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Handbikers aan 
de winnende 
hand
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Naast het werven van vrijwilligers stond meer ver-

binding tussen de afdelingen hoog op ons lijstje voor 

2014. De clubdag die we eind september hebben ge-

organiseerd moest hieraan bijdragen. En ik denk dat 

dit zeker is gelukt. In de middag werd er zowel gere-

den op het weg- als mountainbikeparcours en werden 

spectaculaire sprongen gemaakt in het Bikepark. Bij 

de afsluitende barbecue kwam iedereen elkaar voor 

het paviljoen tegen en was er muziek, eten, drinken 

en volop gelegenheid om te praten. Zo’n clubdag is 

voor herhaling vatbaar! 

Het doel om meer verbinding te krijgen komt ook 

terug in onze nieuwe website. De aparte sites die we 

nu hebben voor mountainbike en Bikepark komen te 

vervallen. Nog dit najaar gaat de nieuwe site live en 

de beelden die ik heb gezien zijn veelbelovend.

Op dit moment zijn we druk bezig met het rond-

krijgen van nieuwe sponsorcontracten. Eind dit jaar 

lopen onze huidige contracten af en deze zullen niet 

worden verlengd. Dat betekent dat we op zoek zijn 

gegaan naar nieuwe sponsors. Het goede nieuws is 

dat we daarin zijn geslaagd. Veelal ondernemers die 

lid zijn van Het Stadion of er direct bij betrokken 

zijn, zijn bereid om ons de komende 3 jaar financi-

eel te ondersteunen. Uiteraard zijn we daar heel blij 

mee.

Van de vrouw met de hamer
Het is langzaam maar zeker herfst geworden. Voor 
mij nog altijd de periode dat ik m’n racefiets even 
aan de kant zet, of beter gezegd bij de fietsenma-
ker breng… en de mountainbike pak of op een 
spinningfiets ga zitten. Maar ook de periode dat 
ik terugkijk naar afgelopen seizoen. Hoe is het 
gegaan met de plannen die we vol enthousiasme 
aan het begin van het jaar hebben gepresenteerd? 
Welke ontwikkelingen zijn er in en rondom de 
club?

Dat betekent ook dat er nieuwe kleding komt. Zeer 

waarschijnlijk zijn de pasavonden al geweest en de 

bestellingen de deur uit als deze Cadans verschijnt. 

En anders kan dat niet lang meer duren. Het leek mij 

leuk om in het kader van het Grand Départ  van de 
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Tour de France volgend jaar in een overwegend gele 

trui te rijden, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat 

dit idee ook werkelijkheid gaat worden…

Wat is er wel werkelijkheid rondom het Grand Dé-

part? Op dit moment weten we dat vanaf 100 dagen 

(= 26 maart 2015) voor de Tourstart er een keur van 

festiviteiten plaats gaat vinden in Utrecht. Niet al-

leen op sportief gebied maar ook op cultureel vlak en 

rond kennis en wetenschap. De gehele activiteiten-

kalender verschijnt in november. Vanuit Het Stadion 

zijn we nu betrokken bij een drietal evenementen: 

internationale aangepast wielrenwedstrijden eind 

mei, een wielerweekend bij het Wilhelminapark en 

de  Maliebaan op 13 en 14 juni, en een scholencom-

petitie. De scholencompetitie wordt voor een groot 

gedeelte op de Nedereindse Berg verreden, zodat de 

Utrechtse jeugd kennis kan maken met onze mooie 

accommodatie.

Maar dat is allemaal voor 2015. Komende maanden 

wordt de Berg ingenomen door de veldrijders. Tot 

eind december organiseren Jan Haaksman en zijn 

mensen weer wekelijks een wedstrijd. Mooi dat ze dit 

al jarenlang weten te realiseren binnen de mogelijk-

heden die we hiervoor op de Berg hebben.

Wie nog nooit bij het veldrijden heeft gekeken, kan 

daar komende maanden verandering in brengen. En 

wie weet komen we elkaar daarbij dan tegen op de 

Berg!

Nelly Voogt
voorzitter WV Het Stadion

Nieuw! 
WV Het Stadion op Facebook!
www.facebook.com/pages/Wielervereniging-Het-Stadion/988288271188471 

(of on.fb.me/1zafQLs)
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Topprestatie door 
handbikers

4
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Maar liefst drie van onze hand-
bikers - Hans Romers (links), 
Sidney Bito (rechts) en 
Herber Burggraaf (rechtson-
der) – waren in de Nationale 
Handbike Competitie 2014 
de beste in hun klasse. 

Dit regelmatigheidsklas-
sement telt zeven wed-
strijden in Nederland en 
kent vier klassen. Drie 
daarvan werden dus een 
prooi voor Stadionisten, 

de H1/H2, H3 en 
H4. Een unieke 

prestatie, 
temeer daar er dit seizoen een record aantal handbi-

kers aan de competitie heeft meegedaan.

Foto’s: Bert Willems
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Gijs Nederlof tweede 
op WK Masters 60+
De voorbereidingen waren goed geweest, maar of dat goed genoeg 
zou zijn om te winnen is altijd nog maar de vraag. De tegenstand 
was op papier al geanalyseerd middels de uitslagen op diverse wie-
lerfora. 

6
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Er zitten ex-Giro d’Italia renners 

bij, oud-profs dus en verder kwa-

men ze uit alle landstreken van 

de wereld. De Verenigde Staten, 

Australië, Zuid-Afrika, Zweden, 

Duitsland, Italië, Noorwegen. Ook 

het parcours is verkend en niet al 

te zwaar, maar ook niet gemakke-

lijk bevonden.

Na de start wordt het tempo direct door de Italianen 

de hoogte ingevoerd. Op de eerste pittige heuvel valt 

het peloton snel uit elkaar. Er komt een groep van 

15 man voorop, waaronder Gijs. In de kilometers na 

de afdaling komen nog eens 10 man aansluiten. Bert 

Bakker, die enkele dagen ervoor op een fantastische 

manier wereldkampioen tijdrijden was geworden, zit 

er ook bij. 

Tot aan de finish blijft het onrustig in deze groep 

van ongeveer 25 renners. Telkenmale aanvallen, die 

echter niet ver reiken. De Italianen blijven controle-

ren. Het is een nerveuze koers. In de finale nemen 

alweer de Italianen het voortouw. Maar net voor de 

laatste bocht komt de Duitser Rottler onderdoor met 

Gijs aan het wiel. Zij komen als eerste het laatste 

rechte eind op.

Rottler gaat direct aan en 

Gijs probeert op zijn beurt er 

meteen naast te komen. Maar 

dan krijgt hij een zwieper van 

jewelste waardoor hij bijna ten 

val komt. Als Gijs eenmaal weer 

terug in gang is, is de finishlijn 

al gepasseerd. Tweede. Thuis 

relativeert Gijs de gewaagde 

actie van Rottler: ‘Ik had waar-

schijnlijk hetzelfde gedaan en 

hij was ook rap.’

Ab Nederlof

7
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NK Tandem: een heel nieuwe ervaring
Daar rijd je dan. Zonder ervaring, 
op het Nederlands Kampioenschap 
Tandem! Achterop zit Loes Bloo. 
Samen storten we ons op zondag 
10 augustus in een avontuur. 

Loes heeft al ervaring met tandem rijden op de baan 

en op de weg. Ik nauwelijks. Slechts eenmaal eerder 

had ik op de tandem gereden. Na een tweet van de 

KNWU had ik mij opgegeven voor de Open Training 

voor Aangepast Wielrennen. Daar heb ik mijn eerste 

rondjes op de tandem gereden en kwam ik ook Loes 

tegen.

Loes zit twee dagen voor het NK ineens zonder piloot. 

Daarom werd ik de vrijdag door het NK gebeld of ik 

niet als haar piloot mee wilde doen op het NK. Na 

enig aarzelen stemde ik in en zo begon het avontuur.

Op de dag van het NK hadden we vroeg in het Zuid-

Limburgse Bocholtz afgesproken, zodat we voor de 

start nog even konden inrijden, een paar rondjes over Piloot Birgitta in opperste concentratie
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NK Tandem: een heel nieuwe ervaring
het parcours konden rijden en aan elkaar konden 

wennen. Nogal wiebelig reed ik de parkeerplaats 

af en bijna belanden we na een bocht al direct in 

de berm. Wat zenuwachtig gelach en we proberen 

hen nog eens. Ik krijg de smaak te pakken. Na drie 

ronden over het parcours nemen we de definitieve 

beslissing. We gaan starten.

Uitdagende bochten
Zenuwachtig staan we aan de start. Het startschot 

gaat. Iedereen is weg. Wij nog niet. Wat vertraagd 

komen ook wij op gang. Het parcours was een soort 

criteriumrondje. Ongeveer 2 kilometer lang met 

een aantal uitdagende bochten en een klimmetje. 

Een klimmetje van het type dat ik op mijn eigen 

racefiets graag rijd. Maar op de tandem is het een 

ander verhaal. We komen moeizaam omhoog, werken 

elkaar regelmatig tegen en het publiek kan af en 

toe genieten van ons ‘links, links, links-geroep’ om 

in hetzelfde ritme te komen. De bochten gaan in de 

loop van de wedstrijd steeds beter en beter. Op zo’n 

tandem is dat toch even wennen. We zijn trots als we 

pas na drie kwartier door de andere tandems worden 

ingehaald. En heel blij als we na 75 minuten koers 

zonder valpartij en gekke dingen de meet passeren 

en ons avontuur goed hebben volbracht. Als beloning 

mogen we naast de ervaren duo’s Odette van Deude-

kom met Kim van Dijk en Anouk van Bommel met 

Samantha van Steenis de derde tree van het podium 

beklimmen.

Birgitta Roos
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Lotte en vader Jeroen 
overwinnen de Alpe 
– en zichzelf
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Het is inmiddels 4 maanden geleden dat Lotte 
en Jeroen de Groot deelgenomen hebben aan de 
Alpe d’HuZes. Een bijzondere week en een bij-
zondere derde editie voor Jeroen want het ge-
beurt niet elke dag dat je met je 11-jarige doch-
ter samen een berg van de buitencategorie mag 
beklimmen.
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Na alle negatieve publiciteit vorig jaar heeft Jeroen 

even getwijfeld of hij weer mee zou doen. Het gaat 

echter om de patiënten en hun familie die we uitein-

delijk steunen en niet om de miscommunicatie bin-

nen het stichtingsbestuur, dus de twijfel was van kor-

te duur. Wat Alpe d’HuZes nog steeds uniek maakt is 

het saamhorigheidsgevoel, het idee dat je zoveel kunt 

bereiken als een groep mensen de krachten bundelt 

en de brok in je keel als je tussen de supporters door-

fietst die je allemaal naar boven schreeuwen.

Clubtraining
Samen met Lotte heeft Jeroen de nodige trai-

ningsuurtjes gemaakt. Twee keer in de week bij 

de wielervereniging en dan één of twee keer in 

het weekend een wat langere rit. Het mooie van 

een resonerend doel is dat je gemakkelijk je oude 

gewoontes aan de kant schuift en jezelf een nieuwe 

leefstijl aanmeet. Je wordt creatief bij het vinden 

van trainingstijd, past eet- en slaapgewoontes aan en 

je gaat je een stuk fitter voelen en daar heb je op je 

werk ook lol van.

De Alpe d’HuZes-week was fantastisch, vooral om het 

als gezin mee te maken. De kindjes maakten in de 

ochtend hun huiswerk, ze hadden tenslotte geen va-

kantie. In de middag ging Jeroen met Lotte trainen. 

Op zaterdag de Col d’Ornon, op zondag de Alpe d’Huez 

tot bocht 13 en op maandag het eerste deel van de 

Croix de Fer. Gaaf om een 11-jarig meisje naar boven 

te zien fietsen ook al ging het af en toe met wat pijn, 

moeite en gemopper (ze ging zich realiseren waar ze 

aan begonnen was).

Lotte 
Op woensdag 4 juni was het de beurt aan Lotte om 

11u aan de start van de Alpe d’HuZes. Deze proloog 

van de Alpe d’HuZes wordt sinds 2008 georganiseerd 

voor vrijwilligers en familieleden van deelnemers die 

één keer de Alpe d’Huez naar boven willen fietsen of 

lopen. 

Voor wie de Alpe d’Huez nog niet kent…. dit is een 

beroemde berg in de buurt van Grenoble en midden 

in de Franse Alpen. De berg is bekend geworden door 

de Tour de France die hier meerdere malen een etap-

pefinish had. De Alpe wordt ook wel de Hollandse 

berg genoemd omdat hier 8 keer een Nederlandse 

etappewinnaar was. Een van die etappewinnaars was 

Joop Zoetemelk en die reed op woensdag en donder-

dag ook mee. De klim is bijna 14km lang, heeft een 

gemiddeld stijgingspercentage van 8% (max 13%) en 

leidt je langs 21 haarspeldbochten.

Duwen?
Jeroen had zich er mentaal op voorbereid dat Lotte 

her en der geduwd zou moeten worden (gelukkig was 

opa mee op zijn e-bike, dan kon hij mooi meehelpen 

duwen). Groot was de verbazing dan ook toen ze 

onderweg naar bocht 21 (9-13%) vroeg of de berg 

de afgelopen dagen vlakker was geworden (ook leuk 

voor de mensen die op dat moment net gepasseerd 

werden). 

De afspraak was dat het prima was om in elke bocht 

even te rusten maar bij bocht 21 stond de muziek zo 

hard dat Lotte liever doorfietste. Zo werden regelma-

tig meerdere bochten overgeslagen en moest op een 

gegeven moment een aantal mensen gebeld worden 

dat ze toch iets eerder over de finish zouden komen. 

Na 2 uur en 17 minuten gingen Lotte en Jeroen 

onder luid applaus de finish over, enorme ervaring 

rijker.

Lotte heeft ruim 1200 euro opgehaald. 

Jeroen heeft die dag 145 km gefietst met 

5613 hoogtemeters. Hij heeft 8657 calo-

rieën verbrand en 2800 euro opgehaald 

(17.500 euro met het team). 
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Vijf keer is ook mooi 
Op donderdag 5 Juni was het de beurt aan Jeroen. 

Hij is om half vijf in de ochtend met de eerste groep 

gestart. Het was behoorlijk koud en boven vroor het 

zelfs. Voor de klim maakt dat niet uit want je krijgt 

het toch wel warm maar hij zag behoorlijk op tegen 

de afdaling daarna. De klim ging erg goed en was 

voor hem persoonlijk zelfs de snelste tijd ooit. Met de 

afdaling had hij blijkbaar goed gegokt met kleding 

want het viel hem 100% mee. 

Wel wat koude tenen en vingers maar geen onder-

koelingsverschijnselen zoals sommige deelnemers 

hadden. Hij kon redelijk snel aan de tweede klim be-

ginnen. Om 12 uur had hij de derde klim erop zitten 

en besloot hij om even iets rustiger aan te doen (hij 

had na de eerste klim al besloten dat 6x een lastig 

verhaal ging worden). In de middag klim 4 en 5 ge-

daan op een berg die steeds gezelliger werd door alle 

supporters en muziek. Het was onmogelijk om het 

droog te houden bij de warme ontvangst boven op de 

berg. Om 19:30 uur is hij afgedaald naar bocht 1 om 

zo net voor 20 uur als team de finish over te kunnen.

Jeroen en Lotte de Groot
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Benno 
Pouw flikt 
de rest

Op vrijdag 29 augustus 2014 werd 
onder de vlag van de Nederlandse 
Politie Sportbond (NPSB) op de 
wielerbaan De Nedereindse berg te 
Utrecht het Nederlands kampioen-
schap voor Politie en Koninklijke 
Marechaussee gehouden.

16



17

Bij de heren 50+ werd Benno Pouw Ne-

derlands kampioen. In de gezamenlijke 

wedstrijd met de 40+ leverde men in deze 

categorie veel strijd. Maar met zoveel po-

litie op de been was ontsnappen natuur-

lijk onmogelijk. Het werd dus een massa-

sprint.  Uiteindelijk ging de overwinning 

naar “de thuis rijdende” Benno Pouw. Hij 

won de sprint met overmacht voor Martin 

Hoefakker en Peter van der Kooi.

Naast de titel levert dat Benno natuurlijk de nodige bijnamen op:

Top of the cop

Pouw van het blauw

Beest van de race

Benno Lasergun

17
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Af Zien
Het zesdaagsecircus is weer begonnen. 
Foto Robert van Willigenburg (www.robertvanwilligenburg.nl)
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’Elke bocht moet ik een gaatje la-
ten van een paar meter. Ik rij me 
te barsten elke keer weer.’ Her-
kenbaar? Lees dan verder!

Een goede bocht rijden is een kunst. Sommigen kun-

nen het van nature, maar de meesten moeten het 

gewoon leren. Een goede bocht rijden heeft voorde-

len,  je blijft gemakkelijker aan het wiel en  je hoeft 

minder inspanningen te leveren, de kans op vallen 

wordt aanmerkelijk kleiner en dat scheelt toch weer 

muntjes en pleisters.

Oké, eerst wat weetjes. Je rijdt met een gangetje van 

circa 40km/u. Je weegt 70kg, plus fiets is dat grof-

weg 80kg. Massa die op snelheid ligt, wil altijd de-

zelfde richting uit, namelijk rechdoor. Massa met een 

bepaalde snelheid, maar waarbij de snelheid afneemt 

zal volgens de wetten van de dynamica van zijn lijn 

gaan afwijken, een bocht maken. Geef een wiel een 

flinke snelheid mee en laat dat wiel doorrollen, door 

de verminderde snelheid zal dat wiel uiteindelijk 

links- of rechtsom gaan.

Het is dus heel natuurlijk om voor een bocht snelheid 

te minderen. Veel hoeft dat niet te zijn. Een renner 

die een bocht goed neemt, rijdt de bocht van buiten 

naar binnen naar buiten (zie tekening 1). Het ge-

wicht van de rijder ‘hangt’ daarbij aan de binnenkant 

van de rijlijn. Dat is de lijn van het lichaamszwaarte-

punt, ook LZP genoemd.

Om dat lichaamszwaartepunt goed in de bocht te 

krijgen kan men net voor de bocht iets naar buiten 

sturen, waardoor het LZP direct aan de binnenkant 

van de rijlijn komt (zie tekening 2).

Het voordeel hiervan is dat men direct schuiner de 

bocht in kan waardoor men met een hogere snelheid 

de bocht in kan, terwijl er een grotere mogelijkheid 

is om te corrigeren. Immers door het LZP naar buiten 

te verplaatsen kan men de bochtlijn aanpassen.

Geheimen van de koers
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Ingewikkelde praat? Doe dan de volgende dingen 

voordat je een bocht inrijdt:

1. Bij nadering van een bocht rijd je niet klem 

tegen de stoeprand aan, maar een kleine meter 

er vandaan

2. Knijp de remmen lichtjes aan en laat ze weer los

3. Stuur een tikkie naar de stoeprand

4. Houd je buitenste pedaal naar beneden en druk 

je heup naar binnen (liever geen knietje naar 

binnen laten wijzen)

5. Kijk ‘voorbij’ de bocht, ook als het een blinde 

bocht is

6. Stuur naar de binnenkant van de bocht en 

waaier uit naar de buitenkant

7. Ben je het midden van de bocht gepasseerd, 

dan kun je al weer krachtig aanzetten (als je 

pas aanzet nadat de bocht helemaal is gerond, 

verlies je meters)

In tekening 3 zie je een volkomen foute bochtlijn. 

Deze coureur zit op het midden van de weg, stuurt 

naar binnen en komt weer op het midden van de weg 

uit. Hij maakt daardoor geen gebruik van de ruimte 

die de weg hem biedt. Relatief rijdt hij dus een 

scherpere bocht. Dat is jammer, want hoe scherper 

de bocht hoe langzamer de snelheid kan zijn om die 

bocht te maken. Nogmaals,  maak gebruik van de 

ruimte die je hebt.
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Die ruimte kan natuurlijk beperkt worden door 

obstakels op de weg en/of renners in de buurt. Rijd 

dan zoveel mogelijk een vloeiende lijn. Niets is zo 

gevaarlijk als slingerend door een bocht te sturen. 

Je ontneemt jezelf de mogelijkheid om te corrigeren 

(zie tekening 4).

Renners met veel ervaring weten exact met welke 

snelheid ze een bocht kunnen nemen. Zij rijden 

strakke lijnen door een bocht en glijden zelden on-

deruit (overigens verrassend hoeveel grip die dunne 

bandjes hebben op het wegdek). Toch is er nog een 

goede tip om snel een bocht uit te komen. Een hele 

eenvoudige die wel werkt, namelijk voor de bocht 

krachtig aanzetten. 

Kijk naar de bovenstaande tekening (5). Net voordat 

je de bocht echt neemt kun je nog een paar krachtige 

pedaalslagen doen. Echter: één pedaalslag te veel 

betekent dat je met het pedaal de grond raakt met 

als gevolg een omhoog wippend achterwiel. Dus altijd 

de binnenpedaal omhoog houden bij het ronden van 

de bocht. Na het ronden van de bocht direct weer uit 

accelereren om de aansluiting met je voorganger niet 

te verliezen.

Op het internet kwam ik ook nog enkele goede tips 

tegen: 
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Voor de bocht:
• 1. Als je een bocht ziet aankomen kom je iets 

omhoog om beter de gepaste snelheid te kunnen 

beoordelen. (Door het omhoog komen vang je 

meer wind wat ook een remmend effect heeft.)  

Als het wegdek nat is, rem dan licht ruim voor de 

bocht om zo je remblokken droog te maken. Zo 

heb je vlak voor de bocht een betere remkracht 

ter beschikking om eenvoudig de juiste bochten-

snelheid te bereiken.

• 2. De snelheid waarmee je de bocht door kan is 

afhankelijk van je ervaring, vaardigheid, het 

soort band, bandenspanning, het soort wegdek, 

de scherpte van de bocht en de weersomstandig-

heid.

• 3. Als je voor een bocht moet remmen, doe dit 

dan voor je de bocht in gaat. Mocht je schuin-

gaand nog iets snelheid willen verminderen, doet 

dit dan met de achterrem. Remmen met de voor-

rem zal er voor zorgen dat je voorwiel in onbalans 

raakt, waardoor je eenvoudig ten val komt.

In de bocht:
• 4. Kijk de bocht door of focus je op het einde van 

de bocht. Kijk dus verder dan een paar meter voor 

je op het wegdek.

• 5. Eenmaal in de bocht moet je de buitenste 

pedaal naar beneden houden. De binnenste pe-

daal  raakt zo het wegdek niet en je kunt met de 

buitenste pedaal druk zetten, waardoor je meer 

stabiliteit creëert.

• 6. In de bocht verlaag je je zwaartepunt door de 

handen gebogen onderin de beugel te hebben. 

Door meer achterop het zadel te gaan zitten, 

breng je het gewicht naar achteren. Zo krijg je 

meer gewicht op je achterwiel.

Bocht uit komen:
• 7. Bij het uitkomen van de bocht probeer je je 

fiets zo snel mogelijk weer recht te krijgen om je 

snelheid te behouden.

Extra tips
8. Met regen zijn putten en witte markeerstrepen 

extra glad. Probeer hier indien mogelijk om 

heen te sturen. Ga er in ieder geval niet schuin 

overheen.

9. Let op bij rotondes. Het wegdek ligt vaak schuin 

voor de waterafvoer, hierdoor heb je minder 

grip.

10. Als het een periode mooi weer is geweest, en het 

begint vervolgens te regenen heeft alle vuilig-

heid op het wegdek geen kans gehad om weg te 

spoelen. Als het dan regent, hou dan rekening 

met extra glad wegdek.

11. De bandenspanning verlagen bij regen zorgt 

voor meer grip.

Ab Nederlof
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Vanwege het zachte zand heb 
ik Heini niet horen aankomen. 
Ineens staat hij daar, naast zijn 
bepakte fiets. Hij lijkt net zo ver-
baasd als ik dat er nog een fietser 
naar deze kampeerplek is geko-
men, zo diep in het bos. We geven 
elkaar ’n hand, want je investeert 
graag in vertrouwen als je samen 
wild kampeert. Samen eten we 
ons avondmaal aan de enorme 
houthakkerstafel naast de vuur-
plaats en spreken Engels.

Heini blijkt fanatiek te fietsen en kamperen. ‘Ik pak 

altijd de fiets als ik ergens heen moet. Nu ben ik op 

weg naar een trainingsweekend van de Nationale De-

fensie Liga. Dat zijn vrijwilligers die Estland verdedi-

gen bij een Russische inval. En ik kampeer altijd wild 

in de bossen. Daar houd ik van. Ik ken overal plekjes 

waar niemand me ziet. Nee, ’t gaat me niet om geld. 

In het woud voel ik me geborgen.’

Zijn dienstplicht heeft Heini, nu 48, destijds vervuld 

in het Sovjetleger. Na de onafhankelijkheid in 1991 

is hij in het nieuwe Estse leger gegaan. Over twee 

jaar gaat hij met militair pensioen. 

‘Zullen we een vuurtje maken’, oppert hij. 

‘Prima, als jij het aansteekt, want dat kun je vast 

beter dan ik. Ik zal hout hakken.’ 

Op fietsvakantie in Estland

Een nacht in het donkere woud

24
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Op fietsvakantie in Estland

Een nacht in het donkere woud
In een hut liggen droge houtblokken. Ik hoef het al-

leen nog te klieven, maar zie geen bijl. 

‘Die heb je ook niet nodig’, zegt Heini en zet in het 

licht van zijn hoofdlampje een houtblok op een 

scherpe ijzeren rand; hij geeft er met een ander blok 

een dreun op: gespleten! Ik doe het na, terwijl Heini 

droog mos en twijgjes zoekt in het schemerdonker.

Met drie lucifers krijgt hij vlammen uit de brandsta-

pel. We pakken ons blik alcoholvrij Russisch Baltika-

bier en staren naar het vlammenspel.

Heini vertelt over zijn 10.000 kilometer lange wan-

deltocht van Tallinn naar Lissabon, toen hij na de val 

van het IJzeren Gordijn eindelijk vrij kon reizen. Bij 

Coevorden was hij Nederland binnen gelopen en bij 

Ulft er weer uit. Coevorden, Ulft – die woorden heb-

ben de bomen hier zeker nog nooit gehoord. 

Na zijn aanstaande pensioen heeft hij een fietstocht 

in gedachten. Die moet minstens 30.000 kilometer 

lang worden. Ik opper dat hij dan het beste heen en 

weer kan trappen naar Vladivostok. ‘Ja, dan heb ik 

aan één visum genoeg, maar het is me afgeraden. 

De Russische geheime dienst weet vast dat ik bij het 

Estse leger werk: ze kunnen me aan verhoren onder-

werpen. Dat risico wil ik niet lopen. Ik zal een andere 

bestemming moeten zoeken.’ Ik vertel over de opties 

in Zuid-Amerika en stel hem tot slot twee brandende 

vragen. Wat vindt je vrouw van al die tochten? En ben 

je bang voor een Russische invasie?

’Mijn vrouw accepteert dat ik graag alleen in de 

bossen slaap. En wat de Russen betreft, ik ben erop 

voorbereid om mijn land te verdedigen.’

Rogier Wiercx
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De training voor amateurs was in 
2014 iets nieuws en is waarschijn-
lijk nog niet tot in alle geledingen 
van de club doorgedrongen. Maar 
maak je niet ongerust, in het 
nieuwe seizoen 2015 ben je van 
harte welkom.

Er waren al langer signalen dat het fijn zou zijn om 

aanwijzingen te krijgen over techniek en tactiek. Bij 

trainingswedstrijden is het immers gewoon rammen 

geblazen. Bij de trainingen, iedere woensdagavond 

onder leiding van Arnold Heemskerk, werd er ook 

wel pittig gereden, maar de bedoeling was om er 

vooral wat van op te steken. En dat is volgens Arnold 

goed gelukt. ‘We hebben gewerkt aan omwentelings-

snelheid, zitpositie, bochtentechniek, in een groep 

rijden, fietsonderhoud, hersteltraining, interval, 

noem maar op. Gewoon op de openbare weg, maar 

natuurlijk wel op verkeersluwe wegen en fietspaden. 

Dat ging prima.’

Nou was het niet bepaald dringen in het peloton; 

vier tot zes renners. Viel dat niet een beetje tegen? 

‘De groep moet natuurlijk ook weer niet al te groot 

zijn, maar inderdaad, we zaten nog niet vol. Dat ligt 

volgens mij ook aan de communicatie. Die moeten we 

volgend jaar beter doen. Daarin kan de website van 

de club een belangrijke rol spelen. Alleen WhatsApp, 

zoals we nu deden, is toch wat beperkt.’

Training voor amateurs gaat door in 2015

Trainer Arnold 
Heemskerk heeft 
er zin in

Het viel Arnold op dat het sociale aspect minstens zo 

belangrijk is als de training zelf. Men vindt het leuk 

om met clubgenoten te fietsen. Kun je ook meteen 

doornemen waar de wedstrijden zijn en wie ernaar-

toe gaat. ‘Ik ben zelf ook bij een wedstrijd gaan 

kijken. Daar viel me op dat renners die met clubwed-

strijden voorin rijden of zelfs wedstrijden winnen, 

bij criteriums in geen velden of wegen te bekennen 

zijn. Ik denk dat er vaker op andere parcoursen tus-

sen andere renners gereden moet worden om meer 

ervaring op te doen.’

Plannen genoeg voor volgend seizoen. Vanaf januari 

wil Arnold iedere zondagochtend met een groep gaan 

duurtrainen. Aan het begin van het seizoen komt 

er wellicht weer een trainingsweekend in Limburg 

en vervolgens beginnen de trainingen. Op maandag-

avond dit keer in plaats van de woensdag.

Arnold benadrukt dat iedereen mee kan doen. ‘Het is 

altijd samen uit samen thuis. En o ja, ik zeg het maar 

even; ook senioren vrouwen zijn van harte welkom.’ 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Dat kan nog een 

aardig pelotonnetje worden.

Robert Jan Booij
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Dat valt nog niet mee. Het ongelikte Noord- 

Franse land met zijn geur van klei en vervlo-

gen steenkool is niet alleen uitgestrekt, als je 

eenmaal plaatsen als Wandignies-Hamage of 

Tilloy-les-Marchiennes hebt gevonden moet je 

nog ontdekken waar die verdraaide kasseistro-

ken liggen. Na een kwartier vruchteloos zoeken 

in een vrijwel uitgestorven Hornaign besluit ik 

naar Wallers te rijden. Uit ervaring weet ik dat 

je de afgrijselijke strook in Het Bos niet kan 

missen. Hoewel de renners vlak ervoor zullen 

finishen, zijn er misschien liefhebbers  die Het 

Beruchte Bos weleens met eigen ogen willen 

zien.

Geloof het of niet, maar twee dagen voor de hel-

se etappe lijkt Wallers vrijwel verlaten. Een paar 

bouwvakkers zijn bezig met de opbouw van de 

tribune bij de finish. Er zijn wat mensen bij de 

grote schacht van de voormalige steenkoolmijn. 

En voor de rest? De bekende spoorwegovergang 

en dan de kaarsrechte streep van 2,5 kilometer 

kassei die in het dampende bos verdwijnt.

De fiets brengt je vaak op 
plekken die niet direct voor 
de hand liggen. Dat kan een 
leuk doorkijkje zijn bij de 
Woerdense Verlaat, een steile 
klim bij Bemelen of de Trouée 
d’Arenberg bij Wallers. Dat 
laatste heeft natuurlijk met 
de Tour de France van 2014 te 
maken. Twee dagen voor de 
overwinning van Lars Boom 
ben ik ter plekke om de sfeer 
op te snuiven van enthousiaste 
supporters die alvast hun po-
sitie langs de kasseien hebben 
ingenomen. 

Verrassing in de 
Hel van het Noorden

28
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Even later spreken de kasseien hun taal. Al-

les rammelt, trilt en schokt. Het overtreft alle 

verwachtingen. Ben ik de enige? Nee, daar in de 

verte zie ik een stipje dat snel groter wordt. De 

coureur danst kennelijk over de keien alsof het 

niets is. Ik stop, hij ook.

‘Ça va?’ Het blijkt een tanige vriendelijke Belg 

te zijn van een jaar of vijftig, zestig misschien. 

‘Wat kunt u hard rijden over die kasseien!’, op-

per ik.

‘Aja, een kilometer of veertig of zo.’ Het klinkt 

als vanzelfsprekend, maar dat is het natuurlijk 

niet.

Nou heb ik intussen wel ervaren dat met oudere 

wielrenners niet te spotten valt. Ga maar eens 

kijken bij pakweg de vijftig- of zestig-plus com-

petitie. In hun burgerkloffie zijn het gerimpel-

de, wat houterige mannen die de puurheid van 

de jeugd achter zich hebben gelaten. Maar op de 

fiets is daar niets meer van te merken. Dan zijn 

het ineens soepele wielrenners die de stenen uit 

de straat kunnen rijden. ‘Bent u prof geweest?’, 

vraag ik voorzichtig.

De aap komt uit de mouw. De kasseienvreter 

blijkt Rudy Rogiers te zijn, ex- ploeggenoot van 

Hennie Kuiper, tweede in de Parijs-Roubaix van 

1984 die gewonnen werd door Sean Kelly. ‘Phil 

Anderson is er ook. We begeleiden samen een 

groep wielertoeristen uit Australië.’

Phil Anderson, de bikkel die aan de stoelpoten 

durfde te zagen van Bernard Hinault? Daar is hij 

al. Goedlachs, tanig ook, getraind. ‘I don’t like 

the kasseien,’ zegt hij. ‘Maar Rudy wel. I don ‘t 

understand. Do you?’

Nee, ik begrijp er eigenlijk ook niets van. Wat 

een ontmoeting! De Hel van het Noorden zit vol 

verrassingen.

Robert Jan Booij
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De jongen, een branieschopper, knikte zijn 
hoofd licht achterover en snoof een beetje. Hij 
was niet onder de indruk van wat hij zo juist uit 
mijn mond hoorde: dat het zwaar zou worden, 
of hij wel wist waar hij aan 
begon? De andere jongens, 
twee in getal, keken 
hem aan, wachtend op 

zijn reactie. ‘Ce n’est 
pas grave!’

Hallucinaties 
in de bergen

30
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Ik stapte op de fiets, ik had hem gewaarschuwd, voor 

de rest moest hij het zelf maar weten. Na een paar 

kilometer begon het gedonder al. De weg begon licht 

te stijgen. De jongens hingen in mijn wiel, maar niet 

voor lang. Opeens versnelde de branieschopper en 

ook de twee anderen volgden. De stijging van de weg 

werd erger en tot mijn verbazing kreeg ik de jongens 

maar niet te pakken. Ook niet toen we Les Bruns na-

derden, toch het punt waar het allemaal echt begint. 

‘Ce n’est pas grave’, klere dat jong fietst hard.

Hoe ik ook mijn best deed, en ik was indertijd geen 

slecht coureur, ik kreeg dat jochie niet te pakken. De 

andere twee had ik al rap ingehaald en achtergela-

ten, maar die ene... Snuivend keek ik vanonder mijn 

wenkbrauwen de hoogte in. Je moest verdomme je 

kop goed omhoog duwen om het vervolg van de weg 

te zien. Maar geen jonge coureur in zicht. Kilome-

ter na kilometer verdween onder de wielen en nog 

steeds niets dan alleen het gezoem van vliegen die 

dankbaar afkwamen op de zweetdruppels op mijn 

lijf. Het grote afzien in het bos was begonnen.

Even dacht ik een glimp op te vangen, maar het was 

niets. Een opvliegende vogel, een wegvluchtende 

muis, ik dacht toch werkelijk dat er iets op de weg 

zat. Maar een bocht later was er toch niets. 

‘Verdorie, waar is dat jong gebleven?’ 

was de enige gedachte die 

door het hoofd bleef stampen. Ik trapte zo hard ik 

kon, maar er gebeurde verder niets. Op het kale 

gedeelte kreeg ik hem dan toch eindelijk in zicht. 

Hij zwoegde, ploeterde ook, net als  ik. Bij het mo-

nument van Tommy Simpson zag ik dat ik op hem 

inliep. Allez, een tandje erbij. Het deed zeer, maar ik 

ging rapper.

We kwamen ongeveer tegelijk boven. 

‘Ce n’est pas grave?’ vroeg ik hem. Hij glimlachte. 

‘Votre nom?’ 

‘Eric Caritoux’. 

‘Tu es un bon coureur.’  

Veel meer werd er niet gezegd. Met lege ogen keken 

we het landschap in, herstellen noemen ze dat. In de 

verte zagen we de andere twee komen, het ging lang-

zaam. Ik vroeg waar hij naartoe ging. ‘La descente 

vers Malaucène.’ Oei, daar wilde ik ook naar toe.

Ik wilde niet weer geconfronteerd worden met dat 

jonge gozertje die veel te goed kon fietsen. Het voelt 

niet prettig als iemand anders beter is, en vooral 

niet zo’n jong broekie op een veel te hoge fiets met 

barrels van onderdelen. Zijn ketting piepte, had ik 

gemerkt toen ik hem inhaalde, net voor de top. 

Ik waarschuwde hem weer, nu voor de afda-

ling, dat hij wel mocht oppassen met 

dergelijke remmen. Weet je wel hoe 

hard het gaat?
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Toen we de afdaling indoken, bleef hij eerst 

achter mij. De andere twee hadden meer ontzag 

en bleven direct ver achter. Na de eerste haar-

speldbocht keek ik achterom, hij zat klem op 

het wiel. Bij de volgende bocht nam ik risico, 

het was op het randje. Letterlijk. Het grind in de 

kant spatte op, de steentjes ketsten terug tegen 

de rotswand. Ik hoorde hem zuchten. Weer liet 

ik de fiets de vrije loop. Tot zeg maar vijftig 

meter voor de volgende haarspeldbocht. Ik 

kneep zachtjes de remmen aan en toen alsmaar 

steviger. Bijna slippend dook ik de bocht in, 

buiten-binnen-buiten. Ik keek om, hij kreunde 

van de inspanning maar nog steeds zat hij klem 

in het wiel. 

Even later, toen ik de bidon leegzoog, zoefde 

hij voorbij. En toen gebeurde het. Hij ging veel 

te hard. De remmen gilden, zijn frame begon te 

zwabberen. Hij dook over de rand van het asfalt 

het ravijn in. Voor ik bij hem was, was hij al ver-

dwenen in de diepte. Verdomme, ik moet hem 

redden, maar ik zag hem niet meer. 

Ik keek de afgrond in en zocht als een havik het 

struikgewas af. Niks, nada, geen Eric. Of toch? 

Het kon niet waar zijn, een bocht verder zie ik 

hem zijn weg vervolgen. Was het hem wel? Het 

was iemand in hetzelfde shirt, van Cercle Cyclis-

te Carpentraciën. Knal oranje met witte flanken. 

Hij was alweer een bocht verder, het was hem! 

Totaal in verwarring stapte ik op. Had ik zoveel 

gegeven dat ik de werkelijkheid niet meer 

herkende? Was ik echt naar de verdommenis? 

Ik pakte mijn bidon, maar die was leeg. Opeens 

voelde ik alles, mijn longen, mijn knieën, mijn 

armen, mijn nek, zelfs mijn kaken. Enkele boch-

ten verder was een kaal stuk, ik tuurde weer 

omlaag. In de verte ontwaarde ik een oranje 

stipje, hij vloog door het landschap.

Beneden in Malaucène stond hij bij de fontein 

op het plein te wachten. Geen glimlach, niets, 

hij stond daar gewoon naast zijn fiets alsof er 

niets gebeurd was. Zeker, de krassen zaten op 

zijn benen en armen, en een stuk van het stuur-

lint was kapot. Maar verder niets. De andere 

twee jongens kwamen het plein op gereden, de 

branieschopper pakte zijn fiets en stapte mee 

op, mij totaal verbijsterd achterlatend.

Jaren later word ik zwetend wakker in mijn 

tent. Heb ik teveel gedronken? Was het de 

warmte, de inspanning van gisteren? Er bleef 

maar één gedachte hangen in deze prachtig 

staalblauwe morgen: ‘Eric Caritoux, twee maal 

Frans kampioen en één keer winnaar van de 

Vuelta. Het was hem echt.’

Ab Nederlof
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Je ziet zo; dit zijn jonge benen. 
Benen in ontwikkeling. Er zit al 
veel in, maar er kan nog meer bij. 
Hoeveel? Dat is een verrassing. 
Max Haaksman (18) wist niet wat 
hem afgelopen juni overkwam. 
Ineens werd hij districtskampioen 
bij de junioren. 

De foto, gemaakt door broer Jesse, is er eentje om in 

te lijsten. Je ziet Max juichend over de finish komen 

en dan is er even niets. Ergens op de achtergrond 

doet een kluwen Volharding renners er alles aan om 

het forse gat te dichten. Hun hoofden hangen scheef, 

hun machteloze lichamen kronkelen over het frame, 

maar het zal niet helpen. Het is wanhopig spartelen. 

Ze krijgen fietsles.

Genieten
‘Ja dat was echt genieten’, vertelt Max. ‘Ik heb dit 

seizoen een grote stap gemaakt. Vorig jaar was ik 

blij als ik een wedstrijd in het peloton kon uitrijden, 

maar nu kan ik echt meedoen.’

Vader Peter knikt; ‘Hij is vrij laat met z’n groei ge-

weest waardoor tegenstanders van dezelfde leeftijd 

harder gingen. Maar je kunt zien dat er nu meer 

spier is bijgekomen.’

Vertrouwen
Wat de overwinning met het zelfvertrouwen van Max 

doet laat zich raden. Zo werd hij ook nog tweede bij 

het clubkampioenschap. Het was sowieso een fantas-

tisch seizoen, want hij slaagde ook nog voor de Havo. 

Inmiddels is hij begonnen met de studie werktuig-

bouwkunde aan de Hogeschool Utrecht.

De benen van Max Haaksman
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De benen van Max Haaksman
De benen waren ooit gehuld in een zwembroek. Max 

zat namelijk op wedstrijdzwemmen. Leuk natuurlijk, 

maar als je een opa hebt die doordesemd is van de 

fiets en een vader die het nodige palmares bij elkaar 

heeft gereden, dan weet je het wel. Broer Jesse fietst 

overigens ook, maar zus Ann heeft een andere keus 

gemaakt; voetbal. En moeder Aveline doet het rustig 

aan. Er is al genoeg sport in Huize Haaksman.

Winter
Als het om familieadviezen gaat wil Max graag een 

tipje van de sluier oplichten. ‘Niet te vroeg aangaan 

voor de sprint’, lacht hij, ‘maar op het districtskampi-

oenschap deed ik dat juist wel.’

De benen gaan de winter in. De crossfiets is weer uit 

de schuur wordt gehaald. Zaterdag veldrijden op De 

Berg en zondag meedoen aan de Midden Nederland 

Cross Competitie.

En volgend jaar? ‘Dan ga ik naar de beloften. Ik moet 

nog wel even kijken hoe ik het goed kan combineren 

met de studie. Maar ik hang mijn fiets absoluut niet 

in de wilgen. Daar zou ik niet vrolijk van worden. Het 

is gezellig op de club en ik vind het heerlijk om te 

bewegen.’

Designer
Over de vraag wat hij na z’n studie wil gaan doen 

hoeft Max niet lang na te denken. ‘Ontwerper worden 

van racefietsen.’

De appel valt nu eenmaal niet ver van de boom. De 

benen zullen er enkel geen bezwaar tegen hebben om 

te sprinten op een echte Haaksman Bike.

Robert Jan Booij
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En zo gaan wij de 
winter in…
...Ze hebben er duidelijk lol in. 
Van links naar rechts zien we Sam 
Stolvoort (9), Joeri de Coo(10), 
Kas Visser(11) en Tom de Koster 
(11). Ze hebben net de race om de 
Jan Haaksman Bokaal achter de 
rug. 

Kas werd eerste in categorie 4. Op de vraag wat ze 

het afgelopen seizoen hebben geleerd komt er een 

stortvloed van antwoorden. ‘Klimmen, sprinten, in 

een groep rijden, stilstaan zonder te vallen...’ Het was 

kortom een vruchtbaar seizoen. En denk niet dat de 

mannen verzadigd zijn. ‘Volgend jaar willen we nog 

meer leren!’ Maar eerst de winter in. Dan gaan ze 

veldrijden.
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...Kristie van der Vossen (14) is dik tevreden over het 

afgelopen seizoen. Op de NK werd ze 22-ste, maar het 

belangrijkste is dat ze een grote stap heeft gemaakt. 

‘Eerst reed ik steeds net achter het peloton. Maar nu 

heb ik geleerd om in de groep te rijden, zodat ik uit 

de wind kan blijven.’ Kristie heeft goed de smaak te 

pakken gekregen. Deze winter gaat ze trainen op de 

baan, op zondag doet ze een duurtraining en verder 

wordt er in de sportschool nog gewerkt aan de core 

stability. Het zal ons niet verbazen als ze volgend jaar 

bij de nieuwelingen weer een stap gaat maken.

...Carry Peek (14) heeft een leuk seizoen gehad, zoals 

ze zegt. Net als Kristie heeft ze geleerd om goed in 

het peloton te rijden. En daar is ze terecht trots op. 

‘Eerst werd ik steeds laatste, maar nu kan ik de groep 

goed bijhouden’.

Ze houdt ervan om lekker hard te rijden en gaat daar 

in de winter een goed fundament voor leggen door te 

spinnen met vader Edwin. Volgend jaar komt ze uit 

in categorie 7. ‘En dan wil ik nog beter presteren’.
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...Jelmer van den Hoek (16) is tevreden. Lekker 

gefietst. Bij de B vierde geworden in de dinsdag- en 

donderdagcompetitie, en een twaalfde plek in de 

Ronde van Schaijk. ‘Ik ben echt sterker geworden’.

De komende winter richt Jelmer zich vooral op het 

crossen. Hij volgt crosstrainingen bij De Adelaar in 

Hilversum en rijdt landelijke wedstrijden. ‘En ik ga 

ook duurtrainen met de junioren van Het Stadion.’ 

Jelmer verheugt zich alweer op de clubcompetitie 

2015 en de wedstrijden in het land.

...Bas Koster (30) heeft er dit seizoen geen gras over 

laten groeien. Hij begon bij de B, werd uiteindelijk 

tweede bij de dinsdag- en donderdagavondcompetitie, 

maar stapte halverwege het seizoen over naar de A 

om daar uiteindelijk clubkampioen te worden. En dan 

te bedenken dat hij pas anderhalf jaar wedstrijden 

rijdt. Dat belooft nog wat. 

‘Het was inderdaad een fantastisch seizoen’, zegt Bas. 

‘Een leuke groep ook.’

De komende winter wordt er een basis gelegd met 

Single Speed Cyclo Cross. Dat is veldrijden met een 

fiets die slechts beschikt over 1 versnelling. ‘Krijg je 

een goede conditie van. Bovendien is het weer eens 

wat anders’.

Volgend jaar wil Bas weer knallen bij de A. ‘En m’n 

doel is om gemengde wedstrijden van Sportklasse en 

Amateurs goed uit te rijden.’

Hou ‘m in de gaten, de kleine kanonskogel uit 

Utrecht.
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...Als er iemand vroeg bij is, is het Chiara Danckaerts. 

Met 8 jaar is ze het jongste lid van Het Stadion. We 

zijn getuige van een bijzonder moment. Zojuist heeft 

Chiara haar allereerste wedstrijd gewonnen: de Jan 

Haaksman Bokaal, categorie 1. Pa Erwin, die as-

sisteert bij de training en met een vijfde plek in de 

B-competitie ook niet onverdienstelijk fietst, is maar 

wat trots. Chiara zelf ook natuurlijk. ‘Ik vind het leuk 

om hard te gaan. Ik ga ook schaatsen en skeeleren.’ 

Juist. ‘Maar ik blijf ook fietsen, dat vind ik veel te 

leuk.’ En weg is Chiara. Op weg naar het podium.

...Arno Treuren is afgelopen seizoen begonnen 

met zijn comeback, hoewel dat eigenlijk te zwak is 

uitgedrukt. Je zou het ook wederopstanding kunnen 

noemen. Op 5 juni 2012 werd Arno tijdens de fietsrit 

naar zijn werk gegrepen door een auto. Hij raakte 

zwaargewond. De fiets was opeens heel ver weg. Tot 

deze zomer dus. ‘Bij de C kon ik prima meekomen. Ik 

had niet gedacht dat m’n lichaam het aan zou kun-

nen, maar het ging echt lekker.’

Dat Arno zijn geluk niet op kan behoeft geen betoog. 

‘Ik sport nu zelfs meer dan voor het ongeluk. Twee 

keer per week fitnessen en een training op de fiets.’ 

En volgend jaar? ‘Weer meedoen met de competitie. 

In principe bij de C, maar ik ga voor de B!’

Robert Jan Booij
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Een karavaan van negen Utrechtse 
fietsers en twee begeleiders trekt ze-
ven dagen door de Franse Pyreneeën. 
Ze klimmen en dalen over beroemde 
bergen. Van pas naar pas, van zee tot 
zee, van west naar oost. Rogier fiets-
te mee en hield tussen Bayonne en 
Perpignan een dagboek bij.

Zondag 20 juli
Klauteren is geen dagelijkse kost voor laaglanders. Ieder-

een heeft flink getraind om kilometers in de benen te 

krijgen, urenlang klimmen kun je in de Lage Landen niet 

oefenen. Dus komen op de eerste bergpas – de Osquich – 

de getalenteerdere klimmers van ons gezelschap meteen 

bovendrijven. Maar boven wachten ze geduldig voor een 

tableau de la troupe. Traditiegetrouw worden op deze col 

houtduiven gevangen met grote netten. 

Op en af en pittig weer op. Een eindeloze reeks Posbank-

achtige klimmetjes rijgt zich aaneen. De Baskische bergjes 

doen onze kuiten zwellen. Maar we zijn nog dartel en vol 

goede moed. Dus gaan we in pleisterplaats Montory eerst 

onze fietsen afspuiten en daarna pas onszelf.

Maandag 21 juli
Havermoutpap bij een Frans ontbijt? Dat is nog nooit 

vertoond in de geschiedenis van de vreetschuur van het 

Auberge Étable (stal). Maar hoe kom je anders twee cols 

over op een croissantje en een kop café au lait? En het 

werkt! Zonder grote problemen komen we de gluiperige 

Col de Marie Blanque op, een kuitenbijter met een steil 

oplopend profiel. 

De Trans-Pyrénées 
in zeven dagen
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Bovenop staat een grote gedenksteen. Voor Marie 

Blanque ? Kan niet, want madame Marie Blanque 

heeft nooit bestaan. Herders hebben deze bergpas 

genoemd naar een vrouwelijke aasgier met haar witte 

(blanque) veren, die boven de schapen rondcirkelde. 

De steen gedenkt vluchtelingen uit de Spaanse Bur-

geroorlog.

Aan de voet van de Col d’Aubisque verzamelen we 

moed en repen. Dit wordt een klassieke klim in de 

categorie van de-dood-of-de-gladiolen. We kruipen 

omhoog, als schapen op een grazige helling. Toepas-

selijk, want Aubisque is Gascons voor zwenkgras. 

Bij een warme herberg, gehuld in mistwolken, zien 

we elkaar weer. Gelukkig breken de luchten in de 

afdaling. Adembenemend is de reusachtige rotswand 

waarin de weg is uitgesneden, als een kras op je 

huid. Niemand ziet de plaquette voor Wim van Est, 

want iedereen is gefocust om hem niet achterna te 

gaan. Via de Col du Soulor belanden we in een gîte-

bed in Luz-Saint Sauveur, naast een kerk van mid-

deleeuwse Tempeliers.

Dinsdag 22 juli
Het is stil aan het ontbijt. Laat de kwantiteit te wen-

sen over? Zien we op tegen de koninginnenrit over de 

Tourmalet en de Aspin? Worden onze helden na twee 

lange dagen een beetje moe? 65 Kilometer wachten 

ons - dat is weinig. 2046 Hoogtemeters wachten ons, 

en dat is heel veel. 

De Tourmalet verkeert in een milde bui. De zon 

schijnt, het is wat frisjes en veel andere collega´s 

rijden ook omhoog. Na Barèges ontvouwt de beklim-

ming zich voor je ogen, als een uitgeklapte Spaanse 

waaier. Je ziet van verre de zigzaggende weg en het 

café op de pas. Makkie dus. Maar niet heus, want de 

klim is lang-lang. Het gevaar schuilt in campers en 

koeien in de afdaling naar La Mongie. En dan staat 

daar onze bus. We eten warme macaroni tussen verse 

bergkoeienvlaaien.

De naam Tourmalet verwijst naar ‘pas op de hoge 

berg.’ Het is dus eerder een soortnaam dan een eigen-

naam.
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Beneden, in Sainte Marie de Campan, brengen de 

liefhebbers een bezoekje aan de smidse waar Eugène 

Christophe in 1913 eigenhandig zijn gebroken vork 

moest smeden – en veel tijd en de Tour verloor. Rest 

nog de Aspin, een warme klim tussen – nomen est 

omen - stekelige dennenbomen.

Woensdag 23 juli 
Rustdag in Le Chalet-Bizon te Grézian. Op de Pla 

d’Adet gaan we naar de Tour kijken.

Donderdag 24 juli 
Op de helft. We ronden de knik in de landsgrens 

bij Luchon en rijden de oostelijke Hautes-Pyrénées 

binnen. Drie cols wachten, niet de minste. De Col de 

Peyresourde straalt vriendelijkheid uit. Zacht gras op 

de top. Kabbelende beekjes in de afdaling. Peyre-

sourde komt van petra en surgere, Latijn voor stenen 

met wellen. 

van Fabio Casartelli. Zwijgend klimmen we verder 

tussen eeuwig zingende bossen. De afdaling duurt 

heerlijk lang. In Oust kunnen we bij het hotel zwem-

men. ’s Nachts gaan Thor en Pluvius zich te buiten, 

of – zoals ze in Spanje zeggen – verschuift Petrus de 

meubelen in de hemel.

Vrijdag 25 juli
Een bewolkte dag, maar we trekken verder. Col 

d’Agnes, Port de Lers. Na de afdaling opnieuw die 

duivelse Pluvius. In een drukke bar wachten we 

tot hij is uitgeraasd. De voedzame pastalunch eten 

we voor de gelegenheid in een muziekkiosk bij het 

water. 

We dalen naar de drukke vallei van de Ariège en 

draaien bij Ax-les-Thermes linksaf naar de Port de 

Pailhères. Dit is de langste klim van de hele tocht, 

19 kilometer onder een somber wolkendek. De snelle 

jongens halen droog de afdaling, de tragere worden 

nat en koud tot op het bot. Als de bliksem me op op 

de hielen zit, stap ik in een volgauto. De col moet 

prachtig zijn, maar het genieten is voor een andere 

keer. Het hotelletje in Mijanès heeft, hoe basic ook, 

heerlijk warme douches. En een koolhydraatrijk 

menu. 

De Col de Menté vergt menta-

liteit vanwege de hitte en de 

stijgingspercentages. Maar de top 

stemt romantisch met haar bossen en herberg. Water 

klatert uit een bron, we eten pasta met kruiden, de 

kofferruimte offreert sportrepen en bronwater. 

Gelaafd en gespijzigd dalen we naar de voet van de 

Portet d’Aspet. Daar ligt, na de afslag naar Henne 

Morte, een onheilsplek die in het collectieve wieler-

geheugen staat gegrift: de fatale, te scherpe bocht 
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Zaterdag 26 juli
Eerst omlaag. Dan een koele kloof. En weer omhoog 

in de zon. Col de Moulis, Col de Garabel. Tenslotte de 

Col de Jau. Boven verkneukelt de groep zich bij de 

gedachte dat het ergste klimwerk achter de rug is. 

Daar in de verte lonkt de zinderende Méditerrannée. 

We dalen heel voorzichtig. Langs 

bochten met kiezelsteentjes. 

Het gaat als vanzelf. Een 

flauwe bocht. Gapend 

gat in de weg: in ‘n 

oogwenk maken de be-

nen van Kees een halve 

radslag. Zijn fiets stuitert 

solo met drie flikflaks 

naar de berm. Kees ligt 

languit op het asfalt: 

‘Mijn nek! Bel maar een 

helikopter.’ Gelukkig praat 

hij. Leeft hij. Zijn helm is 

geplet. Priemende nekpijn, 

geen spoortje bloed. De ambulance 

zal snel komen maar is er na een half 

uur nog niet. Opnieuw gebeld. De 

oenen zijn naar de Col de Jou aan de 

D 116 gereden in plaats van naar de 

Col de Jau aan de D14, zoals duidelijk 

opgegeven. Na ruim een uur klinkt de 

bevrijdende sirene. Geluidloos daalt 

Kees op vier geveerde wielen richting 

ziekenhuis, waar scheuren in zijn wer-

vels en atlas worden geconstateerd. 

Behoedzaam zakt de groep omlaag. Naar de warmte. 

Omringd door geurende lavendel en wijngaarden. 

Langs rode pannen en witte muren. Gestreeld door 

zoele winden. Over de laatste 

col, de Fontcouvert – bedekte 

bron – gaat het 

naar het laatste hotel en het 

slotdiner op het dorpsplein. Als 

toegift ondergaat het team een 

verbale cérémonie protocollaire 

op de kerktrappen, waarbij 

iedereen in het maan-

licht wordt gezet. 

Het is volbracht. Dit was 

een geweldige fiets-

week - met een heel vals 

slotakkoord. 

Rogier Wiercx
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‘Het was een forse klus en het 
kostte ook meer tijd dan ver-
wacht’, vertelt Bob Mans. ‘Maar we 
hebben nu de meeste leden van de 
club gesproken en zijn dik tevre-
den over het resultaat.’

Bob Mans over de belronde vrijwilligers:

‘De bereidheid is groot 
om wat te doen’

Bob Mans is de zogeheten ‘combinatiefunctionaris’. 

Inderdaad, wie dergelijke benamingen verzint kan 

moeiteloos aan de slag bij de firma Scrabble. In 

dit geval zet de functionaris zich met behulp van 

subsidie in voor de coöperatie Nedereindse Berg in 

het algemeen en onze club in het bijzonder. Bob, die 

ook wielertrainer is, organiseert fietsclinics voor 

scholieren en is daarnaast in het vrijwilligersbeleid 

gedoken. 
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Winstpunt
Zoals bekend is de behoefte aan vrijwilligers groot, 

maar valt het niet mee om ze te krijgen. Via de tele-

foon - het belteam bestond uit 8 vrijwilligers - zijn 

de leden nu rechtstreeks benaderd.

Bob: ‘Grootste winstpunt is dat we merkten dat er 

een soort bewustwording is ontstaan. Mensen die 

zeiden, verrek, ik ben al jarenlang lid, maar heb 

nog nooit vrijwilligerswerk gedaan. De bereidheid is 

groot om wat te doen. Iedereen begrijpt dat je zonder 

vrijwilligers geen vereniging kunt hebben.

Zo-nu-en-dan-wat-doen
Bob maakt onderscheid tussen incidentele en structu-

rele vrijwilligers. In de laatste categorie vallen men-

sen die bereid zijn om Het Stadion in het coöperatie-

bestuur te vertegenwoordigen of die jurylid willen 

worden. Zo-nu-en-dan-wat-doen scoort het hoogst. 

‘We hebben gemerkt dat het belangrijk is om aan te 

geven wat de vrijwilligerstaak precies inhoudt. Assis-

teren bij de inschrijving bijvoorbeeld is te vaag. Want 

hoeveel keer dan en wanneer? Hapklare brokken zijn 

beter. Dan weet iedereen waar hij aan toe is.’

In januari kunnen de leden die nog niet bereikt 

zijn waarschijnlijk een telefoontje verwachten. De 

belronde is volgens Bob de opmaat voor meer. ‘Het 

is belangrijk om goed inzichtelijk te maken wat er 

in de club gebeurt. Dat maakt het makkelijker om je 

steentje bij te dragen.’

Komend seizoen is er in elk geval volop gelegenheid 

om vrijwilliger te worden. De Tour komt naar Utrecht 

en dat mag onze club natuurlijk niet onopgemerkt 

voorbij laten gaan. Zo kan het Grand Départ een extra 

dimensie krijgen.

RJB
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Samen fietsen 
en praten op 
de Clubdag 
Op 20 september vond de eerste clubdag plaats. 

Er waren voor alle afdelingen diverse activiteiten geor-

ganiseerd. Zoals een tijdrit en estafette op het wegpar-

koers, een MTB-clinic. En het Bikepark kreeg nieuwe 

bikes uitgereikt. Iedereen heeft kunnen genieten van 

een fijne barbeque en lekkere drankjes. Een DJ zorgde 

voor gezelligheid, het mooie weer voor de rest.
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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.  
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Hoe groter hoe mooier. Dat streven heeft ervoor 

gezorgd dat we vaak zo trots en tevreden zijn over 

onze vereniging met meer dan 450 leden. Maar 

was die explosieve groei wel een streven? Of is het 

ons gewoon overkomen? Ik denk het laatste. 

Niemand bij Het Stadion gaat voor groei-om-de-

groei. Onze grote aanwas is gewoon het resultaat 

van wat de club de laatste tien jaar heeft geïnves-

teerd en ondernomen voor jeugd, aangepast wiel-

rennen, mountainbiken, gravity cycling, vrouwen 

en senioren.

Groot zijn heeft natuurlijk voordelen. Er komt 

veel contributie binnen en dus heb je wat te 

besteden voor de leden. Het is ook efficiënt: 

van alle inspanningen en investeringen hebben 

relatief veel renners profijt. Daar staan nade-

len tegenover. Het grootste nadeel vind ik dat 

we elkaar niet meer kennen. Er zullen weinig 

wielerverenigingen zijn die een clubdag moeten 

organiseren om de persoonlijke binding tussen de 

leden te versterken. 

Om onderling beter te communiceren ‘zit’ Het 

Stadion nu op Facebook: http://on.fb.me/1zafQLs. 

Zelf vind ik Facebook best handig. Je hoort en 

ziet dingen van ‘vrienden’ die je anders niet zou 

weten. Niet dat alles even belangwekkend is, 

maar het zijn levenstekens. Als ik in levende lijve 

iemand ontmoet die ik op Facebook volg, dan heb 

ik altijd meteen een aanknopingspunt voor een 

gesprekje. Dat vergemakkelijkt het contact. Dus 

zal Facebook ook wel goed zijn voor het contact 

tussen onze leden en de club. Mooi.

Onze geweldige groei is overigens afgevlakt door 

de pijlsnelle opkomst van nieuwkomer CS030. 

Die nieuwe Utrechtse toer- en raceclub is door de 

KNWU genomineerd als Vereniging van het Jaar. 

Geen wonder, in drie jaar zijn ze gegroeid van nul 

tot meer dan 300 leden en dat met behulp van 

een nieuw clubconcept. CS030 heeft geen duur 

eigen parkoers of clubhuis. Wel staan er meer dan 

twintig trainers klaar (die overigens slechts een 

spoedcursus hebben gevolgd en niet traditioneel 

gediplomeerd zijn.) Ze rekruteert haar leden 

onder hoogopgeleide fietsliefhebbers in Utrecht 

- daar zit geld en brains. CS030 organiseert geen 

open koersen maar wel arrangementen voor 

cyclo’s. Heeft geen jeugdafdeling, rijdt geen duur 

wedstrijdprogramma voor junioren, beloften of 

eliterenners. Al haar communicatie gaat digitaal. 

Met andere woorden deze lightversie van traditi-

onele wielerclubs als Het Stadion investeert niet 

in de ontwikkeling van de wielersport in de volle 

breedte, maar plukt het laaghangend fruit. Toch 

zijn het aardige mensen, prettig in de omgang. 

Wat dat betreft zouden ze zo lid kunnen worden 

van Het Stadion. Er is één bezwaar: we zouden in 

dat geval 750 leden hebben. Dat zou de boel hele-

maal onoverzichtelijk maken, dus liever niet. 

Het Stadion leert intussen wel van het CS030-con-

cept. De eerste lessen zijn al getrokken: we heb-

ben een trainer aangetrokken, Arnold Heemskerk, 

voor renners die op latere leeftijd beginnen met 

de wielersport. En ook onze nieuwe website gaat 

de concurrentie aan met die centraalstationsclub 

uit 030.

Rogier Wiercx


