
Peter Smit steekt handen uit mouwen bij Amstel Gold Race
 
Gemeentearchivaris tussen de rondemissen en -misters
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De Amstel Gold Race trekt niet
alleen honderden renners - en
koersdirecteur Leo van Vliet - ook
archivaris Peter Smit reist af naar
Limburg. Om te helpen.

Westlands gemeentearchivaris
Peter Smit is deze week niet te
vinden tussen vergeelde oude
kranten en stoffig stinkende
boeken. Tot en met zondag is zijn
wereld tijdelijk die van pedalen,
bidons, rugnummers en
versnellingen. En van zweet en
zadelpijn. Kortom, de Limburgse
wereld van de Amstel Gold Race,
de enige echte Nederlandse
wielerklassieker die zondag wordt
verreden. Smit is
medeverantwoordelijk voor de
toerversie van de Gold race. Het is
een uitstapje dat hij inmiddels al
vele jaren maakt.

De 61-jarige Smit is geen

wielergek, wel liefhebber. Doet niet
mee aan reguliere koersen - ook
niet het spreekwoordelijke rondje
om de kerk, maar hij fietst wel elke
werkdag van het Maassluise
woonhuis naar het Naaldwijkse
kantoor, in het gemeentehuis aan
de Stokdijkkade. Via Hoek van
Holland, dat wel, in weer en wind.
Heen en terug veertig kilometer.
,,Ja, sorry, ook in zo'n glimmend
pakje."

Amateurs

Dat zit er dezer dagen niet in, want
nu is hij druk met de toerversie van
de Amstel Gold Race, waar morgen
ruim 15.000 amateurs aan
meedoen. Liefst tienduizend
renners zijn overigens uitgeloot, zo
populair is de koers. De Maassluise
Westlander is nu al met een team
van vijftien man actief bij de
voorbereidingen rond het uitgeven
van rugnummers en 'stuurbordjes'.
Het uitdelen gebeurt
morgenochtend tussen half zes en
elf uur. De toerrijders maken ritten
tussen de 60 en 240 kilometer.

,,Met die stuurbordjes kan elke
wielrenner worden gevolgd, onder
meer met een app en een mobiele
telefoon", legt Smit uit. ,,Het
thuisfront weet dan precies
wanneer pa de Cauberg opgaat. En
zelf kan hij aflezen hoe lang hij
gereden heeft." Zondag is de
sportieve archivaris regisseur
annex floormanager in Maastricht
bij de presentatie van de
wielerteams en zondagmiddag
speelt hij diezelfde rol in
Valkenburg bij de huldiging van de
winnaars na afloop van de
profwedstrijden. ,,Dan moet ik
onder meer de rondemissen
instrueren en ook de -misters, want
voor het eerst is er een
wegwedstrijd voor vrouwen."

Jubileumfeest

Peters jaarlijkse 'Uitje Valkenburg'
maakt hij voor de zeventiende keer.

Zijn eerste ervaringen met de
wielerwereld dateren van 1998 toen
hij tijdens het jubileumfeest
Naaldwijk 800 de ronde van
Nederland naar het Westland
haalde. Toen ontmoette hij onder
meer streekgenoot en oud-
wielrenner Leo van Vliet, inmiddels
jarenlang koersdirecteur in
Valkenburg. ,,Het zijn mooie dagen,
zo'n Amstel Gold Race, druk maar
ook bourgondisch. Met zondag na
afloop een biertje, drie keer raden
van welk merk."

De profrenners starten zondag om
10.20 uur in Maastricht. Ze finishen
naar verwachting rond 17.00 uur.
De wedstrijd is live op televisie te
volgen op NPO1.

Reageren? hc.lezers@ad.nl
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