
Pijnacker beleefde zaterdag een
zeer geslaagde Wielerdag. Het weer
hield zich prima, er waren mooie
koersen te zien en zeker tegen het
eind van de dag nam de publieke
belangstelling toe. De koppeltijdrit
was net als in Nootdorp een heel
geschikte afsluiter. Deze tijdrit
voor tweetallen uit eigen dorp of
regio met familie en vrienden langs
het parcours was goed voor veel
spektakel.

Door Sjaak Oudshoorn

De Pijnackerse Wielerdag begon met
de echte KNWU-wedstrijden. De
nieuwelingen gingen als eerste van
start en kregen een behoorlijke bui
op hun ‘dak’. Uit een kopgroep van
vijf kwam de winnaar naar voren. Dat
werd Restorerijder Martin Pluto die
zijn zesde zege van het seizoen boek-
te. Teamgenoot Adne van Biest werd
tweede voor Yentle Ruingard uit
Noord-Holland. Stef Zeestraten uit
Pijnacker werd netjes negende.
De koers bij de junioren bood niet
heel veel spektakel. Het peloton was
daar ook te klein voor. Al snel gingen
de sterke Fabio Jakobsen en de lo-
kale held Jeroen van der Meer er van-
door. In de sprint was Van der Meer
kansloos maar hij was heel content
met een tweede plaats in eigen dorp.
Pijnackernaar Rienk Engele werd
keurig zesde.
De mooiste koers van de dag was die
van de elite/beloften. Een grote groep
maakte er een snelle en harde koers
van met een gemiddelde snelheid van
rond de  kilometer per uur. Op een
klein rondje met vier bochten bete-
kent dat een snelheid van boven de
vijftig per uur op de rechte stukken.
De winnaar kwam uit een groep van
ruim dertig renners. De ervaren Coen
Vermeltfoort – hij wil zo snel moge-
lijk naar een professionele formatie
– was misschien niet de sterkste maar
wel de slimste. Hij won de sprint en
boekte de elfde zege van dit jaar. Pa-
trick Bos werd tweede en Koos Je-
roen Kers derde. Regiorenner Milan
van der Ende werd zevende.
De lange sterke Robbert Schaap won
bij de amateurs voor Rikkie Dijkhui-
zen en Marcel Alma. Marc den Hoed
werd zeventiende en Robert Koppers
van Restore kwam als nummer 
over de streep: hij werd vooraf in het
roodwitblauw gehuldigd als Neder-
lands kampioen bij de dertigplussers,
een prestatie die hij in  ook al
eens leverde.

Lokaal
Na de officiële KNWU-wedstrijden
kreeg het wielergebeuren een sterker
lokaal karakter. De trimmers kwa-
men in de baan. Eerst de mannen
boven de . Jan Hogervorst won
voor André van der Burg en Erik van
Trigt. Grappig was dat bij de renners
onder de  jaar ook twee ‘krasse
knarren’ op het podium kwamen, na-
melijk (weer) Erik van Trigt op een
tweede plek en John van Etten op de
derde. De organisatie vroeg zich even
af wat men daarmee aan moest, maar
ze hadden legaal meegedaan. Geluk-
kig was de winnaar wel een jonkie,
namelijk Joost van der Helm.

Jeugd
Daarna was het tijd voor Rabo Dikke
Banden Races van de jeugd. Petra den
Boer van de Rabobank Zuid-Holland
Midden loste de startschoten bij de
drie wedstrijdjes. Ze loste daarmee
burgemeester Francisca Ravestein af
die bij de trimmers het pistool vak-
kundig hanteerde.
Het was weer aandoenlijk om te zien
hoe verschillend jongens en meisjes
zo’n wielerwedstrijd beleven. Som-
migen willen winnen en geven alles,

terwijl anderen gewoon lekker een
paar rondjes rijden; niet te wild en
intussen genietend van de aanmoe-
digingen vanaf de zijkant.
Speaker Claudio Houtman voorzag
het geheel van commentaar al was hij
tijdens het eerste wedstrijdje even
met stomheid geslagen vanwege een
tijdelijke stroomstoring. Daarna her-
pakte hij zich snel. Bij de middelste
leeftijdsgroep deed zich in de laatste
bocht een valpartij voor. Sem van
Venrooij viel hard en was meteen
kansloos. Bij Ryan Ammerlaan liep
de ketting er af. Hij had de tegen-
woordigheid van geest om rennend
het laatste stuk af te leggen en werd
nog tweede.
Het was allemaal aandoenlijk om mee
te maken. Voor Xavier Bijl was zelfs
een spandoek gemaakt. Hij kon geen
potten breken, maar bleef een be-
paalde rivaal voor, zodat zijn dag niet
meer stuk kon. Alle nummers  tot en
met  mochten bij de prijsuitreiking
hun verhaal doen bij de speaker. Best
spannend om ineens zo’n microfoon
voor je neus te krijgen en jezelf terug
te horen vanuit de geluidsboxen langs
het parcours. Ging het goed: ja. Ben
je tevreden: ja. Ben je moe: nee. Doe
je volgend jaar weer mee: ja natuur-
lijk. Of: nee, ik ben te oud! Degenen
die te ‘oud’ zijn, kunnen natuurlijk

doorstromen naar het echte wieler-
werk. Jonge talenten laten kennis-
maken met de sport, dat is immers
het doel van de Dikke Banden Races.
En menig renner/renster is zo begon-
nen.

Koppeltijdrit
Toen de jeugd klaar was en het al een
beetje ging schemeren, was het tijd
voor de koppeltijdrit. Vrouwen, com-
binaties van pa/zoon of ma/zoon en
mannelijke duo’s in de B- en A-groep
kwamen in de baan en zorgden zoals
gezegd voor veel spektakel. Echt een
leuk en spannend onderdeel, omdat
de speaker meteen de tussentijden
kan delen met het publiek. Dat maakt
het heel spannend.
Bij de vader/zoon-combinaties kwam
de eerder gevallen Sem van Venrooij
weer stoer aan de start met zijn pa
Ralph. Echt een bikkel deze jongen.
Nick Brand reed samen met zijn moe-
der Monique, ook dapper. Menno en
Neil Ammerlaan wonnen, net als in
Nootdorp. Zij werden dus ook totaal-
winnaar bij de ouder/kind-teams.
Bij de vrouwen won De Viergang, net
voor Arctic met Residentie Security
op de derde plek. In de totaalstand
werd Arctic niettemin eerste.
Bij de B-teams won Jan Groen Tegels,
met Peter van Venrooij en Pieter

Wervelende Wielerdag in Pijnacker

Dennis van der Meiden met de buit.

Jeroen van der Meer tevreden met zijn tweede plaats bij de junioren.

Martin Pluto verslaat bij de nieuwelingen Adne van Diest.

De beste koppeltijdrijders: Björn, Milan.De eerste drie bij de amateurs.

Diepte-interview voorafgaand aan de Dikke Banden Race.

Een heuse kopgroep bij de jongens van 8 en 9 jaar.

Fijne sponsor Ad Bakker van AB mag van speaker John het startschot lossen.

De nieuwe burgemeester schiet de trimmers weg.
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Braat, net voor De Viergang. Het
scheelde nog geen twee seconden en
daardoor was de spanning te snijden.
Met Nootdorp erbij opgeteld werd De
Viergang met Dré Remmerswaal en
Sjors van der Quast net eerste.
Bij de A-teams was Van Vliet Contai-
ners net als in Nootdorp oersterk de
beste. Björn van Buijtene en Milan
van der Ende hadden vier seconden
voorsprong op AAC met Frans en Art
van Winden. Zij werden in de totaal-
stand ook tweede. Het team Water-
snijden met Marco Nederlof en Ro-
bert de Hoog werd derde en verdrong
daarmee Stekpuntje met Jan en Mai-
kel Hogervorst van de derde plaats in
de eindscore.

De uitgebreide huldiging, met Miss
Kayleigh Ammerlaan de hele dag in
een hoofdrol, was het slotstuk van de
ste Pijnackerse Wielerdag. Althans
wat het fietsen betreft. De muziek
nam het een stukje verderop over
met een optreden van de uitstekende
Westlandse band Dik die onlangs bij
Prunuspop iets te kort in actie kwam
maar dat nu ruimschoots goed maak-
te. Het bleef nog lang gezellig druk
bij het muziekpodium en de biertent
van De Guijter. Op naar de ste
Ronde van Pijnacker in de zomer van
.

Uitslagen
Nieuwelingen: . Martin Pluto, .
Adne van Diest, . Yentl Ruijngard, .
Herman Brinkman, . Max Mesman,
. Stefan Zeestraten.
Junioren: . Fabio Jakobsen, . Je-
roen van der Meer, . Jesse van den
Enden, . Thomas Hooije, . Noah van
der Meer.
Elite/beloften: . Coen Vermelt-
foort, . Patrick Bos, . Koos Jeroen
Kers, . Lars van der Vall, . Jurgen
van Diemen.
Amateurs: . Robbert Schaap, . Rik-
kie Dijkhuizen, . Marcel Alma, .
Henk de Jong, . Albert van Riessen.
Trimmers 45-plus: . Jan Hoger-
vorst, , André van der Burg, . Erik
van Trigt.
Trimmers 45-min: . Joost van der
Helm, . Erik van Trigt, . John van
Etten.

Rabo Dikke Banden Race
7-8 jaar: Jongens: . Jurre Vloet, .
Matz de Groot, . Kris van Winden,
. Floris Kollen, . Olivier Kollen, .
Timo van der Hulst, . Tijn Knevel, .
Timo Koot, . Justin van der Helm.

7-8 jaar meisjes: . Demi Brand, .
Dagmar van Hoogstraten, . Fenna
Brand.
8-9 jaar jongens: . Nick Brand, .
Ryan Ammerlaan, . Sem Knevel, .
Joshua van Hoogstraten, . Kaj Boon-
man, . Morris Remmerswaal, . Xa-
vier Bijl, . Ari Mohammed, . Gio-
vanni Dupon. Sem van Venrooij viel
op het laatste rechte eind hard. Start-
te later wel met zijn vader Ralph in
de koppeltijdrit en zei: “Deze fiets is
nog heel.”
8-9 jaar meisjes: . Naomi Moen, .
Calleigh van Baarle, . Noa Jacobs, .
Sara Jacobs.
11-12 jaar jongens: . Neil Ammer-
laan, . Joris Gudde, . Timo Frensch,
. Brandon van Baarle, . Teije Boon-
man, . Louis van der Burg, . Luke
Remmerswaal.
11-12 jaar meisjes: . Bodine Vol-
lering, . Larissa Hart, . Kiki van de
Ham, . Amber Koot.

Koppeltijdrit
Vrouwen: . De Viergang (Sharon
van der Meer en Rylana Soepenberg),
. Arctic (Sonja van Venrooij en Willy
van Etten), . Residentie (Marjon
Post en Rina Adriani). Totaalstand: .
Arctic, . Viergang, . Residentie.
Ouder/kind-combinaties: . Am-
merlaantjes (Menno en Neil),  Ven-
rooijtjes (Ralph en Sem), . Brandjes

(Monique en Nick). Totaalstand: Am-
merlaantjes winnaar.
B-teams: . Jan Groen Tegels (Pieter
Braat en Peter van Venrooij), . Vier-
gang (Sjors van der Quast en André
Remmerswaal . BBQ (Co de Koning
en Nick van de Sande), . Van der
Helm Bedrijven (Amile Berkhout en
Jan van der Ploeg), . Civil At Hart
(Peter Oosterman en Ron ’t Hart).
Totaalstand: Viergang winnaar.
A-teams: . Van Vliet Containers
(Björn van Buijtene en Milan van der
Ende), . AAC (Frans en Art van Win-
den), . Watersnijden (Marco Neder-
lof en Robert de Hoog . Stekpuntje
(Jan en Maikel Hogervorst), . Arctic
(Hans Post en Arie-Pieter van Etten).
Totaalstand: Van Vliet winnaar.

De winnende ouder-zoon-combinaties.

Het bleef nog een tijdlang gezellig rustig.

Het vrouwenkoppeltijdritpodium.

Gewoon lekker fietsen.

Ketting eraf: dan maar lopend tweede.

Het podium bij de B-koppeltijdrijders.

Uitstekende livemuziek vanuit het Westland.De miss van 2015?

Als je maar van je grootste concurrent wint...

Nederlands kampioen 30 plus Robert Koppers met Miss Kayleigh.Partytent opbouwen met windvlaagjes valt niet mee.

Onbedreigd de winnaar. Eén van de meisjeswinnaars.
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