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Hobbels nemen 

Warming-up 
voor de ALV
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Top 10 van bijzondere activiteiten in 2014

1. ‘starterspakket’ voor (potentiële) leden 

m/v van 20 jaar en ouder - april

2. Drie DK’s in verschillende disciplines 

(jeugd, volwassenen, veldrijden)

3. eerste Stadion Clubdag

4. vrouwencompetitie op de Berg (vrijdag-

avond)

5. Ronde van Houten

6. pumptrack challenge en enduro-challenge 

in het Bikepark om meer jongeren 

bekend te maken met mogelijkheden 

Bikepark

7. jeugd rijdt gezamenlijk aantal landelijke 

wedstrijden 

8. nationale wedstrijd Topcompetitie tan-

dem, cycling, handbiken – 14 juni

9. NK masters vrouwen – 14 juni

10. vernieuwde website – april

jaar ook al aangege-

ven maar omdat er 

niemand opstond als 

nieuwe secretaris is 

hij dit jaar (gelukkig) nog doorgegaan. We zijn dus 

ook op zoek naar 1 of 2 nieuwe bestuursleden, een 

secretaris en vice-voorzitter. Misschien ben ik een 

roepende in de woestijn maar ik blijf het proberen en 

ben een geboren optimist dus wie weet…

Behalve de bestuursverkiezingen en de financiële 

afhandeling 2013 en begroting 2014 gaan we ook 

bekend maken wie Wim van Laar opvolgt als winnaar 

van de Kees van Vliet-prijs. En ik kan nu al verklap-

pen dat we een verrassende winnaar hebben. Wil je 

weten wie of denk je dat het zelf bent? Kom dan op 

25 februari naar het paviljoen.

Tot bij de ALV!

Nelly Voogt
voorzitter WV Het Stadion
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Daarom is mijn hoop nu gevestigd op de campagne 

die onze combinatiefunctionaris Bob Mans en Gerda 

Vergeer, in samenwerking met de VSU, aan het voor-

bereiden zijn. De campagne heet ‘meer vrijwilligers 

in korte tijd’. Eerst wordt in kaart gebracht waar we 

mensen voor nodig hebben en daarna worden alle 

leden gebeld. 

De planning is dat we in maart en april gaan bellen. 

Maar uiteraard hoeft niemand daarop te wachten. 

Als je zelf iets wilt doen of je kent iemand die iets 

wil doen, laat het ons weten! Bijvoorbeeld jureren 

tijdens de trainingswedstrijden of activiteiten in het 

kader van de tourstart 2015 of… plaatsnemen in het 

bestuur. Tijdens de ALV treden Raymond en Tom af 

en zij zijn niet herkiesbaar. Dat betekent dat we vers 

bloed in het bestuur nodig hebben. 

En met het noemen van de ALV ben ik aangekomen 

bij het thema van deze Cadans.  Net als vorig jaar 

heeft de redactie ervoor gekozen om de eerste Cadans 

in het teken te zetten van het jaarplan en de ALV. 

Op dinsdagavond 25 februari kunnen alle leden hun 

stem en mening over het reilen en zeilen van onze 

club laten horen. Daarna is het aan het bestuur om 

de besluiten van de ALV uit te gaan voeren.

Het huidige bestuur zit alweer 2 jaar en volgens 

onze statuten treedt dan iedereen af. Vijf van de 7 

bestuursleden zijn weer herkiesbaar, alleen Raymond 

en Tom gaan uit het bestuur. Tom heeft dat vorig 

Van de vrouw met de hamer
Vorige keer sloot ik af met de hoop dat 1% van ons 
zich aangesproken zou voelen door mijn oproep 
een steentje bij te dragen aan onze activiteiten en 
mij een mailtje zou sturen om zich als vrijwilliger 
aan te melden. Mijn mailbox was afgelopen maan-
den redelijk gevuld maar  iemand die zich vrijwil-
lig als vrijwilliger meldde zat er helaas niet bij.

Meer binding en sa-
menhang. Dat wordt het 
motto voor 2014 - als 
het aan het bestuur ligt. 
Om meer samenhang en 
binding te krijgen gelden 
drie speerpunten. Eén: 
meer leden nemen vrijwilliger-
staken op zich. Twee: er komen 
meer dwarsverbanden  tussen de 
verschillende afdelingen. Drie: de 
afdelingen leveren meer kwaliteit 
aan alle sporters.

Denk bij het derde punt aan een goed sportaanbod 

voor alle  leden, aan gediplomeerde trainers voor alle 

leeftijdsgroepen in alle disciplines, aan wekelijkse 

trainingen.

In 2014 organiseert de vereniging een Stadion Club-

dag. De clubkampioenschappen van alle afdelingen 

worden op één dag gehouden en afgesloten met een 

barbecue, ook voor vegetariërs.

Meer dwarsverbanden asjeblieft 

2014 wordt het Jaar 
van de Samenhang 

Wat vind je daarvan: 
een Stadion Clubdag?

Kom naar  
de ALV!

dinsdag 25 februari 2014
20.00 uur
Paviljoen
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De diverse 

afdelingen van de 

club staan er in het 

algemeen goed voor. Dat 

geldt ook voor de accommo-

datie. Combineer die twee sterke 

punten en het is logisch dat het bestuur 

ook inzet op de organisatie van meer wedstrijden op 

nationaal niveau op diverse circuits bij de Neder-

eindse Berg.

Steentje
Om dat allemaal te realiseren is het echt nodig dat 

meer leden iets voor de vereniging willen doen. 

We hebben, in vergelijking met andere wielerclubs, 

behoorlijk wat vrijwilligers. Maar niet genoeg om 

de bovengenoemde ambities waar te maken. Ook 

jij kunt dus binnenkort een telefoontje verwachten 

om je 

steen-

tje bij te 

dragen aan de 

opbouw van Het 

Stadion.

Natuurlijk gebeurt er veel meer dan de Top 10 (vo-

rige pagina) vermeldt. In deze Cadans lees je over 

de plannen van de jeugdafdeling, van de moun-

tainbikers, van het Bikepark en van het Aangepast 

Wielrennen.

Tot 25 februari op de ledenvergadering. Daar kun jij 

zeggen wat jij ervan vindt. Vooral komen dus!

Rogier Wiercx

Jeugd

Nieuw: videotraining via eigen kanaal

Groeispurt voor 
kleine en grote jeugd 
Het winterprogramma is in volle 
gang. Zowel de kleine als de grote 
jeugd zijn in ieder geval 1x per 
week bezig. De weergoden zijn 
ons tot nu toe goed gezind waar-
door de zaterdag trainingen bijna 
altijd zijn doorgegaan en de zon-
dag trainingen allen zijn afge-
werkt. 

In de kerstvakantie was het zelfs mogelijk om nog 

een aantal extra duurtrainingen te rijden. Verder 

wordt er natuurlijk zoals gewoonlijk op dinsdagavond 

weer op het Lint getraind. Het is erg leuk om te zien 

dat het niveau nu al erg hoog ligt in vergelijking met 

vorig jaar terwijl de intensiteit hetzelfde is…..Dat 

belooft wat!

Weg en baan
Naast het programma op de weg volgt een aanzien-

lijk deel van de rennersgroep ook het programma op 

de baan. Daar waar vorig jaar alleen Jennifer, Julia  

en Huub op de baan reden is dit nu uitgebreid met 

Janneke, Annemiek, Sam, Mike, Hugo en Kristie. 

Erg leuk om te zien dat we als WV het Stadion de 

baan bijna voor de helft vullen op zaterdag middag. 

Hopelijk kan dat volgend jaar nog wat verder worden 

uitgebouwd. Ook de kleine jeugd kan zich inschrijven 

voor de vrijdagavond bij de baanwielerschool Amster-

dam. Zij kunnen dan gedurende de wintermaanden 

trainen op de baan onder begeleiding van een erva-

ren groep trainers.

Om techniek te trainen worden de trainingen vanaf 

half januari gefilmd. Hiervan wordt een samenvat-

ting gedeeld via Facebook die alleen toegankelijk is 

voor leden die zich daarvoor hebben aangemeld. Hier 

kunnen de renners van elkaar leren en zien wat goed 

gaat of zaken die beter kunnen. Naast deze leerpun-

ten geeft het een impressie van het groepsgevoel. 

Ook in het veld is het Stadion aanwezig met onder 

andere Max, Jesse, Jelmer, Jeroen, Daan, Rachelle en 

Xavier. Voor de kleine jeugd worden ook met regel-

maat veldtrainingen georganiseerd door Johan.

Actiever dan ooit!
Sinds het begin van de winter hebben we ook weer 

een nieuw lid mogen verwelkomen, Kristie. Kristie 

heeft ruime wedstrijdervaring en met haar persoon-

lijke doelen verwacht ik dat zij komend seizoen niet 

onverdienstelijk in het shirt van WV het Stadion 

zal rondrijden. Daarnaast is ook Jeroen weer terug-

gekeerd bij WV het Stadion. Tot slot is ook Roel 

actief geworden. Roel rijdt vanaf januari achterop de 

tandem mee in de duurtrainingen. Dat is voor alle 

partijen even wennen maar het gaat per week mak-

kelijker. Mocht iemand het leuk vinden om af en toe 

als piloot mee te rijden kan hij zich bij mij of Pleun 

melden.  
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In het verschiet
Vanaf februari worden de trainingen wat intensie-

ver. Het baanprogramma loopt af waarna de jeugd, 

nieuwelingen en junioren ook met regelmaat zullen 

starten in de clubcompetitie op de berg en in de di-

verse MNC’s.  Verder wordt aan de dinsdagavond ook 

de donderdagavond weer toegevoegd aan het voorbe-

reidingsprogramma. 

Voor het geval de winter toch nog intreedt zijn 

afspraken gemaakt met Newstyle om bij slecht weer 

toch nog spinninglessen te organiseren. Hiervoor zijn 

nu afspraken gemaakt met Karin die ook vorig jaar al 

op enthousiaste wijze de zaal wist te vermaken en te 

vermoeien.

Trainingskamp
Verder komt natuurlijk het trainingskamp er weer 

aan. Dat zal in tegenstelling tot eerdere berichten 

plaats vinden in Sneek. Zeeland had helaas geen 

accommodaties waar we de  fietsen veilig kunnen 

stallen, dus wijken we uit naar een andere plek met 

veel wind.  Inclusief begeleiding gaan we daar weer 

met 28 dames en heren naar toe. 

Vanaf het trainingskamp komt het seizoen snel in 

zicht. De aftrap wordt gegeven door de meiden in 

Strijen waar Annemiek, Julia en Jennifer  bij de 

nieuweling meisjes starten en Rachelle en Janneke 

bij de Junior-dames. Eind maart zal weer worden 

gestart met de jeugdtrainingen op de Berg en de 

zomeravondcompetitie. Om deelname aan de Hans 

van den Hengel-competitie te stimuleren zullen de 

trainingen alleen worden gegeven als er geen HvdH-

competitie is. 

Ook voor de nieuwelingen en junioren nadert dan het 

competitieseizoen. De begeleiding van de junioren 

wordt gedaan door Thijs Spaargaren die al de hele 

winter actief meetraint in de duurtrainingen. Hij zal 

de wedstrijdbegeleiding gaan oppakken in 2014. Bij 

de nieuwelingen zullen de wedstrijden worden bege-

leid door Fredy Visser en Arjan van Meeuwen.

De begeleiding van de meisjes zal door mij worden 

opgepakt voor zover nog niet van toepassing is. 

Komend seizoen staan  er voor de meiden naast het 

NK maar liefst 3 klassiekers op het programma. Het 

komend seizoen zullen we er naar streven om meer 

het verenigingsgevoel uit te stralen. Er wordt nog 
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gezocht naar een paar mooie internationale koersen 

voor alle, reeds genoemde, categorieën.

Jeugdtoer Assen en Nieuwegein
Verder zijn we ruim vertegenwoordigd in Jeugdtour 

Assen waar in ieder geval Sam, Mike, Janneke, Anne-

miek, Kristie en Jennifer aan de start zullen verschij-

nen.  Hiervoor zijn huisjes gehuurd in de omgeving 

zodat we het clubgevoel verder kunnen uitstralen. 

Mogelijk zullen zelfs nog meer mensen de keuze ma-

ken om naar Assen te komen. In 2014 willen we als 

vereniging ook een sportieve bijdrage leveren aan de 

wielerronde van Nieuwegein door daar met een groot 

deel van de jeugd aan de start te verschijnen. 

Betrokken ouders
De betrokkenheid van de ouders is verder toege-

nomen. Onder het motto “vele handen maken licht 

werk” worden veel activiteiten opgepakt. Het stamp-

potbuffet in december was daarvan een mooi voor-

beeld. De manier waarop ouders, trainers en renners 

met elkaar bezig zijn zou bijna automatisch moeten 

leiden tot een succesvol seizoen. Ik droom al een 

klein beetje van wat podiumplaatsen in 2014! 

Wat willen we dan nog meer….

• Het streven is om dit jaar een behoorlijk aantal 

renners op het NK aan de start te hebben.

• Meer deelname van de jeugd in de Midden Ne-

derland competitie. Hier zal Erwin een belangrijk 

deel van de begeleiding op zich nemen.

• Een wedstrijd, georganiseerd door de vereniging 

voor jeugd, nieuwelingen-meisjes en nieuwelin-

gen.

• Een seizoen waarin persoonlijke ambities uitko-

men. Of het nu winnen, uitrijden of trainen is, 

persoonlijke doelen die uitkomen leidt tot meer 

ambitie en succes in de toekomst. 

• Met het nieuwe seizoen voor de deur heb ik er 

weer zin in! Ik hoop dat alle persoonlijke doelen 

van eenieder gehaald mogen worden en dat we 

het vooral leuk hebben met elkaar.

Michel van der Voort
Trainer

Na een dipje van een jaar trappen 
de mountainbikers weer gestaag 
uit het dal. In een kleine versnel-
ling, dat wel, want de weg omhoog 
is nog lang. Maar ze stralen wel 
het zelfvertrouwen uit dat nodig 
is om er weer bovenop komen. 

Wat is er gebeurd? Freddy Otten, voorzitter van de 

MTB-afdeling legt het uit: ‘Een paar mensen heeft 

enkele jaren heel veel energie gestoken in het opbou-

wen van de afdeling. En met succes, want de afdeling 

is toen fors gegroeid . Om verschillende redenen zijn 

enkele sleutelfiguren opgestapt, onder wie enkele 

trainers. Zoiets wreekt zich, want de animo onder de 

leden is mede daardoor terug gelopen.’

Doorstart 
van de 

mountainbikers 
Hart
Freddy’s hart ligt bij het mountainbiken, al kan hij 

dat nu door een heupblessure even niet doen. Toen 

hij in november de voorman werd van de mountain-

bikers, heeft hij eens goed nagedacht. ‘Ik ben nogal 

organisatorisch van aard’, zegt de man die de kost 

verdient als media-consultant bij de omroepen in 

Hilversum. ‘Dus ben ik, samen met de resterende be-

stuursleden, stapsgewijs het plan voor 2014 en 2015 

gaan maken. Die plannen voeren we nu uit.’

Energie
‘Het belangrijkste is dat er weer energie komt in de 

groep mountainbikers. Dat kan alleen als we erin sla-

gen om actieve leden aan de afdeling te binden. Kijk, 

de Nedereindse Berg is goed om te trainen, maar wel-

licht ook een beetje saai. Onze grote uitdaging ligt 

elders, in de bossen en de bergen. Om daar goed te 
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presteren gaan we de trainingen op de Berg interes-

santer maken. We formeren groepen, die elk twee 

keer in de week voor hun eigen sportieve doelen 

trainen. En na die trainingen hebben we het samen 

gezellig in het Paviljoen.’

Uitwisseling
Dat de mountainbikers verkassen naar het Paviljoen 

biedt weer andere kansen. Freddy: ‘We zoeken meer 

uitwisseling met o.a. de wielrenners door hen te 

Junioren

Basgitarist en begeleider 
Thijs Spaargaren: 
‘Ik heb bewondering 

voor ze’
Wat heeft een 
basgitaar met 
wielrennen te 

maken? Niets en alles. Je kunt er 
geen splijtende demarrage mee 
plaatsen, maar tegelijkertijd hoort 
de basgitaar bij Thijs Spaargaren 
als een trapper bij een crankstel. 
Als het even kan leeft hij zich uit 
in een soepele jazz-improvisatie. 
Maar eerlijk gezegd komt het daar 
de laatste tijd wat minder van. 

De begeleiding van de junioren, Thijs heeft het stokje 

overgenomen van Ab Nederlof, kost nu eenmaal tijd. 

Maar wie is die man, die het bij de Omloop van de 

Maasvallei net zo voelt tintelen als bij Round Mid-

night van Thelonius Monk?

‘Geen winnaar,’ zegt hij zelf. Het gaat over zijn ama-

teurtijd bij De Volharding, vijfendertig jaar geleden. 

‘Ik was wel fanatiek, maar het was meer een kwestie 

van passie dan talent. Na een serie valpartijen ben ik 

op mijn zevenentwintigste gestopt.’ 

De fiets heeft hij nooit helemaal in de wilgen gehan-

gen. Zeker niet toen zoon Hugo via een vriend bij 

Het Stadion terecht kwam. Je ziet het vaker; gestopte 

vader begeleidt zoon of dochter bij wedstrijden en 

voelt het sportieve bloed opeens weer door de rijpere 

aderen stromen.  En voor je ‘t weet ben je dan trai-

nersbegeleider.

‘Trainersbegeleider – geen trainer’
Thijs zegt het met nadruk. ‘Michel en Pleun zijn de 

trainers. Die doen de trainingsopbouw en dergelijke. 

Ik rij auto, schrijf in, help met fietsen, bidons en 

rugnummers, moedig aan en geef adviezen. Hoe be-

reid je je voor op de wedstrijd, hoe ziet het parcours 

eruit? Dat soort dingen.’

Een soort manager operations zou je kunnen zeggen. 

En dat is nou ook toevallig wat Thijs in het dagelijks 

leven ook is. Thijs zit in de buizen. Van pvc pijp tot 

rioolbuis. Het zouden ook stoeptegels kunnen zijn 

of gootsteenzeefjes. Als er maar logistiek aan te pas 

komt. ‘Want daar heb ik ook een passie voor.’

Motivatie
We praten over het peloton uit z’n jeugd. De tijd dat 

er veel meer junioren waren. Dat is tegenwoordig wel 

anders. Wat is veranderd? ‘Zeg het maar. Een andere 

tijd met verleidingen als gamen en zo. Daar komt bij 

dat het bij de junioren moeilijker is om je te hand-

betrekken bij bijvoorbeeld ATB-toertochten. Of door 

samen met veldrijders te trainen. Er is veel mogelijk, 

maar het gebeurt helaas nog nauwelijks.’ Tenslotte 

willen we het bestuur van de MTB- afdeling op korte 

termijn met drie personen uitbreiden en ook het 

aantal trainers vergroten. Want zonder voldoende 

trainers bloedt de boel gauw dood, zo heeft Freddy 

geleerd.

RW
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haven. Zeventien, achttien jaar, alles zit bij elkaar. 

Je moet je meten met de sterksten, terwijl je op die 

leeftijd grote krachtsverschillen kunt hebben. Dat 

kan de motivatie niet ten goede komen.’

Plezier
Thijs doet er alles aan om ervoor te zorgen dat plezier 

het belangrijkste blijft. Tegelijkertijd is er volop am-

bitie, zoals het meedoen aan klassiekers en het rij-

den van wedstrijden in België en Duitsland. Hij trekt 

vele uren met zijn team op. Het moet bijna voelen 

als familie. Met een schuine blik kijk ik naar vrouw 

Karin. ‘Ach ja,’ zegt ze, ‘het is soms wel eens lastig te 

combineren. Maar ik ben de fiets al mijn hele leven 

gewend. Het is in ieder geval beter dan stilzitten. De 

school gaat trouwens altijd voor.’ 

Overigens heeft dochter Lisa een andere hobby 

gevonden; badminton. De zoef van de shuttle als 

tegenwicht voor de zoef van het peloton.

Ik vraag wat Thijs tijdens de wedstrijden 

doet. Het antwoord komt direct. ‘Dan loop 

ik rond, langs het parcours.’ Je ziet hem 

gaan. Observerend, denkend wat hij straks 

zal zeggen of niet zal zeggen. En misschien 

neuriet hij zacht een basmelodie op My 

funny Valentine.

‘Ik probeer de rust te bewaren en de teamgeest 

optimaal te houden. Zorgen dat ze hun plekje vinden 

bij de beloften. Ik heb bewondering voor ze. Je moet 

er veel voor doen, het vraagt doorzettingsvermogen, 

maar daar kun je elkaar bij helpen. Je hoopt dat ze 

iets meekrijgen waar ze de rest van hun leven wat 

aan hebben.’

Robert Jan Booij
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Jarenlang beperkte het aangepast 
wielrennen zich tot handbiken. In 
2014 willen we ook een aanbod 
realiseren voor blinde of slecht-
ziende tandemrijders en hun 
ziende piloten. 

Aangepast wielrennen

Trainen op niveau

Tandemrijders  
èn handbikers 

De eerste leden met een visuele beperking hebben 

zich al aangemeld. Omdat tandemmers prima samen 

kunnen trainen met wielrenners, hoeven ze geen 

aparte trainingen te krijgen, maar wel speciale aan-

dacht. Wielrenners kunnen zich bijvoorbeeld aan-

melden als piloot op de tandem. Zo kunnen de blinde 

of slechtziende stokers achterop de tandem veilig 

meedoen aan trainingen in hun leeftijdscategorie en 

aan clubcompetities. Het is aan het Stadion-bestuur 

om dat laatste ook feitelijk mogelijk te maken, in 

overleg met de vrijwilligers van de dinsdag- en don-

derdagcompetities.

Tandemrijdsters uit 
Midden-Nederland
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Niveaugroepen
De handbikers zijn intussen zo in aantal gegroeid en 

ook van zo’n verschillend niveau, dat de groep nu bij 

clubtrainingen op zaterdagmorgen gesplitst wordt. 

De wedstrijdrijders zullen als groep zoveel mogelijk 

samen trainen. Op acht zaterdagen zal die groep nog 

groter zijn, omdat de KNWU talenten en toppers uit 

het hele land uitnodigt om aan deze centrale open 

trainingen mee te doen. Daarnaast wordt een trai-

ningsgroep van recreatieve sportrijders gevormd, met 

een eigen aanpak. Bij de sportrijders worden weer 

nieuwe revalidanten van de Hoogstraat verwacht die 

zich komen voorbereiden op de Handbikebattle in 

Oostenrijk. 

Agenda
Om de verbreding van de doelgroep te ‘vieren’ orga-

niseert de afdeling Aangepast Wielrennen op 14 juni 

landelijke wedstrijden in de  Topcompetitie Tandem 

en Cycling, in het Nationaal handbike Circuit, en een 

race voor recreanten in een aankoppelhandbike.

Op de agenda staan verder nog: een trainingskamp 

in de Heuvelrug op 10-11 april, een handbikeclinic 

op 16 april van KNWU/MoveForward/de Hoogstraat, 

deelname aan de toertocht Classico Giro op 

18 mei, deelname aan de NK’s Weg 

en Tijdrijden, een toertocht over 

de Koninklijke Weg en een feeste-

lijke afsluiting in september waarop 

een trainingsarrangement voor de winter 

wordt aangekondigd. Dit jaar zullen ook 

de voorbereidingen starten voor het NK 

tandems, cycling en handbikes in 2015, 

op een stratenparkoers in Utrecht in 

het kader van de Tourstart. 

Het blijft leuk, dat wielrennen-met-

een-aanpassing bij een club die 

zich daarvoor open stelt.

RW

Bikepark

Op zoek naar groei 

Wervingsactie 
onder jongeren
In 2014 start een ge-
richte wervingsactie om 
jeugd part of the Bike-
park-family te maken. 
De campagne richt zich 

op wielrenners en mountainbi-
kers van 12 – 50, die buiten hun 
comfortzone eens kennis willen 
maken met de mogelijkheden van 
het Bikepark. Ook is de werving 
gericht op andere gravity-sporters 

Dit is nou 
‘shapen’.

van 8 – 25, zoals bmx’ers, snow-
boarders, skateboarders en (kite-)
surfers. 

Voor deze nieuwe belangstellenden worden clinics en 

challenges georganiseerd in pumptrack en enduro. 

Op de juiste vindplaatsen krijgen deze doelgroepers 

flyers in handen gedrukt of gaan die lezen op rele-

vante websites en social media. Eind 2014 moet deze 

wervingsactie 25 tot 50 nieuwe leden opgeleverd 

hebben, die onder goede begeleiding lekker komen 

sporten en shapen.

RW 

De nieuwe fiets van Peter Sluis
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Af Zien
Wie heeft het nog over Rabo? De Bankploeg is niet 
meer, leve de bank! Een bank is, naast het fietszadel, 
een minstens even belangrijk meubelstuk voor een 
wielrenner. Supertalent Wilco Kelderman (hier op de 
bank van het ouderlijk huis in Barneveld) krijgt ko-
mend seizoen misschien de kans om van de reserve-
bank door te schuiven naar de echte top. Foto Robert 
van Willigenburg (www.robertvanwilligenburg.nl)
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Elke jaar is het veldritkampioen-
schap een groot avontuur. Welk 
parkoers heeft ‘veldheer’ Johan 
Janszen bedacht? Wat voor weer 
is het? Welke tegenstanders ko-
men er opdagen? Hoe is de vorm 
van de dag? Eén ding is zeker, na 
afloop zijn alle vragen duidelijk 
beantwoord.

Het parkoers was alweer anders dan anders. Wat 

een variatiemogelijkheden! Een lange loopklim en 

twee zware fietsklimmen vormden de belangrijkste 

obstakels. En modder lag er ook ja, maar niet teveel. 

Gelukkig was het droog en niet erg koud. 

Faire sport
Na het startschot weet je wat je doen moet. Meteen 

gas geven en doordouwen tot het bittere eind. Omdat 

de anderen dat ook doen, weet je het ook weer niet, 

want je kunt onverwacht ingehaald worden. En dan is 

je verhoopte podiumplaats misschien weg. 

Het fraaie van crossen is dat laffe renners afgestraft 

worden. Geen geplak dus, zoals op de weg. En een 

eerlijke prijs voor wie de besten zijn. Een cross liegt 

nooit. Kijk maar naar de uitslag. Hulde aan onze 

algemene clubkampioen Tim!

Foto’s Daphne Schinkel

Clubkampioenschap 
veldrijden 2013

Tim 
Nederlof is 
de beste

Uitslag CK Veldrijden A-klasse 
1. Tim Nederlof [Algemeen Clubkampioen]

2. Max Haaksman 

3. Martin van de Berg 

4. Martijn Korstanje 

5. Danny van Arkel 

6. Herman Bretveld 

7. Dennis Versteeg 

Tim alleen vooruit

18 19
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Uitslag CK Veldrijden B-klasse
1. Jesse Haaksman 

2. Hans van de Hoeven 

3. Jos Penartz

4. Jack van ‘t Pad

5. Jos van de Heuvel 

6. Jacco de Bruin

7. Hans Mulder 

8. Jos van Wezel 

9. Jeroen van Krimpen 

10. Johan Janszen 

11. Aat Kool 

Uitslag CK Veldrijden C-klasse
1. Rogier Wiercx 

2. Kees van Wijk

3. Rachelle van Kappel 

4. Julia van der Lee

Jesse op kop in de B-klasse Rachelle leidt in de C-klasse

20 21
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Ooit wel eens van Edgar of Poe, 
snoep, paniagua, gloeiperiode en 
rode eitjes gehoord? Ja, zeker we-
ten? Dan moet je ingewijde zijn of 
je hebt het boek Wielermafia van 
Tyler Hamilton en Daniel Coyle 
gelezen en bent dus indirect inge-
wijde. Het boek leest als een ro-
man, maar er staan dingen in die 
niets met fictie te maken hebben. 

Ik heb toch aardig wat jaren op de fiets gezeten, 

maar nu weet ik het zeker: list en bedrog zijn in het 

wielerpeloton uitgevonden. Ik ben boos.

Wielermafia staat vol met verhalen, anekdotes uit 

het epicentrum van de wielersport - de profs. Daniel 

Coyle, de interviewer-schrijver, tekent als het ware 

met potlood het verhaal van Tyler Hamilton, voorma-

lig meesterknecht van Lance Armstrong. Armstrong 

wordt door Tyler neergezet als een bedrieger, meedo-

genloos in zijn jacht naar roem, maar ook als iemand 

waar hij enorm tegenop ziet. Als de man die alles 

wist en het verdomme nog voor elkaar kreeg ook. 

De Blik
Het boek staat vol met 

‘geheimen van de koers’. 

Ergens halverwege wordt 

het onderwerp intimideren 

aangesneden. Het heeft niets 

met dope te maken, maar het 

is amusant, juist omdat je 

er als renner zoveel van her-

kent. Intimideren begint met 

De Blik. De Blik van Lance, 

trage seconden lang kon hij 

iemand, waarop hij indruk 

wilde maken, aanstaren. 

Meestal een voorbode van 

een actie, gericht tegen de 

aangestaarde. Wie herinnert 

zich niet De Blik die Lance liet neerbikkelen op Jan 

Ullrich aan het begin van Alpe d’Huez in de Tour van 

2000 - om zich vervolgens uit de voeten te maken?

Toneelspel
Tyler beschrijft ook dat renners meester waren in 

het verdoezelen van hun conditionele gestel. Zat je 

steenkapot dan keek je lachend in het rond. Wilde 

je geen kopwerk meer verrichten dan liet je de kop 

en schouders hangen. Iemand op het verkeerde been 

zetten, toneelspelen, net voetballers die als goden-

zonen uit de hemel vallen en niets mankeren. Of het 

bekende wieltje drukken tijdens trainingen. Ontzag-

lijk vervelend voor de lijdende, niet leidende, partij 

en behoorlijk intimiderend.

Goed, paniagua, letterlijk brood en water. Iemand 

reed paniagua als hij dopingvrij was. Edgar of Poe 

betekende zoveel als epo. ‘Ik heb een afspraak met 

Edgar’ of ‘Edgar is langs geweest’ was niet meer dan 

de mededeling aan ingewijden dat je epo in het lijf 

gespoten had. HR stond voor hematocrietwaarde en 

niet zoals de afkorting doet vermoeden voor heartra-

te oftewel hartslag. Rode eitje, niet meer of minder 

dan testosteron, naar de vorm van het ‘medicijn’. 

Snoep, ofwel amfetamine.

Geheimen van de koers

Ab is boos 
en ziet het 
nutteloze  
ervan in

Motoman
Niet alleen de renners reden gedrogeerd rond. Lance 

en de zijnen hadden tijdens de Tour een vent op de 

motor rondrijden, die hen moest voorzien van epo 

als de tijd daar was. Dat spul kon natuurlijk niet 

in de buurt van de ploeg bewaard worden. Dus reed 

Motoman alsof zijn leven er vanaf hing om op tijd te 

zijn. Bedenk dat Motoman per dag meer dan 400 km 

op de brommer was om ter plekke te zijn. Op een dag 

klaagde Motoman dat het hem allemaal teveel ging 

worden. Dokter Ferrari, de huisarts van Lance’s clan, 

gaf aan dat Motoman snoepjes moest nemen om zo in 

koers te blijven.

Polleke
Doping, je wordt bedonderd waar je bij staat. Maar 

het zijn ook mooie verhalen, vaak met een triest 

eind. Renners, die jarenlang bevriend zijn met The 

Boss, worden de ploeg uit gekieperd en zien zich 

genoodzaakt om te stoppen omdat ze zonder epo 

nooit meer op niveau zullen presteren. Eigenlijk 

hebben honderden renners de liefhebbers vet voor 

de gek gehouden - om boos van te worden. Nieuw? 

Nee zeker niet. Het eerste dopinggerelateerde geval 

betreft een renner uit de Tour van 1907, die uit koers 

werd genomen omdat hij strychnine (rattengif) tegen 

de spierpijn had genomen. Of hij gediskwalificeerd 

werd omdat hij prestatiebevorderende middelen had 

genomen, of puur voor zijn eigen gezondheid, is niet 

bekend. En wie kent niet het verhaal van ‘Polleke’ 

(Michel Pollentier) en meer van zulke klanten. Nee, 

ik kan wel boos zijn, maar het helpt geen zier.

Tyler Hamilton besluit zijn boek met de opmerking 

dat hij de indruk heeft dat het eploton nu ‘schoner’ 

rond rijdt dan voorheen. Na het lezen van het boek, 

waarin ook wordt beschreven hoe gedrogeerde ren-

ners eruit zien, twijfel ik daar toch aan. Opeens kijk 

ik met andere ogen naar renners. Misschien ben ik 

daar wel boos over. 

Ab Nederlof
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Smoelenboek

En dit zijn 
onze trainers

Jan Haaksman
Jongste jeugd

Erwin Danckaarts
Wedstrijdrijders tot 11 jaar

Michel van der Voort
Wedstrijdrijders m/v 12 tot 18 jaar

Pleun Willemstein
Jeugd en wedstrijdrijders

Bob Jooren
ATB’ers

Jan Kroeze
ATB’ers

Rogier Wiercx
Handbikers

Gezocht
Trainer nieuwe Seniorleden Weg

Gezocht
Twee extra trainers Bikepark

Gezocht
Extra trainer Handbikers

Gezocht
Twee extra trainers ATB
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De benen van Janneke van Doorn

Hans en zijn Grietjes 
– een wielersprookje
Er was eens een huis in Leidsche 
Rijn. Op een natte winterdag 
moest er een foto gemaakt worden 
voor een clubblad van een wieler-
vereniging. Kijk maar. Denk niet 

Trainers Michel en Pleun laten er geen gras over 

groeien. ‘s Winters op vrijdag en zaterdag trainen op 

de baan in Sloten, zondag duurtraining en dinsdag 

met de mountainbike op Het Lint in De Meern. Jan-

neke geniet ervan. Eerst zat ze op schaatsen. ‘Dat was 

wel leuk, maar je moet bij wedstrijden lang wachten 

voordat je aan de beurt bent. En je schaatst alleen he, 

dan vind ik het spel en de snelheid van een wielerpe-

loton toch veel leuker. Het is trouwens heel gezellig 

bij de club. Ik word er gewoon vrolijk van.’ Annemiek, 

die in de kamer haar huiswerk zit te maken, knikt. 

‘Heb ik ook. Het is een prima uitlaatklep.’

De zussen kunnen het zo te zien prima met elkaar 

vinden. Ze trainen vaak samen en natuurlijk jut-

ten ze elkaar op. Resultaten blijven niet uit, hoewel 

beide dames daar terughoudend over zijn. Annemiek 

werd onder meer tweede bij de Ronde van Midden-

Nederland en Janneke won de groene trui bij de 

Tour de Junior Achterveld. Moeder Birgitta moet er 

om lachen. ‘Kom op meiden, dat kunnen jullie toch 

gewoon zeggen. Die groene trui hangt niet voor niets 

in je kamer Janneke.’

‘Ja, maar het kan nog beter’, klinkt het bescheiden. 

‘Door school loop ik wel eens een training mis.’

We zijn toe aan de beenvraag. Wat vindt ze er zelf 

van?

‘Recht, iets te dik en meer gespierd dan vorig jaar. Ze 

lijken op de benen van m’n vader.’

Annemiek: ‘Die van mij vind ik te dun, maar wel 

gespierd en ze worden steeds krachtiger. En o ja, ik 

hoef niet op de foto.’

Er klinkt weer een gulle lach in huize Van Doorn. Ik 

moet denken aan het naambordje op de voordeur: 

Hans en zijn grietjes. Het is een levendig peloton-

netje. Terwijl poes Muffin zich spinnend tussen het 

frame nestelt gaat de deur open. Dat kan er maar 

eentje zijn. Wat heeft zich hier afgespeeld, zie je 

hem denken. Het wordt tijd om op te stappen. De 

grietjes zullen er wel raad mee weten.

En ze leefden nog lang en gelukkig.

Robert Jan Booij

Dat zegt wat. Kennelijk is een fiets in dit huis zo’n 

vanzelfsprekendheid dat het een meubelstuk zou 

kunnen zijn. We vallen met de neus in de boter. 

Janneke van Doorn(16) zet juist haar juniorenverzet 

erop. De zestien van de nieuwelingen wordt verwis-

seld voor een veertien. Dat ze dat achteloos zelf doet, 

zegt trouwens ook iets. Maar het gezin Van Doorn 

is nu eenmaal doordesemd van de fiets. Denk aan 

vader Hans, vroeger De Volharding, nu Het Stadion, 

die regelmatig mee traint met z’n dochters en steeds 

fanatieker wordt in de 50- plus competitie. Dochters? 

Ja, er is er nog eentje; nieuweling Annemiek(15). 

En dan is er nog moeder Birgitta, die vroeger wel 

meefietste, maar een confronterende conclusie moest 

trekken: ‘De lol is wel een beetje af, want ze gaan me 

veel te hard.’

dat de foto in scène is gezet. Ja, 
dat poseren in wielerbroek wel 
natuurlijk, maar die fiets was er 
gewoon. Midden in de woonkamer.
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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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De sponsors van Het Stadion

Kijk de kleine Thomas eens liggen. Waar zou hij van 

dromen? Een racefiets, meezitten in een ontsnap-

ping? Nog niet. Hij rijdt eerst lekker uit. Hij heeft 

tenslotte net een topprestatie geleverd; hij ís er. Een 

bijzondere wielervrucht, want pure liefde tussen 

Stadionnisten komt natuurlijk vaker voor, maar dat 

er kinderen van komen gebeurt niet elke dag.

Sandra en Leendert; Van Harte!

Er is een echt 
Stadionnistje 

geboren!
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Over mijn Touren

Het Grand Départ 2015 maakt 
me nu al opgewonden. Logisch, 
want de Tour inspireert. Mijn 
voorpret wordt nog vergroot 
door het Petit Départ dat de 
gemeente organiseert om het 
wielrennen en fietsen in de 
Domstad te promoten. 

Ons cluppie heeft enkele duiten in het zakje 

gedaan van dat Petit Départ: wedstrijden voor 

vrouwen, voor jeugd,  voor aangepast wielrennen. 

Samen met CS030, Domrenners en Volharding zet-

ten we in op een criterium in de Domstad. Of de 

plannen doorgaan hangt af van de mogelijkheden. 

Is er een goed parkoers, bijvoorbeeld bij de Jaar-

beurs? Is er geld, bijvoorbeeld bij de gemeente? 

Aan energie en ideeën geen gebrek. Met dank aan 

de mythische status van de Tour de France.

Mijn persoonlijke Tourverslaving begon op 8 juli 

1954, toen deze zesjarige brak de renners voor 

het eerst langs zag flitsen op de stoep bij zijn 

opa aan de Ulvenhoutselaan in Breda. Gezichten 

heb ik toen niet gezien, omdat we – helemaal 

fout - in een binnenbocht stonden en de coureurs 

ons rakelings passeerden. ’s Avonds hoorde ik dat 

een stadgenoot de etappe had gewonnen: Woutje 

Wagtmans - zal ik nooit vergeten. 

In 1969 reed ik zelf op een Peugeot Randonneur 

de Ronde van Frankrijk als wielertoerist. Hoog-

tepunt was de legendarische Pyreneeënetappe 

van Bayonne naar Luchon: 325 km over zes cols. 

Ik had nog nooit een col gezien, maar het lukte 

in 24 uur en een kwartier, zonder te slapen. Met 

dank aan de argeloosheid die hoort bij onbezon-

nen jeugdjaren. 

Toen de Tour in 1978 startte in Leiden was ik er 

natuurlijk bij. Zo vlakbij huis! Ja zelfs een retour-

tje proloog van 1994 in Lille bleek met de trein 

in één dag haalbaar. Chris Boardman scheurde er 

over de boulevards  - die snelheid kon je gewoon 

zíen. 

Op een snikhete dag in 2000 kruiste de Tour 

mijn pad in Zuid-Frankrijk. Ik riep Erik Dekker 

bemoedigend toe en dat heeft geholpen: hij won 

drie etappes.  In 2006 stond ik op een helling bij 

Valkenburg, toen de mare kwam dat Erik Dek-

ker ernstig was gevallen en nooit meer langs zou 

komen. Van het voorlopig laatste Tourbezoek in 

2010 herinner ik me vooral de katachtige tred 

van Lance Armstrong langs de Nieuwe Maas. 

Inmiddels ben ik afgekickt van mijn Tourver-

slaving. Heb me te vaak bedrogen gevoeld door 

gedrogeerde renners. Maar het blijft fascinerend 

om hen te zien doen wat ik ook kan, al ga ik niet 

zo snel.  Wat is de Tour toch mooi! En straks komt 

Hij opnieuw langs onze stoeprand. Ik zal in een 

buitenbocht staan en vol verwachting kijken, net 

als Rogiertje zestig jaar geleden.


