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Het wielerjaar 2004 zal de geschiedenis
ingaan als het ‘Jaar van de Rekords!’

Erik Dekker: winst in Parijs-Tours
Oscar Freire: 3x regenboogtrui

Samensteller en auteur:
Herman Harens

WIELER JAARBOEK

Lance Armstrong:
6x Tour

Lance Armstrong wint als eerste renner in de wielergeschiedenis
voor de zesde keer de Tour, Roberto Heras wint als eerste
Spanjaard voor de derde keer de Vuelta, Richard Virenque wint
als eerste renner voor de zevende keer de ‘bolletje trui’ in de
Tour, Oscar Freire wint als eerste Spanjaard voor de derde keer
de regenboogtrui, Damiano Cunego is de jongste renner ooit die
de leiding neemt in de UCI-ranking, Alessandro Petacchi vestigt
met negen etappe-zeges in de Giro 2004 een na-oorlogs overwinningenrekord, Leontien van Moorsel wint als eerste vrouw
een derde gouden Olympische medaille op de weg (tijdrit + weg),
Paolo Bettini wint als eerste renner voor de derde keer de
Coupe du Monde, junior-dame Marianne Vos vestigt een rekord
door de wereldtitel junior-dames voor de derde keer in successie naar Nederland te halen en elite-sprinter Theo Bos bezorgt
Nederland na een periode van 33 jaar weer een regenboogtrui
op de sprint. Zo maar een aantal bijzondere rekords
in het wielerjaar 2004.
Naast deze fantastische sportieve gebeurtenissen
leed de wielersport in 2004 ook een groot verlies.
Gerrie Knetemann (53) overleed op 2 november
tijdens een mountainbiketochtje aan een hartstilstand. Het plotselinge verlies van een van de
allergrootste wielrenners – in woord en daad! –
was een enorme schok voor iedereen.
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Dit alles en nog veel meer vindt u in het
Wielerjaarboek 2004-2005, de 20e editie! Ook al
een kleine mijlpaal cq rekord om even bij stil te
staan. Twintig jaar wielergeschiedenis bestaande
uit miljoenen cijfers en leestekens samengevat in
20 prachtige boeken!
Het Wielerjaarboek 2004-2005 is een compleet
naslagwerk, waarin alle nationale en internationale
wielercategorieen aan bod komen. Kortom, een
naslagwerk dat iedere wielerliefhebber in zijn bezit
moet hebben!

Marianne Vos:
3x regenboogtrui voor Nederland

Herman Harens, de bedenker, initiatiefnemer,
auteur en samensteller van het Wielerjaarboek
(sinds de eerste editie in 1985) wil iedereen die op
welke wijze dan ook ooit een bijdrage heeft geleverd aan het Wielerjaarboek van harte bedanken.
Zonder die steun was het Wielerjaarboek nooit zo’n
betrouwbaar en overzichtelijk naslagwerk geworden.
Herman Harens
email: riaherm@xs4all.nl

Theo Bos:
wereldkampioen sprint
&
Paolo Bettini:
3x Coupe du Monde en
Olympisch kampioen

2004-2005

Damiano Cunego:
Giro-winnaar en jongste
leider UCI-ranking

2004

2005
Herman Harens
Frans Stoele
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