
Hij doorliep de universiteit van het 
wielrennen. En slaagde cum laude; zoals 
hij zelf stelt. Hét icoon van het Nederland-
se wielrennen. Een prachtige palmares 
met overwinningen in Parijs – Roubaix, de 
Ronde van Vlaanderen en Milaan San 
Remo. Hij won twee keer de touretappe 
naar de Alpe d’Huez, werd wereldkampi-
oen, Olympisch kampioen en tweede in de 
Tour de France van 1980. Daarna werd hij 
ploegleider bij Stuttgart (het latere 
T-Mobile) en bij Motorola. Hij sloot zijn 
carrière in stijl af als gastheer van de 
Rabobank bij belangrijke wedstrijden als 
de Tour de France. Filosofi sch ingesteld als 
hij is, genoot hij van de diepgravende 
gesprekken met politici en CEO’s.

" Misschien had ik 
meer kunnen 
winnen."

Doorzetten en hard werken
Kuiper heeft veel respect voor de jeugd. 
Hij ziet veel creativiteit en doorzettings-
vermogen in die nieuwe generatie. 
Doorzetten en hard werken; dat kenmerk-
te ook zijn carrière. Hij kreeg het met de 
paplepel ingegoten. Het boerenbedrijf 
van zijn ouders vroeg ook om zo’n 
houding. In tegenstelling tot wat Mart 
Smeets recent in een wielerboek opperde 
stond de vader van Hennie niet langs het 
parcours tijdens de wedstrijden van zijn 
zoon. "Als je een boerenbedrijf hebt, is 
daar helemaal geen tijd voor." 

Kuiper! Is er brand?
Hennie Kuiper gaf zijn ogen altijd goed de 
kost. In 1984 zag hij dat Francesco Moser 
bij zijn succesvolle aanval op het wereld-
uurrecord van Eddy Merckx gebruik 
maakte van een hartslagmeter. Kuiper zag 
direct het voordeel van zo’n meter en 
paste het toe in zijn eigen trainings-
programma. "Kuiper is er brand?", gilde 
trainingsmaatje Gerrie Knetemann toen ze 
hun eerstvolgende trainingsrondje door 
West-Brabant fi etsten. "Ik wist door die 
hartslagmeter gewoon dat ik meer arbeid 
moest verrichten, meer vet moest verbran-
den en op een hartslag van boven de 120 
moest trainen. Alleen dan zou ik me 
kunnen verbeteren." 

Nieuw frame naar Bologna
Ook wielerlegende Eddy Merckx was 
continu bezig met vernieuwing. "Merckx 
nam zo’n 12 verschillende fi etsen mee 
naar een koers. Dat gaf hem een goed 
gevoel. Als een fi ets niet goed voelde, kon 
hij wisselen voor een versie met een ander 
gewicht, een ander frame. Ik heb het zelfs 
meegemaakt dat Eddy zijn vrouw belde 
vanuit de Giro d’ Italia om nog een extra 
fi ets te laten verzenden. Dan werd er snel 
een nieuw frame via Zaventhem naar 
Bologna gestuurd."

‘Nooit opgeven’
Een van de bekendste overwinningen van 
Hennie Kuiper is ongetwijfeld die in 1983 
in Parijs-Roubaix. De oudere wielerlief-
hebbers hebben dat beeld van een naar 
zijn mecanicien zwaaiende Kuiper nog in 
hun geheugen gegrift. "Ik was alleen 
vooruit. Een jongetje wilde een foto van 

me maken op een kasseienstrook. Hij 
stond zo’n 50 meter voor me. Ik moest 
uitwijken en reed lek in een kuil." Voor de 
kijker duurde het een eeuwigheid. Kuiper 
kreeg zijn nieuwe fi ets en won uiteindelijk 
met een enorm machtsvertoon. Is er een 
meer symbolische overwinning voor 
iemand met het adagio ‘nooit opgeven’?

Piepjonge Lance Armstrong
Als ploegleider bij het Amerikaanse 
Motorola had hij toppers als Phil Anderson 
en Sean Yates onder zijn hoede. En een 
piepjonge Lance Armstrong. "Een 
snotneus nog. Hij werd allerlaatste in zijn 
eerste profwedstrijd. De volgende 
wedstrijd kwam hij naar me toe: ‘I want to 
win this race this time’ zei hij. Ongeloofl ijk 
die attitude van zelfverzekerdheid. Hij had 
absoluut geen stress voor leiderschap. Hij 
kreeg er juist energie van."

De introductie van het oortje
Bij Motorola leerde hij een andere, 
technische en innovatieve benadering van 
het wielrennen kennen. Motorola 
ontwikkelde ooit de eerste  walkietalkie 
en later de draagbare telefoon. Logisch 
dus dat het Amerikaanse team het oortje 
– een communicatiemiddel waarmee 
coaches en renners continu met elkaar in 
contact staan – in het profpeloton 
introduceerde. "Lang voordat ploegleiders 
van de andere ploegen en zelfs de 
wedstrijdleiding wisten wat er aan de 
hand was, was ik al onderweg naar mijn 
renners die mijn advies of hulp nodig 
hadden," glimlacht Kuiper.

Het leven lacht me toe!
Hennie Kuiper is altijd zichzelf gebleven, 
heeft zich nooit verloochend. "Misschien 
had ik meer kunnen winnen als ik harder 
en meedogenlozer zou zijn geweest." Maar 
Kuiper is altijd iemand geweest van 
menselijkheid en eerlijkheid. Hij is nog 
steeds mateloos populair. Op zaterdag 21 
juni 2014 reden er 700 fans mee met de 
wielertoertocht ‘De 65 van Hennie’ ter ere 
van zijn 65ste verjaardag. De nieuwbak-
ken pensionado doet alleen nog de dingen 
die hij leuk vindt en geniet er met volle 
teugen van. "Het leven lacht me toe!"

Hij was steeds op zoek naar vernieu-
wingen in de wielersport. Hield zijn 
ogen wijd open. En keek innovatieve 
kneepjes af van wielerlegendes als 
Eddy Merckx en Francesco Moser. Hij 
was de eerste ploegleider in het 
professionele circuit die met ‘oortjes’ 
werkte. Een ware revolutie! Hennie 
Kuiper die - daar is hij van overtuigd - 
als echte peoplemanager in de huidige 
tijdsgeest nog beter tot zijn recht zou 
komen als ploegleider.
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Hennie Kuiper is recent 65 jaar 
geworden. Hij verzorgt nog 
regelmatig lezingen voor onder 
meer het bedrijfsleven. Daarin 
spiegelt hij zijn ervaringen aan de 
uitdagingen waarvoor ook het 
management van organisaties zich 
gesteld ziet. Hennie Kuiper en 
Arjan Keijzer kennen elkaar uit de 
tijd dat Hennie, na zijn periode als 
ploegleider, actief was als sport-
marketeer. Een interview met één 
van de sympathiekste sporthelden 
van Nederland over de rol van 
innovatie in zijn carrière.
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ogen wijd open. En keek innovatieve 
kneepjes af van wielerlegendes als 

“ Ik heb het zelfs 
meegemaakt dat 
Eddy zijn vrouw 
belde vanuit de 
Giro d’ Italia om nog 
een extra fi ets te 
laten verzenden.”


