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‘Na het fietsen
wordt hij huisman’
tekst en fotografie BAS JONGERIUS

Het gezinsleven van profwielrenner Bauke Mollema en zijn vrouw
Jane is nauw verweven met Baukes sportcarrière. Dochter Julien werd
geboren toen Bauke de belangrijkste koers van het jaar fietste,
de Tour de France. Hun tweede kindje wordt begin oktober verwacht,
akelig dicht rond het Wereldkampioenschap in Spanje. “Als topsporter
zet je een aantal jaren van je leven heel veel aan de kant.”
Julien, de energieke dochter van Bauke en Jane Mollema, is

Geen gemiddeld gezin

niet op Skype komen, dan is ze boos dat papa weg is. Wel

net twee jaar geworden. Ze demonstreert voor het bezoek

Het tweede kindje van Jane en Bauke wordt begin oktober

volgen we hem dan op tv; dan gaat ze ‘papa zoeken’ tussen

vandaag één van haar cadeautjes. Met een speelgoed-

verwacht; hopelijk ná het Wereldkampioenschap wielrennen,

alle wielrenners.”

stethoscoop luistert ze geconcentreerd naar de buik van

eind september. Jane: “We leven zeker niet het leven van het

haar moeder. Helaas meldt haar nieuwe broertje of zusje zich

gemiddelde gezin. Als Bauke weg is geweest, moeten we

Overwinteren in Spanje

nog niet. “Ik ben in de 32e week”, zegt Jane. “Het gaat goed,

steeds weer wennen. Vooral toen Julien nog heel klein was,

Gelukkig is het gezin ‘s winters veel samen. Dan verhuizen ze

al was ik in het begin vaak misselijk. Gelukkig was Bauke juist

dan verandert alles zo snel. Als Bauke dan een paar weken

met z’n allen naar Spanje, waar Bauke in de Spaanse bergen

in die begintijd vaak thuis, want het is niet fijn om alleen te

weg was, moest hij er weer helemaal inkomen, en wij ook. Dan

traint. Dat kan in ieder geval tot Julien naar school gaat. “Ach,

zijn als je je beroerd voelt. Maar nu gaat alles prima.”

was bijvoorbeeld het voeden alweer anders dan ervoor. En als

we kijken nog maar niet te ver vooruit” zegt Jane. “Wij wisten

Bauke van een grote koers thuiskomt, moet hij natuurlijk ook

ook niet dat Bauke zo’n goeie wielrenner zou worden. Dat

Wielerheld Bauke Mollema is zo’n tweehonderd dagen per

uitrusten, dat heeft hij nodig. Vaak gaat hij ‘s ochtends trainen.

is natuurlijk geweldig, maar we weten ook dat het eindig

jaar onderweg. Wedstrijden, trainingskampen, grote rondes

Als hij dan weer thuiskomt, en ik zin heb om met z’n allen even

is. Bauke blijft niet altijd fietsen. Ik heb wel gezegd: na je

als de Tour de France - waar hij de afgelopen twee jaar in de

eruit te gaan, hoef ik hem niet te vragen: ‘Zullen we even een

fietscarrière word je geen ploegleider... dan word je huisman!”

top tien eindigde - soms is hij weken achter elkaar van huis.

stukje fietsen?’ Maar als Julien dan ‘s middags een dutje doet,

Bauke: “Het is het grootste nadeel van een topsportleven.

gaan we vaak met z’n allen even slapen. Het is fijn, als Bauke

Ze lachen er samen hartelijk om. Maar, geeft Bauke eerlijk toe,

De afgelopen twee jaar ben ik niet op de verjaardag van

thuis is.”

het gezin komt weleens tekort. “Ik denk dat topsport zeker

mijn dochtertje geweest. Ze is in juli 2012 geboren, precies
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een vorm van egoïsme in zich draagt. Je zet aan aantal jaren

tijdens de Tour de France. Ik was de dag voor haar geboorte

Dat vindt dochter Julien ook, want ze heeft de grootste lol met

alles aan de kant voor je sportprestaties. En het is geweldig als

al uit de koers gestapt, na een aantal valpartijen. Ik zou

haar vader en moeder. Als ze als een tornado door het huis

je dan succes hebt. Je weet dat het voor een bepaalde tijd is.

de volgende dag naar huis vliegen, toen Jane belde dat

raast, lacht Jane: “Ik denk dat ze wielrenner wordt; ze heeft de

Daarna komt er ook een rustiger leven. Dan ga ik iets dichter

de vliezen waren gebroken. Toen heb ik een vlucht eerder

energie van haar vader.” Ook als Bauke weg is, houdt het gezin

bij huis zoeken, zodat ik nóg meer kan genieten van mijn

genomen.”

altijd contact, bijvoorbeeld via Skype. Jane: “Al wil Julien soms

gezin.”
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