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Special 
12 februari 2013

Hoera, ALV!
Ik kom er aan!
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ken hun plannen van dit jaar kort presenteren. Alles 

bij elkaar is dat een mooi rijtje en een goede reden 

om zelf naar de ALV te komen.

Natuurlijk is er ook aandacht voor onze samenwer-

king in de coöperatie en de samenwerking met de 

Volharding. Onderwerpen waar sommige bestuursle-

den afgelopen winter veel tijd in hebben gestoken. 

In een vorig nummer van de Cadans schreef ik daar 
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ook al over. Volgens mij gaan we langzaam maar 

zeker de goede kant op, maar meer daarover dus 

tijdens de ALV. Misschien een extra reden om 12 

februari naar het paviljoen te komen?

In het bestuur hebben we afscheid genomen van 

Pascal Wesselink (andere en drukkere functie op 

zijn werk) en Milco van Haaften (zijn kinderen 

gaan rijden voor WTC Woerden). Hun plaatsen 

zullen voorlopig niet worden opgevuld, maar 

hun portefeuilles worden overgenomen door 

andere bestuursleden. 

2013 is ook het jaar waarin het EYOF (European 

Youth Olympic Festival) in Utrecht plaatsvindt. 

Talenten in verschillende sporten waaronder het 

wielrennen gaan van 14 – 19 juli in en rondom 

Utrecht de strijd met elkaar aan. De wielerwed-

strijden worden op Het Lint verreden, maar op 

de Berg zullen een aantal side-events worden 

georganiseerd voor de jongere categorieën en 

de handbikers. Ook de medewerkers van de ge-

meente Utrecht zullen op de Berg de strijd met 

elkaar aan gaan. 

Maar we hebben niet alleen vergaderd de afge-

lopen maanden. Voordat het winterse weer half 

januari toesloeg, hebben we op zondagochtend 

met een bont gezelschap van renners en Stadi-

onista’s de eerste (duur)kilometers van 2013 

weggetrapt. En wat is er in januari lekkerder 

dan met een zonnetje, temperatuur net boven 

het vriespunt en de wind beetje tegen over de 

Lekdijk naar Amerongen te fietsen…?

Ik verwacht jou de 12de bij de ALV!

Nelly Voogt
voorzitter WV Het Stadion

Voor je ligt een speci-
ale editie van de Ca-
dans, die is gewijd aan 
het jaarplan én aan de 
ALV op dinsdagavond 
12 februari in het 
Paviljoen. De ALV is de 
gelegenheid bij uitstek 
om je betrokkenheid 
bij de club te laten 
zien en je mening over 
de plannen te laten ho-
ren. Dus: komt allen!

Het bestuur heeft een jaarplan 

gemaakt om te laten zien wat er 

zoal binnen de vereniging gebeurt. 

Van de 
vrouw 
met de 
hamer

Als wielrenner kies je aan de 
vooravond van een nieuw seizoen 
altijd doelen uit, momenten waar-
op je goed wilt presteren. Als club 
doet Het Stadion dat ook. 

Het bestuur heeft voor 2013 een mooie lijst met 

plannen gemaakt, met voor elk wat wils. 

Iedere rennerscategorie komt aan haar trekken. En 

ook de club als geheel. Op de ALV komen al die plan-

nen ter sprake – en natuurlijk ook de centjes daar-

voor. Cadans vat het jaarplan hier kort voor je samen.

On the road
De meeste aandacht gaat in 2013 uit naar de weg-

wielrenners. Logisch want dat is een heel grote groep 

van onze bijna 500 leden. We blijven doen waar we 

goed in zijn, rondjes rijden op de Berg – vier keer in 

de week. Nieuw is een trainingsweekend in Zuid-

Limburg of de Ardennen, in mei of juni. 

De jeugd mag zich tot en met de junioren verheugen 

in extra aandacht van een uitgebreide groep trainers, 

met ieder een eigen doelgroep. De nieuwelingen 

krijgen zelfs de beschikking over een zeer ervaren 

ploegleider, Ab Nederlof. Hij legt in deze Cadans op 

bl. 8 en 9 uit wat zijn pupillen kunnen verwachten. 

Voor de handbikers staan twee trainingskampen op 

de agenda: in april op het thuisparkoers en eind mei 

Rijdend op het asfalt van de Berg heb je niet altijd in 

de gaten dat er in het Bikepark gewerkt wordt aan 

nieuwe features en er nieuwe lijnen worden gecre-

eerd. En mountainbikend over de toppen van het re-

creatiegebied lijken de trainingen van de handbikers 

heel ver weg. In het jaarplan 2013 staan alle activi-

teiten die door en voor de verschillende disciplines 

worden georganiseerd bij elkaar. Tijdens de ALV zul-

len de vertegenwoordigers van de diverse sporttak-

Samenvatting van 
het Jaarplan 

Ambities 
in 2013
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in Papendal. Twee keer kan de groep deelnemen aan 

een toertocht en dan is er nog de traditionele jaar-

lijkse landelijke wedstrijd voor onze toppers. Nieuw 

is een tijdritcompetitie in de zomertijd. 

De vrouwen – ook wel Stadionista’s genoemd – kiezen 

na een wat stil jaar voor een hernieuwde kennisma-

king met het wedstrijdgebeuren. Ervaren rensters 

begeleiden de nieuwkomers hierbij. Ook hier een 

trainingskamp in april. Lees meer op bladzijde 7.

Off the road
Mountainbikers, fourcrossers downhillers en dirt 

jumpers kunnen in 2013 kiezen uit een gevarieerd 

aanbod op de Berg of in het Bikepark.  Met vrije en 

met basistrainingen, ook soms elders in het land en 

daarbuiten  – als de tracks maar wild en bloedstol-

lend zijn. Op 20 en 21 april gaat het Bikepark weer 

open met een Mini Downhill Cup. Lees ook bladzijde 

5, 10 en 11.

De veldrijders en mountainbikers komen van okto-

ber tot kerstmis aan hun acrobatische trekken in de 

cross-competitie op de Berg. Misschien komt er weer 

een wekelijkse veldrittraining, maar dan moet er wel 

licht zijn.

Stadionleden waren al welkom op de nieuwjaarsborrel 

en zijn het in oktober bij de seizoensafsluiting. Beide 

bedoeld om het clubgevoel te versterken. 

Er moet in 2013 gescoord worden rond de Coöperatie. 

Er liggen afspraken over een taakverdeling voor de 

vrijwilligers. Die moeten nu handen en voeten krij-

gen. Op bladzijde 12 en 13 lees je hier meer over.

Tenslotte de eeuwigdurende kwestie van de sa-

menwerking tussen Het Stadion en De Volharding. 

Daarin opereert ons bestuur heel voorzichtig. In 2013 

bekijkt een werkgroep met enkele bestuurders van 

beide verenigingen hoeveel samenwerking mogelijk 

is. Op 1 oktober moet dat helder zijn. Dit punt wordt 

uiteraard weer vervolgd in 2014.

Rogier Wiercx

13, 14 en 15 April aanstaande 
is het weer zover! We gaan dan 
naar Bouillon voor een oergezellig 
mountainbike-weekend.

Het onderkomen is wederom de jeugdherberg in 

Bouillon (www.lesaubergesdejeunesse.be/Les-Auber-

ges-de-Jeunesse,1?lang=nl). Inmiddels spreken we 

uit ervaring: een uitstekende en gezellige accommo-

datie met een uitgebreid ontbijtbuffet, prima bbq-

mogelijkheden en natuurlijk overheerlijke Belgische 

bieren. 

MTB Bikeweekend 
Bouillon

Agenda 
ALV

1. Opening
2. Vaststelling agenda en 

quorum
3. Mededelingen en 

ingekomen stukken
4. Financieel jaarverslag 

2012
5. Verslag 

kascontrolecommissie 
6. Bestuurssamenstelling
7. Uitreiking Cees van 

Vlietprijs 2012 
 
Pauze met consumptie op 
kosten van de club 

8. Presentatie jaarplan 2013
9. Begroting 2013
10. Rondvraag 
11. Sluiting

Heb je zin om mee te gaan? Meld je dan aan en stuur 

een e-mail naar atb@wvhetstadion.nl Zet in het 

onderwerp van je e-mail: bikeweekend Geef in de 

e-mail je 06-nummer door.

Introducés zijn natuurlijk welkom! Zij melden zich 

ook aan via het bovengenoemde e-mailadres, met 

daarbij een vermelding van de volledige naam, leef-

tijd, adres, woonplaats en 06-nummer.

Meld je z.s.m. aan, want bij grote belangstelling is er 

wellicht een maximaal deelnemersaantal. De kosten 

voor de accommodatie, incl. twee overnachtingen & 

2x ontbijt bedragen slechts 50,00 euro per persoon! 

Bouillon 2012
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in de kleedkamers, maar de erva-
ring leert dat niet alle leden in de 
gelegenheid zijn. Want waarom 
zou je eigenlijk komen?

Voorzitter Nelly Voogt hoeft niet lang te denken over 

het antwoord. ‘Als je ergens iets van vindt dan is 

dit de plek om het te melden. Bovendien is het een 

goede mogelijkheid om eens kennis te maken met 

de andere disciplines van onze club. Wat gebeurt 

er eigenlijk in het Bikepark om maar even iets te 

noemen. Waar is het bestuur mee bezig? Wat leeft 

er binnen de vereniging? Allemaal zaken waar je op 

de ledenvergadering een antwoord op kunt krijgen. 

We hebben trouwens bewust voor een dinsdagavond 

gekozen. Komt toch beter uit dan een zaterdag en bij 

veel leden zit de dinsdag in het DNA door de dinsdag-

avondcompetitie.’

Wat ziet Nelly als drie belangrijke 
speerpunten?
‘De Coöperatie die gevormd wordt door ons, de SVU, 

De Domrenner en De Volharding. Er moeten goede 

afspraken gemaakt worden over beheer en onderhoud 

van het paviljoen, de afdrachten van de verenigingen 

en het aanleveren van vrijwilligers. We willen sport-

technisch meer aan de weg gaan timmeren. Dan heb 

je het over trainingen en wedstrijden. Het doel is om 

optimale mogelijkheden te bieden om te doen waar-

voor iedereen nu eenmaal lid is geworden. En verder 

hoop ik dat het wielrennen in het algemeen en Het 

Stadion in het bijzonder wat meer op de kaart gezet 

worden bij de gemeente Utrecht. Daarom willen we 

graag een bijdrage leveren aan het Europees Jeugd 

Olympisch Festival (EYOF) dat deze zomer in Utrecht 

wordt gehouden.’

Er is nog iets...
‘We willen meer binding kweken. Ik weet ook wel dat 

wielrennen wat anders is dan een theekransje. De 

baromzet van bij bijvoorbeeld hockey is nu eenmaal 

een stuk hoger dan bij wielrennen. Maar dat neemt 

niet weg dat het goed is om activiteiten te organise-

ren die de clubbinding vergroten.’

Robert Jan Booij

Ledenvergadering 
Waarom zou je er 
eigenlijk naartoe gaan?

Nieuwsgierig?
Dinsdag 12 februari 
19.30 uur 
De bar is geopend.

...Wacht even. Is die foto niet 
abuis? Of is dit een voorbeeld van 
alternatieve voorbereiding? Het 
laatste natuurlijk. Liesbeth Mol-
lema weet dat schaatsen en wiel-
rennen goed samengaan. 

Elke woensdag traint ze op de Vechtsebanen in 

Utrecht. Deze foto is overigens genomen tijdens een 

vakantieweekje in Inzell. Nog eens wat anders dan 

liggen bakken op een ver warm strand. 

Conclusie? 

Liesbeth is gemotiveerd en gaat vol plannen het 

seizoen in. Samen met Claar Schouwenaar en Paulien 

van Etten wil ze het vrouwenteam van Het Stadion 

wat meer op de kaart zetten. Er zijn nu zo’n dertig 

rensters tussen de twintig en vijftig jaar, die het 

vooral leuk vinden om duurritten en cyclo’s te rijden. 

Prima natuurlijk, maar volgens Liesbeth kan er meer 

inzitten. ‘We willen aftasten of er animo is voor wed-

strijden. Nu gaat het om zo’n acht vrouwen, maar wie 

weet worden er meer enthousiast. Natuurlijk willen 

we het rustig opbouwen. Zondagochtendtrainingen, 

meerijden met de Midden Nederland Competitie, een 

trainingsweekend, enzovoort. Als het lekker gaat 

kunnen we nog meer wedstrijden op het programma 

zetten. Aan de trainers zullen we trainingsadviezen 

vragen, maar voor alles geldt; niet te hard van stapel 

lopen.’

Zijn vrouwen minder fanatiek dan mannen?

‘Dat hoeft niet. Maar vrouwen willen wel vaak een 

leuk groepje hebben. Ik denk dat mannen wat dat 

betreft meer individualistisch zijn. Vrouwen willen 

gezellig met z’n allen op pad gaan. We gaan trouwens 

ook aan de slag met niet- wedstrijdrijdsters.’

Liesbeth is zelf een voorbeeld van hoe het balletje 

rollen kan. Samen met Claar is ze begonnen met fiet-

sen via vrouwenwielrennen.nl. Van het een kwam het 

ander en op een gegeven moment reed ze zelfs bij de 

Elite Dames. Inmiddels heeft ze kinderen en begint 

het weer te kriebelen. ‘Niet te fanatiek’, benadrukt 

Liesbeth. We zijn benieuwd.

Robert Jan Booij

Stadionista’s 
schakelen 
een tandje bij

Dinsdagavond 12 februari 19.30. Staat het al 
in je agenda? Ledenvergadering. De poorten 
van de permanence op de Nedereindse Berg 
zullen wijd geopend zijn voor het peloton. Als 
iedereen komt moet er vergaderd worden tot 
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Inmiddels zijn we al een maand 
trainen en voorbereiden verder. 
Sommigen in het veld - met goede 
resultaten, sommigen op de baan 
en anderen op de weg. De heren 
nieuwelingen en junioren van Het 
Stadion staan weer te popelen om 
aan hun seizoen te beginnen.

Begin januari is de eerste rennersbijeenkomst 

geweest. Ook de ouders waren daarbij uitgenodigd. 

Teun Kruijff, de trainer van dit aanstormende talent, 

had iedereen een uitnodiging gestuurd waarin hij 

ook meteen de vraag stelde aan welke klassiekers 

men wilde deelnemen. De inmiddels nieuw aangestel-

de ploegleider, Ab Nederlof, zou een praatje houden 

over de voorbereiding op het komende seizoen. Maar 

dat viel in het water, omdat de beamer het niet deed.

Nieuwelingen
Teun had een beter verhaal. Na een korte inventari-

satie kwam hij met de volgende wedstrijdkalender 

voor de nieuwelingen:

• 06 april: Omloop van Noord-West Overijssel (Ge-

nemuiden)

• 13 april: Zuiderzee Ronde (Dronten_

• 20 april: Omloop door het Land van Kleine Hein 

(alleen 1e jaars)

• 20 april: Omloop door het Land van Kleine Hein 

(alleen 2e jaars)

• 12 mei: Omloop van Margraten (Margraten)

• 25 mei: 6e Verti advies 7-Dorpenomloop Aalburg 

(Wijk en Aalburg)

• 26 mei: Landal Omloop door het land van Bartje 

(Assen)

• 01 juni: Omloop van de Maasvallei (Stein)

• 07 september: Kleine Omloop van de Veenkolo-

niën (Veendam)

In de ploeg zitten 10 nieuwelingen, waarvan er en-

kelen zijn die voor het eerst de wedstrijden ingaan, 

echte nieuwelingen dus. Het zijn: Huub Visser, Daan 

van Meeuwen, Jelmer van der Hoek, Sven Burger, 

Kevin van Bennekom, Jesse Haaksman, Dante vander 

Vegt, Simon Pembele, Geert Zaal en Menno Bogaart.

Nieuwelingen en Junioren Nieuws
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Junioren
De junioren gaan dit jaar samen rijden met GWC De 

Adelaar uit Hilversum. Daarnaast worden aan alle 

nieuwelingen en junioren 4 trainingsmomenten per 

week aangeboden, namelijk op dinsdag- en donder-

dagavond, op zaterdagmiddag en op zondagmorgen. 

In het voorjaar is het de bedoeling om in ieder geval 

deel te nemen aan de MiddenNederland Competitie, 

kortweg de MNC. Verder zal Teun de training op zich 

nemen en met de jonge garde de weg opgaan.

Wedstrijdkalender:

• 20 apr:il Arno Wallaard Memorial  

(Omloop Alblasserwaard) (Meerkerk)

• 05 mei: Hel van Voerendaal (Voerendaal)

• 18 augustus: Bergomloop Simpelveld (Simpelveld)

• 14 september: Ronde van Twente (Enter)

Ab Nederlof
Foto Fridolin van der Lecq

Onderhoud MTB 
parcours en clubhuis Bikepark
Dit seizoen hebben we het plan 
opgevat om een aantal punten 
op en rond het parcours en MTB-
clubhuis flink aan te pakken. 
Sommige stukken van het par-
cours zijn aan onderhoud toe en 
het clubhuis kan ook wel een likje 
verf gebruiken. 

Zoals jullie kunnen zien is het een aardige lijst, er 

is genoeg te doen! We hebben e.e.a. op prioriteit 

gerangschikt:

Onderhoud parcours
1. Verbinding rockgarden afmaken

2. Toplaag 1e deel parcours  

(klim 1 + 2 en afdaling 1)

3. Routepaaltjes + infobord plaatsen

4. Track naast klinkerklim

5. Oefendrops op vlakke stuk (bovenop berg)

6. Bomen planten bij paaltjes en drops vlakke stuk

7. Drop in afdaling naar snelweg

Onderhoud clubhuis
1. Verven (binnen)

2. Luifel/afdak repareren

3. Krachthonk

4. Afspuitplaats fietsen (roosters + kraan)

5. Nieuwe ruit en luiken

6. Planken in de kast maken

7. Sloten kopen voor kastdeuren

Om het bovenstaande gedaan te krijgen 

hebben we jullie hulp nodig! De volgende 

dagen zijn in ieder geval gepland om de 

handen uit de mouwen te steken. Vanaf 

10.00u staat de koffie klaar en voor alle 

materialen wordt gezorgd. Gereedschap is 

altijd welkom. We rekenen op jullie op:

• 9 februari

• 23 maart

• 4 mei

• 15 juni

• 7 september

• 5 oktober

Aanmelden kan via de Stadion MTB  

Facebook pagina (www.facebook.com/ 

MTBwvstadion) of via e-mail  

atb@wvhetstadion.nl.

Bob Jooren
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Schietsen 
tijdens 
Koppelcross 
2013
Zie www.wvhetstadion.nl/
cadans/cadans7701 voor een 
demonstratie van schietsen 
(=schaatsend fietsen). Met 
dank aan cameravrouw Lies-
beth van der Lecq.



1212 1313

Niemand heeft zo’n groot kan-
toor als Klaas Smink, de mobiele 
verenigingsmanager van de Ne-
dereindse Berg. En parkeerruimte 
voor zijn herenrijwiel is ook geen 
probleem. Toch is Klaas geen pat-
ser. Hij gebruikt een eenvoudige 
tafeltje in het Paviljoen als bu-
reau. Mobieltje en laptop uitklap-
pen, bakkie koffie erbij en klaar 
zit Klaas voor een gesprek met 
Cadans over het beheer van de 
Nedereindse Berg.

’t Is (bijna) voor 
elkaar op de Berg

De verenigingsmanager legt graag uit waarom onze 

sportaccommodatie in 2013 soepeler gerund gaat 

worden dan daarvoor. Klaas werkt tot april twee 

dagen per week voor de Sportcoöperatie. Als mobiele 

verenigingsmanager van de Vereniging Sport Utrecht 

(VSU) is hij op dit moment ook actief op Sportpark 

Lunetten en bij VV Nieuw Utrecht. Kortom een man 

met kennis van zaken.

Even dwaalt Klaas’ blik over de Berg en de Plas en 

dan steekt hij van wal: ‘Het is te lang onduidelijk 

geweest wíe op dit sportcomplex wát deed. Dat heeft 

tot onvrede en onderling wantrouwen geleid. Begrij-

pelijk. Maar in december hebben we met alle partijen 

goede afspraken gemaakt. Daarom vertrouw ik dat 

het in 2013 beter zal gaan.’

tijdwaarneming. Dan heb je een wat bredere basis en 

kom je minder snel in de problemen. Misschien dat 

we daarom ook nog een wervingsactie gaan organi-

seren. 

Beheer
Afspraak 2 luidt dat de Sportcoöperatie verantwoor-

delijk is voor de bar, de schoonmaak en voor het 

klein onderhoud van het Paviljoen en de baan. De 

vrijwilligers die deze taken voor de Sportcoöperatie 

uitvoeren, werken in nauw overleg met de beheer-

der. Deze plekken zullen deels worden ingevuld 

door mensen die ook afgelopen seizoen(en) hebben 

geholpen, maar ok op dit front is nog versterking 

nodig! Door het werk meer op te splitsen, willen we 

het voor meer mensen aantrekkelijk te maken. Wil jij 

bijvoorbeeld één keer per maand achter de bar staan 

of helpen met klussen aan het gebouw, laat het dan 

weten via secretaris@nedereindseberg.nl. 

‘Pluspunt van deze afspraken is dat het nu duidelijk 

wat de verenigingen doen en wat de Sportcoöperatie 

doet’, onderstreept Klaas. ‘Voor half maart hopen we 

de meeste functies ingevuld te hebben. Op 16 maart 

organiseren we namelijk een bijeenkomst voor alle 

vrijwilligers die een rol spelen op de Nedereindse 

Sporttechnisch
Afspraak 1 luidt dat bij het wielrennen Het Stadion 

en de Volharding samen verantwoordelijk zijn voor 

sporttechnische zaken. Bij trainingen en clubwed-

strijden moeten die verenigingen de inschrijving, de 

tijdwaarneming, de jury en de EHBO regelen. Daar 

zijn vrijwilligers voor nodig. Klaas: ‘Voor het wielren-

nen komt er een vrijwilligerscoördinator die voor de 

bezetting van vrijwilligers zorgt. Raymond Krooder 

heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld en hij heeft 

al een aantal mensen om zich heen verzameld om 

de sporttechnische taken bij toerbeurt uit te voeren. 

Maar hoe meer mensen dit af en toe willen doen hoe 

beter! Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot Ray-

mond Krooder (raymond.krooder@gmail.com). Het 

mooiste is om hiervoor een ruime pool te creëren, 

met bijvoorbeeld minimaal 3 EHBO’ers, 8 mensen 

voor de inschrijving en 8 vrijwilligers voor jury en 

Mobiele verenigingsmanager 
Klaas Smink
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Berg. Naast een presentatie van de nieuwe organisa-

tie, wordt er dan ook uitleg en professionele training 

gegeven rond de verschillende vrijwilligerstaken. En 

dan kan het wegseizoen beginnen.’ (Tussen haakjes: 

het Bikepark regelt zijn zaakjes voorlopig zelf.) 

De Sportcoöperatie
Afspraak 3: Gerda Vergeer is het aanspreekpunt voor 

alle activiteiten op de Berg en in het Paviljoen. Gerda 

is secretaris van de Sportcoöperatie. Zij beheert de 

agenda van de Berg. Zij maakt afspraken met interne 

en externe gebruikers over de huur en het program-

ma. 

De Sportcoöperatie is in de personen van voorzitter 

Dirck van Bennekom en Jan Sorber druk bezig met 

de noodzakelijke reparaties aan baan en Paviljoen. 

‘Een complexe materie’, weet Klaas Smink, ‘waar veel 

overleg voor nodig is met de gemeente en het recrea-

tieschap. Er wordt hard gewerkt aan reparatie van de 

lekkages en de schimmel beneden in het Paviljoen. 

Omdat we hierbij ook afhankelijk zjin van externe 

partijen, is dit niet altijd meteen zichtbaar. Maar 

neem maar van mij aan dat het bestuur zijn uiterste 

best doet om dit zo snel mogelijk te verhelpen. O ja, 

in 2012 heeft de Sportcoöperatie vrijwel quitte ge-

draaid. Financieel lijkt er in dat opzicht geen gevaar 

meer te bestaan voor een faillissement, zoals eerder 

wel eens werd gesuggereerd. Dat is goed nieuws! 

Tekst en foto’s Rogier Wiercx 
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Zaterdag 5 januari. De Berg is in een lichte nevel 

gehuld. Je zou zomaar kunnen denken dat hij lekker 

ongestoord geniet van zijn winterslaap. Maar het is 

weer eens de schijn die bedriegt. Wie zich aan een 

beklimming waagt, zal in de zompige modder de 

verse sporen ontdekken van fanatieke crosswedstrij-

den. En het glimmende slingerende asfaltlint is niet 

zo maagdelijk als je denkt. Dwars door de elementen 

heen pedaleren ieder weekend geharde bikkels in 

hun wintercompetitie.

En kijk eens in het paviljoen, de jaloersmakende per-

manence van Het Stadion. Brandt daar niet het licht? 

Is daar niet een kluwen mensen verwikkeld in een le-

vendige conversatie? Zien wij daar zelfs niet gevulde 

champagneglazen op tafel staan? Inderdaad. Het is de 

nieuwjaarsborrel, een veelbelovend initiatief van het 

bestuur. Leuk om het peloton eens in vrijetijdskle-

ding te zien. Er wordt teruggeblikt en vooral vooruit 

gekeken. De wielerkalender, de trainingsfrequentie, 

‘wat doe jij nu?’. Er wordt over ambities gesproken, 

maar je moet voorzichtig zijn met die champagne. 

Voor je het weet zeg je dat je dit jaar kampioen wilt 

worden. Dat is het leuke; ieder heeft zijn eigen doel. 

Nog even en het voorjaar komt eraan. Proost!

Robert Jan Booij

Plannen smeden 
tijdens NieuwjaarsborrelCrescendo: mobiele kunst 

in de kelder van het Paviljoen
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Zaterdag 8 september. In Wiltz in 
Luxemburg verzamelen we in het 
deelnemerskamp van de zeven-
daagse mountainbikemarathon 
Duchenne Heroes 2012. Elke deel-
nemer zamelt minimaal 2500 euro 
in voor onderzoek naar de ziekte 
van Duchenne. We fietsen dus 
voor kinderen met deze vreselijke 
ziekte, bij wie de spieren door een 
genfout langzaam worden afge-
broken.

We zien afgetrainde lijven en strakke koppies in 

overwegend nauwsluitende sponsoroutfits. Daar staan 

we dan. Team One Gear To Rule Them All. Twee kleine 

vrouwtjes, gehuld in baggy pants en gekke fluorise-

rende sokken, met onze singlespeeds.

We zijn duidelijk de underdogs. De reacties op ons 

singlespeed-avontuur zijn over het algemeen het-

zelfde: 

‘Jullie zijn hartstikke gek.’ 

‘Dat gaat nooit lukken.’ 

‘Beter om jullie teamnaam te veranderen in One Gear 

To Walk Them All.’ 

‘Hebben jullie wel een versnellingsfiets meegeno-

men?’

‘700 kilometer lopen voor Duchenne.’

We lachen een beetje schaapachtig en een klein stem-

metje in ons hoofd vraagt zich af waar we in hemels-

naam mee bezig zijn. 

Naast de route van gemiddelde 100 kilometer per 

dag, heeft deze editie ook een “light” variant van ge-

middeld 70 kilometer per dag. Deze route heeft ook 

wat minder hoogtemeters maar de meeste delen van 

de 70 en de 100 kilometer-route zijn gelijk.

Wij hebben dit jaar voor deze verkorte variant geko-

zen, omdat we nog niet precies wisten hoe het 

ons zou vergaan op de singlespeed.

Staand fietsen
Zondag is de eerste etappe. We fietsen 

van Wiltz naar La Roche-en-Ardenne. 

Deze etappe is voor ons 61 kilometer 

lang en heeft 1200 hoogtemeters, de 

rijders van de 92 kilometer maken er 1900.

We besluiten een punt te gaan maken. Ook al 

moeten we de rest van de week kruipen, we zul-

len ons niet laten kennen op deze eerste dag en 

zullen laten zien wat we waard zijn. Op een lange 

klim waar iedereen op het kleinste verzetje naar 

boven peddelt, zwoegen we ons staand omhoog. 

Hierdoor gaan we een stukje harder en halen we de 

hele meute in. 

Doordat we het afgelopen jaar haast alleen maar 

singlespeed gereden hebben, zijn onze beenspieren 

gewend aan het staand fietsen.

We voelen ons sterk, het gaat goed en als allereersten 

verschijnen we aan de etappefinish. Onze teambege-

leider Gert-Jan, die onze tenten opzet, de luchtbed-

den opblaast en ons verwent met chocola en chips,  

gaat door het lint als hij ons als eerste de camping op 

ziet fietsen.

Het punt is gemaakt. Na deze eerste dag kent ieder-

een ons. De volgende dagen worden we toegejuicht en 

aangemoedigd door de andere deelnemers. Niet elke 

klim komen we fietsend boven, maar dat zijn vaak 

de klimmen waar veel gearies ook alsnog van de 

fiets af moeten.

We zijn tevreden, ook over onze verzetkeuze 

(32:22 met 29inch wielen).

Totale trance: Duchenne Heroes 2012

19

Een single 
speed - het 
lijkt wel 1913
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Lopend
Maandag gaan we van La Roche-en-Ardenne naar 

Grand- Halleux.

We rijden 66 kilometer met 1500 hoogtemeters, de 

88km rijders kunnen rekenen op 2100 hoogtemeters.

Geen tijd om rustig op te warmen, want we starten 

meteen met een klim van 7 kilometer lang. We kun-

nen delen van deze klim fietsen, maar moeten ook 

regelmatig lopen.  Gelukkig zijn ook hier vele gearies 

aan de wandel. Er volgt een pittig deel van het World 

Cup-parcours in Houffalize en pas vanaf Gouvy is er 

tijd om een beetje te herstellen, met nog 20 km te 

gaan. De benen lopen sneller vol dan de vorige dag, 

maar het weer is goed en de stemming is top!

Afschrikwekkend
Dinsdag volgen we de GPS-route van Grand-Halleux 

naar Sart-Lez-Spa. Het is de Koninginnenrit. Een rit 

met veel hoogtemeters en technisch lastige passages.

Tijdens de briefing over deze etappe, werd geadvi-

seerd om de rit vooral rustig te rijden. Er mocht vroe-

ger gestart worden als je dat wilde. Vooral de 2600 

hoogtemeters van de 100 kilometer route klinken 

afschrikwekkend na al twee dagen afzien en met nog 

heel wat dagen te gaan.

2120
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dag telde voor ons 80 kilometer en 1300 hoogteme-

ters, de 106 kilometer route kreeg 1900 hoogteme-

ters.

Aangekomen op de camping monteren we een kleiner 

tandwiel, zodat we een iets zwaarder verzet kunnen 

rijden op de laatste drie dagen.

Met aangepast verzet
Donderdag loopt de route van Valkenburg naar Her-

kenbosch. Over landwegen rijden we naar het oosten. 

In de 110 kilometer route zit de Wilhelmina Steen-

berg in Landgraaf, zo komen zij aan het eind van de 

dag aan 900 hoogtemeters. Wij zijn er niet rouwig om 

dat wij iets westelijker blijven…

De sfeer zit er weer goed in en het aangepaste verzet 

blijkt een prima keus te zijn. We proberen deze 

etappe de benen een beetje los 

te fietsen. Via dichte bossen 

langs de Nederlands-Duitse grens 

gaan we naar het Meinweggebied 

bij Roermond. Het is voor ons een 

ontspannen etappe van 75 kilo-

meter met maar 500 hoogtemeters. 

Genieten…

Dichte bossen
Vrijdag, de een na laatste dag. Van 

Herkenbosch gaan we naar Arcen. 

Een etappe van 76 kilometer met 620 

hoogtemeters, of 112 kilometer met 1000 

hoogtemeters.

Korte klimmetjes met mooie technische sin-

gletracks. Dit is ‘the place to be’ voor onze 

singlespeeds! We crossen om Venlo heen,  via 

dichte bossen in Duitsland en door de Maas-

duinen naar Arcen.

‘s Avonds is er een feestje met een leuke band 

in het Duchenne Heroes-café. De stemming is 

uitgelaten, nog maar een dag te gaan!!

De finish
Zaterdag 15 september, de finish is in zicht! Maar 

er moet eerst nog wel gefietst worden. Gelukkig 

hebben we geen last van de wijn van de vorige dag.

We beginnen met de vaste mountainbikeroute van 

Bergen. We volgen de Maas en rijden het Duitse 

Reichswald in. Via Groesbeek volgen nog een aantal 

hoogtemeters en singletracks van de vaste route van 

Nijmegen.

Op deze laatste dag maken we 66 kilometer met nog 

670 hoogtemeters of 95 kilometer met 920 hoogte-

meters.

Alle deelnemers moeten zich verzamelen bij een 

sportpark aan de rand van Nijmegen en om half 3 

vertrekken we als peloton dwars door Nijmegen, rich-

ting de finish in Park Brakkenstein. Onder motorbe-

Wij fietsen vandaag 68 kilometer met  

“slechts” 1800 hoogtemeters. Ook vandaag 

weer een start met een klim van 250 hoogte-

meters richting Troisponts. We stappen nog 

maar eens af…

Hierna fietsen we naar Coo, met schit-

terende vergezichten over het stuw-

meer. Vanaf La Gleize volgen een aantal 

spectaculaire afdalingen. Bij Stoumont 

klimmen we naar het hoogste punt op 

565 meter, gevolgd door de langste en 

pittigste afdalingen van de Chefna. 

We hebben genoten van deze afda-

lingen, ze zijn waanzinnig mooi. De 

route was zo prachtig, dat de kilo-

meters voorbijgleden. Het laatste 

team kwam gelukkig nog voor het 

donker op de camping aan.

De zwaarste etappe
Tijdens de vierde etappe, op 

woensdag, fietsen we van Spa-Lez-

Sart naar Valkenburg. Voor ons werd dit de 

zwaarste etappe. 

Dat het na de Koninginnenrit  alleen maar makke-

lijker zou worden, was een gevaarlijke gedachte. Via 

Spa-Francorchamps volgen de steile korte klimmetjes 

en technische afdalingen elkaar in hoog tempo af. 

Het heeft dinsdag geregend en dus ligt er redelijk 

wat blubber. Een val op een schouder en elleboog, 

vaak afstappen, zere benen. De moraal is niet meer 

zo geweldig. We zijn stijf en moe en bij de minste 

stijging in het parcours zinkt de moed ons al in de 

schoenen. 

Ook overdag regent het af en toe en op het tweede 

checkpoint bij het Drielandenpunt lijken de 28 

kilometer die we nu nog moeten rijden, haast niet te 

overbruggen. We herpakken ons, krijgen een knuffel 

van een andere deelnemer, die onze vermoeide en 

voor de verandering eens niet vrolijke gezichten ziet, 

en via vaste routes fietsen we naar de camping. Deze 
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geleiding worden we door het centrum van Nijmegen 

geleid, langs de mooie Waalkade. In Park Brakken-

stein wachten gezinnen, begeleiders, vrijwilligers en 

fans… kippenvel…

Hier wordt bekend gemaakt dat we met 300 deelne-

mers maar liefst 1,1 miljoen euro hebben opgehaald!!

Afkicken
Samengevat: het leven in deze week is heel overzich-

telijk. De dag bestaat eigenlijk uit het aantrekken 

van klamme fietskleding, het opvouwen van een 

kletsnatte tent,  in de rij voor het toilet, een ontbijt 

tegen heug en meug naar binnen proppen, fietsen, 

eten, fietsen, eten, fietsen, douchen, eten en slapen.

Geen zorgen aan je hoofd. We hoefden ons alleen 

maar druk te maken of er wc-papier was op het toi-

let, welke kleding we aan gingen trekken en hoe we 

de mannen van team Mudhunters4Duchenne voor-

bleven. Zij hadden er hun missie van gemaakt om in 

elk geval 1 etappe eerder te finishen dan wij  (wat ze 

overigens niet gelukt is).

Het was een week van genieten van schitterende, 

uitdagende trails, van de saamhorigheid van de deel-

nemers, van de geweldige sfeer van dit kleinschalige 

evenement.  De prima organisatie, die iedereen bij 

naam kende, de ontroerende dankbaarheid van de 

Duchenne-patiënten en hun familie…

Maar, het was natuurlijk niet alleen feestvreugde en 

jubelstemming. Slopende klimmen, zadelpijn, valpar-

tijen, kleine irritaties. Grasgootjes met aan weerszij-

den prikkeldraad, het Rode Kruis al gepositioneerd 

aan het einde van die trail.

In de loop van de week werden het aantal hoogte-

meters minder, maar ging de vermoeidheid een rol 

spelen. Dag na dag op de fiets, niemand ontkomt aan 

zadelpijn en een stijf lichaam.

Stille momenten op de fiets. na een paar dagen heb-

ben we niet veel woorden meer nodig als het zwaar 

is. Wanneer een van ons op een eindeloze klim de 

ander een voet uit het pedaal hoort klikken, denkt 

ze: godzijdank, ik mag er ook af. Een grijns en een 

schudden van het hoofd, meer is er niet nodig. 

Wat een impact heeft dit evenement. De week na de 

Duchenne Heroes is een soort zwart gat. We zweven 

tussen de roes van het evenement en de orde van 

de dag. Dat is geen fijn gevoel. Aan de ene kant is 

er een soort heimwee naar die week, het gevoel dat 

je zo wel maanden zou willen doorfietsen. Aan de 

andere kant is daar je eigen zachte warme bed, en je 

familie dichtbij.

De enige remedie tegen deze Duchenne Heroes-blues, 

is weer inschrijven voor de editie van 2013. Dat heb-

ben we dan ook meteen gedaan.  Volgend jaar niet 

meer op de singlespeed, maar de 100 kilometer-ver-

sie op de 1x9 schakelfiets. De Mudhunters4Duchenne 

moeten gedacht hebben ‘If you can’t beat them, join 

them’, want ze wilden ons maar wat graag in hun 

team hebben.

Heb je zin in een waanzinnige uitdagende en spor-

tieve week, en wil je wat doen voor een goed doel, 

dan kun je dit evenement niet voorbij laten gaan!

Ilse van der Schans
www.duchenneheroes.nl

Handbiker Peter Sluis is op 1 fe-
bruari  in de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug gekozen tot Sportman 
van het Jaar 2012. Hij was er erg 
blij mee. Terecht, want Peter (58 
jaar) heeft een enorme sportieve 
carrière opgebouwd. En niet op 
de makkelijkste manier!

Als jochie deed hij aan wielrennen, bij Het Sta-

dion. Daarna werd hij sportinstructeur bij het 

leger. Na een fataal ongeluk belandde Peter in een 

rolstoel, maar hij pakte – na een moeilijke periode 

– zijn sportieve carrière weer op. Allerlei sporten 

passeerden de revue, maar met handboogschieten 

behaalde hij de prachtigste prijzen, ook mondiaal. 

Vier jaar geleden stak het wielervirus weer de kop 

op bij Peter en meldde hij zich opnieuw aan bij 

Het Stadion, nu als handbiker. In 2012 werd hij 

Nederlands kampioen tijdrijden in zijn klasse en 

won het landelijke regelmatigheidsklassement. 

Een geweldige doorzetter!

Met zo’n sportief CV was zijn uitverkiezing tot 

Sportman van het Jaar voor de jury natuurlijk een 

hamerstuk. En dus mocht Peter via de coulissen 

het podium oprijden. Glunderend nam hij het ap-

plaus en de hoofdprijs in ontvangst: een jaar lang 

gratis zwemmen (sic), fitnessen en ontspannen bij 

zwembad LACO in zijn woonplaats Doorn. Proficiat.

Rogier Wiercx

Sportman van 
het jaar

25
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Ik parkeer de motor voor het clubhuis. ‘Heeft dat 

clubhuis een naam?’, bedenk ik me opeens. Ik zou 

het niet weten. Maar goed, helm af, muts op en wan-

ten aan. Het is toch wel koud.

Puik parcours
Binnen stroomt het aardig vol, de deelname is goed. 

De hele winter al. Parcoursbouwer Johan, geholpen 

door Jan, heeft telkens een puik parcours uitgezet en 

de renners weten het inmiddels te vinden. De compe-

titie is vooral in categorie C en B spannend. Vrijwel 

elke rit wordt daar tot op het eind voor de overwin-

ning gestreden. In de A categorie is er zo nu en dan 

een verdwaalde gast in een Cube shirt die telkens 

wint. Of toch niet. Als er in een weekend geen nati-

onale wedstrijd is, komen de echte modderhappers 

ook kijken op de fameuze Nedereindse Berg. En dan 

krijgt die gast gewoon klop van de specialisten.

Camera
Voor ik het besef, duwt Pleun mij een fotocamera in 

de hand, ‘maak jij effe wat foto’s voor de website, 

vinden die jongens leuk.’ ‘Ja maar...hoe werkt dat 

ding?’ sputter ik nog wat. Pleun is ‘m al gepeerd, zich 

voorbereiden. ‘Op wat dan?’ roep ik hem nog na. Ik 

hobbel in mijn motorpak naar de start en steek een 

pijp in mijn kop. De brand erin, ‘Allez, het is koers’.

Strompelen
Als ik zo her en der over de drassige gronden strom-

pel, bedenk ik me dat dit toch wel een prachtige 

plek is om een grote cross te houden. Een prachtige 

omgeving, bergop, een trap, stukken asfalt, blubber, 

af en toe een balk, draaien en keren tot je niet meer 

weet of je noord of zuid rijdt, kleedgelegenheid, par-

keerplaats. Dat moet toch kunnen. Vorig jaar was er 

Veldrijden op de 
Nedereindseberg

al het districtkampioenschap, waar iedereen lovend 

over was. 

Profkoers?
Tijdens het clubkampioenschap probeer ik Nelly 

Voogt, de voorzitter, warm te krijgen voor het idee. 

Het lijkt haar wel wat, maar dan langzaam opbouwen: 

eerst jeugd, dan breedtesport categoriën en als dat 

allemaal goed gaat, dan.... Ik merk het al, ik heb te 

weinig geduld voor bestuurswerk, dat duurt me veel 

te lang.

Maar het blijft toch een goed idee, een profkoers op 

de Nedereindseberg voor de veldrijders. Misschien 

maar eens met Woerden contact opnemen hoe zoiets 

te regelen is.

Ab Nederlof
Foto’s Fridolin van der Lecq

Traag rijd ik de zijweg van de 
Nedereindseweg in naar het club-
huis, het is glad. Ik kom net van 
de kunstijsbaan in Overvecht. De 
vorst is Nederland binnengevallen. 

26 27
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Uitslag A-klasse
1. Tim Nederlof - Alg. Clubkamp. Veldrijden ‘12

2. Kevin van Bennekom (kampioen ‘11)

3. Pascal Wesselink

4. Mathijs Kuipers - Clubkampioen Domrenners ‘12

5. Arjan Smit Stadion

6. Jan de Heer - 2e Domrenner

7. Luc van der Lecq Stadion

8. Jan van Beckhoven Stadion

9. Reinier Bank - 3e Domrenner

10. Jelmer Nuijten Domrenner

11. Remy Meeuwsen Domrenner

12. André van Plateringen -  

Clubkampioen Volharding 2012

Wessel Berrens en Herman Bretveld uit de wedstrijd 

met pech. 

Uitslag B-klasse
1. Daan van Meeuwen Stadion

2. Jack van t`Pad Stadion

3. Peter Haaksman Stadion

4. Hans Mulder Stadion

5. Jan Sanders Batauwers

6. Chris Mc Kenney (UCI)

7. Jos van den Heuvel Stadion

8. Jos Pennartz Stadion

9. Jacco de Bruin Stadion

10. Roland van Domselaar (recreant)

11. Theo Mulder Eemland

12. Max Haaksman Stadion

13. Johan Janszen Stadion

14. Jos van Wezel Stadion

15. Dennis de Jong Stadion

16. Steven Opstal Volharding

Hans van den Hoeven, Arie den Braven pech

Clubkampioenschappen 
veldrijden 2012-2013

Tim (r) op weg naar de titel

Jan van Beckhoven
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Uitslag C-klasse
1. Jeroen van Krimpen

2. Rogier Wiercx - 1e Stadion

3. Jelmer van der Hoek - 2e Stadion

4. Jesse Haaksman - 3e Stadion

5. Susan van Domselaar VeloVrienden

6. Ronald van Beekum Stadion

7. Ramona van Ede Stadion

8. Marion Gerssen Batauwers

9. Sabrina Riethof Volharding

10. Wim Pel Volharding

Foto’s Fridolin van der Lecq
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Op 12 januari werd het 
Nederlands kampioenschap 
veldrijden verreden op een fraai 
en NK-waardig parkoers in 
Hilvarenbeek. 

Onder de deelnemers in de diverse categorieën waren 

9 Stadionisten, een record. Alleen de talentvolle 

nieuweling Kevin van Bennekom kon een kleine rol 

van betekenis spelen. Pech deed hem echter in de 

uitslag achteruit slaan.

Amateurs/Sportklasse
1. Freek de Jong

2. Ivar Hartogs

3. Mattijn Motshagen

• 35.  Pascal Wesselink

Nieuwelingen (meisjes)
4. Yara Kastelijn

5. Jamie Bierens

6. Fleur Nagengast

• 14.  Rachelle van Kappel

Het Nederlands 
Kampioenschap veldrijden

Nieuwelingen (jongens)
1. Pascal Eenkhoorn

2. Max Gulickx

3. Mitch Groot

• 14.  Kevin van Bennekom (foto boven)

• 32.  Daan van Meeuwen (foto links)

• 53. Quinten van Kappel

• 60.  Jelmer van der Hoek

Masters 50+ 
1. Jos Bogaerts

2. Lars Rietveld

3. Jan Grootkarzyn

• 30.  Jack van ’t Pad

• 33.  Jos van den Heuvel

• 37.  Rogier Wiercx
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Ereleden Het Stadion 
Dorus van Alfen, Cor Bladt †, Jan Fresen †, Jan Haaksman, Gerard den Hartog †, Huib de Jong †, Noppie Koch †, 

Jo van Lier-Hendriks †, Jan Nieuwenhuijsen, Joop van Nimwegen, Karel van Nimwegen †, Wim van de Poll †, 

Ries van Veldhuizen.  

Jaargang 77, nummer 1
Februari 2013

Redactie
Robert Jan Booij

Ab Nederlof

Rogier Wiercx (eindredactie)

Vormgeving  
en opmaak
Remco de Waal

remwerk creatief ontwerp 

en webwerk, Amersfoort

De redactie is onderscheiden met de Kees 

van Vlietprijs 2011 voor vrijwilligerswerk.

Kopij
Stuur je foto’s en kopij naar  

redactiecadans@wvhetstadion.nl 

De sponsors van Het Stadion

35

Vrouwen
1. Marianne Vos  

(foto, inmiddels ook wereldkampioen)

2. Sanne van Paassen

3. Sabrina Stultiens

Elite
1. Lars van der Haar (foto, brons op WK)

2. Lars Boom

3. Thijs van Amerongen

Ab Nederlof
Foto’s Fridolin van der Lecq 
(behalve Lars van der Haar en Marianne Vos)
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Als goed katholieke jongen heb ik op kostschool 

gezeten. Of eigenlijk was het een seminarie, want 

toen ik 11 was wilde ik later priester worden. 

Mijn hele middelbare schooltijd heb ik doorge-

bracht op dat seminarie en elke maand moest ik 

mijn zonden opbiechten bij een pater in een klein 

hokje, een biechtstoel. Wat ik vertelde bleef ge-

heim, en na afloop kreeg ik als straf (penitentie) 

de opdracht om wat extra te bidden. 

Hoe anders gaat dat biechten tegenwoordig in 

zijn werk, nu wielrenners vertellen dat ze ooit 

verboden middelen hebben gebruikt. De donkere 

biechtstoel is vervangen door een helverlichte tv-

studio. De priester is een presentator geworden. 

Van geheimzinnigheid is geen sprake meer. Dus 

mag ik nu mijn dopingbiecht ook in het openbaar 

doen. Gewoon op mijn vaste stek in de Cadans.

Heb ik ooit doping gebruikt?

‘Ja en nee.’

Hoezo?

‘Nou, eigenlijk niet, maar ergens ook wel.’

Namen en rugnummers graag.

‘Ik heb jarenlang verboden middelen geïnhaleerd.’

Cocaïne?

‘Bricanyl en Pulmicort, twee middelen met 

werkzame stoffen tegen astma. En die middelen 

staan op de dopinglijst, want ze zorgen ervoor 

dat je meer zuurstof kunt opnemen. Net als EPO 

en bloedtransfusies.  Daar ga je ook harder van 

fietsen.’

Nam ik dat spul uit vrije wil?

‘Nee. Ik moest wel, want ik houd erg van wielren-

nen. Mijn lichaam en geest zijn eraan verslaafd, 

dus ik móet koersen. Anders voel ik me ongeluk-

kig. En dat wil ik niet, dus heb ik gebruikt.’

Maar die middeltjes zijn toch verbóden?

‘Dat weet ik. Want bij het aanvragen van mijn 

licentie moest ik destijds invullen of ik iets ge-

bruikte tegen astma. Toen ik de eerste keer braaf 

‘ja’ had ingevuld, werd de aanvraagprocedure 

automatisch verbroken. Ik kreeg de melding dat 

ik contact moest opnemen met de Medische Com-

missie van de KNWU. Ik raakte totaal in paniek, 

want ik wilde per se mijn licentie hebben. Dus 

heb ik een nieuwe aanvraag ingediend en ‘nee’ 

ingevuld bij de vraag naar astmamedicijnen. Toen 

lukte het wel.’

Hoe lang heeft dat dopinggebruik geduurd?

‘Ik schat zo’n jaar of vijf. Totdat ik op het aan-

vraagformulier las dat je automatisch dispensatie 

kreeg voor die middelen tegen astma.’

Dat is dus vijf jaar koersvervalsing!

‘Ik heb er echt enorme spijt van. Daarom zeg ik 

tegen iedereen die ik benadeeld heb: ‘Mea culpa, 

mea culpa, mea maxima culpa’.  Net als vroeger in 

de biechtstoel.’

Hoe groot is deze dopingzonde?

‘Ik schat dat ik mét Bricanyl en Pulmicort toch 

wel een paar plaatsen hoger eindig dan zonder. 

Mét word ik bijvoorbeeld 38e en zónder 40e. Maar 

dat effect kan ik helaas niet keihard aantonen, 

want ik rijd al dertig jaar met dat spul. Eerst zon-

der toestemming en later met. Daarom vergeef ik 

mezelf het dopinggebruik. Ego me absolvo.’

Helpt doping? 

‘Persoonlijk heb ik ervaren dat een verantwoorde 

training in ieder geval leidt tot betere prestaties. 

Afgelopen najaar bijvoorbeeld heb ik twee keer 

per week stevig getraind voor het veldrijden. Zo 

werd ik clubkampioen C-klasse, terwijl ik vorig 

jaar naast het podium eindigde. Dus training 

helpt zeker en is ook veel leuker dan doping.’

Rogier Wiercx


