
In 2017 is de zestigste 
Ronde van Pijnacker. Althans 
officieel. Er zijn knipsels en 
er doen verhalen de rond 
dat ook voor 1958 al wieler-
koersen werden georgani-
seerd in Pijnacker. Toch blijft 
1958 te boek staan als het 
startjaar. Komende zaterdag 
is de 58ste aflevering. 

De organisatie heeft weer een mooi 
programma in elkaar weten te 
draaien voor komende zaterdag. 
Geen verwende dure profs aan 
de start op de Meidoornlaan in 
Pijnacker-Noord maar veel liever 
lokale helden en aanstormende ta-
lenten. De Dikke Banden Races, de 
junioren met inbreng van Restore, 
de burgerrondes en niet te vergeten 

de Jong & Oud Koppeltijdrit; daar 
komen de mensen voor. Naast uiter-
aard de gezelligheid en het sociale 
contact langs het parcours. 

Dat is ondanks alle werkzaamhe-
den in Pijnacker-Noord toch weer 
hetzelfde als vorig jaar. Een mooi 
kort rondje met na de start op de 
Meidoornlaan, de Groen van Prin-
stererlaan, de Acacialaan, de Gou-
denregensingel en vervolgens weer 
linksaf de Meidoornlaan op. Daar 
is niet alleen de start/finish maar 
ook de tent van café De Guijter 
waar ’s avonds om 21.00 uur na het 
wielerevenement een muziekfeest 
losbarst. 

In deze wielerbijlage interviews 
en voorbeschouwingen, maar ook 
verhalen over mensen die terug 
van weggeweest zijn na een periode 
van gezondheidsproblemen, zoals 
jurylid Fer Jantschik en Tourwin-
naar Jan Janssen, maar ook voorma-
lig Restoreploegleider Paul van der 
Sman. 

Doe mee aan de Dikke Banden Races. Meld je alvast aan of kom zaterdag gewoon naar het parcours met 
je fiets.  
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Ronde van Pijnacker op weg naar de zestig 

Koppeltijdrit voor Jong & Oud Parcoursbouwers al om zeven 
uur in touw Jong & Oud
Sinds een aantal jaren is een vaste 
groep parcoursbouwers al vanaf 
zeven uur in de morgen bezig met 
het ophangen van vlaggen en 
spandoeken. Rond half tien moet 
alles paraat zijn voor de start van de 
eerste wedstrijd.  

Drie van de vier parcoursbouwers 
werken al dan niet toevallig bij Van-
derHelm Bedrijven waarover elders in 
deze bijlage een artikel. Nummer 4 is 
Koos van der Stap. De drie medewer-
kers van VanderHelm zijn Kees Rem-
merswaal, Frans van Wijk en Patrick 
van der Lans die onder meer ook bij 
Jeugdland, Villa Casper en de Oranje-
vereniging Pijnacker vrijwilligerswerk 
doet. Dit allemaal naast een volledige 
werkweek. Patrick vindt het gewoon 
gezellig om maatschappelijk nuttig 
bezig te zijn. “Als je het met plezier 
doet, dan is het geen moeite.”
Dat gaat ook op voor Kees en Frans 
die als chauffeur van VanderHelm 
Bedrijven ook al vele jaren van de 
partij is bij de Kraaienrit, een Noot-
dorps evenement waarbij honderd 
vrachtwagens met bewoners van Ipse 
Nootdorp een rondrit gaan maken 
door de regio. Na afloop is er dan 
een groot muziekfeest. Voor Frans 

geldt hetzelfde als voor Patrick van 
der Lans: je doet wat nuttigs voor 
de samenleving en de medemens en 
intussen maak je een leuk evenement 
mee. 
Voor de Ronde van Pijnacker geldt 
hetzelfde. Als het parcours ‘staat’ gaan 
de mannen echt niet huiswaarts, maar 
genieten van de diverse wedstrijden 
en het vertier eromheen. En als de 
laatste renner over de streep is de hul-
digingen voorbij zijn, worden snel alle 
vlaggen en spandoeken weggehaald. 
Dat gebeurt met behulp van profes-
sioneel materieel, onder meer een 
kraan met een ‘bakkie’ waarin Koos 
van der Stap doorgaans plaatsneemt. 
De parcoursbouwers zorgen er ook 
voor dat twee aggregaten op hun plek 
komen te staan. Het aansluiten van 
de elektriciteit hoeven ze niet te doen. 
Het geluid wordt in orde gemaakt 
door het bedrijf dat daarvoor al jaren 
wordt ingehuurd en de dranghekken 
worden neergezet en verwijderd door 
een bedrijf.  
Kees Remmerswaal is van de par-
coursbouwers degene die het dichtst 
bij het wielrennen staat. Hij is dan 
wel nooit officieel wielrenner geweest 
zoals broer Dré, maar is al vele jaren 
toerfietser en heeft de Alpe d’Huez 

een groot aantal malen bedwongen 
voor het goede doel. “Ik was vroeger 
geen fietser maar een marathonloper. 
Mijn record is drie uur en twee mi-
nuten. Zelf maak ik er liever 2.62 uur 
van. Dat klinkt sneller”, aldus Kees. 
De vier parcoursbouwers doen het 
vrijwilligerswerk graag, alleen al 
omdat ze de Ronde van Pijnacker 
als evenement gewoon meer dan de 
moeite waard vinden om zich voor in 
te zetten. “Het is een mooie traditie 
die zeker niet mag verdwijnen”,  zeg-
gen de heren in koor.  

Programma
10.30 uur: Junioren 65 km 
12.15 uur: Masters 40 plus  55 km 
13.30 uur: Amateurs 60 km 
15.15 uur: Elite mannen/beloften 90 km 
17.30 uur: Dikke Banden Race,  2, 3 en 4 ronden 
18.30 uur: Burgers 45-plus,  45 minuten 
19.30 uur: Burgers 45-min,  45 minuten
20.20 uur: Koppeltijdrit jong en oud,  drie ronden
21.00 uur: Start muziekprogramma 

Zaterdag 17 augustus 2013 

Rabobank Ronde van Pijnacker

   5

6 e
 editie
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De Ronde van Pijnacker is met een zeer gevarieerd programma klaar voor de start. 

Kees Remmerswaal, Frans van Wijk, Patrick 
van der Lans en Koos van der Stap (niet op 
de foto) zijn sinds een aantal jaren de vaste 
parcoursbouwers bij de Ronde van Pijnacker.

De organisatie van de Ronde van Pijnacker heeft ook dit jaar weer 
diverse onderdelen in petto voor lokale deelnemers. Naast de burger-
rondes en de Dikke Banden Races voor de jeugd is er ook een koppel-
tijdrit voor Jong & Oud.  

Koppels bestaan uit een jongere 
in de leeftijd van acht tot en met 
veertien jaar samen met een 
oudere (voorrijder) vanaf achttien 
jaar. Aan de hand van het aantal 
inschrijvingen wordt bepaald in 
welke categorieën er wordt gestre-
den. Inschrijven kan via website 
www.rondevanpijnacker.nl  

De volgende regels voor deel-
name gelden:

-  De jongste deelnemer heeft de 
leeftijd van acht tot en met 
veertien jaar.

-  De jongste deelnemer heeft geen 
wedstrijdlicentie bij de KNWU.

-  Deelnemen kan op een racefiets 
of mountainbike.

-  Een helm is verplicht en is 
eventueel beschikbaar via de 
organisatie.

- Starttijd is na de burgerronden 
rond 20.15 uur. 

-  Er worden drie ronden gereden.
-  Rugnummers ophalen bij tafel 

Meidoornlaan hoek park Ber-
kenoord vanaf 19.30 uur.

-  Voorinschrijving is verplicht via 
www.rondevanpijnacker.nl, klik 
op wedstijdinfo. 
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Rabobank 
Zuid-Holland Midden

(015) - 275 00 00 

www.rabobankzuidhollandmidden.nl

Bezoekadres: Boezemweg 21, 2641 KG Pijnacker
Postadres: Postbus 109, 2640 AC Pijnacker

Tel. 015 - 361 54 77
E-mail info@telstar-uitgeverij.nl
Internet www.telstar-online.nl

SPONSORSSUPER

AUTO SERVICE
VAN DER VELDEN

Verbreepark 21, 2731 BR Benthuizen, 079-3517281
Servicefiliaal: Weteringsweg 17, Pijnacker, 015-3693308

info@vandervelden.nl • Openingstijden: ma. t/m vr. 08.00 t/m 18.00 uur, vr.avond 
19.00 tot 21.00 uur, za. 09.30 tot 17.00 uur

WWW.VANDERVELDEN.NL

The Green Innovator

Nootdorpseweg 15 • 2641 BK Pijnacker
Telefoon 015 - 361 55 44 • Fax 015 - 361 55 40

E-mail: info@grond-ammerlaan.nl
Internet: www. grond-ammerlaan.nl

SPONSORSZILVEREN

werkt met VERVE

015-369 80 80 www.woningonderhoud.nu

Ad Bakker

Schilderwerken Kozijnen Deuren

Trappen Woningonderhoud Ontzorgen

Radonstraat 231, Zoetermeer
079 - 363 3030, fax 079 - 363 3031

www.milieuexpress.nl

Sportlaan 1
B

 • Pijnacker • 015 361 54 44 • www.viergang.nl

squash

f i tness

aerobics/steps

spinning

restaurant/bar

Viergang adv. oranjeboekje.indd   1 20-03-2008   14:54:04

VanderHelm Bedrijven BV
Nobelsingel 2

2652 XA Berkel en Rodenrijs
Tel.: 010-2492460
Fax: 010-2492470

Email: info@vdhelm.nl
Website: www.vdhelm.nl

SPONSORSGOUDEN

HOFMAN
SPORTPRIJZEN
Ambachtsweg 57 | 2641 KW Pijnacker | Tel 015 369 65 65 |

Komkommerkwekerij
J.T. Hogervorst

Molendijk 3
2641 NV Oude Leede

AUTOBEDRIJF PLUYM B.V.
Europalaan 19 - Postbus 42 
2640 RX Pijnacker 
Telefoon 015 - 369 51 40
Fax 015 - 369 68 31 
www.pluym.nl

Kwekerij 
Solanahof  
Pijnacker

Staalweg 52-58
2612 KK Delft

(015) 212 72 23

Sportlaan 1b  •  Pijnacker
015 361 54 44

www.viergang.nl

Stationsstraat 53 - Pijnacker
Tel. 015 - 369 61 17
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Jan vertelde vorige week dat hij het zo 
belangrijk vond om in zijn geboorte-
dorp Nootdorp te winnen, dat hij de 
enige overgebleven concurrent Bart 
Zoet omkocht. Bart Zoet was een 
gevaarlijke klant in de sprint en dus 
nam Jan het zekere voor het onzekere. 
Hij vroeg Zoet of hij Jan wilde laten 
winnen in  zijn eigen dorp. “Dat is 
goed maar dat kost je dan wel 25 
gulden”, zei Zoet. Jan vorige week: “Ik 
had 50 gulden in mijn hoofd en dus 
ging ik akkoord met die 25 gulden. 
Zo heb ik destijds de Ronde van 
Nootdorp gewonnen.”
Een paar jaar later won Jan de Ronde 
van Zuid-Holland, met aankomst op 
de drafbaan van Nootdorp, toen nog 
een sintelbaan. We vroegen Jan vorige 
week wat dat heeft gekost. Geen cent, 
aldus het antwoord. Jan was bij het 

opdraaien van de Brasserskade er 
vandoor gegaan omdat hij precies 
wist hoe die bocht liep. Pas na de 
streep zag de concurrentie hem terug. 
Op de prachtige fotocollage staat de 
foto van de Ronde van Nootdorp en 
die van Zuid-Holland. Jan Janssen ge-
noot zichtbaar van de collage en wist 
alle personen op de foto nog precies 
bij naam en toenaam te benoemen, 
inclusief Bart Zoet die Jan met zijn 
overwinning feliciteert. Het geeltje 
(term voor 25 gulden) is op de foto 
overigens niet te zien. 
Op de foto staan ook Maarten ’t Hart 
en Janus Elderhorst die met zijn Fiatje 
1100 Jan Janssen vaak naar de koers 
bracht, als fietsen te ver was. 
Het was voor iedereen een feest 
dat Jan Janssen weer in verbeterde 
gezondheid terug was in Nootdorp. 
Hij werd eind vorig jaar geveld door 
leverkanker maar heeft de mazzel 
gehad dat het in een vroeg stadium 
werd onderkend. 
De chemokuren waren een hel voor 
de man die ooit in de Hel van het 
Noorden van Frankrijk Parijs-Rou-
baix won, maar hij is net als vroeger 
als renner de strijd vol aangegaan en 
er goed uit naar voren gekomen. 
Toen de strijd nog volop gaande was, 
mailde Jan Janssen naar Jan Wenteler 
dat hij nog achteraan bungelde maar 
zonder meer zou gaan terugkeren in 
het peloton. Dat is gelukt: de ziekte 
is overwonnen en Jan zag er weer fit, 

strijdbaar en levenslustig uit vorige 
week. Totaal niet van plan om in de 
bezemwagen te stappen. 

Tweelingbroer Aad
Dit ook tot grote vreugde van zijn 
tweelingbroer Aad die het tijdens de 
ziekte van Jan bijna net zo slecht had 
als Jan zelf. Hij vond het zo moeilijk 
dat hij er eigenlijk niet over kon pra-
ten. De creatieve kant van de tweeling 
probeerde zijn emoties te verwerken 
op zijn gitaar en accordeon. Aad is 
net zo blij als Jan zelf over de gene-
zing. Lachend gingen ze samen op de 
foto. 
Aad is een heel bescheiden man. 
Vindt het helemaal geen probleem dat 
Jan voortdurend in de schijnwerpers 
stond en staat en dat hijzelf rustig 
op de achtergrond vertoeft. Toen 
de Telstar/Eendracht een paar jaar 
terug op het idee kwam om eens een 
mooi interview te maken over Aad 
als ‘broer van de beroemde Tour de 

Francewinnaar Jan’ ging het verhaal 
nog in grote lijn over Jan. En dat vond 
Aad goed zo. 
We doen nog een poging en vragen 
Aad of hij niet net als Jan in zijn jonge 
jaren heeft uitgetest of hij wellicht 
niet net zo’n goede wielrenner kon 
worden. “Ik heb het geprobeerd. Toen 
we een jaar of veertien waren, gingen 
we samen trainen, maar halverwege 
zat ik allemaal helemaal kapot terwijl 
Jan zich had zitten inhouden. Op een 
gegeven moment zei hij dan: nou ik 

ga alvast en dan stoof hij naar voren 
zo hard dat het vuur nog niet uit zijn 
achterband kwam. We zaten samen 
op de Ambachtsschool aan het Lam-
groen in Den Haag. Hij als machi-
nebankwerker en ik als instrument-
maker. Tussen de middag hadden 
we drie kwartier of een uur pauze. 
Ik bleef gewoon op school maar Jan 
vloog dan op zijn fiets naar Nootdorp 
om even twee boterhammen te eten 
en vervolgens reed hij zo hard als hij 
kon weer terug naar school. Dat was 
voor hem dan een mooie training 
tussendoor.”
Jan en Aad gingen na hun schoolpe-
riode in het grond- weg- en water-
bouwbedrijf van hun vader werken. 
Jan kreeg van vader Arend volop 
de ruimte om zich als wielrenner te 
ontwikkelen. Hun broer Geert had 
volgens de kenners ook heel veel 
wielertalent, maar was iets minder 
fanatiek dan Jan, die maar een doel 
voor ogen had: winnen en de beste 
worden, ten koste van alles. Zo werd 
hij de eerste Nederlander die in 1968 
de Tour de France won. Hoe bijzon-
der dat is blijkt alleen al uit het feit 
dat slechts één Nederland hem dat 
heeft nagedaan. Joop Zoetemelk in 
1980. Intussen staan we alweer 35 jaar 
droog. 

Terug van weg geweest: Jan Janssen 

Hans Post rijdt geen wedstrijden meer 

Het signaal om te stoppen kwam van 
de sportarts bij wie hij zich iedere 
twee jaar liet en laat keuren. Bij een 
recente keuring kwam aan het licht 
dat het hart van Hans danig begon te 
protesteren tegen het al te diep gaan 
wat een fanatieke wedstrijdrijder als 
Hans nu eenmaal altijd deed. Hij ging 
tot aan het gaatje en soms er zelfs 
iets doorheen. “Dat moet ik gewoon 
niet meer doen, maar gelukkig kan 
ik nog wel gewoon blijven fietsen. 
Het is eigenlijk het verschil tussen op 

kop rijden of lekker erachter blijven 
zitten. Als ik dat laatste doe, dan is er 
helemaal niets aan de hand.”
Het doet Hans Post denken aan de 
Amstel Classic op Curaçao die hij een 
aantal jaren terug reed met profren-
ners als Erik Dekker en Michael 
Boogerd. “Ik reed achter Erik Dekker, 
die zei overnemen maar toen hij 
omkeek mij zag en vervolgens zei: 
blijf jij maar lekker uit de wind. Die 
jongens weten gewoon hoe het werkt 
en zullen nooit van je eisen dat je 

kop overneemt. Michael Boogerd zei 
op een gegeven moment: zal ik even 
water voor je halen.”
Dat zijn prachtige herinneringen, 
zoals Hans Post met veel vreugde 
terugdenkt aan nationale en wereld-
kampioenschappen tijdrijden die 
hij won in zijn leeftijdsklasse. Hans 
kon en kan verduiveld hard in zijn 
eentje rijden. Dat blijkt alleen al uit de 
gemiddelde snelheden die hij bij dit 
soort kampioenschappen fietste. 
De man van Koelhuis Arctic is 
simpelweg te laat gaan wielrennen. 
Pas na zijn dertigste. Was hij twintig 
of 25 jaar eerder begonnen, dan had 
hij zich misschien tot een uitste-
kende prof kunnen ontwikkelen. 
Is nu eenmaal niet gebeurd en dus 
kan Hans daar ook niet mee zitten. 
Hij heeft het op zijn manier en zijn 
moment gedaan en kijkt terug op 
een geweldige wielerloopbaan die 
ruim twintig jaar heeft geduurd. Heel 
veel mooie ervaringen, belevenis-
sen en ontmoetingen. Het heeft hem 
jeugdig gehouden en zo wil hij ook 
doorgaan met deze sport. Als dank 
voor alles wat hij heeft gepresteerd 
en gedaan, ook als organisator, kreeg 
Hans Post uit handen van Jan Janssen 
vorige week een prachtige fotocollage, 
waarop prachtige foto’s en een lijstje 
met zijn mooiste prestaties. Net als 
Jan Janssen dus. 

De 62-jarige Hans Post heeft na een zeer succesvolle 
laatbloeiercarrière met wereldkampioenschappen en zelfs 
wedstrijden met en tegen profs, zijn wedstrijdfiets aan de wilgen 
gehangen. Hij plukt diezelfde fiets overigens meteen uit de boom om 
gewoon als toerfietser door te gaan. 

Hij was er weer, zo te zien in volle glorie en blakende gezondheid, 
de Nootdorps Tour de France-winnaar Jan Janssen. De ereburger 
van Pijnacker-Nootdorp (waar waren trouwens onze gemeentelijke 
bestuurders?) kwam bij de vijftigste Ronde van Nootdorp een 
startschot lossen en nam een mooie fotocollage in ontvangst met een 
rijtje belangrijke overwinningen, waarvan de zege in de Ronde van 
Nootdorp als eerst werd genoemd. Dat was in 1959. 

Jan Janssen met zijn tweelingbroer Aad op de foto. Jan staat meteen klaar maar Aad is zo beschei-
den dat je hem even over de streep moet trekken. 

Jan loste in Nootdorp het startschot van de 
burgerronde voor coureurs tot 45 jaar. Het 
was prachtig om hem na een heftige strijd 
tegen leverkanker weer levenslustig terug 
te zien in zijn geboortedorp, druk pratend en 
herinneringen ophalend met familieleden, 
vrienden, bekenden en onbekenden. (foto 
Sander de Hollander) 

Hans Post heeft afscheid genomen van de wedstrijdsport. Voor zijn hart is het beter om iets minder 
in het rood te fietsen dan hij vaak heeft gedaan. 

Jan Janssen kreeg een mooie collage met foto’s van zijn grootste overwinningen in zijn geboorte-
dorp Nootdorp. In 1959 de Ronde van Nootdorp en een paar jaar later de Ronde van Zuid-Holland, 
met aankomst op de drafbaan in Nootdorp. “Waar Jan over de streep komt, precies daar woon ik 
nu”, aldus de vrouw van broer Piet Janssen. Daar staat nu immers winkelcentrum Parade. 

Het was één grote zegetocht voor 
Anne van Leeuwen, de Ronde van 
Nootdorp. Als enige vrouw kwam 
ze aan de start en dus werd ze ron-
de na ronde toegejuicht door het 
publiek, dat daartoe steeds weer 
aangespoord door de speakers. 
“Ik weet niet waar al die anderen 
zijn, maar ik heb lekker gefietst. En 

volgend jaar kom ik er weer voor 
uit Amsterdam naar Nootdorp.”

Op het podium bedankte ze haar 
vader Gerard voor alle wijze fiets-
lessen en even later ging ze met pa 
en ma Jos op de foto, om vervol-
gens aan een gezellige derde helft 
te beginnen. 

Anne van Leeuwen kwam 
als enige, zag en overwon 

Anne van Leeuwen met pa Gerard en ma Jos. 
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DE STICHTING RONDE 
VAN PIJNACKER BEDANKT 
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Sportinstituut Pijnacker

Speelautomaten BV

Wie zijn wij:
Deli Food Trading bv in Pijnacker
Wat doen we:
we exporteren ‘alles-wat-je-eten-kunt’ 
Wat willen we:
iemand die ons komt helpen want we krijgen het te druk
We zoeken:
een commerciële duizendpoot m/v die, eventueel in deeltijd, de orderver-
werking en de afhandeling van exportdocumenten voor zijn/haar rekening 
neemt

We verwachten van jou dat je:
• gelet op onze exportlanden de engelse taal beheerst 
• getalsmatig inzicht hebt 
• lekker met een toetsenbord overweg kunt 
• een flexibele instelling hebt 
• het leuk vindt om in een klein team te werken

Je reactie stuur je aan:
Deli Food Trading bv, Heulweg 18a, 2641 KR  PIJNACKER.
Mag ook per e-mail: info@delifood.nl

Kerkweg 12
2641 GD Pijnacker
Tel. 015 - 369 26 65

www.jantschik.nl

Potplantenkwekerij Fa F. v.d. Velden,
gespecialiseerd in het kweken van potgerbera’s

is op zoek naar een

MEDEWERKER VERWERKINGSRUIMTEm/v

voor alle voorkomende werkzaamheden in de verwerkingsruimte van inpakken tot
veiling klaarmaken van orders

Wij denken daarbij aan iemand met:

- MBO werk- en denkniveau
- geen 9 tot 5 mentaliteit
- verantwoordelijkheidsgevoel
- ervaring in de tuinbouw

Bij gebleken geschiktheid hoort het vervangen van de leidinggevende
inpakken/sorteren tot de mogelijkheden.

Freek v.d. Velden, tel: 015-215 48 23
015-215 48 10
06- 53 56 77 04

Fa. F. van der Velden
Schimmelpenninck van de Oyeweg 51
2645 CC Delfgauw
info@fafvdvelden.nl

30april open!

Gratis een kopje koffie of
thee met oranje tompouce*
*Geldig bij inlevering van deze bon bij Intratuin Pijnacker.
Alleen geldig op 30 april 2011. Maximaal 1 bon per klant.

Intratuin Pijnacker
Rijskade 1a, 015-3610000. Donderdag en vrijdag koopavond.

Kijk ook op intratuin.nl

✁

van Intratuin

Cadeautje

Wij zijn de volgende zon- en feestdagen geopend:
Zondag 17 april, 2e Paasdag, zondag 1 mei, zondag 15 mei,
zondag 22 mei, donderdag 2 juni Hemelvaartsdag
en 2e Pinksterdag.

C. van Koppen
Loonbedrijf Van Etten
Dirk van Buijtene transport
Theo Hogervorst fouragehandel
v d Berg Machines
Bitter BV
Brandenburg B.V.
Het Moortje
Het Witte Huis
Inducar 
Notariskantoor Mr. J.D. Wienen
Party Centrum het Witte Paard 
Schotte BV
Steeho BV 
Van der Lee B.V
Bloemendaal Schoenmode
Groesbeek Kappers
Cock v.d. Berg
Wim Meijer
Drukkerij v.d. Sande
Norbets bloemsierkunst 
Door’s fashion 
Martin Rip Transport

Heulweg 6
2641 KR Pijnacker

Chroomstraat 154
2718 RH Zoetermeer

079-3633990

Nijverheidsweg 10 - 2641 RL Pijnacker
Industrieterrein Zuid - Tel. 015-3696623

Een strak en stralend 2012!

Dé accountant voor ondernemend Nederland

www.ADU-accountant.nl

SPONSORSBRONZEN

Hoveniersbedrijf
“Louis van der Meijden”

■ Elektrotechnische installaties
■ Buiten- en beveiligingsverlichting
■ Inbraak- en brandbeveiliging
■ Mechanische en WTW (warmte terugwinning)

ventilatiesystemen
■ Centraal stofzuigsystemen
■ Zonnepaneelsystemen
■ Data-netwerken
■ Telefooninstallaties
■ CAI/kabeltelevisie installaties
■ Ook levering aan particulieren van installatiematerialen,

o.a.: gloei-, tl-, halogeen-, spaar- en ledlampen, luxe
schakelmateriaal en wandcontactdozen

VELUX /////
E L E K T R O T E C H N I E K

Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:

O.a. voor: particulieren / bedrijven / kantoren / winkels
/ woningen / nieuwbouw / verbouwingen

Ambachtsweg 34, 2641 KS Pijnacker • Tel. 015 - 369 34 10
Fax. 015 - 369 71 86 • info@velux-elektrotechniek.nl

Openingstijden: ma t/m vr 8.00 t/m 17.00 uur

WWW.VELUX-ELEKTROTECHNIEK.NL

E R K E N D E L E K T R O T E C H N I S C H I N S TA L L AT E U R

Ambachtsweg 34
2641 KS Pijnacker
Tel. 015 - 369 34 10

Wij leveren en 
monteren o.a.

•  verlichting 
•  beveiliging 
•  schakelmaterialen
•  netwerk en 

antennesystemen 
•  zonnepanelen

Tel. 015 - 3612524 
info@mitchinstallatie.nl 
www.mitchinstallatie.nl

voor al uw 
elektrotechnische wensen

Markt 105 | 2631 EE Nootdorp
015 - 31 09 320

Westlaan 6 | 2641 DM Pijnacker
015-3692478

www.hansstruijkfietsen.nl

Ronde van Pijnacker, ook op Facebook

Zie voor alle informatie ook:

www.rondevanpijnacker.nl

IVAP B.V.
Heulweg 14, 2641 KR Pijnacker
tel: 0031 -(0)15 369 63 56 / 369 33 37

fax: 0031 - (0)15 369 76 70
 info@ivap.nl 

Leeuwenhoekweg 58
2661 DD Bergschenhoek

Tel. 010-5212644 - Fax 010-5217893

Complete projecten in kassenbouw, 
tafelsystemen, verwarmings- 
en scherminstallaties in 
binnen- en buitenland.

Wij zijn op zoek naar een 

MTS’er voor ACAD tekenen en automatisering

Ben je geinteresseerd?
Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar Kees Greeve BV
t.a.v. Bernardo Greeve, Leeuwenhoekweg 58, 2661 DD Bergschenhoek
of per e-mail naar: info@keesgreeve.nl

Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.keesgreeve.nl

Wil je meer informatie over de functie?
Hiervoor kun je contact opnemen met Bernardo Greeve 
op telefoonnummer 010-5212644.

www.emerald-mf.nl

Sauna en Beautycentrum

Katwijkerlaan 105 • 2641 PE Pijnacker
Tel.: 015 - 369 6767 • Fax: 015 - 369 8315 

E-mail: info@centredulac.nl

Zomer!
Helaas is het niet alle dagen vakantie! Laat u daarom
door Centre du Lac eens echt in de watten leggen en

kies voor één van de luxe all-inclusive arrangementen.
Een bezoek aan het sauna & beautycentrum breng je

meestal niet alleen, neem daarom een vriend/vriendin
of iemand anders mee. Bekijk het aanbod en het

genieten kan beginnen.

Waan jezelfWaan jezelf

vakantieparadijs.vakantieparadijs.
alvast in eenalvast in een

Tel. 015 369 67 67, info@centredulac.nl

WWW.CENTREDULAC.NL

ALL-INCLUSIVE ZOMER ARRANGEMENT
Het Zomer arrangement is een uitstapje dat u niet snel vergeet en daarom is het een aanrader om een VIP-arrangement van
het sauna & beautycentrum met anderen te delen. Hieronder presenteren we één door ons geselecteerd VIP-arrangement
passende bij de zomer. U kunt ook kiezen voor één van de andere VIP-arrangementen, deze vindt u op onze website.

* Met uitzondering van sterk alcoholische drankjes en speciale wijnen.
** Voor de behandelingen van 25, 50 en 55 minuten reserveren wij respectievelijk 30 en 60 minuten reserveringstijd.

VIP-DAG ARRANGEMENT
Dagjesmensen hebben van 10.00 uur tot 23.30 uur de tijd
om te ervaren wat echt genieten is. Het VIP-dag arrangement
is een aanrader voor iedereen met een dagje vrij.

Onbeperkt culinair genieten:
A la Carte eten van de lunch- en de dinerkaart.
Drankjes naar keuze*.

Deelname aan diverse löyly sessies

Persoonlijke verwennerij voor u reeds gereserveerd:
Hydrojetbehandeling**, drijfsessie**, beschikking over een
snelbruiner, keuze uit alle massage- en hammambehandelingen,
diverse beauty, manicure en pedicure behandelingen met een
totale behandeltijd tot maximaal 1 uur.**

Prijs per persoon: € 159,00

U kunt kiezen voor extra’s die buiten de arrangementen
vallen, deze zullen na afloop verrekend worden. Dit geldt
voor de volgende behandelingen: IPL, alle Neoderma
behandelingen (biopeeling, apaline, neo white, biolifting),
brazilian wax, thalgomince, HSR behandeling 100 minuten.

Bij alle arrangementen ligt voor u klaar:
Handdoeken set (bad- en douchehanddoek), badjas,
slippers, VIP-arrangement polsbandje.

We ontvangen u met een rondleiding. Gedurende uw
arrangement staan alle sauna faciliteiten tot uw beschikking.
Na afloop ontvangt u een presentje.

De arrangementen zijn niet geldig in combinatie met
andere acties en aanbiedingen. Centre du Lac behoudt
het recht de arrangementen tussentijds aan te passen.

DRANKENGROOTHANDEL

Amphoraweg 12, 2332 EE Leiden

Tel.071 - 576 30 00 Fax 071 - 531 54 41 

Dorpsstraat 130, 2712 AN Zoetermeer

Tel. 079 - 316 38 02 Email: boonekamp@don.nl

Kleihoogt 34  2651 KV
Berkel en Rodenrijs
Tel. 010 - 51 156 03 
Fax. 010 - 51 200 46
E-mail: info@houtlijn.nl
Website: www.houtlijn.nl

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

www.autobedrijfharteveld.nl      015-2565100

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

www.autobedrijfharteveld.nl      015-2565100
Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

www.autobedrijfharteveld.nl      015-2565100

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

www.autobedrijfharteveld.nl      015-2565100

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

www.autobedrijfharteveld.nl      015-2565100

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

www.autobedrijfharteveld.nl      015-2565100
Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

www.autobedrijfharteveld.nl      015-2565100

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

www.autobedrijfharteveld.nl      015-2565100

015 - 268 08 40

Kamps Transportbedrijf B.V.
Boezemweg 2, 2641 KH Pijnacker
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De man die 34 jaar actief is als jurylid 
in de wielrennerij, loste in Nootdorp 
vanuit een rolstoel diverse start-
schoten en vertelde monter over van 
alles en nog wat. Onder begeleiding 
van broer Jaap had hij een heerlijke 
middag. In Pijnacker hopen we hem 

zaterdag opnieuw te ontmoeten langs 
het parcours. 
Fer vertelde dat chemokuren er voor 
hadden gezorgd dat de ziekte stevig 
te lijf is gegaan. Vanwege de el-
lende in zijn ruggenwervels moest hij 
maanden lang een verstevigend corset 
dragen, maar uit recente foto’s blijkt 
dat de wervels weer aan elkaar zijn 
gegroeid. Kijk maar, zei de arts. Het 
ziet er weer keurig uit. Dat corset kan 
uit. Of hij ook weer kan lopen straks, 
dat is nog de vraag. Op dit moment 
lukt dat nog niet.
Pijnstillers hoefde Fer niet meer te 
slikken. Hij voelt zich goed, gaat zo 
nu en dan weer bij zijn biljartclub een 
kijkje nemen en was blij dat hij weer 
een wielerkoers kon bezoeken, pal 
naast de jurywagen waar hij al 34 jaar 
een keer of vijftig per jaar koersen 
jureert. 
“Ik ben van de generatie van Jan 
Janssen”, zegt de 74-jarige Fer. “En 
in mijn jonge jaren ben ik een tijdje 
wielrenner geweest. Door drukte in 
ons las- en installatiebedrijf had ik te 
weinig tijd om te trainen en als je dan 

niet goed kunt mee komen in de wed-
strijden, dan geef je er uiteindelijk een 
keer de brui aan. Ben daarna altijd 
wel wielerfan gebleven en rond mijn 
veertigste ben ik via Fons Fermont 
jurylid geworden. Een heerlijke hobby 
die ik totdat ik ziek werd met groot 
plezier heb gedaan.”
Fer zou een boek kunnen schrijven 
over wat hij als jurylid allemaal heeft 
meegemaakt. Smakelijk kan hij vertel-
len over de finishfilms die hij destijds 
maakte met ouderwetse rolletjes die 
ter plaatse ontwikkeld moesten wor-
den. Er kwam een ooit een vader van 
een renner of renster naar hem toe 
die het niet eens wat met de uitslag. 
Dus liet Fer via een kijkertje de film 
van de finish zien. De zoon of dochter 
van de man was zogenaamd vierde 
geworden, maar niet te zien bij de 
eerste tien of twintig. Uiteindelijk was 
het verhaal van de protesterende man, 
dat Fer door het schudden met het 
buisje met de film en de ontwikkelaar 
de uitslag door elkaar had gehusseld. 
Een kwart eeuw later hebben Fer en 
zijn maten nog lol om dit verhaal. 
Voordat er technische hulpmiddelen 
waren, zoals een videofilm die ieder 
moment op elke gewenste snel-
heid kan worden teruggespoeld en 
transponders die alle deelnemers op 
hun fiets hebben, was het jureren een 

intensieve en spannende aangelegen-
heid. “Dat is het nog wel maar het is 
een stuk eenvoudiger geworden”, zegt 
ook Fer Jantschik. 
Een terugkeer in de jurywagen zit er 
waarschijnlijk niet in voor Fer, maar 
dat hoeft voor hem ook niet per se. 
Hij is al blij dat het weer redelijk goed 
gaat met zijn gezondheid en dat hij er 
weer bij kan zijn. Zijn ziekte kan hij 
goed relativeren. 
“Ik ben 74 jaar en heb altijd volop van 
alles genoten. Natuurlijk wil ik dat 
nog een poosje blijven doen, maar ik 
hoef heus niet per se 94 te worden. 
Toen ik zo ziek bleek te zijn, schrok ik 
natuurlijk heel erg, maar uiteindelijk 
vond ik het erger voor mijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen dan voor 

mezelf ”, aldus Fer die ervan geniet dat 
hij zich weer redelijk goed voelt en 
weer lekker contact kan hebben met 
allerlei mensen. 
Hij is zich ook heel goed bewust van 
de impact die zo’n ziekteproces heeft 
op zijn directe omgeving. Zelf is hij 
veel meer afhankelijk van de mensen 
in zijn omgeving en die mensen zelf 
kost het ook veel tijd en inspanning. 
Ze doen het echter graag voor hun 
geliefde echtgenoot en vader/schoon-
vader. to Fer 1 en 2 
Fer Jantschik was in Nootdorp weer 
‘in koers’. Hij loste diverse schoten 
en had in het zonnetje een heerlijke 
middag. Zaterdag bij leven, welzijn 
en goed weer, zit hij in Pijnacker ook 
aan/bij de start. 

Dennis van der Meide en zijn partner 
Rina Adriani maken al enige jaren 
met veel plezier deel uit van het 
organisatiecomité van de Ronde van 
Pijnacker. 

Ze regelen al het werk rondom de 
inschrijving van de renners in de 
diverse categorieën. Als inwoners van 
Nootdorp doen ze de inschrijvingen 
bij de Ronde van Nootdorp er nog 
even bij.

Beide zijn ambtenaar bij de gemeente 
Den Haag – waar ze elkaar ook 
hebben ontmoet – en kunnen goed 
met techniek en computers omgaan. 

Daarnaast is Dennis een voormalig 
topcoureur die dus alles weet van de 
sport en wat daar allemaal in omgaat. 
Hij kent het wereldje van binnenuit 
en dat is altijd handig voor een wie-
lerorganisator. Rina en Dennis vullen 
elkaar uitstekend aan. Het is best veel 
werk, maar ze doen het bij wijze van 
spreken fluitend.

Het organisatieteam van de Ronde 
van Pijnacker is goed op elkaar inge-
speeld. Iedereen heeft zijn/haar taken 
en met de hulp van veel vrijwilligers 
rondom en tijdens de wielerdag komt 
het ook komende zaterdag 15 augus-
tus allemaal weer dik voor elkaar. 

Terug van weg geweest: Fer Jantschik 
In november vorig jaar kwam het bericht dat Fer Jantschik een 
kwaadaardige ziekte in zijn beenmerg had. Met als gevolg dat een 
paar ruggenwervels ernstig in ontbinding waren, om het maar een 
beetje cru te zeggen. Negen maanden later is Fer, weliswaar met wat 
beperkingen, terug van weg geweest. 

Richard van Schie in elk geval niet 
en hij zal de enige niet zijn. Jan 
Hogervorst, achter Toon de Wilde 
tweede in Nootdorp, riep zijn maten 
op in Pijnacker gewoon weer mee te 
doen. Jan vroeg zich af wat er aan de 
hand is jongens als Bertus van Atten, 
Kees en Hein Lansbergen, René 
Franssen, John Engele, Dré Rem-
merswaal, Sjaak van Etten, Aad van 
Leeuwen, Theo Bader, enzovoort. 
Doe mee en geniet ervan, aldus Jan 
Hogervorst. 
Toon de Wilde, de Delfgauwen-
aar die in de laatste ronde Jan 
Hogervorst eenvoudig los reed, zal 
zaterdag wel van de partij, verwacht 
hij. De vorm is goed en Jan bekende 
eerlijk dat hij Toon echt niet kon 
houden. Met steun van mensen die 
nu langs de kant stonden, lukt dat 
zaterdag misschien wat beter… 

De wedstrijd van de 45-pluscoureurs was in Nootdorp dun bezet. 
Heel veel mogelijke concurrenten uit Pijnacker bleven langs de 
kant. Doen zij zaterdag wel mee? 

Dennis en Rina een goed ingespeeld organisatiepaar 

Ook de nummers 1 en 2 bij de junioren, Milan Veldman en Jim Lindenburg, gaven aan dat Edward 
Dunbar heel sterk reed. De Ier in Brabantse dienst kon niet alleen wegkomen en werd daardoor 
derde. 

Het organisatieteam van de Ronde van Pijnacker. Staande tweede van rechts Dennis, vooraan 
rechts Rina. 

Jan Hogervorst: jongens, doe mee. 

De 23-jarige Danny van der 
Sman rijdt tegenwoordig 
zijn rondjes bij de amateurs. 
Naast amateurwielrenner is hij 
mecanicien bij de profformatie 
van Roompot en heeft hij aan 
huis aan de Veenweg een eigen 
fietsenreparatiezaak. Allemaal 
bezigheden dus die om fietsen 
draaien…

Danny van 
der Sman: 

mecanicien 
en wielrenner 

Toon de Wilde, hier met zijn kinderen op 
de hoogste trede van het podium, was 
niet te houden. 

Jan Hogervorst: “Durven jullie niet meer?”

Het organisatieteam van de Ronde 
van Pijnacker. Staande tweede van 
rechts Dennis, vooraan rechts Rina. 

Henk Wintermans langs het parcours in 
Nootdorp. 



6 Rabobank Ronde van Pijnacker woensdag 12 augustus 2015

• metsel- en tegelwerk
• stucadoorswerk
• keuken / badkamers
• nieuwbouw en verbouwingen
• timmerwerk

Vlielandseweg 56b | 2641 PP Pijnacker | Tel: 015 - 369 44 99 | 06 - 53191272

www.adammerlaanaannemer.nl

ad ammerlaan

Een aandeel in elkaar

rabobank.nl/zuid-hollandmidden

Sport verbindt ons en kan het beste in ons naar boven halen. Daarom
sponsoren we de Rabo Dikke Banden Races. Kom op 15 augustus naar
de Ronde van Pijnacker en moedig de jonge sporters aan!

Een echte wielerwedstrijd op je gewone fiets.

Tijdens de
Rabo Dikke
Banden Race.

Veel succes
en plezier!

BITTER b.v.
Transportweg 1
2645 EL Delfgauw
Tel. 015 - 256 41 70
Fax 015 - 256 60 40
E-mail: info@bitterbv.nl
www.bitterbv.nl

VOOR AL UW:
• laswerkzaamheden
• stalen spanten
• soorten bintconstructie
• hekwerken
• trappen

14.95
per persoon

High-Tea
Traditional English

High-Tea

Even lekker met familie of vriendinnen genieten van een etagère
vol met Engelse specialiteiten. Ons Tuincafé biedt High Tea zoals
het hoort: met diverse soorten exclusieve thee. Heerlijke mini-
sandwiches, zoete en hartige snacks zoals muffins en scones
maken de lunch compleet.
Lunch... maar dan nèt even anders.

De Wielerronde is al lange tijd dé plek
om

elkaar te ontmoeten en waarschijnlijk
heb

je tijd te kort om elke vriend of vriendin

uitgebreid bij te praten. Daarom bieden we

je op vertoon van onderstaande bon d
e

2e high-tea voor de helft van de prijs
aan.

Speciale Wielerronde actie:
Alleen in de maanden
augustus en september
Graag minimaal 2 dagen van te voren reserveren. Op basis van beschikbaarheid.
Alleen geldig bij Intratuin Pijnacker.

Intratuin Pijnacker
Rijskade 1a, 015-3610000.
Donderdag en vrijdag koopavond.
www.intratuin.nl

2e high-tea 50% KORTING
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De Ronde van Pijnaker is een van de 
belangrijkste wedstrijden van het jaar, 
als je bij de Pijnackerse wielerclub 
Restore rijdt. Dus willen de junioren 
van Restore zaterdag scoren. Althans 
diegenen die nog over zijn van de ruime 
formatie waarmee Restore het seizoen 
dreigde te beginnen. 

“Van de winter waren we nog met 
veertien en nu nog met vijf ”, zegt 
Jeroen van der Meer. Om uiteenlo-
pende redenen zijn renners afge-
haakt. Zoals Jordan Langenberg uit 
Nootdorp. Is gaan studeren in Delft 
en was veel tijd kwijt met zijn studie 
en alles daaromheen. Daarnaast blijkt 
dan dat er nog zo veel meer leuke 
dingen in het leven zijn en dat het dus 
niet altijd meevalt om zaterdagavond 
om 21.00 uur naar bed te gaan omdat 
je de volgende dag een belangrijke 
wedstrijd moet rijden. Zeventien is 
dan een lastige leeftijd… 
Hoe dan ook, de mannen die nog wel 
wedstrijden rijden willen zaterdag 
vlammen. Zoals Martin Pluto die dit 
jaar als twee wedstrijden heeft gewon-
nen, een in de sprint en een solo. En 
ook Ide Schelling die goed rijdt en 
één zege op zijn naam heeft staan. 
Donderdag 6 augustus in Nootdorp 
was hij een van de makers van de 
wedstrijd. Reed met drie andere 

renners weg en bleef weg. Probeerde 
alleen aan te komen maar toen dat 
niet lukte eindigde hij in de sprint 
op de derde plaats. De wedstrijd in 
Nootdorp was zo een prima training/
inspanning voor de wedstrijd van 
negen dagen later in Pijnacker. 
De echte Pijnackerse favorieten – al-
thans degenen die in Pijnacker wonen 
– dat zijn Rienk Engele en Jeroen van 
der Meer. Rienk werd tweede in de 
Ronde van Kwintsheul en is op de 

weg terug na een periode met ziekte. 
In Nootdorp reed hij in de groep ach-
ter de kopgroep. Na de laatste bocht 
kwam hij als eerste de finishstraat in 
rijden, toen zijn tube er af liep. Dat 
leverde een valpartij met schaafwon-
den en enkele hechtingen op. Plus 
natuurlijk teleurstelling over het feit 
dat hij een eventuele klassering bij 
de top 5 of top 10 was misgelopen. 
Het werd nu een twaalfde plaats. De 
verwondingen zijn zodanig dat Rienk 
zaterdag in Pijnacker gewoon kan 
meedoen. 

Resteert tweedejaars junior Jeroen 
van der Meer. Een karakterjongen 
die de laatste jaren in Pijnacker 
altijd het uiterste er uit haalde, wat 
mooie klasseringen opleverde. Jeroen 
betwijfelt nog of dat dit jaar weer gaat 
gebeuren. Hij doet een agrarische 
studie in Dronten die veel tijd vergt 
en werkt in de zomer intensief bij de 
extensieve veehouderij van bioboer 
Jan Duijndam. Met als gevolg dat 
het wielrennen op een wat lager pitje 
is komen staan. Hij hoopt zich in 
Pijnacker op inzet en karakter te kun-

nen laten zien. In Nootdorp werd hij 
negentiende. 
Als het aantal inschrijvingen niet 
hoger wordt, dan kan in Pijnacker de 
laatste binnenkomer wel eens negen-
tiende worden komende zaterdag. Or-
ganisator Dennis van der Meide zei in 
Nootdorp dat er op dat moment nog 
maar twintig inschrijvers waren. 
“Ik weet niet wat er aan de hand 
is. Natuurlijk is er een tendens dat 
zeker jonge gasten zich op het laatste 
moment pas melden maar twee 
weken geleden had ik er nog helemaal 
geen een en het valt nog niet mee 
wat er zich meldt. Terwijl er in heel 
Nederland die dag geen andere juni-
orenkoers is. Heel apart. Want bij de 
andere categorieën loopt de aanmel-
ding gesmeerd.”
Misschien valt het mee en staat er 
zaterdag toch nog een heel peloton 

junioren aan de start bij de eerste 
koers van de dag die om 10.00 uur 
weggeschoten wordt. 

Resterende junioren Restore willen er staan in Pijnacker

Julian Stolk van Restore naar de Pedaalridders: 

“Ik wilde gewoon eens wat 
anders proberen”

Zijn ervaring is dat ze sommige din-
gen anders doen – zoals de samen-
werking met andere ploegen – maar 
dat veel ook hetzelfde is. “De ver-
schillen zijn niet zo groot. Ik had het 
bij Restore naar mijn zin en bij De 
Pedaalridders ook. Uiteindelijk moet 
je het toch zelf doen in het wielren-
nen.” De zeventienjarige Julian fietst 
al vanaf zijn zevende jaar en vindt 
wielrennen nog steeds een machtig 
mooie sport. “Het mooie is dat je op 
de fiets bij de trainingen de mooiste 
gebieden kunt ontdekken. Het gevoel 
van vrijheid vind ik heel bijzonder. 
Maar uiteindelijk doe je het wel om 
in de wedstrijden goed voor de dag 
te komen. Dat lukt dit jaar redelijk 
maar het houdt niet over. Ik ben een 
tijdje ziek geweest en ik had het druk 

met school en studie. Toch kom ik er 
nu steeds beter in. Mijn doel is om in 
Pijnacker voorin te rijden en mee te 
doen om de prijzen.”
Dat Julian een man van natuur en 
landschap is, blijkt ook uit wat hij 
komend studieseizoen gaat studeren 
bij In Holland in Delft: landscape 
and environment, in gewoon Neder-
lands: landschap en omgeving. Julian 
ziet er naar uit om via die studie al-
lerlei mooie dingen te verkennen en 
te ontdekken. Maar eerst gaat hij het 
parcours van Pijnacker verkennen 
en ontdekken. “Ik heb al een paar 
rondjes gereden daar om het gevoel 
weer te krijgen. Ik ga zaterdag mijn 
uiterste best doen om in mijn eigen 
dorp zo goed mogelijk voor de dag 
te komen.”

Julian Stolk wil in zijn woonplaats Pijnacker 
‘voorin meedoen’. 

Paul van der Sman is na twee hartopera-
ties weer het mannetje. 

Jaren lang was Paul van der Sman ploegleider van een 
jeugdformatie van Restore. Maar zijn gezondheid noopte de 
Nootdorper om even pas op de plaats te maken. Paul moest twee 
hartoperaties ondergaan, waarvan de tweede precies een jaar 
geleden is gedaan. 

De artsen drongen via zijn lies 
door tot in zijn hartkamers waar 
corrigerende handelingen zijn 
verricht met als gevolg dat hij weer 
helemaal het mannetje is. “De 
eerste operatie hielp niet maar bij 
de tweede voelde ik binnen een dag 
dat het hart veel beter werkte dan 
voor die tijd. Ik voel me nu weer 
helemaal lekker”, aldus de man die 
met mede-Nootdorper Piet Goe-
man het bedrijf Goeman & Van der 
Sman runt. Ze plaatsen keukens, 
verbouwen badkamers, doen schil-
derwerk, enzovoort. 
Paul werkt weer volop en wil ook 
in het wielrennen wel weer wat 
gaan doen. Het bloed wordt weer 
optimaal rondgepompt en kruipt 

vervolgens waar het niet gaan 
kan… 

Terug van weg geweest: 
Paul van der Sman

Tweedejaars junior Julian Stolk uit Pijnacker reed jaren voor Restore en komt dit jaar uit voor De 
Pedaalridders in Lansingerland, de club van de nog altijd energieke en fanatieke Hermans Pruiskens. 
“Ik had het prima bij Restore maar wilde gewoon eens wat anders proberen”, aldus Julian. 

Ide Schelling scheert met de wind in de rug door de bocht in Nootdorp. 

Martin Pluto, Ide Schelling, Rienk Engele en Jeroen van der Meer, allemaal zeventienjarige coureurs 
van Restore die zaterdag willen vlammen. 

In de eindsprint werd Ide derde achter Daan Sintmaartensdijk en Gijs Meijer. 

Rienk Engele viel in de laatste bocht 
en kwam wandelend over de meet, als 
twaalfde. 
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Iedereen ziet natuurlijk bij de start/finish een jurywagen van 
waaruit naast elkaar zittende mannen en vrouwen de koers in de 
gaten houden en notities maken. Ook wordt de rondebel vanuit 
de jurywagen bediend en is er regelmatig allerlei contact met de 
speaker die berichten vanuit de jurywagen doorgeeft aan het publiek 
maar andersom ook informatie vanuit de koers doorgeeft aan de jury.  
Maar wat gebeurt er allemaal binnen en wat is daar te zien? Een 
kijkje in de keuken van de jury. 

Pijnackernaar Fons Fermont leidt ons 
rond. De intussen voorbij de zeventig 
geraakte wielerman is volgend jaar 
veertig jaar jurylid. Hij heeft dus een 
enorme ontwikkeling meegemaakt. 
“Vroeger was het een stuk spannender 
dan nu. We moesten veel meer met het 
blote oog vastleggen. Met een aantal 
mensen proberen bij een massasprint 
de goede uitslag proberen vast te leg-
gen, dat was best een toer. Het was 
een kwestie van kijken en schrijven. 
Je sprak van tevoren af: de een noteert 
de nummers 1, 2 en 3, de volgende de 

nummers 4, 5 en 6, en zo verder. Als 
een peloton van vijftig man met een 
gangetje van tussen de vijftig en de 
zestig op de meet aan komt, dan is dat 
best een uitdaging. Protesten en discus-
sies met bijbehorende krachttermen na 
de koers waren dan niet van de lucht. 
Ik heb meegemaakt dat we werden 
aangevallen door een half peloton”, zegt 
Fons lachend. 
Ergens mist hij wel de protesten en de 
discussies. Anno 2015 kan er namelijk 
eigenlijk niks meer mis gaan. Iedere 
passage van de finish wordt vastgelegd 

met een videocamera die met een 
drukje op de knop op elke gewenste 
snelheid is af te draaien, zodra er twijfel 
is over de volgorde van een premie-
sprint. 
Koos van Dam, ook al vele decennia in 
het vak, bedient de camera en alle toe-
behoren. Hij laat zien hoe het werkt en 
we zien inderdaad de renners overdui-
delijk en met goed zichtbare rugnum-
mers rustig over de streep gaan. 
Aan de andere kant van de bus zit Ton 
van Spronsen achter een laptop, die 
in verbinding staat met het transpon-
dersysteem. Alle renners hebben een 
transponder moeten aanschaffen voor 
ongeveer negentig euro. Die bevestigen 
ze op hun fiets. 
Via een chip staan de transponders 
voortdurend in contact met de laptop 
van Ton van Spronsen. Die ziet op 
zijn schermpje wie er voorop rijdt 
in de koers en waar in het rondje de 
betreffende renner zich bevindt. Een 
finishmat met elektronica is eveneens 
onderdeel van het systeem. Iedere keer 
als een renner over de streep komt, 
wordt er een signaal doorgegeven. 
Fons: “We hebben dus drie controle-
middelen. In eerste instantie geldt wat 
wij als juryleden met het blote oog 
vaststellen. Is daar ook maar enige twij-
fel, dan spoelen we de video terug en 
in derde instantie hebben we het trans-
pondersysteem als controlemiddel.”
Ton van Spronsen zit zijn leven lang 
al in de wielerwereld en is nu tien jaar 
actief als jurylid. “Ze vroegen mij om 
eens om me heen te kijken of ik moge-
lijke kandidaten zag voor het aanvullen 
van het bestand aan juryleden. Ik zag 

wel wat mensen maar die haakten toch 
niet aan en dus ben ik het zelf maar 
gaan doen. Het is boeiend werk en 
het is altijd gezellig in zo’n jurywagen. 
Je bent eigenlijk met elkaar een soort 
familie.  En als je je dan al thuisvoelt in 
het wielerwereldje,  wat wil je dan nog 
meer.”
Ton heeft als specialiteit het transpon-
dersysteem en dat geldt voor veel meer 
juryleden in het land. Hij zegt dat het 
systeem nog steeds doorontwikkeld en 
verbeterd wordt. 
Gelukkig zijn er niet alleen mannen ac-
tief maar ook vrouwen, zoals Anneke, 
die als kind al meeging naar wielerwed-
strijden met onder meer oom Koos van 
Dam, maar die nog maar kortgeleden 
‘uit de kast kwam’ als jurylid. “Het is 
leuk werk en de sfeer onderling is ge-
zellig”, zegt Anneke terwijl ze de blik op 
de koers gericht houdt. Concentratie 
boven alles! 

Fons Fermont is het na veertig jaar 
nog lang niet zat. “Je houdt van de wie-
lersport. Dat is voorwaarde nummer 
1. Het leuke is dat er altijd van alles 
gebeurt in een wielerwedstrijd. In het 
begin heb je het als jurylid razend druk 
met van alles maar gaandeweg krijg je 
ervaring en weet je vanuit je routine 
waar je moet kijken en waar je op moet 
letten. Vervolgens ga je er nog meer 
van genieten.”
Koos van Dam is ermee in aanraking 
gekomen toen zijn zoon als jonge jon-
gen ging wielrennen en van de ouders 
werd verlangd dat ze bij de jeugdwed-
strijden  de organisatie en het wed-
strijdverloop in de gaten hielden. Dat is 
nu ongeveer 38 jaar geleden. Zoonlief 
fietst al lang niet meer, maar Koos doet 
nog steeds met veel plezier het jury-
werk. Zoals iedereen in de wagen met 
zichtbaar plezier lekker ontspannen 
aan het werk is! 

Een kijkje achter de schermen in de jurywagen 

Koos van Dam spoelt de film van een premiesprint rustig terug. De video is een geweldig hulpmid-
del voor de jury. 

Ton van Spronsen volgt achter de laptop de transponders. Fons Fermont laat zien dat er ook nog 
steeds met pen en papier wordt geschreven. 

VanderHelm Bedrijven steunt al jaren lang de Ronde van Pijnacker. 
“We zijn een actief en sportief bedrijf dat van aanpakken weet. 
Precies zoals dat ook in het fietsen en het schaatsen gaat. Dat zijn 
niet toevallig onze sporten”, zegt Gijs van der Helm, de oudste zoon 
van Kees en Marja van der Helm, de grondleggers van het bedrijf 
dat in 1979 is gestart als loonbedrijf en dat is uitgegroeid tot een 
veelzijdige onderneming die een totaalpakket biedt, in de gehele 
keten van onderzoek, advies en realisatie met de specialismen 
milieu, civiel plus infra en ecologie. 

“Dat totaalpakket is ons unique selling 
point”, zegt Gijs van der Helm. “Je hebt 
in onze sector heel veel onnderzoeks-
bureaus en daarnaast bedrijven die de 
uitvoering doen. Wij doen allebei. Van 
de eerste boor in de grond bij een bo-
demonderzoek voor een ontwikkelaar 
of gemeente die een stuk grond heeft 
gekocht voor bijvoorbeeld de bouw 
van een woonwijk tot en met de laatste 
steen van een straat of plein.”
Voor onderzoekszaken is VanderHelm 
Bedrijven in het hele land actief en wat 
betreft uitvoering is het werkterrein 
vooral de ruime regio Haaglanden en 
Rijnmond. Ze zijn er bij VanderHelm 
heel trots op dat ze ook in de directe 
omgeving, zoals de oervestigingsplek 
Pijnacker, veel werk hebben. 
Onder meer in de woonwijken in 
aanbouw en aanleg Keijzershof en 
Ackerswoude, waar VanderHelm zowel 
werkzaam is voor projectontwikke-
laars/bouwers zoals Heijmans en ABB 
als voor de gemeente Pijnacker-Noot-
dorp. De totale sanering van de locatie 

Van der Kooy in Ackerswoude, aan de 
Klapwijkseweg, was een megaklus waar 
ze bij VanderHelm met trots op terug 
kijken. 

VanderHelm Bedrijven investeert 
duurzaam in kennis en kunde en dan 
gaat het om mensen én materiaal. Ook 
in de crisisjaren heeft VanderHelm er 
alles aan gedaan om alle medewerkers 
binnenboord te houden, zodat kennis 
en ervaring binnen het bedrijf blijven, 
want uiteindelijk zijn onze collega’s 
het belangrijkste werkkapitaal. Van de 
negentig medewerkers werken er heel 
veel al zeer lang voor het familiebedrijf, 
waarin alle gezinsleden werkzaam zijn. 
Kees, Marja, de zoons Gijs en Joost, 
alleen dochter Fieke nog niet. Zij heeft 
technische bedrijfskunde gestudeerd 
en doet op dit moment ervaring op 
als trainee bij Dura Vermeer. “Het zou 
leuk zijn als Fieke op termijn ook nog 
bij het bedrijf gaat werken. We hebben 
binnen het gezin een heel sterke en 
positieve familieband en dus kunnen 

we ook prima met elkaar samenwerken 
binnen het bedrijf.”
Gijs heeft vroeger ook op een tractor en 
een kraan gereden en ermee gewerkt, 
maar toch is hij niet echt een techneut. 
Hij heeft management economie en 
recht gestudeerd en werkt op dit mo-
ment als projectleider in de realisatie 
van grond- weg- en waterbouwprojec-
ten voor onder meer woonwijken. Het 
hele traject, van aanvraag tot opleve-
ring. Broer Joost doet als veldwerker 
bodemonderzoek en wil zich net als 
Gijs graag door ontwikkelen binnen 
het no nonsens bedrijf dat dus aan 

de Overgauwseweg in Pijnacker is 
‘opgegroeid’ en nu alweer een aantal 
jaren floreert aan de Nobelsingel op 
de Helmhoek, in Berkel en Rodenrijs, 
langs de N471 tussen Pijnacker en 
Rotterdam. Een perfecte strategische 
plek binnen het kernwerkgebied groot 
Haaglanden en ruim Rijnmond. 
Zoals gezegd zijn de Van der Helmen 
echte sportievelingen, met een voor-
keur voor fietsen en schaatsen. Kees 
en Marja zijn daarbij uitdagingen aan-
gegaan als een tandempelgrimstocht 
naar Santiago de Compostela. Ook 
waren ze diverse malen actief bij de 

Alpe d’HuZes, in de strijd tegen kanker, 
toen nog absoluut niet vermoedende 
dat Kees zelf ooit getroffen zou worden 
door de ziekte. 
Intussen is dat helaas het geval en gaat 
Kees een strijd aan zoals hij die niet 
eerder in zijn persoonlijke en zakelijke 
leven heeft meegemaakt.  Het werk 
binnen het bedrijf staat voor hem voor-
lopig op een lager pitje, maar hij weet 
zich in de rug gesteund door negentig 
mensen die nog meer dan anders hun 
rug rechten  om er op volle kracht 
tegenaan te gaan. We wensen Kees en 
zijn familie alle kracht toe. 

VanderHelm Bedrijven: sportief bedrijf dat van 
aanpakken weet 
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Door Sjaak Oudshoorn 

Volgend jaar april is het dertig jaar 
geleden dat Leo begon met het rij-
den van lange-afstandsfietstochten.  
Het verleggen van grenzen en het 
aangaan van grote uitdagingen is 
voor hem een kick. 
Met nog een andere Nederlander, 
Harrie Tuinhof uit Leiden, is Leo 
voor Nederland recordhouder qua 
aantal deelnames aan PBR, de grote 
klassieker bij dit werk, die eens in 
de vier jaar wordt verreden. Er staan 
zondag 6.000 mensen aan de start. 
Die gaan natuurlijk niet allemaal 
tegelijk weg. 
Eerst vertrekken de snelle jonge 
mannen. Verwacht wordt dat de 
winnaar zich na 44 uur meldt bij de 
eindstreep in Parijs. Het record staat 
op 37 uur maar dat stamt uit de tijd 
dat Parijs-Brest-Parijs een wedstrijd 
voor profwielrenners was. Het 
record van Leo Förster is iets meer 
dan zeventig uur, maar dat haalt hij 
al lang niet meer. 
“Ik hoef op mijn leeftijd geen 
snelheidsrecords meer te breken. 
Het gaat mij puur om uitrijden en 
op tijd binnenkomen”, aldus Leo die 
vier jaar geleden na 88 uur binnen 
kwam. 
“Je merkt wel dat je leeftijd een 
beetje gaat meespelen. De conditie 
is nog prima hoor, maar je merkt 
het bijvoorbeeld aan je slaapbe-
hoefte. Je hebt wat meer slaap nodig 
dan vroeger.”
Een hotelovernachting op een lek-
ker dutje op een camping zit er niet 
in. Hooguit vleit hij zich even neer 

bij een van de vele stempelplaatsen  
onderweg, waar ook van alles eten 
is. Maar het kan ook zomaar gebeu-
ren dat hij ergens in the middel of 
nowhere slaap  krijgt. Dan gaat-ie 
gewoon even een uurtje dutten in de 
berm van de weg of waar dan ook. 
Het parcours van PBP is niet 
eenvoudig. De kans dat er een 
westenwind staat is groot en daar-
naast moeten er gedurende de rit 
van 615 kilometer naar de aan de 
westkust van Bretagne gelegen stad 
zo’n 10.000 hoogtemeters worden 
overwonnen. Het is dus klimmen 
en dalen geblazen. Verder speelt het 
weer een flinke rol: het kan heerlijk 
zomerweer zijn, maar als het regent 
en waait, moet je ook door. 
Leo Förster vertelt het allemaal met 
een glimlach. Het is immers juist 
een uitdaging om niet alleen de 
afstand en het parcours te overwin-
nen maar ook de elementen. “Ik heb 
een keer meegedaan aan Londen-
Edinburgh-Londen. Dat is een 
afstand van 1400 kilometer met heel 
veel klimwerk richting Schotland. 
Terwijl het onderweg ook nog regel-
matig noodweer was. We waaiden 
toen gewoon van de weg af, zo ging 
het tekeer.”
Terug naar PBP. Er doen dus 6.000 
mensen mee waarvan 61 Nederlan-
ders. Er zijn er twee uit Pijnacker. 
Naast Leo doet ook Jos Jongerius 
mee. Als we vragen of het voor Leo 
gezien zijn leeftijd de laatste keer 
zal zijn, zegt hij: ”Nou… dat weet 
ik nog niet. Dat hangt er helemaal 
van af hoe ik me voel. Je moet wel 
een beetje zeker weten dat je het 

kunt halen en dat het ook nog een 
beetje leuk is onderweg. Ik zie het 
wel hoe het zich de komende jaren 
gaat ontwikkelen. Eerst maar eens 
de zevende keer goed en binnen de 
tijd uitrijden.”
Zoals gezegd is de voorbereiding 
goed geweest met drie keer een 200 
kilometer, drie keer een 300, vier 
keer een 400 en vier keer een 600. 
Opgeteld is dat 5500 wedstrijdki-
lometers naast nog eens 5.000 trai-
ningskilometers. En dat allemaal in 
de eerste helft van 2015. “Gelukkig 
heb ik verder geen hobby’s. Zou ik 
ook geen tijd voor hebben”, aldus de 
man die nog wel klusjes doet inzake 
het verbouwen van woningen. Dat 
was altijd zijn vak en hij vindt het 
leuk om voor vaste klanten nog aan 
de slag te blijven. 

Leo Förster (70) rijdt voor de zevende keer Parijs-Brest-Parijs

“De laatste? Nou, dat weet ik nog niet…”
De Ronde van Pijnacker is komende zaterdag 15 augustus even niet 
aan Leo Förster beteed. De man die in de Elzenlaan woont, op een 
steenworp van het parcours, is niet in het land. De volgende dag, 
zondag 16 augustus  om 18.00 uur gaat hij namelijk voor de zevende 
keer van start bij de monsterrit van Parijs naar Brest en weer terug 
naar Parijs. Dat is een rit van 1230 kilometer die je in maximaal 
negentig uur moet volbrengen. Uiterlijk donderdagmiddag om 12.00 
uur moet Leo weer terug zijn. “Ik heb dit jaar al 10.000 kilometer 
getraind en gefietst; dus dat moet lukken”, zegt de man die vorig jaar 
december zijn zeventigste verjaardag vierde lachend. 

Leo is er weer klaar voor. 

Koos ’t Hart in gesprek met zijn ‘broer’, Wim Dumay, in Nootdorp altijd actief voor de site van de Oranjevereniging Nootdorp. 

Bommelding…? 
Leo Förster organiseert ook lan-
ge-afstandsfietstochten. Vorig 
jaar Zoetermeer-Parijs-Zoeter-
meer. Bij het keerpunt in hartje 
Parijs kookt hij dan met een 
gasbrandertje soep en andere 
lekkernijen voor de deelnemers. 
De politie van Parijs vond het 
allemaal maar niks en kwam 
zwaar bewapend bij Leo infor-
meren wat hij aan het doen was. 
In zijn ‘goeiste’ Frans probeerde 
hij wat ‘explicatie’ te geven, 
maar de gendarmerie was veel 
te bang dat het gasbrandertje 
als bom gebruikt zou gaan wor-
den. Het was dus inpakken en 
wegwezen geblazen naar elders. 
“Een geluk bij een ongeluk was 
dat het meteen na ons vertrek 
onbedaarlijk ging regenen”, zegt 
Leo, opnieuw of nog steeds heel 
ontspannen.  

Wielerfotograaf Koos  ’t Hart 
kan niet tegen onterecht 
gezag. Nee, met zijn 
echtgenote Kitty heeft dat 
niets te maken. Die oefent 
hooguit terecht gezag uit. 

In Nootdorp kreeg de wielerfotograaf 
uit Pijnacker het aan de stok met iets 
te fanatieke verkeersregelaars annex 
parcourswachters. Koos mocht ergens 
geen foto’s maken “waar hij al tien 
jaar gewoon loopt en staat”. 
Dat leidde tot een heftige discussie 
waar zelfs enkele politie-agenten hun 
rustig aan maar acties voor wilden 
onderbreken. De emotie liep hoog op, 
vooral bij Koos, die in het verleden 
ook al eens een akkefietje met zijn 
hart had. Advies aan Koos: blijf rus-
tig, denk aan je hart, ga niet te ver in 
discussie en bedenk dat die vrijwillige 
parcoursmensen het in principe goed 
bedoelen. Bovendien blijven er ge-
noeg plekken over langs het parcours 
om mooie plaatjes te schieten! 

Koos ’t Hart, denk om je hart
Marc den Hoed heeft al vaker 
gezegd dat hij aan zijn laat-
ste seizoen bezig is, maar nu 
schijnt het toch echt waar 
te zijn. Na een tournee door 
de Verenigde Staten – naar 
verluidt zonder racefiets – staat 
hij natuurlijk zaterdag weer aan 
het vertrek in Pijnacker. En dan 
zullen we horen en zien of het 
echt de laatste keer is voor deze 
talentvolle coureur… 

Gaat Marc 
den Hoed 
echt stoppen 

Marc den Hoed, nu echt voor het 
laatst in actie in Pijnacker? 



10 Rabobank Ronde van Pijnacker woensdag 12 augustus 2015

In vijf stappen naar de
ideale superfood smoothie

21 januari en
dinsdag 18 februari

Plaats: Café-restaurant Het Witte Huis in Pijnacker.

van 19.00 - 21.30 uur

Kosten deelname: 15.00 waarvoor een waardebon
voor hetzelfde bedrag verstrekt wordt. Koffie en thee

voor de deelnemers gratis. Meld je aan via pijnacker@vitaminstore.nl
of t. 015 361 09 10• Raadhuisplein 6 (naast het Witte Huis)

Raadhuisplein 6 (naast het Witte Huis) - Tel. 015 361 09 10 - pijnacker@vitaminstore.nl

Nutribullet 
Food Extractor

van € 99,-

voor

€ 89,- 
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Europalaan 19
Postbus 42, 2640 AA Pijnacker

Telefoon 015-3695140
verkoop@pluym.nl - www.toyota-pijnacker.nl

AUTOBEDRIJF PLUYM B.V. 

Vanaf e 24.695,-

De nieuwe 
AuRiS TS

De ruimste wagon met standaard
automaat en 5 jaar 14% bijtelling

Sigarenspeciaalzaak
Het Moortje

NICO EN INGE HOFMAN
Stationsstraat 31 - 2641 GH Pijnacker - Tel. 015 - 369 22 25

SUPER AANBIEDING

ACTIE
1799
1499

849
ACTIE

719

1145
v.a.

FIETSEN VOOR ZOMERSE PRIJZEN!
SCHERPSTE ACTIES I RUIMSTE KEUZE I BESTE SERVICE

Jan Janssen Quadra
Een super mooi afgewerkte full-carbon racefiets.
Afgemonteerd met o.a. Shimano 105 11-speed, Mavic
Aksium wielset en Ritchey componenten. Op deze
fiets kunnen heel wat snelle kilometers gereden worden.

300 EURO VOORDEEL

Gazelle Orange C7+
Zeer comfortabele
stadsfiets voorzien van
7 versnellingen, voorvork-
en zadelvering. De fiets
rijdt fijn en is door de
gesloten kettingkast en
het rollerbrake remsysteem
onderhoudsarm.

130 EURO
VOORDEEL

Aanbiedingen zijn geldig t/m 30 augustus 2015 en zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen.
Prijs- en drukfouten voorbehouden.

Jan Janssen Tour de France
Deze top racefiets is
modern en licht, met
een geweldig stijf frame.
Met de carbon voorvork
en interne kabelrouting
staat deze snelheidsduivel
garant voor jarenlang
fietsplezier.

HANS STRUIJK FIESTEN PIJNACKER I Westlaan 6, Pijnacker I tel: 015 - 369 24 78 I www.hansstruijk.nl
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Het parcours van de Ronde van Pijnacker is voor de 
zeventienjarige Janne Hiemstra geen onbekend terrein. Haar 
vader Jan en haar moeder Marie-Sophie hebben zeker vijftien 
jaar fanatiek aan wielrennen gedaan en zo lang als dochter 
Janne zich kan herinneren, deed/doet een van de twee of 
allebei mee aan de Ronde van Pijnacker. “Ik ging in het 
voorjaar en de zomer ieder weekend met mijn vader en moeder 
naar wielerwedstrijden door het hele land heen. Ik wist niet 
beter. Nu is het andersom en gaat mijn vader met mij mee 
naar de springwedstrijden waar ik met mijn paard Zenit aan 
meedoe.”

Maar… zaterdag even niet. Dan is de 
hele familie Hiemstra weer eens langs 
een wielerparcours te vinden. Janne 
is zaterdag in Pijnacker namelijk Miss 
Janne. Uitverkoren als rondemiss. 
“Best spannend maar wel heel leuk om 
een keer mee te maken.”

Janne is net terug van een heel gezel-
lige en geslaagde ‘paardensportvakan-
tie’ in Drenthe. Vanaf vrijdagavond 
stortte ze zich in het Nootdorpse 
kermisgedruis en op deze maandag 
10 augustus komt ze thuis aan de 
Dwarskade in Nootdorp even rustig 
bij van alle belevenissen en inspannin-
gen. Het groene bandje van de kermis 
zit nog om haar pols. “Het was heel 
gezellig”, lacht Janne die heel serieus 

bezig kan zijn met allerlei zaken maar 
die daarnaast ook van een leuk feestje 
vieren houdt. 

Onlangs heeft ze haar havo-diploma 
gehaald aan het Montaigne Lyceum 
in Ypenburg. Met acht vriendinnen is 
ze meteen na het laatste examen naar 
Blanes en Lloret de Mar aan de Costa 
Brava in Spanje vertrokken om daar 
de examenspanningen eventjes weg te 
feesten.  

Korte tijd na terugkeer kwam het 
verlossende bericht dat ze geslaagd 
was met een keurige lijst. Voor haar 
lievelingsvakken Nederlands, Engels, 
biologie en scheikunde had ze de 
hoogste cijfers.  

Ze gaat nu twee jaar vwo doen om 
vervolgens of rechten of diergenees-
kunde te gaan studeren. Het is het lot 
van een scholier die zowel alpha als 
bèta is. “Ik zit nog te twijfelen, maar 
op dit moment gaat de voorkeur uit 
naar diergeneeskunde. Ik ben mijn 
hele leven al stapelgek op dieren. 
Behalve mijn paard Zenit, de opvol-
ger van Amigo, heb ik nog een leuke 
shetlandpony die Bikkel heet. Verder 
hebben we twee honden, spaniels; de 
een heet George en de ander Jake. Ook 
hebben we hier thuis nog vier kippen 
rondlopen. Heel graag zou ik mijn 
liefde voor dieren toepassen in mijn 
beroep. Diergeneeskunde is alleen 
wel een lange en zware studie. En het 
nadeel is dat je er maar één kant mee 
op kunt, namelijk dierenarts worden. 
Als je rechten gestudeerd hebt, zijn er 
heel veel mogelijkheden. Mijn vader 
is advocaat en dat vak lijkt me ook wel 
wat. Op school hebben we wedstrijden 
debatteren gedaan, in het Nederlands 
maar ook in het Engels. Dat ging best 
goed”, aldus Janne die veel boeken 
leest, ook in het Engels. “Je kunt wel 
vertalingen lezen, maar dan mis je 
toch de Engelse woordgrapjes en zo. 
Die vertalen ze vaak niet.”

Dagje meegelopen
Ze vertelt nog dat ze al een keer een 
dag heeft meegelopen op de faculteit 
Diergeneeskunde in Utrecht en alles 
wat ze die dag beleefde en mocht doen, 
smaakte naar meer. Diergeneeskunde 
staat op dit moment dus op de eerste 
plaats van de keuzelijst.  
Toen ze nog heel jong was, hield Janne 
zich al bezig met ‘diergeneeskunde’.  Ze 
legde knuffels onder het kopieerap-
paraat en dan maakte ze zogenaamd 
röntgenfoto’s. 
 
Ach, Janne heeft een luxe probleem 
en kan nog even nadenken over de 
meest luxe oplossing tijdens de twee 
jaar vwo. Dat ze niet meteen naar het 
vwo is gegaan, kwam doordat ze in de 
tweede klas van de middelbare school 
even niet zo goed in haar vel zat. “Ik 
heb er geen spijt van dat het toen havo 
is geworden. Daardoor had ik naar 
verhouding veel tijd voor de paarden-
sport, waar ik me helemaal in uitleef.”

Springen
Janne heeft met volle overtuiging 
gekozen voor ‘springen’ en niet voor 
‘dressuur’. “Dressuur is me te netjes. 
Springen is wat ruiger. Daar gaat het 
niet om het uiterlijk, maar om wat je 
presteert met je paard. De balken en 
de klok liegen niet. Als je niet hoog 
genoeg komt, vallen ze er gewoon af. 
Bij een jurysport als dressuur moet je 
altijd maar weer afwachten wat de jury 
er van vindt.”
Springen is een sport waar heel veel 
in zit. Het lijkt misschien niet zo 
moeilijk maar dat is het pertinent niet 
het geval, zo heeft ook pa Jan Hiem-
stra ervaren toen Janne hem eens liet 
plaatsnemen op de rug van haar paard. 
Janne wil onder leiding van trainer 
Bert de Groot een zo een zo goed 
mogelijke springamazone worden. Ze 
leert veel van deze man en gaat letter-

lijk met sprongen vooruit. “De laatste 
vier wedstrijden heb ik gewonnen”, 
zegt ze lachend. 

Fietsen 
Geen wielerloopbaan voor Janne dus. 
Beetje mountainbiken voor de lol doet 
ze wel, maar dat is genoeg. Ook broer 
Douwe van twintig is geen wielren-
ner geworden. Hij heeft gevoetbald 
en doet nu aan fitness, en dat geldt 
ook voor Janne. Ze doet dat bij De 
Viergang waar ze ook in het restau-
rant werkt.  Eén keer in haar leven 
rondemiss zijn; dat leek haar heel leuk. 
En als je werkgever dan voorzitter is 
van de organisatie van de Ronde van 
Pijnacker, dan vraag je aan je moeder 
of ze ‘de wens’ op een goed moment 
laat vallen en dan gaat-ie gewoon een 
keer in vervulling. “Het is toch leuk 
om een keer een dagje in de belang-
stelling te staan en je zo mooi mogelijk 
uit te dossen en te laten opmaken. Bij 
Door’s Fashion heb ik iets heel leuks 
uitgezocht. Niet direct iets dat je bij 
een miss zou verwachten, maar toch 

heel bijzonder. Ik draag graag zwart 
maar dit is zandkleurig en meer zeg ik 
er niet over. Het moet een beetje een 
verrassing blijven toch?”

Opmaak
Het haar en de opmaak zijn in handen 
van Salon Groesbeek. Het basismate-
riaal qua haar is een stevige bos lang 
bruin haar, waar Groesbeek vast iets 
moois van gaat maken. Een deel mag 
worden opgestoken maar niet alles, 
zegt Janne gedecideerd. “Vrijdag ga 
ik alvast kennismaken en zaterdag-
morgen vroeg gaan ze er echt mee 
aan de gang. Als ik half elf maar op 
het parcours ben”, zegt Janne die bij 
Bloemendaal Schoenen prima geslaagd 
is qua miss-schoeisel! Ze heeft er heel 
veel zin. Op de dolfijnen klimmen zit 
er niet in – die bevinden zich tegen-
woordig overigens niet meer langs 
het ingekorte parcours – maar er blijft 
genoeg leuks over om er een geweldige 
dag van te maken. 

Foto’s Cok van den Berg

Janne Hiemstra zaterdag wielermiss in Pijnacker:  

“Ik kom daar al vanaf mijn jongste jeugd;  
lekker op de dolfijnen klimmen”

Eerste en laatste bitterbal…
De favoriete wielrenner van Janne Hiemstra is de sprinter Marcel Kit-
tel. Dat vindt ze een knappe vent. 
Haar favoriete vakantiebestemming is Londen waar ze nu een keer of 
drie is geweest. Ze heeft wel wat met dat keurige van Engeland qua 
gebouwen en gewoonten. Die beleefdheid en voorkomendheid vindt 
ze grappig. En daarom leest ze ook graag Britse boeken. Naast Londen 
is ook New York heel bijzonder. Er is zo veel leuks, zoals een treinreis 
door Europa. Dat staat voor 2016 op het programma.  
Qua eten vindt ze alles wat vers is lekker. Friet en eten van de Mac 
vindt ze niks. Onlangs heeft ze bij De Viergang haar eerste en meteen 
ook laatste bitterbal gegeten. “Moest van een collega, maar ik vond het 
echt niet lekker!”echt niet lekker!”



12 Rabobank Ronde van Pijnacker woensdag 12 augustus 2015

ZONWERING KOZIJNEN TERRASOVERKAPPINGEN

ZONWERING

TERRAS-
OVERKAPPINGEN

KOZIJNEN

U bent van harte welkom in één van onze ruime
showrooms in Naaldwijk en Berkel en Rodenrijs. U vindt
bij ons een actueel en compleet assortiment in zonwering,
kozijnen en terrasoverkappingen .

Onder het genot van een kopje koffie geven wij u
een advies wat aansluit bij uw woning en wens.
We weten zeker dat u verrast zult zijn!

Showroom
Naaldwijk
Grote Woerdlaan 36c
telefoon: (0174) 631125

Showroom
Berkel en Rodenrijs
Nobelsingel 4
telefoon: (010) 5119500

www.vitrona.nl

Vitrona maakt wonen
comfortabel

Afhalen 
en catering
mogelijk!

Heerlijk traditioneel 
Grieks eten bij Gyrosland!

Kerkweg 20, 2641 GD Pijnacker
Tel. 015 - 369 90 98

www.gyrosland-pijnacker.nl         
facebook.com/GyroslandPijnacker

Grill mix 
voor 2 personen 
23,90 euro 

Grill mix 
voor 4 personen 
45,50 euro

Sportlaan 1
B

 • Pijnacker • 015 361 54 44 • www.viergang.nl

squash

f i tness

aerobics/steps

spinning

restaurant/bar

Viergang adv. oranjeboekje.indd   1 20-03-2008   14:54:04

Sportlaan 1b  
Pijnacker  

015 361 54 44
www.viergang.nl

De Viergang doet je goed!

Zink-, koper-en loodwerk
Centrale Verwarming
Dakbedekking
Waterleiding
Gasleiding
Riolering
Sanitair

Landelijk Erkend Installatiebedrijf

Graaf Willem II Laan 18
2645 AJ DELFGAUW

Tel. 015 - 2564591
Fax 015 - 2628391 
info@vannielloodgieters.nl 
www.vannielloodgieters.nl

SCHILDERSBEDRIJF


