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Nijntje 
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weer 

de koning 
drinkt bier schouderduw 
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commentator 
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omgeving 

fan op 
parcours 

"grootste sport-
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kilometer" "peloton" opmerking 
over doping 

de koning in 
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"dit is dé 
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opmerking 
over het 

weer 
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"drink wel 
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overwinning" 
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fietsland" 
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beeld Blaudzun tekst op (dak 

van) gebouw 
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"dit is dé 
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