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EEN PAKJE VOOR
GERONIMO STILTON
Het was een enorm lange en drukke dag
geweest op de uitgeverij! Maar eindelijk was ik
dan op weg naar huis. Ik verheugde me al op een
bad met Parmezaanschuim.
Sorry, ik heb me nog
niet eens voorgesteld.
Mijn naam is Stilton,

Geronimo Stilton!
Ik geef de meest

Bakkerij

gelezen krant van
Muizeneiland uit,
De Wakkere Muis.
Zoals ik al zei, was ik
op weg naar mijn huis.
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EEN PAKJE VOOR

GERONIMO STILTON

Toen ik daar aankwam, zag ik ineens iets voor
de deur liggen.

Nieuwsgierig liep ik erheen. Het was een
cadeau! Wie kon dat nu hebben neergelegd?

Wie?

Wie?

o wie?

Ik pakte het op en las het kaartje dat erbij zat:
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Het was echt voor mij!
8

GS_61_wielrennen_007-060_2019.indd 8

23-04-19 14:38

EEN PAKJE VOOR

GERONIMO STILTON

Ik keek om me heen maar zag niemand. Wie zou
het hier toch hebben neergelegd? Ik liep mijn
huis binnen en

scheurde de verpakking los.

Toen het pakje eenmaal open was, bleef ik er

met open snuit naar staan kijken: het was een …

!"#$%%$&&'(

Wie legde er nu een fietsstuur voor mijn deur?

En bovendien: wat had ik eraan?

??
?
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WAT MOET IK
MET TRAPPERS?
De volgende ochtend werd ik al vroeg wakk
er.
Zoals altijd nam ik een douche. Zoals altijd
ontbeet ik met thee en iets lekkers. Zoals altijd
stapte ik fluitend naar buiten om naar De
Wakkere Muis te gaan, maar
toen …
ik over iets dat op mijn
deurmat lag! Ik viel op
de grond en kneusde

mijn !"#$%&$'"(
Piep!
Zodra ik weer overeind
gekrabbeld was, zag ik dat ik
over een

pakje was gestruikeld.
10
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MET TRAPPERS?

WAT MOET IK

Ik keek wat er op het kaartje stond.
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Ik liep weer naar binnen om het pakje open te
maken. Gi-ga-geitenkaas, dit keer waren het
twee trappers!!!
Twee trappers?!

Wie had die dingen nu weer
op mijn deurmat gelegd?

??
?

En bovendien: wat
moest ik ermee?
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WIE, O WIE

…

Op weg naar kantoor vroeg ik me voortdurend af wat de bedoeling was van de twee
pakketjes die ik had ontvangen. Gelukkig
verliep de dag verder rustig. Aan het eind van
de middag was ik het hele voorval, de

bizarre

cadeaus die op de deurmat

lagen, zelfs alweer vergeten.
Ik !"#$%"&''%(') de proefdrukken van De Wakkere
Muis, !"#$%&$'$"#$
contracten en schreef een
paar hoofdstukken van mijn
nieuwe boek.

Toen ik naar huis liep, besloot ik er
12
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WIE,

O WIE

…

een rustig avondje van te maken.
Maar toen ik bij mijn huis
aankwam, lag er alweer
een

pakje op de

deurmat. En ook dit keer
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was het voor mij!
Ik ging naar binnen en
maakte het pakje open …
Het was een !"#$%&#'()
Wie kon die hier hebben neergelegd?

En bovendien: wat
had ik eraan?

??
?

Terwijl ik daar over nadacht,
ging de bel.
‘Wie zou dat kunnen zijn …’

!"!#$%&$ ik.
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Au

!
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IK HOOP DAT JE VAN
FIETSEN HOUDT!
Toen ik de deur opendeed, werd ik omvergelopen door een knager.
‘Halloooo Geronimoooo! Ben je niet blij me te
zien? Hè?

Blij of niet?’

De bulldozer die me omver had gelopen had een
naam: !"#$%&' Een goede vriend! Als Hyena
komt, maak ik me altijd zorgen! Ja … en terecht!
‘Ja … natuurlijk …
ik aarzelend.

blij!’ antwoordde

‘Mooi dat je zo enthousiast bent!
Want voor wat we nu gaan doen,
heb je VEEL , HEEL

VEEL

enthousiasme nodig! Hou je van
* Hyena is een sportieve man, eh muis. Hij houdt van zo’n beetje
alle sporten. Hij sleepte me al mee op een tocht door de Zwarte
Heuvels en naar het wereldkampioenschap karate in Japan!
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FIETSEN HOUDT!

IK HOOP DAT JE VAN

fietsen? Hè? Als het antwoord ja is, steek je poot
dan op!’
‘Ach … eigenlijk … hou ik …’
‘Ik zei toch dat je je poot op moest steken!’
Ik stak aarzelend mijn poot op: ‘Ik wilde zeggen
dat ik van fietsen hou … Ik heb een hele mooie,
daarop fiets ik zondags … Er zit ook een mooi

!"#$%& op en …’
‘Wat? Ik bedoel

wielrennen, het
echte werk, voor

()#$# knagers!
Klimmen, afzien,
zweten … dat werk!
Niet van die toertjes
op zondag!’
Ik lachte. ‘Hyena,
je weet toch, ik ben
een intellectuele
17
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FIETSEN HOUDT!

IK HOOP DAT JE VAN

knager! Ik hou van rust …’
‘Zeg maar dag tegen je rust! Ik heb je ingeschreven voor een

race door Amerika!’

Ik viel steil achterover. Wát moest ik doen?
Hyena legde me uit wat voor een soort race het
was: dwars door Amerika, ongeveer 4900

kilometer (op de fiets!) in slechts acht of negen
dagen!
Nu viel alles op zijn plaats! Nu snapte ik waar
het stuur, de trappers en de helm voor waren!

pt

n tolde …
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En ik vond het verschrikkelijk!
d
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!"#$"%&'(")"*(%#
+,-#!.#/0.12
De allereerste voorloper van onze huidige fiets
was een houten loopfiets uit 1771. Daarna
probeerden veel knagers verschillende vormen
uit, van gietijzeren frames tot metalen wielen
(een heuse bottenkraker op lange
afstanden!).
De hoge bi uit 1867 (zie plaatje linksboven)
was eigenlijk nog het beste model. De trappers
zaten rechtstreeks aan het wiel gemonteerd.
Plotsklaps remmen was er niet bij, dan werd
je als fietser over het stuur gelanceerd.
De eerste fiets met kettingaandrijving werd in
1868 in Parijs gebouwd, maar het duurde nog
tot 1885 voor er een fiets werd ontwikkeld,
door John Kemp Starley, die veel lijkt op onze
moderne fiets. Toen John Dunlop in 1888
rubber banden bedacht was het plaatje
compleet …
De vorm van de oerfiets uit 1885 is nog steeds
goed te zien in onze moderne fietsen, maar
wel veranderde het materiaal. Door het
gebruik van lichtgewicht frames, speciale sturen
en versnellingen, kunnen we er tegenwoordig
veel sneller mee! In 1817 fietste Karl Drais
13 kilometer per uur, terwijl Ondrej Sosenka
(Tsjechisch wielrenner) in 2005 bijna 50
kilometer per uur haalde.
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FEITEN EN WEETJES OVER DE ‘RACE ACROSS AMERICA’

De Race Across America is samen met de Tour de France de langste
en bekendste wielerrace ter wereld. Een ultramarathon over
ongeveer 4900 kilometer. De deelnemers zitten zo’n 9 dagen bijna
onafgebroken op het zadel, per 24 uur slapen ze er 1 tot 3.
De race gaat van Oceanside, aan de westkust van de Verenigde
Staten, naar Annapolis, vlakbij de oostkust.
Buiten een goede lichamelijke conditie heb je ook een gezonde
geest nodig, oftewel: het moet goed zitten tussen je oren …
anders red je het niet!
Er zit 33 kilometer klimmen in de race (ongeveer 4 keer de Mount
Everest) en de temperatuur loopt van 45 graden boven nul, in de
woestijn van Californië, terug naar vrieskou in de Appalachen (een
middelgebergte in het oosten van Noord-Amerika)!

20
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INGEN TER
DE GROOTSTE SPORTUITDAG
WERELD OP EEN RIJTJE

edstrijd.
1. Race Across America, wielerw
wedstrijd.
2. Vendée Globe, non-stop solozeil
in 1989.
Start en finish in Frankrijk. Opgericht
e sledenhonden3. Iditarod Sled Dog Race, jaarlijks
16 honden
race dwars door Alaska, met 10 tot
voor de slede over een afstand
van ruim 1700 km, bij een gevoelstemperatuur van -75º… Het
record staat op ongeveer 8 dagen.
4. Ironman Hawaï is een triatlon
die jaarlijks wordt gehouden in
Kailua-kona. Zwemmen (3,86 km),
wielrennen (180,2 km) en
hardlopen (42,2 km).

RECORDS VAN DE

‘RACE ACROSS AM

ERICA’

Deelname kan alleen (so
lo) of als groep. Een solof
ietser legt per
dag ongeveer 700 kilom
eter af in gemiddeld 22
uur.
Vanaf het begin tot nu, he
bben minder dan 300 so
lofietsers de
finish gehaald.
Omdat de route en het
aantal kilometers per jaa
r verschilt,
wordt het record geme
ten aan het aantal kilom
eters dat ze
per uur fietsen. Het reco
rd staat op naam van Pe
te Penseyres,
hij reed 24,8 km/u.
Gemiddeld verbruikt ee
n fietser 300 calorieën pe
r uur (in
totaal 7000 calorieën pe
r dag).

21
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OOMPJE, JE BENT
MIJN HELD!
Omdat ik me niet wilde laten kennen en een

beetje sporten altijd goed is voor een mens,
eh knager, ging ik de uitdaging aan.
De volgende ochtend kwam Hyena me al
vroeg halen om te gaan trainen. Ik
droeg passende kleding : een

wielerbroek, een sportshirt, kousen,
wielerschoenen en mijn fietshelm …
Ik was er helemaal klaar voor en
toch zat het me niet lekker

…

Hyena bekeek me van kop tot staart
en schoot in de lach:
Oké, Geronimo, als je er klaar voor
bent, steek dan je poot op!’
22
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OOMPJE, JE BENT

MIJN HELD!

Ik stak aarzelend mijn poot op.
‘Goed zo! Je ENTHOUSIASME werkt aanstekelijk! Kom op, laten we gaan! Ik zal je aan
het

voorstellen. Samen met hen gaan we

winnen, let op mijn woorden!’

!"#$% en ik gingen naar De Wakkere Muis.

23
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OOMPJE, JE BENT

MIJN HELD!

De hele redactie stond op de stoep: ze wisten dat
ik ging trainen voor de RAAM, de Race Across
America, en wilden me succes wensen!
Ook Klem was er … en mijn zus Thea met mijn
neefje Benjamin!
Benjamin vloog me om de hals en gaf me een
stevige

‘Oom, oompje! Hyena heeft
gaat om

ons verteld dat je naar

mee te doen aan de RAAM! Je bent mijn held!

ook meedoen!
k
i
l
i
w
,
n
e
b
t
o
o
r
g
r
e
t
a
l
k
i
Als
’
Dit was net even het laatste zetje dat ik nodig
had; ik zou meedoen, voor hem!

24
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DIT IS
ONS TEAM
Hyena stelde me voor aan het team waarmee
we het avontuur zouden aangaan.

Jungle was de organisator en leider van
ons team; hij nam dan ook onmiddellijk
het woord. Zijn zinnen zaten vol met
Engelse woorden … ‘We hebben een
systeem ontwikkeld om jullie always
(altijd) te kunnen volgen tijdens de

race (wedstrijd). Deze microfoons zijn verbonden met de
camper.’
Jungle liet ons een piepkleine

microfoon zien die vlak naast
onze snuit kwam te zitten. Er zat een

Jungle

25
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Het team
REGIE SEUR

Ook wel “Il Ranchero” genoemd, een van de
televisieknagers die het hele avontuur filmt
om er een documentaire over te maken.

RAMP (TECHNICUS)

CATALINA STEENKOOP
Nichtje van Hyena.
Wereldkampioene karate.
Ze werkt voor
De Wakkere Muis.

Heeft al sinds hij 9 jaar oud was
een passie voor fietsen.
Eigenaar van rijwielhandel
Rij altijd met plezier.

TIJGER

Chauffeur. Een man, eh muis, die
26 weg heeft van Geronimo.
veel
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Rokfords Hoop
JUNGLE MOUSE

TACO ANDERSEN

Tweede televisieknager. Komt uit
het verre noorden maar heeft een
voorliefde voor zuidelijk voedsel,
vooral Mexicaans.

F-DOC

Masseur. Maakt stijve
spieren weer los. Zodra
hij je ziet, weet hij wat je
probleem is!

Rechtstreeks uit
Australië gekomen, de
leider van ons team.

IRONMOUSE

Chauffeur. Sportieve
knager (triathleet).
Vriendje van Cro Cro.

SONJA SUNSWEET & CRO CRO

Medewerkers van De Wakkere Muis.
27 verzorgd.
Zij hebben de reis tot in de puntjes
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DIT IS

ONS TEAM

draadje aan dat naar een klein
kastje voerde: de !""#$
‘Op die manier kunnen we

quickly (snel) ingrijpen als er
ergens een problem (probleem)
opduikt!’ vertelde Jungle.
Hij keek me aan en zei: ‘Geronimo, het spijt me,
ik een ouder model …’

de ultra-lichte modellen waren op, voor jou heb
E
GL

N
JU

GAF ME
EEN AC
CU DIE

‘Maar … maar … dat kan
ik toch niet met me mee

!"#$#%&' En dan

25
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… maar … hoe
Maar
krijg ik dat ding mee?

moet ik ook nog dat
hele stuk trappen …’
Hyena gaf me een klap
op mijn schouder: 2=6>)

6>? steek je poot op als
28
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DIT IS

ONS TEAM

je blij bent! Dat is een goede oefening! Steek je

poot op!’
Ik stak aarzelend mijn poot op. Ik was al moe
voor we vertrokken!
Jungle troostte me: ‘We hebben in de camper
een kind of (soort) … noem het maar massage

room (massageruimte), daar kun je 24 uur
de
per dag gemasseerd worden, door

F-doc,

masseur!’
F-doc grijnslachte, dat beloofde niet veel goeds!
Hij zei: ‘Ja … aan jou zal
ik mijn poten vol hebben!
Dat wordt

Hmm…

zei

hij. ‘Geen nood, ik kneed

en kraak je tot je weer
verder kunt! Weet je

wat mijn motto is? Wat

niet buigt, moet breken!
Hahaha! Begrepen?’
29

GS_61_wielrennen_007-060_2019.indd 29

26-04-19 13:40

DIT IS

ONS TEAM

Ik kreeg het bloedheet …
Ondertussen sleepte Hyena me mee naar onze

fietsen, onze trouwe kameraden gedurende
ons AVONTUUR!

GA VOORBEREID OP WEG …
helm

bidon

wielerschoenen

reservebinnenband
bandenwipper

regenjas

energie
repen

geld

mobiele
telefoon

DE
VO OR JE WE GR IJD T OP

L
30
Inbussleutels (ZET JE ZADE
S AA N !)
LE SC HR OE VE N NO G EEN
AA I AL
GO ED E HO OG TE EN DR
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