
Het interview 

 

Henri Van Achter – alias Rik Taxi – behoort tot de oudere renners van onze club. 

U vindt hem op zondag vaak bij de B’s, soms bij de A’s of de C’s maar altijd bij de 

après-vélo. De Blosom redactie nodigde hem uit voor een interview. Rik is de 

rust zelve, geniet zichtbaar van een blonde leffe, en van de vele krantenknipsels 

over zijn vroegere wielercarrière die hij voor deze gelegenheid heeft 

meegebracht.  

Wij schrijven Erps-Kwerps, café Central, zaterdag 20 augustus, 20u00 lokale tijd. 

 

“De liefde was groot en het vlees te zwak...” 

 

Rik, welk monster heb je nu meegebracht ? 

Ken je dat niet ? Dat is mijn monowheel, daar rijd ik straks mee naar 

huis. Vorig jaar gekocht in november, héél lang geoefend om er te 

kunnen mee rijden, en het is mij sinds enkele maanden toch gelukt. 

Na vallen en opstaan. Mijn kleinzoon was er na een goed halfuur mee 

weg… 

Voor rijpe mannen duurt het leerproces wat langer ? 

Ik word straks 72 (op 31 augustus, nvdr.) en de meeste kilometers doe 

ik op 4 wielen, of op 2 wielen uiteraard. Dus dat het bij mij wat langer 

duurt om zo’n monowheel onder de knie te krijgen is normaal nee? 

Volledig ‘t akkoord Rik, en ik zie weinig Blosommers zo’n ding kunnen “besturen”.  

Wanneer heb je de eigenlijke fietsmicrobe te pakken gekregen ? 

Ik heb mijn legerdienst gedaan in Oud-Heverlee in 1964. Ik heb altijd graag gefietst en in ‘t 

leger mocht ik gelukkig af en toe met de fiets gaan trainen. Ik was er vrachtwageninstructeur :  

de mannen leren rijden met de camion. Op een dag heeft een leerling – met mij als copiloot – 

tussen Hamme-Mille en Waver brokken gemaakt. Overkop, camion perte-totale en ik werd bij 

de commandant op het matje geroepen. 6 maand geen camion meer gezien. In die periode heb 

ik serieus véél kunnen trainen met de fiets… 

En dat was de aanloop naar een carrière bij de profs… 

Wel ja, na mijn legerdienst won ik enkele lokale koersen en werd ik in 1967 opgemerkt door 

Willy Jossaert, de ploegleider van Okay Whisky-Diamant die me een profcontract aanbood. Ik 

zat toen in de ploeg met Frans Verbeeck.  

Maar dat was geen groot succes. Bij mijn 1ste profkoers – dat was in Lessines – ben ik enorm 

zwaar gevallen in de sprint van de achtervolgende groep: ernstige hersenschudding, kaakbeen 

gebroken alsook enkele tanden. Mijn seizoen was direct voorbij. 



Een comeback diende zich aan? 

Neen. Ik ben na die val nog 2 jaar 

prof geweest, maar ik kon me niet 

meer opladen. Ik trainde niet graag 

en heb ook geen noemenswaardige 

resultaten meer gereden. Daar heb ik 

wel een beetje spijt van: te weinig 

motivatie, karakter en discipline 

getoond. En ik had ondertussen ook 

mijn vrouw Marie leren kennen. De 

liefde was groot en het vlees te 

zwak… 

Rik, toch heeft het geduurd tot 

2009 tot je bij Blosom aansluit. 

Waar heb je al die tijd gefietst ? 

Niet! Ik heb 40 jaar lang niet op een fiets gezeten. Gedegoutteerd na mijn korte profcarrière. Tot 

mijn lichaamsgewicht in 2007 richting de 100 kg ging. Toen pas ben ik weer beginnen fietsen. 

En zo opnieuw goesting gekregen. 2 jaar later sloot ik me aan bij Blosom. Ik herinner me nog 

dat ze in de eerste ritten 

veel op mij moesten 

wachten. 

Je bent intussen een 

gerespecteerde B-rijder 

die zelfs af en toe met de 

A’s durft mee te fietsen.  

Momenteel sukkel ik wat 

met de linkerknie, maar ik 

hoop toch stillekes om in 

de vlakke ritten nog eens 

met de A’s mee te gaan.                                                      

Als ik de vele 

krantenknipsels uit de jaren 60 bekijk, heb jij steevast een grote bril op. Draag jij nu 

lenzen dan? 

Ik heb 50 jaar lang een bril gedragen, tot ik op een dag in de gazet zag staan dat Koning Albert 

geopereerd werd door Dr. Tassignon (oogchirurg, nvdr.). Direct een afspraak gemaakt, heb lang 

moeten wachten maar zij heeft mij uiteindelijk quasi nieuwe oogpupillen gegeven. Dat is 

intussen 6 jaar geleden. 

Jouw bijnaam in de club is Rik Taxi. Je hangt tijdens de zondagsritten ook nu en dan aan 

de telefoon met het clienteel.  

Na de fiets heb ik altijd als taxichauffeur gewerkt. Mijn vader was zelfstandig. Hij reed overdag 

en ik ‘s avonds. In 1979 ben ik zelfstandig geworden en in 1992 heb ik me uitsluitend 

toegespitst op limousine service voor ondernemingen. Zo heb ik een mooi klantenbestand 

opgebouwd. Tegenwoordig besteed ik veel uit in onderaanneming, want ik ben gepensioneerd 

en kan het mij permitteren. Maar de leukste opdrachten voer ik nog zélf uit: nationaal maar 

ook uitstappen naar het buitenland.  

 

  



Daarna vertelde Rik nog héél wat verhalen die al dan niet het daglicht mogen zien. Het 

was intussen 22u30 geworden in de Central en met de rit naar Kerkom in ’t 

vooruitzicht wou hij toch niet te laat in zijn beddeken kruipen. Hij zette prompt zijn 14 

kg (!) zware monowheel onder zijn voeten en kon op het terras van de Central op héél 

wat belangstelling én bewondering rekenen voor het gemak en de souplesse waarmee 

hij met dat ... ding... de straat uit reed ! 

Hieronder nog enkele foto’s uit de oude doos... 

 

Vóór de start 

van een 

ploegentijdrit in 

1963 te Halle 

staat Rik (2de 

coureur van 

links) nerveus 

te wezen in het 

zog van zijn 

ploegmaat, een 

zekere... Eddy 

Merckx. 

 

 

 

 

Rik was niet enkel een stevig uit de kluiten gewassen 

coureur. Hij zorgde in het café van zijn moeder op jeugdige 

leeftijd ook voor spektakel op de rollen: op de foto vervangt 

hij al fietsend een binnenband... op een fiets zonder stuur! 



 

 

HENRI VAN ACHTER 

Steeds paraat tot vinnig sportvertoon 

   Henri Van Achter, aangesloten 

bij Evere Kerckhoek Sportief, de 

man met het leeuwenhart. Weinigen 

zullen in een koers immers zo open 

hun kans gaan als de man uit 

Diegem, die zich nooit door de 

aanwezigheid van een vedette laat 

afschrikken. Hij gaat zijn koers 

steeds zoals zij gepland werd, en 

dit komt in weinige woorden neer 

op vinnige strijd. 

   Hij schijnt echter een voorkeur 

te hebben voor zwaar weder. Hitte 

ligt hem schijnbaar niet zo goed. 

Wanneer het regent of waait dan 

schijnt hij opgezweept door de 

natuurelementen en presenteert hij 

koers van de bovenste plank. 

   Eigenlijk brengt hem dit hard 

rijden niet steeds loon naar 

verdienste, en toch gaat hij 

onverdroten zijn eigen weg. Nooit 

heeft hij schrik zich alleen in 

het avontuur te storten, en in de 

eindspurt gaat hij vrij en vrank 

zijn eigen kans. 

   Henri Van Achter moet het 

ongetwijfeld zeer ver brengen 

wanneer hij zijn temperament op 

tijd weet aan banden te leggen en 

zijn inspanningen beter zal 

doseren. 

   Alvast een flink element op 

onze Brabantse wegen. 

(B.M.) 


