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Het heeft ook iets bijzonders, vanwege de kou en 

natheid is iedereen ‘goed ingepakt’ en is het moeilijk 

te zien met wie je op weg bent. Niveau, ras, vereni-

ging alles vervaagt een beetje. Je rijdt gezamenlijk 

een uurtje of 2-3, maakt de (brood)nodige kilo-

meters, ieder met zijn eigen doel voor 2015 in z’n 

hoofd. En op het eind valt de groep met een kort ‘ooj’ 

weer uit elkaar. 

Doelen
Doelen genoeg voor 2015. Bijvoorbeeld het NK 

masters, dat ook dit jaar op de Berg zal worden 

verreden en waarvan Jan Nieuwenhuysen een groot 

deel van de organisatie op zich neemt. Of de ronde 

van de Maliebaan. Een criterium terug in de (bijna) 

binnenstad van Utrecht. Dit jaar mogelijk vanwege 

de Grand Départ. De Tourstart zorgt voor nog meer 

mooie wieleractiviteiten, zoals de scholencompeti-

tie georganiseerd door combinatiefunctionaris Bob 

Mans, samen met onze trainers. Scholieren vanuit 

het middelbaar onderwijs gaan de strijd aan in het 

Bikepark, op de mountainbike en op de weg. Wie 

weet rijden er potentiële Tour-deelnemers in Utrecht 

rond en weten ze zelf nog niet dat ze dit talent heb-

Van de vrouw 
met de hamer
Als ik dit voorwoord schrijf heb ik er net 
weer een zondagochtendtraining met de 
club op zitten. Ik weet niet wat het is 
maar duurtrainingen in januari zijn voor 
mij de lekkerste trainingen van het jaar. 
Het was vandaag veel slechter weer dan 
menige zondag in oktober en toen voelde 
ik niet de behoefte om naar buiten te 
gaan en een rondje te rijden, maar nu is 
dat zo anders.

Trotse meiden en junioren
Door al dat Tourgeweld zie je bijna een aantal andere 

zeer mooie ontwikkelingen over het hoofd. We heb-

ben namelijk een groot meidenteam binnen de club! 

Een prachtig initiatief van Michel van der Voort en 

Hans van Doorn. Met een goed verzorgde ploegenpre-

sentatie als officieel startpunt. Hier mogen we als 

vereniging trots op zijn! Ook trots ben ik erop dat we 

in 2015 weer een juniorenploeg hebben. Naast hun 

eigen programma is er ook een samenwerking met 

het district Midden. Thijs Spaargaren en Fredy Visser 

hebben hun schouders hieronder gezet. Chapeau! 

En dat allemaal in nieuwe kleding met daarop de 

namen en logo’s van onze nieuwe sponsors. Het lijkt 

een bijzonder mooi wielerjaar te worden…

Wens ik iedereen succes met het toewerken naar 

zijn/haar doel in 2015. En we zien jullie graag tij-

dens de ALV op dinsdag 24 februari in het Paviljoen.

Nelly Voogt
voorzitter WV Het Stadion

ben. Het kan zo maar! En laten we het Spektakel op 

het Lint niet vergeten; internationale handbike- en 

tandemwedstrijden. Renners uit geheel Europa die 

naar Utrecht komen in hun strijd zich te kwalificeren 

voor de Paralympics in Rio. Maar niet alleen topspor-

ters, ook leerlingen van mytylscholen doen mee aan 

het Spektakel op het Lint. Petje af voor Rogier die dit 

evenement vol overgave organiseert en dat is geen 

kleinigheid. 

Pubquiz
Voor degene die conditioneel niet goed in vorm zijn 

maar veel weten van de wielersport hebben we nog 

de pubquiz met de Utrechtse wielerverenigingen. 

Tijdens de ALV komen we uitgebreid terug op de 

activiteiten rondom de Tourstart waar wij als Stadion 

bij betrokken zijn.

Een overzicht met alle data is binnenkort ook te zien 

op onze nieuwe website www.wvhetstadion.nl  Het 

is een mooie, kleurrijke site geworden met fraaie 

beelden en alle afdelingen onder één digitaal dak. 

Hopelijk komen er veel verhalen, foto’s en video’s 

van wedstrijden en trainingen bij.

Side-events voor het Grand Départ 
Tour de France
• Scholencompetitie voor voortgezet onderwijs op 

de Berg: wegwielrennen, mountainbiken en dirt-

jumpen / pumptrack

• Utrechts Wielerweekend Maliebaan/Wilhelmina-

park met criterium voor (bijna) alle categorieën

• ‘Spektakel op het Lint’: internationaal UCI en EHC 

Para-cycling Weekend 

• NK masters mannen én vrouwen op de Berg

• Pubquiz met Utrechtse wielerverenigingen

Jeugd – multidisciplinair opleiden
In 2015 gaan de jeugdtrainers nauwer samenwerken 

met de mountainbiketrainers, zodat de jeugd ook met 

MTB-en kan kennismaken.

En in het winterseizoen worden veldrittrainingen 

aangeboden.

Organisatie wedstrijden voor alle 
categorieën
Organiseren zit Het Stadion in het bloed, van weke-

lijkse trainingswedstrijden op de Berg tot nationale 

kampioenschappen. We draaien onze hand er niet 

voor om.

In 2015 keert de Ronde van Zeist terug op de wed-

strijdkalender en wordt een internationale wedstrijd 

georganiseerd: het UCI Para-cycling Weekend. 

Stadion clubdag
Tijdens de Stadion clubdag in september zijn er ac-

tiviteiten voor alle afdelingen die worden afgesloten 

met een barbecue. De datum wordt zo snel mogelijk 

bekend gemaakt.

Jaaractiviteitenplan

Specials 2015
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Weg: Jeugd 8-16 jaar (j/m)

Trainers:

• Jan Haaksman

• Pleun Willemstein

• Erwin Danckaarts

• Dennis de Coo (trainer in opleiding)

• Jeroen de Groot (trainer in opleiding)

• Patrick Kyla (trainer in opleiding)

Gedurende het gehele jaar worden activiteiten 

voor de jeugd 8–14 jaar aangeboden. Deze staan 

uitgebreid beschreven in het jaarplan jeugd.

Voor de categorie 1 t/m 4 wordt, na een suc-

cesvol eerste jaar in 2014, een jeugdcompetitie 

opgezet waarin zij strijden om de Jan Haak-

sman-bokaal. Het doel hiervan is de renners 

meer ervaring op te laten de doen in het rijden 

van wedstrijden. 

Voor de jeugd die niet in de landelijke wedstrij-

den uitkomt zal deelname aan de MNC worden 

gestimuleerd. Tijdens het seizoen van 2015 

worden de jeugdrenners en ouders actiever 

benaderd voor deelname aan de MNC.

Weg: Nieuwelingen – beloften (vrouwen)

Trainer: Michel van der Voort

Onder de vlag van het Stadion gaat in 2015 het KUOTA 

Go-Trex Select team van start. Initiatiefnemers zijn Hans 

van Doorn en Michel van der Voort. De groep bestaat uit 17 

rensters verdeeld over de categorieën jeugd, nieuweling-

meisjes en junior-vrouwen. Een aantal rensters zijn niet 

alleen op de weg actief, maar ook in het veld en/of op de 

baan. Het team biedt de rensters begeleide trainingsmo-

menten en zal in felroze tenues aan de 

start verschijnen van zowel nationale 

als internationale wedstrijden.

Weg: Junioren – beloften (heren)

Coördinatoren en ploegleiders:

• Thijs Spaargaren

• Fredy Visser

• Arie Boogaard

Er is in 2015 weer een juniorenteam actief! Het Sta-

dion junioren(m)team bestaat uit 6 renners en wordt 

aangevuld met één belofte en één amateurrenner. 

Het team wordt begeleid door sportarts Karin van 

der Ende – Kastelijn en bewegingswetenschapper/

sportfysiotherapeut Marcel Nowee, die de renners op 

basis van inspanningstesten voorzien van persoon-

lijke trainingsschema’s. Het is een jong team en het 

zwaartepunt zal liggen op opleiding en ontwikkeling 

van de renners. De ambitie is om enkele renners aan 

het NK weg te laten deelnemen.

Om de renners een volwaardig wedstrijdprogramma 

te kunnen bieden wordt samengewerkt met STDC Leo 

Adegeest van district Midden.

Weg: Mannen

Trainer: Arnold Heemskerk

Sinds 2014 is Arnold Heemskerk de trainer van de 

mannen >19 jaar binnen Het Stadion. Van januari tot 

september geeft hij wekelijkse training op de weg en 

begeleidt renners die wedstrijden willen rijden.

Jaaractiviteitenplan

Afdelingsactiviteiten

Raymond Krooder organiseert voor het derde ach-

tereenvolgende jaar een trainingsweekend voor de 

breedtesporters. Dit jaar van 20–22 maart in Mur du 

Couvent – Herve (België)
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Aangepast wielrennen

Trainer: Rogier Wiercx

Eén van de speerpunten in 2015 is het in de breedte 

uitbouwen van het aangepast wielrennen, met name 

het kunnen meedoen van tandems aan reguliere 

trainingswedstrijden. 

Daarnaast staat er een gevarieerd aanbod aan acti-

viteiten voor de handbikers op het programma. Er 

wordt daarbij een snelle wedstrijdgroep gevormd én 

een recreantengroep. Naast deelname aan verschil-

lende toertochten en (NHC-)wedstrijden zal er een 

Stadionteam deelnemen aan de HandbikeBattle 2015 

op 18 juni in Oostenrijk.

Mountainbiken

Trainers:

• Bob Jooren

• Jan Kroeze

• Rob van Rheenen

De MTB-afdeling maakt een moeilijke tijd door. In 

2014 heeft de MTB-commissie een plan opgesteld en 

een aantal activiteiten uitgevoerd om hier verande-

ring in te brengen en dat blijkt niet makkelijk. De 

staat van het MTB-parcours speelt hierbij ook een rol.

In 2015 wordt in april gestart met trainingen op 

de Berg; deze worden afgewisseld met MTB-tochten 

waarbij de wielerzaak van hoofdsponsor No Limit 

Cycling in Zeist als startpunt zal dienen. 

Daarnaast worden er MTB trainingen gegeven aan de 

Stadion-jeugd (en andere geïnteresseerde kinderen). 

Het Stadion beschikt over MTB’s die hiervoor ingezet 

kunnen worden.

Bikepark

Aanspreekpunten:

• Morin Douma

• Kevin Veldhuis

Onder leiding van Kevin en Morin, de 

winnaars van de Kees van Vlietprijs 

2014, is er vorig jaar bergen werk en 

grond verzet om de heuvels in het park 

nog aantrekkelijker te maken. Dit heeft 

ertoe geleid dat in het Bikepark de 

grootste pumptrack van Nederland ligt. 

Ook in 2015 kan er op zaterdagmiddag 

en woensdagavond van het Bikepark 

gebruikt gemaakt worden. In april zal 

het traditionele season openingsevene-

ment plaatsvinden. En er zal onder an-

dere door het geven van clinics gewerkt 

worden aan het nog bekender maken 

van het Bikepark, zodat meer mensen 

hier gebruik van kunnen maken.

Veldrijden

Coördinator: Jan Haaksman

Na een zeer geslaagd en positief 

ontvangen veldritseizoen 2014-

2015, wordt van half oktober 

tot en met december op zater-

dagochtend weer een nieuwe 

veldritcompetitie georganiseerd. 

Jan Haaksman, Wim van Laar 

en parcoursbouwer Johan Jans-

zen zijn de drijvende krachten 

achter deze competitie. Tradi-

tiegetrouw wordt de competitie 

afgesloten met het (open) club-

kampioenschap op de laatste 

zaterdag van december. Ook de 

Volharding en de Domrenners 

nemen hieraan deel.
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8 98 99888 “In het dagelijks leven werk ik als 
veiligheidskundige bij de directie 
Vastgoed van de Universiteit 
Utrecht. Ik houd me daar vooral 
bezig met advisering rond 
brandveiligheid bij nieuw- en 
verbouwprojecten.

Het leuke van zelf wielrennen is dat je lekker buiten 

bezig bent. Het is leuk om je aan anderen te me-

ten in een wedstrijd, of gezellig met een groep een 

toertocht of cyclo te rijden. Het allerleukste is fietsen 

in de bergen. Sinds ik dat ontdekt heb, ga ik elk 

jaar een paar weken naar de Alpen, Dolomieten of 

Pyreneeën. En dan het veldrijden, dat heb ik veel te 

laat ontdekt!

Mijn mooiste moment van glorie op de racefiets is als 

ik moet kiezen de eerste keer de Marmotte, samen 

met m'n zoon boven komen op Alpe d'Huez.

Het Stadion vind ik een topclub, want je kunt er het 

hele jaar door terecht. 's Winters lekker veldrijden 

op een uitdagend parcours, 's zomers op de weg. De 

sfeer is goed, hoewel ik pas drie jaar lid ben, voel ik 

me er helemaal thuis. De vrijwilligers zijn enthousi-

ast, reden voor mij om me daarbij aan te sluiten als 

secretaris.

Als secretaris ben ik vooral bezig met ondersteuning 

van het bestuur. Agenda's voorbereiden, verslagen 

maken, binnenkomende post verwerken. Er komt 

veel binnen via e-mail. Nu met de nieuwe website 

vragen beantwoorden van leden en potentiële leden...

of van iemand die vraagt of we ook kinderfeestjes 

organiseren, omdat haar zoontje graag wil BMX'en op 

z'n verjaardag! Van de consul heb ik een lesje KNWU-

wedstrijden aanmelden gehad, dat viel niet mee.

Thuis, in Odijk, woon ik met m'n vrouw en vijf kip-

pen. M'n kinderen zijn volwassen en wonen allebei in 

Utrecht.

Aangenaam

Jos van den Heuvel, de 
nieuwe secretaris 
van WV Het Stadion

Wedstrijden 2015
In 2015 organiseert het Stadion de volgende 
wedstrijden op de Berg en als open ronde

wekelijks Trainingswedstrijden op de Berg

 vrijwilligerscoördinator: Idsert Wouda

zo 3 mei Ronde van Houten

ma 25 mei DK weg op de Berg  

(organisatie samen met de Volharding)

za 30 / zo 31 mei UCI en EHC Para-cycling Weekend  

op het Lint - Leidsche Rijn

zo 7 juni NK masters mannen en vrouwen op de Berg

do 11 juni Ronde van Driebergen

za 13 / zo 14 juni Utrechts Wielerweekend  

Wilhelminapark/Maliebaan

 (organisatie  stichting Ronde van de Maliebaan)

wo 17 juni Ronde van Zeist

zo 12 juli Ronde van de Meern

nader te bepalen Trainingswedstrijden voor vrouwen op de Berg
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Op 26 maart is het 
100 dagen voor de 
Tourstart. Dan begint het 
maandenlange Utrechtse 
wielerfeest echt met sport, 
kennis, business en cultuur. 
En het festijn houdt pas op 
als de Rode Lantaarn op 5 
juli de gemeentegrenzen 
heeft verlaten.

Wie mee wil doen – en wie wil dat niet? – 

moet www.utrecht2015.com nu aanvinken 

als z’n favoriete agenda voor maart, april, 

mei, juni en juli. Een kleine greep uit de 

talloze mogelijkheden. Met stip:

13-14 juni 2015
Ga van start in het 
Utrechts Wielerweekend 
Maliebaan en Wilhelminapark

100 Dagen wielerfeest

De Tour. Magisch moment. 
Maximaal genieten. Meedoen. 

26 maart 2015 
Tour de Carillon: Franse liedjes 
klingelen over de stad
Domplein, 12.00 uur

vanaf 16 april 2015
Nederlanders in de Tour
Foto’s, films, herinneringen 
Spoorwegmuseum

8 april en 13 mei 2015 
Tour de Slok 
Talkshow met Jeroen Wielaert
Café Willem Slok 
(waar anders?)

Vanaf 15 mei 2015
140 Jaar fietscultuur in de 
Domstad: expositie met objecten 
uit het Stadion-archief
Utrechts Archief, Hamburgerstraat

Vanaf vandaag
Trainen voor de tijdrit 
op Het Lint en voor de 
Ronde van de Maliebaan

14-17 mei 2015
Tourtocht Parijs-Utrecht: 

zelf 510 km trappen

30 en 31 mei 2015
Help een paar uur 

als vrijwilliger bij 
het internationale 

Para-cycling Weekend 
op Het Lint, waar 

handbikers en tandemers 
voor spektakel zorgen 

www.paracyclingutrecht.nl/nl

31 mei 2015
Doe zelf mee aan het 
Utrechts Tijdritkampioenschap
Het Lint, vanaf 18.00 uur

20 juni 2015
Spinning met klassieke muziek
Domkerk

28 juni 2015 
Toerversie Utrecht: 
toertocht over delen van de 
route van de profs 
In en buiten de Domstad

1-5 juli 2015
Helpen als vrijwilliger 
(Tourmaker) in de enige echte 
Tour de France-week

Veel meer moois vind je op 
www.utrecht2015.com
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Hans van Doorn en Michel van der Voort richten Stadion-meidenploeg op

‘Je voelt het enthousiasme. Er is echt behoefte aan’

Amé Anne Benthe Jennifer Cathalijne Myrthe Annemiek Julia
Boschker

Anouk

MelanieJulia Zwaan

Eline

Hemke
Kristie

Ivana

JannekeRachelle
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Bij een van trainingswedstrijden 
in december viel het meteen 
op; er was wat veranderd in het 
peloton. Het leek wel of er een 
roze wolk was neergedaald. 

De meiden reden in een spiksplinternieuwe outfit 

waarin de kleur van ‘Hoera, een meisje’ de boventoon 

voert. Je kon over de geboorte van het meidenteam al 

het een en ander lezen op de site. 

Tijdens de nieuwjaarsborrel benadrukte voorzitter 

Nelly hoe trots en blij ze is met de Cyclingladies, die 

officieel door het leven gaan als ‘Team Kuota-Go-

Trex-Select’. En half januari was er zelfs een heuse 

ploegpresentatie. compleet met nieuwe fietsen, waar-

bij ook de ervaren wielerspeaker Nico de Vries de 

loftrompet stak over de ‘prachtige semi-professionele’ 

damesploeg. Wat is er aan de hand? De hoogste tijd 

voor een gesprek met de initiatiefnemers Michel van 

der Voort en Hans van Doorn, met zijn bedrijf Select- 

IT overigens een van de geldschieters. 

‘Er is weinig in Midden Nederland voor meiden die 

willen wielrennen,’ zegt Michel. ‘En daar willen we 

wat aan doen.’ zegt Hans. Het komt niet uit de lucht 

vallen. De dochters van beide clubgenoten heb-

ben de smaak van het wielrennen goed te pakken. 

Bovendien zit Michel als trainer extra dicht bij het 

vuur. ‘We vonden dat er meer moet gebeuren voor 

dames tussen de 13 en 18 jaar, dus in ieder geval van 

categorie 7 tot en met de junioren. Zo kwamen we tot 

een meidenteam met eigen sponsors.  Het was ook de 

uitdrukkelijke wens van de sponsors om hun naam 

aan het initiatief te hangen.’

Ivana 
Breukelen

‘Ik ben pas een jaar bezig 
met wielrennen en kom dus 
eigenlijk net kijken. Dan is 
het natuurlijk fantastisch 
om in zo’n team te zitten. 

Het lijkt wel professioneel, 
ik kan het eigenlijk 
nauwelijks geloven. Bij 
de eerste training was het 
meteen knallen. Ik wil 
ze bij kunnen houden. 
Schaatsen doe ik al langer. 
Dat is tot nu toe goed te 
combineren, maar als ik  
moet kiezen weet ik nog 
niet wat het gaat worden.’

Amé
Eindhoven

‘Het is een leuke en 
gezellige ploeg. Ik wil er 
veel leren, bijvoorbeeld hoe 
ik goed in een peloton kan 
rijden. Een van m’n doelen 
is het Zuid-Afrikaanse 
kampioenschap. Daar kom 
ik namelijk vandaan. Nu 
woon ik in Eindhoven. Niet 
naast de deur, maar m’n 
ouders vinden het leuk om 
me te begeleiden bij de 
wedstrijden en zo.’

PS: Amé haalde in het Zuid-
Afrikaanse kampioenschap 
brons in de wegrit en werd 
vierde in de tijdrit.

Dus Team Kuota-Go-Trex-Select, maar 
onder auspiciën van Het Stadion. 
Waarom?
‘We willen ons helemaal richten op de begeleiding. 

Als je een vereniging opricht gaat veel energie in 

het besturen zitten. Bovendien kan er een mooie 

wisselwerking ontstaan. De club heeft er als het ware 

een tak bijgekregen waar je naar kunt doorstromen. 

We zijn een selectieploeg binnen Het Stadion. Tege-

lijkertijd zijn rensters van andere verenigingen ook 

van harte welkom. Ze moeten dan natuurlijk wel lid 

worden van Het Stadion.’

Wacht even, gaan jullie andere 
verenigingen dan niet leegzuigen?
‘We zijn niet van de hullies en de zullies, hoewel  we 

bij andere verenigingen aanvankelijk wel wat weer-

stand voelden. Totdat er iemand opstond en zei: “Ik 

vind het een heel mooi initiatief dat het vrouwen-

wielrennen alleen maar ten goede kan komen.” En zo 

is het ook. Je moet van de rensters uitgaan. Op welke 

manier kunnen ze zich het beste ontplooien? Het 

gebeurt teveel dat bijvoorbeeld maar twee rensters 

lid zijn van een vereniging. En dan stoppen ze. We 

zien nu al dat het meiden trekt. Je voelt het enthou-

siasme. Er gebeurt wat.’

Nico de Vries sprak over een semi-
professionele ploeg. Jullie houden niet 
van half werk?
‘Klopt. Als je iets doet moet je het goed doen. We 

kunnen in ieder geval de komende vier jaar vooruit 

met ons budget. We gaan het serieus aanpakken. De 

meiden worden medisch gescreend, we gaan letten op 

voeding, de trainingsprestaties worden bijgehouden 

enzovoort. Ze moeten erop rekenen dat ze ongeveer 

15 uur per week, inclusief reistijden naar de wed-

strijden, met het fietsen bezig zijn. We gaan overi-

gens niet beginnen aan specialisaties zoals sprinten. 

De dames moeten een volledig renster worden. Om 

een voorbeeld te geven; de wedstrijden bij de nieu-

welingen waren het afgelopen jaar saai. Het peloton 

was in de greep van de eindsprint. Wij gaan gewoon 

rijden, initiatief nemen.’



16 1716 17

Hoe groot gaat het team worden?
‘Maximaal 20 rensters. We zitten nu al op 17, dus 

dat schiet aardig op. Vanuit categorie 7  tot en met 

junioren kan ingestroomd worden. Vanaf volgend jaar 

willen we er overigens ook zijn voor de beloften. Bij 

de jongere categorieën scouten we wie voor het op-

leidingsteam in aanmerking zou kunnen komen. Je 

moet natuurlijk wel over het nodige talent, doorzet-

tingsvermogen en discipline beschikken.’

Aan ambities geen gebrek, zoveel is wel duidelijk. Of 

dat tot pakweg een nieuwe Marianne Vos gaat leiden 

weet niemand. Het zou mooi zijn natuurlijk, maar 

het gaat Michel en Hans er vooral om dat er een goed 

opleidingsteam voor vrouwen van de grond komt. 

Dan komen we op een punt dat Michel en Hans 

meermalen benadrukken; de school mag op geen 

enkele manier in de verdrukking komen. Dat wordt, 

eventueel in overleg met de school en natuurlijk de 

ouders,  van wie ook een actieve rol in de begeleiding 

verwacht wordt, goed in de gaten gehouden.

En dan nog iets; ‘Plezier in je sport hebben staat met 

grote letters bovenaan. Dat geldt voor ons ook. De 

afgelopen maanden zijn we 20 uur in de week met 

het opzetten van het team bezig geweest. Daar moet 

je lol in hebben.’

Waarom hebben jullie er zo’n lol in?
Michel: ‘Het enthousiasme om ons heen is groot. Het 

is een dankbare groep. Je ziet de meiden groeien.’

Hans: ‘Het moest een keer gebeuren. Het was er niet, 

nu doen we het zelf. We hebben de overtuiging dat 

de meiden tot betere prestaties kunnen komen. Ik 

merk het aan m’n eigen dochters; ze zijn blij met stu-

ring. Het is een feestje om te trainen met de ploeg.  

Het is toch een tikkeltje anders dan een gemengde 

groep. Er wordt meer gepraat. Er ontstaat een leuke 

wisselwerking. En laat ik het eens door de papa-bril 

bekijken. Draagt het bij aan geestelijk en lichamelijk 

welzijn? Ja dus. En daar gaat het uiteindelijk om.’

Robert Jan Booij

Het Kuota-Go-Trex-Selectteam
• Ivana Louhenapessy, Breukelen

• Rachelle van Kappel, Woerden

• Kristie van der Vossen, Culemborg

• Janneke van Doorn, Utrecht

• Hemke Vroom, Wageningen

• Eline van Rooijen, Woerden

• Julia Zwaan, Bodegraven

• Melanie van Putten, Hagestein

• Anouk Spies, Wageningen

• Amé Venter, Eindhoven

• Anne de Ruiter, Polsbroek

• Benthe van Teeseling, Abcoude

• Jennifer van der Voort, Maarssen

• Cathalijne Hoolwerf, Eemdijk

• Myrthe Willemsen, Elst

• Annemiek van Doorn, Utrecht

• Julia Boschker, Woerden

Moeder van

Anouk
Wageningen

‘De uitdaging is belangrijk. 
Anouk was zo’n beetje 
het enige meisje in de 
vereniging. Dan gaat de lol 
er snel af. Het zal wel de 
nodige discipline vergen om 
alles goed te combineren 
met school. En ze heeft de 
puberleeftijd dus het blijft 
zoeken naar balans. Maar 
ja, naar vaders luisteren ze 
niet meer. Naar de trainers 
hopelijk wel.’ 

Anne
Polsbroek

‘Het is een hele leuke 
groep. Hartstikke gezellig. 
Leuk ook dat iedereen 
hetzelfde aan heeft. De 
trainingen gaan goed. Ik 
wil vooral werken aan m’n 
sprint. 

Maar het sociale vind ik ook 
belangrijk. Bij anderen ligt 
dat misschien anders, maar 
als ik naar een feestje kan, 
dan doe ik het.’
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We zagen de benen voor het eerst aan het werk in 

Limburg, tijdens het trainingsweekend  van vorig 

jaar. Op de spaarzame vlakke gedeeltes ging het nog 

wel, maar toen pakweg de Loorberg zich aandiende, 

om maar niet de spreken van de Eyserbosweg of de 

Keutenberg, konden ze zich niet meer inhouden. 

Hup, hup, hup, daar ging het molentje draaien en 

weg was René Bijkerk.

‘Ja, dat was eigenlijk m’n eerste kennismaking. Ik 

was net lid geworden,’ zegt de 42- jarige huisarts uit 

De Meern. ‘Ik had al veel getoerd bij clubs als RTC Het 

Kasteel in Vleuten, maar ik wilde wat meer competi-

tie. Zo kwam ik bij Het Stadion terecht.’

Nou is René niet het type dat alles op de bonnefooi 

doet. Het was een bewuste keuze; ‘Ik vind het goed 

dat Het Stadion zich inzet voor de breedtesport. 

Het is belangrijk om voor alle lagen, van jeugd tot 

handbiken, het wielrennen aantrekkelijk te maken.  

En natuurlijk hoop ik dat mijn eigen kinderen (Eline 

en Julian-red.) ook gaan fietsen. Met Julian die nu 

negen is heb ik de afspraak dat we op z’n zestiende 

de Mont Ventoux gaan beklimmen.’

Het is inmiddels duidelijk dat we daar niet van 

opkijken. ‘Klimmen is inderdaad mijn ding. Wat wil 

je ook, met zesenzestig kilo. Afgelopen zomer heb 

ik de Marmotte gefietst. Ik haalde zomaar goud in 

de jongste categorie. Maar ja, op het vlakke is het 

een ander verhaal. Dan kom ik macht tekort. Dat 

hoop ik het komende seizoen te verbeteren bij de B. 

Ik moet trouwens nog veel leren. Te veel op kop, te 

veel gaatjes dichtrijden, het koersinzicht laat kortom 

te wensen over. En op de fiets blijven zitten is ook 

een belangrijk voornemen. Afgelopen seizoen ben ik 

onderuit gegaan en dat heeft me toch wat angstig ge-

maakt. Daarom waag ik me nog niet aan criteriums.’

Als het om valpartijen gaat komt het beroep van 

René om de hoek kijken. ‘Als arts staat de zorg voor 

anderen altijd op de eerste plaats, dus bij valpartijen 

stop ik meteen om te kijken wat er aan de hand is. 

Er kan volgens mij meer gebeuren op veiligheidsge-

bied. De jury is bijvoorbeeld soms slecht te horen, 

De benen 
van René 
Bijkerk
 

We verstaan allemaal de taal 
van de benen. Macht, pap, 
souplesse, je voelt het en als je 
goed kijkt kun je het ook zien. 
Kijk bijvoorbeeld maar eens 
naar deze benen. Ze spreken de 
taal van de col. Ze zijn gemaakt 
om te klimmen.

wat voor verwarring kan zorgen. Zo zag ik hoe een 

half peloton opbotste tegen renners die al aan het 

uitrijden waren. Het is ook belangrijk om de regels 

goed uit te leggen. Nieuwe leden zouden bijvoorbeeld 

een soort pakket kunnen krijgen waarin staat hoe je 

op het parcours moet fietsen. Het is toch heel anders 

dan op de weg.’

Is het fietsen goed te combineren met een drukke 

huisartsenpraktijk? ‘Het is soms lastig. Je hebt om 

maar iets te noemen toch je avond-, nacht en week-

enddiensten. Gelukkig helpt mijn vrouw Sietske ook 

mee in de praktijk, dus ik kom gelukkig wel aan mijn 

training toe. In de winter zit ik vooral in de sport-

school, weinig vet,  dus snel koud, je begrijpt het. 

Maar straks hoop ik weer de nodige kilometers te 

maken. Vorig jaar kwam ik op 12.000, verdeeld over 

9 tot 15 uur training per week.’

Oei, de benen kunnen niet alleen goed klimmen, ze 

zijn ook gretig. René is enthousiast. Het bevalt hem 

uitstekend bij Het Stadion. Hij wil zich in de toe-

komst graag inzetten voor de club. 

Dan is er nog één dingetje. ‘Als ik een koe tegenkom 

moet de koe op de foto. Ik ben er dol op. Of land-

weggetjes, die mag ik ook graag fotograferen. Vraag 

niet hoe dat zit. Het zal wel met m’n jeugd te maken 

hebben. Ik ben namelijk opgegroeid op een boerde-

rij. Het mooiste is natuurlijk als m’n fiets op de foto 

staat, naast een koe. Dat kan schitterende plaatjes 

opleveren. Wist je dat Robert Gesink daar ook van 

houdt, mooie plaatjes maken?’

Nee, eerlijk gezegd hadden we daar nog niet bij 

stilgestaan. En het voert inderdaad te ver om een 

psychologische analyse op de koe los te laten. Maar 

heeft Robert Gesink ook niet van die klimmersbe-

nen? Als het te erg wordt kunnen we bij wijze van 

afleidingsmanoeuvre  een paar koeien op De Berg 

laten grazen. En wat René in zijn bidon doet hoeven 

we niet te vragen.

We gaan ongetwijfeld nog meer van hem horen.

Robert Jan Booij

18
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Clubcrosskampioenschap 2014

Een helletocht
Wie op 27 december 
crosskampioen wilde worden, 
mocht geen Jantje Fondantje 
zijn. De orkaanstorm was nog het 
minste euvel. Nee, dan de kou. 
Of  de natte sneeuw. En vooral 
die duivelse modder. Van deze 
gecombineerde woeste elementen 
hadden de deelnemers meer te 
duchten dan van elkaar.

Voor de verandering - parkoersbouwer Johan Janszen 

houdt wel van een grapje - liep het baggerspoor die 

dag tegendraads aan wat de renners gewend waren. 

Dat kwam voor sommigen erg onverwacht. Glibberige 

afdalingen bleken ineens klimmetjes te zijn gewor-

den. En waar je altijd omhoog moest lopen vloog je 

nu spoorzoekend omlaag. Wat een verrassingen! 

Drietrapsduik
Maar het absolute meesterstukje van grapjas Johan 

was de drietrapsduik vlak voor de zandstrook. Hele-

maal vanaf het plateau van de Berg moesten de cros-

sers 13 meter steil omlaag naar het ovaal. Door diepe 

sporen in de zuigende modder. Twee keer mochten ze 

even het harde asfalt kruisen om uiteindelijk in een 

verraderlijk zompige zone te belanden. Wie dat had 

overleefd mocht zich weer opladen voor een nieuwe 

helse ronde. 

Op het ereschavot: clubkampioen Max Haaksman geflankeerd door 
(links) nummer 2 Martin van de Berg en nummer 3 Jesse Haaksman.

20 21
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Loopwerk
Voor het eerst dit crossseizoen kwamen de lopers 

volop aan hun trekken. Afgezien van onfietsbare 

klauterstukken lachte vooral de lange, vals platte 

modderweide aan de achterzijde van het parkoers 

hen toe. Toppunt van masochisme: in de klim lag ook 

nog een dwarse hoge tak waar zelfs een springpaard 

moeite mee zou hebben gehad. Maar goed, jongens 

van suikergoed hadden hier niks te zoeken, toch?

Na zo´n loopstuk was het zaak om de half bevroren 

sneeuw uit de voetplaatjes en pedalen te stampen. 

Anders kon je het inklikken wel vergeten. Kortom, 

het zal duidelijk zijn waarom de oudste veteraan na 

afloop moest terugdenken aan de loopgraven uit Eer-

ste Wereldoorlog. Petje af dus voor Max Haaksman, 

Peter Haaksman en Rogier Wiercx, die in respectieve-

lijk de A, B en C-klasse als overwinnaar uit de helse 

strijd kwamen. 

(En in de kleedruimte hadden alle deelnemers roze 

billetjes door de natte kou, maar daar bestaat natuur-

lijk geen foto van.)

RW

22 23
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Af Zien
Nog een paar weekjes en De Omloop gaat van start. 
Natte voorjaarsklassiekers, heerlijk om naar te kijken. 
Foto Robert van Willigenburg (www.robertvanwilligenburg.nl)
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Het wordt een stalen sculptuur met luchtige gaten. 

Midden op een kruising bij het Stadion Galgenwaard, 

de plek waar hij veel wedstrijden heeft gereden en 

die naamgever is van de club waarvan hij altijd lid 

is geweest. Laten alle Tourrenners daar nou langs 

komen bij de proloog op 4 juli!

Grote eer
‘Ik vind het een hele grote eer’, zegt Ann Koch, de 

weduwe van Noppie. ‘Hij verdient het, want hij was 

een groot kampioen. Op de racefiets en vooral op de 

stayersmotor. Kijk maar naar de talloze prijzen die 

hij heeft gewonnen.’ 

Koch-museum
Op de kast in haar woonkamer staat een rijtje 

porseleinen borden met inscriptie voor elke podium-

plaats die Noppie op een WK wist te behalen. ‘Kom 

ook maar even boven kijken’, nodigt Ann uit. In 

de logeerkamer is een klein Noppie Koch-museum 

ingericht. Met aan de muren grote en kleine foto’s 

van onze kampioen. Opnieuw een serie herinnerings-

borden. Je kunt er een servies van samenstellen. Ook 

posters van wedstrijden op Duitse winterbanen en 

elders. Een kleurrijk affiche schreeuwt in chocolade-

letters: Nop Koch tegen Tour de France-ploeg met o.a. 

Ab Geldermans, Wim van Est en Jo de Roo. Aan een 

verwarmingsbuis hangen tientallen gouden, zilveren 

en bronzen medailles met linten in de kleuren van 

Monument voor renner, 
gangmaker en erelid

Noppie Koch 
in staal vereeuwigd 

Wie had dat nou verwacht? Ons erelid Noppie Koch krijgt vijf jaar na 
zijn dood een standbeeld. Levensgroot zal de voormalige gangmaker 
op zijn grote motor te zien zijn met een baanrenner aan de rol. 

26

Zo moet het worden. 
Ann Koch en Jan van 
der Leeden showen 
het ontwerp.

Het origineel ui 1979
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de regenboog en in het rood-wit-blauw. 

Verstilde souvenirs  van een roemrijke 

carrière.

Het initiatief voor de sculptuur 

bij stadion Galgenwaard komt 

van een wat onbekende groep 

Utrechters, de werkgroep Directe 

Voorzieningen, die de historie 

wil terugbrengen in de stra-

ten van de Domstad. Jan van 

der Leeden van de werkgroep 

filosofeerde vorig jaar over de 

aanstaande Tourstart in Utrecht 

en moest toen meteen aan Nop-

pie Koch denken. ‘De Tour, het 

stadion, Koch. Voor mij was het 

gauw duidelijk dat Noppie een beeld 

verdiende. Hij was en is een bekende 

naam in Utrecht. De gemeente kon zich 

ook vinden in ons voorstel en dus zijn we 

aan de slag gegaan. We vonden een mooie 

actiefoto uit 1979 van Noppie met wereldkampioen 

Martin Venix achter de grote motor. Dat beeld heeft 

kunstsmid Rein Tupker uit Soest nu levensgroot 

uitgewerkt in staal. Vier meter lang is het en bijna 

twee meter hoog. Het komt te staan op de kruising 

van de Herculeslaan, de Weg tot de Wetenschap en de 

Laan van Maarschalkerweerd. Op 10 april wordt het 

onthuld door de burgemeester.’

Onthulling
Wie getuige wil zijn van de onthulling van dit wieler-

monument is op 10 april om 16.00 uur welkom op de 

bovengenoemde kruising. Onder meer Nop’s kinderen 

Ernestine en Noppie Koch junior zullen aanwezig 

zijn net als gangmakers en stayers uit het verdwenen 

tijdperk van de grote motoren. Als het goed is, is er 

ook een originele stayersmotor te zien (maar niet te 

ruiken).

Rogier Wiercx
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Laatst zat ik op de BBC naar een 
documentaire te kijken over een 
of andere Brit die bezig was met 
een recordpoging om de wereld 
fietsen in zo weinig mogelijk 
dagen. Of die goser het gehaald 
heeft, weet ik niet. Maar een 
hot issue tijdens zijn trip was 
zadelpijn. 

Toen hij in India was had hij last gekregen en een 

medicijnman had hem een zalfje gegeven. Het kostte 

hem bijna zijn recordpoging.

Ook zelf heb ik pijnlijke ervaringen gehad. Maar dat 

stamt nog uit de tijd dat men op plastic zadels reed 

en de kleding bestond uit wollen broeken met een 

zeemleren lap. De plooien die zich tijdens het rijden 

vormden, stonden garant voor een flink abces aan 

het zitvlak waar dokter het mes in moest zetten. 

Gelukkig is er sinds die tijd veel verbeterd.

Allereerst is de kleding enorm veel beter geworden. 

Tegenwoordig is er geen koersbroek meer zonder een 

Geheimen van de koers

Zadelpijn en andere 
intieme ongemakken

naadloze zeem en zijn er zadels in allerlei vormen en 

maten. Ook de houding, de zit, op de fiets is verbe-

terd. Allemaal zaken die bijdragen aan een verminde-

ring van de klachten. Toch komt zadelpijn vooral voor 

bij beginnende wielrenners, vandaar dat dit onder-

werp maar eens aan bod moet komen in de rubriek 

‘Geheimen van de koers’.

Zadelpijn ontstaat wanneer het weefsel bekneld 

raakt onder de druk van het lichaamsgewicht op de 

zitbeenderen. De doorbloeding van het weefsel wordt 

dan vrijwel afgesloten, waardoor het weefsel als het 

ware een zuurstoftekort krijgt, ook de afvalstoffen 

worden niet afgevoerd. De pijnreceptoren (zenuwuit-

einden die pijn registreren) van de huid zullen als 

eerste reageren, hetgeen een slaperig gevoel geeft 

aan het zitvlak. In een erger stadium zullen ook de 

pijnreceptoren in het bot reageren en dan ontstaat er 

een algehele ondraaglijke pijn.

Zadelpijn kent een aantal oorzaken, te weten: ver-

keerde kleding, verkeerd zadel, verkeerde houding 

en een te lang doorgevoerde belasting. Het onderwerp 

verkeerde kleding is al in de inleiding aangestipt, 

dat is inmiddels wel duidelijk. Een verkeerd zadel is 

een ander probleem, want wat is een goed zadel? Om 

dat te weten te komen is voorkennis vereist.

Er is een verschil tussen man en vrouw in de breedte 

van het bekken. Zou een vrouw fietsen op een he-

renzadel, dan heeft dit voor haar te smalle zadel tot 

gevolg dat het stuitbeen het zadel raakt. Dit veroor-

zaakt onmiddellijk veel pijn. Daarom zijn damesza-

dels breder dan herenzadels. Evenzo is een te smal 

zadel voor een man, vanwege deze oorzaak, ook niet 

aan te bevelen. Alleen al daarom is het aan te beve-

len om, als je een nieuw zadel koopt, dit eerst uit te 

proberen. Heb je eenmaal ‘jouw’ zadel gevonden, let 

er dan bij het kopen van een nieuw exemplaar op dat 

de breedte hetzelfde is. 

Een verkeerde houding is ook funest voor zadelpijn. 

Alleerst dient een zadel horizontaal gemonteerd te 

worden op een fiets. Aanbevolen wordt om de brug 

van het zadel horizontaal te plaatsen, comforta-

beler wordt het door het zadel iets achter-

over te monteren. Door de waterpas over 

het zadel te leggen wordt deze afstel-

ling, iets achterover dus, verkregen.

Ook de afstelling naar voor of achter is van belang. 

Monteert men het zadel te ver naar voren dan komt 

men ‘te kort’ op de fiets te zitten. Dit leidt vrijwel 

direct tot problemen in de onderrug en op langere 

termijn tot zitvlakproblemen. Monteert men het 

zadel daarentegen te ver naar achteren, dan gaat men 

schuiven op het zadel. Men komt dan eigenlijk op 

de smalle punt van het zadel te zitten, waardoor het 

stuitje pijnlijk geraakt gaat worden.

Een eenvoudige manier om het zadel goed naar voren 

cq naar achteren te plaatsen is de volgende. Ga op 

de fiets zitten en houdt de pedalen horizontaal. Het 

middelpunt van de knie moet dan loodrecht boven 

de pedaalas zitten. Staat het zadel te ver naar voren, 

dan zal de loodlijn vanuit de knie voor de pedaalas 

uitkomen. Sleutelen dus.

zadelterugstand
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Ook de 

zadel-

hoogte is van belang. 

Als je te hoog zit, dan gaat je bekken kantelen bij 

elke pedaalbeweging, hetgeen pijnlijke schuurplek-

ken op het zitvlak oplevert. De zadelhoogte bepaal 

je door op de fiets te gaan zitten met één van beide 

pedalen in het verlengde van de zitbuis naar bene-

den. Men moet dan de hak van de schoen met een 

ontspannen en gestrekt been kunnen raken. Moet 

men zich rekken om de pedaal te raken, dan moet 

het zadel omlaag. Blijft daarentegen de knie gebo-

gen, dan moet het zadel omhoog. Opnieuw sleutelen 

dus.

Een te lang doorgevoerde belasting kan ook 

oorzaak zijn van zadelpijn. Vooral in het voor-

jaar, wanneer er lange duurritten op het programma 

staan, kan dit nogal eens tot problemen leiden. Een 

aantal simpele tips kan dit probleem verhelpen: 

• Ga tijdens het fietsen regelmatig rechtop staan, 

waardoor de druk op de huid van dijen en billen 

tijdelijk wegvalt en de samengedrukte weefsels 

de tijd krijgen om zich te herstellen. Gebruik 

bijvoorbeeld de heuvels en dalen die u tegenkomt 

om dit te doen.

• Ga regelmatig verzitten en probeer ook op het 

achterste deel van het zadel te zitten, waar meer 

ondersteuning is en minder druk op het kruis. 

Beweeg regelmatig heen en weer en naar voren 

en achter, om de druk te verlichten of te variëren.

Op het internet zijn nog vele andere tips te vinden 

over dit onderwerp. Hieronder een keuze:

• Smeer of vet het zadel regelmatig in waardoor het 

zacht en meegevend blijft.

• Was de fietsbroek in antibacterieel wasmiddel en 

spoel hem goed uit zodat er geen zeepresten in 

blijven zitten.

• Verzorg de huid goed met een vochtinbrengende 

verstevigende bodylotion. 

• Onderbroek? Draag geen onderbroek onder je 

fietsbroek!

• Draag nooit een ongewassen fietsbroek. Was dus 

na iedere rit je fietsbroek. Stop je broek ook niet 

in de droger, dit is niet goed voor de zeem.

• Het is per wielrenner verschillend: probeer het 

eens een weekje en kijk of je baat hebt bij je 

zitvlak insmeren met vaseline.

• Bij zadelpijn onderweg, stap af, rust wat of loop 

een stukje. (Een beetje wielrenner doet dat niet 

natuurlijk.)

Ab Nederlof
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34 3534 35Begin 2014 is er een werkgroep gevormd. We hebben 

een online-strateeg gevraagd om mee te denken over 

het bredere kader waarbinnen de website moet gaan 

functioneren. In enkele afspraken, via een enquête 

onder leden en in een actieve workshop met een 

aantal geïnteresseerden, hebben we samen aan de 

online-strategie gewerkt.

Het ontwerp
De site moest overzichtelijk en gebruiksvriendelijk 

worden. Dus hebben we veel aandacht besteed aan 

het ontwerp om de gebruikerservaring zo goed mo-

gelijk te maken. Het ontwerp van de site is daarom 

gebaseerd op het onepage design principe, waarbij 

de content voornamelijk uit één (lange) pagina 

bestaat. Via de redactie van de Cadans zijn we aan de 

vele prachtige beelden gekomen die in de site zijn 

verwerkt.

De techniek van de website
Deze website is gebaseerd op WordPress, een persoon-

lijk publicatieplatform dat gericht is op schoonheid, 

webstandaarden en gebruiksgemak. WordPress is ook 

nog eens geheel gratis. WordPress is bij veel mensen 

bekend en beschikt over een zéér gebruiksvriendelijk 

CMS (Content Management Systeem). De site heeft 

een rechtensysteem plug-in zodat redacteuren hun 

eigen afdeling kunnen onderhouden. De voorkant 

van de website is speciaal voor Het Stadion ontwor-

pen en gebouwd in WordPress. 

Deze website is responsive opgezet: hij werkt op alle 

beeldresoluties. Of het nu een desktopcomputer is, 

een laptop, een tablet, of een smartphone, de site 

wordt altijd optimaal op het scherm weergegeven.

Omdat de oude website niet 
meer functioneerde op grafisch, 
interactief en technisch gebied, 
zijn wij bezig gegaan met de 
ontwikkeling van een geheel 
nieuwe website. 

Bij de ontwikkeling van een nieuwe website wilden 

we:

• Alle wielersportdisciplines van WV Het Stadion op 

smaakvolle en professionele wijze online presen-

teren.

• De content (inhoud) op een heldere en eenvou-

dige manier toegankelijk maken.

• Een administratiesysteem invoeren dat voor 

verschillende aangewezen leden toegankelijk is 

en waarop de content eenvoudig geplaatst en 

gewijzigd kan worden.

• De club professioneel presenteren, zodat er meer 

leden aangetrokken worden.

De desktopversie van de website maakt gebruik van 

Parallax Scrolling, een techniek waarbij content met 

verschillende snelheid over elkaar heen scrolt. Dit 

geeft een speels beeld en diepte aan de homepage.

Deze homepagina alleen al bestaat uit ruim 1350 

regels code in php, html & javascript. Dit allemaal om 

onder andere de slideshow, parallax animaties, side-

menu navigatie, laatste nieuws selectie, kalender en 

sponsoren weer te geven. Tel daar nog de 1946 regels 

css stylesheets bij op, waardoor de hele website van 

kleur, lettertype, kolombreedtes, hoogtes, marges en 

opvullingen is voorzien. 

Sociale media
Ook op het gebied van sociale media doet de website 

goed mee. Verschillende afdelingen onderhouden een 

Facebook- en een Twitter-pagina die vanuit de site 

allemaal te benaderen zijn. Daarnaast is het ook mo-

gelijk pagina’s via deze media te delen door middel 

van de ‘share’ knoppen die op elke pagina linksboven 

in beeld verschijnen. We hebben ook veel energie 

gestoken in de SEO (search engine optimalisation) 

van de website, zodat de site straks zo goed mogelijk 

door Google en andere zoekmachines geïndexeerd zal 

worden. Het zoeken en het plaatsen van de content 

heeft hier ook een rol gespeeld. Gelukkig hebben we 

hierbij hulp gehad van verschillende leden van de 

vereniging.

Het eindresultaat mag er wezen en daar zijn we 

dan ook zeker trots op! We hopen dat er nog meer 

enthousiaste redacteuren met de website aan de slag 

gaan om het geheel NOG beter te maken en dat ieder 

lid van Het Stadion veel aan de site zal hebben en er 

veel gebruik van zal maken.

Bas Kwaaitaal en Raymond Bas
de ontwerpers van Archiware web&3dstudio

Hoogstandje van 
design en techniek

Nieuwe 
website 
werkt. 
Gebruik 
’m!

Websitewerkgroep aan de slag

www.wvhetstadion.nl
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met onderdelen van eigen keuze. Custom made  

noemen ze dat bij No Limit Cycling. Ook vrouwen 

die wielrennen kunnen hier terecht met hun vragen. 

Linda weet er uit eigen ervaring alles van. Voor fiet-

sende vrouwen heeft ze zelfs frames met een aparte 

geometrie.

Bikefitting
Wie hier een fiets koopt gaat eerst zelf langs de 

meetlat van Bikefitting.com om de ideale geometrie 

van het frame te bepalen. De computer berekent hoe 

de fiets en de onderdelen moeten worden ingesteld. 

Na aflevering rijdt de klant eerst een tijdje om zelf te 

voelen of alles klopt. Is dat niet helemaal het geval 

dan worden de pijnpunten afgetast met de Laser. Bij 

dat millimeterwerk komt bijvoorbeeld lengteverschil 

Een bijzondere winkel, dat is zeker. Modern, groot 

en toch intiem. Met prachtige fietsen in helder licht. 

Een plek om te dromen en te smullen. Aan de grote 

praattafel vertelt Linda wat er zo bijzonder is aan No 

Limit Cycling. Vanuit de werkplaats vult Arjan haar 

woorden aan.

‘Onze zaak is vier jaar jong. We verkopen racefietsen 

en mountainbikes. In de werkplaats is veel techni-

sche kennis voorhanden. Klanten zeggen: “Jullie 

kunnen alles”. In principe kun je hier racefietsen 

van alle merken kopen. We zijn erkend dealer van 

Pinarello, Isaac, Colnago, Cipollini, KTM en Fuji. Van 

die laatste twee merken verkopen we ook mountain-

bikes.’ Dat zijn allemaal kant-en-klare fietsen. Wie 

iets heel bijzonders wil, stelt zijn fiets zelf samen 

ben tijd dan komen we jou en je fiets ophalen. Ook 

kun je buiten openingstijden een serieuze afspraak 

maken voor een fietsaankoop.’

Trainingsevenementen
Dat No Limit Cycling ook letterlijk geen grenzen kent 

blijkt uit de mogelijkheid voor klanten om deel te 

nemen aan buitenlandse fietsevenementen. Onder 

het motto “Jij fietst als een prof en wij doen de rest” 

is er jaarlijks een georganiseerde klimtraining in 

de Franse Alpen. In het voorjaar kun je met een ex-

profwielrenner trainen op Mallorca. En mountainbi-

kers genieten twee keer per jaar van een weekendje 

Monschau in de Eifel. 

Linda’s droomfiets
Terwijl Arjan druk aan het sleutelen is, vragen 

we zachtjes aan Linda van welke fiets ze wel eens 

droomt. Haar lichaamshouding ontspant: ‘Van de Ci-

pollini Lógos. Wat een prachtige geometrie! Ik zie er 

Mooie Mario in’, fluistert ze en kijkt verlekkerd naar 

het geheel Italiaanse product onder de spotlights. 

Rogier Wiercx

No Limit Cycling is tot en met 2017 hoofdspon-

sor van Het Stadion. Het Italiaanse merk Vitto-

ria is subsponsor. Nieuw is dat Vittoria behalve 

racebanden nu ook wielen fabriceert met een 

losse cassettehouder. Stadionleden krijgen bij 

No Limit Cycling tien procent korting op alle 

artikelen behalve op arbeidsloon.

De fietsenwinkel in Zeist Noord ligt een beetje 

verborgen. Je kunt er het beste op twee manie-

ren komen: via de Dijnselburgerlaan en dan is 

de ingang naast het pand van Pet’s Place. Of via 

Bergweg 167 maar dan aan de achterkant van 

dat pand.

in de benen aan het licht. Of de oorzaak van pijn in 

de onderrug of in een knie.

Veel service
Al die aandacht voor precisiewerk zal wel duur zijn, 

denk je dan. Maar dat hoeft niet. ‘We hebben al een 

leuke wegfiets voor de jeugd en beginners voor 700 

euro. En mountainbikes vanaf 450 euro. 

Onze duurste fiets kost tienduizend 

euro. En iedereen geniet goede service. 

Na een half jaar krijgt je nieuwe fiets 

een gratis servicebeurt. Eigenlijk gaan 

we best ver met die service. Als het moet 

halen en brengen we de fiets. Wie met 

pech langs de weg staat kan ons altijd 

bellen. Als het echt nodig is en we heb-

En betere waar én tien procent

Onze nieuwe 
clubsponsor. 
Aangenaam!

Arjan en Linda van No Limit Cycling
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Fietsenrek voor de deur. Pal ernaast een hogedrukpomp als service voor 
klanten en passanten. Welkom bij No Limit Cycling in Zeist.
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Even voorstellen. Mijn naam 
is Rob van Dijk en ik fiets 
op de club in de B-groep. 
In 2014 heb ik de 100cols 
tocht volbracht en ben ik 
geregistreerd op de site van 
de 100cols. 

De 100 
cols tocht in 
drie jaar

Fred (mijn vader) heeft deze tocht ooit met bepak-

king gereden en hij vond dat we dit ook eens mee 

moesten maken. Wij konden het gelukkig doen met 

een volgauto die Fred bestuurde en die onze spullen 

van camping naar camping bracht. Samen met Peter 

en Tom, allebei ex-Stadion renners, zijn we begonnen 

aan de tocht. Twee weken lang, iedere dag hetzelfde 

ritme: ‘s ochtends eerst eten. Tent afbreken. Spullen 

in de bus. Fietsen van ongeveer 9:00 tot 17:00. Tent 

opzetten. Wassen. Eten en dan weer naar bed. En dat 

noemen wij fietsers dan vakantie.

Ultiem
Op de site van de 100cols wordt de tocht omschreven 

als de ultieme uitdaging voor de fietser. Ruim 4000 

kilometer over alle grote gebergten van Frankrijk, 

over ruim 100 cols en ruim 100 côtes. Vergis je niet. 

Sommige côtes zijn net zo zwaar en lang als de cols.

De route loopt van Saverne, vlakbij Mulhouse, door 

het middengebergte. Vervolgens de Pyreneeën van 

links naar rechts en dan de Alpen. Zo start je licht en 

eindig je met het zwaarste gedeelte. Wij hebben de 

route over drie jaar verdeeld in twee weken per jaar. 
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We zijn de tocht gestart aan de voet van de Mont 

Ventoux in Malaucene. Op dag 1 reden we rond de 

Mont Ventoux om vervolgens deze achter te laten op 

weg naar de grote Alpenreuzen. Met de mooie lange 

klimmen en afdalingen en mooi weer hebben we dit 

stuk van de tocht afgerond. 

Achtbaan

In het tweede jaar zijn we in Saverne begonnen om 

zo door het middengebergte naar de Pyreneeën te 

fietsen. De etappes waren hier wat langer en het 

gebied is heuvelachtig met enkele bergen in het mid-

den van Frankrijk. Dat betekent continu op en neer, 

zoals ik het noemde “een achtbaan”. Lastig om in een 

lekker ritme te komen, niet mijn favoriete gedeelte 

van Frankrijk. Op de laatste dag van deze twee weken 

komen we aan bij de Pyreneeën.

Eindelijk het derde jaar met de Pyreneeën en de 

finale op de Mont Ventoux. Voor ons veel bekende 

cols vanwege de cyclosportieven die we hier hebben 

gereden. Mooie cols waarbij je klimt tot de top. In de 

Alpen, waar de klimmen langer zijn, wil je nog wel 

eens wat dalen tijdens de klim.

Na enkele dagen was het afwachten of we de Mont 

Ventoux al konden zien. Dit gebeurt pas op de laatste 

dag. Met een korte etappe en een foto op de top van 

de Mont, mochten het afdalen en finishen bij de 

camping waar we twee jaar geleden begonnen waren. 

Dit voelde wel even vreemd.

Profploeg

De 100cols tocht is inderdaad echt een uitdaging. 

Vooral voor je achterste. Wij hebben tijdens deze we-

ken nagenoeg geen problemen gekregen. Goed weer 

gehad. De route gaat over zo weinig mogelijk drukke 

wegen. We kregen zelfs nog complimenten over onze 

kleding. Er staat namelijk groot BMC op dus men 

dacht dat we in kleine profploeg reden. 

Voor meer info en verhalen over de 100 cols zie de 

site van de 100 cols: www.100cols.nl.

Rob van Dijk
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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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Nelly in het geel

’Wielipedia’
De Tour moet nog starten 
maar onze voorzitter Nelly 
Voogt heeft al een gele trui 
gewonnen. Zelfs met de 
handtekening van Lars 
Boom erop. 

Misschien wist je het nog niet, maar Nelly is een wan-

delende wieler-encyclopedie, een soort Wielipedia. Die 

giga-kennis maakt van haar een fenomenaal quizbeest. 

Tijdens Le Quiz bij de start van het Tour-jaar in de Winkel 

van Sinkel verpulverde ze dan ook alle tegenstanders. En 

de zaal zat vol met echte of zelfbenoemde wielerkenners. 

Dus is de triomf voor Nelly des te groter.

Ze won met Le Quiz een gele trui 

en zei spontaan: ‘Die stel ik 

ter beschikking voor de 

Stadion-jeugd.’ Dus 

jongelui, binnen-

kort gaat Nelly 

voor jullie een 

wielerquizje 

of een loterij 

organiseren. 

En dan is 

de gele trui 

natuurlijk de 

eerste prijs!

RW
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Het startschot voor het Grand 
Départ lijkt wel een schot hagel. 
De kogeltjes raken behalve het 
doel ook de omgeving. 

In de aanloop naar de Tourstart hebben de 

Utrechtse wielerclubs elkaar voor het eerst ge-

vonden. Onder druk wordt immers alles vloeibaar. 

Ook wielerclubs die traditioneel ieder onder 

een stolp hun eigen ding doen. Nu staan ze niet 

langer met hun ruggen naar elkaar maar met hun 

gezicht. En die aanblik bevalt onverwacht goed.

Sinds half november werken De Volharding, 

Domrenners, het Ledig Erf, CS030 en Het Stadion 

samen in de Stichting Ronde van de Maliebaan. 

Ooit organiseerde die stichting afwachtingswed-

strijden voor de Ronde van Midden-Nederland op 

de Maliebaan, het oudste fietspad van Nederland. 

Na jaren van inactiviteit is de Stichting weer 

wakker gekust. Nieuwe bestuurders traden aan en 

hup met de geit. Samen organiseren ze eind mei 

en half juni het Para-cycling Weekend Utrecht en 

het Utrechts Tijdrit Kampioenschap op Het Lint, ‘t 

Utrechts Wielerweekend met criteriums op de Ma-

liebaan en in het Wilhelminapark, de Grote Prijs 

Maarten Ducrot op de Nedereindse Berg en Ga 

Toch Fietsen-clinics voor wijkbewoners. Een am-

bitieus programma voor alle Utrechters: fietsers, 

wielrenners, m/v, jong/oud en valide/invalide.

Die plotselinge samenwerking is te danken aan 

euforische gevoelens over de naderende Tourstart 

én aan een unieke pot geld van de gemeente. 

In het stadskantoor begrijpen ze heel goed dat 

het miljoenen verslindende Grand Départ scheve 

ogen zou geven als er geen kruimels van de tafel 

zouden vallen voor de Utrechtse wielrennerij. Het 

zijn royale kruimels geworden, genoeg voor een 

overheerlijke kruimeltaart. ‘Activatieprogramma’ 

noemen de ambtenaren die taart. Bedoeld om 

mooie activiteiten te organiseren voor Utrechtse 

wielrenners en andere fietsers.

Dat ook de Utrechtse wielerverenigingen nu 

geactiveerd zijn om samen te werken klinkt veel-

belovend. Maar of het op langere termijn beklijft 

moet nog blijken. In ieder geval wil de Stichting 

Ronde van de Maliebaan de komende jaren blijven 

doen wat haar naam belooft. Daar zoekt ze nu al 

sponsors voor. Mijn vraagpunt is welke stappen de 

clubbestuurders nu durven zetten om in 2016 en 

later ook zo constructief te blijven samenwerken. 

Ik hoorde onlangs een opvallende analyse van 

de stand van zaken uit de mond van Kim Pfeifer, 

voorzitter van de Stichting Ronde van de Malie-

baan: ‘Elke Utrechtse club bedient nu een eigen 

segment van het wielrennen. Zo vullen de clubs 

elkaar mooi aan.’ Als het waar is dat de clubs de 

markt min of meer verdeeld hebben dan zijn ze 

dus niet elkaars concurrenten maar supplemen-

ten. Zien de bestuurders dat ook zo? En zien ze 

daarin kansen voor nieuwe dwarsverbanden? 

Wordt het bijvoorbeeld dankzij de Tour makkelij-

ker om gebruik te maken van elkaars faciliteiten 

en activiteiten?

Ik weet het antwoord op die vraag niet, maar ik 

hoop het van harte. Weg met de hokjesgeest!

Rogier Wiercx


