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Nando Boers

Ik ben renner
Gesprekken met wielrenners uit het peloton
Ik ben renner  van Nando Boers is een uniek standaardwerk en hét cadeauboek voor alle

wielerliefhebbers. Het bevat vijfendertig interviews met de grootste beroepswielrenners van de

afgelopen jaren.

Honderdduizenden wielerliefhebbers zien week in, week uit hoe pezige, lichtgebouwde

wielrenners zich afbeulen in een lange dagkoers of etappekoers. Nog altijd speelt Nederland een

prominente rol in deze populaire sport. Maar wat betekent het om wielrenner te zijn? Afgelopen

jaren interviewde Nando Boers vijfendertig actieve beroepswielrenners uit binnen- en

buitenland. Onder andere Tom Dumoulin, Steven Kruiswijk, Tom Boonen en Marianne Vos

kregen vragen voorgelegd als: Welke rol vervul je? Waar ligt je talent? Hoe lig je in de groep?

Hoe train je alleen? Wat is er nodig om top te zijn? De interviews werden eerder gepubliceerd in

wielertijdschrift De Muur en worden nu – naar voorbeeld van de schrijversinterviews in The

Paris Review – gebundeld in een uniek standaardwerk.

Over talent, wilskracht, opoffering en pijn. Over winnaars en verliezers aan
het eind van de rit.
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Ik ben niet bezig met de vraag of dit leuk is. Ik ben überhaupt niet bezig met
een vraag. Ik ben aan het doen wat ik moet doen. Sterker; ik ben gewoon
bezig. Dat is het. Meer denk ik niet.
— Tom Dumoulin

Nando Boers is een van de beste sportjournalisten van Nederland. Zijn interviews met

wielrenners zijn onovertroffen en geven een unieke inkijk in de sport.
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Neem voor meer informatie, interviewverzoeken en/of recensie-exemplaren contact op met

Kelly van Mourik.
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