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Tekst: Sjors Beukeboom  

Beeld: Nils Laengner

De Ronde van Rwanda levert 

knotsgekke beelden op. 

Van massa’s wielerfans tot 

spectaculaire crashes, in Afrika 

zie je het allemaal. Adne van 

Engelen (24) reed de Rwandese 

ronde en doet bij ons zijn verhaal.

 in afrika
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“Ik heb veel koersen gereden, maar de 

Ronde van Rwanda overtreft alles.” Zo, dat is 

een binnenkomer. “De combinatie van de 

omgeving, de etappes en ruim een miljoen 

supporters langs de weg maakt het zo mooi. 

Ik hoorde dat tijdens de etappe in hoofdstad 

Kigali er meer fans stonden te kijken dan tij-

dens een Tour-etappe. Wat ik wel geloof, 

want het lawaai was soms oorverdovend 

zegt Van Engelen.

Adne van Engelen uit Rotterdam rijdt sinds 

1 april 2017 voor Bike Aid Pro Cycling, een 

Duitse ploeg die een groter doel heeft dan 

koersen alleen. Het wil iedereen helpen het 

plezier in fietsen te vinden, op wat voor 

manier en wat voor fiets dan ook. Een speci-

aal plekje in het Duitse hart is er voor de 

Afrikanen, die een belangrijk onderdeel vor-

men van de professionele wielerploeg. Van-

daar dat Bike Aid ook een plekje krijgt in de 

Ronde van Rwanda.

Muur (van geluid)

Een proloog en zeven ritten in lijn vormen de 

agenda. Adne is vaak vooraan te zien en werkt 

zich ook weleens in de kopgroep. Maar over-

leggen met de Rwandese medeaanvallers zit 

er niet in. “Ik kon vrijwel nooit overleggen 

met ploeggenoten, omdat er kilometers lang 

werd geschreeuwd door fans langs de weg.”

Een muur van geluid, maar een muur  

die een peulenschil is vergeleken met  

de echte muur van de ronde. De Muur  

van Kigali. Niet vaak haalt de Ronde  

van Rwanda het nieuws, maar de editie  

van 2016 ging op de Social Media viraal.

Vanwege die Muur van Kigali.

Iets waar Van Engelen nu dus over kan  

meepraten. “Het is ongelooflijk. 500 meter, 

supersteil, met kasseien. Meer dan 100.000 

Rwandezen die op die muur staan, minstens 

tien rijen dik. Dat heb ik zelfs op de Muur 

van Geraardsbergen tijdens de Ronde van 

Vlaanderen nog nooit gezien!”

“Ik had al veel over die Muur gehoord. Ik 

wist dat er heel veel mensen op af zouden 

komen en daarom verwachtte ik een  

zeer chaotische koers met meerennende 

supporters”, aldus de renner van Bike Aid. 

Hij werd positief verrast: “Dat was dus  

helemaal niet zo. Ik heb mij verbaasd over 

LINKS 

Adne in  

de massa

RECHTS

De Muur van 

Kigali: een 

beest
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‘IK GING IN DE 

VOORLAATSTE 

ETAPPE ONDERUIT 

EN VERLOOR MIJN 

BRIL. OVERAL 

ZOUDEN ZE DIE 

HOUDEN, BEHALVE 

IN RWANDA. DAT 

TERWIJL DIE BRIL 

MEER WAARD IS DAN 

DAT ZIJ IN EEN HALF 

JAAR VERDIENEN!’

het feit dat het publiek precies op hun plek, 

op de stoep, bleef staan. Waar de organisatie 

van de Tour de France kilometers voor de 

finish al hekken moet plaatsen, stonden die 

in Rwanda pas in de laatste tweehonderd 

meter. Het was daar gewoon niet nodig. Er 

waren geen halve zolen die zichzelf belang-

rijker vinden dan de sporters.” 

Discipline en hiërarchie

Hoe het komt dat Rwandese wielerfans zo 

ontzettend gedisciplineerd zijn, weet Van 

Engelen ook niet. Wellicht heeft de achter-

grond van de Rwandezen er mee te maken. 

Naar schatting kwamen in 1994 in één maand 

tijd bijna één miljoen mensen om het leven 

door strijd tussen verschillende volkeren. 

Van Engelen kan zich die reden wel  

voorstellen, maar vindt het moeilijk om er 

echt een vinger op te leggen. “Ja, misschien 

heeft het wel te maken met hun verleden. De 

genocide in de jaren ‘90 heeft er wellicht wel 

voor gezorgd dat de Rwandezen het leven  

nu veel meer waarderen. Wat ik wel zeker 

weet, is dat de politie er veel aanzien heeft. 

Iedereen luistert naar de politie. Als zij  

zeggen dat je niet mee mag rennen, doen ze 

dat ook niet. Wat voor stra-en er op staan 

weet ik niet, maar ik kan mij voorstellen  

dat ze dan ter plekke neer gemept worden, 

net zoals in de Tour de France. Iets dat ik 

overigens helemaal terecht vind. Als je niet 

horen wil, moet je maar voelen.”

Van Engelen laat zich expliciet uit over de 

‘halve zolen’ die met coureurs bergop mee-

rennen. Het wekt een irritatie bij hem op. 

“Coureurs die je hardlopend bijhouden ber-

gop zijn ontzettend vervelend. Ik vergelijk 

meerennende supporters vaak met streakers 

bij een voetbalwedstrijd. Doet iemand dat 

omdat hij op televisie wil komen, of omdat hij 

de sport zo mooi vindt? Ik hoop dat fans reali-

seren waar de sport echt om draait, namelijk 

de sporters. Wees nou niet de staatsmongool 

die zichzelf belangrijker vindt dan de sport!”

Zo, dat is eruit.

Het Rwandese volk is dus extreem gediscipli-

neerd. Daarnaast zijn ze ook ontzettend 

beleefd. Deze twee factoren, in combinatie 

met het feit dat wielrennen dé volkssport van 

Rwanda is, maakt de wielerronde in hartje 

Afrika voor de renner van Bike Aid een onver-

getelijke ervaring. “Ze zijn er echt helemaal 

gek van”, aldus de 24-jarige Nederlander 

over de liefde voor wielrennen in Rwanda. 
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“Dat bleek uit de manier waarop ze supporte-

ren, maar ook bijvoorbeeld in de voorlaatste 

etappe. Ik ging onderuit en ben mijn  

wielerbril verloren. In elk land waar ik ben 

geweest zouden de mensen langs de kant die 

bril zelf houden, behalve in Rwanda. 

Ik beschouwde mijn sportbril al als verloren, 

maar de dag erna kwam de organisatie hem 

terugbrengen. ‘Een toeschouwer heeft de bril 

gevonden en teruggegeven’, zeiden ze. Dat 

terwijl die bril waarschijnlijk meer waard is 

dan dat zij in een half jaar verdienen.”

‘Muzungu’ Hoogerland

De Westerse rijkdom en een blank gezicht 

zorgden er dus niet voor dat Van Engelen 

anders behandeld werd. “Wel hoorde ik af en 

toe ‘Muzungu’, dat volgens mij ‘blanke’ in 

het Afrikaans betekent. Sommige mensen 

uit Rwanda hebben nog nooit een blanke 

gezien, zeker niet als je ver van de hoofdstad 

Kigali koerst. Ik zie dat niet als een bedrei-

ging. Ik snap het namelijk wel. Als ik in 

Nederland een blauwe of een paarse wiel-

renner zou zien dan zou ik ook wel raar staan 

te kijken en ‘Hé, Paarse!’ roepen.”

Die Rwandezen, ze zijn gek van de koers. 

“Het maakt de inwoners van Rwanda niet 

uit waar je vandaan komt of wie je bent”, 

vertelt Van Engelen. “Chris Froome krijgt 

vaak een fluitconcert te horen als hij  

over de flanken van een Alpen-col rijdt. 

Belachelijk vind ik dat. In Rwanda zou 

zoiets nooit gebeuren. Ze schreeuwen voor 

iedereen de longen uit hun lijf.” 

Nog iets harder voor de eigen vlag natuurlijk. 

“Maar dat is ook helemaal terecht. Rwande-

zen die hun eigen Ronde rijden zijn daar 

echte volkshelden. Zij kunnen niet anoniem 

door de hoofdstad lopen. In Nederland word 

ik echt niet herkend als continentale renner, 

laat staan dat mensen mij aanspreken.”

Maar Adne is in Rwanda al een bekendheid: 

“Na één week koers reed ik nog een  

kwartiertje door de stad. Ik hoorde op  

verschillende plekken al mijn naam.” 

‘BUITEN DE HOOFDSTAD KEKEN ZE RAAR OP 
ALS ZE ME ZAGEN. RIEPEN ZE ‘MUZUNGU’: 
‘BLANKE’. IK SNAP DAT WEL. ALS IK IN 
NEDERLAND EEN PAARSE WIELRENNER ZIE, 
ROEP IK OOK: ‘HÉ, PAARSE!’’
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Van Engelen werd uiteindelijk vijftiende  

in het algemeen klassement. Een prestatie 

waar de 24-jarige Rotterdammer wel  

‘aardig tevreden mee is’. Hij legt uit: “Er 

zat ook één etappe wel wat meer in. De 

benen waren supergoed en in de  

voorlaatste etappe had ik een mooier  

resultaat kunnen neerzetten. Ik schatte 

alleen één bocht compleet verkeerd in…” 

Ook dit jaar gingen er beelden van de 

Ronde van Rwanda de hele wereld over. 

Een steile afdaling werd gevolgd door  

een scherpe bocht naar rechts, die  

nauwelijks als gevaarlijk was gemarkeerd. 

De linkerbocht – ook behoorlijk scherp – 

die zou volgen werd door de helft van  

het peloton niet gehaald. Ook niet  

door koploper Adne.

“Ik was de eerste die tegen de grond 

smakte. Tien kilometer daarvoor had ik 

aangevallen en de kopgroep ingehaald. De 

Muur van Kigali kwam eraan, dus ik ging 

vol de afdaling in. ‘Die afdaling is gevaar-

lijk’, zeiden ze me. Maar tot die ene rech-

terbocht had ik nog niet geremd. Ik knalde 

met 80 per uur op die bocht af en toen had 

ik in de gaten dat ik ‘m niet ging halen”, 

beschrijft Van Engelen het horrormoment.

Hoe dat precies ging? “Ik zag de stoeprand 

dichterbij komen, het prikkeldraad voor mijn 

ogen. Ik had een keuze: of de bocht  

proberen rijden en helemaal open liggen, of 

niet remmen en hopen dat de stoeprand me 

over het prikkeldraad heen zou lanceren.”

Missie geslaagd? “Nee. Ik kwam met mijn rug 

in het prikkeldraad.”

De Johnny Hoogerland van de Ronde van 

Rwanda dus. 

“En eigenlijk was ik de held van de dag. Door-

dat ik in het prikkeldraad belandde, had ik 

een hek compleet vernield. Ik wilde verder 

koersen en het peloton kwam eraan. Ze gin-

gen bijna allemaal rechtdoor”, beschrijft Van 

Engelen de beelden. “Ik ben maar naar achte-

ren gerend, want ik werd bekogeld met val-

lende wielrenners. Ik ben een tijd later weer 

op de fiets gestapt, maar de val kostte mij een 

mogelijkheid op etappewinst.”

Hoe het nu gaat met de bekraste rug  

van Adne van Engelen? Meer dan goed.  

In december won de 24-jarige renner de 

Ronde van Madagaskar.

 

LINKS 

Wát een 

publiek!

RECHTS

Adne à la 

Johnny
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