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Unieke titel in hol van de leeuw
TIKJE TERUG

Eens per week
blikt de LC terug
op een opvallend
sportmoment.
Vandaag deel 35:
gisteren 45 jaar
geleden won mo-
torcoureur Jan de
Vries uit Oude-
bildtdijk zijn eer-
ste WK-race op
weg naar de we-
reldtitel in de
50cc-klasse.

PETER VAN DER MEEREN

Eigenlijk, zegt de nu 72-jarige
Jan de Vries, werd de basis
voor zijn eerste wereldtitel
(en de eerste ooit voor een

Nederlandse motorcoureur) gelegd
in september van 1970. ,,Ik won op
het circuit van Monza de slotrace
van het seizoen. Dat gaf ons team
veel vertrouwen. We besloten om in
de winter hard door te werken.’’

Sleutelen aan de machine - ,,Mijn
Kreidler-racertje, ik heb hem nog
steeds’’ - kon in een verwarmde
werkplaats, maar rijden moest na-
tuurlijk buiten. ,,We trainden veel op
Zandvoort, maar een sessie duurde
nooit langer dan twee rondjes. Dan
had ik het in mijn hemdje en dunne
overall hartstikke koud gekregen en
kon ik mijn handen nauwelijks meer
bewegen. Dan ging ik de Mercedes-
bus in om op te warmen; die draaide
stationair. Het was afzien, maar we
kregen loon naar werken.’’

De coureur uit Oudebildtdijk (al
44 jaar woonachtig in Purmerend)
vertelt dat hij deel uitmaakte van
een geweldig team, dat geformeerd
was door zijn werkgever, Kreidler-
importeur Van Veen.

,,Met vier man bouwden we drie
racertjes en iedereen had zijn eigen
specialiteit. Ik was goed in het tunen
van de motor. Die Kreidler was een
bromfiets met twee ‘pk’, maar ik
reed met twintig paardenkrachten
rond. Het mocht van de baas wel wat
kosten. Ik was een rijdend reclame-
object. Mede door onze successen
werden er echt gigantisch veel
Kreidlers verkocht.’’

O p 9 mei 1971 begon op de
Salzburgring de victorie. Jan
de Vries deelde een behoor-

lijke tik uit aan zijn grote rivaal, de
Spanjaard Ángel Nieto. ,,Hij was een
goede rijder en had met Derbi een
beste sponsor. We hebben elkaar
drie jaar zwaar bevochten, Angel en
ik waren even goed. Misschien dat ik
technisch ietsje beter was.’’

Op het Oostenrijkse circuit be-
reikte De Vries een gemiddelde snel-
heid van 140 kilometer per uur. Na
vijftien ronden (63,5 kilometer) had
hij liefst 68 seconden voorsprong op
Nieto. De Spanjaard stapte vervol-
gens op een Derbi van 125cc en won,
zoals ook de al even fameuze Itali-
aan Giacomo Agostini op twee paar-

den gokte: de 350cc en 500cc. De
Vries concentreerde zich op één
klasse en begon uiteindelijk als klas-
sementsleider aan de slotrace.

Dit in het hol van de leeuw: op het
thuiscircuit van Nieto in Madrid.
Het verschil was minimaal, mede
omdat de Bildtker er niet in slaagde
de TT in Assen naar zijn hand te zet-
ten. De Vries wist die thuiswedstrijd
nooit te winnen. ,,Ach, je kunt niet
alles hebben. In Assen heerste toen
al een geweldige sfeer met 100.000
uitzinnige fans op de tribune. Die
had ik graag met een overwinning
willen belonen.’’

In Madrid belette de organisatie
De Vries extra trainingsuren te ma-
ken, terwijl Nieto voortdurend over
het circuit kon beschikken. De Kreid-
ler-kopman moest genoegen nenem
met twee keer 45 minuten.

,,In die trainingen leerde ik het cir-
cuit snel kennen’’, aldus De Vries
destijds in de LC. ,,Het was een fijn
circuit, al had ik met enkele bochten
wat moeite. Als ik in bed lag, was ik
deze bochten voortdurend aan het
‘repeteren’; in mijn gedachten gier-
de ik al over het circuit. Ik kende zo-
doende het circuit uit mijn hoofd en
dat gaf me veel vertrouwen.’’

Tijdens de race bleek De Vries zijn
zenuwen beter onder controle te
hebben dan Nieto. ,,Ik had hem tij-
dens de trainingen fouten zien ma-

ken. Ik vond hem zo roekeloos rij-
den, dat ik het idee kreeg dat ze in
het Derbi-kamp in paniek waren.
Ondanks de pesterijen rond mijn
trainingen bleef ik in de race rustig.
Nieto was als eerste weg, maar ik kon
meteen volgen.’’

De Vries sloeg al in de tweede
bocht toe. ,,Ik had hem daar in de
training een fout zien maken en die
maakte hij in de wedstrijd opnieuw.
Ik maakte daar dankbaar gebruik
van. Nieto kreeg waarschijnlijk de
schrik van zijn leven en probeerde
door allerlei halsbrekende toeren
mij te blijven volgen.’’

Dat brak de Spanjaard lelijk op.
Vlak voor de eerste doorkomst
maakte hij een stuurfout en ging on-
deruit. ,,Hij had gelukkig alleen wat
schaafwonden’’, aldus De Vries, die
vanaf dat moment wist dat hij we-
reldkampioen was. ,,Dat maakte het
ontzettend lastig’’, vertelt hij nu.
,,Het was feest, maar ik moest na-
tuurlijk de concentratie vasthou-
den, want ik wilde niet vallen.’’

,,Ik ging gemiddeld twee keer per
jaar in de fout. Ik ben in mijn carrière
twee, drie keer behoorlijk hard van
mijn racertje ‘afgezeild’. Ik heb geluk
gehad. Nooit wat gebroken, alleen
wat schaafwonden. Die kan ik je nu
trouwens nu nog aanwijzen.’’

Terug in Nederland merkte Jan de
Vries wat zijn wereldtitel had losge-

maakt. ,,Omdat ik de eerste Neder-
lander was die dit gepresteerd had,
kreeg ik veel aandacht. Thuis heb ik
in een antieke auto een onvergetelij-
ke rondrit gemaakt. Geridderd? Nee,
maar dat hoefde voor mij ook niet.
Wel werd ik genomineerd voor
Sportman van het Jaar. Ik werd twee-
de. Weet je achter wie? Johan Cruijff.
Nou, daar kon en kan ik vrede mee
hebben.’’

I n 1972 moest De Vries de titel af-
staan aan Nieto. ,,Ook dat was
uniek. We eindigden gelijk in

punten, hadden beiden drie races
gewonnen en waren drie keer twee-
de geworden. Men besloot om alle
eindtijden bijelkaar op te tellen en
toen bleek Nieto sneller.’’

Een jaar later ging de wereldtitel
weer naar De Vries. Het feest was
nauwelijks afgelopen of hij maakte
bekend ermee te stoppen. ,,Van
Veen was er wel klaar mee’’, vertelt
hij. ,,Ons team viel uit elkaar. Ik
mocht van Van Veen wel in mijn
eentje doorgaan, maar daar had ik
geen trek in.’’

Natuurlijk kreeg de wereldkampi-
oen diverse aanbiedingen. ,,Ik kon
voor goed geld naar Zweden, Italië
en Portugal, maar ik heb nooit voor
de centen gereden. Ik vond de sfeer
belangrijker en daarnaast had ik met
Rommy (Visser, zijn uit Woudsend

afkomstige vrouw, red.) inmiddels
drie kinderen.’’

,,Ik stelde Van Veen voor om
teammanager te worden, zodat ik in
het wereldje bleef en in 1974 met het
gezin langs alle Europese circuits
kon reizen. Prachtig jaar, want ‘mijn’
rijder Henk van Kessel werd wereld-
kampioen.’’

De koek was nog niet op. In 1975
stapte de Spaanse bond over op
Kreidlers en werd Jan de Vries de
monteur van…, jawel: Angel Nieto!

,,Hij werd op míjn racertje wereld-
kampioen. Heel speciaal. Nieto was
eerst wat wantrouwend, hij kon niet
geloven dat ik hem wilde helpen. Ik
zei tegen hem: ik ben een Fries, geen
Spanjaard, ik beduvel niemand. Hij
heeft dat enorm gewaardeerd. We
zijn vrienden geworden.’’

De Vries (,,Mensen herkennen me
nog altijd, dat vind ik even verba-
zingwekkend als mooi’’) is op z’n
72ste nog altijd coureur. ,,Op datzelf-
de Kreidlertje van toen. Dat is echt
het vierde kind van ons gezin gewor-
den’’, zegt hij lachend. ,,We rijden
met de oude garde op zogeheten
Classic-evenementen door heel Eu-
ropa. Prachtig om te doen.’’

,,Angst? Nee. Ik haal nog 160 kilo-
meter per uur, dat gaat gewoon au-
tomatisch. In 1973 ging ik wel snel-
ler. Toen haalde ik, op Franchor-
champs, 204 kilometer per uur.’’

Vanaf linksboven met de klok mee: Jan de Vries (r) met Angel Nieto in 1972 op het TT-podium, tijdens een huldiging als wereldkampioen, vandaag de dag op zijnVanaf linksboven met de klok mee: Jan de Vries (r) met Angel Nieto in 1972 op het TT-podium, tijdens een huldiging als wereldkampioen, vandaag de dag op zijn
‘racertje’, in 1971 op kop tijdens de TT-race en met nummer 1 tijdens een Classic-evenement. FOTO’S LC


