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Van de vrouw met de hamer

nationale wedstrijden aangepast wielrennen op 14
juni, activiteiten in aanloop naar de Tourstart 2015,
mogelijke komst van een Utrechts kampioenschap.

Het seizoen is in volle gang. We hebben al goede
resultaten gezien van onze (jeugd)renners, en we
kijken terug op een geslaagd de DK’s voor jeugd en
senioren op de Berg en een mooie Ronde van Houten. Helaas viel de opening van het Bikepark in
het water.
Er was, onder leiding van de winnaars van de Cees

Naast het werven

van Vlietprijs 2013 Morin Douma en Kevin Veldhuis,

van vrijwilligers,

hard gewerkt om het park nog uitdagender te maken

zijn er afgelopen

en op tijd klaar te hebben. Heel jammer dat de ope-

maanden nog meer

ning en de regen van 2014 op één dag vielen.

activiteiten uit de

Het is maar goed dat er meer leden meedraaien in
onze vrijwilligerswaaier…

Nelly Voogt
voorzitter WV Het Stadion

‘top 10’ van ons
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Bijna in ieder voorwoord komt het onderwerp vrijwil-

jaarplan gerealiseerd. Zo heeft Arnold Heemskerk de

ligers terug. Ook dit keer en nu in heel positieve zin,

training/begeleiding voor wegrenners van 20 jaar en

want wat een leuke en enthousiaste reacties hebben

ouder op zich genomen. Na een geslaagde informa-

we gehad op onze campagne ‘draai jij al mee in onze

tieavond is er al een paar keer gezamenlijk getraind

vrijwilligerswaaier?’. Heel eerlijk denk ik dat (bijna..)

en worden er afspraken gemaakt om met elkaar naar

iedereen het vanzelfsprekend vindt om iets te doen

koersen te gaan. Mooie ontwikkeling!

voor de vereniging. De bel-actie heeft veel toezeggingen opgeleverd. Het meeste voor incidentele taken

Dat geldt ook voor het opzetten van de trainingswed-

zoals het helpen bij eendaagse evenementen en

strijden voor vrouwen/meisjes op de vrijdagavond.

onderhoud parcours, maar ook een aantal leden die

Liesbeth Mollema heeft zich hiervoor ingezet en in

zich hebben aangemeld voor structurele activiteiten.

2014 starten we met zes wedstrijden. Het parcours

Het is niet gelukt om in twee avonden alle leden te

wordt dan gedeeld met de skeelers. Zij trainen op

bellen. Of we hebben teveel leden of we hadden een

de bovenring en de vrouwen/meisjes gaan op de

tekort aan bellers… We hebben daarom besloten om

benedenring de strijd met elkaar aan. Dit is een mooi

een extra bel-avond in te plannen. Meer informatie

voorbeeld hoe er samengewerkt kan worden om ons

volgt via mail en website.

parcours optimaal te gebruiken. Jammer genoeg lukt
dat nog niet altijd. De onderlinge afstemming bij de

Een compliment is op z’n plaats voor Bob Mans, onze

organisatie van nieuwe en eenmalige activiteiten

combinatiefunctionaris. Hij heeft deze belactie voor-

op de Berg is een aandachtspunt en kan verbeterd

bereid en in de organisatie ervan de meeste taken op

worden.

zich genomen. Ik denk dat het ons zonder zijn inzet
niet was gelukt om dit op deze manier op poten te

Dit voorwoord wordt te lang als ik uitgebreid in-

zetten. De grote vraag is nu natuurlijk: hoe gaan we

gaan op alle ontwikkelingen. Ik noem er toch nog

hier een vervolg aan geven? De komende maand in-

een paar: vormgeven nieuwe website, clubdag op 20

ventariseren we wie zich waarvoor heeft aangemeld.

september (houd deze datum alvast vrij!), toene-

Daarna komen we hier bij ieder persoonlijk (via de

mende belangstelling voor mountainbiketrainingen,

mail) op terug.
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DK 2014
op onze Berg

In het

heetst

van de

strijd

Tropisch. Strijdlustig. Uitputtend. Dat
was het districtskampioenschap 2014,
dat Volharding en Stadion samen
voorbeeldig hebben georganiseerd.
Succesvol was het ook, want menige titel werd veroverd
door renners voor wie de Berg het thuisparkoers is. Voor
Het Stadion waren dat Rachelle van Kappel (junior-vrouw),
Max Haaksman (junior), Jennifer van der Voort (nieuweling-meisjes) en – natuurlijk – Gijs Nederlof (masters
50+).
Oud-renner Gerard van Schoonderwoert stond met zijn
telelens langs de kant en schoot prachtige plaatjes van een
letterlijk zinderend evenement.
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Het podium
van de Elite
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Het podium van
de Junioren met
onze Max
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Het podium
van de 60+ met
onze Aat Kool en
Willem Koetsveld

Tour d’Utreg
De Tour komt naar Utrecht! Enige
tijd geleden was dit groot nieuws,
daarna viel het een beetje stil.
Maar achter de schermen wordt er
wel degelijk hard gewerkt om van
de tourstart een succes te maken.
Onze voorzitter is betrokken bij
het overleg en deed een boekje
open over wat er allemaal te gebeuren staat.

nemen en dat gaat bijzonder leuk worden. Gehoopt
wordt dat we met de tourstart een flinke aanwas
krijgen van jeugdleden.
In de week voor de tourstart gaat men ons ‘stadjie’
warm maken voor de wielersport met diverse wedstrijden. De jeugdwielrenners komen ruimschoots
aan bod, zo ook de handbikers. Het dameswielrennen
zal een prominente plaats krijgen in deze wedstrijdcyclus. Er wordt zelfs gedacht om een internationale
koers voor de vrouwen te organiseren met natuurlijk
onze Marianne Vos, Olympisch en wereldkampioene
en nog zo’n kanjer, Ellen van Dijk, wereldkampioene
tijdrijden. Marianne Vos en de Tour is sinds vorig
jaar een soort twee-eenheid met haar grote wens
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In een telefoongesprek met de redactie legt Nelly

om ooit weer een Tour de Feminin te rijden. Als er

Voogt uit dat men 100 dagen voor de tourstart begint

gekoerst wordt, zal Ellen van Dijk, oorspronkelijk

met de activiteiten. Op scholen worden fietsclinics

afkomstig uit het naburige Harmelen, zeker deelne-

gegeven en er worden schoolwedstrijden georgani-

men.

seerd. Het Stadion is uitgenodigd om daar leiding
aan te geven, natuurlijk met hulp van professionele
sportbegeleiders die zelf deel uit maken van het voorbereidingsteam. Alle
basisscholen in
Utrecht worden
uitgenodigd
om deel te

om er weer een
lange traditie van
te maken. Utrecht verdient een groot criterium

Ook is men van plan om in de binnenstad, of in ie-

zoals ooit de Ronde van de

der geval in de buurt daarvan, een groot criterium

Coolsingel in Rotterdam werd

te organiseren. Dat criterium, zo is de bedoe-

wedstrijd vijf jaar achter elkaar georganiseerd
kan worden. Met natuurlijk in het achterhoofd

parcours van de tourrit zullen dan nagereden worden.
Daarnaast zullen er tochten uitgezet worden over
verschillende afstanden, zodat iedere belangstellende
aan bod kan komen.
Ook de Nedereindse Berg zal een belangrijke rol gaan

gehouden.

ling, moet dan wel een blijvertje worden. Gedacht
wordt om de organisatie zo op te zetten dat deze

seerd worden voor toerrijders. Grote delen van het

vervullen in de weken, misschien wel maanden, voor
Natuurlijk zal er in
navolging van de
Giro-toertocht ook
een toertocht
georgani-

de tourstart. Allerlei te organiseren activiteiten op
de Nedereindse Berg zullen volgend jaar in het teken
komen te staan van de Tour de France. De verenigingen die op de ‘Berg’ actief zijn, willen zo laten
zien dat je voor wielrennen in de breedste zin op de
Nedereindse Berg moet zijn. Want er kan veel op die
berg waar we elke week onze rondjes rijden. Of het
nou op de weg is of over slingerende en stijgende,
smalle paadjes of jumpend over allerlei hindernissen.
Kortom, het gaat druk worden! Niet alleen voor de
deelnemers, maar ook voor de organisatie van dit alles. Plan dus voorlopig je kleinere vakanties maar in
Utrecht, want daar is het zomer 2015 te doen.

Ab Nederlof
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De jongens worden sterker

Nieuws van
onze junioren
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Na de eerste maanden op pad te
zijn geweest met de junioren lijkt
het mij wel aardig om eens een
tussenbalans op te maken. Dit jaar
gestart met zes juniorenlicentie
houdende mannen. Een daarvan
had al aangegeven zijn eigen plan
te trekken. Wat waren de plannen
voor de rest en wat is er van uitgekomen?

omgaan dan? Samen trainen, samen naar wedstrijden en samen beter worden - en privézaken delen

cowboys.

Isaac Kleeberg Challenge in Mechelen. Eerst een tijdrit afwikkelen en dan een criterium, waarbij in beide
flink geklommen moet worden. Na de examens gaan
we doen waar we mee gestart zijn. Lekker met zijn
allen nog een keer eten bij de ploegleider en plannen maken. Op het programma staan in ieder geval
nog drie klassiekers.
Minimaal een weekendje koersen in België met een

bereiden zich voor middels de MNC.

zo groot mogelijk team en nog wat criteriums samen
doen en misschien nog een keer een weekendje
samen trainen.

Thijs zwoegend op de Hulsberg

Dromen
En zoals het hoort zijn er dromen (ook van de ploeg-

Max en Hugo klaar voor de slacht
(of start) in Noord-West Overijssel.
Met veel zin zo te zien.

Thijs en Hugo zijn ook nog gestart in de Omloop van

leider). Een man op het podium bij het districts-

Duren. Voor Thijs zijn tweede wedstrijd en meteen

kampioenschap en nog wat uitgereden klassiekers.

fors bergop. Voor Hugo eindigende dit avontuur

En als we dan toch bezig zijn; fors veel prijzen bij

plotsklaps na grondig onderzoek van Duits asfalt

alle andere wedstrijden. Het is jammer dat het team

(dankzij een oosterbuur). En dat terwijl de knie en

volgend jaar Max en Hugo moeten gaan missen maar

vorm steeds beter werden. Er zijn een paar lichtpun-

gelukkig komt er versterking van Daan en Huub, die

ten: de jongens worden zichtbaar sterker, in club-

prima resultaten boeken met o.a. podia voor Daan en

wedstrijden en in open wedstrijden. Voor een paar

een prachtige 7e plaats voor Huub in Duren. Dit is

jongens is op het moment van schrijven nog even

meteen een uitnodiging voor de overige begeleiders

doorbijten. De schoolexamens zijn achter de rug.

in de volgende Cadans daar wat meer over te melden,

Dan is het vakantietijd. Nou ja vakantie, tijd om een

want de jongeren zijn heel goed bezig.

extra rondje te trainen en om nog een paar stappen

ambities, mogelijkheden in tijd en fysiek nogal uit

Max begon het seizoen sterk, goed uit crossen en

elkaar. In het team van wedstrijdrijders zijn twee 2e

trainingskamp gekomen. Hugo en Simon hebben het

jaars junioren en drie 1e jaars. Waarvan er één voor

zwaarder, Hugo kampt met een knieblessure en moet

het eerst een peloton van binnen zou zien.

op advies van de fysio wat gas terug nemen en hoe

Het begon met een trainingsweekend in Friesland.

Wat gaan we dit jaar nog doen? Met een team naar de

criteriums met Max, Simon en Hugo. Andere heren

over bijbaantjes bij de Action. In deze klasse liggen

Friesland

En wij hebben nog teveel pedaalridders in plaats van

en de Flevotour. Voorafgaande hieraan naar enkele

Het grootste plan is dat de heren als team in een individuele sport met elkaar omgaan. Wat betekent dat

het heeft meegemaakt, dit is Wild West op zijn best.

voorwaarts te zetten.

Thijs Spaargaren

Jelmer en Hugo op de Hulsberg in
Simpelveld

In welke groep zitten ze en raak ik mijn
bidons nog kwijt vandaag?

lastig is dat als je hard hebt getraind. Simon moet de
kracht die hij heeft nog leren gebruiken in wedstrijden. Jelmer en Thijs zijn groeiende.

De meeste jeugd mee en voor junioren en nieuwelingen aangepast trainen, lekker op de Afsluitdijk met

Wild West

windje tegen: windkracht 4/5. Gezellig en zinvol.

In de Nederlandse klassiekers is het nog lastiger,

En goed voor de verhoudingen tussen de dames- en

in welke waaier en achter of in hoeveel valpartijen

heren teams.

kom je te zitten? Hier hebben onze jongens nog geen
geluk. NW Overijssel zal ook maar je eerste echte

Op het programma stonden en staan nog een aantal

wedstrijd zijn, hè Thijs. En toch netjes de eerst 50

klassiekers. Gereden zijn de Omloop van Noord-West

km doorkomen en dan door een valpartij voor je neus

Overijssel, de Arno Wallaard trofee (Alblasserwaard)

op achterstand komen. En zoals iedereen weet die
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De benen van Gijs Nederlof
Benen kunnen je soms op het
verkeerde been zetten. Je ziet bijvoorbeeld krachtige plofkuiten die
veel minder voor elkaar krijgen
dan malende latjes. En wat zeg je
hiervan? Krachtige benen ja, van
een man van een jaar dertig? Niet
overdrijven.
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zo gek niet opnoemen. Ik maak ook een strijdplan,

De vraag dringt zich op waarom deze benen die

ontsnappen bijvoorbeeld of een eindsprint. Ja, de

menig renner zou willen hebben nooit prof- benen

wedstrijd kan natuurlijk altijd anders lopen, maar

zijn geworden. Het had gekund. In de jaren zeventig

meestal klopt het aardig. Bij de zestig- plus wist ik

kwam er een aanbieding van een kleine Belgische

na 1 rondje dat ik zou winnen. Toen ik bij de veertig-

profploeg. Maar de zeven maanden salaris ‘net iets

plus kampioen werd wist ik na vijfhonderd meter al

meer dan een broek en een trui’ vond Gijs geen goede

dat het oké was.’

basis. Bovendien deed de ploeg niet mee aan de Tour
de France. En dan nog wat. ‘Als amateur verdiende

Gijs vertelt het zonder ook maar een greintje hoog-

ik al een studiebeurs per jaar (Gijs heeft politicolo-

moed. ‘Vroeger al hield ik in een boekje bij wat er

gie gestudeerd- red) en voor de echt grote ploegen

gebeurde in de koers.’ Mijn oog valt op het stuur van

zoals die van Post was ik niet goed genoeg. Nou ja,

zijn wedstrijdfiets. Opvallend, geen kilometerteller

misschien was ik een goede knecht geworden. Spijt?

Gijs Nederlof is pas 62. Wie zich afvraagt hoe de be-

en andere metertjes. Je zou anders verwachten bij

Nee. Maar soms denk ik wel eens hoever ik nou had

nen van een kampioen eruitzien heeft het antwoord

iemand die alles wil controleren. ‘Met een snelheids-

kunnen komen.’

voor zijn neus. Ze hebben meer dan tweehonderd

meter win je niet. Ik heb wel een horloge om goed te

wedstrijden gewonnen. Dit jaar hoopt Gijs voor de

weten waar je zit in de wedstrijd.’

Nog even naar de benen kijken. Ze lijken identiek,
maar dat ziet Gijs anders. ‘M’n linkerbeen. Op dertig-

derde achtereenvolgende keer Nederlands Kampioen
te worden bij de 60- plus. Nou hebben we te maken

We hebben het nog niet over de training gehad.

jarige leeftijd ben ik aangereden door een auto. Kuit-

met een Nederlof. Daarvan wordt gezegd dat ze met

Gijs zit nu op vijftien uur per week, voor zover dat

been verbrijzeld en een breuk in m’n carriere. Het

een fiets tussen hun benen worden geboren. Maar er

te combineren is met zijn baan als hoofd automa-

linkerbeen is een stuk zwakker dan het rechter. Maar

moet meer zijn.

tisering bij de Stichting Pameier in Rotterdam. Die

ja, zo gaan die dingen. Ik heb een mooie wielerloop-

stichting zet zich in voor mensen met een beperking.

baan gehad. Nu bekijk ik per jaar of ik doorga.’

Ik tref Gijs in de garage van zijn huis in Kamerik.

‘Werken bij Pameier is voor mensen met passie en

De voeten die normaal gesproken met een jaloersma-

energie. De passie om je medemens te ondersteunen

Inmiddels is het is later geworden dan gedacht. En er

kende souplesse de pedalen ronddraaien, lopen nu op

in zijn of haar ontwikkeling’, lees ik op de site. Dat

zijn nog gespreksonderwerpen genoeg. Wijn bijvoor-

klompen. Gijs is bezig met de lichtgewicht toerfiets

zegt ook wat over Gijs, die later zal vertellen dat hij

beeld, want ook in andere opzichten heeft Gijs oog

van zijn vrouw Henriëtte. ‘Samen met onze zoons

voetballen eigenlijk leuker vindt omdat ‘het socialer

voor het aangename des levens. Wacht even. Deze

Jelle en Wolter zijn we net op vakantie geweest in

is in een team’. Tussen z’n 51e en 60e is hij zelfs

nog. Zoveel ervaring, tactiek en kilometers. Welke tip

Frankrijk. Lekker gefietst. Maar Henriëtte wilde wel

gestopt met wielrennen om te gaan voetballen. Maar

heeft hij voor ons?

mijn wedstrijdwielen gebruiken. Die ben ik nu aan

ja, toen kwam toch dat ondefinieerbare plezier weer

terugzetten.’

terug.

‘Heb er plezier in.’

Wie denkt dat er alleen fietsles gegeven wordt aan

Vier woorden slechts die alles zeggen.

Terwijl ik een weinig afgeleid word door een stuk of

vijftig- en zestigplussers, zit er lelijk naast. Ook bij

vijf racefietsen vertelt Gijs dat hij een zeikerd is. Met

de elite is hij regelmatig te vinden. ‘Hee, ouwe lul

fietsen welteverstaan. ‘Alles wat te controleren is con-

ga eens opzij krijg ik wel eens te horen,’ lacht Gijs.

troleer ik. Niet alleen het materiaal, maar ook m’n

‘Maar onder de douche is het ‘meneer mag ik uw

tegenstanders. Met het kampioenschap bijvoorbeeld

zeep misschien even lenen’. Dan is er ook respect. De

vorig jaar op De Berg was ik maanden van tevoren

elite gebruik ik als training voor het kampioenschap.

bezig. Uitslagen bijhouden, rijstijl, parcourskennis,

Als ik de koers uit kan rijden, weet ik dat ik tot de

hoe staat de wind, is het warm of koud, je kan het

topfavorieten behoor bij de zestig- plus.’

Robert Jan Booij
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In Stadion-broek en Volharding-shirt

Daan van Meeuwen
en Huub Visser rijden
Jugend Tour
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Fietsen in de omgeving van het
Duitse Thüringen is weer eens wat
anders dan de Nedereindse Berg.
Het Hainichgebergte is wat hoger
en het Thüringerwald wat uitgestrekter. In dit toeristische gebied
kun je van alles tegenkomen.

Van zeldzame vlinders als de
keizersmantel en het donker
pimpernel blauwtje tot de onheilspellende zwarte ooievaar. En
wielrenners. Aan de driedaagse
Jugend Tour TMP doen er bijna
honderdvijftig mee.

En wie rijden daar? Dat lijken wel Daan van Meeuwen

Daan spreekt zelfs van een Tour de France- achtige

goed. Je moet niet vergeten dat ze de renners van De

groeien. We zitten in een soort tussenperiode. Voor

en Huub Visser van Het Stadion. Op die ene foto heb-

beleving; ‘Alleen al het grote peloton met renners uit

Volharding al goed kennen van trainingen, criteriums

de lange termijn zitten we met honderd jeugdleden

ben ze een Volharding shirt aan. Hoe zit dat?

verschillende landen. Het was een echte UCI-koers.

en klassiekers. Om als gastrenner nu en dan mee te

goed. In categorie 1 tot 4 zitten maar liefst 60 leden.

Om in flora- en fauna sferen te blijven; kwestie van

Tijdens de wedstrijd heb je natuurlijk niet echt

kunnen gaan naar wedstrijden waar ze anders niet

Het Stadion heeft een goed opleidingsprogramma. De

kruisbestuiving. Om aan een etappekoers als de Ju-

veel contact, maar het is wel wat anders. En dan de

hadden kunnen starten is alleen maar goed voor hun

groep junioren vult zich, maar op de korte termijn

gend Tour te kunnen deelnemen heb je een ploeg van

teambesprekingen voor de koers. Dat was nieuw voor

ontwikkeling.’

zijn samenwerkingsverbanden belangrijk.’

vijf renners nodig. Hoewel daar keihard aan gewerkt

ons. Het idee was bijvoorbeeld om aan te vallen om

wordt beschikt onze club nog niet over een breed

de tegenstanders uit te putten in verband met onze

Trainer Michel van der Voort sluit zich erbij aan; ‘Aan

En heeft de equipe Nedereindse Berg gewonnen?

palet nieuwelingen en junioren. Door Daan en Huub

top tien positie. Uiteindelijk werd er te hard gereden

het begin van dit seizoen hebben we met De Volhar-

‘Nee’, zegt Arjan. ‘Maar ze hebben wel goed gereden.

als gastrenner bij De Volharding te laten optreden

om weg te komen, maar je bent wel bezig met het

ding overlegt wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Daan werd uitteindelijk 17e en Huub 54e, een goede

snijdt het mes aan meerdere kanten; de ploeg wordt

ploegenspel. Je leert er veel van.’

De Volharding heeft geen meidenbeleid. Wij wel. Aan

prestatie in zo’n deelnemersveld.’

verrijkt met twee sterke renners en Daan en Huub
doen veel ervaring op.
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de andere kant hebben we nog te weinig nieuwe-

Daan; ‘Het was echt gaaf. En voorlopig blijf ik bij Het

Vader Arjan van Meeuwen die met vader Fredy van

lingen en junioren om echt wat te kunnen neerzet-

Stadion rijden.’

Huub normaal gesproken het hele land doorkruist

ten. Dan is het goed dat sterke renners als Daan en

naar allerhande koersen: ‘Het beviel de jongens heel

Huub op deze manier de ruimte krijgen om verder te

Robert Jan Booij
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Af Zien
De koers wordt in bed gewonnen. Maar soms moet je
verdomd vroeg opstaan. Zoals Laurens ten Dam die in
alle vroegte traint in de Ardennen - en zijn neus snuit.
Foto Robert van Willigenburg (www.robertvanwilligenburg.nl)
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Ronde van Houten

Zelfs dranghekken voor weidevogels
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Is deze foto voor- of na de Ronde
van Houten genomen? Aan de
tevreden glimlach op de gezichten
van Jan Nieuwenhuijzen en Peter
Adelaar zou je zeggen erna, maar
dat klopt dus niet. We zien de
voorpret.

Het organiseren van een ronde is tegenwoordig met

overijverige ambtenaar bedacht bij het zien van de

onooglijk stukje grasland. De gemeente voerde drang-

bouwd. Oplettende renners hebben het gezien. Links

alle vergunningen die je nodig hebt geen kattenpis.

enthousiaste clubgenoten dat op bedrijventerrein

hekken aan, die de avond voor de koers met man en

in de voorlaatste bocht op de onderste stang van het

En als dan alles eindelijk op de rails staat, kun je

De Meerpaal, naast het parcours, enkele beschermde

macht op strategische plekken werden neergezet.

middelste dranghek; twee purperreigers, vier kievi-

ontspannen Het Rondje nog een keer doornemen.

weidevogels nestelden. Zonder maatregelen zou de

ten en zes klapwiekende pullen. Ze hebben genoten.

Ronde van Houten niet door kunnen gaan, begrijpen

Alles is goed gegaan. De Ronde van Houten is in

Het verschijnen van deze foto in de plaatselijke krant

wij van Peter, die met alles rekening had gehouden,

goede aarde gevallen. De vogels weten er alles van.

veroorzaakte trouwens nog een weinig deining. Een

behalve met broedende zwanen of kieviten op een

Ze hadden niet voor niets op die plek hun nestje ge-

Volgend jaar weer !

Robert Jan Booij

Breedtesportweekend Zuid-Limburg:

zuurvlees, bier, rodewijnsaus, lamsrugfilet, twee supporters en
een voorzitter, en o ja, ook over heuvels fietsen...
... helden?!
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Mooier kan Limburg niet zijn. De
witte bloesems in de boomgaarden doen pijn aan de ogen, zo
fel weerkaatsen ze het licht van
de uitbundige voorjaarszon. Het
is tegen de 20 graden, een temperatuurtje om lekker in korte
broek te fietsen. De lente is dit
jaar vroeg gekomen, en het lijkt
wel alsof dat speciaal voor ons is.
We voelen ons dan ook de koning
te rijk als we op vrijdagmiddag 3
april vertrekken voor een eerste
trainingstocht.
Eigen tempo

wehoerd, al naar gelang de hoeveelheid Belgisch bier

vormde zich een middenmoot, bestaande uit Idsert,

Gulpen. Een luxe villa uit de jaren ’30, die van alle

En zo waren Raymond, Ivo, Pleun, Idsert, Marc, René

die het diner vergezelde. Want breedtsport betekent

Raymond, Robert-Jan en mijzelf. Daarna volgden

gemakken is voorzien. In de grote tuin om het huis

en ik op weg gegaan voor een eerste trainingstocht.

uiteraard afzien, maar ook jezelf niet ontzien. Heer-

Leendert, Ivo, Pleun en Marc. Op welke positie we

kwinkeleren tjiftjaffen en zwarte roodstaartjes ons

Via Slenaken en de Loorberg reden we naar Camerig

lijk, natuurlijk: het gesprek gaat het hele weekend

ook reden, stuk voor stuk waren we doorzetters die

tegemoet. Ze zijn net zo blij als wij dat het lente

Uitvalsbasis is een voormalige notariswoning in
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en de Vaalserberg. Al snel werd duidelijk hoe de ver-

alleen maar over verzetten, bergen, frames, kortom

de steile hellingen van het zuiden trotseerden alsof

is. Wielervereniging Het Stadion maakt er voor één

houdingen lagen: René bleek over een uitzonderlijk

over wielrennen. Kan het nog mooier?

het niets was. Helden, die de naam van Het Stadion

weekend een Utrechtse enclave in Limburg van,

klimtalent te beschikken. Zodra de weg ook maar iets

in het kader van het Breedtesportweekend. Een

omhoog ging leek hij alleen maar te kunnen versnel-

Voerstreek

de grens werd geravitailleerd: koffie en vlaai, op

werkelijk geniaal idee, ontsproten aan het brein

hoog in het vaandel droegen! Bij ’t Witte Hoes aan

len en ons, gewone stervelingen, slechts het zwoegen

Na een rustige nacht en een voortreffelijk ontbijt

traditioneel Limburgse wijze. Terwijl we op een ter-

van Raymond Krooder. Doel: kennis maken met je

in het eigen tempo te laten. “Wacht maar, tot Schlec-

volgde de zaterdagtocht. Inmiddels hadden we

rasgenoten van de zon, kregen we de passage van de

clubgenoten, terwijl je elkaar samen al fietsend naar

kie morgen komt, die rijdt hem wel kwijt”, klonk het

gezelschap gekregen van Robert-Jan, Schleckie (die

Volta Classic voorgeschoteld. In de kopgroep kwam

de hoogste toppen motiveert. Vorig jaar was de eerste

al enigszins tandenknarsend. Wie Schleckie was, wist

in het ware leven Jorik bleek te heten) en Leen-

Steven Kruijswijk voorbij, in het peloton viel Laurens

editie, met deelname aan de Liège-Bastogne-Liège

ik nog niet, tot Ivo me vertelde dat hij het jaar ervoor

dert, die voor het gemak maar de hele familie had

ten Dam te ontdekken. Nadat de karavaan voorbij

Cyclo, een groot succes. Prolongatie was dit jaar dus

bergop als een gek tekeer was gegaan. We pauzeerden

meegenomen. Ditmaal gingen we het parcours van

getrokken was, volgde nog een eenzame wielren-

onvermijdelijk. Ditmaal had Raymond gekozen voor

met koffie op het Drielandenpunt, want breedtesport

de toertocht verkennen. Dat wil zeggen, nadat het

ner, die vrolijk zwaaiend op ons af kwam gereden:

de notariswoning in Gulpen en deelname aan de

houdt uiteraard ook in dat er ruimte is voor ontspan-

zootje ongeregeld na de douche, het aankleden, het

het bleek Jan-Willem van ’t Schip te zijn, voormalig

toertocht van de Volta Limburg Classic, de voormalige

ning. Met mate weliswaar: we kwamen tenslotte om

zoeken naar sokken, het sleutelen aan een fiets, nog

jeugdrenner die zijn opleiding bij Pleun had genoten,

Hel van het Mergelland. Het was an offer you can’t

te fietsen! Zo trokken we verder naar Wahlwiller,

even dit en even dat eindelijk de neuzen dezelfde

en nu bij het Koga Cycling Team rijdt. Niet te beroerd

refuse: twee overnachtingen inclusief uitgebreid ont-

om via de Kruisberg en de Eijserbosweg terug naar

kant had gedraaid, konden we op weg gaan. We

om zijn oude clubgenoten te groeten. Overigens was

bijt en deelname aan de toertocht, voor het schamele

Gulpen te rijden. ’s Avonds werd de lokale horeca ver-

reden naar België, de Voerstreek in. Weer bleek René

hij niet het enige oud-Stadionlid dat meedeed: ook

bedrag van 40 euro. Deze club zorgt voor zijn leden!

blijd met een bezoek van hongerige pedaalridders. In

voorop te rijden als het omhoog ging. Kunst, hij had

Martijn Tusveld zat in het peloton.

Herberg de Zwarte Ruiter werd onder het genot van

de Giant van Bauke Mollema, editie 2013 tussen de

zuurvlees met frites, biefstuk met rodewijnsaus of

benen. Jorik kon hem goed volgen en samen vorm-

Voor ons was het weer tijd om verder te rijden. Via

lamsrugfilet geanimeerd gesproken, gekletst of geou-

den ze dan ook de kopgroep. Op respectabele afstand

Noorbeek en Slenaken ging het weer terug naar Gul-
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pen. De spieren stonden strak, de fietsen waren af-

kwamen we al renners tegen die aan de tocht bezig

sloeg op de eerstvolgende beklimming. Tenslotte

medaille ophalen aan de finish in Eijsden. We reden

gesteld: we waren klaar voor de grote dag! ’s Avonds

waren. Daar bleek hoe zeer het rennersinstinct ook

waren we met vier man om de volledige afstand te

terug naar Gulpen, waar de overige helden zich

tenslotte voegde zich Stadion-voorzitter Nelly bij

van breedtesporters fanatiekelingen maakt: zodra er

volbrengen: René en Jorik stonden op grote hoogte,

inmiddels aan het verdiepen waren in de Ronde van

het peloton. Eindelijk was het gezelschap compleet.

een rugnummer in beeld kwam, werd de achtervol-

Idsert en ik konden na een hele tijd niets volgen,

Vlaanderen op TV: ook een mooie klassieker.

Samen maakten we Brasserie de Kroon onveilig: aan

ging ingezet en nam de racewoede de overhand over

wat terug te vinden is in de officieel geregistreerde

de avonddis was het ontzettend gezellig, al werd me-

de eensgezindheid. Het Stadion is een wedstrijd- en

tijden op de twee zwaarste hellingen:

nigeen steeds stiller, met het oog op de beproeving

geen toerclub! En weg was het peloton, enkel Nelly

van de volgende dag. Waarschijnlijk voelde iedereen

en ik bleven alleen achter. Maar we waren begon-

steeds meer de spanning, nu de Volta Classic dich-

nen. De zon scheen uitbundig, de vogels floten, de

terbij kwam. Enkel Pleun kon nog het hoogste woord

bloesems stemden me vrolijk: niets kon een mooie

voeren. Hij kan echter op zoveel ervaring bogen, dat

tocht nog in de weg staan! Boven op de Gulpenerberg

hij wel wist wat hij zich kon permitteren.

30

Het Breedtesportweekend was een groot succes. De
sfeer was goed, we hebben lekker gefietst en ieder-

Côte de Sarolay

Côte des Waides

René

2.47

8.09

Jorik

2.43

9.14

wachtten Sandra en Thomas, de twee Stadionsup-

Joost

3.22

9.43

porters ons op. Ik reed snel door, nu ik op gang was

Idsert

4.07

11.35

Volta Classic

gekomen. Samen met Idsert reed ik verder, even later

Nadat de volgende ochtend de groepsfoto was geno-

weer bijgehaald door Marc, Raymond, Pleun en Ivo.

Samen met Leendert en Nelly - wat een voorzitter,

men, trokken we naar de start in Eijsden. Onderweg

Zo reden we door het Vijlerbos, tot het weer uiteen

hulde voor die vrouw!- mochten we een verdiende

een die vooral de Nedereindse Berg gewend is, kon
ook eens een bocht rechtsom nemen. Kortom: een
geweldig initiatief, dacht echt hoort bij de club die
Het Stadion is. Hopelijk wordt het een traditie, en
nemen er aan de volgende editie nog meer Stadionisten deel!

Joost Hontelez
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Toerversie Amstel Gold Race 2014

100 kilometers
op de handbike
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Vrijdag 18 april, een dag voordat
de toerversie van start zou gaan,
was ik afgereisd naar Limburg om
mijn startnummer op te halen.
Ondanks dat ik de route van de
100 kilometer van te voren goed
door had genomen was de gezonde spanning heel hoog.
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omdat na een bocht naar links de klim gelijk begon.

De laatste klim voor de Cauberg was de Sibbegrubbe.

Hierdoor was ik bijna te laat met schakelen. In de

Deze klim ligt middenin de bossen en is daardoor

afdalingen van de beklimmingen kon ik even mijn

heel mooi om te doen. In de afdaling van de Sib-

rust pakken. Met snelheden van 55 km/h haalde ik

begrubbe ging je rechtstreeks door naar de Cauberg.

de nodige wielrenners in. Via Groot Haasdal, Aalbeek,

Dit was voor mij echt een kippenvelmoment. Mensen

Schimmert, Schinnen en Nagelbeek kwam ik na 54

langs de kant die je toejuichen en renners die de

km aan bij de rustpost.

Cauberg opfietsten moedigden mij aan. Dit haalde
extra kracht in mij naar boven. Om 14.01 uur ben ik

Eenmaal vertrokken bij de rustpost duurde het even

binnengekomen.

voordat ik mijn tempo weer te pakken had. Dit kwam
ook doordat er na de rustpost meer beklimmingen in

De Amstel Gold Race was een hele goede en mooie

gende klim op de route was de Maasberg na 18,6 km.

het parcours zaten. Tot 75 km ging het fietsen heel

ervaring. Van wielrenners kreeg ik onderweg de no-

deze spanning volledig verdwenen. De Amstel Gold

Dit was een lange, steile klim met kinderkopjes wat

goed, maar daarna werd het steeds moeilijker en

dige complimenten, waardoor het fietsen op de zware

Race was eindelijk begonnen!

het extra zwaar maakte. Na de Maasberg heb ik mijn

zwaarder om een constant tempo te fietsen. De eerste

momenten makkelijker ging. Het gevoel van trots dat

tempo herpakt en op 31.6 km fietste ik de volgende

klim, die ik op 75,5 km tegenkwam, was de From-

ik de 100 km heb uitgereden overheerst. Volgend jaar

klim op, de Adsteeg in Beek. Door aanmoedigen van

berg. Een hele lange en, vooral in het begin, steile

ga ik hem zeker weer fietsen.

wielrenners ging deze klim mij redelijk makkelijk af.

klim. De zwaarste klim op de route moest nog komen.

Maar zaterdagochtend om 07.00 uur aan de start was

De eerste klim, 2.8 km, was de Geulhemmerberg.
Deze klim was zwaar omdat dit de eerste beklimming

Deze was na 79,6 km, de Koulenbergsweg. Aan deze

op de route was. In het begin had ik een lekker tempo. Na een lekke band te hebben gereden, heb deze

De laatste grote klim voor de rustpost was de lange

klim, waar ook enkele wielrenners af moesten stap-

snel vervangen en kon ik weer verder fietsen. De vol-

Raarberg. Deze was zeker niet makkelijk, vooral

pen, leek geen einde te komen.

Pim Brouwers

Geheimen van de koers

Toerder of
wielrenner?

Het op de pedalen staan doet een wielrenner ook anders. Meer vanuit de heupen, zonder al teveel te sjorren aan het stuur, de blik altijd naar voren gericht. In
tegenstelling tot, oneerbiedig gezegd, de toerrijder,
die toch wat logger oogt wanneer hij uit het zadel
komt. Een wielrenner met veel koerservaring weet
als geen ander dat je zeer economisch na de bocht op
de trappers moet gaan staan. Gedurende een groot
aantal jaren wordt er door het lijf gezocht naar de
meest efficiënte manier van aanzetten. Precies op
het goede moment, net over het ‘dode’ moment van
de pedaalslag de pedalen naar beneden ranselen is
een vanzelfsprekendheid.

Fout afgesteld
Hoe goed de fiets ook is afgesteld, op hoogte en
lengte, de toerrijder verraadt zichzelf door net iets
ongemakkelijker te zitten. Vaak door de rug te
weinig te ontspannen. Sommigen lijken een surfplank te hebben gegeten voor ontbijt. Of het hoofd
wordt krampachtig overeind gehouden in plaats van
‘net onder de rand van je helm doorkijken’. Maar
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meer nog is het vaak de foute afstelling van de fiets.

Je ooit wel eens afgevraagd wat
het verschil is tussen een ‘echte’
renner en een toerrijder? Echte
renners zeggen te kunnen zien
of iemand een toerrijder is of
eentje van hun eigen soort. Maar
wat zien ze dan? Is het de zit, de
manier van praten, hoe een wieltje gewisseld wordt? Deze ‘Geheimen van de koers’ gaat in op die
verschillen en probeert ze ook te
verklaren.

Als ‘echte’ wielrenner, zo mag ik mezelf toch kwa-

Hoevelen zitten er niet verkeerd op de fiets: te hoog,

niveau niet veel verder dan de genoemde 40km/u,

lificeren, ga ik wel eens mee met een toerclubje uit

te laag, te kort, te lang, schoenplaatjes te ver naar

maar de jonge man, veel beter in conditie, duizelde

mijn woonplaats. De mannen en vrouwen die mee-

voren of achteren, stuur te hoog, remgrepen te veel

bijna van deze snelheid. Niet veel later blies hij het

rijden, sturen strak en letten goed op. Er wordt goed

omhoog. Flyers als Leo van Vliet, Gaby Minneboo (wie

kaarsje bijna letterlijk uit. Eén diepe zucht en weg

gewaarschuwd voor naderend gevaar en men is vooral

kent ze nog?) of - van deze tijd, ene Fabian Cancel-

was hij. Ik ook meteen van kop af, dat wel.

sociaal. Toch merk ik aan kleine dingen dat ik niet in

lara - kom je bijna niet tegen.

een groep zit met koerservaring. Doorgaans wordt er

Samen of ieder voor zich

een gaatje gelaten van een meter met de voorganger,

Mooie zit

ook rijden ze niet al te dicht bij elkaar. Uit de wind

Een anekdote: laatst zat ik op kop, met naast me een

gepraat op gang. Het was veel te snel gegaan dat

rijden is niet echt uit de wind rijden. De reactiesnel-

jonge man met lange haren wapperend in de wind.

laatste stuk. Dat zul je een wielrenner niet zo horen

heid is ook net iets trager en oh wee als je tegen

We keuvelden over het wielrennen, wie hij een mooie

zeggen. Die zeggen: “Tering, wat ging het hard, ik

elkaar aan stuurt.

coureur vond. Toen ik mijn idee daarover ontvouwde,

werd gelost als een postduif.” En dat is het grootste

ging hij steeds mooier op zijn fiets zitten. Maar hij

verschil. Wielrenners rijden hard om elkaar eraf te

ging ook steeds harder rijden. Wieltje ervoor druk-

rijden, toerrijders rijden om bij elkaar te blijven. Sa-

Midden in de groep je neus snuiten wordt als asociaal

ken, telkens weer. Het tempo ging al snel de hoogte

men uit, samen thuis. En dan is het ineens niet meer

ervaren - toch een gegeven dat in het peloton niet

in, tegen de 40km/u. Achter ons begon men al te

belangrijk hoe je op de fiets zit, of hoe je een helm

eens wordt opgemerkt. Of het moet pardoes in je

roepen. Ik drukte een paar keer door en hij verloor

draagt die vrijwel in de nek rust, of hoe je kleding zit

gezicht terecht komen. Als ik, op kop, aanzet na een

zijn ‘mooie’ zit. Schokschouderend, sjorrend aan het

met een flapperend en veel te groot shirt, of wat je

bocht, ben ik ze meteen kwijt. ‘Wachten’ wordt er dan

stuur, blazend, puffend, welhaast scheel kijkend om

allemaal bij je hebt dat je nooit nodig zult hebben, of

geroepen. En toch ben ik niet in de vorm van mijn

te zien of ik het vol kon houden. En toen kwam er

waarom je de benen zou scheren.

leven. Blijkbaar neem je als wielrenner de bocht toch

nog een verschil boven. Een wielrenner kan enige tijd

anders dan de toerrijder.

boven zijn niveau rijden. Eerlijk gezegd reikt mijn

Snot in de ogen

Bij de koffie, er wordt altijd gepauzeerd, kwam het

36

Aanschouwelijk onderwijs in de polder

er zo uit. Niemand heeft het gezien en men vraagt

Bier?

voor dat we allemaal hetzelfde zouden zijn. Allemaal

“Lek”, wordt er vanachter uit de groep geroepen.

het voor te doen. Aanschouwelijk onderwijs, midden

Met enige regelmaat komen goed geoefende toer-

zoals Jan Nieuwenhuizen of zoals Jacco Spithoven.

De meute remt af en gaat aan de kant staan. Minu-

in de polder. “Dat is handig.” Het bandje is geluk-

rijders op de club meerijden. Hard fietsen kunnen

In het eerste geval zou de wereld te klein zijn, in

ten duurt het voor het achterwiel aan het frame is

kig snel gedepanneerd. Snel de schade herstellen is

ze wel, maar renner zijn ze niet. Ze denken anders,

het tweede geval kunnen er wel een paar meer bij.

ontfutseld. “Als je in de koers zo een wiel wisselt…

ook niet gewenst in de groep. Men eet en drinkt wat,

zijn anders opgevoed in de sport, hanteren andere

Verschillen zijn leuk! En ook ik heb weer iets geleerd

worden ze niet blij “, grinnik ik. “Kan jij het sneller

eigenlijk is het een onverwachte en welkome pauze.

uitgangspunten. Wielrenners zouden denken dat ze

van de toerclub: bier na afloop.

dan?” Ik druk het versnellingsapparaat naar achteren

uit een andere wereld komen, en misschien is dat

en de tuimelaar naar beneden en hop het wiel valt

ook wel zo. De verschillen zijn groot. Maar stel je

Ab Nederlof
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Ereleden Het Stadion
Dorus van Alfen, Cor Bladt †, Jan Fresen †, Jan Haaksman, Gerard den Hartog †, Huib de Jong †, Noppie Koch †,

Stadionkleding

Vier
bestelronden
per jaar
De strak gesneden Stadion outfit is nog
steeds een lust voor het oog. De vraag naar
broeken en truien die bijna als een tweede
huid om het lichaam vallen is groot.

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 78, nummer 2
Juni 2014
Redactie
Robert Jan Booij
Ab Nederlof
Rogier Wiercx

Vormgeving
en opmaak
Remco de Waal

Logistiek waren er wat strubbelingen, maar, zoals tijdens de

remwerk creatief ontwerp

ledenvergadering is gezegd, meer bestelronden moeten ervoor

en webwerk, Amersfoort

zorgen dat iedereen zonder lange wachttijden wordt voorzien.
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Voorzitter Nelly Voogt; ‘We hebben nu vier bestelronden per jaar

De redactie is onderscheiden met de Kees

met Tenuta afgesproken. Telkens is er een levertijd van zes we-

van Vlietprijs 2011 voor vrijwilligerswerk.

ken. Bovendien wordt er een voorraad aangelegd, zodat gevallen
renners en nieuwe leden niet achter het net vissen. De meeste

Kopij

gangbare maten willen we in voorraad hebben.’

Stuur je foto’s en kopij naar
redactiecadans@wvhetstadion.nl

Nelly verwacht dat vier bestelronden genoeg zijn. Maar, zo zegt
ze, het blijft lastig om precies te bepalen wat nodig is. De praktijk
zal uitwijzen hoe het gaat. Overigens lopen eind dit jaar de sponsorcontracten af. De bedoeling is dat het bestuur voor de volgende
bestelronde duidelijkheid verschaft over hoe het verder gaat. Er
komt in ieder geval geen inruilactie, aldus Nelly. En; ‘We hebben goed geluisterd naar de reacties van leden. Maar tips blijven
natuurlijk altijd welkom’

Bestelronden
•

1 februari, half april af te halen

•

1 mei, half juni

•

1 juli, eind september en

•

1 november, begin januari af te halen
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Wij heten wel Het Stadion, maar wij fietsen niet

Als zevenjarig jochie stond ik in 1955 op die-

in een stadion. Merkwaardig, maar verklaarbaar.

zelfde atletiekbaan, toen nog van gravel. Het

Onze club is in 1936 genoemd naar stadion de

was grote vakantie en ik logeerde bij tante Mimi.

Galgenwaard, dat in hetzelfde jaar is opgericht.

Zij had me meegenomen naar een sportdag voor

In de oude Galgenwaard lag nog een betonnen

de jeugd. Behalve gymnastiekdemonstraties op

wielerbaan.

het middenterrein stond er ook een dernyrace
op het menu. Kan ik me daar vergaapt hebben
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Σταδιον is Grieks voor renbaan of baan. Bedoeld

aan de brede gangmaker Bruno Walraven en de

dus als sportaccommodatie, waar je geïnspireerd

frêle stayer Jaap Oudkerk? Ik herinner me geen

wordt om je te meten met anderen. Onlangs

namen meer, maar des te helderder het sonore

mocht ik in het Olympisch Stadion van Amster-

geronk van de grote motoren en de astronomische

dam een dag van de Cruijff Foundation begelei-

snelheden van de koppels. Sindsdien weet ik wat

den. Ja, halfgod Johan – de verlosser - was er ook

iedereen ooit in zijn leven ontdekt: een stadion

en hij voelde zich zo te zien senang in deze arena.

is een tempel voor sportieve emotie en prestatie.
Zoals het Concertgebouw dat is voor anderszins

De naar hem genoemde Foundation doet goede

besnaarde zielen.

werken. Ze stimuleert sport en beweging voor
mensen die dat niet vanzelfsprekend kunnen.

Cruijff en zijn sportende sponsors beleefden die

Gehandicapten of kinderen van arme ouders. Zo

emotie nog eens voor mijn ogen. Heerlijk hup-

sponsort de Cruijff Foundation bijvoorbeeld de

pelden ze tijdens het voetbaltoernooi over het

handbikes en tandems in een vrachtauto, waar-

grazige veld. Vol overgave – maar onhandig –

mee ik namens de KNWU af en toe het land in

rolden ze in een rolstoel richting basket. (De bal

ga om clinics te geven op mytylscholen en in

ging natuurlijk net naast, maar ze probeerden het

revalidatiecentra.

nog eens. En nog eens.) Even gedreven gingen
ze – voor het eerst in hun leven – in handbikes

Cruijff & Co hadden in het Amsterdamse stadion

zitten. Gas geven lukte nog wel, maar de bocht

een fondsenwervende sportdag georganiseerd

ronden was andere koek. Wie kapseisde ploeterde

voor bedrijventeams. Wie vierduizend euro’s neer-

blijmoedig voort. Met dezelfde inzet renden

telde mocht een team sturen. Met dat sponsorgeld

ze hand-in-hand een blindenrace - de één met

koopt Cruijff o.a. weer nieuwe handbikes voor

zwarte bril op, de ander als gids.

de KNWU . Natuurlijk ga je naar Amsterdam als

Ik voelde me helemaal thuis in dat stadion, want

zo’n mecenas je uitnodigt. Heel toepasselijk stond

ik ben van Het Stadion. Officieel was ik die dag

ook rolstoelbasketbal en handbiken op het pro-

instructeur. Maar ik vond mezelf regelmatig terug

gramma. Pal naast de marathonpoort had ik vier

als supporter van fanatieke sporters. Ik ben nu

KNWU-handbikes opgesteld waarin de teams een

eenmaal geïnfecteerd met het Stadion-virus. En

estafette moesten houden op de tartanbaan.

daar wil ik niet meer van genezen.

