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Jubileumronde in teken van ‘terug in de tijd’
Het is zestig jaar geleden dat in 1958 de allereerste Ronde van
Pijnacker werd verreden. En dus is de 60ste Pijnackerse Wielerdag
er zaterdag een van terug in de tijd. Ook in deze Wielerbijlage wordt
uitgebreid stilgestaan bij zestig jaar Ronde van Pijnacker.
Pas een paar jaar geleden werd ‘ontdekt’ dat er in 1952 ook al eens een
Ronde van Pijnacker is verreden. De
organisatie is er in geslaagd een van
de winnaars van toen op te sporen.
Dat is de nu 85-jarige Carel Hamelink
die op zijn twintigste won bij de nieuwelingen. Dat was toen een categorie
voor wielrenners die nog niet zo lang
actief waren. In deze wielerbijlage een
exclusief interview met Carel die nog
in goede gezondheid verkeert maar
de meeste van zijn overwinningen
niet meer op zijn netvlies heeft staan.
Hij kijkt liever vooruit dan terug.
De organisatie van de Ronde van
Pijnacker kijkt ook liever naar voren
dan achteruit maar bij een jubileum
moet je toch even achterom kijken. En dat wordt/is volop gedaan.
Judith Bukman en Bert Bos van het
organisatiecomité hebben zestig jaar
lokale krant doorgespit en dat heeft
geresulteerd in vier pagina’s ‘knipsels
van toen’.
Ook het programma van komende
zaterdag ademt de tijd van toen.
Een groot aantal oud-winnaars is
uitgenodigd om mee te doen aan een
wedstrijd achter dernies. Dat is altijd
leuk om te zien en voor de niet meer
zo piepjonge winnaars van toen is het
prettig om een gangmaker voor je te
hebben.
Organisator Dennis van der Meiden
- zelf destijds een vermaard amateur
die in 1999 dicht bij de overwinning
was, maar in de slotfase, toen hij
met Wilco Zuijderwijk voorop zat,
jammerlijk tegen een lantaarnpaal
aanreed - heeft een groot aantal winnaars van toen bereid gevonden om
zaterdag naar Pijnacker te komen.

Sommigen durven het niet aan om
op de fiets te klimmen of beginnen
daar niet meer aan, maar komen
dus wel, zoals Scheveninger Gerrit
Pronk die in 1987 en 1988 won bij de
liefhebbers/veteranen. Ook Barend
Huveneers is van de partij, zonder
mee te rijden. Hij won de Ronde van
Pijnacker bij de amateurs in 1970.
Wel klimmen op hun racefiets: Jan en
Peter Hogervorst. Peter won drie keer,
in ’81, 82, en ’89. Jan stond twee keer
op de hoogste trede van het schavot,
in ’84 en ’87. Jan is tot op de dag
vandaag in actie te zien bij trimmerskoersen en heeft ook daar diverse
malen het podium gehaald door net
even slimmer te zijn dan de concurrentie. Altijd in voor een dolletje en
een geintje, ook buiten de koers!
Rini Boogerd, de broer van Michael,
rijdt ook mee. Hij won bij de junioren
in 1984. John den Braber zou ook
komen maar ‘moet’ voor zijn werk als
muziekjournalist naar Lowlands en
dat geldt ook voor lokale cq regionale
helden als Rune van der Meijden en
Milan van der Ende. Ronald van der
Tang (winnaar bij de elite in 1996),
Rob Sienders (winnaar bij de elite in
2000), Odwin Bink (een criteriumtijger die in 2001 won bij de elite) en
Peter van Leeuwen (winnaar bij de
amateurs in 2008) zijn van de partij,
evenals Ivo de Ruijter, die in 2010 bij
de nieuwelingen won en dus nog een
jonge vent is.
Kurt Wubben en Marc den Hoed zijn
niet meer zo jong maar voelen zich
nog wel heel jeugdig. Ze zeiden meteen ja tegen de uitnodiging om mee
te doen, toen een paar oud-winnaars
het toch niet aandurfden om nog één

Programma 2017

Een Dikke Banden Race van een paar jaar geleden. Natuurlijk is dit zaterdag weer een onderdeel van het goed gevulde programma!

keer hun stalen ros te bestijgen.
Behalve de oud-winnaars komt ook
een groep prominenten en sponsoren
in fietstenue aan de start om achter
een dernie flink gang te maken. De
derniewedstrijden zijn onderdeel van
het avondprogramma. Zie het overzicht voor de precieze aanvangstijden.
De Pijnackerse Wielerdag begin om
14.00 uur met de Masters van boven
de veertig. Nederlands kampioen
André van Reek, de bekende André
Grootveld en plaatselijk favoriet Jan
Gudde doen mee. Bij de amateurs die
daarna rijden, staan de Rienk Engele,
Peter Fils, Joost van der Helm, Wim

Miss
Eefje is
er klaar
voor

de Koning, Jerry Suijker en Tom de
Vreede op de startlijst. Zij komen uit
Pijnacker-Nootdorp of wonen daar
zeer dichtbij. In Nootdorp was te zien
dat de amateurs voor een prachtige
wedstrijd kunnen zorgen.
Bij de elite – altijd goed voor een
prachtige wedstrijd in Pijnacker
– staan van dichtbij Robert Berk,
Gino Bonemeijer en Julian Stolk op
de startlijst. Zij komen na amateurs
aan de start op het prachtige korte
spektakelparcours in het centrum
van het dorp. Omdat het slechts 700
meter lang is, mogen er per categorie
maar veertig renners starten en zijn

de wedstrijden ook wat korter dan
normaal.
Na de KNWU-wielerwedstrijden volgen de onofficiële wedstrijden zoals
de Dikke Bandenraces, de wedstrijden voor de trimmers van onder en
boven de veertig en de derniekoersen.
De Wielerdag wordt om 22.00 uur
afgesloten met een bijzondere hommage aan de organisatie van de 12
inch-race. Daarna is het feest bij De
Guyter waar de renners de hele dag
langs komen op het centrumparcours
dat door de Stationsstraat, stukje
Emmastraat, het Emmapark en een
stukje Julianalaan voert.

Rabobank

14.00 uur: Masters 40+
55 min
15.15 uur: Amateurs
60 min
16.30 uur: Elite-Mannen/Beloften
75 min
18.00 uur: Decathlon Dikke Banden race
2, 4 en 6 ronden
19.00 uur: Burgers 45+ **
19.30 uur: Derny’s ex-winnaars
20.30 uur: Burgers 45- **
21.00 uur: Derny’s Prominenten en Sponsoren (rit 2 en 3)
22.00 uur: 12” Hommage
met daarna After party bij Café de Guyter
Alle wedstrijden maximaal 40 deelnemers.

Eefje Soeterbroek is zaterdag Miss
Pijnacker. Het bijzondere is dat
Eefje een dochter is van Dorine van
Door’s Fashion. Zij kleedt al jaren
de wielermiss van Pijnacker aan en
mocht nu haar eigen dochter van
een fraaie outfit voorzien. Dat is
gelukt, zegt Eefje.
Verderop in deze krant een interview met haar.
(foto Cok van den Berg)
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SUPER

SPONSORS

VanderHelm
Bedrijven BV
Nobelsingel 2
2652 XA Berkel en Rodenrijs
Tel.: 010-2492460
Fax: 010-2492470
Email: info@vdhelm.nl
Website: www.vdhelm.nl

Radonstraat 231, Zoetermeer
079 - 363 3030, fax 079 - 363 3031
www.milieuexpress.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

Rabobank
Zuid-Holland Midden
(015) - 275 00 00
www.rabobankzuidhollandmidden.nl

Stationsstraat 53
Pijnacker
Tel. 015 - 369 61 17

Sportlaan 1b • Pijnacker
015 361 54 44
www.viergang.nl

JUBILEUM
Ambachtsweg 41F, 2641 KT Pijnacker
015 -20 00 015 | www.support-it.nl

Kwekerij
Solanahof
Pijnacker
Molenlaan 1 , 2641 PR Pijnacker

Industrieweg 2, Zoetermeer, 079-3314300
Servicefiliaal: Weteringsweg 17, Pijnacker,
015-3693308
info@vandervelden.nl | www.vandervelden.nl

print & sign

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

SPONSORS

Exportweg 1, 2645 ED Delfgauw
Telefoon 015 - 369 51 40,
Fax 015 - 369 68 31
www.pluym.nl

DaFruit

Weteringweg 11, 2641 KM Pijnacker
015-3699413

HOFMAN
SPORTPRIJZEN
Donau 119, 2491 BB Den Haag
070-3274501

Ambachtsweg 57 | 2641 KW Pijnacker
Tel. 015. 369 65 65

Bredewater 16
2715 CA Zoetermeer

Weteringweg 1a, 2641 KM Pijnacker
088-7422247

Komkommerkwekerij

J.T. Hogervorst
Molendijk 3
2641 NV Oude Leede

Floralaan 4
2643 HC Pijnacker
015 - 380 78 31
www.defysiotherapeutpz.nl

Dwarskade 7
2631 NA Nootdorp

De Stichting Ronde van Pijnacker bedankt de volgende bedrijven
C. van Koppen • Loonbedrijf Van Etten • Bevako Hydraulics- Bouwmachines • Autobedrijf Sprinkhuizen • Bitter BV • Inducar
• Notariskantoor Mr. J.D. Wienen • Party Centrum het Witte Paard • Schotte BV • Theo Hogervorst fouragehandel • Groesbeek kappers (kapsel Miss)
• Norbets bloemen • Lansbergen Gerbera’s (bloemen) • Zaes (drukken shirts) • Wim Meijer (filmen) • vd Sande drukkerij (consumptiekaarten)
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André Remmerswaal ging vlak bij de finish van
de Ronde van Pijnacker ‘van start’
André Remmerswaal bracht zijn jeugdjaren door in het soms
hectische gezin van Piet en Ester Remmerswaal aan de Emmastraat
50. Hij ging als mens van start – ofwel werd geboren – vlakbij de
streep waar ieder jaar de wedstrijden van de Pijnackerse Wielerdag
van start gingen en ook finishten. Het was de normaalste zaak van
de wereld dat bij de familie Remmerswaal ieder jaar een stuk of acht
wielrenners aanbelden om zich te verkleden.
Terwijl de twee kleinkinderen, de
meisjes Novi van veertien maanden
en Daan van zes maanden, nadrukkelijk om aandacht vragen bij opa
Dré en oma Mayo, vertelt André in
zijn fraaie achtertuin aan de Charlotte
Salomonsingel in Klapwijk dat het
hele ouderlijk huis op zo’n Wielerdag
naar Midalgan rook ofwel stonk. “De
renners smeerden zich altijd in met
dat spul waar je benen en je spieren
warm van werden. De geur was zo
sterk, daar kon je niet omheen.”
André is geboren op 20 augustus 1955
en wordt dus daags na de Wielerdag
62. Hij was drie jaar toen de eerste
Ronde van Pijnacker in 1958 van start
ging en is dus letterlijk opgegroeid
tussen de wielrenners en met het
wielrennen. “Zo klein als ik was, vond
ik het allemaal hartstikke interessant en als jonge jongen wilde ik ook
graag wielrenner worden. Geld voor
een racefiets was er natuurlijk niet. Al
heel jong was ik bij Bakkerij Rijnbeek
gaan werken om te kunnen sparen.
Uiteindelijk heb ik voor 25 gulden
van Giel Stig een racefiets kunnen kopen. Later heb ik nog eens 25 gulden
sponsoring gekregen van lange Jan
Termorshuizen, die toen voorzitter
was van het wielercomité.”
Tegen wil en dank is André dat
geworden door het overlijden van
zijn tweede vader en grote voorbeeld
Wil Bossche, begin augustus 2009.
Heel even nam Bert Bos de honneurs
waar en toen kreeg André de scepter
in handen. “Ik voel me helemaal geen

voorzitter en ben er eigenlijk ook
geen type voor. Ben meer iemand die
gewoon hard meewerkt om het allemaal voor elkaar te krijgen. We doen
het met elkaar en hebben ook een geweldig team mensen die allemaal hun
kwaliteiten hebben. Dat is belangrijk:
er komt namelijk best heel wat voor
kijken om zo’n evenement ieder jaar
weer van de grond te tillen. Gelukkig
hebben we goede contacten met de
gemeente en toestemming gekregen
om de jubileumronde in het centrum
van het dorp te mogen houden. Ik
wilde per se door de Stationsstraat
en langs Café De Guyter, zoals dat
vroeger ook ging.”
André is van mening dat een wielerkoers daar gehouden moet worden
waar de mensen wonen. “Het mooiste
is toch dat je in je voortuin onder
een parasolletje met een kratje bier
in de aanslag de wielrenners voorbij
ziet komen. Doordat overal wegversmallingen worden gemaakt en
hoge drempels aangelegd, worden
wielerkoersen meer en meer naar
bedrijventerreinen of de randen van
de dorpen verbannen. Dat is heel
jammer. We hopen daarom dat we
ook de komende jaren ergens in de
bebouwde kom een parcours kunnen
uitzetten.”
Pijnacker-Noord was jaren perfect
maar daar is het niet meer te doen.
De mooiste tijd voor André was
het oude dorp: de Emmastraat, de
Stationsstraat, de Julianalaan en de
Hoflandstraat. Daar was hij als jonge

André als winnaar van de Ronde van Eindhoven in 1971. Dat was zijn eerste overwinning. Hij was
toen zestien.

André, helemaal links, met zijn collega-organisatoren: “We hebben een prima club mensen.”

wielrenner actief. André was zestien
toen hij de Ronde van Eindhoven
won. Natuurlijk reed hij ook in eigen
dorp. Heeft hier geen wedstrijden
gewonnen maar wel mooie uitslagen
gereden. “Of ik extra nerveus was
als ik in Pijnacker moest rijden? Ik
dacht het wel. Het is een keer gebeurd
dat ik voor de start al viel. Moest ik
mijn rugnummer gaan ophalen bij
Café De Kroon – waar nu de rotonde
Westlaan/Nootdorpseweg is – en viel
ik ter hoogte van de Laanbrug op
mijn snufferd.”
André laat in zijn persoonlijke wieleralbum een Telstarknipsel zien waarin
te lezen is dat de lokale favoriet André Remmerswaal zijn pols verstuikte
door een val maar toch nog mee kon
doen aan de wedstrijd waarin hij
elfde werd.
André heeft de Ronde van Pijnacker
vanuit allerlei functies en hoedanigheden meegemaakt. Als jonge
jongen die thuis Midalgansmerende
wielrenners rond zag lopen, als supporter langs de lijn, als bakkersknecht
van Bakkerij Rijnbeek die samen met
jonge Frans Rijnbeek in alle vroegte
‘Hup Beel’ op een muurtje schilderde
op de hoek van de Emmastraat en de
Willem de Zwijgerlaan, als deelnemer
in jongere en latere jaren, als dag en
nacht medewerker van Sporthal De
Groene Wijdte, als eigenaar van Het
Baken en later De Viergang en nu al
weer vele jaren als organisator.
Dré kan uren lang de mooiste verhalen vertellen over de ronde. ‘Beel’ was
de bijnaam van Nol van der Helm, de
nogal excentrieke zoon van sigaren-

boer Rein van der Helm van de Westlaan, alias Witte Kees. Beel werkte
ook bij Rijnbeek en zo ontstond
het idee om hem gesponsord door
“Broodfabriek Rijnbeek” te laten deelnemen aan de amateurkoers.
Beel ging zo goed en zo kwaad als het
ging in training en reed uiteindelijk
een verdienstelijke wedstrijd. Vooraf
was hij heel nerveus maar de ergste
zenuwen waren voorbij toen hij een
door Giel Stig geprepareerd drankje
naar binnen had gewerkt. Dat was
een mengeling van karnemelk en
cognac. Het klinkt niet heel aantrekkelijk maar Beel dronk het gretig
op en hoefde na afloop niet naar de
dopingcontrole. De verf waarmee de
woorden ‘Hup Beel’ op het muurtje
waren geverfd waren twintig jaar later
nog te lezen. Ze zijn pas verdwenen
toen het muurtje werd afgebroken.
Ook over de missverkiezingen en
de grote wielerbals die Wil Bossche
organiseerde zijn mooie verhalen te
vertellen. Zo veel gebeurde er destijds
niet in Pijnacker en als Wil Bossche
de Steinbachsporthal verbouwde tot
feestzaal voor een missverkiezing of
een wielerbal dan was heel Pijnacker
daarvan in de ban en liep de sporthal vol met rond de 2.000 mensen.
Het bier werd gewoon nog vanuit
vaten geserveerd in echte glazen,
een veiligheidsplan was er niet en
een ordedienst niet nodig. De enige
die soms wel eens in de loop van
de avond lastig werd, was Ben van
der Elst, maar dat werd met zachte
hand opgelost, met aan de deur Bas
van Schie als uitsmijter die iedereen

Pijnackerse coureurs van toen. Van links naar rechts: Lou Verweij, André Remmerswaal, Peet van
der Meijden, Menno van Leeuwen en Joop de Vreede.

lachend welkom heette.
Wil Bossche praatte het evenement
aan elkaar en zorgde voor grote
artiesten als Ben Cramer, Rob de
Nijs en niet te vergeten Lee Towers
die ooit optrad op de schoenen van
brandwacht Koos Bazuin omdat Lee
zelf verkeerde stappers had meegenomen. “In die tijd kon alles en was alles
leuk. We werkten toen rustig twee
keer 24 uur klokkie rond en als alles
achter de rug was, gingen we met Wil
Bossche op zondag in de Brielse Maas
waterskiën.”
De jaren dat Pijnacker een profronde
had waren onvergetelijk. André heeft
er geen spijt van dat dit voorbij is,
met de gele Tourverlater Rasmussen in 2007 als laatste stunt, met Wil
Bossche in een hoofdrol. “Je moet
tegenwoordig een budget van 2,5 ton
hebben om zo’n profronde te organiseren. In Wateringen krijgen ze dat
nog wel voor elkaar maar voor ons is
dat een brug te ver. Zoals het nu gaat,
is het leuk en is het voor ons te behappen. We benadrukken vooral het
lokale karakter en zorgen dat het voor
iedereen een gezellig evenement is.”
Op die basis is het wedstrijdprogramma van zaterdag samengesteld. Lokale
renners van alle leeftijden komen aan
bod, ook de jongste Dikke Bandenjeugd. André benadrukt dat Pijnacker
en Nootdorp een heel bijzondere
fietscultuur hebben. Er zijn ontzettend veel Toerrijders en met Restore
heeft Pijnacker ook een bijzondere
wielervereniging. Nu is er even niet
zo veel jeugd, maar we hebben met
Lennard Hofstede en Dylan van
Baarle wel twee toppers in eigen huis.
De toerrijders krijgen zaterdag weer
de gelegenheid om zich te onderscheiden en er is ook een wedstrijd
met oud-winnaars achter dernies,
aangevuld met Marc den Hoed de
fietsende schaatsheld Kurt Wubben.
“In het centrum van het dorp gaan
we er een heel gezellig jubileumronde
van maken, met aan het eind van de
dag De Guyter als feestlocatie. We
gaan daar het 12 inch comité bedanken en huldigen voor wat ze hebben
gedaan in al die jaren. Hoe we dat
gaan doen is nog een verrassing maar
er zal bij gefietst worden. Daarna hebben we tussen tien en twaalf nog een
gezellige afsluiting bij De Guyter voor
de deur. Nogmaals, we gaan er een
feestje van maken!”
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BASIS

SPONSORS
Hoveniersbedrijf
“Louis van der Meijden”

ORCHIDS

Dé accountant voor ondernemend Nederland

Speelautomaten BV

www.ADU-accountant.nl

DRANKENGROOTHANDEL

Sigarenspeciaalzaak

Het Moortje

las en konstruktiebedrijf

de keizer bv

Kamps Transportbedrijf B.V.
Boezemweg 2, 2641 KH Pijnacker

5

Carel Hamelink won in 1952 al de Ronde van Pijnacker
Het is dit jaar 65 jaar geleden dat ‘incidenteel’ de Ronde van
Pijnacker werd verreden. De organisatie was destijds in handen
van de wielervereniging van rksv Oliveo, een vereniging die
zich door het jaar heen op voetbal, handbal en misschien ook al
turnen richtte. Oliveo deed dat in samenwerking met de Koningin
Wilhelminavereniging. Het was in 1952 een eenmalige vertoning.
Pas in 1958 werd de Ronde van Pijnacker een jaarlijks evenement.
Vandaar dat ’58 nog altijd als startjaar werd beschouwd.
In 1952 kwamen er nieuwelingen,
junioren en amateurs in actie. Bij
de nieuwelingen won destijds de nu
85 jaren jonge Carel Hamelink, een
Hagenaar die al vele jaren in Zoetermeer woont. Onlangs kwam hij met
zijn vrouw Zus naar De Viergang in
Pijnacker om te vertellen over zijn
ervaringen in 1952. Daar was hij overigens snel klaar mee. “Ik weet echt
niet meer hoe die wedstrijd destijds
ging. Zet er maar in dat ik op kop
ging rijden en dat niemand me meer
kon inhalen.”
Echtgenote Zus zegt dat Carel geen
man is om terug te kijken. Het is geen
vent die het verleden gaat zitten verheerlijken. Hij kijkt liever voorwaarts
dan achteruit.
“Regelmatig kom ik nog mensen
tegen die me vertellen dat ze toen en
toen door mij zijn geklopt en tweede
zijn geworden. Andersom gebeurt
ook wel eens, dus dat ik tweede werd
en zij eerste. Het zal allemaal wel.
Dementeren doe ik volgens mij nog
niet, maar heel veel onthouden heb ik
niet van mijn wielerloopbaan”, aldus
Carel Hamelink op het zonovergoten
terras van De Viergang.
Op de site van wielerfotograaf Koos ’t
Hart staat onder de noemer ‘archief ’
een verslag van de eerste Ronde van
Pijnacker op 28 juni 1952. Er staat
wel een verslagje van de junioren en
de amateurs maar van de nieuwelingen zien we alleen de uitslagen. En
dan blijkt dat Michel Stolker tweede
werd en W. den Outer derde. Uit
Pijnacker vandaar werd J. Frensch op
één ronde zevende en J. Kouwenhoven negende. Bij de junioren werd
‘M. Termorshuizen’ derde. Bij de
amateurs won J. Kaptein uit Lisse. Hij
ging er na een premiesprint zodanig
hard vandoor dat hij dertig ronden
later het hele rennersveld wist te
dubbelen.
Carel en Zus zijn wat later dan
gepland bij De Viergang. Ze komen
deze keer niet uit Zoetermeer maar
rechtstreeks uit Zeeland waar ze de
tachtigste verjaardag van oud-renner
Jo de Roo hebben mee gevierd. Met
Jo de Roo, Jan Janssen en andere
krasse knarren gaat Karel nog eens
in de maand een tochtje maken van
een kilometer of tachtig. Daar maken
ze dan een gezellige dag uit van die

eindigt met een etentje hier of daar.
Carel en ook Zus zijn heel gezellige
mensen die er ook niet voor terugdeinzen om elkaar de maat te nemen.
Als Zus vertelt dat ze al tachtig is en
op de dag van de Ronde van Pijnacker 81 wordt, zegt Carel: “Wat kan dat
oplopen hè, zo’n leeftijd.”
Even later krijgt hij er van Zus weer
van langs met een snedige opmerking. Ze vormen al een leven lang een
duo dat bijzonder aan elkaar gewaagd
is. Op een zeker moment zegt Zus:
“Ik hou van de zon en van die lelijke
vent daar!”
In de jonge jaren stond de wielerloopbaan van Carel altijd centraal en
liep Zus met de kinderen altijd achter
manlief aan te zeulen. Overal in het
land waren immers wielerwedstrijden. De gezelligheid maakte gelukkig
veel goed.
De geboren Hagenaar/Loosduiner
was een begenadigd renner die overal
in het land wedstrijden won. Hij was
ook een prima sprinter. In de loop
van de jaren vijftig kreeg hij de vraag
of hij mee wilde naar de Tour de
France. Carel was timmerman, had
een gezin te onderhouden en moest
iedere maand dertig gulden huur
overmaken. Dus toen hij hoorde dat
de financiële kant van de zaak zeer
onzeker was en hij minimaal maanden moest wachten op zijn eventuele
verdiensten, bedankte hij voor de eer.
Hij koos voor de financiële zekerheid
van het timmermanschap. Of hij daar
nu spijt van heeft. Nee hoor, zegt Zus,
het is een vent die helemaal nergens
spijt van heeft.
Hij kijkt niet terug.
Het leven was in de jaren vijftig niet
zomaar een vetpot. Vandaar dat
Carel – die twintig was toen hij in
Pijnacker won – altijd gespinst was
op het winnen van premiesprints. Zo
snel mogelijk de kosten er uit zien te
halen. Er was in die tijd niet alleen
geld te verdienen, je kreeg ook wel
eens in nature betaald. In Rotterdam
Crooswijk kreeg Carel ooit als overwinningsprijs een nieuw kostuum.
Dat het pak iets te klein voor hem
was, kon de pret niet drukken.
Carel en Zus zijn heel lang verbonden geweest aan wielervereniging
De Spartaan in Rijswijk. Carel deed

Om zijn verhaal te doen kwamen Carel en Zus Hamelink onlangs even naar De
Viergang in Pijnacker. Links de moeder van Dennis van der Meiden. Ze kennen elkaar
onder meer van wielervereniging De Spartaan in Rijswijk.

De man die op 28 juni 1952 bij de eerste Ronde van Pijnacker bij de nieuwelingen won, was onlangs terug in Pijnacker. Toen was hij twintig, nu is 85.

De Hagenees heeft heel wat overwinningen geboekt maar niet onthouden hoe ze tot stand kwamen.

daar van alles: van het uitzetten van
vossenjachten, 45 jaar lang, tot talloze
malen voor Sinterklaas spelen. De
Spartaan is voor hen verleden tijd
maar het wielrennen volgt het echt-

paar nog op de voet en dat blijven ze
zo lang mogelijk doen. “Het wielrennen heeft ons veel vrienden en veel
gezelligheid en vriendschap gebracht
en dat gaat door tot op de dag van

vandaag”, aldus Carel en Zus met wie
we een gezellig uurtje hebben doorgebracht op een zonnige zomerdag
in juli! Zaterdag zijn ze eregasten in
Pijnacker!
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2e 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 minisandwiches, zoete en hartige snacks zoals mufﬁns en scones
maken de lunch compleet.
Lunch... maar dan nèt even anders.

14.95
per persoon

Speciale Wielerronde actie:

Alleen in de maanden
augustus en september
Graag minimaal 2 dagen van te voren reserveren. Op basis van beschikbaarheid.

2e high-tea 50% KORTING

Alleen geldig bij Intratuin Pijnacker.

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

Sigarenspeciaalzaak

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

Spiering & Pluym
Exportweg 1
Vlambloem 1

Delfgauw
Rotterdam

015-3695140
010-4565656

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

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
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Supersportieve fysiotherapeut ondersteunt Ronde van Pijnacker
De Fysiotherapeut Pijnacker-Zuid. Dat is de naam van de grote
en breed georiënteerde fysiotherapiepraktijk die gevestigd is
in Gezondheidscentrum De Kroon in de nog relatief nieuwe wijk
Keijzershof. Er zijn negen fysiotherapeuten actief die met elkaar heel
veel specialismen in huis hebben zoals kinderfysiotherapie, manuele
therapie, oedeemtherapie, oncologische therapie en dry needling.
Wendy Tavenier, Andries van
Rijnsbergen, John Engele en last but
not least Marleen Smeulers zijn de
eigenaren van de praktijk. John zegt
dat zijn partner/echtgenote Marleen
de oprichter is. Zij is begonnen in
Tolhek met de praktijk die alweer een
flink aantal jaren in Keijzershof te
vinden is. Dat wil zeggen: in het gezondheidscentrum aan de Floralaan,
nabij woonzorgverpleegcentrum De
Weidevogelhof. In De Kroon is een
fiks aantal medische disciplines te
vinden, inclusief een apotheek.
De grote fysiotherapiepraktijk is niet
alleen voor Keijzershof of Pijnacker
Zuid. Vanuit heel Pijnacker komen
de patiënten en cliënten naar deze
goed bereikbare praktijk met ruime
parkeergelegenheid voor de deur. De
praktijk is een van de sponsoren van
de Ronde van Pijnacker waar John
ook als deelnemer al heel lang bij
betrokken is.
John Engele is naast sportman al tientallen jaren allround fysiotherapeut.
Hij is 57 lentes jong en denkt nog
geen moment aan rustiger aan doen,
laat staat ermee stoppen. “Ik moet
nog tien jaar en een paar maanden.
Nou ja moet. Ik zeg liever: ik mag
nog tien jaar en een paar maanden.
Fysiotherapie is een geweldig veelzijdig vak dat ik nog lang niet zat ben.”
De Pijnackernaar is van huis uit een
pur sang sportman met een voorliefde voor een technische sport als
schaatsen – het analyseren van de
zeer complexe schaatsbeweging boeit
hem zeer - maar hij voelt zich ook helemaal op zijn gemak op een racefiets.
Voor hardlopen draait hij zijn hand
ook niet om.
In het verleden was hij op hoog
niveau actief als triatleet en heeft hij
meerdere malen de Run Bike Run
van Pijnacker gewonnen. Dat is een
combinatie van technisch fietsen op
de mountainbike door bos en bagger
en hardlopen. Ook op de zomerse

racefiets staat hij zijn mannetje. Zeker
zal hij zaterdag weer van de partij
zijn bij een trimmerswedstrijd voor
coureurs van 45 jaar en ouder.
John Engele is een man die vanaf de
schoolbanken grote interesse had
voor het menselijk lichaam en voor
alles wat met bewegen te maken
heeft. “Bewegen boeit mij bovenmatig. En dan heb ik niet alleen over
bewegen in het kader van sport.
Ik kan ook heel erg genieten van
oplossingen die oudere mensen met
een ziekte of aandoening vinden om
hun handelingen te kunnen blijven
uitvoeren; enerzijds door henzelf gevonden trucjes of door met zeer veel
wilskracht te oefenen. Goed en voldoende bewegen is van belang voor
iedereen. Voor jonge kinderen en
voor pubers/tieners, maar ook voor
mensen op leeftijd en alles wat daar
aan vooraf gaat. Waarom denk je dat
jonge voetballers – jongens van vaak
nog geen twintig jaar – tegenwoordig
regelmatig kniekruisbandblessures
hebben? Komt onder meer door te
weinig bewegen. Toen wij die leeftijd
hadden, kwamen die kniekwetsuren
toch niet of nauwelijks voor. Wij bewogen veel meer. Waren altijd buiten
aan het spelen en ongemerkt aan het
draaien en keren. De jeugd van nu zit
veel meer binnen en is daardoor minder in beweging. Met als gevolg dat
ze kwetsbaarder zijn voor bepaalde
blessures.”
De meeste sportblessures doen zich
volgens John voor bij mannen van
veertig tot rond de 55. Zelf is hij
dus net voorbij de risicoleeftijd. De
oorzaak is doorgaans dat ze nog
steeds meer denken te kunnen dan
ze in werkelijkheid kunnen, met als
gevolg dat ze te veel hooi op hun vork
nemen en allerlei kwetsuren oplopen.
In de toekomst is artrose het grootste
gevaar. Als gevolg van te veel stilzitten en te weinig bewegen. John legt
uit dat het kraakbeen in je gewrichten

John Engele in zijn praktijk met op de achtergrond een prachtige foto van het laatste juniorenviertal van Restore dat actief was bij een NK tijdrijden.

een bepaalde stofwisseling en vochthuishouding heeft. Zodra je te weinig
beweegt, komt die vochtuitwisseling
niet of onvoldoende tot stand met als
gevolg slijtage in de gewrichten. Een
goede afwisseling van belasting en
ontspanning is voor alle onderdelen
van het lichaam van belang, zeker ook
voor de gewrichten.
Het vak van fysiotherapeut is door
de jaren heen aanzienlijk veranderd.
Vroeger was het veel meer alleen de
therapeut die ‘aan het werk’ was met
de patiënt; tegenwoordig worden de
manuele ingrepen aangevuld met
veel informatie, advies en oefeningen
zodat de patiënt zelf continu aan zijn
herstel kan werken.
Daarnaast zijn ook biologie en biomechanica enorm in ontwikkeling.
We weten al veel meer van spieren,

pezen en zenuwen dan tien tot
vijftien jaar geleden. Verder komen
er steeds nieuwe technieken bij,
zoals dry needling. Als individuele
therapeut kun je nooit alles weten en
beheersen. Daarom is samenwerking,
afstemming en uitwisseling van informatie en vaardigheden heel belangrijk en onontkoombaar. Zo wordt er
in het team ook veel gebruik gemaakt
van elkaars kennis en specialisaties.
Het vak blijft letterlijk in beweging en
gaat ook nooit vervelen, zegt John die
met zijn praktijk graag sportieve evenementen als de Ronde van Pijnacker ondersteunt. Ook bij de Halve
Marathon Oostland en de Run Bike
Run is de praktijk actief. Dan komen
de therapeuten ook daadwerkelijk in
actie om te masseren en te verzorgen. Tijdens de wielerronde komen

John werd twee jaar geleden gehuldigd als schaatstrainer. Dat deed tientallen jaren bij de IJsvereniging Pijnacker. Schaatsen bestaat uit bewegingen ‘om over na te denken’.

ze vooral John aanmoedigen als hij
meedoet bij de trimmers.
“De Ronde van Pijnacker is een jaarlijks evenement dat het waard is om
behouden te blijven voor Pijnacker en
omgeving. Het een plek van ontmoeting voor mensen. Jammer genoeg
wordt het steeds lastiger om in de
bewoonde wereld een parcours te
vinden. Het parcours midden in het
centrum vind ik heel gaaf. Hopelijk
bevalt het en kan het volgend jaar
daar weer. En dan in combinatie met
bijvoorbeeld het Foodtruckfestival,
gewoon op het Raadhuisplein, bij
het parcours. Het een versterkt het
ander en je benut de kracht van je
dorpscentrum”, aldus John Engele die
zaterdag op en rond het parcours van
de Ronde van Pijnacker aanwezig en
actief zal zijn!
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Zestig jaar Ronde van Pijnacker
In 1958 was de eerste echte officiële Ronde van Pijnacker. Al
eerder was eens gepoogd om een wielerronde van de grond te
tillen in Pijnacker, zoals in 1952.
Elders in deze krant komt de nu 85 jaren jonge winnaar van
deze door Oliveo georganiseerde wedstrijd aan het woord. Dat
is de in Zoetermeer wonende Karel Hamelink. Hij kan mooi
vertellen over de sport maar hoe hij destijds won, weet hij echt
niet meer.
Ook de huidige organisatoren van
de Pijnackerse Wielerdag hadden of
hebben een archief nodig om oude
verhalen op te diepen. De laatste
ruim dertig jaar kunnen ze daarvoor
uit de Wielerkrant of Wielerbijlage
putten die de Telstar sinds jaar en dag
maakt. Toen Pijnacker nog een profkoers had, was dat zelfs een complete
krant van rond de veertig pagina’s
met steevast rond de vijftien pagina’s
redactie.

toen Joop Zoetemelk de Tour won
en Nederland op zijn kop stond. In
1998 was Marco Pantani de laatste
Tourwinnaar die Pijnacker zich
financieel kon veroorloven. De laatste
geletruidrager was Michael Rasmussen die in 2007 door Wil Bossche
naar Pijnacker werd gelokt. Een
mooie PR-stunt van Wil die altijd de
enthousiaste speaker was bij de Dikke
Banden Race, de kweekvijver van
lokaal wielertalent.

Jan Wenteler ging naar binnen- en
buitenland om vroegere wielerhelden op te zoeken. Joop Zoetemelk
snorde hij op in zijn eigen hotel in
het Noord-Franse Meaux. In Brabant
vond hij Wim van Est en Wout
Wagtmans terug. De oer-Tourhelden
kwamen vervolgens naar Pijnacker
om startschoten te lossen en oude
verhalen op te halen.
Pijnacker heeft een rijke historie als
wielerkoers. Een topjaar was 1980

Over de historie van de Ronde van
Pijnacker zou je een boek kunnen
schrijven. Misschien komt het er ooit
nog eens van.
We houden het nu bij vier pagina’s
oude knipsels en oude foto’s die
Judith Bukman en Bert Bos in het
archief van de Telstar hebben gevonden. De weergave is lang niet volledig
en willekeurig, maar geeft toch een
leuk beeld van zestig jaar Ronde van
Pijnacker!

1980 was een topjaar met Tourwinnaar Joop Zoetemelk aan de start.

De aankondiging van de allereerste echte Ronde van Pijnacker in 1958.
Interview met Fons Fermont uit de Wielerkrant van 1995.

Spektakel op het parcours met renners achters derniemotoren.
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Peter en Theo Hogervorst in 1985. Met paraplu hun ‘grootste’ supporter: moeders Hogervorst.

Nol van der Helm reed mee in de Ronde van 1968.

12 juli 1962

De renners op het parcours in het oude dorp. Hier suizen ze over de Julianalaan in
1975.

Gerben Karstens toen hij al veteraan was.

Rivaal Jan Janssen weet nog precies wat er gebeurde in de eindsprint. Zie het artikeltje op pagina 1 rechtsboven.

Joop Zoetemelk in Pijnacker, eind jaren 70.
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13 augustus 1980

De missverkiezing was in 1984 een enorm evenement.

Het wielercomité met Marianne Vos.

Hennie Huisman: in 1984 presentator
bij de verkiezing van Miss Pijnacker.
De laatste profkoersstunt: de in 2007 uit de Tour gehaalde geletruidrager Rasmussen
rijdt in Pijnacker.

Stunt in 1998: Tourwinnaar
Marco Pantani in Pijnacker.

Bij de Rabobank linksaf de Julianalaan op.

In augustus 1968 rijden de renners van uit de Emmastraat de Stationsstraat in, daar waar nu De Guyter is.

Jan Wenteler zocht onder meer oud-renner Woutje Wagtmans op.
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31 juli 1996

Paul Rutten krijgt in 1980 de kussen van Miss
Ina.

Wim van Est met Jo de Roo.

Juli 1984

Na zijn overlijden in 2009 werd het stil. Hier wordt Wil herdacht door onder meer Dré Remmerswaal.

Wil Bossche was altijd in grootse vorm bij de Dikke Banden Race.
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Koos van Winden maakte alle rondes van Pijnacker mee
Koos van Winden kun je gerust
wielergek noemen. Hij is een pure
liefhebber die al een jaar of zestig een
enorme volger is van de wielersport
op alle niveaus. Vanaf het midden
van de jaren vijftig volgt hij ook het
topwielrennen.
Nederlandse Tourhelden als Wim van
Est en Wout Wagtmans spraken sterk
tot zijn verbeelding. Koos ging het
wielrennen volgen op de radio toen
nog en via de kranten. Hij begon al
snel met het bijhouden en verzamelen
van uitslagen. Hij heeft vele honderden wielerboeken in huis en vele
duizenden wielerfoto’s.
“Vroeger kocht ik alle boeken over
het wielrennen die uitkwamen, maar
dat was niet meer bij te houden. Er
verschijnen de laatste jaren te veel
boeken om ze allemaal te kunnen
kopen en lezen. Daarom heb ik nu
liever één bijzonder oud boek dan
tien nieuwe.”
Koos is een geboren Pijnackernaar. Al
vanaf 1974 woont Koos in het Westland, in het dorp Kwintsheul, met zijn
echtgenote Hennie, die zelf helemaal
niet zo’n wielerfan is maar echtgenoot
Koos wel de vrijheid geeft om zijn
hobby uitgebreid uit te oefenen.
De Ronde van Nootdorp was vorige
week donderdag de 79ste wedstrijd
van het seizoen die Koos meemaakte
en ’s avonds zou de tachtigste wedstrijd volgen, een clubwedstrijd bij
Westland Wil Vooruit. Dat is de wielervereniging waar Koos al vele jaren
bij betrokken is. Hij verleent daar ook
allerlei hand- en spandiensten zoals
hij dat ook doet bij wielerwedstrijden
in de regio. Koos is nooit te beroerd
om rugnummers uit te delen, renners
in te schrijven, enzovoort.
Zo is hij ook altijd actief geweest bij
de Ronde van Pijnacker. Koos heeft
ze vanaf 1958 allemaal meegemaakt.
De eerste in 1952 uiteraard niet. Toen
was Koos pas een jaar of drie. Hij is
van 7 maart 1949 en was dus negen
jaar toen de allereerste echte Ronde
van Pijnacker plaatsvond. Nu is hij 68.
“Ik zie nog voor me dat Jan Janssen
Gerben Karstens in de hekken reed
in het oude dorp. Dat was tijdens
de eerste of de tweede Ronde van
Pijnacker. Wat een consternatie was
dat daar bij de finish in de Emma-

Al vanaf 1974 woont Koos van Winden in het Westland. Toch kwam hij ieder jaar trouw naar de Ronde van Pijnacker. Hij was er zestig jaar lang altijd bij.

straat. Jan Janssen was boos en ook
de vele supporters die voor hem langs
de lijn stonden. Ze waren het er niet
mee eens dat hun Jan werd gediskwalificeerd.”
Koos van Winden ziet talloze wedstrijden per jaar – live en op televisie
– maar de wielerkoers in zijn eigen
geboortedorp heeft toch altijd iets
speciaals gehad voor hem. “Het is
altijd gezellig en levendig. Dat was
het in de eerste jaren meteen al. Later
kwam de profkoers. Dat was natuurlijk best bijzonder voor Pijnacker.
Heel veel grote wielrenners kwamen
hier rijden, Raas, Knetemann, Zoetemelk, Pantani, noem ze allemaal
maar op.”
Een liefhebber als Koos van Winden
is fan van heel veel wielrenners, maar
hij houdt vooral van renners die er
voor moeten vechten en strijden om
een overwinning te boeken. Voorbeelden daarvan zijn Jan Janssen en
Hennie Kuiper. Dat zijn klasbakken
bij wie het toch niet allemaal zomaar
kwam aanwaaien. Ze moesten er heel

Koos heeft duizenden wielerfoto’s, knipsels en boeken. De nieuwste foto komen digitaal tot stand…

veel voor doen, maar boekten toch de
mooiste overwinningen.
“Jan Janssen was van huis niet zo’n
sprinter en ook geen klimmer maar
toch heeft hij de Tour kunnen winnen. Vooral door zijn enorme strijdlust en mentaliteit van nooit opgeven.
Van de huidige generatie springt Tom
Dumoulin er uit. Uiteraard. Hij was
de eerste Nederlander ooit die de
Ronde van Italië won. Geweldig toch.”
Koos was en is een enorme liefhebber,
maar zelf heeft hij nooit de aanvechting gehad om wielrenner te worden.
Hij keek liever dan dat hij meedeed.
“Mijn langste rit was van Pijnacker
naar Ossendrecht in Brabant.”
Hij vindt het geweldig om veel mensen te ontmoeten en heeft dan ook
een gigantisch netwerk van wielervrienden en wielerkennissen opgebouwd. Een van hen is Kitty ’t Hart,
de echtgenote van fotograaf Koos
die ook ontzettend veel wedstrijden
bezoekt en altijd met Koos even een
rondje loopt over het parcours.
Terwijl Koos zijn verhaal doet, gaat

Westlander Erwin Meijer in Nootdorp de wedstrijd bij de amateurs
winnen. Het gesprekje is net op tijd
klaar, want Koos wil wel de finish
zien en de eerste drie op de foto zetten. Dat doet hij tegenwoordig met
moderne middelen. Hij maakt foto’s
met een i-Pad en breidt zijn verzameling zo iedere dag verder uit. Intussen
komen er ook nog steeds papieren
foto’s binnen voor zijn verzameling. Onlangs kreeg hij een foto van
de Nederlands kampioen uit 1911,
Kees Erkelens uit Hazerswoude. Van
de talloze wielerboeken die hij in
huis heeft, vindt hij ‘Een halve eeuw
wielersport, 1867-1917’ een van de
allermooiste.
Het is ook best bijzonder dat de wielersport hem nooit gaat vervelen. Hij
staat er mee op en gaat ermee naar
bed. Onvermoeibaar gaat Koos door
met het verzamelen van foto’s, knipsels, boeken en andere interessante
wielerobjecten. Ook over de Ronde
van Pijnacker heeft hij een schat aan
informatie bewaard. Hij bewaart nog

steeds alle programmaboekjes door
de jaren heen.
Lange tijd werkte Koos er nog bij. Hij
was heel lang in dienst bij de tuinbouwcoöperatie Maasmond in het
Westland. Na zijn pensionering kan
hij alle dagen van de morgen tot de
avond met zijn hobby bezig zijn.
Uiteraard is Koos zaterdag weer van
de partij bij de Pijnackerse Wielerdag.
Hij was er altijd en dus ook nu. Of er
nu wel of geen profs meedoen, Koos
geniet volop van de wedstrijden.
Door de jaren heen heeft hij bijzonder
veel prachtige wedstrijden gezien.
Pijnacker had altijd een schitterend
parcours en een geweldig rennersveld,
zeker ook bij de elite. “Welke Ronde
van Pijnacker er voor mij uitsprong?
Die van 2007 toen Rasmussen meedeed. Dat was een mooie stunt waar
heel veel extra publiek op af kwam.
Maar het is eigenlijk altijd prachtig
om mee te maken. Ik weet zeker dat
we weer hele mooie wedstrijden te
zien krijgen op dat korte parcours in
het centrum.”
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Miss Pijnacker: Eefje Soeterbroek

“Mijn grootste hobby is mijn sociale leven”
Eefje Soeterbroek is de dochter van Ron Soeterbroek en Dorine
van der Haas. Dorine is van Door’s Fashion, de kledingzaak aan de
Westlaan in Pijnacker. Dorine kleedt al vele jaren Miss Pijnacker aan.
De winkel is destijds ook geopend door de toenmalige wielermiss
van Pijnacker in een outfit die Dorine helemaal voor haar gemaakt cq
samengesteld had.
Voor Dorine is het best bijzonder
om deze keer haar eigen dochter van
een mooie missoutfit te voorzien.
Dat is intussen gelukt. Eefje verklapt
niet alles maar wil wel zeggen, dat
ze een ‘steenrood’ jurkje gaat dragen
met bijpassende beige schoenen van
Bloemendaal Schoenen.
Het was niet zo moeilijk voor ma
Dorine en dochter Eefje om het eens
te worden over wat leuk is voor een
Miss Pijnacker op de jaarlijkse wielerdag. Ze zijn het over het algemeen
redelijk eens en hebben behoorlijk
dezelfde smaak op het gebied van
kleding. Eefje werkt al jaren in de
winkel van haar moeder mee, als het
zo uitkomt, maar of ze haar ooit gaat
opvolgen, dat is sterk de vraag.
Eefje studeert namelijk psychologie.
In Leiden heeft ze haar bachelor behaald en voor haar masterstudie gaat
ze nu in Amsterdam – waar ze ook
woont – aan de slag met arbeids- en

organisatiepsychologie. Vaak wordt
van studenten psychologie gezegd dat
het mensen zijn die niet weten wat ze
moeten gaan studeren en dan maar
voor psychologie kiezen.
Een heel klein beetje gaat dat ook wel
voor Eefje op, maar toch: de 21-jarige
Pijnackerse was altijd al in het gedrag
van mensen geïnteresseerd en dat
is door de studie psychologie alleen
maar ‘erger’ geworden.
“Op de middelbare school, het
Melanchthon College, zat ik al in
de medezeggenschapsraad en in het
leerlingenparlement. Het was dan
best boeiend om contact te hebben
met bijvoorbeeld docenten die ik allebei kende en van elkaar een bepaald
beeld hadden zonder dat ze dat van
elkaar wisten. Ik vond het interessant
om te zien hoe mensen functioneren
binnen een groter geheel. Misschien
komt daar ook mijn interesse voor
arbeids- en organisatiepsychologie
vandaan. Hoe functioneren grotere

organisaties, hoe stuur je ze aan en
hoe zorg je er voor dat het individu
toch zijn of haar eigen initiatief, talenten en creativiteit kwijt kan binnen
het grote geheel?”
Eefje vindt het ook leuk om van alles
bij en naast de studie te doen. Ze is
nu een tijdje fulltime aan het werk
gegaan in het landelijk bestuur van
een vereniging voor psychologie die
in Utrecht is gevestigd. Daar zit ze nu
een paar dagen per week op kantoor
en daarnaast kan ze ook thuis veel
werk voor die club doen. Vanuit die
vereniging maar ook vanuit andere
organisaties bezoekt ze regelmatig
congressen en samenkomsten in binnen- en buitenland. “Ik reis graag en
ben al op allerlei plekken in de wereld
geweest. Van Finland tot Portugal
en van Letland tot Azerbeidzjan. Je
ontmoet allerlei mensen en je leert er
veel van.”
De Pijnackerse wil niet alleen maar
studenten ontmoeten en zeker ook
niet alleen studenten psychologie. Ze
vindt het leuk om allerlei verschillende mensen tegen te komen. In het
najaar gaat ze met vrienden naar de
Oktoberfesten in Zuid-Duitsland. Dat
wordt ook weer een aparte ervaring.
Eerst volgt de Pijnackerse Wielerdag.
Ook een gelegenheid waar je met allerlei verschillende mensen te maken
krijgt. Wat haar taak daar wordt? Ze
ziet het wel: in elk geval veel zwaaien
en lief lachen. En natuurlijk de
winnaars in de bloemen zetten met
bijbehorende kussen op al dan niet
bezwete wangen.
Het contact is niet via ma Dorine
gelegd, maar via Lia Gravesteijn. Ze
kwamen elkaar deze winter tegen op
het natuurijs van een ondergelopen
weiland in Oude Leede. Later belde
Lia of ze het leuk vond om een keer
Miss Pijnacker te zijn en daar reageerde Eefje meteen positief op.
“Ik heb niet zo heel veel met wielrennen, maar vind het wel leuk om een

keer zo’n dag als miss mee te maken.
In het verleden ben ik meerdere keren
gaan kijken, om te zien hoe de miss er
uit zag maar ook omdat mijn vriend
Daan van der Helm bij het wielrennen betrokken was. Intussen rijdt hij
geen wedstrijden meer, maar hij volgt
het allemaal nog wel. Meer dan ik!”
Eefje heeft temidden van haar werk
en drukke sociale leven niet zo veel

tijd voor hobby’s. Haar grootste
hobby is haar sociale leven: ze vindt
het heerlijk om allerlei verschillende
mensen te ontmoeten. Verder is ze
niet zo van de hobby’s, met uitzondering van: badeendjes verzamelen. Dat
doet ze al heel lang. Gewoon omdat
het lieve objectjes zijn, die eendjes…
(foto’s Cok van den Berg)
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Hommage aan organisatoren
12 inch-race
Ruim tien jaar was de 12 inch-race een geweldig alternatief
fietsevenement in Pijnacker. Een soort carnavalsoptocht op
ultrakleine fietsjes, net als zo veel evenementen een keer aan de
bar ontstaan, toen de geesten door drankgebruik al ruim genoeg
waren voor mooie ideeën.
In 2003 was de eerste editie en in
2016 de laatste. De belangstelling
voor het afsluitende feest werd steeds
groter terwijl het fietsevenement op
zich minder deelnemers trok. Daarmee schoot het evenement zijn doel
voorbij, vond de organisatie. Vandaar het besluit om er in 2016 een
punt achter te zetten. Wel jammer
voor de vele liefhebbers en ook voor
de goede doelen die met het evenement werden gesteund: in totaal is er
ruimschoots meer dan een miljoen
euro ingezameld voor diverse goede

doelen, onder meer voor onderzoek
naar kinderkanker.
De organisatoren van de Ronde van
Pijnacker willen de organisatoren
van de 12 inch-race zaterdag in het
zonnetje zetten. Dat gebeurt tussen
22.00 en 22.30 uur in de omgeving
van Café De Guyter waar de 12 inchrace de eerste jaren altijd plaatsvond,
inclusief het afsluitende feest.
Hoe de hommage/huldiging precies
in elkaar gezet zal worden, wil de
wielerorganisatie nog even geheim

houden maar een tipje van de sluier
wijst er wel op dat er nog één keer
gefietst zal worden op de ultrakleine
12 inch-fietsjes. Je bent immers een
wielerorganisatie of niet.
Het wordt in elk geval heel gezellig
en bijzonder, zegt wielercomitévoorzitter André Remmerswaal die zegt
dat meteen na de huldiging in de
stijl van de vroegere 12 inch-race een
gezellig muziekfeest losbarst bij De
Guyter voor de deur. Precies zoals
dat ging in de goede oude tijd van de
12 inch-race, toen deze locatie nog
niet te klein was geworden voor het
evenement.
Het is toen verplaatst naar het
parkeerterrein van het oude station
en daarna naar Sportpark De Groene
Wijdte.

Lia Gravesteijn doet al jaren
de Dikke Banden Races
Zo lang als de Dikke Banden Races vast onderdeel zijn van de Ronde
van Pijnacker, zo lang is Lia Gravesteijn betrokken bij de organisatie.
Vooraf is ze bezig met PR en met de inschrijvingen en op de dag zelf
regelt ze alles. Ze heeft al flink wat medewerksters van de Rabobank
‘versleten’ die daar belast zijn met de organisatie.
Dat is nu verleden tijd. Decathlon
heeft het Dikke Banden-gebeuren van
de Rabobank overgenomen en dat
vergt ook wat overgangsperikelen. Het
moet allemaal nog even gaan landen,
maar dat gaat vast goed komen, denkt
Lia.
De publiciteit vooraf is er een beetje
bij in geschoten waardoor het aantal
aanmeldingen niet meeviel, maar op
het laatste moment is het toch gaan
lopen. Net als vorig jaar is de Toerclub
Pijnacker deze week bezig bij Jeugdland om daar reclame te maken voor
het jeugdfietsen. Dat levert meteen
ook resultaat op voor de deelname aan
de Dikke Banden Races van zaterdag.
Er wordt gefietst in drie categorieën: 7
en 8 jaar, 9 en 10 jaar en 11 en 12 jaar.
Jongens en meisjes kunnen meedoen.
Aanmelden kan via de site van de
organisatie: www.rondevanpijnacker.
nl Dat is het handigste, maar je kunt
ook zaterdag bij de Beatrixschool op

de hoek van de Stationsstraat en de Julianalaan naar binnen lopen om je aan
te melden. De tijden staan vermeld in
het programma.
Lia is ook nauw betrokken bij het
jeugdfietsen bij de Toerclub Pijnacker waar je vanaf acht jaar terecht
kunt. Het jeugdfietsen loopt tot een
jaar of vijftien. Daarna ga je als je
dat leuk vindt toertochten rijden
met de volwassenen van deze bijna
300 leden tellende vereniging. Iedere
zondagmorgen worden er toertochten
verreden. Bij de jeugd is er een indeling op leeftijd. Uiteraard wordt voor
voldoende begeleiding gezorgd.
Loop gewoon eens binnen op zondagmorgen of neem eens een kijkje op de
site van de Toerclub: www.toerclubpijnacker.nl. Lia zegt tot slot dat
fietsen voor iedereen geweldig leuk
en gezond is. “Je komt op de mooiste
plekjes, je hebt het met elkaar gezellig
en het is een heerlijke bezigheid.”

Lia Gravesteijn voorkomt dat je een hongerklop krijgt!

De 12 inch-race was een topevenement. Zaterdag worden de organisatoren in het zonnetje gezet.

Pijnacker volgt op Nootdorp

Basis van Toerclub Pijnacker was weddenschap aan de bar
De Toerclub Pijnacker is al tientallen jaren de verzamelplaats voor
fietsliefhebbers van alle leeftijden. Iedere zondag gaan groepen
toerfietsers vanuit Het Baken in Pijnacker Koningshof er op uit voor
een mooie tocht van tachtig tot honderd kilometer.
De Toerclub heeft ook een jeugdgroep
waar jongens en meisjes spelenderwijs kunnen kennismaken met het
toerfietsen. De Toerclub heeft al heel
wat wielertalenten voortgebracht. Ze
stromen door naar de wielervereniging Restore.
Op dit moment is de aanwas daar
niet al te groot, maar dat gaat altijd in
golven. Veel mensen weten niet dat de
oorsprong van de Toerclub Pijnacker
is gelegen in een weddenschap die
destijds werd aangegaan aan de bar van
De Groene Wijdte, het restaurant van
de toenmalige Steinbachsporthal aan
de Noordweg in Pijnacker-Noord. Dirk
Slootweg was geen sporter maar wel
vaak aan de bar te vinden. Aan grote
praat was geen gebrek. Pijnackernaar
Piet Kouwenhoven zei ooit tegen Dirk:
“Joh, jij kunt nog niet eens van Pijnac-

ker naar Den Helder fietsen.” Dirk liet
dat niet op zich zitten en ging een weddenschap met Piet aan. Exploitant Wil
Bossche vond het maar al te leuk om
daar een evenementje van te maken.
Na verloop van tijd werd bedacht dat
het dan misschien leuker zou zijn om
niet van Pijnacker naar Den Helder te
fietsen maar andersom. Er waren ook
steeds meer mensen die het wel leuk
vonden om mee te fietsen met Dirk:
eens kijken of hij het zou halen. En zo
ontstond Den Helder-Pijnacker, een
fietsevenement dat tot op de dag vandaag in het voorjaar wordt gehouden.
Na de eerste keer ging Ruud Slootweg
het organiseren en zo ontstond de
Toerclub Pijnacker dit tot op de dag
van vandaag zijn thuishaven heeft in
Het Baken, het restaurant van sportzaal

Fietsen leer je bij de Toerclub Pijnacker.

Het Baken. André Remmerswaal
zwaaide daar jarenlang de scepter en
tegenwoordig is Willem van Leeuwen

de exploitant. De Toerclub Pijnacker is
een verzamelplaats en kweekvijver van
jong wielertalent. Hier ervaren jongens

en meisjes onder goede begeleiding
hoe leuk toerfietsen en later ook wielrennen kan zijn!
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TERRASOVERKAPPING
VAKANTIE OP EIGEN TERRAS
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GLAZEN OVERKAPPING
Maak van uw terras een tuinkamer en breng een
groter deel van het jaar buiten door. Met een glazen
overkapping bent u beschermd tegen weer en wind
en kunt u nog langer van uw tuin genieten.

Openingstijden
Berkel en Rodenrijs:
Di t/m vr: 09:00 - 17:00 uur
Za: 10:00 - 15:00 uur

Showroom
Berkel en Rodenrijs
Nobelsingel 4
T (010) 5119500
Showroom
Naaldwijk
Grote Woerdlaan 36c
T (0174) 631125
vitrona.nl

ZONWERING | KOZIJNEN | TERRASOVERKAPPINGEN

Sportlaan 1b • Pijnacker • 015 361 54 44 • www.viergang.nl

De Viergang doet je goed!
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