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Prachtig
NK Masters
Gijs opnieuw Nederlands
kampioen 60+!
Jaargang 77 nummer 3

Van de

vrouw

Met de organisatie van het NK masters en het Para

worden gemaild.

Youth Festival Handbike hebben we als vereniging
aan de gemeente en de KNWU ons visitekaartje

met de

hamer
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Antwoorden kunnen naar de redactie van de Cadans

Vacature

afgegeven en laten zien dat ze bij ons in 2014 aan

Naast al deze fraaie evenementen, hebben we afge-

kunnen kloppen om activiteiten rondom de Tourstart

lopen maanden ook een vacature geplaatst voor een

in Utrecht op poten te zetten. Misschien nog een paar

combinatiefunctionaris. Bij het verschijnen van deze

vrijwilligers extra en dan zijn we er klaar voor! Dus

Cadans is waarschijnlijk bekend wie per 1 augustus

als je zin hebt om ook wat werk voor de vereniging te

tot 31 december 2014 voor 2 dagen in de week aan

doen, laat je horen.

de slag gaat voor de Coöperatie en de verenigingen
op de Berg. Belangrijkste werkzaamheden zijn het
geven van trainingen op scholen en op het parcours
en het beleidsmatig ondersteunen van het Coöpera-

Nelly Voogt
voorzitter WV Het Stadion

tiebestuur. In de volgende Cadans stellen we hem of

Chapeau! Dat zei Simon Meijn,
coördinator commissie wegsport
bij de KNWU, tegen de organisatie van het NK masters. Hij had
net als vele anderen genoten van
een mooi NK op de ‘Berg’. Complimenten en diep respect vanuit de
KNWU voor dat wat Het Stadion in
korte tijd heeft gerealiseerd.

haar verder voor.

8 september 2013

Doe mee aan de
Gran Fondo Jan
Haaksman

En ik zeg dan op mijn beurt Chapeau! voor Bert den

Chapeau! ook voor de handbikers die bij het Para

Ouden en Jan Nieuwenhuysen die in ongeveer 3

Youth Festival Handbike in het Wilhelminapark zich

maanden tijd een geslaagd NK hebben weten neer te

niet lieten afschrikken door veel regen en wind. Het

zetten. Daarbij ondersteund door Edwin die de euro’s

plezier droop er bij hen zowel letterlijk en figuurlijk

van sponsors zorgvuldig bij elkaar optelde, Raymond

van af. Rogier en Geert hebben er voor gezorgd dat

die een groep vrijwilligers bij elkaar heeft gew-

dit tweedaagse handbike-evenement als onderdeel

hatsappt en Tom die iets handiger met de computer

van het Para Youth Festival plaats kon vinden. En ook

bleek te zijn dan Bert en Jan bij elkaar…

daarvoor zeg ik…!

Het leverde een mooi kampioenschap op waarbij onze

En de laatste Chapeau! is voor onze handbiker Herber

eigen Gijs Nederlof op zeer fraaie wijze en overtui-

Burggraaf. Hij is door de bondscoach geselecteerd

gend zijn titel van vorig jaar wist te prolongeren bij

om deel te nemen aan het WK dat eind augustus in

de 60+. En Allard Epping veroverde een rood-wit-

Canada wordt verreden. Gefeliciteerd Herber en alvast

blauwe trui bij de 40+. De helft van de overwinnin-

veel succes! Het is mooi dat een Stadion lid actief is

gen ging dus naar ‘bewoners van de Berg’ waardoor

op het hoogste mondiale niveau.

er een jaar lang regelmatig twee kampioenstruien
rondrijden op onze accommodatie. En daar mogen we

De huiskamervraag is nu welk ander Stadion-lid

trots op zijn!

ooit een WK heeft gereden en in welke discipline?

165 kilometer is er meer dan genoeg tijd om het
verleden tot leven te laten komen. En dat niet alleen,
het is volgens Jan gewoon een schitterende rit. Het
tempo ligt rond de 28/30 kilometer per uur.
Er wordt op zondag 8 september gestart bij het gemeentehuis in Zeist. Vertrek: klokslag 8.00 uur.

Het Stadion is een vereniging met een rijk verleden.

Jubileum- herinneringsrit 29
september, mooie seizoensafsluiter

Soms zou je in een tijdmachine willen stappen om te

Over tijdmachine gesproken. Wat zeg je van de ‘Ju-

kijken hoe het wielerleven er ‘toen’ uitzag. Welnu,

bileumrit 75 jaar Het Stadion’. Je kunt gerust zeggen

kom dan naar de Gran Fondo Jan Haaksman.

een ‘must’ voor iedereen die wat meer wil weten
over de lange geschiedenis van onze vereniging. De

De rit over 165 kilometer is geïnspireerd op het

klassieker-in-wording doet je beseffen dat een eigen

lange-afstandskampioenschap 182 kilometer dat in

parcours eigenlijk wel heel bijzonder is. Want daar-

1966 voor het laatst werd verreden. Gewoon op de

voor werden de (club)wedstrijden op verschillende

openbare weg, moet je nagaan, dat kon toen nog. De

locaties op en om de Heuvelrug gehouden. Bij Bunnik

start was altijd bij Café de Man in Austerlitz. Nooit

en Odijk bijvoorbeeld, of Doorn of Driebergen met

van gehoord? Kan kloppen, café de Man is het Zeister

restaurant Klein Zwitserland als onderkomen. Het

Dierenasiel geworden, je weet wel aan de doorgaande

gaat ook over een stuk parcours van de Ronde van

weg langs de Pyramide. De rit voerde langs Amers-

Zeist en wat te zeggen van de rondweg bij Houten

foort, Putten, Ermelo, Harderwijk, tot de brug van

waar volgens Jan Haaksman ‘in de jaren 1971/74 net

Zwolle en dan terug via Apeldoorn, Veenendaal,

een schaapskooi stond die groot genoeg was voor ons.’

Woudenberg, de Pyramide op en door naar de finish
bij, inderdaad, Café de Man. Laatste winnaar in 1966

Bijzondere plekken en verhalen te over dus bij deze

was Wim Cirkel.

rit van 80 tot 90 kilometer. Een mooie seizoensaf-

Jan heeft de originele tocht iets ingekort, maar met

sluiter. Verzamelen op zondag 29 september bij de
Nedereindse Berg. Vertrek om 9.00 uur.
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NK Masters op de Nedereindseberg
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Op zondag 30 juni was het dan zover, de eerste Nederlandse kampioenschappen op de weg georganiseerd door WV Het Stadion. Initiatiefnemer Jan Nieuwenhuizen liep glimmend van trots rond over het terrein
aan de Nedereindseberg. Coördinator Bert den Ouden liep evenzo met
een grote glimlach in het zonovergoten Nieuwegein.

30+
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De dag begon vroeg met de Masters 30+. Na een le-

Dat de renners uit de regio zich goed van voren wil-

vendige koers met tal van uitvallen eindigde het toch

den laten zien, werd ook in de volgende categorie, de

in een massasprint. Winnaar werd Pascal Schoots uit

Masters 40+, duidelijk. Al snel ontstond er een kop-

Tiel, een veel-winnaar, tweede op het podium was

groep met Marcel Alma, de favoriet. Dit leek de goede

Ferry de Ruiter uit Putten en derde werd Imo de Pru-

ontsnapping te worden. Toen het verschil kleiner

ijssenaere de la Woestijne uit het naburige Mijdrecht.

werd, sprong Allard Epping als een kat ernaar toe.
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Eenmaal bij de kopgroep, viel de boel stil en kon het

Volharding, zich stil te houden op zijn thuisparcours.

In de categorie Masters 50+ waren vooraf diverse

Wolfkamp en de verrassende Rob Ypenburg. Beiden

spel opnieuw beginnen. Ongeveer tien ronden voor

Die tactiek rendeerde, want in de sprint was hij heer

kanshebbers genoemd, waaronder de latere kampi-

hadden apart van elkaar de sprong naar de kopgroep

het eind ontstond opnieuw een serieuze kopgroep.

en meester. Epping dus kampioen van Nederland.

oen. Ook hier weer een levendige koers met talrijke

gemaakt en waren vervolgens doorgereden. Onhoud-

Allard Epping zat er direct bij samen met de broers

Tweede werd Jan Muis en derde René Nijhuis.

aanvallen. Maar de massasprint bleef uit doordat er

baar stevenden zij de finale in. Voor alle regelmatige

Muis, Hermsen, Nijhuis en Harteloh. Toen de voor-

in de finale keihard werd gereden. De hele koers viel

bezoekers van de trainingsritten op dinsdag- en

sprong groot genoeg was, besloot Epping, lid bij De

uit elkaar met twee uitblinkers op kop, namelijk Jos

donderdagavond stond de uitslag bijna al vast.
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40+

Rob is geen sprinter en dat bleek ook nu weer. Jos

Het laatste huzarenstukje van Jan en Bert werd

hij ook nog eens deelgenomen aan gecombineerde

Hans van Bavel, Gerrit Kleinveld en Gijs Nederlof.

Wolfkamp had weinig moeite en mocht het rood-wit-

geleverd in de categorie Masters 60+. Huizenhoog

wedstrijden met elite-renners en zelfs in die wed-

En daarmee was de koers gedaan. De andere broers

50+
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blauwe tricot ophalen. Utrechter Ypenburg mag toch

favoriet was Gijs Nederlof, lid bij de organiserende

strijden was hij in de kopgroep te vinden. Gijs liet er

Nederlof voorspelden al hoe het zou aflopen: in de

terugkijken op goed NK met zijn tweede plek. Derde

vereniging WV Het Stadion. Vorig jaar al kampioen in

dan ook geen gras over groeien. Al in de derde ronde

finale trekt ie door en gaat Gijs alleen verder. En

werd Ron Pfaffen, die de spurt van het overgebleven

Veendam en dit jaar won hij bij de 60+ een aantal ke-

rammelde hij de boel uiteen om nog eens aan te gaan

zo geschiedde. Schijnbaar moeiteloos reed Gijs nog

peloton won.

ren met groot gemak. Met een amateur-licentie had

enkele ronden verder. Er ontstond een kopgroep met

enkele ronden alleen. Ver voor de streep gingen de
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armen in de lucht en kon hij even later zijn tweede

ste ronden moest ik aan Joop denken” snifferde

traan weggepinkt. En die emotie was er niet alleen

kampioenstrui in successie ophalen. Hans van Bavel

de anders zo stoere Jan. Hij doelde op de onlangs

vanwege het verdriet, maar ook vanwege de prachtige

werd tweede en Gerrit Kleinveld derde.

overleden Joop van Nimwegen, die enorm veel heeft

dag die het was geweest ter ere van Joop van Nim-

betekend voor de 60-plussers. Dankzij Joop kan deze

wegen. Met Gijs als kampioen in het slotstuk kan de

Korte tijd later finishte ook het peloton met daarin

categorie nog naar hartelust koersen. De weduwe van

organisatie terugkijken op een geweldige promotie

een geëmotioneerde Jan Nieuwenhuizen. “De laat-

Joop reikte de bloemen uit en hier en daar werd een

voor het masters-wielrennen.

12

60+

Bedankt Joop (†), Jan en Bert!

Ab Nederlof

Beeld Fridolin & Luc van der Lecq
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Lof voor Het Stadion

NK Masters

was echt
een groot

succes

14

15

Wat fietsen die jonge ouderen en
oude jongeren toch hard! Ik hoorde op 30 juni gemiddelden van
boven de 40 per uur. En dat op
de klinkertjes van de Col de Hans
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Spekman (13 meter boven NAP).
Alle vier de wedstrijden van het
NK Masters waren hard, spannend
en sportief. Met tal van uitlooppogingen. Attractief.

Blijkbaar leent ons parkoers zich prima voor een

‘thuisrijders’ het podium haalden vonden we allemaal

echt criterium: het circuit is breed en selectief. Bij

mooi: Allard Epping kampioen bij de veertig plus,

de dertig- en de veertigplussers kwam het tot een

Rob Ypenburg tweede bij de vijftigplussers en Gijs

massasprint. Bij de echt oude veteranen waren de

Nederlof opnieuw eerste bij de zestigplussers. Wat wil

krachtsverschillen groter en vochten kopgroepjes om

je nog meer als bewoner van de Nedereindse Berg?

de podiumplekken. Survival of the fittest. Dat drie
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Complimenten

alleen maar diep respect voor hebben. Chapeau! Alles

vergoeding werd gegeven bij pech. En in de eerste

Iedereen tevreden dus. Behalve die ene veteraan die

overziend mag Wielervereniging Het Stadion terug-

wedstrijden lagen er blijkbaar nog wat steentjes op

in de allerlaatste bocht van de allerlaatste wedstrijd

kijken op een prachtig Nederlands kampioenschap

het vers gefreesde en opgelapte parkoers, want er

rechtdoor reed en vies viel. Na ziekenhuisbezoek

en terecht overstelpt worden met complimenten.

waren opvallend veel lekke banden. En, hamvraag,
is een kort rondje van 2,3 km wel NK-waardig? Die

bleek dat hij niks ernstigs mankeerde. Uiteindelijk
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ook tevreden dus. Net als de KNWU, die in een be-

Vele vrijwilligers. Dat heeft de KNWU goed gezien.

vraag is vooraf wel gesteld, maar achteraf niet meer

dankbrief veel lof toezwaaide aan de organisatie: Als

Zelden meldden zoveel leden zich spontaan om

herhaald. Blijkbaar hebben de vele deelnemers en

je erover nadenkt wat Wielervereniging Het Stadion

een handje toe te steken. Soms leek het wel of er

prachtige winnaars duidelijk antwoord gegeven. Met

met vele vrijwilligers, gemeente en sponsoren in een

teveel vrijwilligers rondliepen. Wat een weelde. Was

hun benen.

relatief korte termijn heeft gerealiseerd, dan kun

er dan geen enkel minpuntje? Natuurlijk. Menige

je daar als Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie

renner is in woede ontstoken, omdat er geen ronde

Tekst en beeld Rogier Wiercx
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Vanaf je dertigste kun je starten op het NK

(Tussen haakjes: ik ben benieuwd hoe de catego-

Masters. Wat jong! Vertaal master eens door

rie der oudere wielrennende dames binnenkort

veteraan. Wil een dertiger veteraan genoemd

gaat heten. Heikele kwestie. Kiest de KNWU in

worden? Ik denk het niet. Daarom heten deze

het verlengde van Masters voor Mistresses? Nee,

oudere jongeren tegenwoordig dus master. Zo´n

lijkt teveel op maîtresse. Diva’s dan? Of Women

Engels woord verdoezelt dat het om senioren

Plus? Ik stel voor: Veteranen-Dames. Dan blijft

gaat en dat garandeert gelukkig een massale

vooral het woord Dames hangen en dat zullen zij

deelname aan het NK Masters dat toch eigenlijk

fijn vinden.)

gewoon voor veteranen is bedoeld.
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Krijgt Het Stadion er weer een trui bij?
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Herber Burggraaf naar WK in Canada
Een paar maanden geleden sprak
Cadans met handbiker Herber
Burggraaf uit Zijderveld. Daarin
zei hij onder meer hoe lekker het
is om ‘op de fiets’ te stappen. Ook
het rijden van wedstrijden beviel uitstekend. Hij dacht er zelfs
voorzichtig aan om buiten Nederland te vlammen.

Kritisch

Bepaald geen kattenpis, maar we weten hoe het kan

Meedoen aan een Wereldkampioenschap. Het blijft

Volgens Herber was het wel even wennen in het bui-

gaan bij de fiets; voor je het weet word je helemaal

toch indrukwekkend. Stel je voor dat... Heeft hij

tenland; ‘Er is veel meer concurrentie. In het begin

meegezogen en denk je aan niets anders. Maar zo

eigenlijk zijn grenzen bereikt? ‘Nee, er zit nog rek in.

was het vechten geblazen om mee te kunnen komen,

heet wordt de soep niet gegeten en anders zal onge-

Na het WK ga ik verder met de Europese World Cups.

maar langzamerhand ging dat steeds beter. Om mee

twijfeld vrouw Elise, die eerder constateerde dat het

Het zou mooi zijn als ik dan nog meer kan trainen.

te kunnen doen aan het wereldkampioenschap moest

biken een ander mens van Herber heeft gemaakt, aan

Misschien moet ik wat minder gaan werken.’

ik begin juni bij de Worldcup in Italie bij de eerste

de bel trekken.

Welnu, die ambitie wordt aardig waargemaakt.
Herber doet eind augustus mee aan de Worldcup
in Canada en staat vervolgens aan de start van het
Wereldkampioenschap. Voor Het Stadion heeft hij
daarmee de primeur.

acht rijden. En met een achtste plaats is dat dus
gelukt.’

Hij zegt het voorzichtig. ‘Ik moet natuurlijk nog over-

40 km per uur

leggen met Elise.’

Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen wedstrijden
Zoals een goed renner betaamt, onderwierp Herber

in Nederland en daarbuiten? ‘De snelheid. Het gaat

Laten we het erop houden dat Herber de smaak te

zijn rit na afloop aan een kritische analyse. Op het

verschrikkelijk hard. Vooral de Fransen en de Polen

pakken heeft gekregen. Hij zal ze daar in Canada

heuvelachtige parcours moest hij de kopgroep laten

kunnen er wat van. In Nederland moet je denken aan

ongetwijfeld een poepie laten ruiken.

gaan. Aangezien er ook in Canada een paar klim-

een gemiddelde van 35/36 kilometer per uur. Bij de

metjes zitten is hij vooral aan het trainen op dat

World Cups zit je aan een gemiddelde van veertig. Bij

onderdeel. ‘Ik ben niet een van de lichtsten, dus ik

die snelheid is het belangrijk om voorin te blijven.

weet wat me te doen staat. Ik zoek ieder heuveltje

Voor je het weet is er een breuk in het peloton en

op en ik ben inmiddels vijftien uur per week aan het

mis je de boot. Het is vaak dringen, dus je moet niet

trainen.’

te beleefd zijn. Dat moest ik wel even leren. Ja, het
gaat hard tegen hard. Maar ook in het Europese circuit is het voor en na de koers gezellig.’

Robert Jan Booij
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Geheimen
van de koers

De burgemeester heft het startpistool ten hemel, een

Als het echt hard gaat, meestal na de eerste dertig

scherpe knal weergalmt tussen de huizen, het pelo-

kilometer, zoek je een goeie coureur op en je kruipt

ton zet zich in beweging. Jij, de sukkel, bent achterin

dicht bij hem in het wiel. Je weet dat een goeie

gestart en je wilt zo snel mogelijk naar voren omdat

coureur altijd naar voren wil als het hard gaat. Door

je weet dat de krullejongens in het begin al worden

kort achter hem te blijven loodst hij je vanzelf door

gelost. En daar wil je geen slachtoffer van worden,

het peloton. Wel ben je zo verstandig om voor de ren-

voor je het weet zit je op een gaatje. En zie dat maar

ner uit te kijken, zodat je het naderende gevaar snel

eens dicht te rijden met dat moordende begintempo.

kunt waarnemen en bijtijds kunt remmen.

Onderdoor duiken

Meesturen

Maar je hebt ervaring, je gaat bij elke bocht laat in

De koers is inmiddels gevorderd tot net over de helft.

de remmen om vervolgens onderdoor te duiken. Elke

Je weet dat er in deze fase van de strijd vrijwel nooit

bocht win je enkele plaatsen, als het stilvalt nog

iets gebeurd. Je kunt rustig blijven zitten, maar

meer. Op de rechte einden blijf je braaf in de wielen

anderen kennen het spel ook en duiken onder jou

om in het zicht van een bocht weer naar de binnen-

door. Als je niets doet, verlies je je plekkie waar je zo

kant van het parkoers te sturen. Geliefd word je er

je best voor hebt gedaan. Een paar keer ga je mee aan

niet mee, maar het werkt wel. Zo overleef je in ieder

de binnenkant, maar het kost energie. Je besluit om

geval de eerste schifting.

van tactiek te veranderen door midden in de voorste
helft van het peloton te blijven. In elk gaatje dat
openvalt druk je de fiets, je eist je plekkie telkenmale op. Natuurlijk interesseert het je niet wat er achter
je gebeurt, die moeten maar meesturen.
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De koers is tweederde gevorderd, de finale wordt

Een goed advies: rij van voren.
Welke wielrenner heeft dit advies
niet gehad? Vrijwel elke ervaren
wielrenner weet wat de voordelen zijn om voor in het peloton te
koersen. Grote vraag is alleen, hoe
kom je voor in het peloton? En
misschien ook niet onbelangrijk,
hoe blijft je daar?

voorbereid. Na een premiesprint wordt er ineens vol
doorgetrokken. Je bent net te laat om meteen mee te
gaan. Je besluit om op plek tien te blijven zitten, je
weet dat er een tweede reactie komt. Aan het getier
achter je weet je dat er zich enkele goeie coureurs
zich naar voren werken. Je hebt je oren goed open,
uit ervaring weet je dat je nooit achterom mag
kijken, levensgevaarlijk. Het geklak van een schakelende ketting is het sein om meteen te reageren.
Je kruipt mee in de demarage, op tijd neem je over.
Gelukkig is er nog één bij, met drieën dicht je het
gat in no time. Je zit in de kopgroep, de finale mag
beginnen.

Taxeren
De kopgroep, acht man sterk, werkt goed samen tot
de voorsprong is gemaakt. Met het aftellen van de
ronden neemt de samenwerking zienderogen af.
Enkelen slaan al een beurtje over. Je laat je na een
kopbeurt helemaal naar achteren zakken en je kijkt
iedereen in z’n snoet, je taxeert hun frisheid. Wie
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heeft er nog benzine in de tank? Je besluit dan je
tactiek: als die ene gaat, ben ik mee.
Anderen gaan in de aanval, jouw mannetje nog niet,
ook jij blijft kijken. De kopgroep smelt weer samen
totdat er een superpremie wordt aangekondigd.
Jouw man schakelt niet eens, maar is meteen weg.
Jij reageert onmiddellijk. En het kost je moeite om
in het wiel te komen, maar het gaatje is een feit. De
superpremie laat je aan hem over, zand in de ogen
strooien. Als hij ervoor sprint, met jou in het wiel,
ga je er na de sprint vol over heen. Maar hij sprint
er niet voor. Het stukje van de laatste bocht naar de
streep is hooguit tweehonderd meter. Je moet als
eerste door de laatste bocht, anders ben je kansloos.

Miss
Met het ingaan van de laatste ronde, ohh die verlossende bel, dwing je hem op kop. Hij moet wel want
de rest van de kopgroep nadert al. Met nog een halve
ronde te gaan, ga je vol in de aanval. Hij komt nog
wel op het wiel, maar de sprint voor de laatste bocht
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is van jou. Nog tweehonderd meter voor de bloemen
en de prachtige miss. De burgemeester feliciteert
je en je krijgt bovendien een gemeentelijke beker.
Koersen, het blijft een mooi spel.

Ab Nederlof
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Wedstrijdupdate:
MTB Regiocompetitie

Wat wil jij?

De MTB Commissie is erg

komende tijd kun je daarom

benieuwd naar de wensen en

een telefoontje verwachten zo-

behoeften van de leden. De

dat jij je mening kunt geven.
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Stadion MTB’er
Hans Mulder
haalt podiumplek
bij de MTB
Regiocompetitie
Midden Nederland!

Hans Mulder heeft een knappe 3e plaats behaald in
het Overall funklasse klassement van de MTB Regiocompetitie Midden Nederland 2013. Tijdens de 3e
en laatste wedstrijd van de competitie in Soest op
zondag 30 juni j.l. finishte hij als 9e, wat voldoende
was voor een 3e plaats algemeen achter Mark Schepp
(1) en Ruben Pepping (2).
Voor alle uitslagen van de Stadionleden check
www.mtb-regiocomp.nl.

MTB weekend Malmedy
11-13 oktober 2013
Op vrijdag 11 oktober reizen we weer af naar Malm-

Aanmelden doe je door een e-mail te sturen naar

edy in de Belgische Ardennen voor een MTB weekend.

atb@wvhetstadion.nl. Introducés zijn van harte

In de wonderschone natuur en liggen super mooie

welkom. Bij grote belangstelling is er wellicht een

MTB paden op ons te wachten.

maximaal deelnemersaantal.

Meld je daarom vandaag nog aan!

De kosten voor de accommodatie, incl. 2x overnachting en 2x ontbijt bedragen slechts 50,00 euro p/p!

Af Zien
Felicitaties aan de tegenstander. Na de finish van de handbikewedstrijd in het Wilhelminapark. foto@robertvanwilligenburg.nl
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De benen van
Bas van Boven
32

Dit zijn benen om serieus te
nemen. Wacht maar, het wordt
nog veel mooier, lijken ze te zeggen. Ze zijn van Bas van Boven
(32) uit Utrecht. Hij heeft net
meegedaan aan de Nederlandse
Kampioenschappen 30 plus. En
dat ging verrassend lekker.

Dit is pas het eerste seizoen van Bas. Hij leek hem

Het scheuren op de fiets gebeurt vooral bij de

wel wat om wedstrijden te fietsen bij een club. ‘Ik

clubwedstrijden. Maar ook criteriums gaat hij niet

ben gaan rondneuzen op internet. De site van Het

uit de weg. ‘Mijn doel is om er eentje uit te fietsen.’

Stadion zag er uitnodigend uit. De kleding gaf eigen-

Het klinkt relativerend, maar met die benen zal het

lijk de doorslag. Mooie kleding vind ik belangrijk.

ongetwijfeld lukken. ‘Ja, ik ben dik tevreden. Vroe-

Nou, dan zit je hier goed.’

ger waren het dunne latten, maar dat is inmiddels
behoorlijk bijgetrokken.’

We kunnen ons voorstellen dat de argeloze lezer zich
afvraagt hoe je met een paar maanden fietsen top

En dan is er nog Ester, de lieftallige vriendin die Bas

dertig rijdt bij het Nederlands Kampioenschap. Er zit

tijdens de NK hartstochtelijk aanmoedigde. ‘Ze vindt

inderdaad meer achter, veel meer. De benen leveren

fietsen geen goedkope hobby, maar wel leuk. De trai-

namelijk ook topprestaties onder water. Daarbij moet

ningstijd die erin gaat zitten is geen probleem, als

je niet denken aan een zwembad, maar eerder aan de

het maar niet doorslaat.’

IJssel, de Atlantische Oceaan of de Hudsonbaai bij Ca-

En de benen? ‘Heb ik geen klachten over, behalve dat

nada. ‘Ik ben beroepsduiker. Eerst bij defensie en nu

ze in de winter een beetje wit zijn. Ik wil trouwens

bij een bedrijf dat adviezen geeft over bijvoorbeeld

nog zeggen dat het me prima bevalt bij Het Stadion.

de staat van bruggen onder water. Als duiker moet je

Hoewel wielrennen een individuele sport is krijg je

in topconditie zijn, dus ik heb altijd veel gesport.’

toch een teamgevoel. Je maakt gemakkelijk contact.
Het is een gezellige, sociale vereniging. En de dou-

Kijk maar naar de spieren rond de knie. Ze liggen

Zo zie je maar dat in een peloton een rijk palet aan

vers in de plooi. 29- ste waren ze. Dat is nogal wat.

levenservaring schuilgaat. We proberen ons een voor-

Het betekent dat er vele honderdduizenden benen

stelling te maken van de metamorfose van wielren-

We begrijpen het. Voor een wielrenduiker als Bas

in Nederland zijn die zelfs niet in de buurt kunnen

ner tot duiker. Als Bas zijn zwemvliezen laat spreken

blijft het water belangrijk.

komen.

moet hij als een torpedo door het water scheuren.

ches zijn prima.’

Tekst en beeld Robert Jan Booij
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Allard
Epping
wint Kees
van der
Tier Bokaal

Wie de bokaal ziet weet meteen
dat het niet om een dingetje gaat.
Als je na de wedstrijd naar huis
fietst met die toeter onder je arm
weet de buurt dat er niet met je te
spotten valt.

De wedstrijd mocht er wezen. Kijk maar naar het

Pleun laat weten: ‘De organisatie dankt sponsors,

filmpje van Martijn dat op internet staat: http://you-

vrijwilligers, toeschouwers en deelnemers voor hun

tu.be/Z3yOZj8mxew Zie hoe de vlaggen strak staan in

aanwezigheid. We hopen dat iedereen er bij de vol-

de wind, maar het was droog en niet koud. Allard Ep-

gende editie weer bij is.’

De Kees van der Tier Bokaal heeft nu eenmaal forse

den van de gezellige ambiance had ceremoniemeester

afmetingen. Met helemaal bovenop, als een soort

Pleun zijn handen vol aan de winnaars van de catego-

kroontje, een miniatuur rolstoel. Het was even span-

rieën en niet te vergeten de winnaars van de loterij.

nend of hij op zondag 9 juni zijn eigen wedstrijd zou

Marijn van de Ploeg had het wel heel erg getroffen.

kunnen bijwonen. Kees lag immers een aantal weken

Hij won de fiets van sponsor Loek Ietswaard, die bij

in het ziekenhuis. ‘Maar,’ zei hij, ‘dit wil ik toch niet

wijze van lekkermakertje al geruime tijd te zien was

missen.’ Het was mooi om te zien hoe Kees vlak voor

in de permanence. Maar de mooiste prijs blijft toch

de start zijn rolstoel tussen het wachtende peloton

die reusachtige bokaal van Kees van der Tier.

ping ging uiteindelijk als eerste over de meet. Geen
toevalstreffer. Want wie werd er drie weken later
Nederlands kampioen bij de 40 plus? Je raadt het al.

RJB

Foto´s Pleun Willemstein

Het bleef die zondag niet alleen bij de bokaal. Temid-

manoeuvreerde en hier en daar een praatje maakte.
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Podium Janneke van Doorn Trofee
(Dames, podiumfoto links)
1.

Janneke van Doorn

2.

Quinty Ton

3.

Ria van Oostrom

C Podium
1.

Wim Sluis

2.

Quinty Ton

3.

Joop van den Berg

B Podium (podiumfoto rechts)
1.

Huub Visser

2.

Martijn Korstanje

3.

Peter Temming

A Podium
1.

Allard Epping

2.

Arnold Witzenburg

3.

Rob Ypenburg

Foto geheel links:
Op audientie bij Kees
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Wilhelminapark voor de
Handbikers en Masters 60+
Het Utrechtse Wilhelminapark was
op 23 juni het statige decor voor
handbikers en masters 60+ tijdens
de wielerronde. Een vertrouwd decor, want al in 1950 organiseerde
Het Stadion hier de Ronde van het
Wilhelminapark. Stadionist Gijs
Pauw won toe. In 2013 won een
andere Gijs, ook Stadionist, bij de
oudste veteranen.
36
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Eigenlijk gaat het op 23 juni om een handbikerace,
maar omdat de jurywagen en de verkeersregelaars er
toch staan zijn ook de masters welkom. Zij doen, een
week voor het NK, hun ding op het natte en smerige
parkoers. Kampioen Gijs Nederlof wint afgetekend,
een goede generale voor een weekje later.

40

41

Bij de handbikers debuteren meerdere nieuwe Sta-

De regen heeft die dag niemand gedeerd. De EHBO

dionisten in de wedstrijdsport. En met succes, want

kon onverrichterzake weer naar huis. En Het Stadion

Hans Romers en Sjaan Quirijns behalen een tweede

heeft, samen met revalidatiecentrum de Hoogstraat

en derde plek in hun klasse. Klasse! De eerste plaats

en de gemeente Utrecht, veel wielrenners een mooie

is voor ´s lands enige beroepshandbiker Jetze Plat,

sportmiddag bezorgd. Met dank aan de vrijwilligers

wiens spierballen dikker zijn de bovenbenen van

en de sponsors.

menige master.

RW

Foto´s Robert van Willigenburg.nl

Veertigste Ronde van Driebergen feestelijk gevierd

Dochter Anita over vader

Ries:
‘Het is z’n lust en z’n leven’
Is dat ‘m nou of niet? Er wordt
getwijfeld bij de toeschouwers.
Nog maar eens goed kijken bij het
volgende rondje. Die renner in dat
Blanco shirt, daar gaat het om.
Zoefff... Het moet ‘m zijn.
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Zonder PC

Als ik vraag hoe ze haar vader als wielrenner ziet kan

van op. Hij was min of meer incognito. Volgens mij

In de Ronde van Driebergen wordt een stuk wieler-

Anita een lachje niet onderdrukken. Jazeker, hij is

was het z’n eerste wedstrijd met z’n sportklasse licen-

geschiedenis weerspiegeld. Anita heeft het allemaal

op z’n veertiende lid geworden van Het Stadion en

tie. Ik heb hem niet uitgebreid gesproken, maar hij

met de paplepel ingegoten gekregen. Kun je nagaan,

daarmee een van de oudste nog levende leden, erelid

al vanaf haar vierde zag ze haar vader met bonnen-

is hij zelfs, maar fietsen... dat is kennelijk niet het

boekjes en kwitanties de middenstand afstruinen.

eerste waar je aan denkt. Dat moeten we natuurlijk

Erik Dekker. ‘Ja, we keken er zelf ook wel een beetje

is 23- ste geworden.’
Anita Vermeulen, dochter van organisator van het

‘Iedereen kent hem inmiddels. Als hij binnenkomt

niet verkeerd begrijpen. ‘Hij had daar niet echt talent

eerste uur Ries van Veldhuizen vertelt het met trots.

is het al van ‘ja hoor, we doen weer mee’. En het gaat

voor. Organiseren wel en dat heeft hij altijd volop

De veertigste editie van de Ronde van Driebergen

nog steeds met kwitanties. Ries heeft namelijk geen

gedaan.’

was toch al met een speciaal sausje overgoten. Maar

computer.’

liefst honderdzestig deelnemers en diverse fees-

Wie de foto’s uit de oude doos bekijkt, beseft dat de

telijke verrassingen. ‘Ja, m’n vader is flink in het

Volgens Anita is het vinden van sponsors nooit een

tijden veranderd zijn. Coureurs zijn bijna gladiatoren

zonnetje gezet. Door de burgemeester, door KNWU

probleem geweest. Ook nu niet, terwijl menige mid-

geworden met hun glimmende helmen, zonnebrillen

consul Henk Martens en door de sponsors. Hij heeft

denstander de gevolgen ondervindt van de econo-

en indrukwekkende bolides. Hoewel, in de zeventiger

een arrangement gekregen voor het WK veldrijden in

mische crisis. ‘Het bedrag dat gevraagd wordt is al

jaren moeten de toeschouwers ze ook als gladiatoren

Hoogerheide.’

die jaren eigenlijk onveranderd gebleven. Vroeger

hebben gezien.

honderd gulden, nu vijftig euro. Daar kun je je geen
buil aan vallen. Bovendien vindt iedereen het leuk.’

Boven: Ries en zijn vrouw Willy worden
toegesproken door burgemeester Naafs
Dubbele kettingbreuk. Bij Frans Klijn en
de burgemeester.
Volgende pagina: Dikke bandenrace.
Je kunt er niet jong genoeg mee
beginnen.

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.

De sponsors van Het Stadion
Jaargang 77, nummer 3
Juli 2013
Redactie
Robert Jan Booij
Ab Nederlof
Rogier Wiercx

Vormgeving
en opmaak
Remco de Waal
remwerk creatief ontwerp
en webwerk, Amersfoort
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Kaartclub

Spil

De redactie is onderscheiden met de Kees

Wat zeker is veranderd is het parcours. Eerst aan

Als ik vraag of al dat fietsen haar niet ging

van Vlietprijs 2011 voor vrijwilligerswerk.

de Akkerweg, daarna ruim twintig jaar middenin

tegenstaan is het antwoord duidelijk. Neen. Ter

het dorp en vanaf 1997 aan de Schippersdreef,

plekke werd er gespeeld met kinderen van andere

een plek waar het niet bulkt van verkeersdrem-

fietsfanaten. En het is veelzeggend dat Anita en

pels, paaltjes en ingewikkeld verkeer. Aan het

Eddy zelf ook een spil zijn geworden in de orga-

organiseren van evenementen zitten anno nu na-

nisatie van de wielerronde. ‘Als Ries stopt kunnen

melijk nogal wat haken en ogen. Er worden hoge

we zo zelf draaien. Het gaat op de automatische

eisen gesteld aan de veiligheid. Anita; ‘Vroeger

piloot.’

waren er een paar agenten die een oogje in het
zeil hielden, nu heb je overal verkeersregelaars

Ze ziet de toekomst van de Ronde van Drieber-

voor nodig. Maar ja, die kent Ries dan weer van

gen zonnig in en dat is best bijzonder in een tijd

de kaartclub.’

waarin het aantal criteriums door gebrek aan geld
en vrijwilligers afneemt.

De wereld van de fiets is voor de familie Van Veldhuizen bijna een manier van leven. Anita, broer

Wanneer stopt Ries eigenlijk? ‘Zeg het maar. Het

Eddy, zus Corina en moeder Willy, de stille kracht

is zijn lust en zijn leven. Mensen plezier laten

van vader, zijn er altijd bij.

beleven aan het wielrennen, dat vindt hij het
allerbelangrijkste. En daarmee wil hij zolang
mogelijk doorgaan.’

Robert Jan Booij

Kopij
Stuur je foto’s en kopij naar
redactiecadans@wvhetstadion.nl
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Hekkensjouwer. Sleutelaar.
Lintenspanner. Hoekman-metrode-vlag. Trainer. Organisator.
Sponsor. Bestuurder. Redacteur.
Ik heb al vele rollen mogen spelen bij mijn cluppie. Maar uitsmijter? Dat was op 30 juni voor het
eerst. Gewapend met een plaatje om m’n nek met
daarop het nietszeggende woord ORGANISATIE
mocht ik proberen om het terras voor het paviljoen vrij te houden van gespuis. Alleen echte
renners en Vips mocht ik doorlaten.
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Ik stond geposteerd aan het begin van het terras,
meteen na het – keurig gerepareerde – oplopende
tegelpad. Afgezien van het feit dat het verschil
tussen Vips en gespuis soms moeilijk met het
blote oog is waar te nemen, was mijn opdracht
zinloos en onuitvoerbaar. Vooral omdat iedereen
altijd gewend is om langs die weg naar het paviljoen te gaan. Dus liep iedereen ook heel vanzelfsprekend langs me heen. Of probeerde dat toch.
Logisch. Verbluft liet ik de eerste gewoontedieren
passeren. Daarna besloot ik tot een strengere
houding. Ik stelde me op in het midden van
het versmalde paadje. Wie er langs wilde, moest
me zeker zien en denken: ho, die man met dat
plaatje om z’n nek staat daar niet voor niks, ik zal
eens vragen wat hij wil. Het bleek een volkomen
foute veronderstelling.
Een man met twee wielen. Een man met een luie
stoel. Een oom van een renner. Een begeleider van
een renner. De vrouw van Allard Epping. Enzovoort, enzovoort. Iedereen vond dat hij of zij het
volste recht had om mij straal te negeren en door

te lopen. Dus ik er achteraan. Of ze een Vip-kaart
hadden? Nee, die hadden ze niet maar ze mochten
hier toch wel kijken, een wiel aangeven, een jasje
aanpakken, hun vrouw zoeken, Allard aanmoedigen, een kijkje in het paviljoen nemen? Nee, dat
mocht niet.
Vloekend, boos, mompelend, gefrustreerd verlieten ze na mijn strenge blik de verboden grond.
Soms ben ik blij met het ontzag dat mensen hebben voor een rimpelige kop met grijze haren. Toch
begon ik me onbehaaglijk te voelen. Straks krijg
ik misschien wel een por in m’n ribben of een
klap tegen m’n brilletje. Omdat ik vermoedde dat
de organisatie voor mij geen molestverzekering
had afgesloten, besloot ik om iedereen voortaan
super-assertief recht in de ogen te kijken en naar
een Vip-kaart te vragen.
Maar omdat ik wat scheel ben, raakte menige
brutale doorloper in de war als ik hem doordringend aankeek. Op dat moment van twijfel – Kijkt
‘ie naar mïj of m’n buurman? – sloeg ik toe: ‘Hebt
u een Vip-kaart? Nee? Dan mag u vandaag overal
komen behalve hier.’ Die combinatie van non- en
verbale communicatie werkte. Heldere blik, heldere vraag, helder antwoord. Eindelijk duidelijkheid.
Vanaf dat moment ging het prima. Alleen dames
zonder VIP-kaart maar met hoge nood mochten nog door. Een goede uitsmijter is ook een
gentleman, nietwaar? Toch heb ik na een uur of
drie om aflossing gevraagd. Tip voor de organisatie van een volgend NK Masters: zet een bordje
bij de ingang met de kraakheldere tekst: Alleen
voor renners en Vips. Dan kan ik in het paviljoen
rustig een uitsmijter gaan eten.

