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Het interview 

 

Wie zijn toch die dames en heren van de andere groepen? Een nieuwko-

mer in club? Een ancien waarvan u zich afvraagt hoe lang hij of zij al 

meerijdt met den Blosom. In de rubriek “het interview” leert u hen beter 

kennen. 

F 

rederik Saman ruilde de voetbal voor de 

fiets. Na enkele jaren ervaring te hebben 

opgedaan bij Blosom, schreef hij zich in 

voor Bordeaux - Parijs. Kan hij deze le-

gendarische ultrarace tot een goed einde brengen? 

 

Hoe ben je begonnen met fietsen? 

Frederik: “Ik speelde tot mijn 12 jaar voetbal. He-

laas, in het seizoen van 1999 maakte ik een verkeer-

de beweging met een stukje afgebroken kraakbeen 

achter de knieschijf tot gevolg, en dit moest vervan-

gen worden door een donorkraakbeen. Na enkele 

maanden revalideren (lopen op krukken), kreeg ik 

van de kinesist de tip dat fietsen een prima sport is 

voor het versterken van de spieren rondom de 

knie.” 

 

Hoe lang fiets je al en hoe en wanneer ben je bij 

Blosom terecht gekomen? 

Frederik: “Ik woonde in de straat van Yves Die-

rickx, toen en nu nog steeds lid van de wielerclub 

“Blosom Meerbeek”. Hij kon me verleiden om eens 

mee te gaan fietsen met de club. De start van 2 fijne 

fietsjaren met Blosom (seizoen 2001-2002 en 2002-

2003). Met mijn vakantiegeld kocht ik mijn eerste 

2de hands koersfiets.  

Yves reed mee met de A-groep. Na enkele ritten 

met de B-groep ondernam ik een poging om met de 

A’s mee te rijden. Tijdens de eerste ritten was mijn 

benzine op het einde helemaal op, gelukkig kon ik 

op de steun rekenen van mijn ploegmaats. In juli 

was het schooljaar voorbij en besloot ik om veel te 

fietsen. Ik was zo gepassioneerd, eind van die 

maand stond er 1400 km op de teller. Ik was zo fier 

als een pauw! Door deze training presteerde ik als-

maar beter en werd het mogelijk om mee op kop 

rijden tijdens de ritten. Ik herinner me bijvoorbeeld 

nog de legendarische rit naar Hoei en de ronde van 

Vlaanderen met de A-groep. 

Tijdens mijn studies industrieel ingenieur kwam het 

fietsen wat op de achtergrond terecht. Ik richtte me 

vooral op lopen en mountainbiken.” 

 

Hoe ben je op het idee Bordeaux – Parijs geko-

men? 

Frederik: “Midden januari 2014, werd de eerste 

aflevering uitgezonden van Wauters vs. Waes: bei-

de heren  moesten de monsterklassieker Bordeaux-

Parijs fietsen zoals in de allereerste editie in 1891: 

622 km afleggen met een fiets die zo waarheidsge-

trouw mogelijk leek op de fietsen uit die tijd. Bor-

deaux - Parijs is één van de oudste en langste een-

dagskoersen ter wereld. De lange afstand zorgde 

ervoor dat enkel mannen van de lange adem in aan-

merking kwamen voor de winst.  

De dag zelf, meteen na de uitzending, besloot ik 

hen achterna te gaan. Ik las dat 35 jaar na de laatste 

profversie van deze koers op 31 mei 2014 een re-

creantenversie zou plaatsvinden van deze legendari-

sche ultrarace.  

Ik schreef me meteen in, uit angst dat de race mor-

gen reeds volzet zou zijn. Het was een roekeloze 

beslissing. De volgende ochtend begon ik al te twij-

felen: kan ik zo een onmenselijke uitdaging wel 

aan. Bovendien had ik me ingeschreven in de cate-

gorie van renners die de finish binnen de 32 uur 

moesten bereiken.” 

 

Hoe pak je dat aan? Trainingen, voeding? 

Frederik: “Ik stelde me er op in: het vraagteken 

werd een uitroepteken! Ik zou ervoor trainen en 

slagen in de uitdaging! Een wielerclub leek me per-

fect, en uiteraard koos ik opnieuw voor Blosom 

Meerbeek. Het doel was voornamelijk om op 

woensdagavond in groep te rijden, en op zondag 

met de A of B ploeg te kunnen meefietsen.  

Ik besloot in maart en april zeer regelmatig lange 

afstanden te rijden. Per week fietste ik 4 à 5 keer, 

legde 300 à 500 km af, wat neerkwam op zo een 12 

à 20 uur op de fiets zitten. Ik besloot slechts 3 maal 

echt lang (8u - 300 km) te trainen. Ik had namelijk 

gelezen dat het trainen boven de 8u niet of nauwe-

lijks kon bijdragen tot het winnen aan conditie.  

In mei besloot ik het anders aan te pakken: minder 

kilometers, maar wel intensiever (sneller en meer 

hoogtemeters). Enerzijds om mijn basissnelheid op 

te voeren, anderzijds om naast het fietsen ook wat 

meer thuis te kunnen zijn. Deze aanpak werkte uit-

stekend.  

Qua voeding volgde ik geen specifiek voedings-

Frederik Saman: 
“Ik zou ervoor trainen en slagen in 

de uitdaging!” 
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schema. Enerzijds gezond en vitaminerijk eten en anderzijds 

frisdrank en zoetigheden vermijden was voor mij voldoende 

om met een beperkt vetpercentage aan de start te staan. Ik 

gebruikte geen speciale sportvoeding. Na een lange rit dronk 

ik wel recuperatiedrank voor het spierherstel (chocomelk).” 

 

Hoe heb je de rit ervaren? 

Frederik: “Vol verwachting en hoop, vertrok ik op vrijdag-

ochtend om 6 uur samen met mijn vriendin en haar moeder 

naar Parijs. Ik reisde verder naar Bordeaux, zij bleven een 

weekend in Parijs. In Bordeaux sliep ik in een eenvoudig F1-

hotel: goedkoop, een bed, een ontbijt en niet ver van de start, 

ideale omstandigheden.  

Zaterdag om 10 uur werd het startschot gegeven. Ik startte op 

het einde van de groep van een 700-tal wielrenners. Dit bleek 

geen goed keuze: de start was explosief en hard, net zoals in 

een echte wedstrijd. Ik moest mijn krachten reeds aanspreken 

om een juiste groep qua snelheid te vinden. Dit duurde onge-

veer 50 km. Het plan om in een goede groep terecht te ko-

men, je niet te laten verleiden tot kopwerk en aan de bevoor-

radingen niet te lang te treuzelen was hierdoor al gedeeltelijk 

naar de vaantjes. De snelheid tijdens de 2 eerste uren bedroeg 

gemiddeld 33 km per uur. Dit ondanks de Noordwesterwind, 

die ons trouwens de hele rit parten speelde. Na 5 uur stond er 

reeds 160 km op mijn teller! Eenmaal ik in een groepje te-

recht kwam, verliep alles naar wens. Na 250 km werd me 

duidelijk dat deze koers een afvallingsrace zou worden. Som-

mige wielrenners kregen het enorm zwaar. Hierdoor werd het 

voor mij alsmaar moeilijker om een perfect groepje te vinden 

om bij aan te sluiten. Soms moest ik de kop nemen om het 

tempo erin te houden. Gelukkig kwam enige verzuring maar 

heel langzaam, de jus in de benen was er nog steeds. 

Na 10 a 11 uur fietsen was er op 310 km een bevoorrading. 

Omdat de nacht gauw zou vallen en er meer dan alleen maar 

peperkoek te eten was, besloot ik hier wat rusttijd te nemen. 

Met uitzondering van het feit dat ik samen met een groepje 7 

km verkeerd reed, verliep het eerste deel van de nacht goed. 

Iedereen deed het nodige kopwerk en kilometers vlogen 

voorbij. In het 2de deel van de nacht was er plots geen peloton 

meer te vinden: dit was uit elkaar gebrokkeld of mensen wa-

ren op het einde van hun krachten. Daarom besloot ik samen 

met één andere renner verder te rijden. We konden het goed 

met elkaar vinden en reden van kilometer 410 tot 490 samen. 

Alleen ’s nachts rijden leek me bovendien niet echt verstan-

dig. 

Op het einde van de nacht kreeg ik het op een bepaald mo-

ment mentaal zwaar. Maar net dan, rond 5 uur ‘s morgens 

werd het alweer licht. Dit was mijn redding: het heerlijke 

zonnetje op mijn gezicht zorgde ervoor dat ik het meteen 

weer helemaal zag zitten. Met uitzondering van wat lichame-

lijke pijn in de nek, bleven de benen goed ronddraaien.  

Bij de ochtendbevoorrading nam ik zeer snel het nodige om 

al rijdend te ontbijten. Dit was nodig om samen met 5 man 

mijn tocht verder te zetten. Het tempo was zeer aangenaam, 

waardoor ik als het ware het gevoel kreeg te herstellen. Na 

550 km haalde ik al mijn energie bij elkaar en reed ik weg 

van dit peletonnetje. Ik hoopte dat er nog een enkeling mij 

zou vergezellen, dit bleek echter niet het geval te zijn… 

Ik reed aan een mooi tempo van 28 km/u verder tegen de 

wind in. Het feit dat ik een mooie kloof kon slaan, stervende 

zwanen en een enkeling kon voorbijrijden, gaf me extra ver-

trouwen. Zodra het wat bergop ging konden ze mijn wiel niet 

houden. Uiteindelijk kon ik dit tempo vasthouden tot op het 

einde. 

Na 622 km - voor mij eigenlijk 629 km – en 23u41 fietsen 

zag ik eindelijk die finish in Parijs. Ik werd er zelfs wat emo-

tioneel. Wat was ik verbaasd van mijn eigen prestatie. Mijn 

vriendin zou normaal aan de aankomst staan, maar zij was 

die voormiddag nog aan het citytrippen. Ze had me pas na de 

middag in Parijs verwacht.” 

 

Heb je nog zo van die toertochten gedaan? 

Frederik: “Dit was mijn eerste ultralange tocht. Met afstan-

den boven de 200 km had ik nog geen ervaring. Wel reed ik 

grote afstanden met de mountainbike, uitgerust met noppen-

banden zoals Luik-Bastenaken Luik (170 km) en de Ronde 

Van Vlaanderen (145 km).” 

 

Heb je nog zo een doelstellingen? 

Frederik: “Tijdens deze wintermaanden ben ik op zoek ge-

gaan naar doelstellingen voor het komende jaar. Er is  op dit 

moment 1 fietsrace die me inspireert, namelijk de “race 

around Ireland, the thoughest European cycling challenge”. 

De bedoeling is om rond Ierland te rijden, 2195 km, in min-

der dan 68 uur. Toch zal ik me deze keer niet zo impulsief 

inschrijven. Er zijn nog andere leuke fiets- en andere sport-

uitdagingen die ik dit jaar wel zie zitten zoals een thriathlon.”  

 

Heb je iets gewonnen? 

Frederik:” Neen, enkel de eer was van belang. Bovendien 

werd ik op 1 januari 2015 gehuldigd door de gemeente Kor-

tenberg als sportkampioen van een uitzonderlijke sportpresta-

tie.” 

Sportief Paspoort 
 

Frederik Saman ruilde omwille van een blessure, de voetbal in voor de fiets. De 

beslissing om bij Blosom te komen fietsen, was snel gemaakt, alsook om zich in de 

schrijven voor één van de oudste en langste eendagskoersen ter wereld: Bordeaux - 

Parijs. Hij voltooide deze monsterrit met succes en werd hiervoor gehuldigd door de  

gemeente Kortenberg als sportkampioen van een uitzonderlijke sportprestatie. 

 

Naam: Freder ik Saman 

Woonplaats: Erps-Kwerps 

Beroep: SKF - Application Engineer Renewable Energy 

Geboortedatum: 03/07/1986 

Lid Blosom sinds: 2001 

Favoriete rit: Hoei 

Favoriete drank na rit: chocomelk 

Interesses: lopen, fietsen, klussen in huis, bergwandelen 


