
Miss 
Lizzy in 
2036? 
Hoe jong zijn we in 2036 en zijn 
we er dan nog? Lizzy van Schijndel 
natuurlijk wel, mogen we hopen. Ze 
is veertien weken jong, de dochter 
van wielrenner � om van Schijndel 
en zijn partner Amy. Trots ging de 
nummer 3 van de burgerkoers vori-
ge week op de foto met zijn dochter. 
In het jaar 2036 is ze wellicht Miss 
Nootdorp of Miss Pijnacker. Ze is 
dan twintig. Oma Mia, de moeder 
van Tom, hoopt dat ook nog gezellig 
mee te maken!

Op iedere weg en steg legt de ge-
meente tegenwoordig drempels met 
een stevig stijgingspercentage. Ooit 
was Pijnacker-Noord een wijk met 
prachtige gladde asfalthoofdwegen 
waar je heerlijk kon autorijden en 
fi etsen. De Thorbeckelaan is volge-
legd met drempels en de Meidoorn-
laan en de Acacialaan volgen snel. 

Waar in Pijnacker kun je straks nog 
een wielerronde organiseren, buiten 
bedrijvenpark De Boezem dat 
gelukkig nog drempelvrij is? Deze 
vraag stelde wielervoorzitter André 
Remmerswaal een tijdje terug aan 
wethouder Piet Melzer van ‘Noord-

zaken’. Melzer schrok en beloofde 
zijn beste te doen voor de Ronde van 
Pijnacker. 
Volgend jaar is het de zestigste keer 
dat sinds 1958 de Pijnackerse Wie-
lerdag wordt gehouden. De organi-
satoren willen er iets bijzonders van 
maken maar dan moet er wel een 
parcours zijn. Dit jaar kan het nog 
door de start/� nish te verplaatsen 
naar de Acacialaan en rechtsom te 
rijden over de Groen van Prinste-
rerlaan, de Meidoornlaan en de 
Goudenregensingel. Maar kan dat 
parcours volgend jaar nog? 
Remmerswaal: “We hebben heel 
Pijnacker bekeken, maar overal kom 

je obstakels en problemen tegen. Bij 
de zestigste keer terug naar het oude 
dorp zou kunnen, als je de Willem 
de Zwijgerlaan en de Stationsstraat 
met elkaar verbindt via de Juliana-
laan en de nieuwe weg die straks 
bij het spoor ligt, maar zitten de 
winkeliers in de Stationsstraat daar 
op te wachten? Overal kom je wel 
problemen tegen. Pijnacker-Noord 
was echt ideaal maar als je ziet wat 
ze daar van plan zijn nog, kan het 
daar straks ook niet meer.” 

Het ruime, vlakke en zelfs mooi 
groene parcours van Pijnacker was 
altijd heel populair in het peloton. 
Dat trok echt een goed renners-
veld, in combinatie met een goede 
organisatie, een prettige sfeer en 
een prima prijzengeld. Ook dit jaar 
zijn er nationale kampioenen aan de 
start. Bij het topnummer, de elite/
belo� en, zijn dat Fabio Jakobsen bij 
de renners met contract en Robin 
Wennekes bij de mannen zonder 
contract. 
“We krijgen weer prachtige wed-
strijden en een mooie wielerdag 
waar van alles in zit. Dus we willen 
ook helemaal niet negatief zijn, 
maar we moeten wel wijzen op 
het gevaar dat er straks gewoon 
geen wielerdag meer is, omdat het 
nergens meer fatsoenlijk kan”, zo 
probeert Dré positief te blijven. 

Hij hoopt dat Pijnacker-Nootdorp 
en omgeving zaterdag weer massaal 
naar het parcours komt. Ook het 
vertier met muziek en een drankje is 
verplaatst naar de Acacialaan. Daar 
barst na de wedstrijden ’s avonds 

een mooi feest los, dat net als het 
wielerevenement zelf volledig gratis 
te bezoeken is. 
Tot zaterdag allemaal en hier voor 
de volledigheid nog even het totale 
programma.

Zaterdag 17 augustus 2013 
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Wethouder lost startschot voor 
behoud van de wielerronde

Programma 2016
10.30 uur: Junioren                               65 km
12.30 uur: Masters 40+                      55 km
14.00 uur: Amateurs                       60 km
15.45 uur: Rabo Dikke Banden race             2, 3 en 4 ronden
17.00 uur: Elite-Mannen/Belo� en         90 km
19.30 uur: Funklasse (Burgers) A (45-)     +/- 35 min *
20.05 uur: Funklasse (Burgers) B (45+)     +/- 30 min *

Zaterdag 17 augustus 2013 

Rabobank Ronde van Pijnacker
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Zaterdag 20 augustus 2016
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De start/fi nish is zaterdag niet op de Meidoornlaan maar op de Acacialaan; aan de andere kant van het 
parocurs dus. 

Het organisatieteam zorgt zaterdag weer voor een prachtige Pijnackerse Wielerdag zonder al te grote obstakels. 

Fer Jantschik weer 
in de jurywagen 
Een kleine twee jaar geleden werd 
Fer Jantschik getroffen door een 
zware ziekte. Het einde leek nabij, 
maar Fer geeft niet snel op en de 
medicijnen sloegen wonderwel aan. 
Dat is niet altijd een kwestie van 
strijd maar meer van geluk. 

Het wielerjurylid knapte op. Vorig 
jaar zat hij in een rolstoel naast de 
jurybus en nu zit hij er weer gewoon 
in om het werk te doen waar hij goed 
in is en wat hij leuk vindt. Collega 
Fons Fermont – ook uit Pijnacker – 
begeleidt hem met vervoer en andere 
zaken. Intussen biljart Fer ook weer. 
Kortom: een prachtig levensbericht in 
tijden van dood en verderf! 

Fer Jantschik loopt, biljart en jureert weer.
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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

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

Exportweg 1, 2645 ED Delfgauw
Telefoon 015 - 369 51 40, 

Fax 015 - 369 68 31 
www.pluym.nl

Kwekerij 
Solanahof  
Pijnacker

Sportlaan 1b  •  Pijnacker
015 361 54 44

www.viergang.nl

Stationsstraat 53 - Pijnacker
Tel. 015 - 369 61 17

015 - 20 00 015  |  www.support-it.nl

Altijd kunnen     
   werken 
door slim 
     IT gebruik

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

BHVNederland

59e editie
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De 21-jarige Miss Britt van Buijtene, dochter van Marc en 
Marion van Buijtene, doet er niet moeilijk over. De kapsters 
van Groesbeek mogen er van maken wat ze mooi vinden. 
“De kapper mag helemaal los”, zegt 21-jarige Berkelse 
twee weken voor de Pijnackerse Wielerdag. 

We zijn thuis bij de familie Van 
Buijtene aan de Rodenrijseweg. 
Ook de broers Björn en Lars zijn er 
om even hun licht te laten schijnen 
over de aanstaande Ronde van 
Pijnacker. En ook zwager Daan 
Kors, de vriend van Britt, die er 
gezellig in getrokken is bij de fami-
lie Van Buijtene. Zijn eigen ouders 
wonen in Spanje, dus de keuze was 
niet zo moeilijk. En gezelligheid 
kent geen tijd en geen grenzen bij 
deze hechte familie, waar de gast-
vrijheid hoogtij viert. 

Ze hebben genoeg te bespreken: 
wielerzaken en ‘afvalzaken’. Ze 
werken namelijk allemaal in het-
zelfde bedrijf, Van Vliet Contrans 
en/of de Milieu Expres, waar pa 
Marc sinds jaar en dag de directeur 
van is. Alleen de ‘meiden’ niet. Ma 
Marion runt het gezin en werkt 
in de winter in de orchideeen 
bij zwager Rein Kromkamp in 
Pijnacker/Noukoop. Dochter Britt 
hee�  het helemaal naar haar zin in 
de kinderopvang bij Zus & Zo in 
Bergschenhoek. 

De vorige week donderdag 21 
geworden Britt zegt dat ze hele-
maal vrolijk wordt van haar werk. 
“Het is heerlijk om met kinderen te 
werken en ik praat thuis graag over 
mijn werk en wat ik die dag zoal 
heb meegemaakt. De afvalmannen 
hebben er ook best belangstelling 

voor, zoals ik belangstelling heb 
voor waar zij allemaal mee bezig 
zijn.”

Als het over wielrennen gaat, is 
Britt niet meteen een en al oor. 
“Als tijdens de Tour de televisie aan 
staat, kijk ik wel, maar ik zal hem 
er zelf niet voor aan zetten. Ik ben 
veel meer van het dansen. Dat doe 
ik al vanaf mijn vierde jaar met 
heel veel passie. Ik doe alle stijlen 
en vind ook alles leuk; klassiek, 
jazzdance, streetdance, enzovoort. 
Dansen doe ik bij Flexdance in 
Berkel. Minimaal één keer in de 
week en in tijden dat we naar een 
uitvoering toe werken soms ook 
wel vaker dan één keer.”

Verder is Britt een echte gezellig-
heidsmeid die graag uitgaat, veel 
en vaak naar muziek luistert en het 
leuk vindt om vriendinnen op te 
zoeken en met ze op stap te gaan. 
Ze hee�  heel wat vriendinnen en 
die wonen niet allemaal in Berkel 
en Pijnacker. Doordat vriend Daan 
een tijd in Almere hee�  gewoond, 
zitten er daar ook nog wat en ook 
op andere plekken in het land. 
Meiden die ze kent van school, 
studie, vakanties, enzovoort. 

Britt ziet er naar uit om er zaterdag 
20 augustus een feestje van te ma-
ken. Het is niet zo dat er voor haar 
een droom in vervulling gaat, maar 

het leek haar altijd al wel leuk om 
het een keer mee te maken. Dat ze 
dan de hele dag een beetje centraal 
in de belangstelling staat, dat vindt 
ze geen punt. 

Intussen hee�  ze al schoenen 
gepast en gekozen bij Bloemendaal 
Schoenen in Ackershof in Pijnac-
ker en leuke kleding uitgezocht bij 
Door’s aan de Westlaan. Resteert 
nog de kapper, Groesbeek aan de 
Oostlaan. Het is bekend dat Ani-
que zo haar ideeën hee�  omtrent 
het haar. Opgestoken? Britt hee�  
het niet eerder meegemaakt. Maar 
ze hee�  ook op dit vlak geen eisen, 
remmingen of voorwaarden. Zoals 
gezegd: de kapper mag helemaal 
los en komende zaterdag zullen we 
het resultaat zien. “Ze zullen me 
heus nog wel herkennen”, zegt Britt 
tot slot lachend. 

Miss Britt gaat er een mooie dag van maken: 

“De kapper mag helemaal los”

In huize Van Buijtene is het altijd gezellig, of er nou over afval, wielrennen, kinderopvang of mooie 
auto’s wordt gepraat. Van links naar rechts: Lars, Daan, Björn, Marion, Marc en Britt. (foto Sjaak 
Oudshoorn) 

Foto’s door Cok van den Berg
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DE STICHTING RONDE 
VAN PIJNACKER BEDANKT 
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

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

Bitter BV

Dirk van Buijtene Transport

Het Moortje

Het Witte Huis 

Notariskantoor Mr. J.D. Wienen

Party Centrum het Witte Paard 

Schotte BV

Van der Lee B.V

Bloemendaal Schoenmode

Groesbeek Kappers

Autobedrijf Sprinkhuizen

Wim Meijer (fi lm)

Norbets bloemsierkunst 

Door’s fashion

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

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

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

www.autobedrijfharteveld.nl      015-2565100
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Delftsestraatweg 26c, Pijnacker

DE NIEUWE     
SPACE STAR

Brandstofverbruik: 3,9 t/m 4,3 l/100 km, CO2-uitstoot 91 t/m 100 g/km. Prijzen inclusief BTW/BPM, tenzij anders  vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage 
en kosten rijklaar maken. Afgebeeld model kan afwijken van de standaard  specificaties.  Wijzigingen,  druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Auto Wiegel B.V.
Korteweg 1 • 2641 GZ Pijnacker • 015-3692252
WWW.AUTOWIEGEL.NL

   MITSUBISHI SPACE STAR
Vanaf € 9.990,-

• 5 JAAR GARANTIE
• ZEER ZUINIG
• LEVERBAAR MET  AUTOMAAT

STAAT NU IN PIJNACKER

DE NIEUWE     
SPACE STAR

Brandstofverbruik: 3,9 t/m 4,3 l/100 km, CO2-uitstoot 91 t/m 100 g/km. Prijzen inclusief BTW/BPM, tenzij anders  vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage 
en kosten rijklaar maken. Afgebeeld model kan afwijken van de standaard  specificaties.  Wijzigingen,  druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Auto Wiegel B.V.
Korteweg 1 • 2641 GZ Pijnacker • 015-3692252
WWW.AUTOWIEGEL.NL

   MITSUBISHI SPACE STAR
Vanaf € 9.990,-

• 5 JAAR GARANTIE
• ZEER ZUINIG
• LEVERBAAR MET  AUTOMAAT

STAAT NU IN PIJNACKER

Korteweg 1
2641 GZ Pijnacker

015-3692252

Kamps Transport BV
Postbus 154
2640 AD  Pijnacker
T 015 - 36 97 788
F 015 - 36 92 785
E info@kampstransport.nl
I www.kampstransport.nl

visits kamp.indd   1 30-10-2012   11:54:17

Kamps Transport BV
Postbus 154
2640 AD  Pijnacker
T 015 - 36 97 788
F 015 - 36 92 785
E info@kampstransport.nl
I www.kampstransport.nl

visits kamp.indd   1 30-10-2012   11:54:17

06-41839210

www.civilathart.nl

Particuliere verkoop
Elke zaterdagochtend van 10.00 - 12.00 uur

Overgauwseweg 74a - 2641 NG Pijnacker
www.dehoogorchideeen.nl

PARTICULIERE 
VERKOOP

Elke zaterdagochtend 
van 10.00 - 12.00 uur

ORCHIDS

Overgauwseweg 74a - 2641 NG Pijnacker
www.dehoogorchids.com

www.� orallure.com

59e editie
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Amateurs gaan er 
zeker een mooie koers 
van maken 
Bij de amateurs komen altijd veel lokale favorieten aan de start. 
De mannen maken er altijd een mooie en harde koers van. 

De te kloppen man is zaterdag Tom 
de Vreede. Hij was vorige week in  
Nootdorp de sterkste door in de 
sprint schaatser Niels Overvoorde 
te verslaan. De schaatsers deden het 
goed in Nootdorp. Misschien had 

dat met de temperaturen te maken. 
Die gingen net als de regen � ink 
omlaag. Komende zaterdag zal het 
natuurlijk beter wielerweer zijn. 
Laten we hopen dat dan de zonaan-
bidders komen bovendrijven…

Tom de Vreede versloeg in de sprint Niels Overvoorde. 

De waterplantenkweker voelde zich heerlijk in het regenachtige weer. 

Topveld bij elite/beloften met 
twee nationale kampioenen
Traditiegetrouw beleeft Pijnacker zaterdag weer een topkoers bij 
de elite/beloften. Er staan twee nationale kampioenen aan het 
vertrek, beloftenkampioen (onder de 23 jaar) Fabio Jakobsen uit 
Heukelum en Robin Wennekes uit Dodewaard. 

Hij werd vorig jaar tweede in 
Pijnacker en is erop gebrand om 
nu te winnen. Winnaar Ronan van 

Zandbeek van vorig jaar zal dat niet 
zomaar laten gebeuren en wil zijn 
titel natuurlijk prolongeren. 

Andere prominente mannen zijn 
Koos Jeroen Kers, in het verleden 
al eens winnaar en altijd sterk in 
Pijnacker. En wat te denken van 
Lex Nederlof, de oudste eliteren-
ner van Nederland die bijna vij� ig 
lentes jong is. Ook Dennis Smit is 
van de partij en van eigen Pijnac-
kerse bodem Robert Berk. Dat is 
voorlopig de enige eliterenner uit 
Pijnacker die organisator Den-
nis van der Meiden op zijn lijstje 
hee�  staan. Het is echter nog geen 
zaterdag en de inschrijving is nog 
niet helemaal vol. Al scheelt het niet 
veel: Pijnacker is al vele jaren zeer 
populair in het peloton. Het korte 
rondje door Pijnacker staat garant 
voor entertainment. 

Wethouder Piet Melzer van Pijnac-
ker-Noord-zaken lost het startschot, 
maar hij moet natuurlijk wel eerst 
even beloven dat er ook volgend 
jaar een rijdbaar parcours is in 
Pijnacker Noord, waar al tientallen 
jaren de Wielerdag van Pijnacker 
wordt gehouden. Het zal toch niet 
zo zijn dat de zestigste a� evering 
moet uitwijken naar een bedrijven-
terrein. Een wielerkoers hoort net als 
een kermis in het centrum van het 
dorp thuis! 

Junioren sinds lange tijd 
zonder Restoreploeg 
Jaren lang werd de koers in elk geval qua aantal renners 
en kleur gedomineerd door Restore. Voor de Pijnackerse 
wielerformatie was het de belangrijkste wedstrijd van het 
jaar. Er is echter geen juniorenploeg meer bij Restore. 

Toch doen er minimaal twee 
lokale renners uit Pijnacker 
mee: Stefan Zeestraten en Bram 
Nelck. Zij zullen hun huid duren 
verkopen. De inschrijving voor de 
juniorenkoers komt dit jaar wat 
traag op gang. In Limburg is er 

zaterdag een klimkoers waar veel 
renners heen willen. Degenen die 
niet worden geselecteerd, zien het 
vlakke (?) Pijnacker als een uitste-
kend alternatief. De verwachting 
is dat er zaterdag toch een mooi 
veld renners aan de start zal staan. 

Amateurs gaan er 
zeker een mooie koers 
van maken 
Bij de amateurs komen altijd veel lokale favorieten aan de start. 
De mannen maken er altijd een mooie en harde koers van. 

De te kloppen man is zaterdag Tom 
de Vreede. Hij was vorige week in  
Nootdorp de sterkste door in de 
sprint schaatser Niels Overvoorde 
te verslaan. De schaatsers deden het 
goed in Nootdorp. Misschien had 

Tom de Vreede versloeg in de sprint Niels Overvoorde. 

voor entertainment. 

Wethouder Piet Melzer van Pijnac-

Gino Bonemeijer wil een jaar lang alles 
op het wielrennen zetten
Ooit is hij gaan wielrennen door de Dikke Banden Races dan wel de 
jeugdwedstrijden in Nootdorp. De twintigjarige Gino Bonemeijer is 
nog steeds volle bak met zijn sport bezig. De belangrijkste weken 
van het jaar zijn nu gaande: de Ronde van Nootdorp en de Ronde van 
Pijnacker. 

Gino meldt dat de vorm er aan zit te 
komen. Pas stond hij op het podium 
in Roosendaal. Daar werd hij derde. 
Vorige week in zijn eigen Nootdorp 
reed hij bij de eerste vijf en ook in 
Pijnacker wil hij er staan. 

Zijn familie steunt hem al jaren 
volop, moeder Diane voorop maar 
ook pa Richard en ook opa was in 
Nootdorp van de partij. Sinds dit 
seizoen is ook vriendin Debbie uit 
Leidschendam altijd bij de wedstrij-
den. “Nee tips ik kan niet geven. Ik 
heb geen verstand van wielrennen. 
Maar ik kan hem wel aanmoedigen”, 
zegt Debbie die vertelt dat ze elkaar 
hebben ontmoet in café De Guijter in 
Pijnacker. 

Gino vertelde voor de wedstrijd in 
Nootdorp dat hij dit seizoen veel in 
België wedstrijden hee�  gereden. 
“Pakken we een hotelletje. Maken 
we er meteen een leuk uitstapje van”, 
aldus Gino. Als we vragen aan ma 
Diane of ze dan ook meegaat, is het 
antwoord helder: “Nee natuurlijk 
niet. Zie je het al voor je: ik ook in dat 
hotelletje!”

Bonemeijer hee�  net een sportoplei-
ding afgerond en wil nu een tussen-
jaar inlassen om alles op het wiel-
rennen te gooien. Hij gaat komend 
seizoen bij de elite/belo� en rijden via 
Restore. “Ik ga gewoon kijken hoe ver 

ik kom. Wil er alles aan doen zodat ik 
me later niks kan verwijten.”

Voor de wedstrijden in Nootdorp en 
Pijnacker is hij echt behoorlijk ner-
veus. Hij knijpt hem in Nootdorp een 
beetje voor het natte wegdek en hij is 
bang dat er al snel een kopgroep weg 
zal rijden en dan wil hij er wel bij zijn. 
Een sterke kopgroep van drie man 
rijdt inderdaad weg, met daarin on-
der meer Tom de Vreede uit Pijnacker 

en Niels Overvoorde uit Delfgauw. 
Pas na de streep zien ze deze mannen 
terug. Tom wint de sprint voor Niels. 
Gino kan alleen nog maar proberen 

de sprint van de achtervolgende 
groep te winnen. En dat lukt dus heel 
behoorlijk. Zaterdag in Pijnacker: 
nieuwe ronde met nieuwe kansen. 

Gino wil het maximale uit zijn wielerloop-
baan halen. 

Gino Bonemeijer met moeder Diane en vriendin Debby. Pa Richard en opa Bonemeijer waren nog 
onderweg, maar kwamen Gino natuurlijk aanmoedigen. 

Bram Nelck, hier met pa Han, is zaterdag een van de lokale favorieten. 
Net als vorig jaar zal het bij de elite/beloften weer spannend zijn tot de meet. Ronan van Zandbeek, 
vorig jaar nummer 1, wil graag weer winnen maar zal veel concurrentie ondervinden. 
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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

Weteringweg 11 • 2641 KM Pijnacker • 015 - 36 99 413
info@impresseddruk.nl • www.impresseddruk.nl

twitter.com/impresseddruk.nl

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

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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Jessica Kipper wil best ‘op wielrennen’
In heel Nederland is de belangstelling 
voor het wielrennen bij de jeugd 
enorm teruggelopen. Bij koersen van 
nieuwelingen en junioren staan veel 
kleinere pelotons aan de start dan 
een paar jaar geleden. Restore heeft 
geen jeugdteams. Ook bij de Toerclub 
Pijnacker neemt de belangstelling voor 
het fi etsen af. Het is tijd voor actie. 

De vraag is: hoe komt het dat de jeugd 
niet meer wil gaan � etsen? Hee�  dat 
te maken met zware valpartijen? Hee�  
het dopingimago van de sport er iets 
mee te maken? Hebben de Nederlan-
ders de laatste vij� ien jaar te weinig 
gepresteerd, zodat de belangstelling 
voor het � etsen is weggeëbd? Is het 
een te zware sport voor onze jeugd? 
Stappen ze straks liever meteen na de 
basisschool – of nog eerder – op een 
elektrische � ets? 
Het kan van alles zijn en natuur-
lijk ook een combinatie van allerlei 
factoren. Feit is wel dat er iets moet 

gebeuren. Het organiseren van Dikke 
Banden Races en ook wedstrijden voor 
de jongste jeugd  - zoals in Nootdorp 
gebeurt – is en blij�  de beste manier. 
Laat ze maar ervaren hoe leuk het is 
en als ze niet leuk vinden, weten ze het 
ook meteen. 
De tienjarige Jessica Kipper vindt het 
in elk geval leuk. En haar achtjarige 
zusje Lydia ook. Lydia werd vorige 
week in Nootdorp tweede en Jessica 
zelfs eerste. Vorig jaar vloog bij Jessica 

de ketting er nog af in de eerste ronde 
maar nu bleef het materiaal heel. “Ik 
vind schaatsen, skeeleren en � etsen 
allemaal leuk. Ja, ik zou best wielren-
ster willen worden. Hard � etsen is 
heel leuk, zeker als je ook nog wint. 
Volgende week gaan we ook meedoen 
in Pijnacker. Vorig jaar ben ik daar 
vijfde geworden en nu wil ik ook daar 
op het podium staan”, aldus Jessica die 
in Pijnacker woont, tegen Zoetermeer 
aan, en daarom op De Floreant op 
school zit. Ze gaat nu naar groep 7. 
Jongens en meisjes als Jessica zijn de 
Anna van der Breggens en Tom Du-
moulins van de toekomst. De Toerclub 
Pijnacker en Restore gaat naar ze op 
zoek om ze kennis te laten maken met 
het � etsen, zodat ze na een paar jaar 
doorstromen naar de jeugdcategorieën 
en zo verder.  

Wim en Anita Kipper, de ouders van 
de meisjes, staan niet te springen dat 
Jessica wil gaan wielrennen, maar ze 

houden haar ook niet tegen. “Je vraagt 
je alleen wel af: waar moet je terecht? 
Van welke vereniging kun je lid wor-
den?” Grote kans dat Lia Gravesteijn 

van de Toerclub Pijnacker zaterdag de 
familie Kipper even aanspreekt over 
de mogelijkheden van jeugd� etsen bij 
deze vereniging… 

Er gaat koers voorbij of Dan Rolandus is 
van de partij. 

Ma Anita zet de meiden op de foto met hun 
gewonnen prijzen. 

Jessica Kipper: vorig jaar een gebroken ketting, nu op de hoogste podiumtrede. Zaterdag wil ze in 
Pijnacker vlammen.

Jeugdfi etsen heeft een impuls nodig 
Als opvolger van de vorig jaar overleden Wim Goeman is Marc 
van Buijtene sinds enige tijd de nieuwe voorzitter van de Toerclub 
Pijnacker. Het bestuur timmert daar fl ink aan de weg. Een van de 
doelstellingen is het jeugdfi etsen een fl inke impuls geven. Eigenlijk 
moet de hele Toerclub Pijnacker beter op de kaart worden gezet. 

“We zijn met 320 leden nog steeds een 
grote club maar we zijn groter geweest. 
De Toerlclub telde een tijdje terug nog 
rond de 400 leden. Zowel bij de seni-
oren als bij de jeugd hebben we nogal 
ingeleverd. We willen nieuwe leden 
werven en in elk geval niet achteruit 
gaan door meer variatie te bieden en 
door de jeugd te laten zien en ervaren 
hoe leuk � etsen is”, aldus Marc. 

Een van de plannen is bij de speelweek 
Jeugdland deze week met jeugd� etsers 

op stap te gaan. Een groep van rond 
de twintig jongens en meisjes kunnen 
een leuke tocht naar de Rotte en terug 
ondernemen. Het initiatief is bedoeld 
voor de bovenbouwkids van de basis-
school, zegmaar de groepen 6, 7 en 
8. Ze kunnen meteen worden warm 
gemaakt voor de Rabo Dikke Banden 
Race die natuurlijk weer een onderdeel 
is van de Pijnackerse Wielerdag. 
De jeugd hee�  sportief gezien zo veel 
te kiezen en kiest echt niet vanzelf 
voor het � etsen cq de wielersport. 

Daar moet je als sport en vereniging 
echt wel wat voor doen. Bij iedere 
sport heb je materiaal nodig maar bij 
het wielrennen ben je niet klaar met 
kleding, je hebt eerst en vooral een 
goede � ets nodig. 

Dat er een impuls nodig is, blijkt niet 
alleen uit de terugloop van het ledental 
bij de Toerclub. Ook bij Restore is het 
voelbaar. Daar ontbreken dit jaar voor 
het eerst in jaren de jeugdcategorieën 

nieuwelingen en junioren. De renners 
die er waren, zijn ondergebracht bij 
Ahoy, omdat je met een paar renners 
immers geen team kunt vormen. 

Kort en goed: het gaat hier om de 
toekomst van het wielrennen. Zonder 
jeugd geen toekomst voor deze sport 
die voor het eerst sinds jaren weer 
‘positief ’ in het nieuws komt. De Ne-
derlanders tellen weer mee in de grote 
ronden en de klassiekers. We winnen 

zelfs medailles op de Spelen. De be-
langstelling voor het wielrennen is er 
weer volop en dat is het moment om 
aan te haken. Doe daarom zaterdag 
gerust mee aan de Dikke Banden Race. 
Aanmelden kan aan het parcours. Er 
wordt gereden in drie categorieën. 
Vanaf zes tot en met veertien jaar ben 
je welkom! 

Wielerjournalist Dan Rolandus werkt nog als 
een jonge hond
Er kan geen koers zijn of je ziet hem langs het parcours staan, voor 
de jurywagen, turend naar de bocht waar de kopgroep of het peloton 
vandaan moet komen. Na afl oop en tussendoor praat hij met renners, 
ouders, ploegleiders, juryleden, kortom iedereen die wat te melden 
kan hebben dat van belang is voor zijn verslagen. Wielerjournalist 
Dan Rolandus uit Hellevoetsluis kent iedereen en iedereen kent hem. 

Hij is al 67 jaar maar werkt nog als 
een jonge hond. De man is niet al-
leen met wielrennen bezig maar ook 
met het regionale voetbal. Wekelijks 
maakt hij zomaar dertig tot veertig 
wedstrijdverslagen – groot en klein 
– van alle mogelijke sportevene-
menten in de regio.  Inkorten van 
veel te lange ingezonden verslagen? 
Dan hee�  er een grote hekel aan. 
Liever belt hij even de trainer en 
maakt hij zijn eigen stukje. Zo is hij 
iedere zaterdag, zondag en maandag 
tot klokslag twee uur ’s nachts bezig 
met zijn stukjes die op woensdag 
in de diverse regiokranten worden 
gepubliceerd. 
Vanaf 1959 spaart Dan van alles en 
nog wat op sportgebied. Het wemelt 
in zijn woning van de wielerboeken. 
Dat begon in de tijd dat hij er twee 
banen op nahield. Hij bemande 
een tankstation en was daarnaast 
autopoetser. Al met al was hij dan 
een uur of 85 in de week in de weer 
maar moe werd hij er nooit van. Een 
tomeloze energie hee�  deze man. 
“Als ik gezond blijf, dan hou ik dit tot 
mijn honderdste vol”, zegt hij terwijl 

hij er aan toevoegt dat zijn vrouw 
Betty het niet altijd even leuk vindt. 
Toch maakt hij ook nog tijd vrij voor 
hun vier kleinkinderen. 
Via hun drie voetballende zoons 
kwam Dan destijds in het voetbal-
wereldje terecht. Ze speelden bij 
de vereniging Nieuwenhoorn waar 
hij natuurlijk ook actief werd als 
jeugdleider en later als bestuurslid. 
De volgende stap was dat hij als 
voetbaljournalist aan de slag ging. 
Hij raakte in de wielerjournalis-
tiek verzeild toen zijn streekgenoot 
Maarten den Bakker uit Abbenbroek 
Nederlands kampioen werd bij de 
amateurs. Dat zal eind jaren tachtig 
geweest zijn. Iemand gaf hem toen 
de tip: je moet eens een mooi verhaal 
schrijven over die Maarten den Bak-
ker, dat wordt een goede profrenner. 
En zo kwam van het een het ander. 
Al dertig jaar is Dan Rolandus volle 
bak aan het schrijven: voor het AD, 
voor Cycling Online en voor een 
groot aantal uitgaven van Uitgeverij 
Hellevoet, dat enkele jaren geleden 
is gekocht door Telstar Uitgeverij uit 
Pijnacker. 

Dan geniet van de sport, van de 
strijd en van al die mensen die 
er alles aan doen om het zo goed 
mogelijk te doen. Het zijn uitein-
delijk vooral de mensen in wie hij 
de meeste interesse hee� . Wat drij�  
hen? Waar zijn hun doelen? Waar 
doen ze het vooral voor? Waarom 
hebben ze er zo veel over voor hun 
sport? En daarbij geniet hij met volle 
teugen van een goede koers. 
Kort na zijn zestigste is Dan gestopt 
met zijn gewone werkzaamheden, 
zodat hij nu helemaal alle tijd hee�  
of maakt voor zijn geliefde hobby 
van sportjournalist. Natuurlijk, het 
wordt ook nog een beetje betaald 
en als veelschrijver komt hij nog 
aan een leuk bedrag, maar het blij�  
toch vooral lie� ebberij. “Ik doe alles 
fanatiek en met volle overgave. Dat is 
mijn karakter en dat zal altijd zo blij-
ven”, aldus de man die weer snel zijn 
aandacht gaat richten op de koers die 
op dat moment aan de gang is. 

Via jeugdwedstrijdjes kun je de jeugd enthousiast maken voor het wielrennen. Al deze kids zijn 
natuurlijk zaterdag van de partij bij de Dikke Banden Races. 

Nick Brand, die hier de sprint wint van Ryan Ammerlaan,  is zaterdag een topfavoriet bij de Dikke 
Banden Race. 

zusje Lydia ook. Lydia werd vorige 
week in Nootdorp tweede en Jessica 
zelfs eerste. Vorig jaar vloog bij Jessica 

Wim en Anita Kipper, de ouders van 

Jeugdfi etsen heeft een impuls nodig 
Als opvolger van de vorig jaar overleden Wim Goeman is Marc 
van Buijtene sinds enige tijd de nieuwe voorzitter van de Toerclub 
Pijnacker. Het bestuur timmert daar fl ink aan de weg. Een van de 
doelstellingen is het jeugdfi etsen een fl inke impuls geven. Eigenlijk 
moet de hele Toerclub Pijnacker beter op de kaart worden gezet. 

“We zijn met 320 leden nog steeds een 
grote club maar we zijn groter geweest. 
De Toerlclub telde een tijdje terug nog 
rond de 400 leden. Zowel bij de seni-
oren als bij de jeugd hebben we nogal 
ingeleverd. We willen nieuwe leden 
werven en in elk geval niet achteruit 
gaan door meer variatie te bieden en 
door de jeugd te laten zien en ervaren 
hoe leuk � etsen is”, aldus Marc. 

Een van de plannen is bij de speelweek 
Jeugdland deze week met jeugd� etsers 

Via jeugdwedstrijdjes kun je de jeugd enthousiast maken voor het wielrennen. Al deze kids zijn 

autopoetser. Al met al was hij dan 
een uur of 85 in de week in de weer 
maar moe werd hij er nooit van. Een 
tomeloze energie hee�  deze man. 
“Als ik gezond blijf, dan hou ik dit tot 
mijn honderdste vol”, zegt hij terwijl 

is gekocht door Telstar Uitgeverij uit 
Pijnacker. 

natuurlijk zaterdag van de partij bij de Dikke Banden Races. 
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Marc van Buijtene met Van Vliet Contrans en 
Milieu Express in de kopgroep van de afvalwereld
Van Vliet Contrans is een Westlands bedrijf met de Milieu Express 
als Oostlandse tak. Oostlander Marc van Buijtene leidt al meer dan 
zestien jaar het Westlandse afvalverwerkingsbedrijf met rond de 280 
gemotiveerde medewerkers. Door te ondernemen en te innoveren 
zit dit bedrijf nationaal en ook internationaal in de kopgroep van de 
afvalwereld. 

Bij Van Vliet Contrans past wel een 
beetje wielerbeeldspraak. Net als het 
hele Westland hee�  Van Vliet wat met 
wielrennen. Jaren lang had het bedrijf 
een eigen wielerploeg en nog altijd 
doet Van Vliet heel veel qua sponso-
ring van deze sport. Ook de lokale 
rondjes zoals Pijnacker, Berkel en 
ook de Westlandse koersen kunnen 
rekenen op materiële en � nanciële 
ondersteuning. Zonodig wordt er een 
Van Vliet-jurywagen langs het par-
cours geplaatst en het podium draagt 
ook al heel lang de naam en uitstra-
ling van Van Vliet. 
Marc van Buijtene praat met veel be-
zieling over ‘zijn’ bedrijf dat overigens 
niet zijn eigendom is maar een onder-
deel van de Britse Shanks Group. 

Het is daar zo georganiseerd dat de 
bedrijven aan de basis veel eigen 
initiatief en ondernemingsvrijheid 
kunnen ontwikkelen. Dat blij�  in het 
geval van Marc van Buijtene en Van 
Vliet niet zonder resultaat. 
Eigenlijk zonder dat de familie Van 
Vliet het zag zitten, ‘stortte’ Marc zich 

vij� ien jaar geleden ‘in de compos-
tering’. Westlandse kwekers hadden 
sinds 1986 een eigen composterings-
bedrijf. Toen die wereld steeds tech-
nischer en kapitaalintensiever werd, 
wilden ze daar vanaf. 
Uiteindelijk wist Marc van Buijtene 
zijn mede-ondernemers ervan te 
overtuigen dat investeren in com-
postering toekomstbestendig was en 
intussen staat en draait in Hoek van 
Holland de grootste en modernste 
composteringsinstallatie van West-
Europa. Jaarlijks worden er vele ton-
nen topcompost – ofwel stercompost 
- geproduceerd uit groenafval, onder 
meer vanuit de tuinbouw. 

Dankzij moderne techniek – onder 
meer het inblazen van zuurstof vanuit 
de buitenlucht is erg belangrijk – 
wordt een proces dat in de natuur 
achttien maanden duurt verkort tot 
achttien dagen.. 
Marc kan er uren over praten en 
gee�  regelmatig rondleidingen, met 
gepaste trots. Hij laat dan zien dat in 
eerste instantie de composteringstem-

peratuur boven de zeventig graden 
komt en dat daarna de nog reste-
rende bacteriën de klus klaren op een 
temperatuur van rond de 38 graden. 
Intussen wordt er heel veel gemon-
sterd. Het eindproduct moet namelijk 
helemaal af en perfect zijn; anders 
werkt compost averechts. 
Met even veel enthousiasme praat 
Marc over de vorig jaar geopende 
volautomatische sorteerinstallatie 
voor bouw-, sloop- en restafval op de 
hoofdvestiging van Van Vliet in Wate-
ringen. Met laser- en blaastechnieken 
plus andere geavanceerde metho-
dieken wordt afval daar dagelijks in 
allerlei herbruikbare fracties uitge-
sorteerd. De vijf mensen aan deze hy-

permoderne installatie/machine zijn 
alleen nog maar controlerend actief. 
“Ook qua hygiëne en arbeidsomstan-
digheden is het grote vooruitgang. 
Het is niet meer van deze tijd om 
mensen dit soort smerig scheidings-
werk te laten doen.”

Daarmee benoemt Marc van Buijtene 
meteen zijn fascinatie voor zijn vak 
en het bedrijf. Hij houdt van techniek 
en van mensen. Het is zijn lol om 
realistisch en verantwoord te inves-
teren en te innoveren, zodat iedereen 
er winst bij hee� . Doordat negentig 
procent van het afval hergebruikt kan 
worden, is afval goedkoper gewor-
den. Dat geldt ook voor het groene 

composteerbare afval: de kwekers die 
hun oude lof kwijt moeten, betalen 
veel minder dan voorheen, omdat het 
eindproduct geld oplevert. 
De klanten hebben er voordeel bij, de 
medewerkers werken veel prettiger en 
het milieu is ermee gediend, omdat 
nog maar een beperkt deel van ons 
totale afval naar een verbrandings-
oven gaat. 

Een volgende innovatie is een nieuwe 
puinbreker. Marc is blij dat het hier 
vooral bestaande en reeds ontwikkel-
de techniek betre� . Het verschil dat 
moet worden gemaakt met de huidige 
installatie is dat de resterende steen-
tjes even rond worden als ‘natuurlijk 
grind’. Het eindmateriaal zal namelijk 
vooral toegepast gaan worden in de 
betonfabricage. Ook hier zou hij rus-
tig een half uur kunnen praten, maar 
dat zou in dit verband te ver voeren. 
We zijn immers een wielerkrantje en 
geen afvalvakblad! 
Het grappig van Marc van Buijtene is 
dat hij het ook aan mensen van buiten 
zijn vak goed kan uitleggen. “We ge-
ven rondleidingen aan alle mogelijke 
groepen. Als er een clubje ingenieurs 
of biotechnici op bezoek komt, heet 
ik ze hartelijk welkom, maar laat ik de 
verdere uitleg graag over onze eigen 
techneuten. Je moet wel je plaats 
weten.”

De geavanceerde volautomatische sorteerinstallatie is een andere ‘trots’ van het bedrijf.

GroenRijk De Wilskracht de leverancier: 

De bloemen komen vanaf de mooie groene Donau 
Eigenaar Jaap de Baat van tuincentrum GroenRijk De Wilskracht 
aan de mooie groene Donau in het Forepark zorgt al jaren voor de 
overwinningsbloemen. ’s Morgens komt hij met een wagen vol 
bloemen naar het parcours van de Ronde van Pijnacker. 

Naast bloemen bevindt zich in de 
wagen ook een � ets: die laadt hij uit 
en daarmee rijdt hij terug naar zijn 
werkplek aan de Donau. De be-
drijfsbus laat hij staan, zodat die van 
zichzelf reclame maakt gedurende 
de dag. ’s Avonds komt Jaap per � ets 
terug om de laatste koersen te zien 
en vervolgens koerst hij met de auto 
weer terug naar huis. 

De 58-jarige Jaap de Baat is geen man 
om een hele dag bij wielerkoersen te 
gaan staan. Veel liever is hij lekker 
aan het werk, zoals hij eigenlijk altijd 
wel een beetje aan het werk is. Als we 
op woensdagmorgen even moeten 
wachten totdat om negen uur de win-
kel open gaat en we aan de ‘opener’ 
vragen of Jaap er al is, zegt de man: 

“O, die zit waarschijnlijk al vanaf een 
uur of zes op kantoor.”

Inderdaad, Jaap is al even bezig. Hij 
zit al helemaal in het ritme en hee�  
om vijf over negen al twee klanten 
geholpen, de een met drie kuub zand 
die de volgende dag ergens in Den 
Haag wordt gebracht en de tweede 
met een hoeveelheid ‘graszoden’ 
die men even later buiten staat in te 
laden. 

GroenRijk De Wilskracht is een 
totaaltuincentrum waar alles te ver-
krijgen is. Een paar jaar geleden is het 
centrum uitgebreid tot 5500 meter 
overdekt en dat hee�  het assortiment 
en de presentatie nog een � inke duw 
de goede kant op gegeven. Alweer 

bijna vij� ien jaar is De Wilskracht 
in het Forepark gevestigd na de ver-
plichte verhuizing vanaf de Veenweg 
(net voorbij het tweede spoor) waar 
nu woonzorg/verpleegcentrum Lei-
linde staat. 

Misschien dat Jaap na zijn 95ste 
ooit weer terugkeert naar deze plek, 
maar het mag ook Veenhage worden. 
Voorlopig wil de 58-jarige onderne-
mer nog niet denken aan stoppen of 
verhuizen. Hij hee�  het prima naar 
zijn zin, met ondersteuning van veer-
tig man/vrouw medewerkers. 
Zoon Je� rey is de enige van de vier 
kinderen van Jaap en Marry die in 
het bedrijf actief is geworden. Hij is 
zeer actief bij de afdeling tuinaanleg 
en tuinonderhoud, altijd een heel pro-
minent onderdeel van GroenRijk De 
Wilskracht. Het is niet voor niets dat 
graszoden en allerlei andere tuinaan-
legspullen immer in overvloed aan-
wezig zijn. “Waarom de andere drie 
kinderen wat anders zijn gaan doen? 
Ik denk omdat ze hebben gezien dat 
die ouwe wel heel vroeg begint maar 
ook heel lang doorgaat en dus nooit 
klaar is”, zegt Jaap lachend. 
Dan nog even over het wielrennen. 
Hij volgt het zijdelings. Overdag 
een Touretappe volgen? Nee, geen 
tijd voor. Wel ’s avonds even naar 
De Avondetappe kijken of naar een 
samenvatting. 

Dat hij de overwinningsbloemen be-
schikbaar stelt, vindt hij heel normaal. 
“Er wordt door vrijwilligers een mooi 
evenement georganiseerd waar veel 

mensen van genieten. Dan moet je 
als bedrijf ook je bijdrage leveren. Zo 
ondersteunen we ook de Ronde van 
Nootdorp. Men weet je wel te vinden. 
RKDEO doen we ook een en ander 
voor. Bij het bloemschikken bij de 
kermisfeesten stellen we de spullen 
tegen kostprijs beschikbaar”, aldus 

Jaap die 2016 tot nu toe als een rede-
lijk jaar ziet. Een jaar zonder uitschie-
ters; niet heel goed maar ook niet 
slecht. “Het is net als met wielrennen: 
je moet iedere dag je best doen en er 
keihard tegenaan”, zegt Jaap die weer 
rustig zijn werkzaamheden hervat 
daar aan die mooie Donau… 

Jaap de Baat ondersteunt graag lokale evenementen. Hij gaat zelf wel even kijken maar niet te 
lang. Het werk eist de aandacht op!

Heijmans bouwt gestaag 
door in Pijnacker 
Heijmans bouwt in Pijnacker sinds 
de jaren tachtig degelijke en mooie 
woningen. Destijds in Klapwijk 
nog onder de naam Noorlander en 
daarna in onder meer Tolhek en 
nu Keijzershof in Pijnacker-Zuid. 
Sinds die tijd ondersteunt het be-
drijf ook de Pijnackerse Wielerdag. 
De organisatie kan er op bou-
wen dat Heijmans ieder jaar een 

� nanciele bijdrage levert. Intussen 
kan Pijnacker er op rekenen dat 
Heijmans degelijk vakwerk blij�  
leveren. Zelfs toen de crisis op zijn 
diepste punt was, ging het bedrijf 
gewoon door met het bouwen van 
betaalbare woningen voor huur 
en koop. Google maar eens op 
Keijzershof en Pijnacker-Zuid en 
het aanbod ontvouwt zich… 
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Ferry van Buijtene 
favoriet bij de burgers 
Ferry van Buijtene verkeert in uitstekende vorm. Dat bleek vorige 
week in Nootdorp. De man die in juli veel heeft gefi etst, zette daar de 
burgerkoers naar zijn hand door in de slotfase alleen weg te gaan. 

Nootdorper Arie-Pieter van 
Etten had de grootste moeite om 
Van Buijtene te achterhalen en was 
in de sprint niet meer in staat om 
Ferry serieus partij te geven. � om 
van Schijndel werd derde. 
Bij de B-rijders won Ronald Jansen 

voor Jan Hogervorst en Erik van Trigt 
die net een paar dagen terug was van 
een welverdiende vakantie in Italië, 
waar het weer iets beter was dan vo-
rige week in Nootdorp. Zaterdag zijn 
al deze renners in Pijnacker voor weer 
een mooie lokale koers! 

Ben Oudshoorn geniet al 35 jaar van het wielrennen: 

“Het mooiste is als ze zitten te 
sterven in je wiel”
Hij zegt het met een grijns en een 
sympathiek gezicht: “Het mooie van 
wielrennen? Nou, dat ze zitten te ster-
ven in je wiel.” Ben Oudshoorn (52) is 
al meer dan 35 jaar gek van wielren-
nen. Als hobby. De Nootdorper is 
altijd een lie� ebber gebleven die het 
� etsen combineerde met werk. Een 
coureur met een sterke sprint: door 
de jaren heen hee�  hij zeker vijf keer 
gewonnen in Nootdorp en ook elders. 
Alleen niet in Pijnacker. Nog niet… 

Dit jaar komt er van � etsen niet zo 
veel. Ben herstelt van een hernia. Hij 
hee�  echter genoeg a� eiding, onder 
meer als bestuurslid/penningmees-
ter van de Pijnackerse wielerclub 
Restore. Die hee�  sinds enige tijd een 
Nootdorpse voorzitter, namelijk Hans 
Post. Het toppunt van de eenwording 
van Pijnacker en Nootdorp is dat. Se-
cretaris is Martin Burgers. Overigens 
is Ben ook nog bestuurslid/penning-
meester van de organisatie van de 
Ronde van Nootdorp. 
Ben vertelt het een en ander over 
Restore. De club hee�  op dit moment 
geen jeugd maar wel een sterke vrou-
wenploeg die veel prijzen wint dit 
seizoen, een goede elite/belo� enploeg 
en verder een amateurformatie. De 
club telt 160 leden onder wie Dylan 
van Baarle die onlangs zijn tweede 
Tour de France reed en Rioganger 
Joost van der Burg. En ook Lennard 
Hofstede die na dit seizoen profren-
ner wordt. Dat zijn renners waar 
Restore trots op is. 
Ben vertelt dat Restore niet te veel 
op het verleden wil teren maar 
graag naar de toekomst kijkt. In dat 
verband is er echt werk aan de winkel. 
Het gaat allemaal niet meer vanzelf. 

De aanwas van de jeugd blij�  uit en 
tegelijk is het ook lastiger op vrijwil-
ligers bereid te vinden allerlei werk te 
doen binnen de club. Gelukkig zijn 
er nog wel voldoende sponsoren is de 
� nanciële positie van de club prima. 
“We zijn nog steeds een grote en 
gezonde vereniging, maar we moeten 
heel erg ons best doen om dat te 
blijven”, aldus Ben Oudshoorn die 
interesse kreeg voor het wielrennen in 
de tijd dat Joop Zoetemelk de Tour de 
France won. Dat was in 1980, 36 jaar 
geleden al. “Fietsen is zo’n heerlijke 
vorm van ontspanning. Ik kan ieder-
een, ongeacht lee� ijd of achtergrond, 
aanraden op de � ets te stappen”, aldus 
� nancieel controller Ben die alles 
prima onder controle hee�  achter 

de wedstrijdtafel bij de Ronde van 
Nootdorp. Natuurlijk hoopt Ben zo 
snel mogelijk weer aan wedstrijden te 
kunnen meedoen. In Pijnacker zullen 
ze nog geen last van hem hebben 
zaterdag…

De trimmers gaan er zaterdag voor iedereen 
een mooie koers van maken, ook voor de 
mensen die eigenlijk meer toerrijder zijn. 

Andere opzet burgerronde
Er zijn genoeg fi etsende mannen en ook vrouwen die willen 
meedoen aan ‘de burgerronde’, maar ze hebben geen zin om na 
een of twee rondjes al zwaar op achterstand te rijden. 

Daar gaat de organisatie van de 
Ronde van Pijnacker wat aan 
doen. Als het startschot hee�  ge-
klonken, gaat de koers niet meteen 
volle bak maar wordt er eerst een 
paar rondjes warmgereden. En pas 
dan gaat het spel op de wagen en 
komen de betere renners alsnog 
bovendrijven. Fun dat is het doel, 
aldus organisator André Rem-
merswaal. 

Marc van Buijtene, deelnemer, 
sponsor en ook nog voorzitter 
van de Toerclub Pijnacker, is het 
helemaal eens met deze opzet. “Ik 
spreek zo veel mensen die best 
willen meedoen, maar niet voor 
aap willen rijden en uitgelachen 
worden door mensen langs het 
parcours. Het gevolg is dat uitein-
delijk alleen maar een handjevol 
tussen aanhalingstekens topren-
ners willen meedoen. Dat is zonde 
van het evenement: een burger-
ronde is immers voor iedereen 

met een race� ets. Het gaat om de 
gezelligheid en het � etsplezier.”

Marc is volop aan het werven. 
Ook in zijn eigen vriendengroep 
waarmee hij – als hij tijd hee�  – 
iedere woensdagavond een paar 
uur lekker gaat � etsen. En ook in 
de lee� ijdsgroep van zijn zoons, 
Björn van 25 en Lars van 23. Ook 
schoonzoon Daan rijdt mee. 

Björn vertelt dat hij nog bitter wei-
nig hee�  kunnen trainen dit jaar. 
Marc herinnert zich dat zijn zoon 
vorig jaar ook niet veel kilometers 
in de benen had, maar na een paar 
trainingen toch voldoende power 
had om pa er af te rijden. “Best 
frustrerend als je 5.000 kilometer 
hebt ge� etst en zo’n jonge vent 
die net zijn � ets onder het stof 
vandaan hee�  gehaald, rijdt je er 
gewoon af ”, aldus de onlangs vijf-
tig geworden lie� ebber met toch 
nog een lach op zijn gezicht.  
Deze keer gaat dat dus niet gebeu-
ren op die manier. De eerste vijf 
rondes zijn presentatie en lekker 
rondrijden ofwel toeren. Pas dan 
gaat het tempo omhoog en mogen 
de toppers zich proberen te onder-
scheiden. 

Marco Nederlof 
watersnijspecialist
247watersnijden van Marco Nederlof is dé specialist op het gebied 
van watersnijden, een techniek waarbij allerlei metalen objecten op 
maat worden gesneden.

Marco Nederlof is bij 247watersnijden 
bedrijfsleider en watersnij-specialist. 
Zowel in zijn privéleven, hij is wiel-
renner en organisator van de 12 inch 
race, als in zijn werk legt Marco de 
lat hoog. Waar andere stoppen, gaat 
Marco Nederlof graag verder. 
Marco: “Tijdens mijn opleiding tot 
constructie bankwerker-lasser ging 
ik als leerling aan de slag in een 
smederij. Daar leerde ik de puur-
heid van het vak. Écht met je handen 
werken en passie voor het maken van 
mooie dingen. Het werken met CNC-
gestuurde machines hee�  mij altijd 
geboeid. Niet vreemd dus, dat ik na 
zeven jaar de smederij verliet om een 
nieuwe uitdaging bij 247watersnijden 
aan te gaan.”
Bij 247watersnijden nam Marco al 
snel de volledige plaatwerkafdeling 
onder zijn hoede. Zo ontwikkelde hij 
zich binnen korte tijd tot specialist in 

het zetten en watersnijden van plaat-
materialen. Vele uitdagende projecten 
zijn door zijn handen gegaan. Van 
buizen in segmenten snijden voor de 
petrochemie tot het uitsnijden van 
het contour van de Rotterdamse sky-
line. Marco kent de watersnijder als 
zijn broekzak. Marco: “Bij 247water-
snijden gaat het om snelheid, service 
en kwaliteit. Het waarborgen van de 
kwaliteit staat voor mij altijd voorop.”
Het bedrijf aan de Weteringweg op 
De Boezem in Pijnacker ondersteunt 
de Pijnackerse Wielerdag, een evene-
ment waar Marco zich bij betrokken 
voelt, als deelnemer, als bezoeker en 
ook als sponsor. 

Ben Oudshoorn, hier op kop in een Ronde van Pijnacker,  kan dit jaar weinig of geen wedstrijden 
rijden: hij herstelt van een hernia. 

Er blijft genoeg werk over om ‘zijn rug’ 
onder te zetten.

Een verbeten sprint tussen Pijnackernaar Ferry van 
Buijtene en Nootdorper Arie-Pieter van Etten. De 
koers was niet te koop. Echte liefhebbers gaat het om 
de eer. Ferry had nog nooit gewonnen in Nootdorp. 
Arie-Pieter zal hem zaterdag in Pijnacker niet dwars 
zitten: hij gaat naar Lowlands. Moet ook gebeuren… 

De burgerkoersen zijn voor iedereen. 
Er is een A- en een B-groep. In 
Nootdorp won Ronald Jansen in de 
B-groep.

ter van de Pijnackerse wielerclub 
Restore. Die hee�  sinds enige tijd een 
Nootdorpse voorzitter, namelijk Hans 

Een verbeten sprint tussen Pijnackernaar Ferry van 
Buijtene en Nootdorper Arie-Pieter van Etten. De 

Marco Nederlof 
watersnijspecialist
247watersnijden van Marco Nederlof is dé specialist op het gebied 
van watersnijden, een techniek waarbij allerlei metalen objecten op 
maat worden gesneden.

Marco Nederlof is bij 247watersnijden 
bedrijfsleider en watersnij-specialist. 
Zowel in zijn privéleven, hij is wiel-
renner en organisator van de 12 inch 
race, als in zijn werk legt Marco de 
lat hoog. Waar andere stoppen, gaat 

Marco: “Tijdens mijn opleiding tot zijn broekzak. Marco: “Bij 247water-
snijden gaat het om snelheid, service 
en kwaliteit. Het waarborgen van de 
kwaliteit staat voor mij altijd voorop.”

mensen die eigenlijk meer toerrijder zijn. 

parcours. Het gevolg is dat uitein-
delijk alleen maar een handjevol 
tussen aanhalingstekens topren-
ners willen meedoen. Dat is zonde 
van het evenement: een burger-

Het bedrijf aan de Weteringweg op 
De Boezem in Pijnacker ondersteunt 
de Pijnackerse Wielerdag, een evene-
ment waar Marco zich bij betrokken 
voelt, als deelnemer, als bezoeker en 

koers was niet te koop. Echte liefhebbers gaat het om 
de eer. Ferry had nog nooit gewonnen in Nootdorp. 
Arie-Pieter zal hem zaterdag in Pijnacker niet dwars 
zitten: hij gaat naar Lowlands. Moet ook gebeuren… 
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vitaminstore.nl

magnesium voordee l  set
Magnesium olie
Vitaminsports

Magnesiumolie is zeer geschikt om snel en effectief 
magnesium via de huid op te nemen. Vitaminsports 
Magnesiumolie bevat de hoog geconcentreerde 
vloeibare vorm van magnesiumchloride, opgelost 
in water. Het wordt magnesiumolie genoemd 
omdat het product olieachtig op de huid aanvoelt.

nu met gratis magnesium citraat 
30 tabletten

150 ml 

14.95
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vloeibare vorm van magnesiumchloride, opgelost 
in water. Het wordt magnesiumolie genoemd 
omdat het product olieachtig op de huid aanvoelt.

nu met gratis magnesium citraat 

Magnesiumolie is zeer geschikt om snel en effectief 
magnesium via de huid op te nemen. Vitaminsports 
Magnesiumolie bevat de hoog geconcentreerde 
vloeibare vorm van magnesiumchloride, opgelost 
in water. Het wordt magnesiumolie genoemd 
omdat het product olieachtig op de huid aanvoelt.

nu met gratis magnesium citraat 

vitaminstore.nl

vitaminstore.nl

Vitaminstore Zoetermeer
Promenade 7 - Zoetermeer - Tel 079-3603212

Vitaminstore Pijnacker
Raadhuisplein 6 - Pijnacker - Tel 015-3610910

• 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 20 augustus naar
de Ronde van Pijnacker en moedig de jonge sporters aan!

Een echte wielerwedstrijd op je gewone fiets

Rabo Dikke
Banden Race

Veel succes
en plezier!

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!

Spiering & Pluym
Exportweg 1 Delfgauw 015-3695140      
Vlambloem 1 Rotterdam  010-4565656



11Rabobank Ronde van Pijnackerwoensdag 17 augustus 2016

Toen: het Wielerkrantleven van Jan Wenteler 
Of ik nog een stukkie wilde schrijven voor de Wielerkrant, vroeg 
Sjaak Oudshoorn mij onlangs. Tsja, een goeie vraag, maar eigenlijk 
zit ik (81 jaar) nergens meer op te wachten. Maar uiteraard heb 
ik ook dit jaar, via de TV de Tour de France gevolgd. Daar heb ik 
nu alle tijd voor. Dus ook wel voor een nostalgisch stukje voor de 
Wielerkrant. Dus vooruit maar weer. “Vooruit met de geit” zou 
mijn moeder zeggen.

Genoten trouwens van de Tour. 
En was het niet om het wielren-
nen – een lange etappe met een 
massasprint op het einde - dan was 
het in ieder geval wél van de mooie 
natuuropnamen die langs kwamen. 
Wat is de wereld toch mooi en wat 
maken we er zo nu en dan een 
zootje van. En ja, tijdens de ritten in 
de bergen: zweet op mijn voorhoofd 
bij de afdalingen. Allemachtig!

Bauke Mollema, Wilco Kelderman 
en Tom Dumoulin, maar ook Dylan 
van Baarle hadden mijn speciale 
belangstelling. Dylan is de zoon van 
Mario van Baarle, die in zijn tijd 
als amateur in diverse criteriums in 
het Westland bijna de stenen uit het 
wegdek reed. Mario hee�  een aantal 
Nederlandse titels op zijn naam 
staan. In 1987 bijvoorbeeld was hij 
Nederlands kampioen achtervol-
ging op de baan bij de amateurs. 
Een jaar later, in de categorie elite, 
kwam hij zelfs tot twee baantitels: 

de puntenkoers en de rit over een 
kilometer. 

Kortom Mario kon aardig uit de 
voeten in het peloton. Dylan hee�  
het dus van geen vreemde. Vader 
Mario smeet soms wel érg met zijn 
krachten waardoor hij in de � nale 
te kort kwam. Het was in de tijd 
dat ook plaatsgenoten Jan, Peter en 
� eo Hogervorst van zich deden 
spreken als wielrenners. De Pijnac-
kerse kleppers waren op de race� ets 
destijds de schrik van het Westland. 

Stukjes voor de Wielerkrant dus: het 
hele land door om bekende wielren-
ners te interviewen. Jan Janssen, 
bij zijn bedrijf in Putten, naar Wim 
van Est en Woutje Wagtmans, in het 
Brabantse Sint Willebrord, waar ook 
zangeres Corry Konings woonde. 
Helemaal afgezakt naar het zuiden 
des lands, voor een praatje met 
Hennie Kuiper. Nog zuidelijker heb 
ik Joop Zoetemelk nog eens opge-
zocht in het hotel van zijn vrouw 
nabij Parijs. 

Wim van Est sprak ik aan de keu-
kentafel. Hij sprak in een rap tempo 
onvervalst Brabants. Soms begreep 
ik het niet. Maar gelukkig had ik 
een kleine cassetterecorder mee-
genomen. Zodoende kon ik thuis 
het gebrabbel terugluisteren en is 
er toch nog een aardig stukkie uit 
voortgekomen. 
Tegen betaling bleek ‘de Wimme’ 
bereid om bij de Pijnackerse wieler-
ronde als “eregast” op te treden. Het 
eerste wat hij zei, toen hij me zag in 
Pijnacker, was: “Wie rekent er met 
mij af?” Toen heb ik mijn knip maar 

tevoorschijn gehaald. 

Woutje zou ook komen maar die 
schitterde door afwezigheid. “Ja”, 
zei ‘de Wimme: “Dat is Wout hé.” 
Woutje bezocht ik ook. Hij dronk 
wat kleine glaasjes leeg. Toen hij een 
paar uur later het startschot bij een 
criterium moest lossen, stond hij 
naast wielerverslaggever Cees Maas 
wat wiebelend op zijn benen. 

Een paar jaar later ben ik met Rini 
Wagtmans, een nee� e van oom 
Woutje Wagtmans, trouwens nóg 
eens bij Wim van Est langs geweest. 
Geschrokken! De Wimme was hele-
maal de weg kwijt. Hij huilde zelfs. 
Ontluisterend! 

Met mijn autootje dus het hele land 
door om “een stukkie” voor de Wie-
lerkrant te schrijven. Naar ploeg-
leider Peter Post, alleen wonend 
ergens in Amstelveen, naar Gerrit 
Voorting, ook ergens in Noord-

Holland. Toen hij mij zijn adres 
gaf zei hij: “Ik doe de rolluiken wel 
omlaag, dan weet je bij welk huis je 
moet zijn.” 

Toen ik kwam aanrijden stond een 
manspersoon ergens rolluiken naar 
beneden te draaien: Gerrit Voor-
ting. Aardige kerel zonder kapsones. 
Was als wielrenner besodemieterd 
door de voormalige ploegleider 
Kees Pellenaars. Die stond inder-
daad bekend als een rommelaar. 
Gerrit kon zich er nog kwaad over 
maken.  

Wat mij ook bijgebleven is, dat is 
een bezoek aan Johan van der Vel-
de, in Breda Hij was ooit, in de Tour 
de France, de meesterknecht van 
Joop Zoetemelk. Johan eindigde in 
de Tour de France van 1979 op een 
podiumplaats, waar hij met winnaar 
Bernard Hinault en Joop Zoetemelk 
op het ereschavot stond.  

Johan kwam later echter op het 
slechte pad. Werd in 1981, als win-
naar van Luik-Bastenaken Luik op 
doping betrapt en gediskwali� ceerd. 
Hij raakte verslaafd aan amfetami-
nen en ging, om dit te bekostigen, 
hier en daar inbreken en kwam in 
de Koepelgevangenis terecht. 

“In dat jaartje in De Koepel zijn 
mijn ogen open gegaan.” Johan ver-
telde het open en eerlijk. Zijn vrouw 
zat naast hem en zuchtte soms. 
“Ik kan het nu wel uitschreeuwen, 
begin nooit aan die rotzooi. Xtc, 
amfetaminen en hoe het allemaal 
mag heten: begin er nooit aan. Je 
weet wel dat je er aan begint, maar 
je weet niet waar het eindigt. Het 
is één brok ellende.” Zijn vrouw 
zat naast hem en slaakte een diepe 
zucht.  

Johan van der Velde, een renner 
die in de Tour de France, onder 
ploegleider Peter Post, en bij een 

Italiaanse ploeg tot grote wieler-
hoogte steeg, maar privé in een 
diep dal terecht kwam. Vooral 
door steun van zijn vrouw hee�  hij 
zich uit dat dal weten te worstelen. 
Bijna drie uur lang vertelde hij zijn 
levensverhaal vol pieken en dalen. 
Het maakte destijds grote indruk 
op mij. 

“Dat was TOEN” zei hij tot slot, 
”maar nu zit ik weer op koers. Ik 
ben nu aan de slag als vrachtwagen-
chau� eur.” En wéér volgde er een 
diepe zucht. 

Jan Wenteler 

  

Het hele gezin 
helpt mee
Een evenement als een wielerdag 
organiseer je niet zonder de 
medewerking van heel veel vrijwilligers. 
Bij een Ronde van Pijnacker of een 
Ronde van Nootdorp heb je gewoon een 
man of veertig nodig. 

Het schiet lekker op als hele gezinnen 
zich aanmelden, zoals in Nootdorp de 
familie Van de Sande. Ma Marjolein 
(48) is secretaris van de organisatie 
en echtgenoot Peet/Bud (54) en hun 
zonen Nick (21) en Bas (18) zijn de 
hele wielerdag van de partij om allerlei 
hand- en spandiensten te verrichten. 
Ze maken er niet al te veel woorden 
aan vuil. Ze zijn wielerlie� ebbers, ze 
� etsen graag en ze deinzen niet terug 
om de handen uit de mouwen te ste-
ken. Het moet gewoon gebeuren, klaar! 

Bas, Peet en Nick achter ma Marjolein.
Start en fi nish zijn dit jaar niet op de Meidoornlaan maar op de Acacialaan, aan de andere kant van 
het parcours. 

Jan Wenteler stond midden jaren tachtig 
aan de wieg van de Wielerkrant, die in de 
glorietijden van de Pijnackerse Wielerdag 
soms veertig pagina’s dik was. Ieder jaar 
zocht hij een bekende renner op, tot over de 
grens. In Frankrijk sprak hij Joop Zoetemelk 
in het hotel van diens vrouw Francoise.

Jan Janssen. 

Johan van der Velde. 

Nationaal masterkampioen 
Cees Snoek aan het vertrek 
De kersverse nationaal kampioen bij de masters van boven de 
veertig is zaterdag een van de prominenten bij de speciale koers 
die voor deze categorie wordt georganiseerd, naast de gewone 
amateurkoers. 

Er doen ook Pijnackerse masters 
mee: Rolf de Jong, onlangs nog 
zeilkampioen en ook bij de Run Bike 
Run altijd sterk, en Peter Fils. Dennis 
van der Meiden noemt daarnaast 
nog diverse namen, onder meer 
André Grootveld. 
Elders in deze krant staat al wat 
over de amateurkoers. Daar zijn veel 
lokale helden te verwachten. 

Naast Tom de Vreede en Niels 
Overvoorde, de nummers 1 en 2 in 
Nootdorp, zijn dat onder meer Rienk 
Engele, Joost van der Helm, Robin 
de Vries, Maarten van Hagen en 
ook Jerry Suijker. Dat wordt dus een 
koers om in de gaten te houden. 

Cees Snoek, vorig jaar winnaar in Pijnacker, 
is zaterdag in zijn nationale kampioenstrui 
van de partij. 
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SCHILDERSBEDRIJF

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

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

Goedkoopste
uit de reGio!

Dé drukwerksite van uw vertrouwde uitgever

Voor meer informatie: 015 36 15 140

Razend snel je 
drukwerk in huis

24 uurs levering mogelijk op meer dan 80% van onze producten!

Elke maand de beste aanbiedingen!

ACTIE
2449

1849

ACTIE

999

SUPER AANBIEDING

849

659

    

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

GAZELLE SEVILLA LTD
Veelzijdige en comfortabele 
stadsfi ets met 7 versnellin-
gen en zadelvering. Onder-
houdsarm dankzij de gesloten 
kettingkast en rollerbrake 
remsysteem. Voor zowel da-
gelijkse ritten, fi etstochtjes
als woon-werkverkeer. 

190 EURO 
VOORDEEL

GAZELLE VALENCIA LTD
Comfortabele e-bike voor zowel vlak als 
heuvelachtig terrein. Met krachtige en geluidsarme 
Impulse middenmotor en 312Wh batterij 
(actieradius tot ca 100km).

600 EURO VOORDEEL
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, niet geldig in combinatie met andere kortingen. Prijs- en drukfouten voorbehouden.

CUBE ATTAIN RACE
Mooi instapmodel racefi ets 
voor recreatieve fi etsers, 
met sterke aluminium frame 
en een Carbon Cube CSL 
Race voorvork. Kwalita-
tief afgemonteerd met de 
Shimano Claris 24-speed 
groep waar je de nodige 
kilometers mee kan maken.

HANS STRUIJK FIESTEN PIJNACKER    I     Westlaan 6, Pijnacker    I    tel: 015 - 369 24 78    I    www.hansstruijk.nl


