
Alles staat op haren en snaren voor de 62ste Pijnackerse Wielerdag.  
Aanstaande zaterdag 17 augustus gaat het gebeuren. Vanaf half 
twaalf in de morgen met de wedstrijden van de jeugdgroepen tot en 
met de burgerkoersen hebben de organisatoren weer een prachtig 
programma in elkaar gesleuteld. 

Het parcours is hetzelfde als vorig 
jaar met start en finish niet al te ver 
van de bibliotheek. De renners rijden 
linksom door de Stationsstraat en 
via de Kerkweg en de Prins Bernard-
straat weer terug de Julianalaan op. 

De organisatoren zijn blij met dit 
parcours waar de renners verschil-
lend over denken. Twee lokale 
renners uit Pijnacker  die in deze 
bijlage aan het woord komen – Peter 
Fils en Robert Berk – vinden het 

niet alles maar anderen houden juist 
wel weer van korte rechte stukken 
en scherpe bochten. “We zullen het 
er mee moeten doen. Het parcours 
in Noord is gewoon verleden tijd 
met al die drempels”, zegt voorzitter 
André Remmerswaal.  André gaat 
binnenkort stoppen bij De Viergang 
en heeft dan nog meer tijd voor het 
organiseren van de Pijnackerse Wie-
lerdag. Met een schuin oog kijken hij 
en zijn collega’s al naar 2022 als de 
65ste Ronde wordt verreden.  Niet 

dat dan meteen de profronde in ere 
wordt hersteld, maar er moet dan wel 
iets heel bijzonders gaan gebeuren, 
vinden Dré en zijn collega’s. Een fiks 
aantal sportieve ondernemers die el-
ders in deze Wielerbijlage op de foto 
staan, zijn bereid mee te denken en 
mee te doen, niet alleen op de fiets, 
maar ook financieel!  “We zijn al een 
beetje aan het sparen”, zegt André die 
zich zoals heel veel wielrenners op 
de fiets geen moment spaart!  In deze 
Wielerkrant komen veel ‘rolspelers’ 

aan het woord: van organisatie tot 
lokale deelnemers, maar ook een wie-
lersupporter die er altijd bij was en 
is, maar bijvoorbeeld ook toprenster 
die ooit is begonnen met de Dikke 
Banden Races die zaterdag ook weer 
op het programma staan. Op prime 
time: 18.00 uur. De burgerkoersen 
volgen daarna. Het wordt weer een 
hele dag genieten komende zaterdag 
langs het gratis te betreden parcours 
in het oude dorp! 

Zaterdag 17 augustus 2019 
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Inschrijven voor de Dikke Banden Races 

Natuurlijk zijn er zaterdag ook weer 
Dikke Banden Races voor de jeugd. 
Erworden drie categorieën onder-
scheiden, deze rijden de volgende 
ronden. De 7/8-jarigen (geboren 
2011-2012) rijden twee ronden. De 
9/10-jarigen (geboren 2009-2010) 
rijden drie ronden. En de 11/12-ja-

rigen (geboren 2007-2008) rijden 
vier ronden.
De wedstrijden zijn vanaf 18.00 uur. 
Inschrijven en/of ophalen rugnum-
mer kan tussen 17.00 en 17.30 
uur in de permanence (Cultureel 
centrum Buurt & Zo) naast de 
Bibliotheek nabij start/finish. 

Heb je een eigen helm, neem 
deze dan mee. Heb je geen helm 
dan kunnen jullie een helm bij de 
inschrijftafel komen lenen. Een 
wielerhelm is verplicht. Na afloop 
van de wedstrijd moeten de helmen 
direct weer worden teruggebracht 
bij de inschrijftafel. 
Jeugdrenners die een KNWU-licen-
tie hebben mogen niet meedoen, 
die zijn ‘te goed’. De deelnemers rij-
den op eigen fietsen zoals: gewone 
fietsen, mountainbikes of city bikes 
met een minimale banddikte van 28 
millimeter. Fietsen met versnellin-
gen zijn toegestaan. 
Racefietsen en raceframes zijn 
echter niet toegestaan. De orga-
nisatoren zorgen voor een goede 
veiligheid op het parcours. 
Mocht er onverhoopt toch een 
ongelukje gebeuren, dan staat er 
een EHBO-ploeg paraat. Nadat alle 
categorieën gereden hebben, vindt 
de prijsuitreiking plaats. Doe mee 
zodat je ervaart hoe leuk wielren-
nen  kan zijn! 

Klaar voor de 
start

Zaterdag is het de hele dag koers in het centrum van Pijnacker. Gaat Tom de Vreede weer winnen. 

De Dikke Banden Races beginnen om 18.00 uur. Doe mee!

Programma Wielerdag 
Pijnacker zaterdag 17  
augustus 2019
De Pijnackerse Wielerdag heeft zaterdag 17 augustus 
weer tal van mooie wedstrijden te bieden voor alle 
leeftijdsgroepen. 

Net als vorig jaar komt ook nu de jeugd weer in actie.  
Vorig jaar is daarmee een start gemaakt. De jeugd heeft immers de toe-
komst. De twee jeugdgroepen zijn wel samengevoegd tot één wedstrijd 
omdat het aantal inschrijvingen vanwege de piek van de schoolvakantie 
achterbleef. 

Hier het volledige programma: 

11.30 uur:  Jeugd categorie 25 km
11.30 uur: Jeugd categorie 30 km
12.30 uur:  Masters 40+  50 km
14.00 uur:  Amateurs 60 km
15.45 uur:   Elite mannen/Beloften 80 km
18.00 uur:   Decathlon Dikke Banden 

race
2, 3 en 4 
ronden

19.00 uur:  Burgers 45+ 
20.00 uur:  Burgers 45- 
21.00 uur:  Einde programma/naborrelen bij start/

finish
22.00 uur:  Afterparty bij Café de Guyter

Het begint om 11.30 uur met de jeugd! 
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SPONSORSGOUDEN

SPONSORSZILVEREN

SPONSORSBRONZEN

Hoofdsponsor

The Green Innovator

Groen: C:75 M:0 Y:100 K:0
Blauw: C:100 M:45 Y:0 K:30 

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

info@grond-ammerlaan.nl
www. grond-ammerlaan.nl

Floralaan 4
2643 HC Pijnacker

015 - 380 78 31
www.defysiotherapeutpz.nl

Floralaan 4
2643 HC Pijnacker

015 - 380 78 31
www.defysiotherapeutpz.nl

Stationsstraat 53 • Pijnacker
Tel. 015 - 369 61 17 | www.guyter.nl

Molendijk 3 | 2641 NV Oude Leede

Jahokom bv

  HET
ÉCHTE
   WERK

GRONDZUIGTECHNIEK
GRAAFWERKZAAMHEDEN
MACHINE- EN MATERIEELVERHUUR
(ONDER)AANNEMER GWW WERKEN
LEVEREN VAN O.A. ZAND EN GROND WWW.KAVANDAALEN.NL

Ben jij op zoek naar een baan in de GWW-sector en een aanpakker die altijd grondig  
te werk gaat? Dan zijn wij op zoek naar jou! Om ons team te versterken zoeken wij een:

• machinist / chauffeur zuigwagen
• allround machinist
• werkplaatskracht (bijbaan)
Heb je interesse in een afwisselende baan met leuke collega’s en de mooiste machines? 
Neem dan contact met ons op via peter@kavandaalen.nl of via 015 369 2257.  
Kijk voor meer informatie en de functie-eisen op onze website.

OOK VOORZZP’ERS

Molenlaan 1 , 2641 PR Pijnacker

Dwarskade 7 | 2631 NA Nootdorp
www.pikoplant.eu

Westlaan 30 | 2641 DM Pijnacker
015-3615566 | www.postmakelaardij.nl 

Hankweg 21 | 2641 WV Pijnacker
015 -20 00 015 | www.support-it.nl

Koperslager 7 | 2631 RK Nootdorp
06-41839210

Bredewater 16
2715 CA Zoetermeer

www.bhvnederland.nl

ABC Westland 231 | 2685 DC Poeldijk
0174-247474 | www.valkdegroot.nl

Poortweg 2 | 2621 PA Delft
015-2680840 | www. bpd.nl

Anjerweg 10 | 2665 LN Bleiswijk 
06-52420229 | info@arbeidsfactor.nl

Weteringweg 17 | 2641 KM Pijnacker
079–3314300 | www.vandervelden.nl 

Stoelmatter 41 | 2292 JM  Wateringen
 06-52673232 | www.ahvrij.nl

Katwijkerlaan 105 | 2640 AE  Pijnacker
015-3696767 | www.centredulac.nl

Weteringweg 11 | 2641 KM Pijnacker
015-3699413 | www.impressed.nl

Ambachtsweg 48 | 2641 KT Pijnacker
015 369 2257 | www.kavandaalen.nlw

GO HYBRID
GO KNEPPERS
HYBRID

Uw Honda en Mitsubishi dealer sinds 1966
Rokkeveenseweg Zuid 159, 2718 EM Zoetermeer,Tel: 079 361 09 10
info@kneppersautobedrijf.nl, www.kneppersautobedrijf.nl

Weteringweg 1a
2641 KM Pijnacker

088-7422247
www.247watersnijden.nl

Autobedrijf

Rokkeveenseweg-Zuid 159
2718 EM Zoetermeer

079 361 0910
www.kneppersautobedrijf.nl

Boezemweg 21,
2641 KG Pijnacker

015 - 361 54 77
www.telstar-online.nl

Radonstraat 231
Zoetermeer

079 - 363 3030
www.renewi.com

Sportlaan 1b
Pijnacker

015 361 54 44
www.viergang.nl

Nobelsingel 2
2652 XA Berkel en Rodenrijs

010-2492460
info@vdhelm.nl
www.vdhelm.nl

Ackershof 53-60
2641 DZ Pijnacker

015-3699311
www.ah.nl

HOFMAN
SPORTPRIJZEN

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

www.hofman-sportprijzen.nl

Van Heemstraweg 2 | 5306 TA Brakel
0418 -671510 | www.vanderven.nl
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Demi Vollering nadert de top van het 
vrouwenwielrennen
Ze deed dit jaar al mee aan de Giro d’Italia en werd daar heel netjes 
dertiende met daarbij een fl ink aantal ereplaatsen bij de eerste 
tien. In Luik-Bastenaken-Luik werd de Berkelse met Pijnackerse 
roots heel mooi derde. Hoe zwaarder een koers is, des te beter Demi 
Vollering vaak voor de dag komt. Een heftig parcours, kou en regen. 
Laat maar komen allemaal: Demi gedijt er goed bij. 

De jonge vrouw die jarenlang in de 
Anna van Burenstraat in Pijnacker 
woonde met haar ouders Kees Vol-
lering en Germa Brouwer en die nu 
aan de Kleihoogt in Berkel vertoe�  
– daar hee�  Kees met broer André 
een mooi snijhortensiabedrijf – is nu 
22 jaar en reed vij� ien jaar geleden 
nog mee bij de Dikke Banden Races. 
Eerst in Nootdorp en daarna ook in 
Pijnacker, Berkel en later ook in het 
Westland. Toen was ze al lid van de 
Toerclub Pijnacker. Ze had intussen 

de smaak van het wielrennen voor-
goed te pakken. 
“Het mooie van het wielrennen vind 
ik de snelheid, maar ook het spelletje. 
De tactiek tijdens de koers, het met 
elkaar samenwerken in een goede 
en leuke ploeg, de enorme inspan-
ning, het barre weer dat je onderweg 
tegenkomt. Het hoort er allemaal bij. 
Ik vind het een heerlijke sport die ik 
inderdaad ontdekt heb bij de Dikke 
Banden Races. Geweldig vond ik dat, 
om een paar rondjes lekker keihard 
te � etsen.”
Demi ging toen ze zestien was bij de 
junioren echte wedstrijden � etsen. Ze 
zegt dat het de eerste jaren helemaal 
niet zo geweldig goed ging. Eigenlijk 
rijdt ze de laatste paar jaar pas echt 
goed en gaat het nog steeds beter. Er 
zit nog volop verbetering en potentie 
in. 
“Ik ben nog maar kort met kracht-
training bezig en hoogtestage heb 
ik bijvoorbeeld nog nooit gedaan. 
Dit zit jaar zit ik voor het eerst in 
een hele goede en ook leuke ploeg, 
de Parkhotel Valkenburg-formatie. 
We hebben een heel leuk team met 
� jne meiden waar je niet alleen hard 
mee kunt � etsen, maar met wie je 
ook enorm kan lachen. Wielrennen 
is niet alleen inspanning, het is ook 
ontspanning. Het allerbelangrijkste 
is nog dat je er lol in hebt, of het nou 
heel goed gaat of iets minder goed. 
Normaals: bij mij duurde het ook 
heel lang voordat ik echt hard ging 
� etsen. Dus ik zou jonge jongens en 
meisjes het advies willen geven dat 
ze geduld moeten hebben. Bij de een 
gaat het meteen heel goed en bij de 
ander duurt het een tijdje. Geef het 
dus ook niet snel op en vergeet niet 
van de sport te genieten.”
Het genot en het plezier zit bij Demi 

Vollering gewoon in het � etsen zelf. 
“Op de � ets zie je zo veel meer van 
de omgeving dan vanuit de auto of 
lopend. Daarom vind ik niet alleen 
de wedstrijden heel leuk maar ook de 
trainingen. De natuur is zo geweldig 
en het is alleen al heerlijk om buiten 
te zijn. Ik heb nu verkering met Jan 
die in Zwitserland woont, dus train 
ik ook wel daar in de omgeving, in de 
bergen. Dat is geweldig.”
Demi houdt haar verhaal op maan-
dagmorgen 5 augustus. Ze zit op de 

bank even bij te komen van een de 
Prudential Ride London Classique 
in Engeland die eindigde in een 
eindsprint met een hele nare valpartij 
waar ze zelf ook bij betrokken was. 
“Het was mijn taak om onze kop-
vrouw, Lorena Wiebes, netjes af te 
zetten voor de eindsprint. Dat lukte 
goed, maar vervolgens ontstond er 
een hele nare valpartij waarvoor Kir-
sten Wild later is gediskwali� ceerd 
zodat Lorena de winnares werd. We 
hadden het harde werk dus niet voor 

niets gedaan. Maar het was wel een 
ontzettend nare valpartij. Dat is de 
keerzijde van het wielrennen: het is 
een gevaarlijke sport. Je moet niet 
te veel stilstaan bij wat er allemaal 
kan gebeuren, want dan gebeurt het 
misschien juist. Zelf ben ik gelukkig 
niet bang uitgevallen, maar natuurlijk 

maak ik net als iedere andere wiel-
renner regelmatig nare valpartijen 
mee.”
Later die maandag 5 augustus veron-
gelukt een jonge veelbelovende Belgi-
sche wielrenner die nota bene precies 
even jong is als Demi zelf. Ook een 
man die zijn dromen aan het najagen 
was en nog een geweldige toekomst 
en een mooi leven voor zich had. De 
een hee�  geluk en de ander domme 
pech. 
Demi onderkent het gevaar en 
probeert zo verantwoord mogelijk 
te � etsen, maar ze geniet er zo van 
dat ze zich door het gevaar niet laat 
weerhouden. Ze hee�  deze maandag 
een wat stijve nek en een pijnlijke 
elleboog en het middenrif hee�  ook 
een tik gekregen, maar later die week 
zou ze wel weer kunnen � etsen. Dat 
bleek zaterdag 10 augustus wel bij 
het EK waar Demi een prominente 
rol speelde. Ze vond het prachtig om 
in één team te rijden met allemaal 
oranje sterren. 

Even zat ze in de kopgroep en daarna 
bewaakte ze vanuit het peloton de 
vlucht van ploeggenote Amy Pieters 
die met twee rensters weg was en het 
uiteindelijk netjes afmaakte. Deze 
week volgen er nog wedstrijden in 
Zweden en Noorwegen. 
In september is het WK in Yorkshire 
in Engeland. Het parcours is bere-
zwaar, dus geschikt voor Demi. Ze 
droomt er stiekem van dat ze wordt 
geselecteerd. “Ik zeg altijd: als je iets 
kunt dromen, dan kun je het ook 
waarmaken. Verschillende dingen 
waar ik als jong meisje van droomde, 
zijn nu werkelijkheid. Ik ben een 
goede wielrenster geworden die met 
een goede ploeg mag meedoen aan 
grote wedstrijden, zoals de Giro en 
ook Luik-Bastenaken-Luik. Dat zijn 
geweldige belevenissen waarvan ik er 
nog meer hoop mee te maken. Van 
al die grote wedstrijden leer je als 
jonge renster heel veel. Ook volgend 
jaar rijd ik in de Parkhotelploeg, die 
overigens netjes zesde staat in World 
Tour-klassement, en dan wil ik pro-
beren nog beter te worden en meer 
ervaring te krijgen.”

En nogmaals: toen Demi Vollering 
via de Dikke Banden Races voor het 
eerst ging ‘wielrennen’, ging het hele-
maal niet zo geweldig. Maar ook toen 
genoot ze van de sport. Je mag er vol 
voor gaan en er alles voor doen, maar 
je moet er vooral plezier in hebben!”

Ze boekt regelmatig overwinningen. 

Demi is vijftien jaar geleden begonnen bij de Dikke Banden Races en is nu een topper. 

Restore Cycling kan 
nieuw bloed gebruiken
De Pijnackerse wielervereniging Restore heeft de laatste 
jaren bij de jeugd wat veren moeten laten maar wil in het 
nieuwe seizoen weer met een nieuwelingenformatie van 
start. 

Ook de meisjes- en vrouwen-
afdeling hee�  grootse plannen. 
Die hebben ook te maken met 
de plannen die de UCI en de 
KNWU hebben om de bedoel 
te herstructuren. Bestuurslid en 
ploegleider Johan Mulder vertel-
de vorige week dat het plan is om 
straks een scherp onderscheid te 
maken tussen World Pro Tour-
teams, Continentale teams en 
clubteams. Die laatste categorie 
zal slechts uit een beperkt aantal 
teams mogen bestaan die aan de 
grotere wedstrijden mee mogen 

doen. Voor Restore Cycling is het 
de uitdaging om in de nieuwe 
structuur een eigen weg te vin-
den. Welke positie de Pijnackerse 
club daar precies krijgt, zal ook 
a� angen van de beschikbaar-
heid van talentvolle rensters. En 
daarom is Restore Cycling nu al 
bezig om de formatie voor het 
nieuwe wielerseizoen samen te 
stellen. Meisjes en vrouwen van 
uiteenlopende lee� ijd zijn wel-
kom bij Restore Cycling. Verdere 
informatie is te vinden op de site: 
www.restorepijnacker.nl 

Melissa van de Peet is een van de huidige toppers van Restore. Wie volgt? 

Het mooie van het wielrennen vindt Demi de 
snelheid en ‘het spelletje’. 

André en Wim � � leden
Twee mensen die heel veel betekend hebben voor 

de Ronde van Pijnacker zijn helaas niet meer onder ons. 
Dat zijn André van Leeuwen en Wim Meijer. 

André heeft zich zijn hele leven ingezet voor de lokale wielersport. 
Eerst decennia lang voor de Ronde van Pijnacker en daarna voor de 
Veldrit. Wim Meijer was bij beide evenementen met zijn fi lmcamera 

aanwezig, zoals hij overal aanwezig was. 
Puur als vrijwilliger maakte hij bijna ieder jaar een prachtige originele 

fi lm van de Ronde van Pijnacker. 

De huidige organisatie spreekt dank uit aan André en Wim 
voor hun belangeloze inzet en hun toewijding. 
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SPONSORSBASIS

De Stichting Ronde van Pijnacker bedankt de volgende bedrijven

• Kees van Koppen • Loonbedrijf Van Etten • Roots Autoservice BV • Aannemersbedrijf Gerard van den Burg • Autobedrijf Sprinkhuizen 
• BAS Begeleding en Advies Sportterreinen • Bitter BV • Bouwbedrijf G.M. Lispet • Dirk van Buijtene transport • Feestart • Loonbedrijf Frans van Schie 

• Notariskantoor Mr. J.D. Wienen • Norberts bloemsierkunst en meer • Party Centrum het Witte Paard • Partytentverhuur Haaglanden • Schotte BV 
• Sol solutions • Theo Ammerlaan Orchideeën • Theo Hogervorst fouragehandel • Van Schiegroen 

Dé accountant voor ondernemend Nederland

www.ADU-accountant.nl

ORCHIDS

V O L L E B R E G T A A N H A N G W A G E N S B . V . • N O O R D E I N D S E W E G 3 5 8 • 2 6 5 1 L N B E R K E L & R O D E N R I J S
T E L E F O O N ( 0 1 0 ) 5 1 1 2 7 5 3 • F A X ( 0 1 0 ) 5 1 1 8 7 1 7 • I N F O @ V O L L E B R E G T . N U • W W W. V O L L E B R E G T . N U
A B N A M R O 5 9 . 3 6 . 5 3 . 5 2 1 • P O S T B A N K 2 4 . 1 2 . 0 6 8 • K V K N R 2 7 2 1 2 0 5 7 • B T W N R N L 8 0 9 6 7 1 1 0 4 . B 0 1

Vollebregt briefpapier.indd  2 25-03-2009  12:10:05

K v K N R  5 7 3 5 5 3 2 0 •  B T W  N R  N L 8 0 9 6 7 1 1 0 4 . B 0 1

SNS

DRANKENGROOTHANDELDRANKENGROOTHANDEL

las en konstruktiebedrijf

de keizer bv

Meld u nu aan voor de BP tankpas

Wilgenlaan 3, Berkel en Rodenrijs  •  Doenkade 101, Rotterdam

Haal het inschrijfformulier op bij ons BP tankstation (Wilgenlaan 3
in Berkel of Doenkade Rotterdam)

Als u nu kiest voor de BP PLUS tankpas krijgt u bij Van den IJssel Wilgenlaan en Doenkade een
speciale korting van 12,5 cent! Voor de zakelijke rijder bovendien iedere 14 dagen een overzichtelijke 
factuur met BTW per mail, waarmee u eenvoudig uw 21% BTW terugvordert.

 Service aan de pomp, wij tanken nog voor u!
 Uitgebreide shops bij elk tankstation
 50% korting op wassen bij volle spaarkaart
 En natuurlijk spaart u ook nog Freebees!

KORTING BIJ BP?
12,5 CENT

ALTIJD
VOORDEEL METDE WASPASBESTEL HEM NU!Koop saldo op uwkaart en was

voordelig!

Speelautomaten BV

F03 182301 Ad Oostland 130x191.indd   1 11-06-18   11:14

Hoveniersbedrijf
“Louis van der Meijden”
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Miss Kira ook in de rol van gastvrouw 
Kira Abbenhuijs is komende zaterdag de wielermiss. Ze is echter  
meer dan dat. De onlangs 25 geworden Kira is namens de organisa-
tie ook gastvrouw. Die rol ligt haar wel. In het dagelijks leven is ze 
namelijk eventmanager en dus gewend om ‘gasten’ van allerlei al-
looi te ontvangen. Ze doet dat werk bij een bureau met de prachtige 
naam Deworrying, waarvan haar partner mede-eigenaar is.  

Dat was onlangs allemaal te lezen 
in een mooi interviewtje dat vader 
Roger had geschreven voor het week-
blad Telstar/Eendracht. Voor wie er 

per abuis overheen heeft gekeken of 
de krant gemist, hierbij nog een korte 
samenvatting van het verhaal. 

Kira komt heel duidelijk uit een zeer 
sportieve familie. Van huis uit waren 
de Abbenhuijsen tennissers, maar 
het zijn ware wielrenners geworden. 
Hoewel Marijn naast het fietsen ook 
erg thuis is in hardlopen en zwem-
men. Dat is ook wel nodig als je 
aan triatlons meedoet. Schaatsen is 
ook nog een bezigheid die zoon en 
dochter Abbenhuijs van huis uit niet 
vreemd is. 

Fietsen is echter een prominent 
onderdeel van het sportleven van de 
familie. Vader Roger en zoon Marijn 
hebben deze zomer meegedaan aan 
een paar hele stevige uitdagingen in 
de Franse Alpen, onder meer aan La 
Marmotte. Daarbij bedwing je een 
aantal flinke bergreuzen. Ook moe-

der Caroline is heel sportief: ze fietst 
iedere zondagmorgen bij en via de 
Toerclub Pijnacker rond de honderd 
kilometer. Bij deze club is Roger ook 
al jarenlang actief. Kira heeft heel wat 
meegekregen vanuit haar sportieve 
familie, maar uitgerekend zij heeft de 
laatste jaren zo veel andere bezig-
heden en uitdagingen dat het hele 
sportief actieve er een beetje van af is. 

Toen ze van de organisatie van de 
Ronde van Pijnacker – om precies te 
zijn van Lia Gravesteijn – de vraag 
kreeg of ze tijdens de 62ste Pijnac-
kerse Wielerdag de wielermiss wilde 
zijn, zei ze niettemin meteen ja. Al-
leen al vanwege de goede herinnerin-
gen die ze bewaart aan de jaren dat ze 
als jong meisje iedere zondagmorgen 
van de partij was bij het jeugdfietsen: 
lekker met z’n allen vanuit Het Baken 
in Pijnacker/Koningshof er op uit om 
een mooie toertocht te maken. Zoals 
zo veel ‘renners’ heeft ook Kira het 
nodige ‘meegenomen’ van de wieler-
sport: doorzettingsvermogen, niet bij 
het eerste zuchtje tegenwind opgeven 
maar doorbijten en durven afzien. 
Kira verwacht zaterdag heel veel 
vrienden en bekenden te zien langs 
het parcours en ze is dan ook vast 

van plan om er een geweldige dag 
van te maken. En dat ze zaterdag niet 

alleen miss is maar ook gastvrouw, 
dat zorgt voor een extra uitdaging. 

Sportieve sponsor én ondernemend deelnemer 
Het is opvallend hoe veel lokale ondernemers in hun vrije tijd 
op de racefiets stappen en zich even lekker uitleven. “Je moet 
je geest verzetten en ook eens aan wat anders denken dan aan 
afvalverwerking”, zegt Marc van Buijtene, de directeur van Van 
Vliet Contrans, die actief is bij de Toerclub Pijnacker en voor wie 
fietsen/wielrennen een geweldige hobby en uitlaatklep is. 

Marc en een groot aantal andere 
lokale ondernemers gingen aan het 
eind van de Ronde van Nootdorp 
even met elkaar op de foto die bij 
deze tekst geplaatst is. André Rem-
merswaal had een lijstje gemaakt 
dat wellicht nog niet eens helemaal 
compleet is. 
André Remmerswaal, voorzitter 
van het organisatiecomité van de 
Pijnackerse Wielerdag: “Het zijn 
allemaal gasten met een schitterend 
bedrijf. Hun vakgebieden zijn heel 
verschillend maar het zijn geen van 
allen pannenkoeken. Ze hebben 
allemaal schitterende bedrijven. 
Neem een vent als Arno de Koning 
van Piko Plant. Hij loopt er niet mee 
te koop en wil zelf altijd het liefst op 
de achtergrond blijven, dus daarom 

zeg ik het maar. Het zijn hele goede 
ondernemers die weten dat het 
allemaal niet vanzelf gaat en dat je 
als ondernemer geen moment mag 
verslappen, zoals wielrenners het 
ook nooit cadeau krijgen. Wielren-
nen is een sport waar je tot het gaatje 
moet gaan. Het is nooit allemaal ro-
zengeur en maneschijn. Heel vaak is 
het pijn lijden en afzien.” Het is dus 
waarschijnlijk geen toeval dat goede 
ondernemers met mooie bedrijven 
juist in het wielrennen hun energie 
goed kwijt kunnen. Ze maken er 
ook echt tijd voor. Ze plannen tijd in 
voor ontspanning en beweging. Ster-
ker nog: ze vinden het heerlijk om 
vanuit hun sterke geest hun body tot 
een ernstige prestatie aan te zetten. 
Hovenier Louis van der Meijden had 

daar tijdens het onderhoud na het 
maken van de foto een prachtige for-
mulering voor, die hij zo uit de lucht 
greep. Iets met lichaam, geest en 
temperatuur!  Diverse ondernemers/
wielrenners vertelden dat ze het ook 
heel boeiend vinden om met collega’s 

uit heel andere vakgebieden ervarin-
gen uit te wisselen, voor, na of zelfs 
tijdens een koers of toertocht. Ze zijn 
het er eigenlijk allemaal over eens 
dat ondernemen topsport is en dat 
je voor topsport een ondernemende 
geest moet hebben. Je moet kun-

nen plannen, je moet risico’s durven 
nemen en onderweg een koerswijzi-
ging kunnen maken. Wat dat betreft 
sluiten ondernemen en wielrennen 
nauw op elkaar aan. Deze sportieve 
ondernemers weten natuurlijk als 
geen ander dat een evenement als de 
Pijnackerse Wielerdag net als hun 
eigen onderneming een ‘kloppend fi-
nancieel plaatje’ vereist. Er is en blijft 
geld nodig om zo’n evenement ieder 
jaar weer van de grond te krijgen. En 
dus dragen ze ook financieel bij. Niet 
omdat de reclame één twee drie iets 
oplevert, maar gewoon omdat het 
mooi is om de Pijnackerse Wielerdag 
als sociaal en sportief evenement 
‘in de benen te houden’. Wat is er 
mooier dan met elkaar meedoen, 
de boel financieel ondersteunen 
en dan na afloop met elkaar onder 
het genot van een biertje mensen 
ontmoeten en bijbabbelen over van 
alles! Om dan de volgende dag met 
goede benen weer helemaal fris en 
fruitig (?) aan het werk te gaan als 
ondernemer! 

Sportieve sponsorende ondernemers bij elkaar. Van links naar rechts: André Remmerswaal, Ferrie 
van Buijtene, Marc den Hoed, Kees Ammerlaan, Louis van der Meijden, Marc van Buijtene, John 
Engele, Menno Ammerlaan, Jan Hogervorst en Jaco de Hoog. 

De wielermiss van 2019 bij Het Baken waar ze vroeger iedere zondagmorgen ‘op pad ging’. 

Kira fietst zelf niet heel actief meer maar 
de sport heeft haar wel gevormd. 

Wesley Sonneveld werkt  
keihard aan ‘Arbeidsfactor’
Wesley Sonneveld uit Pijnacker – nu woont hij alweer een 
heel tijdje in Lansingerland – is al heel wat jaren actief in de 
arbeidsbemiddeling. Heel lang had hij het prima naar zijn zin bij 
zijn toenmalige werkgever. Hier heeft hij veel geleerd, zowel de 
dingen die goed gingen maar ook de dingen die beter konden. Door 
voor zich zelf te beginnen, kreeg Wesley de mogelijkheid ook de 
verbeterpunten goed aan te pakken. 

“Als klant belt wil hij dat je bereik-
baar bent en wil hij in heldere taal 
weten wat wel of niet kan zo dat hij 
weet waar hij aan toe is en snel kan 
schakelen”, aldus de boerenzoon die 
van nature van aanpakken weet. 
En dus ging Wesley (33) voor zichzelf 

aan de slag. Het is een uitzendbedrijf 
dat vraag naar en aanbod van arbeid 
bij elkaar probeert te brengen op 
verschillende niveaus. Het liefst richt 
Wesley zich op aanvragen van uit 
klanten met meer perspectief voor 
de medewerkers. Op het moment 

dat de medewerkers meer te bieden 
hebben is het ook makkelijker deze te 
vinden en voor langere tijd aan ons 
te binden. De filosofie van Wesley 
Sonneveld is heel simpel: zodanige 
omstandigheden en voorwaarden 
scheppen dat zowel de werkgever 
als de werknemer zich prettig voelt 
en tevreden is. Heel belangrijk is het 
om aan beide zijden van de lijn een 
reëel verwachtingspatroon te hebben. 
Goede en reële informatie vooraf is 
heel belangrijk. De werknemer moet 
ongeveer weten wat hem of haar te 
wachten staat en ook bij de werkge-

ver moeten de verwachtingen niet 
onrealistisch hoog zijn.  “Gewoon 
zeggen hoe het is en het niet mooier 
maken”, zegt Wesley Sonneveld die in 
korte tijd heel veel kordate informatie 
kan overdragen. Er is geen woord 
Spaans of Frans bij, als hij vertelt hoe 
de vork in de steel zit. Arbeidsfactor 
groeit gestaag maar groei is geen doel 
op zich. Op dit moment heeft het be-
drijf 450 mensen her en der aan het 
werk. Het zijn veelal Poolse mensen, 
maar iedereen is welkom die graag 
wil werken. Voor iedereen is er wel 
iets wat bij hem past, en anders gaan 
wie hier gewoon naar opzoek.
Het mooie van het werk vindt Wesley 
de contacten met allerlei mensen 
en het puzzelwerk dat nodig is om 
vraag en aanbod bij elkaar te krijgen. 
“Je probeert het zo te doen de klant 

van je op aan kan. Dus je moet altijd 
bereikbaar zijn en meteen in actie 
komen. het moet reëel zijn wat je wilt 
en dan kan er veel”, aldus Wesley. 

Wesley Sonneveld voelt zich als een vis in 
het water in het altijd dynamische arbeids-
bemiddelingswereldje. 
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Kwaliteit door Kennis
www.bhvnederland.nl • 06-14549920

Bredewater 16 • 2715 CA Zoetermeer

BHVNederland 
wenst iedereen 

een veilige 
wielerronde!

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

ad ammerlaan
aannemingsbedrijf

Vlielandseweg 56B - 2641 PP  Pijnacker
Tel. 015 369 44 99 - 06 53191272

www.adammerlaanaannemer.nl
info@adammerlaanaannemer.nl

Van Schie Projecten B.V.  • Boezemweg 23K - 2641 KG Pijnacker 
Telefoon 015 - 369 43 28 • vanschiekassenbouw@planet.nl

• kassenbouw • renovatie • kasfundatie 
• luchtmechaniek • kasbeglazing 
• kasisolatie • gebruikte kassen 

• kassensloop • schermingsinstallatie 
• betonvloeren en -paden

HIGH TEA
Lekker bijkletsen!

PERSOON

50%
KORTING

Speciale actie
WIELERKRANT

2e

Een high tea kost 15.95  
per persoon. Lever deze  

advertentie in en je  
ontvangt maar liefst 50% 

korting voor de 2e persoon, 
op basis van  

beschikbaarheid.
 

Graag minimaal 2 dagen 
van tevoren reserveren.

Alleen geldig bij Intratuin 
Pijnacker van 14 augustus 

t/m 17 okt 2019.

Intratuin PIJNACKER | RIJSKADE 1A | 015-3610000 | Shop nu ook online!
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Peter Fils wil in zijn eigen Pijnacker 
eindelijk een keer scoren 
Al elf jaar woont Peter Fils met zijn gezin in Pijnacker. Vanuit 
Voorburg kochten ze een woning aan de Sion in de wijk Koningshof. 
Peter en Angelique hebben het daar prima naar hun zin. Hun twee 
kinderen, Manouk van 23 en Jasper van 20, zijn er fi jn groot 
geworden. 

Peter was eerst postbode en directe 
collega van Raymond van Barneveld 
en is nu zeventien jaar trambestuur-
der bij de HTM. “Je bent toch een 
beetje eigen baas als trammachinist 
en het leuke is dat je met allerlei 
mensen te maken krijgt.”
Peter is 51 lentes jong en ziet er nog 
uit als een goudhaantje. Dat hee�  er 
ook mee te maken dat zijn haar nog 
geen grijze spriet vertoont. Dat zal 
deels erfelijk zijn, maar zijn sportieve 
en gezonde levensstijl zal ook een 
rolletje mee spelen. 
Peter hee�  vroeger gevoetbald bij 
OSC en later nog in een vrienden-
team bij Vredenburch in Rijswijk. 
Tot zijn zeventiende achttiende jaar 
hee�  hij daarnaast op hoog niveau 
aan atletiek gedaan. Vooral op de 
middenafstanden was hij sterk en is 
hij nog Nederlands jeugdkampioen 
geweest. “Toen ik achttien was reden 
ze me van mijn Zundappie af en brak 
ik mijn onderbeen op twee plaatsen. 
Atletiek was er toen niet meer bij he-
laas. Omdat ik toch wat wilde doen, 
ben ik gaan � etsen. Eerst nog gewoon 
recreatief – geen wedstrijden dus – 
maar vanaf mijn 27ste tot heden ook 
in wedstrijdverband. Ik ben nu 51 en 
rijd dus al bijna 25 jaar wedstrijden.”
Het was ene Remco van Gils die 
Peter op het idee bracht om wedstrij-
den te gaan rijden. “Hij zei tegen mij 
dat ik zo’n enorme explosieve sprint 
in de benen had, dat ik zonder meer 
wedstrijden moest kunnen winnen. 
De eerste paar jaar kwam ik voor 
de eindsprint nog net tekort omdat 
ik te veel krachten verspilde bij de 
tussensprints. Hij gaf mij het advies 

de premies een keer links te laten lig-
gen en me te richten op het winnen 
van wedstrijden. Dat was een goed 
advies: ik ging wedstrijden winnen 
en ik win nog regelmatig. Er zijn 
seizoenen bij dat ik vooral ereplaat-
sen behaal maar dit jaar gaat het 
heel goed. Ik heb al zes keer gewon-
nen en twee keer mocht ik de zeer 
sterke Nederlands kampioen André 
van Reek achter me laten. De eerste 
overwinning was in 1998 in Pols-
broek of all places. Ik sprong toen 
weg uit een groep van negen. Omdat 
ik nog niet zo bekend was lieten ze 
me gaan. Maar ze zagen me pas terug 
na de streep. Van de honderd meter 
voorsprong hield ik er dertig over.”
Het zijn mooie herinneringen die 
Peter Fils koestert. De allermooiste 
zege in zijn loopbaan was de Ronde 
van Gelderland voor veertigplussers. 
“Dat was in 2015. Toen waren er nog 
dit soort wedstrijden voor onze leef-
tijdsgroep, intussen zijn die allemaal 
van de baan. Het was een wedstrijd 
van 135 kilometer en na negentig 
kilometer sprong ik weg. De Fries Jan 
Terpstra kwam achter me aan en van 
de laatste 45 kilometer hebben we 
toen een koppeltijdrit gemaakt. Jan 
� etst nog en Peter komt hem soms 
nog wel eens tegen, zodat we weer 
even kunnen praten over die mooie 
wedstrijd van toen. Jan zag wel dat ik 
iets sterker was en gaf voor het einde 
al aan dat hij met een tweede plaats 
ook al tevreden was. In de sprint won 
ik vrij makkelijk. Echt een geweldige 
wedstrijd en een prachtige zege. Ze 
deden achter ons er alles aan om ons 
in te halen. Onze voorsprong was 

nooit groter dan vij� ig seconden en 
daar hadden we er aan het eind nog 
acht van over.” Peter Fils traint een 
keer of vijf per week en rijdt iedere 
week een of twee wedstrijden. Trai-
nen vindt hij heerlijk, als het maar 
buiten is. “Voordat ik binnen ga trai-
nen moet er wel een meter sneeuw 
liggen. Bij weer en wind – ook in de 
winter – ga ik er op uit met de race-
� ets. Een vast parcours heb ik niet. Ik 
train overal en nergens. Heerlijk joh. 
Het is een soort verslaving maar wel 
een gezonde verslaving. Het wereldje 
vind ik mooi, de inspanning en ook 
de spanning van de wedstrijden. Pas 
heb ik nog meegedaan met de ge-
combineerde koers van de amateurs 
en de elite in Wateringen. Dan ben je 
echt een ouwe lul temidden van die 
jonkies die je aankijken met een blik 
van: die zijn we na tien rondjes kwijt. 
Ik heb me er in vastgebeten en ben 
nog 26ste geworden.” Fils en de Ron-
de van Pijnacker zijn tot nog toe geen 
goede combinatie. ”Ik kom al heel 
lang in Pijnacker, ook toen er nog een 
profronde was. Het rondje in Noord 
vond ik geweldig mooi en ruim. Met 
dat klimmetje daar bij de Lidl. Heel 
jammer dat het daar niet meer is. 

Met het huidige rondje heb ik niet 
zo veel. Die krappe haakse bochten. 
Twee jaar geleden was het wel heel 
kort. Toen kreeg ik een klapband in 
een van de laatste bochten voor het 
eind en lag ik met een geschaafde bil 
op de grond. Vorig jaar was het ook 
geen succes, maar het moet er toch 
een keer van komen. Wie weet gaat 
het dit jaar wel goed. Extra span-
ning voor mijn eigen woonplaats 
heb ik niet nee. Het zat gewoon 
steeds niet mee.”  Aan de vorm ligt 
het niet. Peter Fils maakt een heel 
sterk jaar door en hee�  dus al zes 

keer op de hoogste trede gestaan, 
ook in aansprekende wedstrijden. 
De vakantie naar Portugal hee�  hij 
na de Ronde van Pijnacker gepland. 
Dat is maar goed ook. Hij komt altijd 
een kilo of drie vier aan! Dit jaar is 
het een bijzondere vakantie. Peter en 
Angelique zijn 25 jaar getrouwd en 
vieren dat in Portugal. Daarom gaan 
de kinderen ook weer eens mee! Zij 
hebben de sportieve aanleg van hun 
pa niet geërfd overigens. 
“Ze hebben gevoetbald bij DSVP 
maar dat was geen groot succes. Atle-
tiek heb ik ze mee laten kennismaken 
maar dat werd hem niet. Mijn zoon 
heb ik geprobeerd enthousiast te 
maken voor het wielrennen, maar hij 
vond het niks. Geen probleem hoor. 
Iedereen moet doen wat hij leuk 
vindt. Zij vinden weer andere dingen 
boeiend”, aldus de man die duidelijk 
de sportiefste van de familie is. 
Echtgenote Angelique ging lang mee 
met Peter naar de wedstrijden maar 
beperkt dat nu tot de Ronde van het 
Statenkwartier in Den Haag en de 
Ronde van Pijnacker. Best mogelijk 
dat ze Peter zaterdag een keer op 
het podium ziet staan. “Mijn beste 
klassering is zevende, dus dat kan 
beter ja.” 

Jan van der Meer dertig jaar actief met Centre du Lac

De sportieve ondernemer Jan van der Meer is dit jaar dertig jaar actief met Centre du Lac. Tegenwoordig weet 
iedereen wat een Sauna en Beauty Centrum is maar destijds moest Jan het aan zijn volledige vrienden- en fami-
liekring uitleggen. Van ‘welness’ hadden veel mensen in deze contreien niet gehoord. 

Jan had zelf een � ks aantal jaren 
in de tuinbouw gewerkt bij diverse 
werkgevers, toen het plan rees om 
met Centre du Lac te beginnen. Zijn 
toenmalige echtgenote Yolande had 
een opleiding gedaan tot schoon-
heidsspecialiste en ging op haar 
achttiende proberen werk te vinden. 
De vraag was steeds of ze ervaring 
had: ja, dat is een beetje lastig als je 
net van school komt en achttien jaar 
bent. 
En dus werd bedacht dat Yolanda 
vanuit huis aan de Berkelseweg een 
eigen salon zou beginnen. Dat liep 
lekker maar vervolgens wilde ze 
natuurlijk niet meer voor een baas 
werken. En zo ontstond het plan 
voor het Sauna- en Beautycentrum 
Centre du Lac dat dertig jaar na dato 
na diverse verbouwingen, vernieu-
wingen en uitbreidingen nog steeds 
� oreert als kleinschalig kwaliteits-
wellness-centrum.  
De bijna zestig lentes tellende Jan 

van der Meer hee�  het met zijn 
plusminus zestig medewerkers en 
–sters prima voor elkaar. Bij Centre 
du Lac geen gegooi en gesmijt met 
aanbiedingen en kortingen, maar 
een perfect veelzijdig verwenpro-
duct voor een reële prijs. 
Jan is nu zijn halve leven actief met 
Centre du Lac maar hij vindt het 
nog steeds een uitdaging om met 
een goed team mensen een perfect 
product te leveren. Het doel is iedere 
dag en ieder uur weer: de bezoe-
kers op een gastvrije manier laten 
genieten van alles wat een dagje 
Centre du Lac tot pure ontspanning 
maakt. Dat betekent: een veelzijdig 
sauna-aanbod binnen en buiten, 
heerlijke massage- en schoonheids-
behandelingen, een lekker hapje en 
drankje in het restaurant en vooral 
ook rust en ontspanning in een pret-
tige omgeving.
Ondernemen is ook voor Jan van 
der Meer topsport en nooit een 

moment verslappen. Een centrum 
als Centre du Lac is zeven dagen per 
week ongeveer achttien uur open en 
beschikbaar. Natuurlijk kan Jan daar 
niet voortdurend zelf bij zijn. En dus 
is hij heel blij met een goed draaiend 
team onder leiding van afdelings-
hoofden die veel eigen verantwoor-
delijkheid krijgen en zich daardoor 
goed kunnen ontwikkelen. 
Jan is zelf een sportieveling die 
veel sporten van nabij volgt. Hij is 
een groot fan van Max en ook van 
Feyenoord. “Zondag moest ik heen 
en weer zappen tussen Formule 1 
en Feyenoord. Dat was een sport op 
zich”, zegt Jan die positief is over zo-
wel Max als zijn cluppie Feyenoord. 
“Er is altijd gedoe rondom de Kuip, 
maar Feyenoord komt met hard 
werken en een positieve benade-
ring  straks weer bovendrijven. Het 
is net als met het runnen van een 
onderneming: niks gaat vanzelf, je 
moet iedere dag weer ontzettend je 

best doen en als het dan goed gaat, 
geniet je daar extra van”, aldus Jan 
die al heel veel jaren de Pijnackerse 
Wielerdag ondersteunt. 
“Daar gaat het ook niet vanzelf. Ze 
moeten enorm hun best doen om 
het evenement als een echt gezellig 
dorpsgebeuren te behouden. Heel 
belangrijk is het om het echt midden 
in het dorp te houden. Als ik orga-

nisatie en gemeente was, dan zou ik 
de Oostlaan voor de hel�  afsluiten 
en op het Raadhuisplein een leuke 
kermis inrichten. Dan wordt het 
weer een happening voor het hele 
gezin en voor iedereen, zoals dat in 
Wateringen gaat.”

Centre du Lac fl oreert na dertig jaar nog als een persoonsgericht kleinschalig 
kwaliteitssaunacentrum. 

Peter Fils gaat er zaterdag alles aan doen om een keer te winnen in zijn eigen Pijnacker.

De trambestuurder is aan een goed seizoen bezig.  
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Robert Berk mag niet ontbreken 
in zijn eigen achtertuin 
De 32-jarige Robert Berk is een 
vermaard schaatser (van marathons 
vooral) en wielrenner. Van 
oorsprong komt hij uit Koudekerk 
a/d Rijn. Heel wat keren reed hij in 
één auto met Elfstedentochtwinnaar 
Henk Angenent naar De Uithof om 
daar te trainen. “Ik was een jaar 
of vijftien en keek natuurlijk tegen 
Henk op.” 

De laatste vier jaar woont Robert 
Berk in hartje Pijnacker. Samen met 
zijn partner Daphne kon hij een 
woning kopen in het nieuwbouwpro-
jectje aan het begin van de Emma-
straat. “Ik vermoed dat heel wat in-
woners van Pijnacker dachten dat het 
net als voorheen sociale huurwonin-
gen waren maar juist om het risico 
te spreiden, ging het om huur- en 
koopwoningen. We zijn geweldig blij 
met het huis en met Pijnacker waar 
we ons helemaal thuisvoelen”, aldus 
Robert die voorheen met Daphne in 
Bergschenhoek woonde. 
Robert en Daphne zijn 32 en 31. Ze 
kennen elkaar al veertien jaar, vanuit 
de sportwereld. Zij was zestien en hij 
achttien. Daphne heeft namelijk ook 
fanatiek gefietst en geschaatst. Er was 
zelfs een periode dat ze Robert ‘er 
door heen geholpen heeft’. 

“Ik heb anderhalf jaar heel erg getobd 
met een knieblessure. Die was ver-
oorzaakt doordat een collega-renner 
mij van de weg duwde zodat ik tegen 
een paal langs de weg aan kwam. Ik 
weet nog niet wie dat gedaan heeft 

en dat is misschien maar beter ook. 
Op een bepaald moment overwoog 
ik om er helemaal mee op te houden, 
maar Daphne nam me op sleeptouw 
bij de trainingen toen ik probeerde 
weer in conditie te komen.”
Daphne vertelt dat het ook de enige 

periode was dat ze Robert er af kon 
rijden. Gelukkig heeft dat niet zo lang 
geduurd: de knie herstelde en Robert 
Berk werd weer een eliterenner om 
rekening mee te houden. 
Het was via zijn vader André en 

zijn moeder Marga dat hij rond zijn 
elfde jaar belangstelling kreeg voor 
schaatsen en wielrennen. Pa André 
beoefende die sporten namelijk ook. 
“Hij was net als ik een aanvallende 
sporter, iemand die er graag in vloog, 
en dan stond ik langs de kant te 
juichen en hem aan te moedigen. Zo 
raak je dus vanzelf enthousiast om 
aan schaatsen en wielrennen te gaan 
doen.”
Het schaatsen doet Robert nu op een 
lager pitje, maar ook daar heeft hij 
heel serieus werk van gemaakt. Twee 
keer won hij de Piet Keizer Bokaal, 
een begeerde trofee in het marathon-
schaatsen. “Als ik hem drie keer had 
gewonnen, had ik hem mogen hou-
den. Ik was er dichtbij maar viel in de 
laatste ronde. Eerlijk gezegd denk ik 
dat mijn achtervolger me anders toch 
ook voorbij gegaan zou zijn.”
Dat laatste tekent de persoonlijkheid 
en de benaderingswijze van Robert 
Berk. Hij is een heel nuchtere en 
realistische persoon die een reëel 
beeld heeft van zijn eigen kwaliteiten 
en mogelijkheden. 
Natuurlijk doet hij zaterdag mee 
in zijn eigen dorp, waar hij sinds 
1 augustus ook werkt, namelijk als 
communicatie-adviseur van de ge-
meente Pijnacker-Nootdorp. “Voor-

heen zat ik bij een bureau in Utrecht 
en was ik soms drie tot vier uur aan 
het reizen per dag. Nu kan ik lopend 
naar het werk. Heerlijk is dat”, aldus 
de man die zich vooral gaat richten 
op het Sociaal Domein. Alles rondom 
welzijn, jeugdzaken, ouderenwerk, 
zorg, enzovoort. 
Terug naar Pijnacker als wielerdorp. 
Dat kende Robert al toen Mario 
Cippolini hier nog zijn rondjes reed. 
“Het parcours in Pijnacker-Noord 
vond ik altijd geweldig en toen 
Pijnacker nog een profronde had, 
kwam ik hier heel graag als wielren-
ner. Het huidige parcours in het 
centrum spreekt me minder aan. Het 
is vrij kort en de bochten zijn krap. 
Ik moet het als wielrenner hebben 
van slopende wedstrijden, maar dan 
graag met veel lange rechte stukken 
zoals in Wateringen bijvoorbeeld. Die 
korte stukjes met relatief veel boch-
ten liggen mij minder. Maar natuur-
lijk doe ik mee zaterdag. Nogmaals, 
het is in mijn eigen achtertuin.”
Robert Berk noemt zichzelf liever 
lokaal outsider dan lokaal favoriet. 
“Ik ga er alles aan doen om zo goed 
mogelijk voor de dag te komen, maar 
heel hoge verwachtingen heb ik niet. 
In deze fase van het seizoen ben ik 
vaak net wat minder. In de winter 

train ik hard en serieus, maar als het 
wedstrijdseizoen is begonnen train 
ik door het werk vaak net te weinig. 
Dat gaat me dan in deze fase van het 
seizoen een beetje opbreken”, aldus 
de man die dit jaar toch al zeven 
keer op het podium stond. Eén keer 
als derde, vijf keer als tweede en één 
keer als eerste. Hij won de Ronde van 
Rijsoord.  
Wielrennen en ook schaatsen blijven 
voor Robert geweldige sporten die 
karaktervormend werken. “Het is 
een ontzettend zware sport waar je 
veel voor moet doen. Er zijn geen 
sporten – denk ik – waar je zo diep 
kunt gaan. Je moet regelmatig pijn 
doorstaan en tegenslagen overwin-
nen. Dat zijn leerprocessen waar je 
in je dagelijks leven voordeel van 
hebt. Een wielrenner geeft het niet 
zo snel op als het een keer tegen zit. 
Daarom ben ik dankbaar dat ik dit 
zo veel jaren heb mogen doen. Soms 
zeg ik wel eens tegen mensen dat het 
mijn laatste jaar is, maar dan plak ik 
er toch weer een jaar aan vast. Het 
spelletje is gewoon nog te leuk. De 
tactiek tijdens de wedstrijden, het 
wielerwereldje waar iedereen elkaar 
kent. Het blijft toch gewoon leuk om 
mee te maken allemaal”. 
Robert reed jarenlang onder de 
bezielende begeleiding van Henk 
Kruithof, eerst bij HSK Trias en 
later bij RWC Ahoy. Nu rijdt hij bij  
Team WASP, waar André Grootveld 
de grote organisator, coördinator 
en stimulator is. “Je hebt dit soort 
bevlogen mensen nodig om de 
wielersport in stand te houden. Het 
is best wel zorgwekkend hoe je het 
peloton ziet uitdunnen en hoe veel 
mooie wedstrijden er wegvallen. Ze 
kunnen onvoldoende renners aan de 
start krijgen of ze hebben  te weinig 
vrijwilligers om het allemaal te orga-
niseren. Heel jammer. Toen ik belofte 
was, moest ik echt op tijd zijn met 
inschrijven, anders zat ik er gewoon 
naast. Nu zijn ze blij dat je op het 
laatste moment nog wilt meedoen.” 
Robert hoopt dan ook dat er zaterdag 
een flink elitepeloton aan het vertrek 
staat in Pijnacker. En uiteraard gaat 
hij proberen om in het lopende 
seizoen een achtste podiumplek te 
bereiken. Liefst uiteraard op de hoog-
ste trede. 

Winst in de Ronde van Barendrecht in 2018. (foto Hans Steekers) 

Robert Berk won dit jaar de Ronde van Rijsoord. (foto Hans Steekers)

Voor al uw grond- en graafwerk, beschoeïngen, 
bassinrenovaties, betonwerken, bestratingen en meer!

06-53857805 - info@loonbedrijffransvdburg.nl

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

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

VOOR AL UW:
• laswerkzaamheden
• stalen spanten
• soorten bintconstructie
• hekwerken
• trappen
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Ben van der Salm is al meer dan 
een halve eeuw wielerfan 
In zijn jonge jaren kwamen vier boers Van Katwijk uit Brabant zich 
bij de familie Van der Salm verkleden en na afloop douchen ten 
tijde van de Ronde van Pijnacker. De jonge Ben van der Salm -74 
jaar nu – is vanaf die tijd een groot wielerfan. Zowel bij de koersen 
in de buurt als voor de televisie bij tal van grote en minder grote 
wielerwedstrijden is Ben een fanatiek toeschouwer en supporter. 

Langs de lijn bij de Ronde van 
Nootdorp noemt hij zo een aantal 
Pijnackerse sterren van toen en nu 
op. Melissa van der Peet is heel goed, 
weet Ben. Maar ook Robert Berk 
en Peter Fils. En natuurlijk volgt 
hij Dylan van Baarle en ook Demi 
Vollering. “Ze heeft het dit jaar in de 
Ronde van Italië voor vrouwen heel 
goed gedaan. Echt een groot talent 
die meid. Net als Merel Hofman. Dat 
wordt ook een hele goeie.”
Het mooie van de wielersport vindt 
Ben de tactiek, het ploegenspel, het 
kijken en het keuzes maken. Ook de 
snelheid van de sport en de overgave 
die de renners moeten hebben om 
wat te presteren in deze sport. “Ver-
gelijk het eens met voetbal en dan zie 

je dat wielrenners er veel meer voor 
moeten doen en ook veel meer tijd 
kwijt zijn aan hun sport.”
Ben heeft in zijn jonge jaren één keer 
zelf geprobeerd om een wielerwed-
strijd te rijden. Dat was bij de burger-
ronde van Pijnacker. “Het was geen 
succes. Ik werd na drie ronden al ge-
dubbeld door de eersten. Ik reed ook 
een veel te zwaar verzet. Het was dus 
eens en nooit meer. Daarna ben ik 
altijd maar langs de lijn blijven staan 
om allerlei renners aan te moedigen. 
Destijds was ik ook een groot fan van 
Sjef van der Burg uit Pijnacker en 
natuurlijk ook van Lou Verweij, de 
Pijnackerse ster van rond 1970.”
Geen wielersport voor Ben dus, maar 
wel voetbal. Hij werd groot bij DSVP 

en voetbalde daar een aantal jaren in 
het eerste elftal. Dat was midden ja-
ren zestig met medespelers als de niet 
te passeren doelman Tiel Sonneveld, 
Jan van der Stoep, Frits Klomp, Arie 
en Peet Lalleman, om maar eens wat 
namen te noemen. “Ik was midden-
velder en heb toch een aantal jaren in 
het eerste gespeeld.”

Later speelde Ben in een vrienden-
team met onder meer de bekende 
Bart Planken die wellicht nog een 
beetje onnozel was in die tijd. “Bart 
kreeg van ons te horen dat hij con-
stant bij een bepaalde tegenspeler 
moest blijven. Dat nam hij zo let-
terlijk dat hij tijdens de rust ook met 
die jongen meeliep, de kleedkamer 
van de tegenstander in. Geweldig. 
Ja, ik moest toch bij die vent blijven, 
dus dan doe ik dat, 
aldus Bart heel 
droog.”
Vanaf zijn dertig-
ste tot zijn zestig-
ste heeft Ben van 
der Salm – altijd 
rustig en kalm – in 
het gevangeniswe-
zen gewerkt. Eerst 
als bewaker en 
later als leidingge-
vende. Een zware 
baan, zegt Ben, 
omdat je van alles 
meemaakt met 
allerlei verschil-
lende mensen. 
Zelfmoordpogin-
gen, vechtpartijen, 
maar ook hele 
mooie dingen en 
ontmoetingen met 

mensen. 
Tot zijn zestigste heeft Ben gewerkt 
– de laatste tijd bij de gevangenis 
aan de Noordersingel in Rotterdam 
– en nu geniet hij van zijn welver-
diende pensioen. Hij biljart als het 
zo uitkomt en hij bezoekt her en der 
in de regio wielerwedstrijden. “Bij 
de Ronde van Pijnacker ben ik meer 
dan zestig jaar vaste klant. Ik zal niet 
snel een koers overslaan”, aldus de 
zoon van Kees van der Salm die in de 
Stationsstraat woonde met zijn gezin, 
langs het toenmalige parcours dus. 
Het kijken naar wielerwedstrijden 
gaat Ben van der Salm nooit verve-
len. Hij noemt vervolgens nog eens 
aantal favoriete renners van toen en 
nu. Zwarte Wout van den Berg uit 
het Westland noemt hij. Maar ook de 
drie boers Hogervorst die in de jaren 

tachtig furore maakten als wielren-
ner. En van de huidige generatie 
noemt hij nog Niels Overvoorde en 
Inge Mostert, die ook marathons 
schaatsen. 

Zelfs doping kon Ben van der Salm 
niet van zijn favoriete sport doen 
vervreemden. “Er is een tijd geweest  
dat ze allemaal wat slikten. Ze maken 
nu eenmaal gebruik – of misbruik 
– van de mogelijkheden”, aldus Ben 
die zaterdag de hele dag langs de 
parcours in Pijnacker te vinden zal 
zijn. In Nootdorp praat hij langs het 
parcours met allerlei mensen. Het 
wielerwereldje is namelijk ook een 
sociaal gebeuren. Het is ontmoeten 
en bijpraten. En intussen lekker 
genieten van de wielersport die zich 
voor je neus voltrekt… 

Als Oscar van Buijtene wakker ligt dan is het 
van iets innovatie-achtigs
Oscar van Buijtene heeft als ondernemer ook moeilijke tijden 
gekend, met tegenslag en faillissementstoestanden, maar toch ligt 
hij eerder wakker van een innovatiezaak waar hij de oplossing nog 
niet van kan dromen. 

Dat is de aard van het beestje. Oscar 
van Buijtene is altijd bezig met het 
bedenken van nieuwe mogelijk-
heden: nieuwe producten, andere 
manieren van produceren, betere 
combinaties van producten en 
bedrijfsonderdelen. 
Op de winkel passen en gewoon 
een tijdje productie maken met iets 
dat goed loopt, geeft hem te weinig 
‘satisfactie’. Hij moet steeds weer 
met nieuwe dingen bezig zijn, met 
innoveren en veranderen, anders 
gaat hij zich vervelen, zoals de 
Australische tennisser Kyrgios zich 
verveelt tijdens een rally die te veel 
slagen duurt.  

Oscar van Buijtene krijgt vooral 
energie van vernieuwing. Hij is blij 
dat hij oprichter/grondlegger Aad 
Tas van AWETA voor zijn overlij-
den nog heeft kunnen ontmoeten 

in diens ‘uitvindhal’ in Nootdorp. 
“Geweldig om te zien hoe die man 
denkt en dan vooral hoe hij alles 
weet terug te voeren tot de essentie, 
tot de kern, en hoe hij van daaruit 
oplossingen bedenkt. Ontzettend 
jammer dat hij er niet meer is.
Aad was een broer van Oscar zijn 
schoonvader Cock Tas. Ook zo’n 
uitvinder die onlangs in zijn element 
was toen hij voor schoonzoon Oscar 
een voertuig moest ontwikkelen 
voor het Tobbedansevenement bij 
De Vijver aan de Thorbeckelaan in 
Pijnacker. Prompt won Oscar. 
Oscar van Buijtene is de eigenaar/
aanvoerder van de zogenoemde OBS 
Groep, die voorheen actief was in 
Nootdorp en ook Bergschenhoek 
maar die nu op De Boezem in 
Pijnacker te vinden is. Aan de Wete-
ringweg. De OBS Groep bestaat uit 
vijf onderdelen: OBS Techniek, CNC 

Verspanen, 247 Watersnijden, OW-
Machinebouw en het binnenkort 
van start gaande 247 Lasersnijden. 
Om het allemaal uit te leggen wat 
Oscar van Buijtene en zijn ruim vijf-
tig medewerkers doen, dat voert in 

dit verband te ver. Het heeft echter 
steeds met techniek, installatie, pro-
ductie, bewerking en verkoop van 
materialen en metalen te maken. In 
Pijnacker-Nootdorp zelf maar ook 
op locatie. OBS Techniek doet het 
installatie- en onderhoudswerk op 
locatie in binnen- en buitenland. 
Tot in onder andere China, de VS, 
Spanje en Polen! 
Met veel ‘begeisterung’ vertelt Oscar 
over de nieuwe loot aan de stam, het 
Lasersnijden dat straks 24 uur per 
dag 7 dagen in de week kan door-
gaan. Dat betekent niet dat er geen 
mensen meer aan te pas komen. 
Juist wel. De OBS Groep heeft op dit 
moment vijf vacatures. 

Met een diversiteit aan ondernemin-
gen en specialistische activiteiten 
kan Oscar van Buijtene niet alles 
zelf doen. Steeds gaat hij weer op 
zoek naar geschikte specialisten die 
bij een bedrijfsonderdeel/onderne-
ming de kar trekt en de dagelijkse 
verantwoording draagt. Dus naast 
‘focus’ en ‘specialisme’ noemt Oscar 

van Buijtene ook ‘samenwerking’ als 
een kernelement. 
De ondernemer probeert bij alles 
zichzelf zo recht mogelijk aan te 
kijken in de spiegel. “Het was in het 
verleden voor mij wel eens lastig 
om alle organisatie goed te krijgen. 
In Nootdorp heb ik een bedrijf ooit 
verkocht aan mijn medewerkers 
omdat ik het zelf niet op orde kreeg. 
Dat was een constante ergernis en ik 
kreeg het maar niet voor elkaar.” 
Behalve zijn bedrijf/bedrijven en 
zijn constante aandacht daarvoor 
heeft Oscar ook nog een gezin dus. 
Met echtgenote Bianca Tas heeft hij 
twee kinderen die vorige week mee-
deden aan de Ronde van Nootdorp. 
In Pijnacker zullen Senna van zeven 
en Vayen van zes niet mee fietsen. 
Het gezin heeft een vakantieweekje 
gepland! Oscar probeert door op tijd 
terug te zijn een deel van de Pijnac-
kerse Wielerdag aanwezig te zijn die 
hij van harte ondersteunt vanuit de 
OBS Groep! 

Oscar van Buijtene bij zijn bedrijfspand 
aan de Weteringweg op De Boezem. 

Ben van der Salm is er ieder jaar bij als de Ronde van Pijnacker wordt verreden. Wielermiss Kira heeft een
gave outfi t van ons aan!      

                          

Door’s Fashion   |   Westlaan 10   |   2641DM Pijnacker

WWW.DOORSFASHION.NL
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zonwering | terrasoverkappingen | vitrona.nl

kom voor advies en een 
demonstratie naar onzeshowroom!

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

Tegenwoordig kun je een overkapping 

volledig naar je eigen smaak aanvullen met 

led-verlichting, heaters of zelfs speakers. 

Maar ook de glazen wanden, windschermen 

en zonwering zorgen voor extra comfort. 

Met al deze mogelijkheden bieden wij voor 

iedere woonwens een oplossing.

vakantie op eigen
terras. met een 
vitrona terras-
overkapping kun je 
het hele jaar buiten 
genieten. 

Bijna iedere klus thuis levert afval op. 
Een container huren is eenvoudig. Tegen vaste all-in tarieven, 
dus zonder verrassingen achteraf. We adviseren u graag welke 
container het meest geschikt is. Container vol? Dan haalt 
Renewi ‘m weer voor u op. Zo houdt u meer tijd én energie over 
voor uw klus.

Meer weten?
Renewi Zoetermeer  |  Radonstraat 231  |  2718 SV Zoetermeer
079-363 30 30  |  randstadzuid@renewi.com  | 

Verbouwen, verhuizen of opruimen?
Huur een container voor uw afval

RENEWI0176_Advertentie_130x191_verbouwen_verhuizen_opruimen_particulier_V2.indd   1 11-3-2019   14:05:34

VOOR 
ALLE 
AUTO
MERKEN CARTEAM

 AUTOBEDRIJF
HARTEVELD

CARTEAM HARTEVELD
PIJNACKER

Delftsestraatweg 26C |  2641 NB Pijnacker |  www.autobedrijfharteveld.nl

GO HYBRID
GO KNEPPERS
HYBRID

Uw Honda en Mitsubishi dealer sinds 1966
Rokkeveenseweg Zuid 159, 2718 EM Zoetermeer,Tel: 079 361 09 10
info@kneppersautobedrijf.nl, www.kneppersautobedrijf.nl

Sigarenspeciaalzaak
Het Moortje
NICO EN INGE HOFMAN
Stationsstraat 31
2641 GH Pijnacker
Tel. 015 - 369 22 25
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Kneppers Autobedrijf BV steunt 
ook de wielerronde 
Kneppers Autobedrijf aan de Rokkeveenseweg Zuid in Zoetermeer 
wordt gerund door Richard Kneppers. Het bedrijf heeft de nodige 
klanten overgenomen van Auto Wiegel in Pijnacker dat er eind vorig 
jaar mee is gestopt. 
Een klant van Auto Wiegel zei tegen Richard Kneppers: als je in 
Pijnacker ingang wilt vinden moet je de Oranjevereniging steunen, 
de Ronde van Pijnacker sponsoren en af en toe in de Telstar ‘gaan 
staan’. 

Goede raad is altijd welkom en dus 
voegde Richard Kneppers de daad 
bij het woord. Hij adverteerde met 
een hele pagina in het Oranjeboekje, 
hij plaatste een leuk ‘betaald verhaal’ 
in de Telstar met tekst en uitleg over 
zijn bedrijf. En hij ging de Pijnac-
kerse Wielerdag ondersteunen met 
als gevolg dit stukje tekst! 
Kneppers Autobedrijf BV is een echt 
familiebedrijf, vanaf 1966 opge-
bouwd door Zoetermeerder Jan 
Kneppers die nu tachtig is maar nog 
steeds lekker mee hobbelt in het be-
drijf dat door zijn zoon is voortgezet. 
Kneppers Autobedrijf BV is dealer 
voor Honda vanaf 1976 en voor Mits-
ubishi vanaf  2011. 
Kneppers is net als Wiegel voorheen 
een laagdrempelig bedrijf waar ze 
vooral gewoon en normaal doen. 

Geen strakke maatpakken en strop-
dassen, maar heel gewone kledij, 
gedragen door heel gewone mensen 
zonder poeha. 
Richard Kneppers heeft een team van 
acht personen van wie de meeste al 
heel lang in dienst zijn bij het bedrijf 
dat service niet alleen benoemt maar 
daar ook concreet inhoud aan geeft. 
De klant is bij Kneppers absoluut 
geen nummer. De benadering is 
persoonlijk en afgestemd op de men-
selijke maat. 
Bij Kneppers hebben ze het totale 
pakket: aankoop en verkoop van 
nieuwe en gebruikte auto’s, inruil, 
onderhoud, reparatie, keuringen, 
enzovoort. Daarnaast bieden ze gratis 
vervangend vervoer! Al flink wat 
klanten uit Pijnacker hebben de pret-
tige benadering en dienstverlening 
van Kneppers ontdekt! 

De laatste vraag aan Richard Knep-
pers is of hij een echte wielerfan 
is. “Jazeker, dit jaar ben ik zelfs lid 
geworden van Toerclub Pijnacker 

net als mijn oom Gerard Kneppers.  
En daarom ondersteunen we ook de 
Pijnackerse Wielerdag. Als bedrijfsle-
ven doe je je best om dit soort evene-

menten in stand te houden. Tijdens 
de wielerronde staan we er ook met 
de nieuwste modellen”, zegt Richard 
Kneppers tot slot.  

A.H. Vrij Groen Grond en Infra  
gaat tot het gaatje
A.H. Vrij Groen Grond en Infra is een no nonsens familiebedrijf dat tot het gaatje gaat. De zaak wordt geleid door pa Jan Vrij (55) en zoon Rick (29) die een steeds groter aandeel heeft in de 
leiding en het eigendom van het bedrijf. Jan Vrij is zeker niet van plan om tot zijn 67ste op volle kracht betrokken te blijven bij de onderneming die sinds aan een jaar of zes te vinden is aan 
de Stoelmatter 41 in Wateringen. Dat is het bedrijventerrein waar ook Van Vliet Contrans gevestigd is. 

De verhuizing vanaf ’t Haantje in 
Rijswijk naar de nieuwe vestiging in 
Wateringen was noodzakelijk omdat 
Sion was herbestemd als woning-
bouwlocatie voor de gemeente 
Rijswijk. De familie Vrij heeft geen 
seconde spijt gekregen van de 
overstap naar de nieuwe locatie waar 
men vier hectare ter beschikking 
heeft. 

Op de nieuwe locatie aan de rand 
van het Westland heeft het bedrijf 
een flinke boost gekregen. Er is de 
laatste jaren sprake van een stevige 
groei op alle onderdelen van het 
veelzijdige bedrijf. 
Rick: “We zijn nu beter bereikbaar 
en zichtbaar voor het Westland 
en hebben daar nu flink wat meer 
werk dan voorheen. De opening 
van onze nieuwe vestiging heeft ons 
veel positieve reclame bezorgd en 
verder moet ons werk reclame zijn 
voor onze onderneming. We doen 
heel veel voor gemeentelijke over-
heden op het gebied van aanleg en 
onderhoud van parken, plantsoenen, 
sportvelden, enzovoort.”
Jan Vrij vult aan: “We zijn op ons 
best als we onze drie bedrijfson-
derdelen in combinatie met elkaar 
kunnen toepassen. We doen alles 
op het gebied van grondopslag en 
–verwerking. We zijn thuis in groen-
aanleg en groenonderhoud. En ten 
derde zijn we actief op het vlak van 
infrastructuur, verkeer en weg- en 

waterbouw. Veel projecten vereisen 
meerdere disciplines die wij veelal in 
huis hebben. We hebben een groot 
machinepark en we beschikken over 
een ervaren en deskundig medewer-
kersbestand van rond de 85 gemoti-
veerde mensen. In de drukke tijden 
komt daar nog een man/vrouw of 
twintig dertig inhuur bij.”

Het overgrote deel van het werk doet 
A.H. Vrij voor overheden of semi-
overheden. Het bedrijf is ook steeds 
bezig met innovatie en met het 
werken aan nieuwe technieken en 
mogelijkheden. Voor het bestrijden 
van onkruid in de openbare ruimte 
wordt gewerkt met heet water dat 
wordt geleverd door rozenkweker 
Ton Rodenburg uit Delfgauw die in 

de zomer ‘warmte’ over heeft. 
Van oudsher is A.H. Vrij ook heel 
actief in het Oostland, met name 
Pijnacker-Nootdorp. Meer dan een 
kwart eeuw heeft het bedrijf sport-
park De Groene Wijdte onderhou-
den. Het bedrijf, dat thuis is in de 
aanleg van kunstgrasvelden en ‘ge-
wone’ grasvelden heeft ook flink wat 
medewerkers vanuit de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp. 
Niet zo gek dus dat A.H. Vrij ook de 
Pijnackerse Wielerdag ondersteunt 
en ook andere evenementen, zoals 
in het verleden de internationale 
veldrit van Pijnacker-Nootdorp en 
ook de Oranjefeesten. “We dragen 
graag ons steentje bij”, zegt Jan Vrij.
mooi opgezette nieuwe vestiging in 
Wateringen.  

Pa Jan en zoon Rick Vrij bij de mooi opgezette nieuwe vestiging in Wateringen.  

Richard Kneppers temidden van zijn broers Arjan en Ronald. Rechts pa Jan Kneppers. 
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De Viergang doet je goed!
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De Viergang doet je goed!

Kijk op skpnet.nl

SKP wenst deelnemers 
en publiek 

een sportieve wielerronde!

Bij SKP stelt u zelf uw abonnement samen! 
Kies voor internet met de snelheid die bij u past (tot wel 500 Mbps), 
breid het basis pakket met meer dan 70 zenders naar smaak uit en 
maak uw pakket eventueel compleet met voordelige telefonie.

TELEVISIE
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INTERNET TELEFONIE




