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Eerst het bordje 
van een ander 
leeg eten
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Vanuit Dieren hebben we de Posbank echt van alle 

kanten beklommen en via Montferland ook nog 

gekeken hoe de klimmetjes in Duitsland erbij lagen. 

Voor mij was het lang geleden dat ik zoveel zuur in 

mijn benen heb gevoeld. De laatste tijd heb ik meer 

over wielrennen gesproken dan op de fiets gezeten. 

Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat het weer daar 

de belangrijkste oorzaak van was.

Niet alleen de vrouwen hebben hun trainingsweek-

end, ook de jeugd, mountainbikers, breedtesporters 

en handbikers trekken er in deze maanden een 

keer op uit om gezamenlijk een weekend te trainen. 

Tijdens de ALV waarin de vertegenwoordigers van de 

diverse sporttakken hun plannen van dit jaar hebben 

gepresenteerd, leek het trainingsweekend de rode 

draad door de diverse plannen te zijn. Het lijkt mij 

2 3

wel wat om de komende jaren te bekijken of één of 

meerdere groepen hun trainingsweekend tegelijk en 

op dezelfde plaats kunnen organiseren.

Maar dat is toekomstmuziek! Veel dichterbij zijn de 

mooie kampioenschappen die komende maanden 

op de Berg gaan plaatsvinden. Bij het verschijnen 

van deze Cadans hebben de mountainbikers hun 

clubkampioenschap er al op zitten. Het clubkampi-

oenschap voor de wegrenners volgt later dit seizoen, 

waarschijnlijk in september. 

Voor de jeugd organiseren we op zaterdag 4 mei het 

districtskampioenschap. Dan volgen in de derde week 

van juni internationale handbikewedstirjden in het 

kader van de EYOF. En alsof dat nog niet genoeg is, 

vindt op zondag 30 juni het NK Masters op de Berg 

plaats. We hebben Bert den Ouden bereid gevonden 

om een en ander te coördineren. Bert heeft ervaring 

Begin maart hebben we helaas 
afscheid moeten nemen van Joop 
van Nimwegen. Niet alleen ere-
lid van het Stadion maar bovenal 
een clubicoon. In dit nummer van 
de Cadans wordt er daarom stil-
gestaan bij zijn overlijden en is 
er een interview te lezen dat Ab 
Nederlof kort voor zijn overlijden 
met Joop heeft gehouden.

Van de 
vrouw 
met de 
hamer

Joop was ook onze clubarchivaris. Na zijn overlijden 

is er contact geweest met het Utrechts Archief en zij 

willen ons archief gaan beheren. De geschiedenis van 

het Stadion blijft hierdoor behouden en zichtbaar 

voor iedereen die dat wil. Met dank aan Joop!

Inmiddels is het seizoen begonnen en zijn de dins-

dag- en donderdagavondcompetitie weer van start 

gegaan. Als ik deze ‘vrouw met de hamer’ schrijf, ben 

ik net terug van het SVT-trainingsweekend. En voor 

wie niet weet waar ‘SVT’ voor staat, dit is het Stadion 

Vrouwen Team. Al voor het vijfde jaar op rij werd een 

trainingsweekend georganiseerd. Het aantal vrouwen 

binnen onze club is nog sterk in de minderheid (en 

ik verwacht daar niet snel verandering in…), maar 

degenen die rijden zijn gemotiveerd en ambitieus. 

met het organiseren van kampioenschappen voor het 

Stadion, want in 1990 heeft hij het NK veldrijden in 

Maarn georganiseerd. En we weten wat dat ons heeft 

gebracht!

Dus zeer waarschijnlijk zien we elkaar deze maanden 

vaker op de Berg!

Nelly Voogt
voorzitter WV Het Stadion

Contributie 2013
Eind mei zal de penningmeester de contributie 

2013 incasseren. Zorg dat er dan voldoende geld 

op je rekening staat.

Het is al weer even geleden, maar tijdens de le-

denvergadering in februari is het nieuwe bestuur 

benoemd. Het bestaat uit een dame en heren die hun 

uiterste best doen om Het Stadion uitbundig te laten 

bloeien. Tot nu toe zijn ze daar prima in geslaagd.

Op de foto onze baba en haar bobo’s. V.l.n.r. Raymond 

Krooder, zittend Nelly Voogt (voorzitter), Edwin 

Peek, Jan Nieuwenhuijsen, zittend Geert Eyck, Tom 

den Ouden, Bas Kwaaitaal. Waar vind je zo’n sterk 

team? (Foto: Fridolin van der Lecq)

Baba & the Bobo’s
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Vandaag moet Het Stadion defi-
nitief afscheid van jou nemen. Je 
bent bijna zestig jaar lid, je bent 
zelfs erelid, maar je bent vooral 
een clubicoon  aan wie we ontzet-
tend veel dank verschuldigd zijn. 
Want je hebt je decennia lang 
ingezet voor het Utrechtse wiel-
rennen. 

Je begon destijds als jonge renner, samen met je 

broer Karel. Maar je was jarenlang ook de man die de 

belangen van de renners behartigde bij het bestuur. 

Die taak nam je uiterst serieus. Je liet overal je 

gezicht zien, ook op veldritkampioenschappen in de 

winter, als je eigenlijk liever op de schaats stond. Je 

nam, met anderen natuurlijk, het initiatief tot de 

Gentlemenrit in ’t Goy en hebt daarmee vele hon-

derden renners jarenlang een mooie dag bezorgd. Op 

je actieve rol voor de Nederlandse veteranen zullen 

anderen vandaag ongetwijfeld ingaan.

Ik zei zojuist dat je een clubicoon bent. Dat is omdat 

je zo vol overgave de wielersport in alle facetten 

beoefend hebt. Als clubrenner, als organisator, als 

vrijwilliger. En daarbij bleef je jezelf trouw: altijd 

sportief, rustig, secuur, vriendelijk en voorkomend. 

Een echte gentleman!

Je was ook onze clubarchivaris. Het hele archief met 

alle nummers van het clubblad Cadans, met ontel-

bare foto’s, knipsels en verslagen staat in jouw huis. 

Ik beloof je dat we het goed zullen beheren. Twee 

jaar geleden heb je ter gelegenheid van het 75-jarig 

bestaan van Het Stadion een mooi boek gemaakt over 

die geschiedenis, die voor een groot deel samenvalt 

met jouw wielerleven. Wie schrijft die blijft, dus daar 

blijven we je eeuwig dankbaar voor.

Dames en heren, de laatste zin van het refrein van 

ons clublied lijkt wel op het lijf geschreven te zijn 

van Joop en zijn broer Karel:  “Jongens waar men van 

op aan kon…”

Nelly Voogt

voorzitter WV Het Stadion

Bunnik, 9 maart 2013

toen Joop al wat ouder werd, ging hij aan de wandel 

naar het Ledig Erf. Vlakbij was de gerenommeerde 

wielerzaak van Westbroek.

Dromen
Het wielrennen was niet vreemd in het gezin. Een 

oom, Joop Thijssen, was mede-oprichter van WV 

Het Stadion. Hij kwam wekelijks een bakkie kof-

fie drinken. Ome Joop nam toen altijd de Gazet van 

Antwerpen mee en de uitslagen werden druk bespro-

ken. Toen de kleine Joop eenmaal de wielerzaak van 

Westbroek had gevonden begon hij te dromen bij het 

zien van een prachtig frame in de etalage omringd 

door alle bekers die zouden worden uitgereikt bij de 

Ronde van Midden-Nederland. Joop droomde dat hij 

ooit in de ploeg van Westbroek zou mogen fietsen.

En dat gebeurde. In een van de vele dagboeken 

schrijft hij daarover ‘...en dromen zijn geen bedrog.’ 

Zijn eerste fietsje had hij toen al doorverkocht aan 

broer Karel voor 15 gulden. Van het opgestreken geld 

kocht Joop toen een echte racefiets, een Magneet, 

van Joop Walraven. Walraven was een gekend coureur 

uit die tijd. De laatste 5 gulden ging wel op afbeta-

ling.

Verzamelaar
Op 1 maart 1954 werd Joop lid bij WV Het Stadion 

en hij is nooit meer weggeweest. De club werd, naast 

zijn vrouw, zijn grote liefde. In de loop der jaren be-

gon hij alles wat officieel met de club te maken had 

te verzamelen. Zo heeft Joop het originele schriftje 

met de allereerste notulen van de oprichtingsverga-

dering. Daarin staat te lezen dat de club is opgericht 

op 9 december 1936 bij de heer Verhoeven thuis aan 

de Tiendstraat 7 te Utrecht. Naast dit zeer waarde-

volle document heeft hij nagenoeg alle clubbladen 

vanaf het begin in zijn bezit. Dozen vol op de zolder 

zijn er getuige van.

Een icoon van Het Stadion, nee 
van de wielersport, is heengegaan. 
Joop heeft veel betekend voor de 
veteranensport. Hij was samen 
met zijn broer Karel medeoprich-
ter van de Belangenvereniging 
voor Veteranen Wielrennen 50+ 
in de jaren tachtig en later, toen 
Karel al was overleden, richtte 
hij eenzelfde vereniging op voor 
de 60+. Ik spreek Joop kort voor 
zijn overlijden thuis in het knus-
se Bunnik. Een week later, op 5 
maart zal hij overlijden.

Pijn
‘Hoe gaat het met je?’ is de eerste vraag. ‘Niet goed’, 

is het antwoord, ‘voortdurend pijn en ik leef op vla 

en yoghurt.’ Joop lijdt en hij heeft het er zichtbaar 

moeilijk mee. Zijn hele leven is hij actief geweest, hij 

heeft veel gesport en nu kan het niet meer. Niet al-

leen lichamelijk maar ook geestelijk doet dat zeer bij 

deze sportman in hart en nieren. Hieronder volgt een 

vogelvlucht door Joop’s leven, vol met anekdotes en 

prachtige verhalen, als eerbetoon aan een markante 

Stadionist.

De wielersport bloeide al vroeg op bij Joop.  Hij werd 

geboren aan de Nicolaasweg 137 in Utrecht op 7 

augustus 1939. Geen beste tijd om op te groeien, de 

oorlog driegde en brak uit. Het gezin Van Nimwegen, 

met broer Karel en nog een zuster, kwam te wonen 

aan de Mereveldseweg in Utrecht. Joop en de twee 

jaar oudere Karel gingen school op de Drs. Fernhout-

school aan de Kromme Rijn. Tijdens schoolpauzes, 

Joop van Nimwegen †Beste Joop,
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Clubkampioen
Joop is meerdere keren clubkampioen geweest. Met 

name op de sprint. Samen met broer Karel stonden ze 

bekend als een rap koppel. Karel werd nog Neder-

lands kampioen sprint op de weg. Een onderdeel dat 

nu niet meer wordt beoefend. Dat kampioenschap 

wilde Joop ook wel, maar men had toen de regel dat 

alleen de beste van de club mee mocht doen. En ja, 

broer Karel was hem telkens te rap af. Ten einde raad 

is Joop toen lid geworden bij Ren en Toerclub Amers-

foort, al bleef hij wel lid van Het Stadion. Hij won na 

een nog overgereden finale en werd uiteindelijk acht-

ste op het Nederlandsch Kampioenschap (jawel met 

...s-c-h, zoals het toen nog werd geschreven).

Driewielertje
Joop laat me terloops het clubblad zien waar op de 

voorkant zijn naam wordt vermeld als zijnde  ‘nieuw 

lid’. En zo heeft hij overal vandaan wel bijzondere 

blaadjes liggen. Een getyped verslag van het bevoch-

ten clubkampioenschap in Amersfoort, een aankondi-

ging van een Nederlands Kampioenschap en nog veel 

meer. In een grote witte map zitten allerlei foto’s 

met aantekeningen uit het familieleven en Joop’s 

militaire diensttijd. Prachtige schoolfoto’s met broer 

Karel, Joop op een driewielertje, Karel op een step. 

Opa Van Nimwegen te paard.

Een glaasje sap wordt ingeschonken, geserveerd met 

eigen gebakken cake. Joop’s vrouw verwent ons, ook 

zij verdient een pluim. Ondertussen gaat Joop door 

met vertellen. Oud-renners zullen de namen van de 

juryleden Van der Kamp en Oskam nog wel kennen. 

Het waren ook Joop’s vrienden niet. ‘Kolerelijers’ 

hoor ik Joop denken, maar hij zegt het netter.

Italiaanse fietsen
Joop heeft altijd op Italiaanse fietsen gereden, een 

enkele keer iets anders, natuurlijk gemonteerd met 

Campagnolo. Zijn eerste Italiaan was een Legnano, 

ook een Atala (bekend geworden door Urs Freuler, 

een Duitse sprinter) en natuurlijk diverse Colnago’s. 

Joop was een gesoigneerd coureur. Keurig gekleed, 

glimmend materiaal. ‘En als je een petje op had 

waarvan enkele reklameletters zichtbaar waren onder 

de paardenharen helm, dan mocht je niet starten. 

Zeikers waren het!’ doelend op het onbeminde twee-

tal van hierboven.

Bronzen medaille
Joop blijft een sprinter die je telkens verrast. Nu 

krijg ik een blaadje met uitslagen in mijn handen 

geduwd. Vluchtig lees ik het door. ‘Mag ik dat mee-

nemen?’ Tuurlijk. Thuis lees ik aandachtiger. Naast 

vele overwinningen in clubritten, staan er ook enkele 

opvallende uitslagen bij. Een bronzen medaille met 

het Nederlands Kampioenschap voor 55+ verreden 

in Tiel in 1998, maar ook derde in het Provinciaal 

kampioenschap van 1976 in Soest. Naast de sprint-

titels bij Het Stadion en R&TC Amersfoort won Joop 

ook in Maarn (1978), Kaatsheuvel (1992) en op de 

Nedereindseberg een 60+ koers (2005). Hij reed ruim 

2100 wedstrijden.

Vier Elfstedentochten
Ook naast het wielrennen was Joop actief. Hij voet-

balde en schaatste. Met voetbal kwam hij zelfs terecht 

bij het legendarische DOS, maar wielrennen was leu-

ker. Schaatsen deed hij bij SV Zeist en hij reed vier 

maal de Elfstedentocht. Alleen de ‘Hel van 63’ bracht 

hij niet tot het eind, bij Franeker werden ze van het 

ijs gehaald. Trots laat hij me drie kruisjes zien.

Onderscheidingen
Joop’s bevlogenheid voor de wielersport is niet on-

bemerkt gebleven. In 1973 kreeg hij al de prijs voor 

de sportiefste renner, een beker van prof Hampie 

Smit uit Zeist. In 2003 kreeg hij de Gouden Speld 

van Verdiensten van de KNWU opgespeld en werd hij 

erelid van Het Stadion. In 2010 kreeg hij het Zilveren 

Wiel van de KNWU. Samen met o.a. Anton Werner 

had hij jarenlang de gentlemenrit in ’t Goy georgani-

seerd, was hij medeoprichter van de Belangenvereni-

ging voor Veteranen Wielrennen 50+ (1985) en later 

(1999) richtte hij eenzelfde vereniging op voor de 

60+. Waar begin je aan werd er toen gezegd, ‘en moet 

je eens kijken hoe het nu is, een peloton van over de 

honderd renners’.

En dan komt de eindsprint. Als ik in de gang al in 

het motorpak gehesen ben, moet ik even mee naar 

boven lopen. Een deur zwaait open en daar ligt een 

prachtige modeltreinbaan. Wow. Zelf ben ik ook 

treintjesliefhebber en likkebaardend sta ik ernaar te 

kijken. Het licht gaat even uit, terwijl alle lampjes op 

de modelbaan branden. ‘Dat is toch mooi?’ Ik knik.

Joop, een geliefd persoon, een vriendelijk mensch, 

een sportman in hart en nieren is niet meer. Bin-

nenkort wordt het NK Masters op de Nedereindseberg 

gereden, Joop wist van de plannen en oh wat had 

hij het mooi gevonden. Maar de Heer komt voor ons 

aardse gevoel altijd te vroeg.

Ab Nederlof



88 99

Op de jaarvergadering werd er 
ineens over gesproken, het NK 
Masters op de Nedereindseberg. 
Er was nog geen organisatie die 
zich gemeld had bij de KNWU. 
Jan Nieuwenhuijzen, actief als 
altijd, had er wel idee in en 
informeerde bij de bond over 
het hoe en wat. Hij vraagt de 
jaarvergadering om toestem-
ming voor de organisatie. De 
aanwezigen gaan accoord.

gebeuren. Pas als de toezeggingen van sponsoren 

binnen zijn, en daar rekent Jan natuurlijk op, gaat 

het echt los. Een commissie van ‘wijze mannen’ is in 

wording en natuurlijk worden er vrijwilligers gezocht 

voor allerlei taken. Mensen die de dopingcontrole op 

touw zetten, dranghekken plaatsen, de catering, de 

inschrijving, rugnummers uitreiken, truien uitrei-

ken, rondemissen, ehbo, noem maar op.

Jan Nieuwenhuizen verheugt zich er nu al op: clubge-

noot Gijs Nederlof die zijn trui met succes verdedigt 

op eigen terrein. ‘Dat zou mooi zijn!’

En op 23 juni, een week voor het NK, organiseert Het 

Stadion de generale repetitie voor masters 60+, in 

het Wilhelminapark.

Ab Nederlof

NK Masters 
bij Het Stadion

Jan kreeg al snel te horen dat de Nedereindse Berg 

voldoet aan de eisen. Er is ruimte voor voldoende 

renners, de lengte van de ronde is aan de korte kant 

maar dat is geen bezwaar. Bovendien kan het zeer 

selectief zijn, zeker als de wind eromheen blaast. In 

het parkoers zitten ook goede momenten om in de 

aanval te gaan. 

Ongeveer een maand later spreek ik Jan er weer over. 

Het gaat zeker door. Sterker nog, hij is al bezig met 

sponsoring van het evenement. Jan ontvouwt zijn 

plannen: de categorieën vanaf 30 jaar zullen begin-

nen op de dag, de 50+ en 60+ starten als laatste 

categoriën op de dag, gevolgd door een feest met 

barbecue en muziek. Het parkoers wordt aangekleed 

met bogen, een tent en alles wat erbij hoort.

De datum wordt 30 juni 2013. Dat wordt een me-

morabele dag voor Het Stadion. Er moet nog veel 

9Jan Nieuwenhuizen Gijs Nederlof
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‘Waarom doe ik dit eigenlijk?’ De 
aanleiding voor dit avontuur was 
de constatering dat ik na twaalf 
jaar in een rolstoel veel te zwaar 
ben geworden en danig iets wilde 
doen aan mijn lijf. 

Uit een maximaaltest van het revalidatiecentrum 

bleek dat ik een goede conditie had en juist geschikt 

ben voor duursporten. Ik heb jaren getennist en ge-

fitnesst, maar het werd tijd voor verandering. 

Doel 1
Mijn eerste doel voor 2013 werd gesteld: 20 kilo 

afvallen, handbiken en roeien oppakken als duurtrai-

ning.

Doel 2
Via verschillende kanalen kwam de HandbikeBattle 

mij ter ore (handbikewedstrijd op een Oostenrijkse 

berg van acht revalidatiecentra tegen elkaar). Reva-

lidatiecentrum De Hoogstraat zocht oud-revalidanten 

om een team te vormen. Natuurlijk doe ik mee! Doel 

2 werd gesteld: die mooie Kaunertalergletsjer wil ik 

wel van dichtbij bekijken.

Doel 3
In 2012 werd er bij mijn lievelingstante kanker ge-

constateerd en twee collega’s hebben de strijd tegen 

deze vreselijke ziekte verloren. Vanuit mijn werk-

gever (Hogeschool Utrecht) werd een Alpe d‘HuZes-

team opgericht: natuurlijk doe ik mee! Doel 3 werd 

gesteld: zoveel mogelijk geld ophalen voor kankeron-

derzoek… oh ja, en de Alpe d’Huez beklimmen…

Voorbereidingen
Maar hoe bereid je je voor op twee van die fan-

tastische maar zware beklimmingen? Ik had geen 

ervaring met handbiken, had zelfs geen handbike om 

te gaan trainen. Waar begin ik eigenlijk aan? Maar ja, 

opgeven is geen optie! Vanaf november vorig jaar heb 

ik allerlei voorbereiding getroffen: lid geworden van 

Het Stadion, ingeschreven bij de handbiketrainin-

gen van Rogier, extra gaan fitnessen, roeien bij het 

Paralympisch Roei Centrum te Amsterdam, handbikes 

geleend en uitgeprobeerd, mensen gesproken die de 

Alpe d’HuZes al meerdere keren hebben gehandbiked 

en uiteindelijk heb ik een nieuwe handbike op maat 

laten maken.

Dan heb je alles geregeld en staat die bike te pron-

ken, maar is het nog steeds vrieskou wanneer de len-

te begint. Gelukkig is er nog zo iets als een Tacx en 

Met armkracht de 
Alpe d’Huez en 
Kaunertalergletsjer op

heb ik binnen kunnen fietsen, maar het is natuurlijk 

niet met een buitentraining te vergelijken.

Op het moment dat ik dit schrijf, is het half april en 

lijken de zonnestralen het te winnen van de vorst. 

Hup, buiten spelen! Heerlijk wat een genot… maar 

ik moet ook flink aan de bak, want dat klimmen op 

armkracht, dat vergt heel wat training. Of ik mijn 

doelen ga halen? Opgeven is geen optie… toch?!

Sjaan Quirijns

Internet
https://www.facebook.com/sjaan.quirijns

http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/

sjaanquirijns/sjaan-quirijns/

Data
Alpe d’HuZes: toerdatum woensdag 5 juni 2013

HandbikeBattle: toerdatum donderdag 13 juni 2013

10 11
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Op 6 april 2013, een mooie maar 
koude zaterdag, reden onze nieu-
welingen hun eerste klassieker 
van het seizoen. De ploeg voor Het 
Stadion bestond uit Geert Zaal, Si-
mon Pembele en Menno Boogaard. 

Geert had vorig jaar al eens deelgenomen aan een 

klassieker, maar voor Simon en Menno was het hun 

eerste kennismaking. Menno heeft er een mooi ver-

slagje van gemaakt.

Samen met Simon en Geert reed ik deze omloop. Voor 

Simon en mij was het de eerste klassieker dus was 

het erg wennen. Bij de start in Genemuiden werd 

je verzet gemeten en kon het dringen voor de start 

beginnen. Na het startschot van Teun Mulder was het 

eerst voorin zien te komen, voor het einde van de 

neutralisatie. 

Direct buiten Genemuiden ging de snelheid flink om-

hoog dankzij de rugwind. Voor mij was het wel nieuw 

om je te handhaven in een peloton van 170 man. Na 

een paar kilometer gereden te hebben met samenge-

knepen billen door de drukte en het plotseling rem-

men was daar de eerste valpartij. Vlak voor mijn neus 

lagen opeens 10 man op de grond. Gelukkig kon ik 

Omloop van Noord West Overijssel

op tijd remmen, maar toen ik weer op mijn fiets zat 

was het peloton al lang weg. Gelukkig kon ik weer 

aansluiten in een groepje dat goed draaide, maar we 

kwamen maar niet terug bij de rest.

Jammer genoeg kwam de bezemwagen ons al voorbij 

voor 20 km na de start. Dus moesten we de heerlijk 

rijdende provinciale weg verlaten en duurde mijn 

eerste klassieker niet langer dan 20 kilometer. Al 

met al vond ik het een leuke ervaring. Al die moto-

ren die de weg voor je vrijmaken en op wegen rijden 

waar eigenlijk alleen auto’s mogen, gaf echt een kick. 

Hopelijk gaat het de volgende keer beter en kan ik 

daar nog langer van genieten.

Menno Boogaard

12 13
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Af Zien
Karsten Kroon, doorzetter

Foto Robert van Willigenburg



1616 1717

Zaterdag 20 april tijdens het 
Bikefstival op de Nedereindseberg 
hebben we de officiële seizoens-
opening van het Bikepark Utrecht 
gehouden.

Als evenement was er de Pumptrack Challenge 

waarbij we vele deelnemers van binnen en buiten 

de vereniging hebben aangetrokken. De pumptrack 

challenge ging om een geklokte tijd voor 1,5 rondje 

inclusief startrun waarbij de beste tijd uit 2 meetelde 

voor de eindstand.  Er stonden mooie prijzen op het 

spel beschikbaar gesteld door Cube Bike Holland, 

SRAM, Truvativ, RockShox en Icycle. 

Uiteindelijk was Morin Douma onze Sta-

dion favoriet de winnaar achter Joost 

Wichman.

Joost Wichman deed als professional 

echter niet mee voor de prijzen maar 

liet ons wel genieten van zijn super 

fourcross 4x skills. Joost was derde op 

het WK van 2011, is drie keer Europees 

kampioen geweest en even zo vaak 

winnaar van de World Cup. Hij heeft 

17 keer op het podium gestaan van de 

World Cup.

Seizoensopening Bikepark 
en Pumptrack Challenge

Hierbij de volledige uitslag van de Challenge: 

• Joost Wichman 16.28

1. Morin Douma 17.50

2. Jean-Pierre van den Akker 18.97

3. Lars Veenstra 19.25

4. Kevin Veldhuis 19.50

5. Dane Thompson 20.00

6. Bas Kwaaitaal 20.56

7. Krisz Vitos 20.66

8. Stijn Kranenburg 21.03

9. Paul 21.68

10. Maurice Halla 21.88

11. Wesley 22.19

12. Syb 23.22

Het Bikepark is iedere woensdagavond open van 

19.00 uur tot schemer en zaterdags van 12.00 tot 

17.00 uur. Entree voor Stadionisten is gratis. Wil je 

op de pumptrack rijden? Zet je zadel laag en kies 

voor slicks of hele lichte noppen omdat anders de 

baan kapot gereden wordt.

Wat ons betreft mag het mooie weer flink doorzetten 

zodat we weer lekker kunnen graven en dirten. Ride 

on!

Pascal Wesselink
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Half april was het weer zover, de 
dames van Het Stadion vertrok-
ken voor het jaarlijkse trainings-
weekend. Dit keer ook met twee 
nieuwe leden. 

Stadionista’s op trainingsweekend 

Onze uitvalsbasis lag dit jaar bij Polysport in Dieren. 

Hier stonden een aantal leuke blokhutten waarin we 

mooie kamers hadden en ook voor onze fietsen was 

een veilig plekje geregeld. Aangezien het voor mij de 

eerste keer was dat ik mee ging, had ik geen idee wat 

mij te wachten stond. Als nieuw lid leek het mij leuk 

om de andere dames te leren kennen en een week-

endje op de fiets sla ik sowieso nooit over. 

Op zaterdagmiddag stond de eerste pittige training 

op het programma, namelijk een intervaltraining op 

de Posbank. Als eerste kwam de beklimming van de 

Emmapiramide voorbij, waarbij de benen gelijk goed 

op spanning gezet werden. Daarna volgde nog drie 

keer de beklimming van Zijpenberg, waarna iedereen 

behoorlijk kapot boven stond en werd er besloten 

om via een mooie lus richting Dieren te gaan om het 

zuur uit de benen te rijden. 

De rit werd afgesloten met een drankje op het terras, 

waarna er voor iedereen de welkome douche op het 

programma stond. Een te hoge tafel (of te lage stoe-

len) zorgde gelijk al voor een goede sfeer voor het 

eten en ook de pastamaaltijd was erg goed (en veel te 

veel). Claar zorgde voor een mooi avondspel, waarbij 

de lachspieren het niet makkelijk gehad hebben. 

Uiteindelijk heeft iedereen zijn bed kunnen vinden 

voor een goede nachtrust, hoewel voor één persoon 

via een kleine omweg. 

Op zondag stond een lange duurtraining op het 

programma, waarbij ik de verwachting had dat dit 

een rustige duurtraining zou worden. Maar Claar had 

toch iets anders voor ogen, waarbij Marloes en ik elke 

klim een mooie opdracht kregen. En zoals het hoort, 

werd er ook voor plaatsnaambordjes gesprint met 

wisselende winnaars. In Elten werd een bakkertje 

opgezocht voor wat extra energie, maar niet voordat 

Liesbeth, Marloes en ik nog drie keer de Hoch-Elten 

opgestuurd waren. Op de terugweg naar Dieren was er 

dan de primeur: korte broek en korte mouwen en de 

eerste streepjes zijn een feit. 

Kortom een zeer geslaagd trainingsweekend met 

mooi weer, lekker eten en een hele mooie omgeving. 

Angelique Wammes



20 21

Prima trainings-
kamp rond Luik-
Bastenaken-Luik

Groepsfoto. Het peloton Stadion-
renners vlak voor vertrek naar de 
start in Luik. Staand van links 
naar rechts; Tom, Marloes, Pieter 
Jan, Ivo, Martijn, Glenn, Robert 
Jan, Harmen en Leendert. Zittend 
vlnr; Jorik, Raymond en Sandra. 
Je ziet; de sfeer is ontspannen, de 
moraal is hoog. 

Ja, ook bij Tom, hoewel hij na het fotomoment in 

de auto stapt en terugkeert naar Nederland. Hij had 

gisteren al last van zijn spijsverteringsorganen en 

vindt het niet verstandig om zich af te beulen tijdens 

160 kilometer Luik-Bastenaken-Luik. Hij kent het 

parcours, zo bleek gisteravond toen hij het peloton 

tracteerde op een sterk wielerverhaal waarin een niet 

nader te noemen vedette via onwaarschijnlijke over-

winningen het hart veroverde van een betoverende 

blondine.

Als je wilt weten waarom we voor dat monumen-

tale huis staan kunnen we kort zijn; hier zaten we. 

Raymond had een permanence geregeld waar de profs 

alleen maar van kunnen dromen. Mur de Couvent, 

verzonken in het glooiende landschap van het Land 
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van Herve. Volgestouwd ook met ravitaille-

ring. Van croissants en eieren met gebakken 

spek tot gekoelde Leffe. Dat laatste natuur-

lijk na de training. Vrijdag infietsen, zondag 

uitfietsen en zaterdag de rit. Cote de Rosier, 

Mont de Theux, Redoute, om er maar een 

paar te noemen.

Hebben we indruk gemaakt bij de andere 

5989 deelnemers? Geen twijfel over moge-

lijk. Het meedogenloze parcours, de bulde-

rende wind, we vonden het heerlijk. Een 

versnellingsapparaat dat weigerde om op het 

grote blad te gaan, het mocht de pret niet 

drukken. Krampaanvallen, we lachten erom. 

Onvermoede talenten kwamen bovendrijven. 

Jorik bijvoorbeeld ontving vanwege zijn 

splijtende cadans en zijn 75e plek in het 

klimklassement van de Redoute de bijnaam 

‘Schleck’.

En zo keerde onze ploeg na een dag een-

drachtige samenwerking terug naar de idyl-

lische permanence. Later, in een gezellige 

gelegenheid, werd het koersverloop nog eens 

op een rijtje gezet. Let even op het gezicht 

van Martijn. Tijdens het eten van twee trog-

gen salade beraamt hij een demarrage voor 

de eerstvolgende wedstrijd.

Conclusie? Een trainingskamp om van te wa-

tertanden. Wat ons betreft volgend jaar weer.

En nu eens kijken wat de benen gaan doen.

Robert Jan Booij
Foto’s Sandra van der Waal

Martijn eet eerst de bordjes 
van een ander leeg

De zomercompetitie 2013 is begonnen. Dit is de dinsdagavond 
koers. Let even op de gezichten. Ontspannen, babbelend, afwach-
tend, geconcentreerd. Let ook op de kleding. Dik ingepakt. Op dit 
moment is die oneindige irritante koude snijdende oostenwind nog 
niet verdreven. Maar kijk, er zijn twee korte broeken. Als state-
ment, als voorbode. Zomercompetitie, weet je wel...

Foto Robert Jan Booij

De zomercompetitie 
is weer begonnen
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De benen van 
Teun Kruijff

Ze zijn als vingerafdrukken. Geen 
been is hetzelfde en ieder been 
heeft z’n eigen verhaal. Maar er 
zijn nu eenmaal benen die meer 
indruk maken dan andere. Die van 
Teun Kruijff (29) zijn daar een 
goed voorbeeld van. 

Vooral het rechterbeen prikkelt de nieuwsgierigheid. 

Ga er maar eens achter rijden. Wat een snelheid - en 

hoe zit het vast? Het kan overigens zijn dat je een 

been in de kleedkamer ziet staan. Hoeveel benen zijn 

er eigenlijk? Teun moet even nadenken. ‘Ik heb een 

fietsprothese, drie dagelijkse- en drie hardlooppro-

theses. Dat heeft vooral te maken met het bevesti-

gingssysteem.’

Hij praat er makkelijk over. ‘Het is een aangeboren 

afwijking. Ik had een verkort been zonder kuit en 

een voetje met twee of drie tenen. Toen ik een half 

jaar was is dat geamputeerd.’ 

Hoe kun je een been bevestigen aan een stomp? ‘Dat 

hangt van de prothese af. Voor het dagelijks gebruik 

gaat het met een sok en een kap. Door een vacuüm-

systeem zit het vast. Voor het fietsen moest ik wat 

anders hebben, omdat je verschillende lagen krijgt 

die gaan irriteren in de knieholte. Gelukkig was er 

een prothesemaker met een fietspassie en zo kwa-

men we op een siliconensok met  skibinding. Voor de 

trapper gebruik ik het kliksysteem van Look. Ik kan 

ermee duwen en trekken, maar als het echt zwaar 

wordt, val ik meer terug op m’n andere been.’

Op het moment dat ik Teun spreek heeft hij net een 

koers gewonnen bij de cycling, een vorm van aange-

past wielrennen. ‘In mijn categorie kunnen slechts 

vier of vijf renners met de sportklasse meekomen,’ 

zegt hij bescheiden. ‘Dat is ook mijn ambitie; nog 

beter worden bij de valide wedstrijden. Als dat lukt 

kan ik bij de cycling misschien internationaal gaan 

rijden. Maar op dat niveau is er veel concurrentie. 

Ik heb het aan den lijve ondervonden in 2011. Toen 

kwam ik ervaring en snelheid tekort.’

Aan dat laatste wordt echter gewerkt. En dat gaat 

niet uit de losse pols. Trainer Ab heeft een trainings-

schema gemaakt, gebaseerd op tien tot vijftien uur 

fietsen per week. Overigens staan de trainersactivi-

teiten van Teun zelf op een laag pitje. Hij wil eerst 

kijken hoever hij kan komen met z’n actieve wieler-

carrière.

Ik vraag me af of hij wel eens chagrijnig wordt van 

z’n handicap. Hij moet immers telkens een been 

aanklikken terwijl anderen door het leven gaan met 

twee echte benen. Teun geeft toe dat het niet altijd 

makkelijk is geweest. Maar: ‘In de puberteit vond ik 

jeugdpuistjes erger dan de prothese.’ Dat zegt veel. 

Nog maar eens kijken. Het ziet er robuust uit. Wacht 

even. Er zijn stickers op het been geplakt. Sponso-

ring? ‘Nee,’ zegt Teun. ‘Versiering.’

Als ik vraag hoe hij zelf naar z’n benen kijkt hoeft 

hij niet lang na te denken. ‘Nooit spierpijn. Mijn 

prothese is het sterkste van het hele peloton.’

Robert Jan Booij
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Vandaag een aflevering over de 
soigneur. Een soigneur is van 
cruciaal belang voor de renner. 
Hij masseert niet alleen de benen 
voor de wedstrijd, maar maakt 
ook de bidons en zakjes met eten 
voor onderweg klaar. Zonder soig-
neur geen coureur.

Twee bidons, één met water de ander met voeding. 

Enkele voedingsrepen, gelletjes en een klein blikje 

cola. Daarnaast nog eens enkele in aluminiumpapier 

verpakte kleine bolletjes met jam. Vaak wordt er nog 

een steen bij gedaan. Een steen? Jawel een steen: 

als je alles uit het zakje haalt kun je het vrijwel niet 

weggooien omdat de wind er direct vat op heeft. Een 

steen in het zakje geeft het gewicht om het gemak-

kelijk weg te gooien. In het hengsel zit vaak een 

knoop, zodat de coureur het zakje gemakkelijker kan 

vangen.

Geheimen 
van de koers

De soigneur is van wezenlijk 

belang voor de renners. Hij 

is zoveel meer dan de man 

die zorgt voor het eten en de 

massages. Hij is bijvoorbeeld 

ook een vertrouwensman. 

Hij (of zij) is degene die 

een schouder biedt om uit te 

huilen, een grap maakt ter 

relativering en de man – of 

vrouw – die een ander geluid 

kan laten horen dan de 

ploegleider. Zo hadden Ruud 

Bakker en Peter Post een ver-

deling van aandacht voor de 

renners die bijna aan ‘good 

cop, bad cop‘ doet denken.

Steen
Wat doet een hedenten-

daagse soigneur in het 

etenszakjes, of zoals de 

Fransen zeggen een sac de 

nouriture  en wat de Belgen 

een fouragezakje noemen. 



28 29

Tijgerbalsem
Beroemde soigneurs waren de al genoemde Ruud 

Bakker bij de TI Raleighploeg van Peter Post, maar 

ook Sjeng Collard Stein, die verbonden was aan de 

fameuze Caballeroploeg uit de jaren zestig-zeventig. 

Van hem de uitspraak: ’Een behandelkamer moet 

imponeren’. Stapte je daar naar binnen, dan lag daar 

bijvoorbeeld Rini Wagtmans op de 

tafel. Dat gaf moraal. Zo smeerde hij 

aan de vooravond van een groot kam-

pioenschap de benen van de coureurs 

in met bruine obat matjan (tijgerbal-

sem). Daar overheen deed hij vette 

watten. Het ging er pas af vlak voor 

de wedstrijd. Met prachtige bruine 

benen, die zo licht waren als een 

veertje, werd de concurrentie geïmpo-

neerd. Vindingrijk was hij ook, zo liet 

hij coureurs bij snikhete Tour-etappes 

fietsen met een koolblad onder hun 

petje, ter verfrissing.

Epo
Een andere beroemde soigneur was Willy Voet. Hij 

was het die met een auto vol dopinggeduide mid-

delen, onder andere epo, werd aangehouden op 8 juli 

1998. Voet was de verzorger van Festina met kopman 

Richard Virenque. In navolging van het schandaal 

werd ook TVM aan de schandpaal genageld. Willy 

Voet was geen onbekende in het peloton. Jarenlang 

was hij de verzorger van Franse ploegen die onder 

leiding stonden van Jean de Gribaldy, dus ook van 

Joop Zoetemelk in zijn Franse tijd en van vele ande-

ren. Meestentijds was hij verzorger van een enkele 

renner en werd hij ingehuurd om het rondewerk voor 

een ploeg te doen. Het verhaal gaat dat hij nog steeds 

de koersen bezoekt en dat hij nog steeds zijn spul-

letjes verkoopt vanuit de camper. Ach, ook hij zal zijn 

leven wel gebeterd hebben.

Bij de bevoorradingspost staat de soigneur vaak al 

uren van te voren klaar. Alle zakjes worden dan net-

jes gevuld en aan de spiegel van een auto opgehan-

gen. Zes coureurs, zes zakjes. Als de eerste motard 

in zicht komt, schiet hij in gang. De zakjes worden 

zo over de linker arm gedrappeerd dat hij alle zakjes 

gemakkelijk één voor één eraf kan pakken. Als de 

coureurs eraan komen pakt hij het eerste zakje van 

de arm, houdt het hengsel open en geeft het zakje 

aan op schouderhoogte. De coureur hoeft alleen maar 

zijn arm uit te steken als bij een spelletje ringsteken. 

Meestal heeft de soigneur ook nog een verzorger bij 

zich, die een stuk verderop met alleen bidons klaar 

staat. Voor het geval de coureur zijn zakje mist. Oh 

ja, een niet onbelangrijk detail: de soigneur/verzor-

ger staat altijd aan de rechterkant van de weg!

Ab Nederlof
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moet je om te beginnen gaan kij-
ken in de schuur. Behalve schof-
fel, hark en heggenschaar staan er 
allerlei spullen die ooit met grote 
zorgvuldigheid zijn uitgezocht. 
Een kast, een oude tent, een keu-
kenblok, een schilderij, een af-
gebladderd ledikant, een stoffig 
tafelbiljard of een doos met een 
muffe trouwjapon.

De schuur van de familie ten Noever de Brauw in 

Driebergen laat weinig te raden over. Fietsen. Een, 

twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen racefiet-

sen. Een race tandem en dan nog een batterij huis- 

tuin- en keukenfietsen. Het moet pure liefde zijn. 

Kijk maar eens naar de glunderende gezichten op de 

foto. Van links naar rechts zie je Gaby (15), Daniel 

(16), Jolanda, Maxime (12) en Chefren. Het fietsen is 

zo vanzelfsprekend dat het moeilijk is om te zeggen 

waar het virus nou precies vandaan komt. Gaby; ‘Het 

is gewoon leuk.’ Maxime; ‘Het is gezellig en uniek. 

Iedereen op school zit op hockey. Ik vind het dan wel 

stoer om te zeggen dat ik op wielrennen zit.’

Misschien moeten we terug naar de studententijd 

van Jolanda en Chefren. Daar is het begonnen met 

toertochten. Ze zijn zelfs naar Zuid- Frankrijk ge-

fietst. Wat er tijdens deze ongetwijfeld romantische 

etappekoers precies gebeurd is laten wij over aan de 

verbeelding, maar dat het gezin dit jaar die vakantie 

nog eens dunnetjes wil overdoen, op de fiets dus, 

zegt genoeg.

Hoe zijn ze bij het Stadion terechtgekomen? Chefren; 

‘Dat is eigenlijk gegaan via Daniel en Gaby. Die waren 

lid van De Spartaan in Rijswijk. Toen we zes jaar 

geleden naar Driebergen verhuisden, zijn we op zoek 

gegaan naar een andere club. Nieuwegein ligt in de 

buurt, bovendien sprak het mooie parcours ons aan.’

Wielergezin 
ten Noever 
de Brauw 
heeft een  
volle 
schuur

Als het om palmares gaat is Daniel tot nu toe de suc-

cesvolste van het gezin ten Noever de Brauw; ‘Ik heb 

intensief wedstrijden gereden en zelfs ook landelijk 

prijzen gewonnen. Maar na een val tijdens een sprint 

ben ik een beetje bangig geworden. Daarom hou 

ik het bij Het Stadion voorlopig bij de B- competi-

tie.’ Dan volgt een eerlijke bekentenis; ‘Ik heb het 

ook druk met school. En school is belangrijker dan 

wielrennen. Maar geen misverstanden, ik heb er nog 

steeds veel lol in.’

Zus Gaby vertelt dat ze het gezellig vindt bij Het 

Stadion. Ze is nog een beetje aan het bekijken hoe 

fanatiek ze wil fietsen. En Maxime? Die zag likke-

baardend de fietsen in de schuur staan. Dat wil ik 

ook, dacht ze. En nu is ze lekker bezig in categorie 5. 

Op de afdankertjes van broer en zus, dat wel.

Pa en moe zijn intussen naast hun baan als psy-

chiater en consultant werving en selectie ook druk 

doende met hun wielerleven. Jolanda geniet van de 

C- competitie. ‘ Ik heb al veel geleerd. Waar moet je 

zitten, geen gaatje laten vallen. En ik krijg er een 

goede conditie van.’ Chefren: ‘Een hele goede conditie 

zelfs. Maar dat dacht ik niet toen ik in april voor het 

eerst met de B meedeed. Ik kwam bijna kotsend over 

de finish. Wat ging dat hard. Maar... fantastisch.’

Na de bezichtiging van de schuur valt mijn oog op 

twee wasmachines in de bijkeuken. De trommels zijn 

geheel gevuld met Stadionkleding. Het moet een hele 

logistiek zijn zo’n wielerploeg.  ‘Het is inderdaad wel 

een gedoe,’ zegt Jolanda, ‘dan weer laat, dan weer 

vroeg eten, rijden naar de wedstrijden. Maar toen 

Gaby nog op hockey zat was het lastiger om de zaak 

te splitsen.’

Fiets. Dat is het toverwoord bij ten Noever de Brauw. 

Het is bijna jaloersmakend. Dan valt me op dat Chef-

ren een schort aan heeft. ‘Koken is ook een hobby.’ 

Aha. Specialiteit? ‘Pasta.’ We hadden het kunnen 

weten.

Robert Jan Booij
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De clubs vormen het fundament 
waar de wielersport op rust. In de 
rubriek ‘Clubliefde’ komt telkens 
een vereniging aan bod. Verle-
den, heden en toekomst worden 
belicht. In deze uitgave van Wie-
lersport aandacht voor WV Het 
Stadion.

Verleden
WV Het Stadion uit Utrecht bestaat sinds 9 decem-

ber 1936 en vierde in 2011 haar 75-jarige jubileum. 

Een vereniging met een lange historie, waarvan de 

wortels in Utrecht liggen. Over de geboorte van de 

club bestaat een mooie anekdote, die wordt vermeld 

op de website van Het Stadion. De Volharding was 

op dat moment nog de enige wielerclub in Utrecht, 

wielrenner Jan Fresen en chauffeur Tinus Westbroek 

kregen het tijdens een wedstrijd met elkaar aan de 

stok. Westbroek reed Fresen met zijn auto bijna van 

de weg. ,,Daarom werd ik kwaad en schold hem uit 

voor schapenlul”, zo wordt Fresen geciteerd. 

De kwestie werd naderhand in het bestuur van De 

Volharding besproken, waarna Fresen te horen kreeg 

dat geen renner in Utrecht iets kon beginnen zonder 

De Volharding. ,,Dat heb ik toen geïnterpreteerd als 

een uitdaging om een nieuwe wielervereniging op te 

richten.” En dus is Fresen de grondlegger van WV Het 

Stadion, waarvan de naam te danken is aan stadion 

Galgenwaard in Utrecht. Tegenwoordig louter een 

voetbalstadion, maar vroeger bood het ook onder-

dak aan een wielerbaan. Voor de clubkleuren kozen 

Fresen en zijn mede-oprichters, onder wie oud-we-

reldkampioen stayeren bij de amateurs Cor Blekemo-

len, voor rood en geel. Dat waren de kleuren van het 

adellijke wapenschild van prins Bernhard, die zich 

net dat jaar verloofd had met prinses Juliana. 

Een vaste plek had Het Stadion niet meteen. Natuur-

lijk werden er wel eens wedstrijdjes gereden op de 

Galgenwaard, maar café De Man tussen Zeist en Aus-

terlitz was de vaste verzamelplaats. Een eigen club-

parkoers was er ook niet, gekoerst werd er gewoon op 

de openbare weg. 

Later had Het Stadion zelfs nog een tijdje een schuur 

als uitvalsbasis, waarna in 1978 de tenten wer-

den opgeslagen in Nieuwegein, aan de Koppeldijk. 

Daarna werd er nog enkele keren verhuisd en sinds 

2006 huist Het Stadion samen met De Volharding en 

schaatsvereniging Utrecht op het multifunctionele 

complex De Nedereindse Berg. Dat bevat een wieler- 

en skeelerbaan mét een helling met hoogteverschil 

van achttien meter, een skeelerovaal van 333 meter, 

een MTB-parkoers en sinds kort ook een bikepark, 

met een ‘pump track’ en diverse ‘dirt jumps’.

De bekendste naam uit de historie van Het Stadion, is 

Norbert ‘Noppie’ Koch. Op de weg winnaar van een rit 

in de Ronde van Nederland in 1954, maar vooral suc-

cesvol op de baan. Koch was drievoudig Nederlands 

kampioen stayeren en pakte twee keer brons bij het 

WK. Daarna bouwde hij aan een bloeiende carrière 

Clubliefde: WV Het Stadion
past sporten (handbikers met name) en veldrijden 

kan je bij Het Stadion terecht. ,,Dat is het mooie van 

onze club, we kunnen iedereen wat bieden. De Neder-

eindse Berg is ons kloppend hart, daarom kunnen we 

ook zoveel disciplines bedienen.” Anders dan in de 

beginjaren en de periode-Koch, speelt het baanwiel-

rennen geen rol meer binnen de vereniging. 

Het Stadion bestaat weliswaar al meer dan 75 jaar, 

het is wel een jonge vereniging in de zin van de 

samenstelling van de ledenlijst. Voogt: ,,De groep 

jeugd is bij ons vrij groot. Op de weg, maar ook in het 

mountainbiken. Zeker het bikepark trekt weer een 

hele andere groep jongeren aan. Ze zijn er ook heel 

actief mee bezig. Weer wat bouwen, of verleggen. 

Nelly Voogt: 
‘Het gaat goed met 
Het Stadion’
als gangmaker, tien keer werd een renner achter 

zijn brede rug wereldkampioen. Momenteel telt de 

club drie Nederlandse kampioenen: Gijs Nederlof bij 

de masters 60+, en de handbikers Herber Burggraaf 

(weg, H3) en Peter Sluis (tijdrit, H2).

Heden
Nelly Voogt, zelf oud-renster, is voorzitter van het 

Het Stadion. Ze beschrijft de vereniging als ‘heel 

divers’. ,,Voor iedereen die aan wielrennen doet, on-

geacht het niveau.” En inderdaad, het Stadion is een 

brede vereniging. Met een wegafdeling uiteraard en 

een bloeiende MTB-afdeling, maar ook voor aange-

Mede dankzij de mountainbikers zijn we de laatste 

jaren gegroeid in leden, tot boven de 400 momen-

teel.”

Bij Het Stadion kan het hele jaar door op de weg 

gefietst worden, op het eigen parkoers. Tijdens het 

seizoen zijn er liefst vier keer in de week trainings-

wedstrijden: op dinsdag- en donderdagavond en 

zaterdag en zondag overdag. In de winter wordt er 

alleen in het weekend gekoerst. 

Trainen, opleiden en begeleiden: bij Het Stadion 

wordt er veel aandacht aan besteed. ,,Het opleidings-
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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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kader vinden we heel belangrijk. We werken 

natuurlijk alleen met gekwalificeerde trainers en 

hebben er momenteel ook een paar in opleiding. 

Dat zijn ook meerwaarden van onze vereniging: 

de accommodatie en de begeleiding. Bovendien 

willen we ook goed kunnen anticiperen voor het 

geval er een trainer vertrekt, zodat eventuele 

vervangers klaarstaan.”

Het Stadion ontstond dus 77 jaar geleden door de 

impulsen van een ontevreden lid van De Volhar-

ding, de verhoudingen zijn allang weer genor-

maliseerd. ,,We delen het parkoers, organiseren 

samen trainingswedstrijden”, zegt Voogt. ,,Er zijn 

ook al heel wat pogingen tot fusie gedaan in de 

loop der jaren, dat is eigenlijk een continu proces. 

Of dat lukt, zien we over een aantal jaren wel.”

Het Stadion zoekt ook specifiek de samenwerking 

met de gemeente Utrecht. ,,Utrecht wil zich pro-

fileren als fietsstad. En als Utrechtse wielerver-

eniging willen we daar graag een rol bij spelen. 

In het kader van het European Youth Olympic 

Festival EYOF dat deze zomer in de stad plaats-

vindt, organiseren we een clinic voor handbikers 

én ambtenaren. En we maken gebruiken van 

vereningsondersteuning die vanuit de gemeente 

wordt aangeboden o.a. om het gebruik van de 

accommodatie door meerdere verenigingen goed 

te regelen”. 

Toekomst
,,Het gaat goed met Het Stadion”, zegt Voogt in 

algemene termen, gevraagd naar de toekomst. 

Wensen en verbeterpunten zijn er natuurlijk wel. 

,,We besteden veel aandacht aan de opleiding 

van de jeugd, in de hoop dat ze bij ons blijven 

waardoor we ook weer nieuwelingen- en junioren-

teams krijgen. Dit jaar hebben we voor het eerst 

weer een nieuwelingenploeg. En als je ze maar 

lang genoeg kan vasthouden, krijg je ook vanzelf 

weer een eliteteam.” Als je een grotere groep ren-

ners hebt, kan je ze ook beter vasthouden voor de 

club”, hoopt Voogt. ,,Dan is er minder reden om 

naar een andere club te gaan.”

Een ander punt: ,,Meer aandacht besteden aan de 

onderlinge samenhang tussen de verschillende 

disciplines. En voor de nabije toekomst richt 

Het Stadion zich met vereende krachten op de 

organisatie van het NK voor masters, op zondag 

30 juni. De titelstrijd wordt dan afgewerkt op de 

Nedereindse Berg. ,,We gaan samen de schou-

ders er onder zetten. De klus moet snel geklaard 

worden, maar het wordt een mooie uitdaging. Ook 

voor de renners, met elke ronde het heuveltje in 

ons parkoers.”

Het wordt na het NK veldrijden in 1990 en het 

nationaal kampioenschap handbiken in 2011 de 

derde keer dat Het Stadion een NK organiseert. 

Wieler Revue
Beeld: Cor Vos, WV Het Stadion
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Zoek het even op: Sylt. Een 
eiland. Je komt er met de trein. 
Een trein naar een eiland? Ze-
ker, over een dam tussen het 
vasteland en de vijftig kilo-
meter lange duinenrij die Sylt 
heet. 

In die trein stond ook onze tandem. En het ba-

gagekarretje dat we liefkozend Carrito noemen, 

omdat het zo leuk achter de tandem aanhuppelt.

Tandemmen is heerlijk. Een echte racemachine 

die met gebundelde kracht vooruit snelt. Piloot en 

stoker hebben steeds contact met elkaar.

Maar tandemmen moet je wel leren want het is 

echt anders dan solofietsen. De draaicirkel is 

groter, het zwaartepunt ligt hoger, sturen gaat 

zwaarder.

Tandemmen is fun maar ook een Paralympische 

wedstrijddiscipline voor blinden en slechtzienden. 

Daarom biedt Het Stadion sinds kort tandemmen 

aan als activiteit voor deze categorie sporters.

Maar nu zoeven wij eerst heerlijk over Sylt. Mijn 

stoker achterop leest de kaart, ik stuur onze vijf 

meter lange combinatie als een echte piloot door 

de wind.

Rogier Wiercx
Verzonden vanaf mijn smartfoon, 

12:34 uur, 1 mei 2013


