heeft er alles aan 

gedaan om het nu wel te laten doorgaan. 
In 2009 begon de Vuelta op het 
TT-circuit in Assen en de organisatie 
heeft dat als heel positief ervaren. Het 
enthousiaste publiek, de sfeer, iedereen 
op de fiets. De Spanjaarden zullen 
straks hun ogen uitkijken, want Utrecht 
is een echte fietsstad.”

Wat betekent het voor jou als geboren 
Utrechter?
“Er is niets leukers voor een Utrechter 
dan om die toprenners door de straten 
van z’n ‘stadsie’ te zien rijden. In de week 
ervoor wordt er ook van alles omheen 
georganiseerd, van talkshows tot een 
wielerkoers voor fans. Uiteraard ben ik 
erbij, ook om Spaanse collega’s bij te 
praten. Die noemen me ‘El hombre de 
Utrecht’ – de man van Utrecht.”

Jouw tip om de proloog te zien?
“Ik zit dan zelf in Utrecht bij Langs de lijn, 
anders zou ik bij het Ledig Erf staan, waar 
mijn jeugd zich grotendeels afspeelde; 
van mijn geboortehuis tot het gymnasium. 
Met veel kroegen om tussendoor wat te 
drinken. Visueel is de Maliesingel de 
mooiste plek, met de Hollandse lindes 
langs de weg. De 23 kilometers van de 
openingsploegentijdrit voeren door álle 
wijken van Utrecht. En ook leuk: hij wordt 
in de avonduren verreden.”

De Giro-etappe finishte in 2010 
midden in de stad. Nu eindigt de etappe 
van zaterdag op Science Park de Uithof. 
Jammer?
“Dat lijkt me een wijs besluit. Utrecht 
is dan wel een fietsstad, maar het 
centrum is niet geschikt om een ont-
ketend peloton met 60 kilometer per 
uur doorheen te sturen. Daarvoor zijn 
de straten te smal. En zo’n aankomst, 
met vrijwel zeker een massasprint, is al 
gevaarlijk genoeg.”
► SPORT: VUELTA  17.00  NPO 1
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