
‘Ik heb 

nog heel

wat jaren 

te gaan’
Robert Gesink (31) is weer op de weg terug. Opnieuw. 

In de Giro wil de renner van Team LottoNL-Jumbo 

laten zien wat hij twee jaar terug in de Vuelta al 

deed: Gesink wil een etappe winnen. Wij zochten 

hem op in Catalonië.

Tekst:Sjors Beukeboom Beeld:Noa Arnon & Cor Vos
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Eind maart, Catalonië.

Robert Gesink komt de lobby van het ren-

nershotel in Calella binnen gewandeld. Hij 

staat voor zijn derde rittenkoers van 2018, 

een koers die hij niet uit zal rijden. 

De Condor van Varsseveld heeft twee doe-

len dit seizoen. Al valt dat te herleiden tot 

één doel: ritwinst in zowel de Giro d’Italia 

als de Tour de France. Wij spreken hem in 

aanloop naar de Italiaanse ronde. 

Je kiest niet meer voor een klassement 

in de grote rondes. Waarom niet? 

“Ik heb deze keuze gemaakt op basis van 

mijn ervaring als klassementsrenner. 

Jarenlang heb ik gekoerst voor goede eind-

klassementen, met een vierde plaats in de 

Tour de France als hoogtepunt. Ik kwam na 

tegenslag in de Vuelta a España van 2016 

terecht. Ik werd vijfde, derde, tweede en 

eerste in verschillende etappes. Die over-

winning was voor mij een eyeopener.”

Vorig jaar probeerde je het ook in de 

Tour.

“Ja, dagsucces in de Vuelta smaakte naar 

meer. Ik zat één dag mee, toen werd ik 

tweede en een dag later brak ik mijn rug-

genwervel bij een valpartij. Het klinkt mis-

schien gek, maar die Tour was voor mij wel 

een teken dat dagsuccessen zijn wat ik nu 

wil.” 

Die zware blessure betekende het einde van 

het seizoen van de 31-jarige Nederlander. 

Eén van de vele tegenslagen die Robert 

Gesink reeds gekend heeft. Valpartijen, 

knieblessures, hartritmestoornissen, 

gebroken botten, het onverwachtse overlij-

den van zijn vader en ziekenhuisopnames 

van zijn zoontje: hij ervaarde het allemaal. 

Toch kwam Gesink elke keer terug op zijn 

oude niveau. 

Waar haal je dat doorzettingsvermogen 

vandaan?

“Ik denk dat elke profwielrenner over veel 

doorzettingsvermogen beschikt. Topsport 

is eigenlijk net zoals het gewone leven: nie-

mand houdt zich vast aan tegenslagen, 

maar aan de dingen die gelukt zijn. Ik ben 

trots op mijn sportprestaties. Die hoogte-

punten vormen mijn motivatie om elke 

keer weer terug te komen.” 

Heeft jouw verleden als pechvogel 

invloed gehad op de beslissing om voor-

taan voor etappes te gaan in de grote 

rondes?

“Nee, het is een nieuwe prikkel in mijn car-

rière. 

Ik wil gewoon meer winnen.”

Meer winnen, dat kan niet als klasse-

mentsrenner?

“Ik weet wat mijn plek in een algemeen 

klassement van de Giro zou kunnen zijn. 

Als ik een rit wil winnen als klassements-

renner, dan moet ik de beste man in het 

klassement verslaan. Ik ken inmiddels 

mijn plek en ik weet dat zoiets mijn ambi-

ties in de weg zit. Mijn kansen op dagsucces 

zijn groter als ik geen klassement te verde-

digen heb.” 

Een etappeoverwinning vind je 

nu belangrijker dan een goed 

eindklassement?

“Dat hangt helemaal af van 

de wedstrijd. In de grote 

rondes nu wel. Laten 

we eerlijk zijn, als aan 

het eind van het sei-

zoen de balans wordt 

opgemaakt, dan zijn 

het vaak de overwin-

ningen in de groot-

ste koersen die 

tellen. Dan moet ik 

mij afvragen: ‘wil ik opnieuw zesde in de 

Tour worden of wil ik meer winnen.’ Uit-

eindelijk herinneren weinigen meer mijn 

tweede plek in Tirreno-Adriatico van 2011.”

Als dagjesmens hoef je niet altijd voorin 

te zitten en 100% gefocust te zijn. Wat 

voor mogelijkheden biedt die weten-

schap? 

“Ik wil op bepaalde dagen meer kunnen en 

dat kan alleen als ik op andere dagen min-

der in het peloton hoef te wringen. Ik kan in 

de tweede en derde week van een grote 

ronde mentaal en fysiek frisser zijn dan 

mijn concurrenten, als ik niet altijd bezig 

hoef te zijn met mijn klassement. Maar 

goed, uiteindelijk moet ik natuurlijk elke 

etappe goed doorkomen.” 

 je 

goed 

an 

an 

ei-

ordt 

 zijn 

win-

 groot-

n die 

moet ik 

etappe goed doorkomen.” 

ONDER

Winst op de 

Aubisque
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En dat is soms op zichzelf al een opgave, 

zeker in een rittenkoers van drie weken. De 

renner van LottoNL-Jumbo reed één keer 

eerder in zijn leven de grote ronde op Itali-

aanse bodem. Dat was in 2013. Destijds nog 

met klassementsambities, die hij niet kon 

verwezenlijken omdat hij in het zicht van de 

haven afstapte. ‘In overleg met de medische 

staf’ luidde de verklaring van toen. Later 

werd duidelijk dat hartritmestoornissen 

aan de opgave ten grondslag lagen. 

Hoe kijk je daarop terug?

“Laat ik vooropstellen dat mijn hartritme-

stoornissen al langer bij mij en de ploeg 

bekend waren. Zo had ik er op het NK van 

2011 bijvoorbeeld ook al last van. Ik denk er 

niet vaak meer aan terug en heb er ook geen 

last meer van. Ik beschouw dat als een 

gesloten boek.” 

Waarom ben je niet eerder naar de Giro 

d’Italia teruggekeerd?

“Mijn rol in deze ploeg is altijd duidelijk 

geweest: het klassement in de Tour de 

France. Dat doel heeft jaren vastgelegen, 

ook omdat de Tour veruit de grootste koers 

in de wereld was.” 

Was?

“Nog steeds wel, maar de Giro d’Italia begint 

de laatste jaren een heel interessante koers 

te worden. Vroeger werd het nooit aan mij 

gevraagd, waarom ik niet de Giro reed. Nu 

wint de Ronde van Italië aan populariteit.” 

Waarom wordt de Giro populairder?

“Ik denk door de mindere aanwezigheid van 

Team Sky. Het levert een opener koers-

beeld dat veel kijkers thuis interessanter 

vinden om naar te kijken. Daarnaast stond 

de Giro de laatste jaren garant voor veel 

Nederlands succes.” 

Is die extra (Nederlandse) aandacht 

voor de Giro een extra reden voor jou 

om mee te doen?

“Nee, ik rijd niet om aandacht te krijgen. Ik 

rijd voor een etappezege.”

Is de Giro nu even groot als de Tour de 

France?

“Ook niet. 

De Tour de France blijft voor mij de groot-

ste koers. Misschien niet de mooiste, maar 

wel de grootste. Toch vind ik Italië een van 

de mooiste landen om in te koersen. Ik heb 

twee keer de Giro dell’Emilia gewonnen en 

in de Ronde van Lombardije kort gereden. 

Het is mooi om weer terug te gaan.”

Ondanks het verschil in ambitie voor de 

beide grote rondes, verschilt Gesinks wed-

strijdschema niet veel ten opzichte van 

voorgaande jaren. In voorbereiding op de 

Giro d’Italia en de daaropvolgende Tour de 

France, kiest de Varssevelder voor een druk 

voorseizoen, inclusief de drie heuvelklas-

siekers in april. 

Waarom kies je voor deze aanpak naar 

de Giro?

“Ik denk dat dit de juiste voorbereiding is. 

Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico heeft elke 

profrenner nodig voor de wedstrijdhard-

heid. Ik koos voor de eerste en ik heb die 

wedstrijd nodig om vervolgstappen te zet-

ten voor mijn vorm. Datzelfde geldt voor de 

heuvelklassiekers. Koersen heb ik nodig 

om topvorm te bereiken, of ik nou een goed 

klassement wil of een etappe wil pakken.”

Verandert jouw trainingsmethode wel?

“Nauwelijks. 

Met mijn trainers ga ik natuurlijk met de 

tijd mee. We volgen de laatste ontwikkelin-

gen in trainingsleer en van de wetenschap. 

Dankzij ervaring weet ik wat beter werkt en 

wat minder.” 

Hoe uit zich dat?

“Eerder reed ik vaak vijf keer acht minuten 

op het omslagpunt. Nu zit er meer variatie 

in die blokken, bijvoorbeeld meer versnel-

lingen of wisselen van beentempo. 

Ten opzichte van vroeger moet ik nu trai-

nen met een hele waslijst aan elementen 

die er volgens mijn trainer in moeten zit-

ten, maar dat is niet omdat ik nu specifiek 

andere doelen heb. Ik denk niet dat een 

andere benadering in trainen daar invloed 

op heeft.”

In gesprek 

met Sjors 

Beukeboom

‘IK KEN 

INMIDDELS MIJN 

PLEK IN HET 

PELOTON’
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ROBERT GESINK

GEBOREN:

31 mei 1986

WOONPLAATS:

Girona, Spanje

LENGTE:

1.89 meter

GEWICHT:

70 kilo

PLOEGEN:

  Löwik-Van Losser (2005)

  Rabobank Continental Team 

(2006)

  Rabobank (2007-2012)

  Belkin Pro Cycling (2013)

  Blanco Pro Cycling (2014)

  Team LottoNL-Jumbo (2015-

heden)

BELANGRIJKSTE OVERWINNINGEN:

  14de etappe Vuelta a España 

2016

  Grand Prix Cycliste de 

Montréal 2010

  Grand Prix Cycliste de 

Québec 2013

  Ronde van Californië 2012

  Tour of Oman 2011
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Meer explosiviteit in de benen zou in een 

sprint om de dagzege toch een cruciaal 

voordeel kunnen zijn?

“Ja, dat is ook wel zo, maar niet in de etappes 

die ik wil winnen. 

Mijn etappes komen aan op taaiheid. 

Ik kan wel honderd keer op sprints trainen, 

maar na een loodzware etappe komt het erop 

aan wie het minst gesloopt is. Kijk maar naar 

die etappe die ik in de Vuelta won.” 

Moet de rittenkaper Robert Gesink even 

hard trainen als de klassementsrenner 

Robert Gesink?

“Ja, ik moet even hard werken als vroeger, 

toen ik voor een topklassering in het eindklas-

sement van een grote ronde ging. Dat eis ik 

ook van mijzelf. Ik wil hetzelfde niveau halen, 

maar de luxe van een aantal dagen de benen 

kunnen sparen ervaren. Juist die combinatie 

kan mij ritten opleveren.” 

Een veelbesproken onderwerp is het verval 

dat klassementsrenners tonen als zij voor de 

dubbel Giro-Tour kiezen. Slechts enkelen 

halen hetzelfde hoge niveau in beide rondes. 

Een goed voorbeeld was Nairo Quintana afge-

lopen seizoen. De Colombiaan was geen 

schim van zichzelf in de jongste editie van de 

Tour de France. Dit seizoen zit er één week 

extra tussen de Ronde van Italië en die van 

haar buurland. 

Gaat dat een verschil voor klassements-

renners maken? 

“Ja, meer rust gaat zeker helpen.” 

En voor jou persoonlijk?

“Ook, maar nu ik niet voor een klassement ga, 

herstel ik sowieso sneller. Misschien kom ik 

zelfs wel frisser dan gebruikelijk uit een grote 

ronde. Ik ga na de Giro goed uitrusten en me 

weer opladen voor de Tour.”

Ben je bang voor vormverlies?

“Niet echt. 

Ik denk dat ik mij in de eerste week van de 

Tour weer in vorm kan rijden.” 

Dus je bent niet bang dat je jouw ambities 

niet waar kan maken doordat je gelijk in 

beide grote rondes een etappe wil pak-

ken?

“Nee, ik wil mijn droom niet over twee jaar 

splitsen. Ik ben ervan overtuigd dat ik het 

waar kan maken. 

Mocht het dit jaar niet lukken, dan heb ik nog 

heel wat jaren, hè. Ik ben nog maar 31.”

 

Jouw ploeg heeft meerdere troeven voor 

de Tour. Kruijswijk gaat voor het klasse-

ment, Groenewegen voor etappes en dan 

gaat Primoz Roglic ook nog eens mee. 

Staat dat jouw plannen in de weg? 

“Mijn focus ligt nu eerst op de Giro. 

Ik ga in de Tour voornamelijk rijden voor Ste-

ven Kruijswijk zijn klassement. Hij heeft mijn 

hulp nodig en ik ben bereid om hem overal bij 

te helpen. We zijn erg close, gaan regelmatig 

met elkaar en de familie uit eten en hij heeft 

fantastisch werk voor mij verricht in eerdere 

koersen. 

Mochten de omstandigheden ernaar zijn, 

a+ankelijk van mijn en Stevens presteren, 

dan mag ik voor eigen kans gaan. Anders ga ik 

volgend jaar proberen te winnen in de Tour.”

De concurrentie binnen LottoNL-Jumbo lijkt 

met het ontwikkelen van grote talenten als 

Groenewegen en Roglic groter te worden. Na 

een redelijk verloren seizoen voor Gesink 

vorig jaar, een nieuwe sponsordeal met Jumbo 

en een aflopend contract zal de Nederlander 

dit seizoen zichzelf extra willen laten zien. 

Je was in het verleden weleens vatbaar 

voor stress. De dubbel levert jou geen 

extra stress op?

“Ik heb een enorme drive, daarom ben ik ook 

‘IK BEN ERVAN OVERTUIGD  

DAT IK HET WAAR KAN MAKEN’

RECHTS

‘Ik ben nog 

maar 31’

altijd na elke tegenslag teruggekomen. Die 

drive is er altijd geweest en zal ook nooit weg-

gaan. Ik zat niet voor niets regelmatig vier uur 

lang in mijn korset op de rollers voor de com-

puter te trainen. 

Ik voel regelmatig stress, zowel voor trainin-

gen als voor wedstrijden. Dat is de aard van 

het beestje. Ik heb ondanks die stress wel 

altijd gepresteerd. Ik voelde druk in 2012, 

maar werd wel vierde in de Tour de France. Ik 

verloor mijn vader eind 2012, maar won in 

2013 wel de Grand Prix de Québec. Ik kan er 

goed mee omgaan. Ik kan stress omzetten in 

prestaties.” 

Zou je tevreden zijn met jouw carrière als 

je jouw twee doelen niet kan verwezenlij-

ken?

“Als het morgen klaar zou zijn, dan zou ik zeg-

gen dat ik een fantastische carrière gehad heb. 

Ik sprak laatst met een vriend van me. Hij zei: 

‘Alles wat je nu nog kan halen is toch een hart-

stikke mooie bonus?’ Daar kan ik mij wel in 

vinden.” 

Dat klinkt alsof je er relaxed mee omgaat.

“Ja, dat klopt ook wel een beetje. 

In het verleden was ik nog weleens bang dat ik 

alles tot in de puntjes goed moest doen. Ik heb 

geleerd wat Spaanser met dingen om moet 

gaan. Dat betekent niet dat het minder goed is, 

alleen wat meer ontspannen. Ik zie het als een 

mooie nieuwe uitdaging. Wellicht zie ik het 

licht en wil ik mijn carrière op deze manier 

verder invullen. Zo niet, dan zie ik het dan wel 

weer.”

Maar die wil en prestatiedrang is nog niet 

verdwenen.

“Zeker niet. Het voelt als te lang geleden toen 

ik juichend over de finish in de Vuelta kwam. 

Ik kijk uit naar het gevoel. Daar doe ik het 

voor.”
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