
LANG LEVE DE CROSS

Veldrijden, crossen dus, waarom doen mensen dat? Fietsen over heuvels, door zand en blubber, over 

besneeuwde of ijzige paden in maximaal 1 uur. Wat voor goesting geeft het aan de renner? Maar ook 

waarom kopen er duizenden, soms 10-duizenden, een toegangskaart. Bijna nooit is de winnaar een 

grote verrassing.

In België is de cross een vorm van religie, een waar volksfeest, het gaat hoofdzakelijk er om erbij te 

zijn, niet eens zozeer om van de wedstrijden te genieten. Het bier vloeit rijkelijk, de benen worden 

steeds meer onvast en op grote schermen volgt een gedeelte van de toeschouwers wat er zich op het 

veld afspeelt.

Als je zoals ik wel eens in België, of in Hoogerheide, bent wezen kijken, neemt het ontzag voor de 

renners toe. Alle organisatoren proberen elk jaar een parcours neer te leggen dat qua 

moeilijkheidsgraad hoger ligt. Geen renner die klaagt dat het parcours weer anders is dan in vorige 

jaren.

Een beetje renner heeft een eigen fanclub. Niet alleen de kanjers, of renners van de tweede rij, maar 

ook de renners die in de achterhoede eindigen. Een bont gezelschap van de vele fanclubs, vanaf 

nieuweling tot elite,  lopen samen over het parcours en houden vaak stil waar bier en hamburgers te 

koop zijn. Geen onvertogen woord over elkaars favoriete renner. Alleen als een renner geen Belg of 

Nederlander is, en het bier al vele malen de kelen heeft gesmeerd, hoor je soms ongepaste 

opmerkingen.

Naarmate de dag vordert, en de bierwagens bijna nee moeten verkopen, zie je steeds vaker 

supporters zwalkend een plasplek zoeken en proberen niet in de eigen lozing te vallen. Terwijl de 

renners de laatste ronden moeten afleggen is een deel van het publiek allang in andere sferen.

De diversiteit van parcoursen, van weide, zand, via enkelhoge blubber, tot winters koude wind, speelt 

geen enkele rol bij de echte crossfans. Bij elke cross komen ze weer origineel en kleurrijk uitgedost 

hun favorieten aanmoedigen.

Wat maakt het crossen zo leuk? De rustige sfeer, de enthousiaste supporters, renners die na elke 5 

minuten aan je voorbij komen, de vele wisselingen aan kop, het laagdrempelige karakter. Je loopt, 

slentert, baggert en doorkruist het parcours tot je deze kunt uittekenen.

Na afloop als een speer op huis aan. Je ontdoet je van je laarzen of halfhoge schoenen en je probeert 

de blubber van broek en jas te krijgen. Je ploft op de bank en je hebt maar een vraag, “Schat, mag de 

TV even op sport, dan kan ik nog even de cross zien”. 


