1

Aanstormende
jeugd
Jaargang 77 nummer 4

2

Van de vrouw
met de hamer

ingestemd, gaan we het voorgestelde plan in 2014

Daar hoef ik eigenlijk verder niets meer aan toe te

verder uitwerken en wordt het op 1 januari 2015 van

voegen. Maar toch benadruk ik op deze plek graag

kracht.

nogmaals dat we meer leden nodig hebben die een

En nu even
serieus!

Draag ook je steentje bij!

onze activiteiten. Ik ben/blijf graag optimistisch en

Terugkomend op de vrijwillige inzet van een aan-

denk daarom dat het met het groeiend aantal leden

tal leden dat alles draaiende houdt. Afgelopen jaar

moet lukken om meer vrijwilligers op de been te

werd weer duidelijk dat er veel neerkomt op een

brengen.

steentje bij willen dragen aan de organisatie van

kleine groep enthousiastelingen. Dat is niets nieuws
onder de zon maar wel zorgwekkend. Het maakt ons

Stel dat 1% zich nu aangesproken voelt en mij een

kwetsbaar. Vooral de groep die, samen met de vrijwil-

mailtje stuurt (voorzitter@wvhetstadion.nl) dan heb-

ligers van de Volharding, zorgt voor het inschrijven

ben we er toch vijf paar handjes bij…

en jureren van de trainingswedstrijden is (te) klein.

Het Stadion is afgelopen seizoen
op veel fronten actief geweest.
Dit heeft onder andere geleid tot
een toename van het aantal leden.
Volgens de laatste telling die ik
van Fridolin heb gehoord zitten
we nu op 462 leden. Aan de goede
kant richting de 500…

Raymond heeft na een jaar zijn taak als vrijwilligers-

Volgende keer laat ik weten of mijn optimisme te-

coördinator neergelegd. Idsert neemt het voorlopig

recht is en zijn ook onze ambities voor 2014 bekend!

over, maar gaat hier alleen mee door als de groep
vrijwilligers wordt uitgebreid.

Nelly Voogt
voorzitter WV Het Stadion

Van wie zijn deze benen?
En van wie de handen?

Dit is een mooi en positief bericht en, zonder arrogant te worden, begrijpelijk als je kijkt naar het
diverse en uitgebreide aanbod dat we als vereniging

wij besloten over te gaan naar een jaarlijkse vaste af-

bieden!

dracht aan de Coöperatie. Een vaste afdracht betekent
meer duidelijkheid. De Coöperatie weet dan hoeveel

We kunnen dit doen omdat we een aantal leden

geld ze per jaar ontvangen van de verenigingen en

hebben die zich vol overgave inzetten om ervoor te

wij als vereniging weten vooraf wat het ons kost om

zorgen dat de trainingen, wedstrijden en andere

het hele jaar gebruik te kunnen maken van de Berg.

activiteiten plaatsvinden. We maken daarbij optimaal
gebruik van de mogelijkheden die de Berg ons biedt:

Gratis

op de wielerbaan waar met en zonder heuvel getraind

Als bestuur zijn we van mening dat deelname aan

kan worden (en die voor bepaalde disciplines ook

alle activiteiten die we organiseren op de Berg moet

NK-waardig is), op het MTB parcours en in een door

zijn inbegrepen in het lidmaatschap. Anders gezegd,

ons zelf aangelegd Bikepark.

dat iedereen die lid is van onze vereniging gratis
gebruik kan maken van de activiteiten op de Berg,

Contributie

zowel van trainingen als van wedstrijden. Dit heeft

Het gebruik van deze fraaie accommodatie kost

gevolgen voor de contributie. Daarom zullen we dit

echter ook geld. Voor niets gaat alleen de zon op. De

uitgangspunt tijdens de ALV in februari 2014 in

Coöperatie beheert en exploiteert de Nedereindse

stemming brengen. Met daarbij een plan hoe we dat

Berg. Vorig jaar hebben de SVU, de Volharding en

financieel willen doen. Alleen als hiermee wordt
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Pumptrack
Challenge 2013 in
het Bikepark

Fietsen
als een
springbok
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Je weet niet wat je ziet bij
de Pumptrack Challenge
in het Bikepark. Pumptracken is zoiets als, zeg
maar, pompfietsen.
De veldrijders kennen dat kunstje van
de jaarlijkse veldrit in Loenhout met
een stuk wasbord in het parkoers:
www.youtube.com/watch?v=5xrsZn3oA48. Maar toch,
wat de jongens en meisjes op 7 september lieten
zien, was hogere pompfietskunde.
Hoe pumptrack je eigenlijk? Welbeschouwd lijkt
pumptrack een variant op handbiken, je doet het met
je armen. Als je van een heuveltje afrijdt duw je het
stuur hard naar beneden. Zo maak je extra snelheid.
Trek bij de volgende stijging je stuur met je armen
weer omhoog. De trappers worden alleen gebruikt om
op te staan, niet om mee te trappen.
Een pumptrack is kort en bestaat vooral uit een serie
megagrote molshopen. Je start op een schans en
stort je al pompend naar beneden. Bij het volgende
heuveltje veert het stuur omhoog en net over de
top druk je het stuur weer zo hard mogelijk naar
beneden. Wie het rondje ´t snelst aflegt en niet uit
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de bocht vliegt of valt, is
winnaar.
Gefascineerd heb ik vanaf
het startschavot de pumptrackers zien vertrekken. Bij
iedere pompbeweging wipte
hun achterwerk op. Als bij een
loopbeweging in het dierenrijk, die
ik diep in mijn geheugen had opgeslagen.
Na verloop van tijd schoot de naam van dat dier
me te binnen. Kijk mee naar dit filmpje en je
ziet hoe die pumptrackers het doen: http://www.
youtube.com/watch?v=8Ba3UxqXiXU

Uitslag Challenge
1.

Gerrit Jansen

2.

Morin Douma (Stadion)

3.

Wouter Klaassen

RW
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Groot nieuws voor de
nieuwelingen en junioren
Wat begon met een vraag van
voorzitter Nelly Voogt gaat zeker
een vervolg krijgen. De vraag was
destijds: ‘Ab, wil je meehelpen
om de nieuwelingen en junioren
te begeleiden? Je krijgt hulp van
Teun Kruijff en Michel van der
Voort. ‘Oké, maar ik heb het druk,
zeker in de winter met schaatsen’,
antwoordde ik en zei ook: ‘Ik wil
dat rustig oppakken en pas
uitbreiden als het kan.’

Het afgelopen jaar heb ik met de hulp van ouders de

chel van der Voort heeft goede ervaringen met sport-

klassiekers begeleid. Teun is inmiddels afgehaakt

scholen van Betaalbaarsporten.nl en gaat informeren

omdat hij zich wil gaan richten op de Paralympische

bij de vestiging in Maarssenbroek. Natuurlijk staat de

Spelen in Rio en daar heb je alle tijd voor nodig. In

cross-competitie weer voor de deur en in het voorjaar

de wedstrijden, moet ik eerlijk zeggen, dat ik pret-

de Midden-Nederland Competitie. In het voorjaar

tig verrast werd door het niveau van onze jongens.

zullen de wegtrainingen begeleid gaan worden door

Direct in de eerste klassieker kwam één man aan

Thijs Spaargaren, vader van Hugo, door Tim Nederlof

de finish, de volgende klassieker
waren het er twee. Uiteindelijk mondde dat uit in een
heuse aanval van Daan

en mogelijk door nog een ouder van één van de nieuwelingen. Daarnaast is het de bedoeling om volgend
jaar meerdere keren gezamenlijk naar de wedstrijden
te gaan. Niet alleen naar de klassiekers, maar ook

van Meeuwen tijdens

naar criteriums. Renners kunnen dan meerijden met

de laatste ronde van

vervoer dat door de club wordt geregeld. Hoe precies

het NK Weg en een

weten we nog niet.

goede uitslag.

Dromen
Toch kan en moet de

Omdat er aankomend seizoen meer junioren zijn dan

begeleiding beter worden.

nieuwelingen, wordt er iets meer nadruk op de bege-

In de loop van het het

leiding van nieuwelingen gelegd. Vanuit categorie 7

seizoen informeerde ik zo nu

is er momenteel weinig aanwas, hetgeen jammer is,

en dan eens naar de vorde-

maar dat neemt niet weg dat de nieuwelingen net als

ringen. Toen bleek dat slechts

dit jaar kunnen rekenen op een volwaardig wedstrijd-

een enkeling ook de criteriums opzocht,

programma. Als het allemaal positief gaat verlopen,

anderen reden voornamelijk clubritten.

dan is er zelfs al gesproken om eens een keer in

Dat is dus een punt waar verbetering in

België of Duitsland te gaan koersen. Dat zijn allemaal

moet komen. En die verbetering gaat

nog plannen, maar zonder dromen gebeurt er niets.

er komen. Van het bestuur kregen

Naast al deze plannen is het ook de bedoeling om op

we groen licht om de faciliteiten

trainingsweekend te gaan. Samen met de jeugd zoe-

voor de nieuwelingen en junioren

ken we een mooie locatie waar we een weekend aan
de gang kunnen. Michel dacht aan Zeeland om het

verder uit te bouwen.

waaierrijden te oefenen, goed idee zeg ik dan. Houd
Het plan is om deze
winter de trainin-

de website in de gaten en bezoek zeker de informatieavond die binnenkort aangekondigd wordt.

gen verder op
poten te
zetten.
Mi-

Ab Nederlof
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Jules Henrotte’s
debuut op een
NK Tijdrijden
In 2013 had ik drie sportieve
doelen. Het eerste heb ik gehaald:
deelnemen aan NK Tijdrijden. Wie
had gedacht dat ik op 61-jarige
leeftijd nog aan een NK, op wat
voor gebied dan ook, zou deelnemen? Nou ik niet.
Sinds de amputatie van een deel van mijn rechteronderbeen ben ik sinds half februari gaan handbiken.
Ik heb me laten gek maken, me opgegeven en ook
deelgenomen.
Vier dagen voor het NK kreeg ik mijn nieuwe fiets.
Die donderdagavond gelijk die handbike uitgeprobeerd en toen bleek ik gewoon 5 minuten eerder
thuis te zijn na een trainingsritje. Lichter, soepeler, makkelijker schakelen en met nieuwe banden.
Zaterdagmorgen nog een afsluitende training met na

kwart voor elf naar de start. Even plaats nemen in

met een enorme krachtsinspanning kwam ik er over-

de wachtrij en om 10.45 uur werd ik weggeschoten.

heen en was het heerlijk om daarna met enig gemak

Niet te snel van start gaan werd me gezegd maar ik

bijna tien keer zo hard naar beneden te denderen. Na

wilde zo lang mogelijk de Nederlandse Kampioen op

de laatste bocht wist ik dat er nog één viaduct kwam

de weg - die één minuut achter mij startte - achter

op anderhalve kilometer van de finish. Wederom

me houden en dat lukte tot kilometer 3. Ik hoorde

met een uiterste krachtsinspanning maar wel de

de motor al naderen en even later hoorde ik slechts

laatste, een vijfde had ik echt niet aangekund, vloog

een zoevend geluid en hij was me in no time voorbij.

ik over de afdaling naar de finish. Ik werd massaal

Hij verdween al over de snelweg heen toen ik net aan

toegejuicht in de laatste 500 meter voor de finish.

de klim begon. Jetze werd later 2e. In een veel lager

Eindresultaat een leuke 7e plaats. Van enigszins

tempo haalde ik het viaduct en naar beneden ging

uitrijden was daarna geen sprake meer. Twee jongens

het lekker hard.

stonden na de finish langs de weg en deelde bekertjes limonade uit. Ik kneep pardoes in de remmen en

Achter de motard

deed me er aan tegoed. Na een bosje bermbloemen

Ook ik had een motorrijder voor me die mij regelma-

van mijn kleindochter ging ik ontzettend moe maar

tig iets uit de wind hield. Na het buurtschap Delden

voldaan naar de auto. Het eerdere gevoel van nooit

gepasseerd te zijn kwam ik in het bos terecht waar

meer maakte plaats voor het gevoel van ‘volgend jaar

ik wat uit de wind reed. Na 8 kilometer een tweede

weer’.

viaduct over een kanaal en dat brak me zo wat. De
eerste twijfel sloop in me en ik dacht aan stoppen.

Bitterballetje

Maar dan was mijn verhaal nu af en dat wilde ik niet.

Eerst even lekker uitpuffen en na wat op adem ge-

Was opgeven een optie? Ja zeker, lekker met een

komen te zijn de fietsen in het busje gezet. Nog snel

sigaartje op een bankie kijken hoe anderen kapot

een mueslireepje gepakt en wat energydrank geno-

de warming-up eerst tien minuten op een licht verzet

gingen zou minder vermoeiend en ontspannend zijn.

men en op naar een heerlijke warme douche. Daarna

lekker rondgereden.

Mijn motorrijder sprak mij nog wat moet in en langs

was het heerlijk om buiten uit te wasemen en naar

de mooie graanakkers kreeg ik er toch weer lol in.

het terras met mijn familie te gaan. Mijn rugnummer

Daarna 25 minuten in een rustig tempo met op het

Maar toch maakte de gedachten van stoppen mij nog

hadden zij al voor mij ingeleverd dus ik kon direct

lange eind voor de finish, zo’n 350 meter, voluit

drie keer wakker en hoorde ik mijn trainer in ge-

genieten van een heerlijke luie stoel. Na een kopje

rijden met een gemiddelde van 28 km/uuur. Vervol-

dachten zeggen «duwen, trekken, duwen, trekken».

koffie, een bitterballetje en wat kletspraatjes weer

gens 3 rondjes van 1,4 km rustig uitgereden. Daarna

Langzaam kwam het snot voor m’n ogen en zag ik

naar huis. O ja, ik ben door een mede-biker al uitge-

met de groep en de trainer het parkoers op de kaart

zowel de dood als de gladiolen voorbij komen. Nou ik

nodigd voor de Ronde van Obdam in 2014.

bekeken, besproken en van hem tips gekregen over

wilde beiden niet.

Dat zullen we nog wel zien dacht ik. Na thuiskomst

de vier stukken die omhoog liepen, één gevaarlijke

heerlijk onderuit chillen op de bank en vroeg naar

bocht na 3 km naar rechts, de open stukken met kans

Zuuraanvallen

op volle tegenwind en de laatste kilometer dalend.

Door deze inspanningen vroegen mijn spierballen om

bed, want dat ritje hakte er wel in.

zo veel bloed, dat ik mijn benen hard voelde worden.

De volgende morgen toch vroeg weer op want de slaap

Nummer 37

Mijn rechterknie begon voelbaar pijn te doen en het

was op. Half zeven zat ik gedoucht en wel te ontbij-

11 Augustus, de dag van de waarheid. Vroeg op, half

leek wel of het uit mijn prothese wilde springen.

ten met hier en daar wat pijntjes. In de spierballen,

zeven. Snel douchen, goed ontbijt, koffie zetten,

Ik kreeg er ook nog enkele kleine zuuraanvallen in

nek en buik, van die pijntjes die je nauwelijks voelt

auto inpakken en met de familie naar de carpoolver-

mijn maag overheen. Mijn lichaam kreeg dus iets te

en toch zijn ze er zo af en toe. ‘s Middags verplicht

zamelplaats. Ruim op tijd, kwart over negen, waren

verduren dat het zeer lange tijd niet zo had mee-

een rondje van zo’n 12 kilometer ontspannen uitge-

we in Bornerbroek. Parkeerplaats opgezocht en eerst

gemaakt. Na onderweg enkele malen toegejuicht te

fietst. Lekker de spiertjes weer losdraaien en besef-

aangemeld voor een startnummer (37). Daarna terug-

zijn vatte ik de moed op, totdat er weer een viaduct

fen dat je ze hebt. Handbiken is leuk!

gelopen en nog even de andere helft van de outfit

over dezelfde snelweg opdoemde. Ik kroop voor mijn

aangetrokken. Een half uurtje ingereden en rond

gevoel naar boven en een slak zou sneller zijn, maar

Jules Henrotte
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De crossers zijn
weer bezig

Gassen in
de bagger
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Tom den Ouden in actie, secretaris van Het Stadion
Foto Fridolin van der Lecq

Af Zien
Een rouwrandje bij deze foto van Nederlands kampioen Johnny Hoogerland, wiens team op 26 oktober tijdens een fandag op de Nedereindse
Berg afscheid nam van het publiek. Foto Robert van Willigenburg
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De benen van

Zacht drukken

Verversing van je benen
met een lichte nagloei

Ik moet op mijn buik gaan liggen. Het voorste
gedeelte van mijn hoofd verdwijnt in een ronde opening in de behandeltafel. Ik hoor hoe Hans een flesje
pakt. Massage- olie? ‘Reukloze olie met nootextrac-

Masseur
Hans Aalders
kneedt

ten. Werkt perfect. Ik begin nu met intermitterend
drukken.’ Het klinkt indrukwekkend. ‘Je kunt zo
even wennen aan de aanraking en tegelijkertijd voel
ik hoe je spieren er aan toe zijn.’ De handen die ik
regelmatig een bekertje koffie heb zien inschenken
bewegen met een zacht drukkende beweging over
mijn rechterkuit. Zou hij voelen dat ik mij zojuist de
pleuris heb gereden? ‘Prima, ik voel geen knopen.’
Hans heeft inmiddels beide benen afgewerkt. Er
trekt een diepe weldadige warmte door mijn spieren.

gediplomeerd
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We kennen Hans Aalders als onmisbare steunpilaar achter de
bar en onvermoeibare eerste hulp
bij ongelukken. En nu is er wat
nieuws bijgekomen; sportmassage.

ruim anderhalf jaar een opleiding gevolgd bij de Massageschool in Nieuwegein. Dat betekent talloze uren
theorie en praktijk. ‘Niet alleen leuk om te doen, het
is ook een goede aanvulling op de EHBO. Met reanimatie en sportmassage hebben we op de Berg voortaan een volledige EHBO-post.’
Het klinkt goed allemaal, maar de vraag is natuurlijk

menukaart met massage-varianten, zoals ‘intermit-

‘Komt door de doorbloeding, zo meteen ga ik over op

De diploma’s die je ongetwijfeld aan de muur hebt

of het ook goed voelt. Wat is het effect als Hans zich

terend drukken’ en ‘effleurage’. Je krijgt meteen het

petrissage.’ Wat dat precies is weet ik eigenlijk niet,

zien hangen laten aan duidelijkheid niets te wensen

vol overgave uitleeft op een paar argeloze benen?

gevoel dat het niet om een dingetje gaat. Links de

want ik lig nog steeds met mijn hoofd in het gat met

over. Hetzelfde geldt voor de folders; ‘Hans Aalders,

behandeltafel, rechts een bureautje waarop verschil-

uitzicht op de vloer. Het moet een soort knedende

En zo gebeurt het dat ik mij na een pittige don-

lende potjes staan. Aan de muur een prijslijst ‘Rug

beweging zijn, want de handen die ik regelmatig een

derdagavond training gedoucht en wel meld in de

en benen 45 minuten- 10 euro voor leden’ en grote

cola op de bar heb zien zetten gaan nu over op het

Het gaat dus niet om wat oppervlakkige kneepjes en

behandelkamer, links van het ruimere toilet. Het

spierafbeeldingen van beenpartijen, zodat je weet

forsere werk. Au.

knijpjes die van internet zijn geplukt. Hans heeft

kan niet missen, want naast de deur hangt een

waarin gekneed gaat worden.

welnessmasseur voor de klassieke massage’.

Districtskampioenschap veldrijden 2013/2014

1 vieze kampioen en
3 vice-kampioenen
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Drumsolo

Inderdaad. Daar zeg je wat. Hoe voelt het eigenlijk?

‘Ja, daar voel ik een knoop, wat verklevend bindweef-

Verse spieren met een ontspannen afdronk en een

sel. Ik heb hem er zo uit.’ En voort gaat Hans, ‘ik doe

lichte nagloei, zoiets.

nu even de hielaanhechting’, terwijl hij met zichtbaar
plezier vertelt over de verschillende beensoorten die

Twee dagen later zetten de handen die hun hand niet

hij op tafel heeft gehad. ‘Soms zit alles vast, dan heb

omdraaien voor intermitterend drukken een beker-

je echt meerdere behandelingen nodig om de boel

tje koffie op de bar. Ik heb punten gescoord bij de

weer soepel te krijgen. Weet je trouwens van welke

vijftig-plus competitie. Met het prijzengeld van zeven

benen ik het meest onder de indruk ben? Theo Boere.

euro is de behandeling bijna terugverdiend. Toeval?

In de zeventig, maar wat een soepele spieren.’

Nee natuurlijk.

Ik lig intussen op mijn rug en Hans is overgegaan op

Op zaterdag en zondag kun je het na de trainings-

de ‘tapotage’. Met een soepele karate- achtige bewe-

wedstrijd zelf uitproberen. Je kunt Hans ook bellen,

ging geeft hij een drumsolo op mijn dijbenen. Het

(06) 12 95 12 92 of (030) 604 46 15.

massage-repertoire is kennelijk onuitputtelijk. Net
als ik bedenk dat mijn benen bijna geprepareerd wor-

O ja, wel een grote handdoek meenemen.
Kevin van Bennekom kroonde zichzelf in de bag-

den voor een tijdrit in de Tour de France -’Kijk, nu
schud ik de spieren heen en weer om de ontspanning
te maximaliseren’- mag ik gaan zitten en krijg ik een

Mooi werk van de Stadioncrossers op het Districtskampioenschap op 2 november in
het glibberige Woerden.

Robert Jan Booij

ger tot beste junior. Zilveren plakken waren er
voor Daan van Meeuwen (nieuweling), Rachelle

glaasje water. ‘Dat is om de vochtbalans te herstellen.

van Kappel (junior-vrouw) en Yulia van der Lee

ik ben benieuwd wat de uitwerking is.’

(vrouw). Klasse!

De beruchte omloop in Park Molenvliet lag er
dit jaar verraderlijk glad bij. Dat was makkelijk,
want na een slipper kon je gewoon verder glijden.
Toppunt van deze cross was de lange klim naar
een hoge wal. De meesten kwamen daar lopend
nauwelijks boven, laat staan fietsend.
Volgend jaar kunnen we weer op ons eigen parkoers het districtskampioenschap betwisten.

Foto’s Jan Haaksman, Rogier Wiercx

Links: Gouden junior Kevin van Bennekom
Grote foto: Max Haaksman (rechts) in achtervolging
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Zilveren Stadionisten op het podium,
van links naar rechts:
Daan van Meeuwen (nieuweling),
Rachelle van Kappel (junior-vrouw) en
Yulia van der Lee (vrouw)

Ballon
op de Berg

22

Ongelukken horen helaas bij het
wielrennen. Het klassieke geval
van overmacht is natuurlijk een
hond op het parcours, maar dat
zal op de Berg niet zo snel gebeuren. Daar moet je eerder denken
aan een op hol geslagen konijn of
een laag vliegende duif die in
de spaken terechtkomt. Dat
laatste is uw verslaggever
bijna overkomen.
Het dier kwam half op zijn rechterschoen terecht. Na een wild gefladder bleven er een stuk of drie veren
achter op de sluiting. Hij reed verder
alsof hij vleugels had…
Een hete luchtballon in het peloton
is andere koek. Alleen de mand al
die als een soort zeis over de renners
scheert. Het oorverdovende gebrul
van de brander, het gegil van de ballonvaarders. Wat is dat toch, denk je. Tot
je verzwolgen wordt door een gigantische
schaduw en via een gapende opening naar
binnen rijdt.

Maak je niet ongerust. Zo erg was het niet. Maar

We hebben altijd voor twee uur gas bij ons. Dat

Hoe zag het er eigenlijk uit van boven? ‘Het leken

ineens tijdens de dinsdagavondtraining was er die

betekent een uur varen en dan uitkijken naar een

wel helikopterbeelden van de Tour de France,’ lacht

ballon. En het gekke is; bijna niemand merkte er wat

landingsplaats. We zaten op dat moment in de buurt

Peter, die goede herinneringen bewaart aan de vlucht

van. Koers is koers. Een grap? Kijk maar naar de foto,

van de Nedereindse Plas. Er stond niet veel wind en

en geen enkel moment de indruk wekt dat het kiele-

hij was er echt..

dan moet je een afweging maken. Doorvaren richting

kiele was. Toch was er een bescheiden incident. ‘De

Lek en IJsselstein over weilanden vol met koeien of

landing ging goed, maar de mand schoof nog een

Je moet wel erg van wielrennen houden om uitgere-

de ballon eerder neerzetten.’ Zag Peter dan niet dat

stukje door. Dat kan gebeuren, ook als er weinig

kend boven op de Berg te landen. Piloot Peter Barlo

er wielerwedstrijden aan de gang waren? ‘Eigenlijk

wind staat. Het duurt even voordat de warme lucht

uit Groenekan ziet er de humor wel van in. Samen

niet, aanvankelijk zagen we een man of vijftien. Pas

uit de ballon is. Je moet bij de landing een beetje

met vier passagiers ‘die het wel eens mee

later werd duidelijk dat het om meerdere pelotons

door de knieën zakken, maar kennelijk is daarbij

wilden maken’ stond hij in
de mand. ‘Het was
schitterend
weer.

ging. En dat grote lege grasveld op de Berg

toch wat fout gegaan, want een van de passagiers

was een prima plek om hem

verzwikte haar enkel. We zijn trouwens uitstekend

neer te zetten.’

geholpen, meteen eerste hulp met ijs en drukverband, koffie in het clubgebouw. Ja, we zijn echt
vertroeteld.’ Dat laatste is niet toevallig. De hulpverleners die meestal afgebeulde, bezwete en bekwijlde
wielrenners bijstaan, stuitten bij de mand op een
aangename verrassing.
We schakelen even over naar Frank van der Mueren,
de besnorde grijze EHBO- er. ‘We zagen de ballon
komen en dachten ‘dat wordt tricky’. De mand
stuiterde twee keer. Samen met Hans ben ik er
naartoe gegaan.’
Ja, en toen? ‘Het was een hele leuke vrouw.
In de dertig, blond met een schitterende
lijn. Toen Hans en ik haar naar het paviljoen brachten regende het commentaar
van de wielrenners. Kennelijk zag het eruit als twee ouwe snoepers met een groen
blaadje. We hebben trouwens nog een fles
jenever gekregen. Schijnt traditie te zijn.’
Dat het binnen erg gezellig werd laat zich
raden.
Piloot Peter zou graag nog een keer bovenop de Berg landen. ‘Maar,’ zegt hij met
enige spijt in zijn stem, ‘Een ballon kun je
niet sturen.’
Afwachten dus. En hopen dat er de volgende
keer weer wat leuks in het mandje zit.

Robert Jan Booij
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Puntenspurt een blijvertje

peratie. Er is duidelijkheid gekomen.’

Trainingswedstrijden
liepen goed, maar meer
vrijwilligers nodig
Als je je wielershirt opbergt voor zijn winterslaap kun je aan de gaatjes
zien waar het rugnummer heeft gezeten. Misschien denk je nog even
aan de momenten dat je voor de tafel stond in de permanence. Toch wat
gespannen, al ging het ‘maar’ om een trainingswedstrijd.
Blauw, geel, wit, je ziet de stapeltjes nummers nog
liggen, net als de mappen voor de licenties, de start-
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lijsten en al die andere dingen. De mensen achter

Nelly vult aan: ‘Het is tijd voor de volgende stap. Nu

Hulde dus voor onder meer Idsert,

deden sommigen wel heel veel. Vooral Raymond heeft

Jos, Theo, Sandra, Leendert, Ton,

er hard aangetrokken. Vaak drie keer per week. En

Corry, Arno, Hans, Frank, Marjan en

dat naast het bestuurswerk. Hij heeft dan ook beslo-

Raymond.

ten om te stoppen als vrijwilligerscoördinator en zich
verder te richten op het bestuur.’

Meer vrijwilligers
Maar daarmee is niet alles gezegd.

Wat zou volgens Idsert en Nelly ideaal zijn? ‘Een

‘Wat volgend jaar beter moet,’ aldus

grote poule van vrijwilligers die structureel aan de

Idsert, ‘is het aantal vrijwil-

slag kan gaan. Structureel betekent bijvoorbeeld een

ligers. We hebben echt meer

keer per week of een keer per maand. Er moet een

mensen nodig. Vergis je niet;

rooster gemaakt kunnen worden, zodat de vrijwil-

de microfoon moet opgehangen

ligers in de vakantieperiode geen overuren hoeven

worden, de rugnummers moeten

te draaien. Om het simpel te zeggen; vele handen

klaarliggen, er moet wisselgeld

maken licht werk.’

zijn, er moet gejureerd worden,
renners invoeren in Mylaps, uitslagen verwerken, standen bijhouden,
ga zo maar door.’

Wordt vervolgd dus. Net als de puntenspurt in elke
trainingswedstrijd. Want die wordt algemeen als een
groot succes ervaren.
Nelly vat het kernachtig samen; ‘We zijn echt op de
goede weg.’

de tafel ken je ook. Vertrouwde gezichten.
Kijk, daar zie je weer het hoofd van Theo
uit het jurybalkon steken. ‘De A kan ver-

Robert Jan Booij

Foto: Gerard Schoonderwoerd

trekken. Hou het heel...’

Compliment
Dat het allemaal vanzelfsprekend lijkt is
een groot compliment voor de vrijwilligers.
Om het voor de schermen op rolletjes te
laten lopen, moet er achter de schermen veel
gebeuren. Vorig seizoen liep de ketting er
soms af. Dan was het de vraag of er iemand
was om bijvoorbeeld de inschrijving te
doen.
Vrijwilliger Idsert Wouda is dan ook
tevreden. ‘Het liep veel beter dan
andere jaren. Nu hadden we een
vaste kern die op elkaar ingespeeld was en dat merk je.’ Ook
voorzitter Nelly Voogt kijkt tevreden
terug. ‘De verenigingen zijn verantwoordelijk voor de wedstrijden en niet de coö-

Blauw, wit, geel: de
rugnummer liggen klaar!
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fasen: de dode fase boven, de duwfase, de
dode fase beneden en de trekfase. De
dode fase boven is vrij kort, de dode
fase beneden duurt langer. Slechts
in ongeveer 55% van de omwenteling kun je kracht leveren.
In de trekfase is die kracht
aanmerkelijk minder dan in de
duwfase. Het loont dus om de
traptechniek te verbeteren, al
snel wint men enkele procenten in de totale omwenteling om kracht te zetten.

Geheimen van de koers

Pak enkele procentjes rendement!

Trainen op trappen
26

Je zal maar in de redactie van
Cadans zitten en één van je mederedactieleden heeft het boek De
Renner van Tim Krabbé gelezen.
‘Kan jij uitleggen hoe je moet
fietsen, ik bedoel de traptechniek?’ Ergens in De Renner,
verschenen in 1978, wordt
al gesproken over een
juiste
traptechniek om bergop
te rijden. Tsja,
en leg het dan
maar uit. Ik doe
een poging.

Op internet vind je allerlei informatie over de traptechniek bij het wielrennen. Met de traptechniek
wordt ook het verschil uitgelegd tussen een fietser
en een wielrenner: een fietser duwt zijn pedalen
naar beneden en een een wielrenner draait de pedalen rond. En juist in dat ronddraaien zit de crux.
Maar de techniek van de pedalen ronddraaien is geen
één-tweetje.

Zie ook het volgende Youtubefilmpje:
https://www.youtube.com/
watch?v=fH9ogn_q58Q
Dit doe je door ‘mooie cirkels’ te maken
met het pedaal. Door de voet omhoog te
trekken in de trekfase en naar beneden te
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duwen in de duwfase, waarbij je de stuwing zolang
mogelijk achter de pedaalas probeert te houden,
verkrijg je een betere totale stuwing.
fietsen met een zeer hoge trapfrequentie, 120 tot 150

Trappen trainen

rpm. Alle bovengenoemde vormen kun je uitvoeren

Traptechniek trainen doe je met een hogere trapfre-

met verschillende verzetten. Probeer tijdens alle oe-

quentie (=aantal omwentelingen per minuut, oftewel

feningen je te concentreren op de vier verschillende

rows per minute rpm). Verhoog bijvoorbeeld je

fases van de omwenteling.

trapfrequentie na iedere minuut met 5 rpm tot je een

Bij het ronddraaien kom je met het pedaal op het
hoogste en laagste punt, de zogenaamde dode punten. In deze stand kun je vrijwel geen kracht zetten.
Het is dus zaak om dit dode punt te omzeilen. Dat
kan deels door er met je voet voor te zorgen dat je
achter de pedaalas zit bij het leveren van kracht.
De pedaalomwenteling kan men verdelen in vier

maximum bereikt van 120 rpm. Als je het maximum

Je kunt ook fietsen door één been uit het pedaal

hebt bereikt stop je de oefening en herstel je met

te klikken om vervolgens met het andere been de

een normale trapfrequentie. Deze oefening kun je

omwenteling overdreven uit te voeren. Dus met een

meerdere keren herhalen. Een variatie is om iedere

flinke duwbeweging en een flinke trekbeweging.

keer dat je de trapfrequentie met 5 rpm verhoogt

Wissel regelmatig, om de 30 seconden, van been.

dit ritme 30 tot 60 seconden vast te houden. Deze

Probeer bij deze oefening niet te stoempen en houd

oefening duurt aanmerkelijk langer en dus duurt het

je bovenlichaam redelijk stil. De beweging komt echt

herstel ook langer. Het herstel is ongeveer de helft

vanuit het been en de heup.

van de arbeidstijd. Duurt de oefening 6 minuten, dan
is de hersteltijd 3 minuten. Nog een leuke vorm is de

Dit soort techniektrainingen zou je regelmatig moe-

zogenaamde piramidetraining: begin met een lage

ten uitvoeren, bijvoorbeeld één maal per week, om

trapfrequentie die je voortdurend opvoert, waarna je

de beweging te automatiseren. Doe je dit, dan zal het

weer geleidelijk terug gaat naar een lagere trapfre-

rendement van de je trapbeweging verbeteren.

quentie. Een laatste oefening is 30 tot 60 seconden

Maak mooie
cirkels

Prima ereplaats voor
Herber op WK

Er is echter nog een mooie
manier om het dode punt in de
omwenteling te lijf te gaan:
het ovale tandwiel. Wiggins,
Froome, Basso en ook Maas
van Beek (werelduurrecordhouder achter de dernie) maken
al jaren gebruik van een ovaal
kettingblad. Met het ovale kettingblad, mits juist gemonteerd, kun je
het dode moment verkleinen, waardoor je gemakkelijker gaat draaien. En
meer wielrenner wordt. Dat juist monteren
van een ovaal kettingblad is lastig omdat dit
te maken heeft met je eigen gevoel van prettig
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rijden en met de positie die je op de fiets hebt.
Maas van Beek zit bijvoorbeeld zeer ver naar
voren, min of meer zoals een triatleet op de fiets
zit, om zodoende nog gemakkelijker over dat
dode moment heen te komen in de pedaalomwenteling.
Vergis je niet, rijden met een ovaal kettingblad is

achteren. Gevoel speelt hier een belangrijke rol.

heel anders. Monteer je zoiets op je fiets, reken

Ben je eenmaal aan gewend, dan kun je echt gaan

er dan op dat je enige tijd zult moeten wennen

trainen. Tot slot een laatste tip: ben je van plan

aan de ‘andere’ beweging. In het begin zul je het

een ovaal kettingblad te monteren, doe dat dan in

idee hebben dat nog vierkanter gaat rijden dan

het voorjaar.

voorheen. Dit is de tijd dat je een beetje kunt
spelen met de hoek waaronder je het ovale kettingblad monteert. Gaatje naar voren, gaatje naar

Ab Nederlof

Een prachtige zesde plek wist
Herber Burggraaf eind augustus
op het WK Handbiken te behalen in de tijdrit in zijn klasse
H3. Onze nationale en clubkampioen deed het daarmee boven
verwachting goed tussen de 15
wereldtoppers.

NOC*NSF meer faciliteiten zal krijgen’, kijkt Herber terug en vooruit.
In de WK-wegwedstrijd werd hij helaas getroffen
door een lekke band. ‘Ik zat op dat moment in de
achtervolgende groep, van wie enkele rijders na
mijn pech nog om medailles hebben gestreden. Er
had dus meer in kunnen zitten. Helaas.’
Twee weken eerder, tijdens Wereldbekerwedstrijden, had Herber twee achtste plaatsen kunnen
scoren op tijd- en wegrit. Op het WK leek dat nog

Exact 30.28 minuten deed Herber over het heu-

beter te gaan, tot zijn band leegliep….

velachtige rondje in het Canadese Baie-Comeau.
De winnaar had er 28,05 voor nodig. ‘Ik voel dat
het in de toekomst nog harder kan. Daarom ben
ik blij dat ik volgend jaar met de B-status van

RW

Foto: Bert Willems

Kleine Omloop van
de Veenkoloniën
Op zaterdag 7 september trok Het Stadion op pad voor de
laatste klassieker van het seizoen bij de nieuwelingen. Simon
Pembele, Menno Bogaard en Huub Visser moesten de eer gaan
verdedigen. De start van deze klassieker met 160 deelnemers
was op een bijzondere locatie, namelijk op het terrein van de
GasUnie, beter bekend als de gasbel van Slochteren.
den had gereden. Wel op de club, maar dat was toch

In de finale kwam alles bij elkaar en zou het een

nog wel even iets anders dan nationaal, zo was zijn

massasprint worden. Simon en Huub vochten zich

conclusie.

een weg naar voren, maar er waren er meer met
dat idee. Voor ze het wisten waren ze betrokken bij
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Gelukkig was het weer goed, anders had men daar in

maar daar zakten ze centimeters diep in de zompige

het open landschap van Groningen echt een probleem

Groningse klei om vervolgens over de kop te gaan.

gehad. Het opstellen voor de start, met de altijd

Hierdoor werd de neutralisatie enkele kilometers

aanwezige jury voor de verzetcontrole, verliep door

verlengd totdat alles weer bij elkaar zat.

de helaas sfeerloze locatie niet helemaal vlekkeloos.
Sommige renners stonden al een poosje klaar om hun

Huiswaarts

fietsie in de controlegoot te zetten, maar zij werden

Door de weinige wind bleef het peloton lang bij

telkens weggeduwd door een narrig jurylid omdat

elkaar. Toch kregen 6 renners halverwege de wed-

die van mening was dat er werd voorgedrongen. En

strijd een aardige voorsprong. Onderweg kon men

geloof me, als een Groninger eenmaal wat in de kop

de renners een aantal keren langs zien komen. Na

heeft dan is het niet zomaar uit.

ongeveer 40 van de 70km in totaal loste Menno de rol
en kon hij huiswaarts keren. Hij was hierover nogal

Na de start al direct valpartijen. Enkele renners

teleurgesteld, hij had gehoopt op een beter resultaat.

dachten slim te zijn door de graskant in te sturen,

Bij navraag bleek dat hij nog maar weinig wedstrij-

Leermomentje

een valpartij. Simon kon nog wel aanpikken bij een

Simon en Huub handhaafden zich wel goed in het

achtervolgende groep, maar de bezemwagen was al

peloton en lieten zien dit seizoen gegroeid te zijn als

voorbij. Huub had meer pech, men was bij hem in het

renner. Simon vroeg zich in het begin van het sei-

achterwiel gereden waardoor zijn ketting vast zat. Hij

zoen af hoe het kwam dat Ab, de ploegleider, precies

stak zijn hand op als teken dat hij hulp nodig had.

kon voorspellen hoe de westrijd zou gaan verlopen.

Tot zijn verbazing reed iedere neutrale materiaalwa-

Ab vertelde toen dat hij ’s ochtends in een glazen bol

gen hem voorbij. Eigenlijk schandalig, zeker als je

keek, maar dat zal wel een leeg glas geweest zijn. Dit

later hoort dat Nederlands kampioen Bram Welten na

keer was Simon zelf al van plan om op open stukken

een lekke band door dezelfde materiaalwagen werd

van voren te zitten. Huub, die dit seizoen al op het

opgeduwd naar het peloton. Afijn, weer een leermo-

podium stond, pakte het duidelijk beter aan.

mentje.
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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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Het komt altijd eerder dan je
denkt, dat districtskampioenschap veldrijden. Begin november – wie bedenkt dat nou?

na en voegt er zelfs het mountainbiken nog aan
toe. Ja, Vosje is een icoon, de koningin van de
polyvalentie.
Wat voor Vos en De Vlaminck geldt, geldt ook voor
Het Stadion. Veelzijdigheid is een troef van onze
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Pas een dikke maand geleden is het wegseizoen

club. Iedere liefhebber van de wielersport vindt

2013 begraven. Toen begonnen de eerste veld-

wel iets van haar of zijn gading in de grabbelton

ritten en nu moet ik al weer districtskampioen

van ons sportaanbod. Niet voor niets hebben we

worden. Dat lukt me nooit. Trouwens, vorige week

bijna vijfhonderd mannelijke en vrouwelijke le-

zat ik nog even op de handbike. Niet voor een

den. Mountainbiken, veldrijden, wegwielrennen,

kampioenschap, maar om de spierballen op peil te

handbiken, baanwielrennen, ja zelfs de artiesten

houden. Dat heb je met warme herfstdagen – dan

van het Bikepark horen erbij. De wegrenners

kruipt de zomer onder je helm.

vormen de grootste categorie, maar toch speelt
geen enkele discipline de baas. Er is genoeg voor

Veldrijden, handbiken, koersen op de weg. Ik

iedereen. Ook financieel, dankzij de grootschalig-

houd wel van die combinatie. Je bent het hele

heid.

jaar lekker bezig. Vervelen doet het ook niet,

Toch zie ik een keerzijde aan deze glimmende

want je hebt afwisseling genoeg. In de zomer rijd

medaille. Wijdoen van alles, maar blinken ner-

ik op asfalt, in de winter op de blote huid van

gens in uit. Bij onze collega’s van De Volharding

moeder aarde. De handbike sterkt m’n armen en

ligt dat net andersom. Zij zijn helemaal gefixeerd

romp, de racefiets de benen. En op de crossfiets

op het wegwielrennen. Daar moet alles voor

krijgen alle ledematen een beurt. Wat ik ook doe,

wijken en daar gaat ook het meeste geld naartoe.

het is goed voor mijn hart en longen. En het aar-

Die eenzijdigheid zorgt voor een kleine vereni-

dige van deze combinatie is dat mijn lijf veelzij-

ging met een helder profiel. Had de boer uit mijn

dig in conditie blijft.

jeugd dan toch gelijk toen hij zei: ‘Ge kunt maar
één ding goed doen?’

Vroeger, toen ook grote coureurs nog drie wielerdisciplines beoefenden, hadden de Vlamingen

Ach, zo scherp ligt het niet. Onze veelzijdig-

een mooi woord voor die combinatie: polyvalent.

heid geeft ook Het Stadion een sterk profiel. Wij

Mijn naam- en leeftijdgenoot Roger De Vlaminck

hebben een aantrekkelijk aanbod voor heel veel

was zo’n polyvalente wielrenner. In de zomer nam

sporters. En er vindt interessante kruisbestui-

hij ‘t op de weg op tegen Eddy Merckx – en met

ving plaats tussen al die disciplines. Zo’n brede

succes. ‘s Winters wisselde hij zesdaagsen op de

horizon spreekt mij erg aan. Wordt het geen tijd

overdekte wielerbaan af met veldritten. Ook met

voor een Stadion-meerkamp? Met mountainbiken,

succes. Anno 2013 doet Marianne Vos het hem

handbiken en een tijdrit op de weg?

