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Gerard Legerstee publiceert eerste 
literaire thriller als ePub 
 
Droomsponsor beschrijft 
onverwachte en niet meer te stuiten 
golf van geweld in profwielrennen 
 
 
BERGSCHENHOEK - Leidt een nieuw dopingschandaal bij het profwielrennen tot moord 
en doodslag in Limburg? Die brandende vraag is het uitgangspunt voor Droomsponsor, de 
eerste literaire thriller van de hand van Gerard Legerstee. Droomsponsor is vanaf zaterdag 
1 juni 2019 verkrijgbaar als ePub in de online boekhandel.  
 
In Droomsponsor wordt de lezer met veel vaart, spanning en verrassende wendingen meegevoerd 
naar het onverwachte eindplot. De scherpe en soms humoristische dialogen verraden de grote 
liefde van de auteur voor de wielersport maar spelen ook goed in op een aantal actuele 
maatschappelijke thema’s. 
 
In deze Nederlandse thriller wordt pijnlijk duidelijk welke immense belangen er in het huidige 
profwielrennen op het spel staan voor wielrenners, begeleiders en sponsors, en hoe dit kan 
escaleren tot een onverwachte en niet meer te stuiten golf van gewelddadigheid.  
 
Ongeluk of … moord? 
Na het dodelijke ongeluk van profwielrenner Donny gaan zijn fietsmaatje Koen en 
wielerjournalist Mirte op onderzoek uit tot frustratie van de Maastrichtse recherche. Was het wel 
een ongeluk? Of is Donny vermoord, omdat hij uit de school dreigde te klappen over 
dopinggebruik binnen zijn wielerploeg? Welke rol speelt de sponsor van de wielerploeg? Tijdens 
hun zoektocht naar de waarheid, raken Koen en Mirte verstrikt in een levensgevaarlijk web van 
intriges, wraak en geweld. Nadat ze eindelijk tot een verrassend inzicht zijn gekomen, staat het 
koppel een laatste gevaarlijke confrontatie te wachten. 
 
Over de auteur 
Gerard Legerstee (1956) heeft een radicale ommezwaai in zijn carrière gemaakt. Na 36 jaar in de 
financiële dienstverlening, is hij als zelfstandig interimmanager (financial) change processes aan 
de slag gegaan. Inmiddels heeft Legerstee twee non-fictieboeken geschreven (SplitsING en Dit 
was mijn laatste marathon, toch …?, uitgegeven via Smashwords.com). Droomsponsor is de 
eerste literaire thriller van deze veelbelovende auteur, gesitueerd tegen de achtergrond van zijn 
geliefde wielersport. 
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Noot voor de reactie (niet voor publicatie) 
 
Recensie-exemplaren en interviewverzoeken: 
Voor meer informatie, een digitaal recensie-exemplaar en/of interviewverzoeken kunt u contact 
opnemen met uitgeverij Het Boekenschap (info@hetboekenschap.nl) of direct met auteur  
Gerard Legerstee op telefoonnummer (06) 30 333 800 of mail naar: gjlegerstee@gmail.com.	
	
Rechtenvrij beeldmateriaal in hoge resolutie:  
www.hetboekenschap.nl/droomsponsor  
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