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TOURHELD HOOGERLAND VERRUILT ZIJN VLAKKE ZEELAND VOOR DE BERGEN
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VAN OOSTENRIJK

Vergenoegd kijkt Hoogerland uit over het meer bij zijn nieuwe woonplaats Velden am Wörthersee. De
’Zeeuwse Leeuw’ heeft graag water om zich heen.

Nieuwe wegen
DE BEVLOGENHEID WAARMEE JOHNNY HOOGERLAND ALS WIELRENNER VELE HARTEN STAL, is er ook in het nieuwe hoofdstuk van
zijn leven. De ’Zeeuwse Leeuw’, die in de Tour de France van 2011 door
een auto in het prikkeldraad werd gekatapulteerd maar de tocht, hevig bloedend, voortzette, emigreert uit Nederland. Het plaatsje Velden
am Wörthersee in Oostenrijk trekt hem en zijn gezin als een
magneet weg uit Zeeland.

Johnny Hoogerland
verkent het
Oostenrijkse
asfalt.

door Hans Ruggenberg

H

et
bloed
dat
onophoudelijk uit zijn
zwaargehavende
benen stroomde
is allang gedroogd, net als de
tranen die later
op die tiende juli
2011 in Saint-Flour
op het podium vloeiden. De littekens op
zijn benen zijn voor
eeuwig de zichtbare
herinneringen aan
die vreselijke val,
met het beeld dat de
wereld overging en
velen tot tranen
roerde.

Verbeten

Door dat dramatische incident en zijn
daaropvolgende verbeten gevecht tot en
met Parijs verwierf
hij tegen wil en

Johnny en Gerda Hoogerland gaan met hun dochtertjes Saar en Tess (met het roze truitje) verkassen
FOTO GERARD VAN OFFEREN
naar Oostenrijk.

dank de heldenstatus. Hoogerland heeft het een plekje
gegeven, evenals zijn wielercarrière vol hoogtepunten. Hij kijkt liever vooruit
naar de nieuwe uitdaging
met zijn gezin, die 1200 kilometer ver weg ligt van de
voor hem vertrouwde zee,
wind, regen en dijken van
’zijn’ Zeeland.
„Ich bin Saar”, spreekt de
oudste (4) van de twee dochters met ondeugende kuiltjes in haar wangen al haar
eerste woordjes Duits. Ze
huppelt door de kamer met
een energie waarmee haar
vader in zijn actieve loopbaan regelmatig wielerwedstrijden kleurde. De jongste
van de twee,
Tess (2), smeert
haar
gezicht
onder met de
tomatensaus
van haar pasta, terwijl vader
Johnny (34) enthousiast foto’s laat zien van het pension
waarvan hij en zijn vrouw
Gerda eigenaar zijn geworden.
„Dit is onze droom, die nu
werkelijkheid gaat worden”,
zegt Gerda, waarna Johnny
de plannen ontvouwt. „Pension Hoogerland gaat het
heten. We willen een omge-

ving creëren voor mensen
die een actieve vakantie willen, al is er voor ieder wat
wils hoor. In het hoogseizoen richten we ons puur op
’gewone’ vakantiegangers,
maar daarbuiten bieden we
fietsarrangementen aan die
vooral gericht zijn op het bedrijfsleven. Daarin willen
we iets creëren, waarin we
onderscheidend zijn. We
wilden ook per se een pension en geen appartementen.
Met dit idee is contact met
onze gasten essentieel.”

Trots

Oud-wielerprof Hoogerland wijst trots naar de web-

In ’Pension
Hoogerland’ is
er ook plaats
om te luieren.

venië weer terug te keren.
Tevens zijn er ook mountainbike-parcoursen, er is
echt zoveel variatie. Twee
uur rijden met de auto en je
zit in een gondel in Venetië.
En het centrum van Velden
am Wörthersee ligt op 500
meter van ons pension, een
mooie bruisende plek waar
ook van alles te doen is.”
Tijdens hun huwelijksreis
afgelopen zomer sloeg de
vonk
over
naar
het
plaatsje in de
Oostenrijkse
deelstaat Karinthië. „We
waren in februari al gaan kijken. We
werden nog enthousiaster
toen we er in de zomer van
dit jaar terugkeerden”, zegt
Gerda. „We wilden een plek
met meerdere seizoenen.
Tijdens de zomermaanden
is het hier prachtig. Wij zullen van april tot en met december open zijn.”
Het idee om Nederland te
verlaten ontstond vorig jaar,

’Onze droom gaat nu
werkelijkheid worden’
site
(pensionhoogerland.com), die vanaf vandaag online is. „Daar kun je
alles vinden waar we voor
staan. Het gaat zeker geen
puur fietshotel worden,
maar je kunt daar met de
fiets wel alle kanten op. Je
kunt een route uitstippelen,
waarmee je binnen veertig
kilometer een ’bakkie’ in
Italië kunt doen om via Slo-

toen Johnny Hoogerland na
nog twee jaar als boegbeeld
bij Team Roompot-Nederlandse Loterij besloot zijn
fiets aan de wilgen te hangen. „We hebben er tijdens
mijn carrière al vaker over
gesproken dat we iets voor
onszelf wilden”, zegt Johnny, die zijn hoogtepunt als
wielerprof kende in 2013
toen hij Nederlands kampioen op de weg werd. „Maar

een risico. Maar we kiezen
er liever voor om onze
droom na te streven dan de
zekerheid, met kans op de
sleur. We denken dat we
met deze keuze nog gelukkiger worden dan we al waren.”

Gezin

„Ook willen we meer als
gezin ons leven doorbrengen”, vervolgt Johnny. „Met

’Vast geen heimwee met
dat water in de buurt’
in Nederland iets beginnen,
is onbetaalbaar, vandaar
dat we het over de grens zijn
gaan zoeken.”
„We zijn echt wel gelukkig hoor”, vervolgt Gerda.
„Maar ja, het idee dat we de
rest van ons leven een van
negen tot vijf baan hebben,
zien we niet zitten. Natuurlijk is het spannend, investeren we geld en nemen we

dit pension hebben we onze
kinderen vaker om ons
heen, want in mijn periode
als wielrenner heb ik mijn
drie meiden al vaak genoeg
moeten missen.”
Gerda: „Hoe de rest van de
familie reageert? In eerste
instantie vonden mijn ouders het wel moeilijk, maar
het zijn zelf ondernemers,
dus ze begrijpen het wel.”

Johnny: „Mijn vader ervoer
het ook eerst als een shock,
maar is inmiddels ook gewend aan het idee. Ach, we
zitten ook niet aan de andere kant van de wereld hè,
het is Oostenrijk. Voor onszelf is het ook wennen om
weg te zijn van je vertrouwde omgeving, familie en
vrienden.” Gerda: „Ik verwacht echter dat ik me beter op mijn gemak voel dan
toen ik in de winter van
2011 vanuit Drenthe hier
naartoe verhuisde.”
„Johnny ging toen naar
Spanje om te trainen en
ik zat hier helemaal alleen. Nu gaan we met het
hele gezin. Dit gaat me minder moeite kosten hoor.”
En de ’Zeeuwse Leeuw’
laat weten dat de kans op
heimwee, met de Wörthersee en Ossiacher See in de
buurt, gering is. „Eerlijk is
eerlijk. Ik vind het altijd fijn
om water om me heen te
hebben. Dus voelt dit zeker
als een beetje thuiskomen…”

