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De koers speelt zich niet alleen op de weg af. Met de regelmaat
van de klok duiken we diep in de coulissen van het peloton

De kooktruck van Team
Met kok Merel Poorthuis
“Elke renner
een bord met
zijn naam op”

Geen eitje naar keuze
De werkdag voor de
kok begint met het
maken van een ontbijt.
Ook dat gebeurt in nauw
overleg met de voe-

dingsexperten. Kok
Merel: “Dat kunnen
pannenkoeken zijn, of
havermout, of een omelet. Maar ook hier wordt

niet geïmproviseerd.
“Een renner die komt
vragen of ik even snel
een omelet met kaas en
ham voor hem kan
klaarmaken, zal ik moeten teleurstellen.”

Twee voedingsexperten, drie koks
Team DSM heeft vier
voedingsexperten,
waaronder Joline Versteegen en Lisa Nijbroek, en drie koks in
dienst. Merel Poorthuis
(32) is een van de koks.
“Hoe word je dat? Goede vraag. Ik was jaren
accountmanager, maar
dat was niet mijn
droombaan. Dus ben ik
met alles gestopt en
met de rugzak op wereldreis getrokken. Dan
wist ik al wel dat mijn
hart bij het koken lag.
In Mexico, Peru: soms
ging ik gewoon een res-

taurant binnen en
vroeg ik of ik mocht
meekoken. Uiteindelijk
zag ik die vacature bij –
toen nog – Sunweb.
Vanuit een hostel in
het Colombiaanse Medellin heb ik via Skype
gesolliciteerd. Tien dagen later vertrok ik
naar de Giro om voor
Tom Dumoulin te koken. Dat was in 2018.
Het is de perfecte job:
reizen, koken, gezondheid en wielrennen zijn
stuk voor stuk passies
van mij. Dat combineert het allemaal.”

Kok beslist over kruiden
De kok beslist hoe hij
zijn gerechten op
smaak brengt. Zolang
het maar niet te pikant
is. “Kwestie van maagen darmproblemen te
voorkomen.”
Nog een discussie: veel of weinig zout? Experte Lisa: “Daar bestaan de meest
uiteenlopende
meningen over.
Alle zout mijden
om misschien

Elke dag pasta
Klopt het cliché dat
renners elke dag pasta
eten? “Toch wel”, zegt
kok Merel: “Zeker bij
de herstelmaaltijd na de
koers. Daarom probeer
ik voor het avondeten af
te wisselen
met aardappelen rijstgerechten.” Toch lijken de renners
zich niet te
storen aan al
die pasta. Experte Lisa:
“Om de eentonigheid te
doorbreken,
kozen we een

honderd gram lichter
te zijn is ook niet ideaal als je lichaam daardoor op andere vlakken belemmerd wordt
en je misschien trager
gaat rijden. Wij
weten van elke
renner exact
hoeveel vocht en
zout hij verliest,
waardoor we dat
optimaal kunnen aanvullen
als we dat
willen.”

paar jaar geleden meer
voor couscous en quinoa. Dan kwamen de
renners zelf naar ons: of
het toch geen pasta kon
zijn, en liefst met tomatensaus.” De kok
maakt er wel een punt
van om voor het diner
een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert aan te bieden. Kok
Merel: “Je
moeten de calorieën ergens in
kwijt. Je kan
niet alleen
maar pasta geven. En: het is
lekkerder.”

Maaltijd in Tupperware

Frietmandje, maar nooit frieten

In de kooktruck worden
drie maaltijden bereid. Het
ontbijt, het avondeten én de
herstelmaaltijd. Die laatste
wordt bewaard in Tupperwarepotjes die mee in de
koelkast op de rennersbus
gaan. Kok Merel: “Die eten
de renners dan onmiddellijk
na de race, op weg naar het
hotel.”

Het is een frietmandje, maar
hier wordt het voor iets anders gebruikt. Kok Merel:
“Ideaal om pasta in af te wegen.” Een frietketel is taboe.
Zoals renners zich sowieso
niet veel illusies moeten maken. Op gastronomische uitspattingen hoeven ze niet te
rekenen. Experte Lisa: “Niet
dat er niks mogelijk is. Appel-

taart kan. Maar dan zullen we
meer appelen en minder deeg
gebruiken. Of pizza, maar dan
met een volkoren bodem,
minder kaas en meer groenten.” Maar ook dat wordt in de
berekeningen meegenomen.
Zelfs als er na een zege een
glas champagne wordt gedronken, gaat dat mee in ons
schema.”
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Kooktrucks zelf samengesteld

Menu maanden vooraf uitgestippeld

Het idee rees in
2018. Een jaar later
volgde de eerste
kooktruck. Vandaag
zijn er al twee. “Zo
hebben we bij een
dubbel wedstrijdprogramma altijd onze
eigen keuken”, zegt
experte Lisa. De
trucks werden door
de koks en de voedingsexperten samengesteld. “Een fri-

Het menu van de renners wordt vaak weken,
zelfs maanden vooraf
bepaald. “Zodra het
parcours van de Tour
bekend is, beginnen we
eraan”, zegt experte
Joline. “Wat zijn zware
ritten? Wanneer zijn de
rustdagen? Daarvan
hangt veel af.” Ruim
voor de koers begint,
gaat het menu voor de
drie weken durende
ronde naar de renners.
Dan kunnen nog kleine
wijzigingen aangebracht worden. Wat
niet de bedoeling is:

teuse was niet
nodig. (lacht)
Er is wel een
afwasmachine, oven,
koelkasten,
een vacuümmachine om
eten te bewaren en een ingebouwde generator.
Zelfs in de bergen,
waar geen elektriciteit is, kunnen we ko-

ken.” Kok Merel rijdt
met de truck: “Ik heb
er speciaal mijn rijbewijs C voor gehaald.”
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renners die nog tijdens
de wedstrijd wijzigingen
willen aanbrengen, laat
staan hun eigen menu
willen samenstellen.
Door de drukte van een
rittenkoers zou dat
logistiek niet haalbaar
zijn. “Als de ronde begonnen is, moet de volledige focus op de wedstrijd liggen.” Het menu
is in principe voor iedereen hetzelfde, alleen de
hoeveelheid is anders. In
de truck wordt ook alleen voor de renners gekookt. De staf moet het
met de hotelkost stellen.

Niet langer muizen in de keuken
Hygiëne. Dé reden
waarom Team DSM in
2018 besliste om met
aparte kooktrucks te
werken. “Het geeft je
meer controle op de
kwaliteit en de manier
van werken”, aldus voedingsexperte Joline
Versteegen. “Voordien
waren we afhankelijk
van de keuken van het
hotel waarin we terechtkwamen. Maar dan
zag je dingen… Er waren
keukens waarin de muizen nog rondliepen. Dat
viel niet meer te rijmen

met het professionalisme van de ploeg.”
Kok Merel beaamt: “Je
weet ook niet wat er
’s nachts in de koeling
van zo’n keuken gebeurt. Of hoe vaak het
afwaswater wordt gereinigd. Terwijl door
één bacterie je hele
wedstrijd om zeep kan
zijn. We zijn ook erg
met hygiëne bezig.
Sinds corona kook ik
met een mondkapje,
maar de handschoenen
bijvoorbeeld droeg ik
ook al.”

Elke renner een gepersonaliseerd bord

Alles op de weegschaal
Alles wordt afgewogen. En met
alles bedoelt de kok echt alles.
Merel: “Klinkt makkelijk, maar
het is meer dan even de pasta
afwegen. Maak ik bijvoorbeeld
een zoete aardappelgerecht,
met avocado, feta en noten, dan
moet ik al die koolhydraat- en
eiwitproducten per renner
apart afwegen. Dat vraagt om
nauwkeurigheid en kost tijd.”

Wel olijfolie, boter taboe
De ploeg heeft zijn eigen
sponsor die olijfolie aanlevert: Finca Duernas. Maar
daarmee wordt spaarzaam
omgesprongen. Boter is taboe. “Tenzij op een sneetje
brood bij het ontbijt.” Vroeger hadden renners op dat
vlak meer keuze. “Toen we
met die gepersonaliseerde
borden begonnen, lieten we

de renners op de rustdag
vrij: ofwel stelden wij hun
bord samen ofwel aten ze
wat ze wilden”, legt experte
Joline uit. “Eerst was het
nog fiftyfifty. Maar vandaag
vragen alle renners dat wij
ook op rustdagen bepalen
wat ze mogen eten. Door
tot op de gram te zeggen
wat ze mogen eten, nemen
we hen een zorg uit handen. Minder stress dus.”

Zowel bij het ontbijt
als het avondmaal krijgt
elke renner een bord op
zijn maat. De voedingsexperten zeggen hoeveel iedereen krijgt, de
kok weegt af. Hoe dat
wordt bepaald? Experte
Joline: “Vooraf kijk je
al naar het profiel van
de wedstrijd van die
dag. Bijvoorbeeld: Giro,
rit zes, redelijk vlak,
dan weet je al ongeveer
hoeveel calorieën een
renner zal verbruiken.
We baseren ons ook op
de historische data die
we van elke renner hebben. Na de koers stuurt
de renner dan zijn data
door. Hoelang zat hij op
de fiets, zijn gemiddelde wattage… Dan gaan
we herberekenen en bezorgen wij onze conclusies aan de kok. Bij-

voorbeeld: voor renner
A is het 150 gram pasta,
met 100 gram kip…
Voor renner B maar
120 gram pasta. Daar
zijn we in het seizoen
elke avond mee bezig.”
Kok Merel: “Op basis
daarvan maak ik een
menu op en weeg ik per
renner af wat hij mag
eten. Dat is persoonlijk.
Letterlijk. Elke renner
krijgt ’s avonds een
bord met zijn naam op.”
Bijscheppen wordt niet
gedaan, zegt experte
Joline. “Heeft een renner toch nog honger,
neemt hij eerst even
contact op. Hetzelfde
gebeurt als hij zijn bord
niet leeg eet. Dan stuurt
hij een foto van wat
overblijft en nemen wij
dat mee in onze berekeningen.”

Eten in truck bewaard

kok Merel aan: “Omdat
we alles dagvers willen,
wordt het eten zo veel
mogelijk ter plaatse gekocht, meestal de dag
zelf. Wat niet eenvoudig
is. In de Tour doe ik dat
in de voormiddag, als ik
met mijn truck op weg
ben naar het volgende
hotel. Soms heb je een
supermarkt vlakbij,
maar in de bergen is het
soms zoeken.”

Om geen enkel risico te
nemen wordt het eten
van de renners in de
truck bewaard. Een delicate kwestie. “Die koelkasten draaien daarom
op een aparte accu”, zeggen voedingsexperten
Joline en Lisa. “Ben je
onderweg met de truck,
dan blijven ze werken.”
Dat is belangrijk, vult
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