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Jaarlijks wielerspektakel in het hart
van het dorp
De Ronde van Pijnacker is aanstaande zaterdag 18 augustus. Dan
is de 61ste aflevering van dit lokale evenement, wederom op een
nieuw parcours. Met BHV Nederland, het bedrijf van Pijnackernaar
Kees Weerheim, als nieuwe hoofdsponsor in plaats van de
Rabobank.

De Ronde van Pijnacker is zaterdag! De organisatie en de renners zijn klaar voor de start.

Wie wint er dit jaar bij de elite?

Vorig jaar gingen de renners door de
Stationsstraat en het Emmapark en
was de finish in de Stationsstraat. Nu
zijn de Julianalaan en de Kerkweg de
hoofdstraten. De start en de finish
zijn bij de bibliotheek voor, langs de
Julianalaan dus. De renners rijden
door tot de Stationsstraat en gaan
dan bij het CJMV-gebouw linksaf de
Kerkweg om bij de Bernhardstraat,
vlak voor de Dorpskerk, linksaf te
gaan en dan snel weer de Julianalaan
op. Dat is een mooi, verantwoord en
gezellig parcours. Het programma
is weer heel gevarieerd, met daarbij
ook een paar jeugdcategorieën. Dat
is onder meer gedaan om het lokale
talent Nick Brand in eigen dorp te
kunnen laten fietsen. Nick is veertien
en beweegt zich op nationaal niveau.
Elders in deze Wielerbijlage een
interview met Nick vanuit de Franse
Alpen. Er rijden twee jeugdcategorieën en verder komen alle bekende
groeperingen weer aan bod, zeker
ook de trimmers die in twee leeftijdsgroepen rijden en natuurlijk de echte
jonkies van de Dikke Banden Races.
En wat te denken van de eliterenners
en de amateurs. André Remmerswaal
en zijn mede-organisatoren beloven
een mooie zonnige zomerse Pijnackerse Wielerdag. Zelfs de miss staat al
in de startblokken: Miss Jessica.
Net terug van een weekje Maastricht
vertelde ze zondag dat ze het heel
spannend vindt maar dat ze er wel
ontzettend naar uit kijkt. Natuurlijk
ontbreekt Jessica niet in deze Wielerbijlage.

Het totale programma ziet
er als volgt uit:
10.30 uur:
11.15 uur:
12.15 uur:
13.45 uur:
15.30 uur:
17.45 uur:
18.45 uur:
19.45 uur:
20.45 uur:
22.00 uur:

Jeugd cat. 6
25 km
Jeugd cat. 7
30 km
Masters 40+
50 km
Amateurs
60 km
Elite mannen/Beloften
80 km
Decathlon Dikke Banden
2, 3 en 4
race
ronden
Burgers 45+ *
Burgers 45- *
Einde programma/naborrelen bij start/
finish
After party bij Cafë de Guyter

Net voor of net na de
verjaardag
Daags voor haar verjaardag won Ymke Wubben in Nootdorp de
Dikke Banden Race bij de meisjes van 9 en 10 jaar.
Een dag later was ze jarig, dus
rijdt ze zaterdag in Pijnacker bij de
meisjes van 11 en 12 jaar mee. Dat
is nogal een verschil. Ymke Wubben (11 dus) ziet wel hoe het gaat
zaterdag. De overwinningsbeker
van Nootdorp en de bijbehorende
bloemen nemen ze haar niet meer
af.
Ymke is een dochter van de vermaarde voormalige schaatser Kurt
Wubben die fietsen ook leuk vindt

maar schaatsen nog leuker. Dat is
bij Ymke ook het geval. Wielrennen
is ontzettend leuk maar schaatsen
wint het. Wie mee wil doen kan
zich nog aanmelden voor de Dikke
Banden Race. Dat kan zaterdag bij
het parcours maar ook door een
mail te sturen naar Lia Gravesteijn.
Er wordt gereden in drie leeftijdsgroepen: 7 en 8; 9 en 10; 11 en 12.
Aanmelden via:
www.rondevanpijnacker.nl

Ymke is hier nog tien jaar. Intussen is ze elf. Rechts pa Kurt Wubben.
De start/finish is dit jaar ook voor Niels Overvoorde op de Julianalaan.
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GOUDEN

SPONSORS

Hoofdsponsor
Radonstraat 231,
Zoetermeer
079 - 363 3030
www.milieuexpress.nl
Nobelsingel 2
2652 XA Berkel en Rodenrijs
Tel.: 010-2492460
info@vdhelm.nl
www.vdhelm.nl

Bredewater 16
2715 CA Zoetermeer
www.bhvnederland.nl

Boezemweg 21, 2641 KG Pijnacker
Tel. 015 - 361 54 77
www.telstar-online.nl

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

ZILVEREN

Ackershof 53-60
2641 DZ Pijnacker
015-3699311

Stationsstraat 53 • Pijnacker
Tel. 015 - 369 61 17

SPONSORS

The Green Innovator

Nootdorpseweg 15 • 2641 BK Pijnacker
Telefoon 015 - 361 55 44 •
info@grond-ammerlaan.nl
Internet: www. grond-ammerlaan.nl

Molenlaan 1 , 2641 PR Pijnacker

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

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

Jahokom bv

Molendijk 3 | 2641 NV Oude Leede

SPONSORS
Dwarskade 7 | 2631 NA Nootdorp | www.pikoplant.eu

Weteringweg 1a | 2641 KM Pijnacker | 088-7422247
www.247watersnijden.nl

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

Ambachtsweg 57 | 2641 KW Pijnacker
Tel. 015. 369 65 65 | www.hofman-sportprijzen.nl

Westlaan 30 | 2641 DM Pijnacker | 015-3615566
www.postmakelaardij.nl
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Tom de Vreede wil heel graag ook eens in
Pijnacker winnen
De in Pijnacker wonende Nootdorper Tom de Vreede had al twee
keer de Ronde van Nootdorp gewonnen en daar kwam vorige week
een derde overwinning bij. Daarom is hij er op gebrand om toch ook
eens een keer de Ronde van Pijnacker winnend af te sluiten bij de
amateurs.
De man van het vijverplantenbedrijf
Aqua Look heeft zich zorgvuldig
voorbereid op de periode ‘eerste helft
van augustus’. Dan wil hij pieken:
eerst in Nootdorp en daarna in
Pijnacker.
We spreken Tom telefonisch tijdens
de warmste dinsdag van de historie – de ‘klok’ bij Post Makelaars in
Pijnacker wijst deze middag 37 graden aan – en dat is dus twee dagen
voor de Ronde van Nootdorp. “Ik
heb de laatste weken stevig getraind
maar de laatste twee dagen voor een
wedstrijd bouw ik altijd rust in. Twee
dagen rust is voor mij de beste voorbereiding op een wedstrijd”, aldus de
34-jarige krachtpatser die met zijn

vrouw Rianne van der Salm ouder is
van de tweejarige Puck.
“Het is bij mij een kwestie van de tijd
en aandacht goed verdelen over het
gezin, het bedrijf en de sport. Het
wielrennen is een intensieve sport die
veel tijd vergt. De trainingen en de
wedstrijden kosten toch al snel een
uur of tien per week. Maar dat heb
ik er graag voor over. Ik geniet echt
enorm van het fietsen: de inspanningen, het tot het gaatje gaan, maar
ook de onderlinge gezelligheid die je
meemaakt met al die mensen die er
ook mee bezig zijn.”
Tom de Vreede is een laatbloeier
maar vindt dat geen probleem. Voor
zijn 25ste deed hij aan wakeboar-

Tom de Vreede in actie bij de koers van vorig jaar. (foto Koos ’t Hart)

Tom de Vreede is in vorm. Vorige week won hij opnieuw de Ronde van Nootdorp. Des te gebrander is hij op een zege in Pijnacker.

den en allerlei andere sporten. Het
was triatleet Leo Meewisse van de
Dwarskade in Nootdorp die Tom op
het idee bracht om te gaan wielrennen. Die ouwe krijger vond dat wel
voor Tom en hij had gelijk. “Ik bleek
het leuk te vinden en er ook aardig
aanleg voor te hebben. Of ik spijt
heb dat ik niet eerder ben begonnen?
Nee, toch niet. Als ik heel jong was
gaan wielrennen, had ik me kunnen
ontwikkelen tot een goede eliterenner
maar meer had er toch niet in gezeten. Daarvoor ken ik mezelf gewoon
te goed. Ik ben er dus content mee
hoe het is gelopen.”
Over elite gesproken: kort geleden bij
de Ronde van Wateringen heeft Tom
bewust mee gedaan bij wedstrijd van
de elite om daarbij wedstrijdhardheid
op te doen. “Het gaat daar een graadje harder en dus is het voor mij dan

heel erg afzien. Toch voel ik dat ik
dat juist nodig heb om goed in vorm
te raken en extra uithoudingsvermogen op te bouwen. De eerste zestig
zeventig kilometer – dat is ongeveer
de lengte van onze wedstrijden bij
de amateurs – kon ik goed meedoen
aan de wedstrijd en het laatste stuk
hield ik het in het peloton toch ook
nog uit. Ik ben heel blij dat ik daar
heb kunnen meedoen. De organisatie
staat het toe om op zo’n manier een
behoorlijk wedstrijdveld te hebben
bij de koers van de elite. In Nootdorp
en Pijnacker rijd ik weer gewoon bij
de amateurs mee en zal ik proberen
me goed te onderscheiden. Zeker in
Pijnacker wil ik heel graag een keer
winnen. Ik woon en werk daar en
heb er veel vrienden en bekenden.
Het zou schitterend zijn als het een
keer lukt.”

Vriend/collega Joost van der Helm
zal hem zo mogelijk zeker willen bijstaan maar zal ook voor eigen kansen
rijden. Joost is volgens Tom goed in
vorm. Nu rijden ze nog in een eigen
ploeg maar volgend jaar willen ze
graag in één formatie rijden. Mogelijk met Guyterkleding, want van
de Guyterclub zijn ze ook lid. Dat is
geen officiële wielervereniging maar
via een mountainbikevereniging in
Limburg zouden ze dan de KNWUlicentie kunnen verkrijgen. Die
vereniging maakt er namelijk geen
punt van als renners in hun eigen
gewenste kleding rijden. Nu rijdt
Joost van der Helm nog vanuit Ahoy
en Tom via De Spartaan.
Hou dus de koers van de amateurs
komende zaterdag goed in de gaten
en let op de heren Joost van der Helm
en Tom de Vreede!

Joost van der Helm wil pieken in Pijnacker
Het hele seizoen is hij al goed in vorm, Joost van der Helm, maar
in zijn woonplaats Pijnacker wil hij echt pieken. Vorig jaar was
hij zevende en dit jaar wil hij minimaal bij de eerste vijf eindigen
en liefst natuurlijk het podium halen. Over een overwinning praat
Joost van der Helm niet. Daar is hij te bescheiden voor.
Hij ziet er uit als 24 maar intussen
toch ook alweer dertig lentes jong,
Joost van der Helm, zoon van Kees
en Marja. In tegenstelling tot zijn
iets oudere broer Gijs die meer een

‘lolfietser’ is voor vossenjachten en
leuke meerdaagse fietstripjes naar
het buitenland, pakt Joost de zaken
heel serieus aan.
Alweer diverse jaren rijdt hij met

KNWU-licentie mee in het peloton
der amateurs. Een uur of tien vijftien per week is hij gemiddeld toch
wel zoet met het wielrennen. Als hij
trainingen en wedstrijden bij elkaar
optelt, fietst hij wekelijks zo’n
driehonderd kilometer. Doorgaans
rijdt hij een wedstrijd per week,
soms twee. En daarbij doet Joost
drie of vier stevige trainingen per
week.

Joost van der Helm geconcentreerd door de bocht. (foto Koos ’t Hart)

Joost van der Helm wil zaterdag vlammen in zijn thuisdorp Pijnacker.

“Ik moet het vooral hebben van
zware rondjes. Bergop rijden gaat
mij goed af en daarom is het jammer dat het parcours in Pijnacker
helemaal vlak is. Daar zal ik het
mee moeten doen. Toch ga ik proberen zo goed mogelijk voor de dag
te komen in Pijnacker. De competitie en de strijd vind ik het mooie
van het wielrennen. Het is gewoon
een prachtig spelletje. Uiteindelijk
moet je het allemaal zelf doen en
hangt het van je eigen inzet af wat
er van terecht komt.”
De sport is goed te combineren met
het werk bij VanderHelm Bedrijven.
Daar heeft Joost grotendeels een

binnenbaan en des te lekkerder is
het dan om aan het eind van de
werkdag op de fiets te stappen en
de wind langs de blonde manen te
voelen waaien.
“Het was de laatste weken kogelheet
op kantoor. Op het werk had ik
wel last van de hitte en op de fiets
eigenlijk helemaal niet.”
Met zijn fietsmaat Tom de Vreede
gaat Joost van der Helm zaterdag proberen zijn huid zo duur
mogelijk te verkopen. “Ik heb me
de laatste maanden en weken goed
voorbereid en zaterdag zal blijken
of het genoeg is geweest en of het er
uit komt.”
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Dé accountant voor ondernemend Nederland

www.ADU-accountant.nl

las en konstruktiebedrijf

DRANKENGROOTHANDEL

de keizer bv

ORCHIDS

F03 182301 Ad Oostland 130x191.indd 1

Sigarenspeciaalzaak

Het Moortje

Speelautomaten BV

Hoveniersbedrijf
“Louis van der Meijden”

De Stichting Ronde van Pijnacker bedankt de volgende bedrijven
• Bitter BV • Inducar • Kamps Transport B.V. • Loonbedrijf Van Etten • Notariskantoor Mr. J.D. Wienen • Party Centrum het Witte Paard
• Schotte BV • Theo Hogervorst fouragehandel • Dirk van Buijtene transport • Groesbeek kappers (kapsel Miss) • Wim Meijer (film)
• Cok van den Berg (foto’s Wielermiss) • Norbets bloemen • Kaldi koffie • Partytent verhuur Haaglanden • FeestArt (springkussens)
• Snack kar Pijnacker • Gelati Delft • Fratelli Pijnacker • Aannemersbedrijf Gerard van der Burg

5

Nick Brand wil bergen beklimmen en lekker hard
door de bochten
De veertienjarige Nick Brand vond het heel moeilijk om te stoppen
met voetballen. Dat vond hij namelijk ook leuk en Nick had/heeft bij
Oliveo een berg vrienden. Toch koos hij met pijn in het hart exclusief
voor het wielrennen en daar doet hij nu alles voor. Zaterdag kan hij
in zijn eigen dorp Pijnacker aan de start verschijnen. Speciaal voor
Nick heeft ‘peetvader’ André Remmerswaal twee jeugdcategorieën
in het programma ingebouwd. Categorie 6 voor de dertienjarigen en
categorie voor de veertienjarigen.
Bepalend is in welk jaar je veertien
wordt. In die categorie mag je het
hele jaar meedoen. Nick is dit jaar
veertien geworden en rijdt dus in
categorie 7. In die categorie heeft hij
dit jaar al elf wedstrijden gewonnen.
Ook bij het Nederlands kampioenschap in Steenbergen maakte hij de
koers, maar zijn aanvalslust werd
daar uiteindelijk afgestraft door
Elmar Abma die hem uiteindelijk net
te snel en te slim af was.
Geen probleem voor Nick Brand die
al snel weer uitkijkt naar de volgende
wedstrijd. Nick is een jonge hond
die helemaal leip is van sport en
van wielrennen in het bijzonder. We
hebben telefonisch contact met hem
vanuit de Alpen: wij in Nootdorp,
Nick in Embrun, een stadje niet ver
van grote cols als de Izoard, de Alpe

d’Huez, de Col de Vars en nog een
aantal van die reuzen. Nick is ze
allemaal op en over geweest tijdens
de vakantie die hij daar beleeft met
zijn moeder Monique en zijn zusjes,
Fenna van tien en Deni van twaalf.
De meiden zijn vooral met korfbal
bezig en minder met fietsen, ook al
doet Deni zo nu en dan nog mee aan
een toertocht van de jeugdafdeling
van de Toerclub Pijnacker.
Daar is het ook voor Nick op zijn
negende mee begonnen. Lekkere
lange tochten rijden door de polders
van Zuid-Holland en tegen de wind
in voorop stoempen. Eigenlijk is hij
pas vorig jaar echt wedstrijden gaan
rijden in KNWU-verband en daar
geniet hij enorm van. “Wielrennen is
een prachtige sport. Het is geweldig
zwaar maar daarom een grote uitda-

Als Nick maar niet te veel klimwerk heeft gedaan daar in de Alpen…

Wielrennen is een prachtige sport waar van alles in zit, zegt Nick Brand.

ging. Er zit van alles in: je moet goed
kunnen sturen, je moet durf hebben,
je moet niet bang zijn om helemaal
stuk te gaan en je moet ook nog
slim zijn tijdens de wedstrijden. Het
wielrennen heeft heel veel onderdelen. Tijdrijden is leuk, klimmen en
ook sprinten. Dat is ook weer een vak
apart. En wat ik ook leuk vind, dat is
de sfeer eromheen. Het fietsen is heel
leuk en het winnen van wedstrijden
maakt het nog leuker.”
Iedere dag tijdens de vakantie is Nick
Brand aan het trainen geweest in de
Alpen. Soms met een clubje van de
camping maar ook wel in zijn eentje.
Eigenlijk mag hij vanwege de Ronde
van Pijnacker niet te veel klimwerk
doen omdat dit altijd ten koste gaat
van de pure snelheid. Het is echter
zeer de vraag of Nick zich heeft kunnen inhouden. We denken van niet
en eigenlijk is dat ook helemaal geen
probleem. Hij heeft overigens in de
Alpen ook nog een klimwedstrijd

gewonnen temidden van ‘kerels’ die
een stuk ouder waren dan hij zelf.
Een dag of vier voor de Ronde van
Pijnacker keert de familie Brand
terug van de vakantie in de Franse
Alpen en dan gaat het vizier op de
wedstrijd van zaterdag. Natuurlijk is
Nick er op gebrand om te winnen.
Extra nerveus zal hij niet zijn. “Ik
ben altijd wel een beetje gespannen
voor een wedstrijd maar dat is gezonde spanning. Je moet jezelf goed
opladen voor de wedstrijd en als je
eenmaal bezig bent dan ben je niet
nerveus meer.”
Nick is eigenlijk altijd met zijn sport
bezig. In de winter werkt hij aan
zijn talenten en zijn conditie door
mee te doen aan veldritten. Dat is
weer een heel andere tak van de
wielersport die hij combineert met
zijn schoolcarrière. De combinatie is
geen probleem. Hij leert makkelijk en
haalt goede cijfers. Probleemloos is
Nick overgegaan naar 3VWO op het

Stanislascollege in Pijnacker.
Trots vertelt hij tot slot nog even dat
hij volgend jaar bij zijn overgang
naar de nieuwelingen toetreedt tot
de ploeg van Cervelo Goodzo, een
serieuze wielerorganisatie waar hij
in alle opzichten goede begeleiding
krijgt en samen rijdt met andere talenten. Nick rijdt nu nog voor RWC
Ahoy waar hij ook heel tevreden over
is. “Een paar ploegen hebben mij gescout en Cervelo heeft gevraagd of ik
bij hen wil komen rijden. Daar heb ik
natuurlijk gelijk ja op gezegd. Je mag
een mooi programma rijden bij zo’n
ploeg en je krijgt heel goede begeleiding met trainingsschema’s, voeding,
medische begeleiding, enzovoort”,
aldus Nick die Pijnackernaar Dylan
van Baarle als zijn grootste idool en
voorbeeld noemt.
Dat is nog toekomstmuziek. Eerst
wacht zaterdag de Ronde van Pijnacker. Daar wil Nick vlammen na een
goede hoogtestage in Frankrijk!

Steeds meer Pikopakkies op racefietsen
Vroeger fietsten de meeste Nootdorpers in pakkies van de
Kippenploeg van barbecuespecialist René de Visser, maar de
laatste jaren zie je steeds meer Pikopakkies in het wielerlandschap
rond Nootdorp.
Piko Plant is het bedrijf van Nootdorper Arno de Koning die aan
de Dwarskade in Nootdorp een
toonaangevend bedrijf heeft op het
gebied van het ontwikkelen, kweken
en verhandelen van phalaenopsisplanten in het hogere marktsegment.
Deze orchidee-achtige doet het heel
goed. Bloeit lang en siert menig
huiskamer in binnen- en buitenland
gedurende langere tijd op. Door
het aanhoudende warme weer is de
prijsvorming de laatste tijd niet zo
best maar dat gebeurt eigenlijk heel
vaak. Vrouwen bloot, handel dood.
Aldus een vermaard spreekwoord
dat niet alleen op de sierteelt van
toepassing is.
Arno de Koning is de vijftig net
gepasseerd – hij is 51 – en fietst nog

niet zo heel lang tamelijk serieus. Hij
mag dus met recht een laatbloeier
worden genoemd. Toch geniet hij er
enorm van. Op een doordeweekse
avond maar de laatste tijd ook op
de vrijdagmiddag trekt hij het al
genoemde Pikopak aan om met een
groot aantal andere liefhebbers een
lekkere toertocht te gaan maken. Een
heerlijke uitlaatklep naast een heel
drukke werkkring, noemt Arno het.
Hij fietst gemiddeld een keer of drie
in de week en is in de winter bijvoorbeeld ook actief bij de vossenjachten
van de Toerclub Pijnacker. De grappige rivaliteit tussen Nootdorp en
Pijnacker komt dan regelmatig aan
de oppervlakte.
Arno ondersteunt ook de Ronde van
Pijnacker en de Ronde van Nootdorp

mensen bezig om geheel vrijwillig
zo’n wielerronde te organiseren. Heel
veel mensen vinden het leuk om er
heen te gaan en genieten er volop
van. Maar er hangt natuurlijk altijd
een kostenplaatje aan en het is toch
mooi om als lokaal bedrijfsleven een
bijdrage te leveren.”

Voor de bescheiden ondernemer Arno de Koning is het fietsen een leuke uitlaatklep naast zijn
drukke werk.

met zijn bedrijf Piko Plant maar wil
daar eigenlijk liever helemaal niet zo
veel aandacht voor. Als de organisatie van de Pijnackerse Wielerdag dan
vraagt om een ‘stukkie over sponsor
Piko Plant’ zit hij daar helemaal niet

op te wachten, Arno, zoals hij ook
niet verwacht dat er een verdienmodel verbonden is met deze vorm
van sponsoring. “Je doet het om die
leuke wielerevenementen financieel
mogelijk te maken. Er zijn heel veel

Arno doet mee bij de trimmerskoers
van de 45-plussers maar heeft geen
enkele illusie dat hij hoog gaat eindigen. “Het gaat steeds beter. Je merkt
echt dat je beter en harder gaat fietsen naarmate je het langer doet en
meer traint, maar hoog eindigen bij
zo’n wedstrijd dat zit er voor mij echt
niet in. Dan moet je met acht man
tegelijk hard door een bocht durven
rijden en dat is aan mij niet besteed.
Het is voor mij al genoeg om lekker
mee te doen. Laat de echte renners
maar om de prijzen vechten. Ik zie ze
wel weer na afloop als we een biertje
drinken op de goede afloop.”
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Landelijk Erkend Installatiebedrijf

Graaf Willem II Laan 18
2645 AJ DELFGAUW
Tel. 015 - 2564591
Fax 015 - 2628391
info@vannielloodgieters.nl
www.vannielloodgieters.nl

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

ad ammerlaan
aannemingsbedrijf

• verbouw en nieuwbouw
• metsel-tegelwerk
• stucadoorswerk
• keukens/badkamers
• timmerwerk

Spiering & Pluym
Exportweg 1
Vlambloem 1

Delfgauw
Rotterdam

015-3695140
010-4565656

Traditional English

High-Tea

Vlielandseweg 56B - 2641 PP Pijnacker
Tel. 015 369 44 99 - 06 53191272
www.adammerlaanaannemer.nl
info@adammerlaanaannemer.nl
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2e high -t
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.

15.95
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
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Arthur van der Pot razend enthousiast over
samenwerking AH Ackershof met wielerorganisatie
Op het laatste moment is het allemaal nog heel snel voor elkaar
gekomen: het sponsorschap van Albert Heijn Ackershof bij de Ronde
van Pijnacker komende zaterdag. Met dank aan de inzet van Max en
Kristy die bij AH Ackershof manager Arthur van der Pot bijstaan bij
dit soort aangelegenheden.
Het is landelijk beleid van AH om
lokale initiatieven in wijk, buurt
en dorp te ondersteunen en daarmee meer goodwill te kweken bij
potentiële klanten. De organisatie
van de Ronde van Pijnacker speelt
daar op in en voor AH Ackershof is
het een uitgelezen kans om zich langs
het parcours te presenteren en te
manifesteren.
“We hebben zaterdag de hele dag
een leuke stand langs het parcours
met leuke hebbedingetjes voor alle
leeftijden, vooral voor kinderen. En
we gaan gedurende de dag de vrijwilligers allemaal voorzien van een
lekkere en gezonde lunch met onze
eigen gezonde dagverse producten.
Vanuit het zelfde idee organiseren we
zo nu en dan een leuk ontbijt in onze
winkel of in de passage van Ackershof en zo hebben we ook de Oranjevereniging Pijnacker ondersteund op

Koningsdag en een bijdrage geleverd
aan de Fair Trade Lunch tijdens de
Seniorenmiddag van de Oranjevereniging.”
De nieuwe filiaalmanager Arthur van
de Pot uit Leiden is een echte AHman die al heel lang bij dit mooie bedrijf werkt maar hij is nog maar kort
actief in Pijnacker. Toch heeft hij zijn
draai hier helemaal gevonden. “Dit
is ondanks de groei van Pijnacker
toch nog een echte dorpssupermarkt
in de zin dat de mensen ontzettend
betrokken zijn bij de winkel en bij
onze 160 mensen die er werken. Het
is een ontmoetingsplaats en daar
spelen we op in door in de winkel
een flinke koffietafel te hebben waar
mensen even gezellig kunnen gaan
zitten onder het genot van een lekker
kopje koffie. Dat kost niks. Je merkt
gewoon dat mensen dat in het hartje
van Pijnacker nog enorm op prijs

Arthur van der Pot vindt het prachtig dat Albert Heijn Ackershof prominent betrokken is bij de Pijnackerse Wielerdag.

stellen. Heel veel mensen zijn ook
oprecht geïnteresseerd in hoe het met
ons gaat.”
Arthur kan melden dat het persoonlijk en bedrijfseconomisch prima
gaat. De omzet van AH Ackershof
ontwikkelt zich prima en er zijn plannen om de winkel voor het einde van
het jaar uit te breiden en te vernieu-

Jurylid Fons Fermont:
“Wij hoeven niet op te vallen”
Een voetbalwedstrijd kan niet
zonder scheidsrechter en een
wielerevenement niet zonder
jury. Een team van rond de zeven
personen leidt hoog en droog in
een bus langs het parcours alles in
goede banen. Pijnackernaar Fons
Fermont doet dit werk al sinds
1975. Al 43 jaar dus. Nog steeds
beleeft hij er veel plezier aan. “Wij
hoeven niet op te vallen en juist als
we niet opvallen, doen we ons werk
blijkbaar goed.”
Mensen die actief worden als wielerjurylid houden van de wielersport.
Dat is een voorwaarde. Anders ga
je dit werk niet doen. Fons Fermont
was vanaf zijn jonge jaren een echte
wielerfan die met zijn vrienden overal in het land wedstrijden bezocht. In
1975 besloot hij om niet alleen maar
fan te zijn maar ook iets bij te dragen
als jurylid. “Ik vind het nog altijd
heel leuk om te doen. Of ik de vijftig
jaar ga volmaken, dat is niet te zeggen. Je moet gezond blijven en vooral
je ogen moeten het goed blijven
doen. De ogen zijn de belangrijkste
zintuigen bij dit werk”, aldus Fons.
Het werk is in wezen hetzelfde
gebleven maar wel zijn er veel meer
technische hulpmiddelen. De renners
rijden met zogenoemde transponders
die als het goed is precies aangeven
waar in de wedstrijd ze zich bevinden. Het werkt met GPS en als
alle transponders het goed doen,
dan kunnen er niet snel problemen
ontstaan. Helaas zijn er renners die
hun transponder niet helemaal goed
behandelen en niet bijtijds opwaarderen, zodat de techniek niet goed
werkt. Vandaar dat de jury er bij de
dames en heren coureurs altijd op
aandringt om goed te kijken of hun

Fons Fermont voelt zich helemaal thuis in het wielerwereldje. Zaterdag heeft hij in Pijnacker een
thuiswedstrijd.

transponder helemaal up to date is.
Ook in de jurywagen bevindt zich
de nodige hoogwaardige technische
apparatuur, om op beeld vast te leggen wat er rondom de start/finish
allemaal gebeurt. “Toen ik in 1975
hiermee begon had ik eigenlijk alleen
een pen en een notitieblokje; daar
is wel wat bijgekomen”, aldus Fons
die komende zaterdag in zijn eigen
Pijnacker natuurlijk van de partij is,
evenals Fer Jantschik die door wielerconsul Ab Gelderblom is uitverkoren
tot voorzitter van de jury. Fons had
die taak vorige week in Nootdorp.
“Je hebt een aantal verschillende
functies, van video-analist tot aankomstrechter. De ene keer krijg
je deze functie toebedeeld en dan
weer die. Dat wisselt dus maar dat
houdt het werk boeiend. Je vormt
met elkaar een team van mensen die
goed op elkaar ingespeeld zijn en
goed moeten kunnen samenwerken.
Je maakt allemaal wel eens een fout,
maar als een fout meteen wordt
gecorrigeerd door je collega’s, dan

heeft eigenlijk niemand er last van.
Het is belangrijk dat je altijd kritisch
naar jezelf blijft kijken. Iedereen kan
er eens keer naast zitten; als je maar
optimaal geconcentreerd blijft.”
Fons jureert in een seizoen van
voorjaar tot najaar tussen de 20 en de
25 wedstrijden in het district ZuidHolland. Dit jaar is het iets rustiger
omdat er wat criteriums van de kalender af zijn, terwijl het beschikbare
arsenaal juryleden gelijk is gebleven.
Fons volgt ook het professionele wielrennen via radio, krant en
televisie. Hij heeft het idee dat de
sport een stuk cleaner is dan in het
verleden toen de coureurs soms
brommer leken te rijden, als ze in
de bergen meerdere keren achtereen
er in slaagden om op hoe snelheid
weg te springen. “Je ziet ze wat meer
menselijke trekjes vertonen en dat is
een goede zaak”, aldus Fons die fan
was en is van heel veel wielrenners.
Hij noemt de voormalige Italiaanse
renner Maurizio Fondriëst als een
mooie, stijlvolle coureur.

wen. Er komt 150 vierkante meter bij
en dat nieuwe deel moet goed worden opgenomen in het geheel dat ook
zal worden aangepast, onder meer
de vloer die niet overal even lekker
en vlak is. Arthur zegt dat hij ook de
klanten goed wil betrekken bij de uitwerking van de plannen. “Wat zijn de
wensen en ideeën die er leven; daar

kunnen we het nodig van opsteken.
Het zijn immers onze klanten die er
veelal iedere dag lopen en gebruik
maken van alle voorzieningen. Ook
komende zaterdag bij de wielerronde
vinden we het leuk om onze huidige
en mogelijk toekomstige klanten te
ontmoeten en ze op een leuke manier
te verrassen.”

Velux is een
supersportieve sponsor
Velux Elektrotechniek is het bedrijf van Delfgauwenaar
Dennis van der Kleij. We overdrijven zeker niet als we
stellen dat Dennis een van de sportiefste ondernemers van
Pijnacker is.
Velux is een gerenommeerd
bedrijf dat met een team prima
medewerkers bij allerhande
ondernemingen en organisaties
– van bedrijfspand en kantoor tot
grandcafé – en ook bij woonhuizen en woonvoorzieningen, de
meest geavanceerde elektrotechnische voorzieningen installeert.
Dennis van der Kleij is de
eigenaar en de man die alles aanstuurt. Naast zijn werk is Dennis
een zeer fanatiek sporter die
fietst, loopt en ook zwemt.
Onlangs voltooide Dennis nog
een volledige triatlon: 3, 8 kilometer zwemmen, 180 kilometer
fietsen en dan tot slot nog even
42 kilometer rennen. Een complete marathon dus en al met al
een meer dan volledige werkdag
van ruim tien uur aan één stuk.
Moe maar voldaan kwam Dennis over de streep en met een

nieuw persoonlijk record dat hij
met meer dan een half uur had
verbeterd.
Dennis draagt de lokale sportevenementen een warm hart toe. Hij
is met sportmaat/makekaar Eric
Flaton sponsor van de Halve Marathon Oostland geworden maar
ondersteunt ook de Pijnackerse
Wielerdag van komende zaterdag. Dennis vindt het belangrijk
om lokale sportevenementen
financieel en materieel bij te staan
omdat het leuke ontmoetingsplekken zijn en omdat dit soort
evenementen jong en oud ertoe
aanzetten ‘van de krent te komen’
en in beweging te raken! Zo is
hij ook zelf aan sport gaan doen
en steeds intensiever aan de gang
gegaan. Dennis vindt het belangrijk dat ook de jeugd voldoende
beweegt en achter de telefoon en
computer vandaan komt!

Dennis van der Kleij in actie tijdens de recente triatlon die hij in 10 uur en 27 minuten
voltooide.
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Miss Jessica vindt het allemaal
best wel spannend
Jessica van Houten is aanstaande
zaterdag de miss. Zoals gebruikelijk
de laatste vijftien tot twintig jaar
worden missen niet meer gekozen
maar uitverkoren. Gevraagd dus.
In het geval van Jessica kwam de
vraag van mede-organisator Lia
Gravesteijn die ze al jaren kent via
de Toerclub en ook via haar opa van
moeders kant, Hans van der Does.
Hans is al heel lang betrokken bij de
wielersport, bij de Ronde van Pijnacker, bij de Toerclub en in het verleden
ook bij de Veldrit van PijnackerNootdorp. Hij is dus een echte wielerfanaat. Zelf is Jessica dat niet echt.
Ze zegt eerlijk dat ze ook de Tour de
France niet heeft gevolgd. Het is niet
echt haar sport, het wielrennen, en
het kost ook wel heel veel tijd om al
die lange uitzendingen te volgen.
En toch vindt ze het ontzettend leuk
om zaterdag Miss Pijnacker te mogen
zijn. Ze hebben haar uitgelegd wat
het allemaal inhoudt. Zo moeilijk
is het niet: de winnaars huldigen en
ze van bloemen, bekers en welgemeende kussen te voorzien. Ook zal
Miss Jessica een of meer startschoten
lossen, maar opa Hans, de vader van
haar ma Esther, is daar ook bij betrokken. “Ik had begrepen dat ik alle
startschoten moet lossen. Denk jij
van niet? Ik weet het niet meer precies. Van de week ga ik nog wel even
bijpraten met de organisatie zodat ik
precies op de hoogte ben van wat er
van me wordt verwacht. Nogmaals:
ik vind het best spannend allemaal
maar vooral vind ik het een eer dat
ze me ervoor gevraagd hebben. Het
is niet niks. Ik hoop trouwens dat het
prachtig weer wordt. Niet te warm
en niet te koud. Maar ja, het weer,
daar doe je niks aan. Dat komt zoals
het komt. Hoe dan ook en wat voor
weer het ook is: we gaan er wat mij
betreft een geweldige mooie dag van
maken.”
Net terug van een leuk weekje Maastricht met haar vriend Rutger Groen,
is Jessica er klaar voor. Ze staat bij
wijze van spreken in de startblokken.
Al een tijdje terug is ze bij Door’s
Fashion aan de Westlaan geweest om
daar een prachtig ‘misskostuum’ uit
te zoeken. Ze is daar heel tevreden
over en ook verbaasd dat ze het mag
houden. Althans, daar gaat ze op dit
moment nog maar even van uit. We

zeggen bewust ‘misskostuum’, omdat
we natuurlijk nog even geheim
houden wat ze precies draagt. Wel
onthullen we alvast dat de prachtige
schoenen van Bloemendaal Schoenen
hakken hebben van een centimetertje of acht. Dat wordt in Churandy
Martina-termen dus ‘lekker lopen’
voor Jessica. Gelukkig kan ze het net
als Churandy bij korte afstandjes
houden. Overigens zal ze er tiptop
uitzien met dank aan Salon Groesbeek aan de Oostlaan.
Jessica is negentien en de dochter
van Jeroen van Houten en Esther
van der Does, die al vele jaren bij de
Telstar/Eendracht werkt als grafisch
medewerker. Zo heeft ze al menig
wielerkrantje en Telstarretje ‘in elkaar
gedraaid’. Jessica heeft één jongere
broer, dat is Chris. Het gezin is opgegroeid in Delfgauw Emerald maar
gaat komende zondag verhuizen naar
een prachtige nieuwe tweekapper in
Keijzershof.
Speciaal vanwege het miss-schap
van Jessica is de verhuizing vanuit

de tijdelijke woning aan de Nieuwkoopseweg een dag uitgesteld. Overigens verkast Jessica zelf ook vanuit
het huis van haar schoonouders in
Klapwijk waar ze de laatste tijd vaak
vertoefde. Het wordt sowieso een
spannende week voor Miss Jessica.
Zondag verhuizen, zaterdag Miss
Pijnacker zijn en komende donderdag de eerste dag van een nieuwe
baan, bij Bagels & Beans in Zoetermeer. Jessica doet een ondernemersopleiding waarbij ze vier dagen
werkt en één dag naar school gaat.
Anderhalf jaar heeft ze bij PLUS
Sabine Zondag gewerkt en nu gaat
ze ervaring en kennis opdoen bij een
horecabedrijf. Uiteindelijk is dat haar
bestemming denkt ze: een eigen horecabedrijf, met ontbijt en lunch, met
lekkere broodjes, heerlijke koffies, gezonde sapjes, enzovoort. “Ik denk dat
een franchiseformule het beste bij me
past maar ik moet het allemaal nog
uitvinden. Mijn opleiding duurt tot
voorjaar 2020 en daarna zien we wel.
Ik zie er naar uit na een heel leerzame

periode bij Sabine Zondag nu aan de
slag te gaan bij Bagels & Beans.”
Jessica is dus negentien en heeft een
heel gezellig leven. Ze gaat graag
wandelen met Rutger en met de
hond. Lekker naar het strand gaan is
leuk maar een eindje toeren met de
auto is ook een hobby van het jonge
stel. De sport van Jessica is vooral
volleybal bij Netwerk, een sport die
haar moeder Esther een aantal jaren
zittend heeft beoefend terwijl ze

prima staat en loopt. “Het mooie van
volleybal vind ik de teamspirit en het
feit dat je je tegenstanders niet hoeft
aan te raken zoals bij handbal en
voetbal bijvoorbeeld. Ze staan lekker
aan de overkant van het net. Dat vind
ik wel prettig”, aldus Jessica die het
overigens helemaal geen probleem
vindt om zaterdag de winnende wielrenners even lichtjes aan te raken…
(foto’s Cok van den Berg)
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Kees Weerheim groeit snel met zijn bedrijf
BHVNederland
Het is een behoorlijk uit de hand
gelopen hobby. Zeker toen in 2014
de naam BHVCase werd veranderd
in BHVNederland. In de beide namen
dekte de vlag de lading. BHVCase
was het bedrijf van Kees Weerheim
die eerst in zijn eentje aan de slag
was en vervolgens met personeel
ging werken en snel groter werd.
Ook de naam BHVNederland dekt de
lading: Kees is met zijn bedrijf, zijn
negen vaste medewerkers en zijn
dertig freelance instructeurs door
het hele land actief.
BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Ieder bedrijf en iedere organisatie moet afhankelijk van de omvang
een of meerdere goed opgeleide
bedrijfshulpverleners in huis hebben
die in actie komen bij het verlenen
van Eerste Hulp Bij Ongelukken
maar ook als in verband met brand
of een andere calamiteit het pand
ontruimd moet worden.
BHV is in korte tijd een soort wetenschap geworden waar strenge wet- en
regelgeving sturend zijn. Daarnaast
moet ieder pand voldoen aan eisen
van brandveiligheid en brandwerendheid en moet iedere ondernemer met
personeel een Risico Inventarisatie
en evaluatie hebben. BHVNederland
heeft een totaalscala aan kennis en
vaardigheden in huis om bedrijven
en organisaties te begeleiden bij het
op orde brengen en houden van wat
er op dit gebied vereist is en gevraagd
wordt.
De eisen en regels worden strenger
en dus voldoen panden op leeftijd
vaak al snel niet meer aan de eisen.
Kees Weerheim noemt als voorbeeld
een hotelpand in het Westland dat op
basis van het bestaande Bouwbesluit
niet meer voldeed aan de eisen van

Kees Weerheim is met zijn bedrijf BHVNederland hoofdsponsor geworden van de Pijnackerse Wielerdag. Een hele eer zegt Kees!

brandwerendheid van scheidingswanden.
Op het moment dat de brandweer dat
vaststelt, staat BHVNederland in de
startblokken om het probleem samen
met de opdrachtgever in kaart te
brengen en daarbij een schakel te zijn
tussen de controlerende organisatie
en de onderhavige onderneming.
BHVNederland heeft de kennis in
huis om een goed plan van aanpak te
maken op basis van een risico-inventarisiatie en een uitvoeringsplan.
“We ontzorgen onze opdrachtgever die zich op zijn eigen werk kan
richten en we zorgen er voor dat er
een goede oplossing komt die voor
de controlerende organisatie aanvaardbaar is en voor het betreffende
bedrijf betaalbaar. Onze kracht is dat
we een totaalpakket kunnen bieden:

we brengen de bestaande situatie in
kaart, maken een risico-inventarisatie
en een plan van aanpak, plus dat we
ook qua materieel en bemensing
de bedrijfshulpverlening up to date
maken en houden door opleiding
en instructie van de mensen die er
binnen het bedrijf of de organisatie
mee belast zijn. Een totaalpakket,
perfecte service op basis van kwaliteit
en kunde; dat is waar BHVNederland
voor staat.”
Het in Zoetermeer gevestigde bedrijf
heeft zo’n snelle groei doorgemaakt
in enkele jaren tijd dat de voormalige vrijwillige en beroepsmatige
brandweerman Kees Weerheim zelf
niet meer aan het echte werk toe
komt: het opleiden en instrueren van
BHV-ers in alle gewenste vaardigheden. “Dat is ergens jammer maar

ik heb het geluk dat ik alles leuk
vind. Het bedrijf zodanig leiden dat
het allemaal lekker loopt en dat alle
posities bezet zijn met goede gemotiveerde mensen; dat is voor mij ook
een mooie uitdaging. Op dit moment
ben ik bijvoorbeeld heel druk met
het vernieuwen van de site. Dat is een
enorme klus waar we twee kwaliteitsbedrijven voor hebben ingeschakeld.
Kost ook veel geld maar het moet
optimaal zijn omdat onze potentiële
klanten ons via die site vinden en
contacten.”
De 56-jarige Pijnackernaar geniet
overal van; ook van het hoofdsponsorschap dat hij met BHVNederland
is aangegaan voor de Pijnackerse
Wielerdag. BHVNederland is daarmee niets meer en minder dan
de opvolger van de legendarische

Rabobank. Best bijzonder vindt Kees,
die op Koningsdag onder het genot
van een biertje in contact kwam met
André Remmerswaal, de voorzitter
van het wielercomité.
“Dré vroeg het niet aan mij, maar
ik aan hem. Het stond namelijk
uitdagend op de voorpagina van het
sponsorpakketje dat ik had gezien. Ik
vroeg aan Dré: wat kost dat? Hij zegt:
normaal dat en dat bedrag maar bij
jou kan het misschien ook voor iets
minder. Zo is het balletje gaan rollen
en zijn we het snel eens geworden.
Wij willen in ons eigen dorp meer
bekendheid en meer klanten – zoals
De Viergang een totaalklant van
ons is - maar ik vind het vooral ook
leuk om iets te kunnen doen voor de
lokale samenleving. De Ronde van
Pijnacker is een prachtig evenement
dat al zestig jaar bestaat en ondanks
dat het niet meer zo groot is als
vroeger met de profronde is het nog
steeds een happening en een ontmoetingsplaats en –moment voor heel
veel mensen. Het is ook mooi dat het
weer in het oude dorp van Pijnacker
plaatsvindt. Wel een beetje jammer
dat het parcours van vorig jaar toch
niet te handhaven was, maar hopelijk
kan het nu gekozen parcours een
aantal jaren blijven bestaan”, zegt
Kees die zelf geen wielrenner is maar
er wel graag naar kijkt. Zowel op
televisie als ook lokaal in het echie.
“Natuurlijk ga ik er zaterdag heen. Ik
ben een echte Pijnackernaar, ken hier
veel mensen en vind het heerlijk om
Jan en Alleman tegen te komen in
De Guyter of in een andere gezellige tent of langs het parcours van de
Pijnackerse Wielerdag. Echt een eer
vind ik het dat wij nu met ons bedrijf
de hoofdsponsor zijn van zo’n mooi
evenement.”

Vincent van Wersch gaat voor een podiumplek
Oud-Nootdorper Vincent van Wersch is zaterdag van de partij bij
de Masters 45 Plus. Hij rekent op een podiumplek. Althans: daar
gaat hij voor.
Van Wersch woonde jaren lang met
zijn vrouw Joan en hun twee kinderen, Tom (nu 19) en Anna (nu 16)
aan de Sytwinde 165 in Nootdorp.
Vanaf het pleintje leerde hij schaatsen wielercoryfee Ben van Hagen
kennen. Via Ben is Vincent (nu 48)
fanatiek gaan sporten. Wielrennen
en schaatsen hebben we het dan
over.
Ben weet nog goed dat Vincent voor
de eerste keer mee ging met een
toertocht en dat hij halverwege een
zilveren doosje tevoorschijn toverde
en op zijn gemak een sjekkie ging
zitten draaien. Dat kon natuurlijk
niet bij een sportieve fietsgroep en
het was ook meteen klaar met het
rookgedrag van de geboren Limburger. Hij komt van oorsprong uit
Etenaken en woont nu met het gezin
in Tilburg.
Toch blijven ze steeds weer in
Nootdorp en Pijnacker opduiken.
Terwijl hun zoon Tom net is gestopt
met fietsen, timmert de zestienjarige
Anna flink aan de weg. Ze zochten

een leuke juniorenformatie voor
Anna en kwamen bij het Pijnackerse
Restore terecht. Vandaar dat pa
en ma Van Wersch vorige week in
Nootdorp langs het parcours stonden, zich van de stromende regen
weinig of niets aantrekkend. Anna
draaide goed mee in het vrouwenpeloton ondanks haar jeugdige leeftijd.
Vincent doet aan fietsen en schaatsen. Bij het schaatsen moet hij
nog even bij de 45-plussers blijven
rijden en bij het wielrennen mag
hij volgend jaar bij de 50-plussers
meedoen. In het jaar dat je vijftig
wordt, mag je er bij. In november
2019 hoopt de man de leeftijd van
vijftig te bereiken.
Hele verhalen kan hij vertellen over
zijn sportieve activiteiten. Hij doet
ook overal aan mee, ook aan WK’s.
Zo was hij van de partij in Moskou
bij de sprintkampioenschappen voor
Masters. Vincent was op weg de
beste 500 meter uit zijn loopbaan te
rijden. De 11.8 op de eerste honderd
meter beloofde veel maar toen ging

Vincent van Wersch bleef in Nootdorp aan de kant, maar in Pijnacker gaat hij er zaterdag vol in.

hij nog voor de bocht onderuit.
“Iedereen kon het live volgen via een
stream. Ik kwam vol in beeld maar
omdat ik vol onderuit ging, was ik
ook meteen vol uit beeld. Onder de
kussens schoot ik door. Nog jammer
dat het zo gelopen is. Het was de

kans op een verbetering van mijn
PR op de 500”, aldus de man die nog
steeds 41,3 als snelste tijd ‘in de boeken’ heeft staan. Op de 1500 meter
staat er een tijd van 2.02 genoteerd
en dat is best heel netjes voor een
Master!

Het mooie bij Vincent van Wersch
is zijn enthousiasme en positivisme.
Altijd gelooft hij vol in zijn kansen
en gaat hij ervoor. Ook zaterdag in
Pijnacker gaat hij voor de hoofdprijzen!
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BHVNederland
wenst iedereen
een veilige
wielerronde!

laat u verrassen
door het nieuwe
buitenleven
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 en
terrasoverkappingen. We weten
zeker dat u verrast zult zijn!

showroom naaldwijk
grote woerdlaan 36c
2671 cl naaldwijk
t 0174 - 631 125
ma/vr. 09:00 - 17:00 uur
za. 10:00 - 15:00 uur

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

showroom berkel en rodenrijs
nobelsingel 4
2652 xa berkel en rodenrijs
t 010 - 511 95 00
di/vr. 09:00 - 17:00 uur
za. 10:00 - 15:00 uur

Kwaliteit door Kennis
www.bhvnederland.nl • 06-14549920

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

Fratelli wenst iedereen een gezellige en
Wielerronde
toe! Voor,
tijdens
en
*sportieve
Tevens Catering
mogelijkheden
vanaf 10
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* Tevens
Catering mogelijkheden
vanaf 10 personen.
na
devoor
wielerronde
wij geopend
voor een
Bel
info Fratellizijn
Leidschendam
070-4190700
Bel voor
info
Fratelli
Leidschendam
070-4190700
heerlijke lunch, borrel of diner.

Sigarenspeciaalzaak

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

Gratis parkeerplaats onder het Damplein!
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André van Leeuwen ernstig ziek maar hij geeft
de strijd niet op
Nooit was hij één dag ziek geweest, de 77-jarige André van
Leeuwen, totdat hij zich in het voorjaar niet lekker voelde. Hij liep
tegen een longontsteking op en daar kwam narigheid achteraan: er
werd longkanker geconstateerd met diverse uitzaaiingen. Een grote
klap voor de eeuwige wielerman van Pijnacker die 36 jaar voorzitter
was van een wielerorganisatie in Pijnacker. Eerst van het gewone
zomerrondecomité en later van het organisatieteam van de veldrit.
Met het voorzitterschap van het Shantykoor Schiehaven erbij kwam
André aan ‘vijftig jaar voorzitterschap ergens in Pijnacker’.
André van Leeuwen is een man die
het niet snel opgeeft en hij is zeker
geen eendagsvlieg. Als hij zich eenmaal ergens voor inzet, dan gaat hij
er honderd procent voor. Vermaard
zijn de verhalen dat hij voor sponsoring langs kwam bij bedrijven en
gewoon net zo lang bleef zitten totdat
ze met een ‘donatie’ over de brug
kwamen. Enige lompheid is hem niet
vreemd. De Pijnackernaar verdedigt
zich bij dit soort zaken altijd met
het verhaal dat hij niet voor zichzelf kwam bedelen maar voor het
evenement waarvoor hij zich inzette.
En of het dan ging om de Pijnackerse
Wielerdag, de vermaarde internationale veldrit van Pijnacker-Nootdorp
of het prachtige Shantykorenfestival
op het Raadhuisplein: altijd zorgde
André er voor dat alles keurig in
orde was en dat de organisatie stond
als een huis. Op de warmste dinsdag
van het jaar spreken we hem aan de
voorzijde van de flatwoning aan de
Kuyperlaan in Pijnacker-Noord waar
hij alweer een kleine tien jaar woont
met zijn levensgezellin Sjaan Mayers.
Aan de achterzijde op het balkon is
meer zitruimte maar daar is het in de
middag niet uit te houden, zegt Van
Leeuwen. “Straks als de zon gedraaid
is, ga ik die kant op want dan wordt
het hier te warm.”

We treffen hem op een goed moment.
Hij heeft vijf chemokuren ondergaan
en voelt zich heel behoorlijk op dit
moment. De voorbije maanden heeft
hij veel pijn gehad, maar door de kuren en door de goede medicijnen die
hij intussen te pakken heeft, is de pijn
goed te verdragen en voelt hij zich
een stuk beter. De ontwikkeling van
de kanker is tot stilstand gekomen
door de chemokuren waarvan hij er
nog een moet ondergaan. “Nee, ik
heb gelukkig helemaal geen last van
die chemo, terwijl er toch best aardig
wat giftige rotzooi naar binnen gaat
hier”, aldus Van Leeuwen met verwijzing naar zijn linkerarm.
André ziet er goed uit en heeft lekker
de praat. Wel kun je goed zien dat hij
wat kilootjes kwijtgeraakt is. Sjaan
heeft even een dutje gedaan maar
blijkbaar ‘de beraadslagingen’ kunnen
volgen. Als André voor de vijfde keer
het woord ‘brandhout’ gebruikt, zegt
ze: ‘Ja ja, je weet het allemaal weer
mooi te vertellen.’
Alles is door die ziekte natuurlijk
‘brandhout’ maar Van Leeuwen
houdt op zijn manier de moed er in
en heeft nog lang geen zin om dood
te gaan. Gelukkig heeft hij ook zijn
belangstelling voor de wielersport helemaal behouden. De Tour de France
heeft hij van heel nabij gevolgd en

André van Leeuwen voelt zich op dit moment na vijf chemokuren heel behoorlijk.

iedere dag naar de live-reportages
gekeken. Natuurlijk waren heel wat
etappes de eerste paar uur het aankijken niet waard – brandhout dus
– en kwam er pas strijd in de laatste
veertig vijftig kilometer. “Ik snap wel
dat ze voor de commercie die etappes
lang maken maar voor de strijd is
het beter om met korte etappes te
werken, zoals ze dat in de Ronde van
Spanje doen. Daar zie je meer echte
wielersport.”
Sjaan is voor de dag gekomen en
mag van André even een aansteker
aandragen die het wél doet. Roken
heeft Van Leeuwen altijd gedaan ‘als
een ketter’ en het heeft nu geen zin
om daar ineens mee op te houden.
Gelukkig vond de dokter dat ook en
dus draait Van Leeuwen een lekker
sjekkie met bijbehorend rokershoestbuitje er achteraan of ertussendoor.

Jaren en jaren heeft André na zijn
dienstverband bij de gemeente
Pijnacker-Nootdorp de veestapel van
vriend Gerrit van Schie bijgehouden.
Heel jammer vindt hij het dat hij dat
niet meer kan doen door zijn ziekte,
maar hij zegt daar heel nuchter over:
“Het is niet anders, ik moet het accepteren.”
Hij is blij met alle steunbetuigingen
van talloze vrienden en bekenden,
onder andere vanuit het Shantykoor
waar de oude garde lelijk uitdunt. Pas
is Piet van Schie overleden. André
kon het even niet opbrengen om naar
de uitvaart te gaan, maar hij heeft
het afscheid natuurlijk wel helemaal
meebeleefd.
Als er in de eerste periode van zijn
ziekte weer eens gebeld werd, gooide
Van Leeuwen zijn telefoon over de
keukentafel naar Sjaan die dan maar

moest vertellen hoe het met hem
ging, maar intussen is hij weer fit
genoeg om zelf te praten of de deur
beneden open te doen. Het gesprek
gaat heen en weer. Zijn vroegere
werk in de tuinbouw komt ter sprake,
maar al snel gaat het dan weer over
de wielersport en het organiseren van
wielerevenementen en het werven
van sponsorgelden. Met plezier denkt
André er aan terug dat hij regelmatig
meer kreeg dan hij vroeg!
Zaterdag is de Ronde van Pijnacker.
Vorig jaar was André erbij om een
startschot te lossen tijdens de zestigste aflevering van de Pijnackerse
Wielerdag. Of hij er zaterdag bij is,
hangt af van zijn stemming en van
hoe hij zich voelt. Hoe dan ook leeft
hij mee en blijft hij belangstellend.
Tot zijn laatste hik, snik, kuch of
krachtterm…

Kerklaan Greenhouses & Horti Materials:
“Meedoen? Nee joh!”
Joost Kerklaan en zijn zoon Hans plus medewerker Rick van
Buijtene: ze moeten er alle drie niet aan denken om mee te doen
aan een van de koersen van de Ronde van Pijnacker.
Een financiële bijdrage leveren
en een biertje drinken langs het
parcours; dat vinden ze wel een
prima zaak. Graag ondersteunt deze
kassenspecialist lokale sportieve evenementen. Met het aantreden van de
jonge generatie is de bedrijfsnaam
aangepast en is de totale bedrijfsvoering geprofessionaliseerd.
Kerklaan Greenhouses & Horti
Materials klinkt toch iets anders dan
Joost Kerklaan Kassensloop. Het
accent is ook meer komen te liggen
op de herbouw van bestaande kassen in binnen- en buitenland. Ook
dichtbij is het bedrijf actief zoals bij
het plantenkweek- en handelsbedrijf
Luiten aan de Hoefslag in Pijnacker
waar tot volle tevredenheid van
de opdrachtgever vrij recent een
bestaande kas is herbouwd inclusief
het nodige installatiewerk.
Joost Kerklaan laat het werk steeds
meer over aan het duo Hans
Kerklaan en Rick van Buijtene die
her en der in Europa actief zijn met

het volbrengen van talloze opdrachten op het gebied van demonteren,
verplaatsen en weer opbouwen van
bestaande kassen. Daarnaast is het
bedrijf dus druk met inkoop en
verkoop van ‘horti materials’, allerlei
materialen voor de kassenbouw en
ook de installatie van scherming,
verwarming, enzovoort. Zowel
bedrijfseconomisch als milieutechnisch is hergebruiken van bestaande
materialen een goede zaak.
Voor Hans en Rick is het een ‘sport’
om waar dan ook de klanten/opdrachtgever zo goed mogelijk te
bedienen. De ‘sport’ hard fietsen
laten ze graag aan anderen over. Wel
zijn ze zaterdag langs het parcours
van de partij om een gezellig biertje
te drinken en wellicht tussen de
bedrijven door contacten te leggen
met mogelijke opdrachtgevers. De
jonge honden hebben geen negen
tot vijf mentaliteit en deinzen er ook
niet voor terug om in het weekend
te werken of aan het werk te denken!

Hans Kerklaan en Rick van Buijtene zijn de aanstormende jonge generatie bij Kerklaan Greenhouses en & Horti Materials.
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SKP wenst
deelnemers en
publiek
een sportieve
wielerronde!
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De Viergang doet je goed!
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