
Waldorpstraat 15F (1.500 m2)     2521 CA Den Haag       070 - 390 75 74
Volendamlaan 710 (400 m2)        2547 CK Den Haag       070 - 323 51 69
Amsterdamstraat 1 (1.200 m2)   2711 GX Zoetermeer    079 – 351 16 19
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Van de Redactie

De Spartaan bruist! 

Vooral de clubavond op dinsdag is een komen en 
gaan van renners. De zomeravondcompetitie trekt 
een record aantal deelnemers, renners van De 
Spartaan maar ook velen van buiten de club. De 
toerders rijden elke dinsdagavond hun clubrondje 
en de mountainbikers oefenen onder leiding van hun 
trainers in het Elsenburgerbos. 
De renners en mountainbikers zijn dit voorjaar op trai-
ningskamp gegaan. Goed voor de teambuilding. 
Uiteindelijk is De Spartaan een club van vrijwilligers, 
een club die we met elkaar dragen en vormgeven.  
Over dit alles in dit nummer en daarbij ook een feli-
citatie aan onze clubicoon Carel Hamelink, die on-
langs 80 jaar is is geworden.

Jacques van Velthoven

Uiterste inlever datum kopij volgende nummer

2 juli 2012 (jacques2@planet.nl)

Opmaak
Jelle van der Neut

Foto omslag
Rene Zoetemelk

Drukwerk verzorgd
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Van de Voorzitter
“Uit de oude doos, een tikje op het geheugen”

Wonderlijk hoe het werkt. Je rijdt je bekende ritjes. Je kijkt links en rechts en komt 
dan al rijdend in een roes. Uiteraard zijn al je sensoren gericht op het verkeer om 
je heen en toch ben je in een andere wereld. Zo ook een tijdje geleden toen ik 
langs de Haarlemmer ringvaart tufte en met een blik op oneindig en me in een 
andere wereld bevond. Wellicht was het een hobbeltje of een kuiltje. Maakt 
ook niet uit, want het effect was hetzelfde. Dit keer niet met een smak naast 
mijn fiets, maar er opende zich een deur in mijn geheugen. Plotseling was ik 
weer terug in de jaren tachtig toen de toerafdeling van Swift Leiden het “rondje 
IJsselmeer” organiseerde. Een rit over 370 kilometers. De start rondom 05.30 en 
de rit eindigde om ongeveer 21.00 uur. Een lekkere zit met stoere voorrijders en 
een volgbusje. Met zo’n ongeveer veertig toerders allen goed voorbereid vanuit 
Leiden op weg. De eerste stop Monnickendam volgde na een rit gedeeltelijk 
langs de Haarlemmer ringvaart (met dat hobbeltje of kuiltje) en dan onderlangs 
Amsterdam. Daarna richting Den Oever om vervolgens de afsluitdijk over te ste-
ken en in Koudum de welverdiende lunch met ook de mogelijkheid om te dou-
chen . Een wat langere stop. Daar besliste een van de toerders om niet meer 
verder te gaan en vervolgens zijn intrek te nemen in de volgwagen. Toch niet 
voldoende getraind was zijn conclusie. Na de lunch weer op gang komen op 
weg naar Lemmer. In Lemmer weer een korte stop. Daarna via de Oostvaarders 
plassen naar Almere Haven. Dan is het al flink in de middag. Na Almere en even 
voor Abcoude pats…………….. daar brak het zadel van een van de andere deel-
nemers die wel goed getraind was. In de volgwagen was van alles voorhanden. 
Wielen, banden, eten, pleisters, maar geen zadels of materiaal om het euvel te 
verhelpen. Wel de fietser die in Koudum was afgestapt en zich met zijn fiets in het 
busje had geïnstalleerd.  Het probleem is opgelost! Mooi niet! De fietser die on-
geveer van de zelfde afmeting was als de ongelukkige zonder zijn zadel, weiger-
de zijn fiets ter beschikking te stellen. Onderhandelen, zelfs koehandel hielp niet. 
Verbeten bleef deze man bij zijn mening. “Aan mijn fiets geen polonaise” .  Met 
als gevolg dat de ongelukkige zonder zadel zich ook installeerde met zijn fiets in 
het busje. Van Abcoude naar Leiden dat is op de gehele rit genomen niet zo ver 
meer. Maar met een snelheid van ongeveer 28 kilometer per uur toch nog gauw 
ruim een uur onderweg. Het zijn geen vrienden geworden daar in dat busje.
Al verder tuffend op mijn fiets bedacht ik me dat er toch wel rare lieden op deze 
aardkloot rondlopen of fietsen. Gelukkig gaat het er bij de Spartaan heel wat 
ruimdenkender aan toe ;-).

Aad Trinthamer
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mei/ juni/ juli 2012
Zondag 
10.00 uur: Toertocht ca. 60 km

Dinsdag clubavond 
18.30  - 19.30 uur : training jeugd
19.00 uur: vertrek toerploegen 
19.00 uur: mountainbiketraining
19.30 uur: zomeravondcompetitie. Van 10  juli tot en met 2 augustus is er geen 
competitie.  
In het clubhuis mogelijkheid te spinnen

Woensdag
19.00 uur - 20.30 uur mountainbiketraining voor de jeugd.

Donderdag
9.30 uur - Elke donderdag fietsen met Hans. Een toertocht van ca. 90 kilometer
18.30 uur – 19.45 uur : training jeugd
19.30 uur -  21.00 uur : veldtraining mountainbikers en veldrijders

Vrijdag 
19.00 uur - 20.30 uur mountainbiketraining voor de jeugd.

Zaterdag
9.00 uur: Elke zaterdag toertochten voor de groepen A en B. 

Zaterdag  12 mei: wedstrijd 50+ en 60+. aanvang 60+:10.00 uur en 50+: 11.30 uur 

Vrijdag 1 juni : Ronde van het Statenkwartier

Zaterdag 1 juli: wedstrijd voor de jeugd. 

Criteriums Westland:
Donderdag 14 juni:  Ronde van Maasdijk
Donderdag 28 juni:  Ronde van Honselersdijk
Woensdag 4 juli:   Ronde van ‘sGravenzande
Donderdag 12 juli:  Ronde van Kwintsheul
Woensdag 18 juli:   Wielerdag Monster
Zondag 22 juli:   Ronde van Poeldijk
Donderdag 26 juli:  40ste Wateringse wielerdag

Voor nadere informatie over starttijden en deelname categorieën 
zie www.wielerevenementenwestland.nl

Agenda
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Verenigingsnieuws
Nieuwe outfit ploegleiderswagen !
Leden, die regelmatig op  het parcours rijden en/of het clubgebouw bezoeken 
zullen het wellicht al hebben gezien. De ploegleiderswagen heeft een geheel 
nieuwe outfit gekregen en naast hoofdsponsor Tacx is nu ook het beeld van co-
sponsor Rabobank aangebracht. 
De ploegleiderswagen is te reserveren via Fred Steensma: fred.steensma@
casema.nl. Hierbij geldt: “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Toernooien, 
trainingskampen, enz. zijn ruim van te voren bekend en de wagen kan 
derhalve ook ruim van te voren worden gereserveerd. 
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Ledenmutaties
Nieuwe leden

Ralph Pitlo 
Toerder lidnr. 879
Den Haag
 

Sem de Koning
Nieuweling lidnr. 878
Delfgauw

Tim Damen
Junior lidnr. 877
Den Haag

Hans van den Eeckhout
MTB wedstrijd lidnr. 880
Zoetermeer

Bastiaan Derwort,
Jeugd Wielrennen 
lidnr 881
Delft

Albert Kreeft
Toerder lidnr. 884
Den Haag

Iris Arts
MTB-toerder lidnr. 885
Den Haag

 

Lex Vellekoop
Wielrenner lidnr. 886
Den Haag

Coen van den Berge
Toerder lidnr, 891
Den Haag

Roelof Davids
MTB Toerder  lidnr.  895
Den Haag

Johan Varenhout
MTB Toerder lidnr. 896
Zwartewaal

Marc van Vliet 
MTB toerder lidnr. 897
De Hoorn

Jan Jurczik
Toerder lidnr.  898
Delft

Daan Korving
MTB JEUGD lidnr. 899
Den Haag

Jeroen Vos
MTB Toerder lidnr. 900
Den Haag

Gerhart Jaspers 
MTB Toerder lidnr. 901
Den Haag

Jesse van Elteren
MTB Toerder lidnr. 902
Voorburg

Bianca de Laaf
MTB Toerder lidnr. 903
Den Haag

Nicole Rutten
MTB Toerder lidnr. 904
Den Haag

Martijn Koene
MTB Toerder , lidnr. 905
Leiden

Opzeggingen

Jeroen de Raat
Toerder
Voorburg

Mees Bovenlander
Jeugd  548
Delft

Theo Kort
Toerder 88
Den Haag

Jurriaan Hulsker 
Jeugd lidnr.614
Delft

Pepijn Hulsker   
Jeugd lidnr. 700
Delft

Ruben vd Ende 
Wielrenner 832
Delft

Rik den Haan
Junior lidnr 857
Rijswijk
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Verenigingsnieuws

Carel HAMELINK (1932, Nederland)

(Foto: © Cor Vos)

Het had misschien meer voor de hand 
gelegen als ik vandaag aandacht 
had besteed aan Marcel Kittel, de 
jonge Duitse topsprinter van Argos-
Shimano. Maar Carel Hamelink wordt 
vandaag tachtig jaar en daar kan ik 
natuurlijk niet aan voorbijgaan. Ik her-
inner me Carel uit de Amsterdamse 
straatrondjes die ik in de jaren vijftig als 
schooljongen bezocht. Altijd heel veel 
Amsterdammers aan de start en ren-
ners uit de regio, maar vaak ook altijd 
wat Hagenezen. Zoals Ab van Egmond, 
Jan van Sas én natuurlijk Carel. Hij was 
een attractieve renner, die vaak het 
initiatief nam voor een kopgroep. Hij 
had een open en guitig gezicht en hij 
was een echte prijsrijder. Hij fietste als 
amateur een redelijk weekgeld bij el-

kaar en daarom twijfelde hij lang of hij 
wel beroepsrenner zou worden. Hij had 
zeker de klasse, maar bij de profs was 
er weinig startgelegenheid en de con-
currentie was moordend. Daarom wei-
felde hij de overstap te maken, omdat 
het daar een stuk minder makkelijk zou 
zijn om geld te pakken. Hij probeerde 
het twee jaar als Onafhankelijke, maar 
koos toen definitief voor de amateur-
status. 
Carel fietst als gepensioneerd bouw-
vakker nog steeds, want dagelijks een 
rondje van minimaal 50 kilometer rij-
den hoort bij zijn basale levensbehoef-
ten. Hij kan niet zonder. Ik heb hem 
later persoonlijk leren kennen als een 
prettig en warm mens die je meestal 
tegenkomt op plaatsen waar ook 
Koos Tacx verblijft. Waar Koos is daar 
is Carel, altijd vriendelijk, een man 
van weinig woorden en behulpzaam. 
Een gouwe gozah, zeggen ze in zijn 
geboortestad, waar hij overigens al 
jaren niet meer woont. Hij woont met 
zijn lieve Zus in Zoetermeer en het echt-
paar Hamelink is een bijzonder stel. 
Van de wielersport doordrenkt, want 
zij weet er minstens zoveel van als hij, 
omdat ze samen al een levenlang het 
hart vormen van wielervereniging De 
Spartaan, waar Carel beroemd is van-
wege het organiseren van vossenjach-
ten. Zus is altijd bezig met internet en 
minstens één keer per maand krijg ik 
een mail van haar als ze weer iets bij-

Carel Hamelink 80 jaar !!
Onze clubicoon Carel Hamelink is vrijdag 11 mei 80 jaar geworden!
Carel behoorde in zijn tijd tot de beste amateurs van Nederland. Na zijn 
amateurtijd heeft hij meer dan 40 jaar lang de vossenjacht uitgezet. 
Wielerprofs uit het gehel e land kwamen in die tijd naar De Spartaan om aan 
de vossenjacht deel te nemen. Met zijn echtgenote Zus maakte Carel ook 
jarenlang deel uit van het Spartaanbestuur. Zie hieronder ook de tekst van 
Fred van Slogteren op zijn webblog wielersport.slogblog.nl. Carel, namens het 
bestuur en de redactie, van harte gefeliciteerd en met Zus nog vele gezonde 
jaren!
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Verenigingsnieuws

Ik fiets al jarenlang met veel plezier 
in allerlei vormen. In mijn tienerjaren 
een meer dan gemiddelde afstand 
op de fiets naar school. Op mijn zes-
tiende kocht ik een racefiets en een 
jaar later beleefde ik m’n eerste fiets-
vakantie: met een aantal gasten 
vanaf Dordrecht naar een camping 
in Zeeland. Veel bier en weinig slaap 
verder had niemand zin om na de va-
kantie terug te fietsen, behalve onder-
getekende die uiteindelijk na te zijn 
uitgelachen in zijn eentje terugreed 
terwijl de rest met de trein ging. 
Na het afronden van m’n studie had ik 
weinig geld maar wel zin om nog iets 
leuks te doen. Dat werd een trip naar 
Praag op een oude damesfiets die ik 
in Leiden uit de gracht had gevist. Was 
prima te doen op die fiets alleen op de 
grens van Duitsland en Tsjechie waren 
sommige heuvels net even te stijl. 

Ondertussen heb ik een fatsoenlijke 
Koga vakantiefiets in de schuur staan 
waarmee ik regelmatig trips maak.
Om in deze los-vaste fietsavonturen 
wat meer structuur aan te brengen 
leek het me leuk lid te worden van 
een club. Inmiddels had ik de racefiets 
verkocht omdat ik het mountainbi-
ken ontdekt had. In je eentje heen en 
weer naar de Achterhoek om daar te 
biken is echter ook niet alles. Hoe vind 
je in de huidige tijden een wielerver-
eniging waar ook de mtb voldoende 
aandacht krijgt? Je typt op Google 
‘mountainbike den haag club’ of iets 
dergelijks en dan kom je al gauw bij 
De Spartaan uit! Enkele trainingen en 
wat dagtrips naar o.a. Dorst verder 
weet ik dat ik op het goede adres ben. 
Serieus trainen op dinsdagavond on-
der leiding van ervaren mountainbi-
kers, maar mocht je onverhoopt een 
keer missen word je niet scheef aan-
gekeken. Ook de dagtrips zijn wat ik 
ervan had verwacht: met een groep 
naar een mooi parcours ergens in 
Nederland en daar lekker rossen op je 
fiets. Verder wil ik dit jaar een aantal 
marathons, toertochten en wellicht 
een wedstrijd met andere Spartaners 
te gaan rijden. Een stuk gezelliger dan 
in je uppie! 

Roelof Davids

Nieuw lid stelt zich voor.
Ik ben Roelof, tegen de tijd dat je dit leest ben ik 29 en inmiddels een week of 6 
lid van De Spartaan. In het dagelijks leven werk ik als accountmanager bij een 

zonders heeft gevonden, dat ze met 
een grote schare wielervrienden wil 
delen. 
En Carel? Die fietst stug door, want 
zegt hij: “Je bent in beweging en je zit 
niet achter de geraniums. Als je ou-
der wordt moet je dat lijf een beetje 

helpen. Op de fiets ben ik iedere keer 
weer verbaasd dat ik op mijn leeftijd 
op m’n akkertje nog veel jongeren 
kan bijhouden. Dat voelt heerlijk als je 
thuisgekomen onder de douche staat. 
Dat geeft veel voldoening en levens-
lust.”





 De Spartaan
Clubblad Rijswijkse Wielrenvereniging Mei 2012

 14

Verenigingsnieuws

Gijs van Rhijn en Ceesje van Leeuwen 
(beide ook al niet onder ons ) wisten 
verscheidene malen met de bloemen
een ereronde te rijden. Tja, een ere-
ronde is nu afgeschaft en vervangen 
door een podium, waar ook de num-
mers 2 en 3 worden gehuldigd om er 
de bloemen en kussen in ontvangst te 
nemen. Toen ik fietste was dit alleen 
voor de winnaar weggelegd. En ook 
Carel Hamelink wordt regelmatig in 
het zonnetje gezet; ook zo’n klepper in 
die tijd, maar dat wist U , dat staat be-
schreven in Jan Zomer’s Wieler Express 
jaargang 2007! 
En toen kwam GERRIT PRONK, met 
hoofdletters geschreven,over van De 
Kampioen uit Scheveningen, die een 
100-tal wedstrijden naar zijn hand 
zette, buiten degene die werden ver-
kocht!  Ja, je had in die tijd nog een 
familie van Rossem, Jan Sr., inmiddels 
ruim in de 80, die buiten dat hij een 
groot gezin stichtte, ook nog tijd had 
om de wielersport te bedrijven, na zijn 
zware werkzaamheden als straten-
maker. Hij kon ook een prijsje rijden, 
echter zijn zonen Joop, Hans, Jan Jr 
en Leentje kwamen met betere uitsla-
gen thuis. En Michas Bertou was ook al 
zo’n klasbak, won o.a. 2x de klassieker 
Enschede- Munster en diverse andere 
malen kwam hij met de bloemen thuis, 
om zijn Poolse (nee, niet uit Letland, 
red.) moeder een bloemenhulde te 
brengen. Wat nog te zeggen van ene 
Jack Mesters, weduwnaar, gehuwd 
geweest met Manya Ave, de dochter 
van Arie Ave, ook zo’n wielerfanaat, 
met een ingedeukt jukbeen en altijd 
een bolknak-sigaar tussen de lippen. 
Hij won menig klassieker en criterium, 
nadien nog een periode voorzitter 
van de Spartaan geweest, lk moet U 
zeggen, dat Moeder Marie Mesters 
- Borsboom, voor mij de liefste vrouw 
was. Niet alleen voor mij, maar ook 

voor haar kinderen stond ze klaar 
van 6 uur in de morgen tot diep in de 
nacht. Ze is echter op 67 jarige leeftijd 
te vroeg overleden, ja zij maakte dub-
bele dagen en stond voor iedereen 
klaar. Zijn broer Fred, de koeltechnie-
ker nu uit Wateringen, heeft ook nog 
gefietst maar kon geen potten breken, 
maar stuurde minimaal zo goed als 
Jacky, ze reden de vouwen uit je broek 
en het canvas van je tubes…
En dan hadden we Leo en Jaap 
(Japie) Althuijzen, met moeder Tante 
Door, ook al zo’n aardige vrouw. 
Deze mannen reden vooral als nieu-
weling (de huidige Junioren) en een 
korte amateur episode, en dan werd 
moeders huiskamer verrijkt met me-
nig bloementuil. Voorts schiet mij nog 
een renner uit de omgeving van het 
Zuiderpark te binnen: Hans Veldkamp 
uit de Velpsestraat, die zijn moeder 
ook verwende met ruikers gewonnen 
bij het wielrennen. Ja Hans was ge-
trouwd met een zus van Nol Mertens, 
ook een oud Spartaan. Hij verwekte 
ook kinderen, en een daarvan is Bart 
Veldkamp, de latere Olympische 
schaatskampioen, en heden ten dage 
schaatscoch, de wasserette die hij 
jaren geleden begon aan de Fred. 
(Frederík Hendriklaan) bestaat nog 
steeds. En natuurlijk Rob Koppers met 
zijn beide zonen Tonnie en Robert, die 
de nodige prijzen in de wacht sleep-
ten. 
Ook Henk Zuidema, gelukkig nog on-
der ons, wordt niet vergeten, en een 
Tim Steijger, ook al zo’n goed cou-
reur. Ja toevallig hebben Koppers en 
Steijger aan het uitvoeren van auto-
reparaties en handel in auto’s hun 
dagelijksebrood te danken, en als 
Spartaanlid moet U dit weten, zij wa-
ren (en zijn! red.) jarenlang adverteer-
ders in het clubblad. 

Theo ten Dam

Wel en Wee van de 75 jarige De Spartaan - Deel 3
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Voor de start had Coppi voor zijn doen 
veel gegeten, dit tegen de advie-
zen van zijn trainer in. Coppi had een 
zwakke maag en moest daarbij met 
eten rekening houden. Onderweg 
kreeg hij honger en at weer teveel. 
Daarna kreeg hij de eerste inzinking 
in zijn carrière. Hij werd lijkbleek, kreeg 
de pedalen niet meer rond en was 
half verdoofd. Aan de voet van de 
Mauria wilde hij afstappen, maar dat 
verbood zijn ploegleider hem. Bartali 
nam de roze trui op sleeptouw, maar 
bij Coppi was inmiddels de lamp uitge-
gaan. Bartali stopte en pakte langs de 
kant een handvol sneeuw. Daarmee 
smeerde hij het gezicht van Bartali in. 
Dat inzepen deed wonderen. Coppi 
kreeg weer wat kleur, Bartali  gaf hem 
wat klontjes suiker en Coppi hervond 
zjn cadans. De roze trui was gered. 
Enkele etappes verder  reed Coppi 
in de zwaarste bergetappe zijn rivaal 
Bartali op bijna een half uur. In het 
eindklassement won Coppi met drie 
kwartier voorsprong op Bartali. 
Bij aankomst waren vader Domenico 
en Coppi’s oudste broer aanwezig. 
Het was nooit voorgekomen dat een 
twintigjarige renner  zo’n zware etap-
pe wedstrijd had gewonnen. de helft 
van het deelnemersveld was uitgeval-
len. “Ben je niet moe, Fausto?” vroeg 
zijn moeder. Bij dezelfde eindstreep 

was er al een speciale politie voor de 
supporters van Coppi en een voor die 
van Bartali. 
De strijd tussen de campionissimi ver-
hitte de gemoederen als in een bur-
geroorlog. De tifosi waren per definitie 
onvermurwbaar, de supporters van 
Coppi hielden de Bartali-aanhangers 
voor gezworen vijanden …en vica 
versa. De twee tegenstanders ston-
den met hun krachtige persoonlijk-
heid bovendien aan de basis van een 
conflict met meerdere facetten. Geen 
enkele Italiaan ontkwam eraan partij 
te kiezen tussen deze grootheden. Je 
was Coppist of Bartalist. Coppi met zijn 
vooruitstrevende opvattingen was de 
rebel, de vrome Bartali, die in Lourdes 
tijdens de Tour afstapte om Maria te 
eren en in Rome de Paus bezocht en 
hem zijn gele trui schonk,  was de voor-
beeldige held van het belijdende deel 
der natie.

Giro d’Italia 2012
25 mei: Treviso – Alpe di 
Pamepago (bergetappe)
26 mei: Caldes – Passo dello 
Stelvio (bergeteappe)
27 mei: tijdrit 32 km en de finish 
in Milaan

De Giro d’Italia en de tweestrijd 
Bartali - Coppi 
(uit: Wielerscheurkalender 2012 en Malaparte: De twee gezichten van Italië)

Op zondag 27 mei weten we wie de Giro d’Italia  2012 heeft gewonnen. In 
de Giro van 1940 veroverde Fausto Coppi in de elfde etappe zijn eerste roze 
trui. Fausto Coppi wordt gezien als de grootste Italiaanse wielrenner. Gino 
Bartali zou zijn hele leven blijven beweren dat Coppi de zege aan hem te 
danken had. En hiermee begon de rivaliteit tussen Coppi en de vijf jaar en 
ongenaakbare vedette van die tijd, Gino Bartali.
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Wedstrijdsport

Bij de tijdrit werd om de 30 seconden 
gestart, waardoor het onmogelijk was 
om de renner voor je in te halen. Eén 
ronde lijkt weinig, maar tussen de tijdrit 
en de rit in lijn werd wel duidelijk dat 
iedereen alles uit de kast heeft moe-
ten halen, gezien het oorverdovende 
lawaai dat de ‘1500-meter’ kuchjes 
voortbrachten. Sommigen namen 
zelfs nog een pufje Ventolin om van de 
inspanning te herstellen. 
Om het spannend te houden bleef 
de uitslag van de tijdrit nog even ge-
heim, zodat niemand wist wie hij voor 
de rit in lijn in  de gaten moest houden. 
Tijdens de rit in lijn ontstonden er veel 
kopgroepen, die nooit langer weg 
bleven dan een halve ronde. Totdat 
er een kopgroep, met daarin Marius 
(met nieuwe stickers op zijn wielen) 
en Jan (op zijn van een Rabobank-
ploegleiderswagen gevallen Giant).  
Deze kopgroep leek het te gaan ha-
len, totdat na het afsprinten van de 50+ 
een achtervolgende groep razend-
snel het gat begon te dichten. In deze 
groep zaten de Sportklasse-renners 
Wiecher en Martijn en de Amateurs 
Robbert, Lenn, Peter en Jeroen.
Bij het afsprinten van de Sportklasse 
toonde Martijn zijn in de Ardennen 
opgedane explosiviteit om nipt van 
Wiecher de eindsprint te winnen.
De overgebleven amateurs in de    

achtervolgende groep kwamen net 
een paar ronden te kort om de kop-
groep te achterhalen. Jan won van 
Marius de sprint. Jeroen won de sprint 
voor plaats 3 van Peter en Robbert.
Toen begon het wachten. De reken-
meesters van Trias en de Spartaan 
hadden hun tijd nodig om de hand-
geklokte tijden van de tijdrit te bereke-
nen. Toen de rekenmeesters er niet uit-
kwamen, mocht Jaap ‘my laps’ Spoor 
zich er mee bemoeien. Bij de deelne-
mers werden weddenschappen afge-
sloten over welke uitslag er eerder zou 
zijn: die van de clubkampioenschap-
pen of van Parijs-Roubaix. Net toen de 
uitslag was opgemaakt trok Jaap de 
stekker uit zijn Laptop en kon hij weer 
opnieuw beginnen.
Toen kwam er witte rook. Sommige 
deelnemers dachten nog dat het 
de stoom uit de oren van Jaap was. 
Maar, nee. De uitslag kwam toch echt. 
Daaruit bleek dat Jan een seconde 
tekort kwam in de tijdrit om clubkam-
pioen te worden. Jeroen die de tijdrit 
won met 2 seconden voorsprong op 
Peter.  En met de 3e plaats in de rit in 
lijn had hij evenveel punten als Jan. 
Aangezien bij gelijk aantal punten de 
tijdrit de doorslag gaf werd Jeroen 
clubkampioen bij de amateurs, vóór 
Jan en  Peter.

Clubkampioenschappen 2012
Jeroen Wesselius clubkampioen

Traditiegetrouw werd op 1e paasdag de clubkampioenschappen verreden, 
voor zowel De Spartaan als Trias. Organisator Marius van Breda had voor maar 
liefst 9 categorieën bloemen en medailles geregeld. Het kampioenschap 
bestond uit een tijdrit over 1 ronde en een rit in lijn.
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Uitslagen
Voor de volledige uitslag zie de web-
site

Amateurs
1. Jeroen Wesselius
2. Jan Gudde
3. Peter Fils

Jeroen Wesselius reed de ronde van 
het parcours in 1.55.55 (1ste) en werd 
derde in de rit in lijn.

Sportklasse
1. Martijn van der Zijden
2. Wieger van der Schaaf
3. Maurus Bakker

Martijn van der Zijden reed de ronde 
van het parcours in 2.04.27 (2de) en 
werd eerste in de rit in lijn. 

50+
1. Peter Schrader
2. Bert van Ruitenbeek
3. Eric Weber

Peter Schrader reed de ronde van 
het parcours in 2.11.08  (1ste) en werd 
ook eerste in de rit in lijn

Junioren
1. Daan Mahieu

Nieuwelingen
1. Dennis van der Sman

Dames
1. Sytske de Jong

Basislicentie
1. Guido Smit
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Half acht staan er verdeeld  over de 
groepen A en B meer dan 100 ren-
ners aan de start.  De A-groep ver-
trekt en een 40 tal seconden later de 
B-groep. Voor de éen is de competitie 
een bloedserieuze zaak om goed te 
presteren, voor  de ánder  is het vooral 
een goede training.  Het niveauver-
schil is groot. Zeker bij de A waar met 
name de eliterenners het tempo bij 
tijden hoog opvoeren.  Kopgroepjes 
vormen zich en anderen zetten de 
achtervolging in. Als er hard wordt ge-
reden worden de B renners door de 
A gedubbeld . Bij de dubbeling is het 
uitkijken geblazen, rechts houden is 
het parool zodat de A renners kunnen 
passeren en daarna niet aanhaken . 
En dat aanhaken is natuurlijk verleide-
lijk maar  wedstijdvervalsend. De jury 

let dan ook nauwlettend op dat dit 
niet gebeurt. Renners  die zich daar-
aan niet houden worden uit de uitslag 
geweerd.  
Er rijden veel renners van De Spartaan 
en Trias mee, maar ook veel rennners 
uit andere (naburige) verenigingen. 
Van die verenigingen zijn de renners 
Malaya van Ruitenbeek  en die van 
de familie Kreder  wel de bekendsten. 
Na de twaalfde  wedstrijddag  staan 
van de familie Kreder drie renners bij 
de top vijf met Stefan op de eerste 
positie, gevolgd door Sander (4) en 
Dennis (5).  In diezelfde groep rijdt  ook 
nog Wesley. Stefan is de broer van de 
profrenners Michel (reeds meer dan 
3 overwinningen dit jaar) en Raymon 
Kreder. Sander, Dennis en Wesley zijn 
neven van Stefan. Dennis, meer een 

Grote belangstelling voor 
de ZomerAvondCompetitie.
Op de eerste avond van de zomeravondcompetitie wordt achter de 
inschrijftafel koortsachtig gewerkt. Lange rijen renners staan voor de tafel om 
in te schrijven. Naam, Lid van De Spartaan of lid van een andere vereniging, 
licentienummer , betaling en de afgifte van het rugnummer. Renners uit alle 
categorieën die grofweg worden ingedeeld in de A-groep (elite, amateurs, 
sportklasse en junioren) of de B-groep(nieuwelingen, cat.7 jeugd, veteranen en 
toerders). 
Evert Vaartjes,  Peter Mulder, Gerrie Aschman en Arnold Guijken hebben het er 
druk mee. Intussen melden ook Wim van der Baard en Jaap Kuiper  zich om de 
apparatuur (laptop en fotocamera) mee te nemen naar het jury-onderkomen.                     

Beter leren afdalen dan klimmen op een Tacx? 
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locomotief zegt voor Stefan te rijden 
en voor hem de sprint aan te trekken. 
Niet zonder succes gezien de positie 
die Stefan nu inneemt. Op de vraag 
van wie zij het talent hebben, blijven  
zij deze schuldig. In  het begin was het 
motorrijden de hobby van de familie , 
maar het toerfietsen  van Danny wekte 
de belangstelling van de anderen. Al 
op heel jeugdige leeftijd – 6, 7 jaar – 
kregen zij het “wielervirus”over zich en  
is fietsen en dan vooral  het rijden van 
wedstrijden bij Trias begonnen.
Op de competitie avond van 1 mei is 
Stefan Kreder meerdere malen in de 
aanval maar die avond is het toch  
vooral Malaya van Ruitenbeek die 
de koers levendig maakt.  Meerdere 

malen is hij met een of meerdere  ren-
ners op avontuur. Uiteindelijk vormt er 
zich een vijftien man sterke kopgroep, 
waar naast Stefan en Dennis Kreder 
ook aanwezig zijn de Spartaanrenners 
Ard Koeleman,  Martijn van der Zijden, 
Robbert Schaap en Peter Fils. De kop-
groep krijgt bijna een ronde voor-
sprong op het peloton. Uiteindelijk is 
het Malaya die, door in de sprint Ard 
Koeleman te verslaan, voor de zege 
gaat. 
Voor de huidige stand van de zomer-
avondcompetite, zie de website www.
despartaan.nl/ zomeravondcompeti-
tie.

Jacques van Velthoven
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Uiteindelijk kwamen de volgende ren-
ners uit de ’bus‘ en formeerden de vol-
gende ploeg :

86  Sven Roggeveen - ’De regelneef‘
87 Jeroen Weselius - ‘Jerommeke’
88 Lenn Harrevelt - ‘Stille kracht’
89 Fred Spa - ‘Opperhoofd’
90 Ed Vrauwdeunt - ‘Jokertje’
91 Robbert Schaap - ‘Spurt – loods’
92 Erik de Niet - ‘De knecht’
93 Vincent den Breejen - ‘De Flyer’

Als begeleiding gingen er ook een 
tweetal mensen mee :

Gerard Wesselius  ‘Ploegleider Kneet’
Ed Paul - ‘Soigneur / mecanicien /    
Man met de fluwelen handjes’

In de voorbereiding op het 2daagse 
weekend werd door Sven van alles 
geregeld en werden dingen op elkaar 
afgestemd. Inschrijving uiteraard als 
eerst gevolgd door de overnachting  
in ‘Huys van Heusden‘ in Asten.  Verder 
regelde Sven via zijn kanalen ook 
nog  ‘de Tacx bus ( gevuld met een 
doos bidons)‘ een heuse ploegleider  
‘Gerard‘, in een eerder stadium was 
Ed Pauli al bereid gevonden om mee 
te gaan. Sven heeft  zeker zijn best ge-
daan en  inspanning geleverd om al-
les zo goed mogelijk te regelen.

Onderling werden er ook wat aan-
dachtspuntjes met elkaar doorgeno-
men. Zo nam ‘Jerommeke‘ in zijn vrije 
uurtjes de moeite om te trachten ge-
noeg ‘voer’ bijeen te krijgen, wat hem 

zeer zeker gelukt is !!
Een flinke pot met dorstlesser (poeder), 
pot met hersteldrank (poeder), ener-
gy-repen, energy –gelletjes , bananen 
en toverdrankjes. Jeroen ook klasse, je 
inzet voor de ploeg !!

Naar mate het weekend steeds dich-
terbij kwam was het kijken of  iedereen 
ook daadwerkelijk aan de start zou 
verschijnen (er kan altijd iets gebeu-
ren) en natuurlijk niet onbelangrijk ‘de 
weersomstandigheden‘!!!  Er kwam 
nog een startplek vrij om te vergeven, 
Ed V. werd gepolst of hij zin en gele-
genheid had om de ploeg vol te ma-
ken. Ed gaf al vrij snel aan dat er op 
hem gerekend kon worden, hij was 
gretig, maar wel iets gespannen.

Zaterdagochtend  14 april verzamel-
den we ons allen om 10:30 uur  bij De 
Spartaan. Iedereen was netjes op tijd 
en had alles bij zich. Fietsen , reserve-
wielen ( voor Gerard en Ed), sporttas-
sen vol met kleding en zeker niet on-
belangrijk een goede teamsfeer. Al 
vanaf de eerste minuten werd er meer 
dan voldoende gelachen !! Nadat al-
les netjes en vakkundig in de karavaan 
( ja we gingen toch met een mooi wa-
genpark de weg op) was geladen was 
het dan toch echt tijd om koers te zet-
ten richting ‘Brabant‘.

De reis verliep zonder problemen, 
geen files / pech / onenigheid in de 
auto over de verdeelde ‘ploegor-
ders’. Eenmaal goed aangekomen 
was op te merken dat Jerommeke al 

‘50e Omloop der Peel‘
Zo werd deze aangeboden door de organisatie ‘TWC de Zwaluw’ uit Someren.
Gedurende de voorbereiding was Sven deze 2 daagse klassieker al snel 
opgevallen en heeft hem zodoende in ‘zijn lijstje’ met koersen opgenomen. Er 
werd een rondvraag gedaan welke renners er geïnteresseerd waren in deze 
mooie maar zeker niet te onderschatte onderneming.                    
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helemaal strak stond, hij was samen 
met de ploegleider in een keer door-
geknald naar de start ( paar uurtjes te 
vroeg …)

In het hotel werden we vriendelijk ont-
vangen door de gastvrouw. De ka-
mers werden onderling verdeeld en 
Jokertje overtuigde de gastvrouw met 
een speciaal verhaal dat ‘de kindjes‘ 
toch echt op de kamer gewenst wa-
ren (bijv. een kleine baby Colnago).  
Het hotel was uitstekend en daar zou 
het zeker niet aan komen te liggen 
(mocht het wat minder gaan), groot 
zat / netjes / rustig ( al zou de rust door 
het beruchte gezelschap wel veran-
deren) / dichtbij de startplaats.

Iedereen begon op zijn eigen manier 
zijn voorbereiding. De een ging nog 
even lekker wat zelf meegebrachte 
spulletjes tot zich nemen, de ander 
liep gespannen rond en smeet met 
deuren, ook gingen er renners nog de 
bedden uittesten. Gerard en Ed gin-
gen langzaamaan al aan het werk, bi-
donnekes vullen / rugnummers halen 
/ renners op scherp zetten / scanner 
scoren / reservewielen betonhard op-
pompen / route doornemen / enzo-
voorts.

‘s Middag s om 15:00 uur was het toch 
echt zover, allen stonden we opge-
steld en zouden we eraan moeten 
‘geloven’. Het deelnemersveld was 
zeer zeker niet misselijk te noemen, er 
stonden een kleine 200 ‘man‘ aan de 
start met zat sterke blokken en renners. 
Gelukkig lieten we ons niet intimideren 
en dachten we wel van we zullen wel 
eens kijken wie we als ploeg een ‘kop-
pie‘ kleiner konden maken!!

Het was vrij mooi koersweer te noe-
men, graadje of 12-14 / windkracht 3 
/ 4 en zo nu en dan een zonnetje!!! Na 

de neutralisatie werd de koers afge-
schoten voor 128km. 

Jerommeke was zeer zeker gretig en 
gespannen, na 15km deelde hij al een 
prik uit en zat in de kopgroep. Helaas 
wat te vroeg en ging het feest na 5 km 
toch niet door ( ik zie hem al vloeken 
en tieren en met iedereen en alles 
ruzie maken). De volgende in de pik-
orde werd Lenn, hij sprong op 38 km 
mee met een kopgroep. De kopgroep 
bestond uit 11 renners. In het peloton 
werd er slim gereden door de overige 
Spartanen de vlucht van Lenn werd 
beschermd en er werden geen vreem-
de acties uitgevoerd.

In het peloton was het soms minder 
plezierig, er werd nerveus gereden in 
het grote peloton wat resulteerde in 
flink wat dwaze remacties en valpartij-
tjes (gelukkig niemand van de ploeg, 
ze zeggen wel is ‘goede renners val-
len niet en rijden niet lek ??‘). Het was 
vechten voor je plekje en toch met 
zo nu een opkomende wind alert zijn 
(niemand gaat voor zijn plezier zitten 
sterven op de kant met alle risico’s van 
dien). Jokertje was in zijn nopjes toen 
er een groot opgeschoten ‘knecht‘ 
(in Tacx shirt) hem meepakte en wel 
even vooraan in de veilige zone zou 
brengen. De spurt-loods kwamen we 
onderweg ook nog tegen en die werd 
ook even vakkundig achter de een-
mans TGV gehangen. Zoals het moet 
gingen we aan de zijkant van de weg 
brutaal naar voren en maakte duide-
lijk dat er plaats gemaakt moest wor-
den.

Naar mate de koers vorderde gingen 
we allemaal wat voelen. Helaas had 
Sven een kwaad moment toen het 
even op een lint getrokken werd, hij 
was niet in staat om de turbo even 
goed aan te laten slaan. Later richting 
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de finale werd er nog een keer stevig 
aan de boom geschud, een zeer zeker 
niet onverdienstelijk rijdende ‘Freddy‘ 
ging eraf. Het ging hem echt even te 
snel en hij zat er door, de benen waren 
niet meer in staat om een mega verzet 
rond te malen wat zijn geest vast wel 
wou, Fred heeft karakter zat (helaas 
houdt alles een keer op). 
Vincent had in de finale ook een 
kwaad momentje en kon toen de boel  
flink op de kant werd getrokken even 
niet meer de omschakeling maken 
van ‘flyeren ‘ naar een groter verzet en 
stampen tot der dood. Jeroen sloop in 
de finale mee met een 2e groep om 
zo te trachten zichzelf en de ploeg 
een dienst te bewijzen ook met oog 
op de 2e dag. Robbert Schaap / Ed V. 
& Erik de Niet kwamen aan in het pelo-
ton. Robbert  loodste het Jokertje nog 
naar een zo kort mogelijke klassering 
in de eindspurt op de Florianstraat in 
Someren (lekkere rode klinkertjes).

Edwin jaagt angst aan op de klinkers.

Bij Lenn ging in de kopgroep lang-
zaamaan een beetje het licht uit, hij 
hield toch nog lang en knap stand en 
behaalde een prima uitslag en resul-
taat (zeker gezien zijn trainingsom-
vang) en kwam gewoon nog op een 
zeer verdienstelijke 9e plaats over de 

meet !!! Jeroen werd 25e. Eddy werd 
44e en won daarmee de sprint van het 
peloton. Later bleek dit een belangrij-
ke uitslag te zijn.

Na de finish was het verzamelen bij 
het wagenpark, onderling even snel 
een babbeltje een warm jasje aan, 
wat snelle suikers en drinken en snel 
de ‘warme busjes ‘ in richting Huys van 
Heusden.
In het hotel zochten alle geleden ren-
ners (ja alleen Jerommeke  had niet 
‘geleden’) even wat herstel en tijd 
voor zichzelf. Douchen, wat snoepen 
en op bed liggen. Opperhoofd Fred 
had ook nog inspanningen gedaan 
en kwam met magnesiumsticks, tover-
gelletjes, ‘babymelk‘ voor zijn kleintje 
op de kamer ( Ed V.), goed gesuikerde 
snoepstukken op de proppen.

Met de gastvrouw had  regelneef 
Sven afgesproken dat we om 19:30 
uur aan het eten wilde beginnen. Als 
een stel hongerige wolven kwamen 
alle rennertjes rond deze tijd uit hun 
hok. Het was even zoeken (de eetge-
legenheid moest aan de overkant via 
een achterdeurtje in een lastig te vin-
den zaal zijn) maar toen we eenmaal 
zaten was het allemaal picobello. 
Mooie leuke ruimte, muziekje erbij, de 
ruimte alleen voor de ploeg (wat een 
luxe), bediening met voor ieder een 
drankje. Het eten was echt perfect, 
daar zou zelfs een echte prof een Tour 
de France etappe op kunnen rijden!!  
Verschillende soorten pasta’s waren 
aanwezig aangevuld met diverse an-
dere kleine gerechtjes.
Aan de eettafel werd de koers on-
derling een beetje doorgenomen en 
begonnen we als team elkaar al een 
beetje op te peppen voor de 2e dag. 
Gelukkig werd er ook weer vanzelf-
sprekend flink gelachen om enkele 
scherpe zinsneden en anekdotes !
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Voor begeleider Ed P. was de dag nog 
lang niet voorbij!! Hij had zijn massa-
getafel uitgeklapt in de ‘huiskamer‘ 
(kamer 10). Alle renners kwamen over 
de vloer om te kijken hoe of wat en 
een babbeltje maken. Ed ging een 
voor een zijn ‘patientjes / slachtoffers‘ 
af om de schade op te meten (zuur 
in de kuitjes en bovenbenen) en kij-
ken wat voor herstelwerk nodig is met 
mogelijk een massage. In de fluwelen 
handjes van Ed P. passeerde van alles, 
van malse lappen  tot staalkabels  nog 
een ballonkuitje en ook nog een stel 
betonbenen.

De nacht viel in en alle kamergenoot-
jes zochten elkaar op om samen het 
licht uit te doen.
Alleen op de kamer van ‘Fred & Ed’ 
was er wat gerommel. Midden in de 
nacht is ‘Jokertje‘ gaan slaapwan-
delen, hij was notabene de kamer uit 
gegaan. Hij stond voor een gesloten 
kamerdeur (was in het slot gevallen). 
Zeer waarschijnlijk klopte Ed aan en 
met een stemmetje (om buikpijn van 
het lachen van te krijgen) het verzoek 
of Fred toch nog even kon opendoen. 
Fred was verbaasd; hij dacht “wat ge-
beurt hier nou?” Gelukkig vatte hij het 
niet kwaad op en liet zijn kroost weer in 
het bedje kruipen.

‘s Morgens was het ontbijt ook weer 
prima geregeld door de gastvrouw. 
Eten en drinken in overvloed en we 
zaten allemaal netjes aan een grote 
tafel.

De 2e dag zou een ander verhaal wor-
den, de wind stak flink op en het was 
een stuk kouder geworden gelukkig 
zouden er geen ‘ijsbuien’ voor onze 
voeten gegooid worden door Zeus.

Tijdens de 2e dag gebeurde van al-

les en nog wat. Na de neutralisatie 
hoorde ik een 2e schot. Het was ‘loods’ 
Robbert die vandaag een wat slech-
tere timing had (hij had zijn kanon-
schot toch voor de spurt op zak?) hij 
had een klapband en stond direct op 
de velg. Hij is nog naar de wagen ge-
gaan voor een ander wieltje maar het 
mocht niet baten.

Toen tijdens de koers de eerste ge-
vechten op gang kwamen moest Fred 
concluderen dat de bubbeltjes in zijn 
maag omhoog kwamen (stiekem fles-
jes Spa rood ipv blauw genomen?) 
en hij erdoor zakte. Bij regelneef Sven 
kwamen later de kopzorgen omhoog 
toen hij allemaal ellende zag opdui-
ken (waaiers, kantje rijden, peloton op 
een lint) wat hij moest bekopen. Na 40 
km sloeg het nerveuze peloton echt 
helemaal op hol en ging van god los. 
Er werd snoeihard gereden en op een 
zich daarvoor lenende weg werd alles 
aan bonken gereden.

Lenn zet zijn beste beentje voor op dag twee.

Ed. V. zat op karakter als joker van de 
ploeg mee in de 1e waaier. Jeroen zat 
in de 2e waaier. Lenn had helaas nog 
wat lood in zijn benen na een ‘dagje 
kopgroep en zat samen met Erik (deze 
voelde helaas de eerste koershelft nog 
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niet voldoende ‘fond‘ in de benen) in 
de 3e waaier, door Jerommeke en 
Jokertje ook wel de ‘Mongolenwaaier’ 
genoemd.

De koers werd hard en alle groepen 
hadden het zwaar te voorduren en om 
de haverklap moesten renners er van 
tussen. Hoe hard Ed. V. ook met zijn 
stalen neusjes in de 1e waaier om zich 
heen aan het schoppen was om zich 
toch maar te handhaven,  na  ruim  90 
km kwam toch zijn vonnis.
Vieze Belgische pakhazen (uitdrukking 
van Ed zelf, Fini Varnesi pakjes) trokken 
vaak halve baan, Ed zakte terug naar 
de 2e waaier waarin hij Jeroen zou te-
genkomen. Lenn en Erik hielden goed 
stand in de 3e waaier die ook flink uit-
gedund werd, helaas was hier geen 
samenwerking om nog richting de 2e 
waaier te rijden. 

Uiteindelijk kwamen al de 4 overgeble-
ven ‘kopstukken ‘ allemaal veilig maar 
wel gesloopt aan de finish, het karwei 
zat erop. Jeroemmeke werd weer 25e, 
maar in het eindklassement 22e . Eddy 
V. werd 28e . Hij kwam daarmee met 
nog  5 anderen  op 7min. 14 achter op 
de winnaar. Dankzij zijn winst in de pe-
lotonssprint werd hij toch nog 30e, de 
laatste prijswinnaar. Eigenlijk zou hij de 
helft van zijn prijs aan Robbert moeten 
geven, aan wie hij deze plaats te dan-

ken heeft (dan kan Robbert een nieuw 
binnenbandje kopen).

Na afloop zijn we gezamenlijk nog een 
pizzaatje en een drankje gaan nutti-
gen om wat op te knappen.
Hierna ging de karavaan nadat al-
les en iedereen erin zat weer richting 
Rijswijk. Fred bracht als opperhoofd 
zijn ‘kroost ‘ veilig thuis en stond toe 
dat er nog flink werd gesnoept en ge-
lachen. Wijngumes / zoete dropjes / 
paaseitjes / luikse wafels / toverdrank-
jes, alles ging er doorheen.
Wesselius & Wesselius mopperde bij 
aankomst in Rijswijk dat de karavaan 
flink doorreed (opperhoofd Spa aan 
kop?), misschien was ploegleider 
Kneet toch stiekem ook wel een beetje 
moe en was hij vergeten zijn volgauto 
in een hogere versnelling te schake-
len. Bij het hek van de Spartaan ston-
den de trouwe ‘supporters‘ de renners 
op te wachten. Ze waren blij ze weer 
ongeschonden, maar moe en vol-
daan weer terug te zien.

We kunnen terug kijken op een veel-
bewogen, zwaar maar zeker geslaagd 
en voor herhaling vatbaar koersweek-
end. Op naar de ‘Hel van Brabant‘ ( 
19/20 mei), die kasseistrookjes lusten 
de renners rauw.

Erik de Niet

Uw adverventie in het clubblad 
van uw club RWV De Spartaan?

Mail penningmeester@despartaan.nl
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De koers in cijfers:

Etappe 1
1e Erik Meerkerk     3:06:34                                                
9e Lenn Harrevelt   3:08:44                                                
25e Jeroen Wesselius   3:09:47                                          
44e Eddy Vrauwdeunt  3:10:44                                         
45e Robbert Schaap  3:10:44                                             
80e Erik de Niet   3:10:44

(189 starters / 122 geklasseerd)        

Eindklassement                                                    
1e Marcel Wouters                                               
22e Jeroen Wesselius                                           
30e Eddy Vrauwdeunt
38e Lenn Harrevelt                                              
51e Erik de Niet                                                         
 
(59 geklasseerd)

Etappe 2
1e Jacques Schuit        3:03:49
25e Jeroen Wesselius   3:08:44
28e Eddy Vrauwdeunt  3:08 :44
49e Lenn Harrevelt       3:13:01
50e Erik de Niet           3:13:01

(157 starters / 67 geklasseerd)

Ploegenklassement
1e WV Princenhage
7e  RWV de Spartaan     

(33 ploegen gestart)
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Dan een paar dingen nog. Als je ze 
niet begrijpt zou ik volgend jaar mee-
gaan (of juist niet):-)

• Het kan dus wel. Iedereen had een 
helm op. 

• Het weer was niet beter het laatste 
weekend van maart.

• Het was meer een teambuilding-
weekend dan een trainingsweekend.

• Martijn kan aardig rennen met z’n 
fiets, maar op zijn schouder zou beter 
zijn.

• Met een gebroken spaak rijdt Martijn 
harder bergop dan bergaf.

• Fils moet echt een nwe rug nemen.

• als je iemand “doet” dan masseer je 
hem of haar.

• Echt steil was de route niet want dan 
zou Sirik het niet kunnen bijhouden.

• Fils is blij, want met Sirik in de buurt is 
hij niet meer “De Dikke”.

• Don een keer serieus heeft gepraat 
dit weekend.

• Selmar vond het heel gezellig, maar 
het was geen typisch trainingsweek-
end.

• Bert heel blij was met de volgwagen 
op zondag.

• Selmar nu al een haat/liefde verhou-
ding heeft met Jeroen.

• Ik weer lekker bijgetankt heb dit 
weekend. Ik was niet de enige.

• met Jan fietsen natter was dan zon-
der. 

• Lenn stond geparkeerd op de 
Wanne. Helaas geen foto.

• Jeroen 2x de hele bierkaart heeft 
gedronken. Dankzij de waardin niet 
op een avond.

• Alles weer prima verzorgd was in de 
lanterfanter.

• Git Jaap’s fiets maar weer binnen 
gezet heeft. 

• Don piepende overschoenen heeft. 
Zit een badeend in.

• Christian z’n ketting niet gesmeerd 
had. 

• Een gps niet zaligmakend is.   
 Kaartlezen ook niet.

• Sietske best klimtalent heeft.

Trainingsweekend Ardennen 
Het trainingsweekend van de renners in de Ardennen is weer geweest. Zeer 
geslaagd net als vorig jaar. Jaap heeft het weer prima georganiseerd. 
Herberg De Lanterfanter met Git en Ed stond weer garant voor gastvrijheid en 
gezelligheid. 

Voor een indruk citeer ik Peter Fils op twitter:”3 dagen Ardennen met 
#despartaan: 290km gefietst, 14 uur geslapen, liters bier gedronken, 2 kilo 
aangekomen (?) en nu benen van hout..#rust”
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• Nu duidelijk is dat Malaya en 
Manman pech hebben dat ze ieder 
slechts 50% van het talent van hun va-
der hebben gekregen.

• Bij de watervallen van Coo scheidde 
de a groep zich af.

• Bert met kiespijn nog steeds harder 
rijdt dan de hele A-groep.

• Nico volgend jaar weer mee moet. 

• Selmar best aardig is voor iemand 
van voorheen Trias.

• Je van kriekenbier enorm snurkt.

• Ook als je de gehele bierkaart ge-
dronken hebt.

• Jaap nu weet dat Peter B. eigenlijk 
Peter v.B. heet.

• De thuisblijvers weer wat gemist heb-
ben.

• Sander precies tussen de A en 
B-groep inzit. Beide kan hij niet bij blij-
ven.

• De duvel zaterdag om half acht al 
op was.

• Een bierfles prima bier kan bevatten, 
maar ook lekke banden kan veroorza-
ken.

• Elke dag mondde uit in een finale. 
Goed om de training van de dag vol-
ledig teniet te doen.

• Bij de spartaan kop over kop bergop 
gereden wordt.

Sirik Deerenberg 
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      www.cyclingteamspartaan.nl

Het weekend begon voor mij met het 
volladen van de bus en een goed ge-
sprek met de vrouw van Nico Alberts. 
Nico is een drijvende kracht achter 
het hele team. Zij gaf een korte en 
krachtige schets van zijn opperbeste 
gemoedstoestand en vond het leuk 
om nog eens te horen hoe Nico’s bij-
drage door iedereen bijzonder wordt 
gewaardeerd. Ja, hij heeft ook ge-
woon een gezin en het is soms wat 
schipperen tussen het thuisfront en 
de Spartaan. Hoe dan ook, Nico had 
zich gemeld, hij was met Daan, Martin 
en Juul in Zeeland aangekomen. 
Ondanks een rit van 100 km met spec-
taculaire tegenwind stonden zij al-
weer gewoon te tafeltennissen! (Welke 
wielrenner haalt het in godsnaam in 
zijn hoofd om te gaan tafeltennissen, 
maar goed, wel met hun wielren-
schoenen aan, dat dan weer wel).

Bij aankomst met de bus bleek dat het 
in Zeeland nog echt donker kan zijn. 
Dat zijn wij Randstedelingen niet meer 

gewend. In het donker namen we dan 
ook een afslag te vroeg en kwamen 
onverwacht volkomen vast te staan in 
de zompige Zeeuwse kleigrond. Flink 
gas geven hielp niet echt. Sterker nog, 
de bus zakte steeds verder weg en de 
Zeeuwse aardappelen vlogen ons let-
terlijk om de oren. Direct blijkt dan uit 
wat voor hout de jeugdrenners Ide en 
blonde Max gesneden zijn. Zij spron-
gen zonder iets te hoeven vragen uit 
de bus en duwde hem zo uit de smur-
rie. En dat gewoon met ondertussen 
de i-pod al twitterend in de hand hé. 
Dat is pas echt stoer. Krachtpatsertjes 
zijn het. Helaas zat vooral Ide door het 
slippen van het rechtervoorwiel vol-
ledig onder de modder, maar daar 
maalde hij niet om. De mannen veeg-
den hun i-pod schermpjes schoon en 
doken zo de bus weer in. Een goed 
begin is het halve werk en met al dat 
veldrijden zijn ze wel wat gewend.

Aangekomen bij het schitterende huis, 
bleek al heel snel dat de begeleiders 
van het CT team elkaar goed wisten 
aan te vullen. 
Jantine ‘regelt alles’ Hubert denkt ei-
genlijk aan alles en iedereen (behalve 
aan zich zelf). Dagen van voorberei-
ding, het huis uitzoeken, alle bood-
schappen doen, kamerindelingen 
maken, etc, etc. en geen moment stil-
zitten: ‘Dat kan ik nu eenmaal niet zo 

Cycling Team Spartaan op Zeeuwse wegen.
Het Cycling Team Spartaan is een ongekend succes. Niet alleen de eerste 
overwinningen zijn binnen, van ploegentijdrit tot diverse koersen, er zijn ook 
signalen van buiten de vereniging die er niet om liegen. Concurrerende 
wielerploegen vragen zich vertwijfeld af waar al die Tacx mannen voorin het 
peloton toch opeens vandaan komen. Maar ook, hoe is het de ploegleiding 
in hemelsnaam gelukt om zich door allerlei bureaucratische en bestuurlijke 
beslommeringen heen te werken, ‘spirit’ in een jeugdgroep te brengen en een 
bijzonder professioneel ogende outfit en tal van voorzieningen te regelen? 
In dit verslag van een weekend op de Zeeuwse wegen word een tipje van de 
sluier van de succesformule opgelicht.                    
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goed, daar word ik onrustig van’. Het 
feit dat zij consequent het zout vergeet 
en moedwillig haar eigen kind, Jitske 
(arm kind), voor Nathan verwisselt, 
‘een zoon is eigenlijk best wel leuk’, 
verdwijnt daarbij in het niet. 
Nico ‘The Stig’ Alberts is in korte tijd 
een fenomeen geworden. De jeugd 
kijkt tegen hem op. Ik hoorde twee 
jeugdrenners tegen elkaar zeggen: 
‘Kijk moet je Nico eens zien rennen, 
dat ziet er opeens heel gek uit’ … ‘ja 
dat wel, maar hij is wel heel cool’. Dat 
typeert eigenlijk heel goed wat Nico 
voor de jeugdrenners betekent. In fy-
sieke zin staat er geen maat op Nico. 
Het schijnt dat hij ooit in een extreme 
onweersbui, midden in de nacht op 
de Zeelandbrug een zware inslag 
heeft getrotseerd en vervolgens ge-
woon zijn band heeft vervangen. 
Andere zeggen dat hij hierna op on-
verklaarbare wijze opeens heel hard is 
gaan rijden. Hard rijden is bij hem dan 
ook echt hard rijden. Hij weet als geen 
ander wat het betekent om als renner 
te leven. En ……zijn blik alleen al is voor 
iedereen voldoende om te begrijpen 
wat hij ergens echt van vindt. 
Dimitri ‘D1,D2’ de Jong, is het geweten. 
Hij weet als geen ander wat er bij komt 
kijken om een groep onstuimige jeugd 
te begeleiden. Je zal hem niet horen 
klagen als er iemand, om wat voor 
reden ook, het in de groep even niet 
bij kan houden en door hem geduwd 
moet  worden. Hij blijft altijd een heer.
Theo ‘80 km in sprint’ Groen was in zijn 
militaire diensttijd sergeant majoor en 
weet die rol nu wederom feilloos op te 
pakken. Zowel richting het bestuur als 
richting de Jeugd. Als je niet luistert, is 
het wat hem betreft ‘opzouten’ gebla-
zen, spullen pakken en naar huis. 

De eerste avond was het opvallend 
snel rustig op de kamers. Behalve dan 
in de kamer op de begane grond 

(naar later bleek qua samenstelling 
bewust gepland door Jantine, zij kent 
haar pappenheimers). Daan, Nathan, 
Ide en Guus bleken aan elkaar ge-
waagd en bovendien een groot talent 
voor het betere vloekwerk te hebben 
(ook handig hoor als je dat kan, zeker 
als je ook regelmatig voorin het pelo-
ton zit). Maar ook het verkruimelen van 
gevulde koeken in andermans schoe-
nen en deze schoenen vervolgens 
weer over het hoofd van de ander uit-
strooien ging hen goed af. De dames-
kamer, maar ook de Max, Max, Martin 
kamer waren snel stil. Hoewel, naar 
later bleek, heeft er enige uitwisseling 
tussen de kamers plaatsgevonden. 
Omwille van de bescherming van de 
anonimiteit van de jeugdrenners hier 
even geen namen.

De volgende dag stond gelijk een 
stevige rit op het programma. Wat 
mij overigens onderweg opviel was 
de vriendelijke bejegening door het 
Zeeuwse volk. Je merkt dat Taxc zelfs 
hier een begrip is. 
Theo zat in de ploegleidersauto en wa-
ren we na 2 minuten kwijt. We hadden 
gelijk een verkeerde afslag genomen. 
Moet Theo bij de instructie natuurlijk 
ook niet de kaart op z’n kop houden. 
Tja, daar dan doe je dan later natuur-
lijk niet veel meer aan. Maar goed, ge-
lukkig vond hij met zijn wagen vol met 
communicatieapparatuur, een com-
pleet biodynamische hartslagcentrum 
en veel heel veel bidons, later weer 
aansluiting. In de tussentijd werden de 
oortjes, bij afwezigheid van Theo, door 
de renners vooral gebruikt om allerlei 
smerige taal naar elkaar te toeteren. 
Maar toch ook een goedbedoeld af-
scheidsliedje voor Theo. Helaas kon hij 
het zelf niet horen.
Na 35 km vond de splitsing plaats. 
Twee groepen vooral om op eigen 
trainingsintensiteit te kunnen rijden. 
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Kijk daar heb je weer zoiets. Er is over 
nagedacht. Het heeft ook helemaal 
niets met de kwaliteit van de renners 
als zodanig te maken, immers in beide 
groepen zit voldoende potentieel om 
het professionele topniveau te kunnen 
halen. Soms is het ook gewoon zo dat 
je bijvoorbeeld langere tijd ziek bent 
geweest of heb je er om wat voor re-
den ook even geen ‘zin an’. Ook hier 
weer iets moois van het team. Dit kan 
dus gewoon. Iedereen is gelijk aan 
elkaar en respecteert elkaars keuze, 
geen vervelende vragen of opmerkin-
gen, onderlinge wedijver, sinecure of 
haantjes gedrag.

Zelf ben ik, onder leiding van Nico, 
meegereden met de groep die het 
idee had om eens stevig te gaan rij-
den. Dit is natuurlijk betrekkelijk, maar 
toch moest ik zelf, om überhaupt bij 
te kunnen blijven, de rode zones op-
zoeken. De krachten van Martin en 
Ide bleken ongekend. Zij schroom-
den het kopwerk niet. Daan had de 
opdracht bij de meisjes te blijven en 
hield zich hier maar al te graag aan. 
En de meiden zelf? Bikkels zijn het die 
zich niet gek laten maken. In de mid-
dagtraining nog even lekker 30 km 
door de mist gefietst. Jantine en ik 
twijfelde aanvankelijk even over de 
kwaliteit van onze contactlenzen. Na 
afloop was iedereen zeiknat. En dat na 
een ochtendtocht van ruim 100 km. En 
geen gezeur onder de renners hoor!

De tweede dag stond 75 km met een 
individuele tijdrit over de Zeelandbrug 
op het programma. Nu zat Jantine in 
de ploegleiderswagen. Naar bleek 
kan deze auto ook gewoon over be-
trekkelijk smalle  fietspaden rijden. Je 
moet dan gewoon, bij vloekende en 
tierende fietsers, even de andere kant 

op kijken, aldus Jantine. Knap hoe zij 
met al die apparatuur en informatie 
om zich heen (uitslagen van hartsla-
gen, fietskaarten, tom tom,s oortjes-
communicatie, radio, telefoon, sms-
twitterverkeer) überhaupt de auto op 
de weg wist te houden. Haar aanwe-
zigheid werkte zeer motiverend voor 
de renners. Als het echt niet meer ging 
of na de tijdrit eventjes bij haar uitbla-
zen. Tussendoor wist ze ons ook nog 
eens aan te moedigen en zelfs te fil-
men. Ik wist dat vrouwen goed zijn in 
multitasken, maar dit ging echt heel 
ver. Respect, ‘Beter jij soms ook aan je 
zelf denken’ , zou Daan zeggen.
Helaas kreeg Theo vlak voor de finale 
een enorme krampaanval en reed 
blonde Max onverhoopt het Zeeuwse 
zand in. In die finale toch nog even 
een stevige inzet van Daan (dat hij dit 
later moet bekopen met een kniebles-
sure mag de pret niet drukken). Een 
versnelling die nagenoeg alle renners 
deed afhaken. Knap dat Ide op het al-
lerlaatste moment zelfs Daan nog wist 
te passeren. Ik hoorde later dat zij al-
lebei ook nog gewoon hadden zitten 
twitteren op de fiets. Dat is dus de mo-
derne jeugd.

Ik kijk terug op een fantastisch week-
end en dat geld, denk ik, voor ieder-
een. We hebben met z’n allen enorm 
genoten en voelde ons, als begelei-
ding, bevoorrecht om met deze ren-
ners samen te mogen wielrennen.
Dan nog even de vraag, wat is nu de 
kracht van het CT Spartaan? Het blijkt 
vooral lol maken te zijn. Lol in het fiet-
sen gecombineerd met een gedre-
venheid en een hoop organisatieta-
lent. 
    

Reijer “dit is het nieuwe wielrennen” 
Mahieu
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Inleiding jeugdredactie
De jeugdredactie heeft een wat roerige tijd achter de rug. Groeien gaat 
gepaard met groeistuipen en daar hebben wij wat last van gehad. Hierdoor 
hebben wij eigenlijk te weinig energie gestoken in ons deel van het clubblad. 
Maar niet getreurd in het volgende nummer komen we terug met verslagen 
van het NK en de vaste rubrieken. 

De vaste rubrieken dit maal;
• Agenda
• Column van S.P. Sp®aakvlug
• “Live” verslag bijzondere evenementen

De jeugdredactie zal zo vaak mogelijk aan anderen vragen een verslag 
te schrijven, maar dat merken jullie van zelf wel. De bedoeling is dat het 
jeugddeel en de website een eigen jeugdig gezicht gaan krijgen. Vandaar de 
herhaalde oproep voor een derde jeugdlid als redactielid!

Agenda
Te verwachten;
Mini Wegwedstrijden (MWW)
Clubkampioenschappen jeugd

Gepland
09 juni - NK-jeugd te Elim, http://www.nkjeugdwielrennen2012.nl 
17 juni - Mini Wegwedstrijden Spijkenisse
24 juni - Mini Wegwedstrijden Den Haag 
01 juli - Mini Wegwedstrijd bij De Spartaan (Wielrennen)
07 t/m 10 September - Jeugdkamp
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De Spartaan draait namelijk op haar 
vrijwilligers en die doen dat met al 
hun inzet en emoties! Dat is waar een 
bloeiende vereniging op kan draaien! 
Nooit een saai moment dus! Want 
hebben we als club een nieuwe af-
deling het licht laten zien, een heus 
Cycling Team, blijkt het gehele zooi-
tje de landelijke politiek na te streven. 
Wat een geruststelling dat ook binnen 
de Spartaan goed bedoelde initiatie-
ven kunnen leiden tot een (politieke) 
Soap! Iedereen denkt mee, iedereen 
praat mee, iedereen vanuit de eigen 
goede bedoelingen en het liefst zon-
der al te veel regie van bovenaf! We 
doen het toch allemaal voor de club!?

Eigenlijk willen vrijwilligers helemaal 
niet plannen of zich bezighouden met 
beleidsplannen. Daar hebben we 
toch een bestuur voor? Vrijwilligers 
willen fietsen, aanmoedigen, sleute-

len, parcours verzorgen of gewoon 
gezellig keuvelen langs het parcours. 
Sp®aakvlug herkent dit laatste en het 
maakt dat hij zich thuis voelt bij De 
Spartaan.

Het groeien vanuit een jeugdafdeling 
naar een volgend stukje Spartaan ge-
schiedenis kent zo haar groeistuipen! 
Vrijwilligers en emoties moeten wor-
den beteugeld en gestuurd. Dat lukt 
al die vrijwilligers, toch maar weer, het 
kost wat moeite en politieke overtui-
ging. We slingeren heen en weer als 
in een politieke rollercoaster, maar 
de koers staat vast, verbeteren van 
de doorstroming van jeugd naar het 
volwassen fietsen! De identiteit blijft 
overeind, een duidelijke blauwe wie-
lerploeg! Sp®aakvlug maakt zich niet 
meer ongerust!

S.P. Sp®aakvlug

Column S.P. Sp®aakvlug 
Groeistuipen! Van jeugd naar Cycling Team? 
Sp®aakvlug maakt zich niet meer ongerust! Eindelijk gaat het licht aan in 
mijn hoofd, de Spartaan is gewoon een normale club zoals vele andere in de 
sportcultuur van dit in een identiteitscrisis verkerende stukje Europa!

Gewoonlijk wordt er met elke nieuwe 
renner op de training van de dinsdag-
avond apart het parcours opgegaan. 
Ze krijgen training in opstappen, rem-
men, afstappen, enz. Ondertussen 
wordt gekeken hoe de balans is en 

stuurvaardigheid. Een belangrijk on-
derdeel van die training is ook de vei-
ligheid. Ze moeten bijvoorbeeld weten 
dat als er “HOOG” geroepen wordt, 
ze niet naar de vogels moeten kijken, 
maar rechts moeten gaan rijden. Er 

Niet meer wachten tot na de zomervakantie!
 
De jeugd afdeling krijgt veel aanmeldingen voor het wegwielrennen. Ze komen 
binnen via de jeugdpagina van De Spartaan. In de afgelopen winter hebben 
14 kinderen zich aangemeld om te komen trainen bij De Spartaan. Omdat in 
de winter het slecht is om te beginnen met de training , moesten ze wachten op 
beter weer. In maart was het zo ver.
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wordt bij de individuele training geke-
ken met welke trainingsgroep meege-
reden kan worden. Soms rijden ze de 
eerste training al achteraan de groep 
mee. Als nieuwe renners nog niet na 
de eerste keer veilig in een groep mee 
kunnen rijden, wordt de volgende trai-
ning weer apart met ze gereden. Soms 
moet er, als de motorische ontwikke-
ling van een renner nog niet ver ge-
noeg is, geadviseerd worden nog een 
half jaartje te wachten. 
De grote belangstelling om te komen 
trainen bij de Spartaan betekende wel 
dat de wachtlijst wel erg lang werd. Als 
we steeds maar een of twee  kinderen 
mee konden laten trainen, zou het wel 
eens tot de grote vakantie duren voor 
ieder aan de beurt zou komen. Dat is 
natuurlijk veel te lang als je graag wilt 
wielrennen. Daarom is er dit jaar voor 
het eerst een aparte training voor 
nieuwe renners georganiseerd.
 Acht trainers stonden klaar om met de 
renners het parcours op te gaan. Door 
hun inzet was deze avond mogelijk. 
Een aantal kinderen moesten een fiets 
lenen. Gelukkig wilde Peter van der 
Peet weer helpen door de leenfietsen 
aan te passen aan de maten van de 
renners. Met Marcel van Mil achter de 
bar hoefden de ouders ook niet op 
een droogje te zitten.

Op woensdag 28 april stonden 10 
gespannen koppies te wachten tot 

zij aan een trainer gekoppeld wer-
den.  Opvallend was het grote aan-
tal schaatsers, die er bij stonden. 
Wielrennen is natuurlijk een goede 
combinatie met schaatsen. Na een 
kort moment van chaos hadden de 
renners een trainer, die ze soms moes-
ten delen met een andere renner. 
Peter sleutelde ondertussen hard om 
enkele renners op een leenfiets te krij-
gen. 
Eerst werden de basisvaardigheden 
zoals opstappen, fietsen, remmen, 
sprinten en zwaaien naar de koningin 
geoefend. Na een halfuur verzamel-
den de renners zich bij de jurywagen. 
Door ze in een groep samen te laten 
rijden kregen ze het gevoel dat het 
echt wielrennen werd. Na het slalom-
men was de training alweer voorbij.  
Alle renners kregen na afloop te horen 
in welke groep zij de dinsdag daarop 
mee konden rijden.
Terwijl de renners buiten rondreden, 
kregen de ouders een korte introduc-
tie op het wielren -ouderschap en de 
trainingsopbouw bij de jeugd. Om het 
belang van goed drinken te onderstre-
pen kregen de ouders een bidon van 
de Spartaan voor hun kinderen mee.

Met deze avond hebben veel kin-
deren een plezierig begin ge-
maakt met hun wielercarrière. 
    

Geo Burghgraaff
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Het vinden van de juiste weg, een 
zwakkere rijder uit de wind zetten of op 
hem of haar wachten, een duwtje in de 
rug en behulpzaam bij pech, zoals een 
lekke band. Als dit laatste gebeurt valt 
de groep even in tweeën, zij die geen 
weet hebben van de pech en zij die bij 
de pechvogel rijden. En dan gebeurt 
het. Dan komt de Wegenwacht langs, 
de man die veelal ook voorin zit, maar 

ook regelmatig zich laat terugzakken 
en daarbij kijkt hoe iedereen erbij zit. 
Hij gooit zijn fiets aan de kant, neemt 
de situatie in ogenschouw en han-
delt direct. Met zijn technische kennis 
helpt hij snel de klus met de pechvo-
gel en andere bereidwilligen te klaren 
en het peloton kan zijn weg vervol-
gen………..….............................................

Toerprogramma 2012
Wekelijks
’s Zaterdags:   Vertrek van de toerploegen A en B om 9.00 uur
’s Zondags:   Vertrek toerploeg om 10.00 uur  
Dinsdagavond  Vertrek om 19.00 uur 
Donderdag   Fietsen met Hans, vertrek om 9.30 uur 

12-13 mei:   Thijs Herben memorial
   (info: Hans Beudeker)

7-10 juni:   Trois Ballons
   (info: Rob Havermans)

9 juni:   Hel van Stavenisse; vertrek 8.00 uur vanaf clubhuis
   (info: Martin Bonsema

14 juni:   Rondje Veluwe; vertrek 9.00 uur vanaf clubhuis
   (info: Bert van Ruitenbeek)

23 juni:   Hel van Wageningen
   (info: Rob Havermans)

7 juli:   Marmotte
   (info: Henk Harrevelt)  

    

De Wegenwacht
In het peloton zitten allerlei fietsers, fietsers met allerlei verschillende karakters. 
Fietsers die het tempo omhoog stuwen, fietsers die steeds de kop nemen, 
fietsers die precies weten hoe uit de wind te zitten, en ook fietsers die altijd 
bereid zijn om anderen te helpen.
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Na juni 2010 heeft het fietsen op een 
laag pitje gestaan en is veel tijd gaan 
zitten in de verbouwing van een voor-
malige stal, die bij ons huis staat, tot 
gastenverblijf. Onlangs zijn we van 
start gegaan!! Zie website (www.het-
bontevarken.nl)!! Het gastenverblijf is 
vernoemd naar het buurtschap Het 
Bonte Varken zoals deze woonomge-
ving vroeger werd benoemd.
Eind vorig jaar heb ik het fietsen weer 
een beetje opgepakt. Het is hier heer-
lijk fietsen in de Krimpenerwaard. 
Maar wat ik toch wel een beetje miste 
is het fietsen met een toergroep. Dus 
dit voorjaar ben ik naar Excelsior in 
Gouda gegaan om eens te zien hoe 
het daar aan toegaat. Hier verlies 
je toch wel het plezier in het fietsen. 
Verplicht twee aan twee fietsen en na 
een fluitsignaal een plekje opschui-
ven. En als je harder dan dertig rijdt 
krijg je horen dat je te hard gaat!!
Voor mij was dat een goede stimu-
lans om weer richting Rijswijk te gaan. 
Al weer een week of zeven fiets ik nu 
donderdag  ‘s ochtends vroeg richting 
Rijswijk om daar dan een rondje met 
merendeel inmiddels vutters te rijden.  
Zo doordeweeks is dat mogelijk voor 
mij omdat ik al weer een jaartje tot de 
minder fortuinlijken onder ons behoor 
die onvrijwillig thuis zitten.
Het bevalt me erg goed zo weer met 
het bonte gezelschap diverse plaat-
sen aan te doen. Bijna altijd mondt 

het uit in leuke ronde met steevast een 
stop voor een bakkie, puntje en wat 
slap geouwehoer. Complimenten aan 
wegkapiteintje Hans!! Voor mij zijn dit 
goede duurtrainingen omdat ik ook 
de weg naar huis nog moet aanvaar-
den als eerder afslaan geen optie is. In 
totaal fiets ik dan ergens tussen de 110 
en 160km.
Met deze kilometers in de benen ga 
ik binnenkort naar de Alpen om daar 
een goede vriendin aan te moedi-
gen bij haar streven zes keer de Alpe 
D’Huez  te beklimmen. Daarnaast zal 
ik het niet nalaten een aantal mooie 
cols te beklimmen. Rest mij, voor wie 
eens een donderdag vrij is of vrij kan 
nemen, de aanbeveling te doen om 
eens aan te sluiten bij de groep “fiet-
sen met Hans”!!!

Hans Binnekamp
Naschrift:
Elke donderdag om 9.30 uur zijn er 
mede afhankelijk van het weer 10 tot 
20 toerders aanwezig voor een rit van 
om en nabij 100 kilometer. Speciale 
aandacht voor 14 juni. Die dag is het 
vertrek om 9.00 uur en gaan we met de 
auto richting de Veluwe, alwaar onder 
leiding van Bert van Ruitenbeek een 
rit wordt verreden van ca. 120 kilome-
ter met als afsluiting een eenvoudige 
maar voedzame lunch. 

..........de wegenwacht is Hans Boersen.

“Fietsen met Hans” op donderdagochtend.
Ik ben al weer wat jaartjes (consumerend) toerlid van De Spartaan. Het 
was alweer in 2007 dat ik samen met mijn vrouw vertrokken ben van een 
bovenhuis in hartje centrum Delft naar een dijkhuis in de Krimpenerwaard 
aan de Hollandsche IJssel (10 min van De Loet). Helaas sloeg voor mij het 
noodlot (agressieve vorm van kanker) toe eind 2007, enkele maanden, na onze 
verhuizing. Gelukkig ben ik deze ziekte, die nog met veel taboes is omgeven, 
mede door mijn redelijke getraindheid, goed te boven gekomen. In juni 2010 
reed ik in het kader van de Alpe D’huzes drie keer achterelkaar naar boven!!!
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Daarom hebben wij de hulp ingescha-
keld van 2 nieuwe bestuursleden:
Sven Timmer: Wedstrijdcommissaris
Sytske de Jong: Coördinator meer-
daagse activiteiten

Wedstrijdcommissaris 
Voor de jongens en meisjes die serieu-
zer voor wedstrijden willen trainen zet 
Sven samen met de andere trainers 
een extra trainingsprogramma op. 
Naast de training op dinsdag zullen 
voor de ‘wedstrijdjongens – en meis-
jes’ extra trainingen worden inge-
pland op de donderdagavonden.  De 
opzet van deze trainingen zal zodanig 
zijn dat de techniek en conditie wat 
zwaarder aan de orde komen dan tij-
dens de dinsdagtrainingen. Vanwege 
de grotere uitdaging van het terrein 
zal deze training veelal plaatsvinden 
op het parcours van Zoetermeer. Meer 
gedetailleerde informatie zal snel vol-
gen.
Met elkaar zullen de deelnemers van 
de wedstrijdgroep ook een aantal 
wedstrijden gaan rijden. De bedoe-
ling is om gezamenlijk te ervaren wat 
het is om wedstrijden te rijden en hier 
een extra uitdaging in te vinden. Het 
is de bedoeling dat de drempel ook 
weer niet te hoog ligt; we hebben niet 
de ambitie om een profteam op te 
zetten.

Het trainingsprogramma zal starten 
op donderdag 3 mei. Wil jij meerijden 
met de ‘wedstrijdgroep’? Neem dan 
contact op met Sven via MTB@despar-
taan.nl of 06 42110075.

Coördinator meerdaagse activiteiten 
Sytske zal zich gaan richten op de 
meerdaagse evenementen die wij 
voor de MTB organiseren: weekend 
Ardennen, kampeerweekenden, 
Willingen, Bart Brentjens Challenge.
Zij draagt zorg dat we een onderko-
men hebben, er boodschappen zijn 
etc. Heb je nog leuke ideeën voor 
een weekend weg met de club? Laat 
Sytske dit dan weten via MTB@despar-
taan.nl of 06 49351316.

René blijft zijn rol als voorzitter/verte-
genwoordiger en penningmeester 
van de MTB vervullen door onze be-
langen te behartigen in het Algemeen 
Bestuur, bij de Gemeente Rijswijk etc. 
Als secretaris zal Emily jullie blijven 
voorzien van uitnodigingen, nieuws, 
verzoeken voor vrijwilligers, nieuwe le-
den etc.

 Wij zijn heel erg blij dat Sven en Sytske 
ons bestuur komen versterken en gaan 
voor een sportief, gezellig en afwisse-
lend seizoen! 

Het MTB bestuur, 

Sven en Sytske in het MTB bestuur.
Het MTB seizoen bij de Spartaan is weer in volle gang! Vorige week bijna 30 
man op de eerste training, onze trainers zijn op training bij de KWNU, een 
e-mailbox vol nieuwsgierigen die weleens met ons willen meetrainen, de 
eerste nieuwe leden hebben zich al aangemeld, een aantal Spartaners heeft 
zich ingeschreven voor marathons en andere wedstrijden, zondag gaan we 
met een leuke groep naar Dorst, het eerste trainingsweekend in de Ardennen is 
volgende week…Kortom: Er gebeurt van alles en er is veel te doen! 
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Deze vijf lui waren niet vies van een 
rondje MTB-en en zo trokken ze erop 
uit om de omgeving te verkennen. Het 
was een tocht van jewelste en toen ze 
terugkwamen hebben ze nasi gege-
ten. Terwijl zij in de living mooie ver-
halen zaten op te scheppen, arriveer-
den de andere drie en zo was het MTB 
clubje compleet.  Deze afvaardiging 
van acht Spartaners kwam hier bijeen, 
allen met een en hetzelfde doel en dat 
was om een bikkelhard trainingspro-
gramma af te werken. 
Toen alle spullen uit de auto’s waren 
gehaald en een rondleiding door het 
luxueuze appartement met bubbel-
bad en sauna was gegeven voegden 
de laatkomers zich bij de anderen om 
te genieten van een aantal mooie 
en bovenal sterke verhalen van de 
Ghostrider.  Nog voor middernacht 
ging een ieder stoked naar bed om 
de volgende ochtend fris en fruitig ten 
strijde te kunnen trekken. 
De eerste vroege vogel trok zijn oogle-
den op toen hij de haan, van de naast-
gelegen boerderij, hoorde kraaien bij 
het krieken van de dag. Onder het 
mom van de morgenstond heeft goud 
in de mond stapte hij uit bed om een 
heerlijke pot koffie te zetten, opdat de 
rest door de indringende geur van vers 
gezette koffie ook in rap tempo zijn 
nest zou uit stappen. Beneden in de 
keuken kwam hij tot de ontdekking dat 
er geen koffie op de boodschappen-
lijst had gestaan. Dan maar luidruchtig 
de ontbijttafel dekken zodat ze alsnog 
snel wakker zouden worden. Een voor 

een kwamen de anderen nu ook naar 
beneden, voordat de laatste zich na 
een uitgebreide douche wakker had 
gemaakt, waren veel van de voor-
bereidingen voor een heerlijk avond-
maal al getroffen, de soep stond al te 
trekken en de pasta was reeds afge-
kookt. Rond een uurtje of half negen 
zat iedereen aan de ontbijttafel en ge-
noten zij van een wake up boost met 
een kopje krachtige kruidenthee. 
Om kwart over tien vertrokken wij on-
der enigszins vochtige en bewolkte 
omstandigheden onder leiding van 
onze navigator Vincent de heuvel op.  
De eerste twintig minuten reden we 
onszelf warm richting Stavelot met een 
stijgingspercentage wat ergens lag 
tussen de 14 en 19 procent. Uiteraard 
is dit vrij pittig te noemen, maar iedere 
MTB-er weet dat in de meeste geval-
len na een klimpartij ook een afdaling 
volgt en dus rijdt ie volhardend door,  
toevallig gold dit voor ons ook en zo 
begonnen wij aan een schitterende 
afdaling van wel ongeveer een uur 
door het bos. Daarbij reden we over 
natte modderige singletracks, met hier 
en daar een rotspassage over enkele 
steile stukken, hierbij was het noodza-
kelijk om ver achter het zadel te han-
gen om niet over de kop te slaan.  Met 
de adrenaline gierend door het lijf en 
het hart steady kloppend, kwamen we 
onderin Stavelot uit en reden we over 
de brug over de Amblève.
Sommigen van ons ontdekten dat we 
hier uit waren gekomen aan de voet 
van de Stokeu. Na een korte en hef-

MTB Weekend Stavelot.
Op  een bewolkte lentedag ergens tegen eind april vertrokken vijf  Spartaners 
vrijdagochtend vroeg met hun MTB naar de fabelachtige Hoge Venen in 
L’Ardenne Bleue, naar een plaatsje dat gelegen is in een zeer bosrijke en 
heuvelachtige omgeving dat bekend staat om de vele baggerige singletracks, 
Stavelot om precies te zijn. 
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tige discussie bleek dat iedereen van 
mening was dat wij als MTB-er deze 
kuitenbijter, ook al lag er ons inziens 
te veel asfalt,  moesten en zouden be-
dwingen.  Een enkeling piste nog even 
zijn zenuwen weg en de Amblève vol 
alvorens te beginnen aan deze pittige 
klim. 

Wie de link http://kuitenbijters.com/
index.php/de-cols-en-de-cotes/29-
stockeu-stavelot opent kan lezen 
dat het geen sinecure was om deze 
pukkel te beklimmen en wat trou-
wens leuk was, was dat we boven-
aan Eddy Merckx tegenkwamen. 
Bovengekomen werd besloten de 
groep in tweeën te delen, zodat ieder 
op een voor hem prettig tempo de 
dag kon afronden. 
Tijd om rustig te genieten van een 
lunch was er niet, er lagen immers nog  
vele kilometers met en soms ook zon-
der avontuurlijke MTBpaden voor ons 
en zo fietsten we kauwend op muesli-
bars stevig verder. Na een goede dag 
op de MTB te hebben gezeten, soms 
ernaast te hebben gelegen, eindig-
den we deze dag lopend door een 
dicht bos met bramenstruiken met een 
gevoel alsof we voortvluchtigen wa-
ren waar met helikopters naar werd 
gezocht. De volgende dag zou in dit 
gebied namelijk Luik Bastenaken Luik 
passeren en de helikopters verkenden 
alvast de route. Uiteindelijk bevrijd-

den wij onszelf van de bramenstruiken 
en stapten wij weer op onze MTBs, op 
het gras in de achtertuin van een be-
lachelijk grote villa. Gelukkig was er 
niemand thuis en ongezien konden 
wij de straat op en oversteken en zo 
weer bij ons onderkomen aankomen. 
De anderen waren net opgefrist en na 
het nemen van een douche en een 
heerlijke pasta maaltijd praatten wij 
elkaar even bij over de avonturen van 
die dag. 

De volgende ochtend trokken we er 
allen weer op uit na een heerlijke kop 
koffie en een goed ontbijt, richting 
Malmedy ging het nu. Daar aange-
komen reden we een rondje door het 
knusse centrum en kozen een leuk ter-
rasje voor een koffiepauze met een 
lekker Belgisch pintje. Na even de ver-
schillende routes rondom Malmedy in 
het Maison de Tourisme  te hebben be-
keken splitste de groep zich opnieuw 
om op eigen tempo het avontuur weer 
op te zoeken. Dit lukte uiteraard weer 
heel goed en wat leuk was, was dat 
Lars Boom hoi zei tegen Vincent toen 
hij toevallig bij het passeren van de 
renners langs het parcours stond. 
Aangezien de persen van het club-
blad alweer aan het warm draaien zijn 
volgt de volgende keer wellicht een 
wat uitgebreider verslag van de avon-
turen van de MTBers van het volgende 
uitje.  We kunnen concluderen dat 
dit weekend voor ieder bijzonder ge-
slaagd bleek waarbij ons gezamenlijk 
doel, het pittige trainingsprogramma 
af te werken goed is gelukt, aangezien 
de verhalen na terugkomst nog lang 
na gonstten onder de MTBers, sommi-
gen waren zo diep gegaan dat er na 
een week nog spierpijn over was van 
dit tweedaagse weekend.   We kijken 
allen uit naar het volgende MTB-event. 
     
   Jör Koster
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Wielerkleding
De Spartaan is met Tacx overeengekomen dat De Spartaan kleding verstrekt 
aan al zijn licentiehouders, zoals hier wordt omschreven.

Een Spartaanlid die onder de naam van De Spartaan een licentie heeft is ver-
plicht in clubkleding te rijden in alle wedstrijden en de trainingen waar hij of zij 
aan deelneemt.
 
De clubkleding wordt beschikbaar gesteld voor de volgende Licentiehouders:
Junioren, Nieuwelingen, Dames, Amateurs en Sportklasse. Deze categorieën 
kunnen jaarlijks tegen een zeer gereduceerd bedrag van €20,- per kledingstuk 
het volgende aan Tacx kleding krijgen:
 • 2 Wielerbroeken (2 korte broeken of 1 lange broek en 1 korte broek)
 • 2 Wielershirts (2 korte shirts of 1 lang shirt en 1 kort shirt)
De renners komen voor kleding in aanmerking als zij de licentie en de contributie 
voor het betreffende jaar hebben betaald.
 
De kledingstukken voor het gereduceerde bedrag kunnen 1 keer per jaar op 
een aangegeven moment besteld worden (dit zal in november/december zijn 
en wordt ruim van te voren aangekondigd in het clubblad en op de website). 
Een nieuw lid kan buiten het bestel moment de kleding aanschaffen voor het 
gereduceerde bedrag.
 
Licentiehouders die meer kleding wensen kunnen tegen inkoopprijs kleding bij-
kopen. Ook voor Spartaanleden die geen van deze licenties hebben is het mo-
gelijk om de kleding tegen inkoopsprijs aan te schaffen. Zo maakt de Spartaan 
het voor iedereen mogelijk om tegen een laag bedrag fietskleding te kopen van 
wedstrijdkwaliteit.

Gedragscode
Leden dienen de contributie op tijd te betalen, de aanwijzingen van het bestuur 
op te volgen en zich op het terrein en daarbuiten zo te gedragen dat zij de ver-
eniging geen schade berokkenen. Licentiehouders dienen aan de verplichtin-
gen die uit het sponsorcontract Tacx volgen, te voldoen.





Waldorpstraat 15F (1.500 m2)     2521 CA Den Haag       070 - 390 75 74
Volendamlaan 710 (400 m2)        2547 CK Den Haag       070 - 323 51 69
Amsterdamstraat 1 (1.200 m2)   2711 GX Zoetermeer    079 – 351 16 19


