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Frans van Schoonderwalt uit het niets in boekentop-100 

DE KNEET 
gaat voor  
derde druk

Een week gele-
den meldde 
Frans van S. met 
lichte triomf in 
zijn e-mail: ‘De 
Kneet is aan zijn 
derde druk toe!’.  
Een succesnum-
mer derhalve. 
Hieronder (op 
ons dringende 
verzoek) de 
auteur zelf aan 
het woord.  

 
 
Bij de presentatie op 14 juni (met onder 
anderen Jan Derksen, Peter Post, Jan 
Janssen, Steven Rooks, Henk Lubber-
ding en Erik Dekker) kon de uitgever al 
melden dat de eerste druk (4000 stuks) 
was uitverkocht. In de eerste week van 
verschijnen vanuit het niets op plaats 35 
beland van de landelijke top-100 van 
het CPNB, met de kanttekening dat het 
boek 17 procent besloeg van de totale 
verkoop aan boeken die week in Neder-
land!!! 
 Kanttekening van mij: uiteraard ligt dat 
aan het onderwerp en niet aan de au-
teurs! 
 Co-auteur Leo van de Ruit (net als ik 
op 1 maart geboren, maar dan in 1947) 
begon bij De Limburger en stapte in 
1976 over naar het ANP waarvoor hij 
zestien keer de Tour volgde. Ik ken 
hem al meer dan dertig jaar.  
 We werkten samen (met nog vele an-
deren) aan het boek De 500 beste spor-
ters van het millennium en daarna in 
2003 stelden hij, Bert Wagendorp en ik 
het alom geprezen Tour-jubileumboek 
Tussen Bordeaux en Alpe d'Huez - 
Nederland in 100 jaar Tour de France 
samen.  
 We zitten sinds mei 2004 samen in een 
sportdenktank bij uitgever Tirion en 
dus lag het voor de hand dat we samen 
deze biografie zouden schrijven. 

 De inhoud is uiteraard het (sport)leven 
van de Kneet, met zwaar het accent op 
sport. Er zijn wel een aantal familie-
inkijkjes (dankzij zijn vrouw Gré) maar 
een Story-verhaal hebben we er niet 
van willen maken. Ook zijn we niet het 
hele peloton af gelopen om de mening 
over Knetemann te vragen omdat we bij 
voorbaat wisten overal hetzelfde ant-
woord te zullen krijgen: fantastische 
vent. Immers, van de doden niets dan 
goeds. Per slot was hij toen we de kopij 
inleverden, pas vijf maanden dood. 
  Veel aandacht in het boek voor het 

wereldkampioenschap 1978 op de Nür-
burgring waar hij Moser versloeg. Ook 
voor de Tour waarin hij tien etappes 
won (mederecordhouder in Nederland) 
en voor zijn specialiteit: tijdrijden over 
kortere afstand.  
 
 Er staan ook wielergedichten in die hij 
een paar maanden voor zijn dood 
schreef, plus een apart hoofdstuk over 
zijn inzinking in de Tour van 1975 op 
Pla d'Adet en hoe hij daar samen met 
Pollentier overheen kwam. Hij heeft die 
tekst zelf geschreven voor ons Tour-
boek destijds en we hebben van die 
uitgever toestemming gekregen daarvan 
nu weer gebruik te maken  
 De inleiding bestaat uit de column die 
Peter Winnen meteen na zijn dood in 
NRC Handelsblad schreef en die uit het 
hart was gegrepen. 
 Tussen de tekst door staan tal van 
citaten van de Kneet plus stukjes uit 
radioreportages van zijn overwinnin-
gen. Plus een uitgebreide erelijst. Plus 
foto's waaronder jeugdfoto's die nooit 
eerder zijn verschenen.  
 En dat allemaal in 128 handzame blad-
zijden.  
 Je ziet het, ik begin al het gedrag van 
een marktkoopman te vertonen. 

Frans van Schoonderwalt 

 


