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‘Door de Muur’ is een uitgave van Kanni-
baal, de uitgeverij van fotograaf Stephan
Vanfleteren en sportpresentator Karl
Vannieuwkerke. Die laatste bracht na
de dodelijke val van Wouter Weylandt
in de Giro van 2011 het gedicht ‘Renners
sterven niet’ in de rechtstreekse uitzen-
ding. “Nooit kreeg ik meer reacties”, zegt
Willie Verhegghe. “Het is uitgegroeid tot
mijn bekendste gedicht. De dood van
Weylandt heeft iedere sportfanaat aan-
gegrepen.”

De nieuwe bundel opent en sluit met
een aangrijpend gedicht. “Het eerste,
over Parijs-Roubaix en de tragiek van
de jonge doden, schreef ik jaren terug.
Het gaat zowel over de dood van de jonge
wereldkampioen Jempi Monseré en zijn
zoontje, als over onze zoon Miguel die
ook jong stierf. Het laatste gedicht gaat
over Weylandt. Ik schreef het recent op
vraag van zijn wielervrienden.”

Oude en nieuwe helden
Het boek brengt niet enkel de dramati-
sche kanten van de koers in mooie woor-

den en zinnen. Verhegghe dicht ook over
cols, klassiekers en wielerhelden. Over
Lance Armstrong bijvoorbeeld, die hij
ondanks alle dopingverdachtmakingen
zal blijven verdedigen. Over oude helden
als Patrick Sercu of Peter Post. Maar ook
over Cancellara en Boonen, de sterren
van vandaag. “Tijdens de voorbije Tour
schreef ik twee gedichten over winnaar
Bradley Wiggins. Die maakte indruk op
mij. Wat een figuur, wat een persoonlijk-
heid. Bij ons ben ik benieuwd naar wat
Thomas De Gendt de komende jaren zal
presteren.”

Meer dan koers
Willie Verhegghe wordt vaak aangespro-
ken als wielerdichter. Toch is er meer.
“Ik heb over van alles geschreven: anti-
oorlogsgedichten, stadsgedichten voor
Ninove, over het carnaval, over de slacht-
offers van de mijnramp in Marcinelle,
over mentaal gehandicapten. Ze zullen me
ook nooit kunnen verwijten dat ik geen
liefdesgedichten heb geschreven. Al blijft
de liefde tussen de lakens nog altijd veel
mooier dan aan de schrijftafel.” (lacht)

Ode aan coureurs
“Een gebeurtenis of figuur zet mij aan het
schrijven. Maar uiteindelijk zijn mijn wie-
lergedichten een ode aan alle coureurs.
Aan zij die al honderd jaar dood zijn,
maar ook aan de renners van vandaag.
Ondanks het cocon van doorgedreven
commercialisering waarin ze als sand-
wichmannen blitse truitjes en dure fiets-
jes showen, blijven het bovenal topatleten
die een massa mensen plezier geven.”

“Het is leuk dat ik de wielersport op een
bescheiden manier iets kan geven. Maar
ik geniet vooral zelf van dat schrijven. En
het is heerlijk om af en toe te vertoeven
in dat aparte wereldje. Zo ging ik ook
met veel goesting naar de criteriums in
Aalst en Ninove. Ik wil daar bij zijn. De
sfeer, de hotdogs, de schone en de dikke
bezwete madammen, de kinderen die
amok maken, de vaders die meteen zat
zijn. Maar vooral die flitsende coureurs,
hé.”

Bert Goessens

“Gedichten zijn
een ode aan
alle coureurs”

De voorbije sportzomer is ook Willie Verhegghe niet
ontgaan. De stadsdichter van Ninove mocht in juli de
Tour de France nog eens van binnenuit meemaken
om er ’s avonds in het populaire tv-programma Vive
le Vélo een gedicht te brengen. Willie is één en al
koers. Zijn beste wielergedichten zijn nu gebundeld
in ‘Door de Muur’.


