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De versnelling
Jennifer Bradbury

Twee vrienden, Chris en Win, maken in de zomer na het
afstuderen van hun middelbare school een fietstocht doorheen
de Verenigde Staten - ruim 3000 kilometer. Het is een heel
avontuur, maar dan komt het tot een breuk tussen de twee
jongens. Chris gaat alleen verder, maar als hij thuiskomt, blijkt er
geen spoor te zijn van Win. Wat is er met hem gebeurd?

De val
Matthias M.R. Declerq

Vijf jongens ontmoeten elkaar bij toeval in de loop van een paar
jaar, omdat ze alle vijf één doel kennen: de koers. Ze ambiëren één
voor één een carrière als profrenner. Op het jaagpad langs de
Schelde, van Gent naar Oudenaarde, trainen ze samen. Ze zijn
jong, viriel, populair, en schoppen het inderdaad tot profwielrenner.
Maar het leven blijkt harder dan de droom. Wat hen ooit
samenbracht, de koers, rukt hen ongenadig ook weer uit elkaar.



Ventoux
Bert Wagendorp

‘Ventoux’ van Bert Wagendorp vertelt het verhaal van de jonge,
veelbelovende dichter Peter Seegers, die op 25 juni 1982
verongelukt op de Mont Ventoux. Dertig jaar later gaan zijn vijf
beste vrienden, vier mannen en een vrouw, terug naar de
Provence. Wat is er al die jaren geleden gebeurd? Kun je keuzes
tenietdoen? Kan liefde een hechte vriendschap breken? Kun je
schuld hebben aan het noodlot? 

Ferrara
Bert Wagendorp

Ferrara is het vervolg op de bestseller Ventoux. Vijf jaar later
zien we de vrienden Bart, Joost, David en André terug, vijftigers
inmiddels in Ferrara, de fietsstad in het noorden van Italië. Daar
gaan de vier op zoek naar nieuw perspectief in hun leven. Een
roman over loyaliteit, het noodlot, humor als reddingsboei en de
onverbrekelijke band tussen vader en dochter.

Zonnebloemenzee
Jennifer Vrielinck

Xavier, Karim, Ferre en Solange hebben op het eerste zicht
weinig met elkaar gemeen. Ze zitten samen op school en lopen
elkaar af en toe tegen het lijf, meer niet. Tot dat incident met die
rode fiets... Xavier, Karim, Ferre en Solange vertellen dezelfde
gebeurtenissen elk op hun manier. Die vier waarheden maken
samen één levensecht verhaal over leven, liefde en vriendschap.

De idioot en de tederheid 
Yannick Dangre

Het is Tristan niet helemaal duidelijk waarom zijn oom Arthur er
zo naar snakt dat iemand zijn levensverhaal opschrijft. Hoopt hij
werkelijk dat hij, zodra alles op papier staat, definitief korte
metten kan maken met wat er vier jaar geleden in hun familie is
gebeurd? Arthur en Frank zijn een fietsenwinkel begonnen
nadat ze de zaak van hun ouders van de hand hebben gedaan,
maar daarmee zijn ze nog niet van hun vader af, en ook niet van
zijn leugenachtigheid.



Non-fictie

Draag nooit een gele trui
Alex Van der Hulst

Een ode aan de amateur wielrenner. In Draag nooit een gele trui
legt Alex van der Hulst de ongeschreven wetten van het
wielrennen. Zo mag je bijvoorbeeld niet teamkleding dragen van
een wielerteam waar je geen lid van bent en draag je geen
regenboogtrui als je die nooit gewonnen hebt. Het is een
humorvol boek dat een interessante inkijk geeft in de wereld van
het (amateur) wielrennen. Over mannen met dikke buikjes op de
stang van een lichtgewicht racefiets zonder bel.

De suikerspin en andere wielerverhalen
Thijs Zonneveld

Thijs Zonneveld verzamelt zijn beste verhalen over de almaar
populairder wordende wielersport in Nederland. En dat kan ook
niet anders, met een generatie coureurs die succesvoller blijkt
dan ooit. Tom Dumoulin, Wout Poels, Niki Terpstra en Bauke
Mollema krijgen de mensen op de been. Zonneveld schrijft in
zijn onnavolgbare manier over hun prestaties en over wat hem
fascineert in het wielrennen en voegt daar verhalen over zijn
eigen bescheiden ervaringen in het peloton aan toe.

Alleen maar een fiets
Kees De Jong

In 'Alleen maar een fiets' schrijft Kees de Jong over de sport die
populairder is dan ooit: wielrennen. Met medewerking van o.a.
Laurens ten Dam, Thijs Zonneveld, Karsten Kroon, Thomas Dekker
en Mathieu van der Poel. De Jong schrijft voor de hipsterman, de
poetser, de windhapper en de stoemper. De man voor wie zijn
fiets een uiting is van een beter bestaan, een lifestyle, waarbij
goede smaak minstens zo belangrijk is als hartslag, trapfrequentie,
gemiddelde snelheid en het aantal kilometers dat hij per jaar
trapt.

De rode lantaarn
Max Leonard
‘Ben je een verliezer als je een wielerwedstrijd van meer dan
3.000 kilometer uitrijdt? Wat als jouw verlies een teamgenoot
hielp om te winnen? Wat als bij anderen de wil om de Tour te
voltooien ontbrak? Wat als je probeert laatste te worden?
Froome, Indurain, Zoetemelk, Merckx – we kennen de winnaars
van de Tour de France, maar wie zijn de rode lantaarndragers?



De Tour de France met de Britse slag
Tim Moore

Tim Moore lijdt aan overgewicht en is lui van aard bovendien.
Toch besluit hij op een dag om de route van de Tour de France
van het jaar 2000 te fietsen. Dat dit niet allemaal vanzelf gaat en
gepaard gaat met veel ongemak, talloze grappige voorvallen
en een flink aantal inzinkingen spreekt voor zich. Onderweg leert
de lezer ook nog een boel bij over koersen, de Tour en de ware
aard van Frankrijk en zijn inwoners.

De filosofie van de heuvel: op de fiets naar Rome
Ilja Leonard Pfeijffer en Gelya Bogatishcheva

Je bent een langharige schrijver met - ahum - licht overgewicht
en je houdt van je biertje en je sigaretje. Je hebt geen conditie.
Op een zondagmiddag beslis je om samen met je nieuwe
vriendin naar Rome te fietsen. Je vertrekt meteen, om kwart voor
vier. Jij met een rugzakje en je zesdehandse koersfiets - 95 euro
kostte die - en je vriendin met haar gele mountainbike. Het klinkt
als een idioot plan, maar Ilja Leonard Pfeijffer en zijn vriendin
deden het. En ze zijn er geraakt.

De man en zijn fiets: wielerverhalen
Wilfried De Jong

Een verzameling korte verhalen over de koers. Over Bettini en
Boonen, de tragiek en de gekte van topsport, de Giro en de
Tour, over demarreren en doping.

Helden van de Tour
Jan Cleijne

1903. De eerste etappe van de eerste Tour de France ooit: 467
kilometer lang, op loodzware fietsen zonder versnellingen of
remmen, zonder hulp van technici of verzorgers. Winnaar
Maurice Garin wordt de eerste held van de meest tot de
verbeelding sprekende wielerwedstrijd die nog veel meer helden
zal baren. Van Gino De Vrome over Fausto Coppi en ‘onze’
Kannibaal Eddy Merckx tot dopingzondaar Lance Armstrong. Die
helden vormen de rode draad doorheen deze geweldige
sportstrip.



In de woestijn fiets je niet
Peter Delpeut

In de woestijn fiets je niet. Dat weet iedereen. Peter en zijn lief,
Céline, doen het toch. Ze doorkruisen de Kalahari in Namibië, de
Sinaïwoestijn in Egypte en de Marokkaanse Sahara. Hemelse en
helse momenten wisselen elkaar af...


