VOOR EEN PA AR DAGEN
H E T L E V E N VA N E E N W I E L E R P R O F
L E I D E N ? D AT K A N .

Eet,
Drink,
Fiets!

Joao Correia maakte op 34-jarige leeftijd zijn
debuut in het profpeloton en wil dat anderen min of meer hetzelfde kunnen beleven
als hij kortstondig ervoer. De fietsreizen die
hij met zijn bedrijf inGamba organiseert
hebben dan ook veel weg van een trainingskamp voor beroepsrenners.
Correia is een bijzondere figuur. Als
junior werd de jonge Joao kampioen van
Portugal, maar al snel koos hij voor zijn
studie in de VS. Eenmaal de 30 gepasseerd,
en werkzaam bij de Amerikaanse editie van
Bicycling, zat hij weer geregeld op de fiets
en bleek zijn talent. Cérvelo, vernieuwend
bezig in die tijd, gaf hem in 2010 de kans
alsnog prof te worden. Een groot sportief
succes werd dat niet, Correia was ook al
34, maar het was wel het begin van een
glansrijke carrière als manager (van onder
anderen Laurens ten Dam) en ondernemer.
Grote kans dat iedere Amerikaan die
succes heeft op Wall Street, van goede
wijn én fietsen houdt, het pad van Correia
inmiddels al heeft gekruist. Zijn reizen zijn
erg in trek onder zakenlui.

WIJNADVIES VAN EEN SOMMELIER
Toegegeven, Hotel La Perla in Corvara
– een van de bestemmingen die inGamba
aanbiedt – is dan ook niet goedkoop. Maar
hoe fijn is het om bij het diner wijnadvies
van een sommelier te krijgen, hoe prettig
is het dat ’s avonds je bed alvast is opengeslagen. En vooral, hoe aantrekkelijk is het
om na een flinke tocht door de Dolomieten
bij terugkeer in het hotel de benen te laten
masseren. De kans is dat je dan op de tafel
komt bij Raul, de man die Alberto Contador
tot zijn vaste clientèle rekent. Het tilt deze
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fietsvakantie boven alle andere uit, maakt
er een unieke ervaring van.
Dat de volgende ochtend je fiets – inGamba biedt arrangementen met wel zeer exclusieve huurfietsen (de Pinarello Dogma F8,
het model waarop ook Chris Froome rijdt )
– opgepoetst én afgesteld klaar staat, is nog
zo’n enorme plus. Een mailtje vooraf met

je exacte maten, en alles wordt geregeld.
Bidonnen staan ook klaar, net als de repen
en taartjes. Dat een volgwagen meegaat tijdens de trainingen is – zeker als er lek wordt
gereden óf moet worden bevoorraad – nog
zo’n sensatie. Niks mooiers toch dan je rechterarm op te steken als je merkt dat je een
afloper hebt, om een minuut later alweer
T EK S T EDWARD SW IER F O T OGR A F IE JERED GRUBER

mee te peddelen met de groep.
Ter voorbereiding op de Tour verbleef Laurens ten Dam enkele dagen in La Perla. Hij
maakte direct kennis met de wijze waarop
meegedacht wordt met wielrenners. Niet
alleen kon hij de kok, die doorgaans sterrenmenu’s bereidt, vragen om een extra bordje
pasta, ook aan letterlijk de kleinste dingen
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wordt gedacht. De inGamba-treatment betekent dat er, als je in alle haast vergeten bent
je oordopjes in te pakken, zonder te vragen
een nieuw setje naast je bed ligt. En dat je
het restaurant binnen dertig minuten weer
verlaten kunt hebben, met een red snapper
én een salade in je maag, als je na een lange
reisdag geen zin hebt om lang te tafelen.

Om de dagen daarna wél extra te kunnen
genieten.
Correia organiseer met inGamba behalve reizen naar de Dolomieten ook trips
in Toscane, de Provence, Portugal én
Californië. Overal hanteert hij hetzelfde
motto, met de belangrijkste levensbehoeften:
Eet, Drink, Fiets!
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