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Thijs Brugging: ‘Fietsen leek mij wel leuk’

Twee dagen sport en plezier bij
Wielervereniging De Pedaalridders
Lansingerland – Waar het in
het verleden gebruikelijk was de
landelijke jeugdwedstrijden van
De Pedaalridders Lansingerland
bij Flora Holland te houden,
dit jaar wordt gekozen voor
een andere locatie. De Willem
Alexander roeibaan (Eendragtspolder, Zevenhuizen) zal 7
en 8 juni het strijdtoneel zijn
voor de jongste jeugd op de
fiets. Wedstrijden die al jaren
niet meer weg te denken zijn,
te meer omdat de vereniging
nu twee dagen voor het evenementen heeft gepland. Thijs
Brugging uit Bleiswijk zal één
van de lokale rijders zijn die
strijd voor een podiumplek.

leuk. En ik moet zeggen; het bevalt me
goed. Het trainen blijf ik altijd nog
leuk vinden. Natuurlijk is het leuk dat
mijn vader mee gaat. Hij is ondertussen ook een Pedaalridder. Het leuke
van deze sport is dat je veel in andere
plaatsen komt door de verschillende
wedstrijden.”

Beroepsrenner Thijs
Thijs weet dat het maar voor weinig
renners is weggelegd om van je sport
je beroep te maken. Echter, ook hij
heeft wel verwachtingen voor de
toekomst en nog meer wensen wat
betreft de wielersport. “Ik zou best
later beroepsrenner willen worden.”
Een basis voor succes is al gelegd als je
hoort dat hij dit seizoen al tweemaal
als eerste over de streep is gekomen
in de categorie vijf waar hij zijn wedstrijden rijdt. “Bij Ahoy (Rotterdam)
en in Dordrecht heb ik gewonnen. Die

laatste wedstrijd vond ik tot nu toe
het hoogtepunt. De slechtste ervaring
was een jaar ervoor. Maar je kan ook
niet altijd als eerste over de streep
komen.”

Organisatie

Rotterdam. Premies zijn beschikbaar
gesteld door Jan Groen vloer- en
wandtegels Bleiswijk, Informatique
en Univé Verzekeringen plus Breman
installatie techniek Berkel en Rodenrijs. Met andere woorden; de aanmoedigingen voor de jongste sporters om
er iets leuk en goeds van te maken zijn
volop aanwezig.

Sponsors

Jonge Pedaalridder

Ook de bedrijven en ondernemers uit
Lansingerland hebben zich weer van
de goede kant laten zie door het initiatief van de wielerclub te steunen en
prijzen beschikbaar te stellen.
Bloemen zijn er van Bloemen Import/
export Bedrijven Hans Vollebrecht
Bleiswijk. Sierprijzen worden beschikbaar gesteld door Advocaten Kantoor
Eversheds- Faasen Brainpark uit

Ook Thijs Brugging (11) zal, dicht bij
eigen huis en haard, voor het tweede
jaar aan de landelijke jeugdwedstrijden deelnemen. De jonge Pedaalridder zegt vijf maal per week te trainen
en heeft in zijn vader Roel de vaste
trainingsmaat gevonden. Al drie jaar
lang traint hij hard. Thijs: “Het kwam
eigenlijk vanzelf. Ik wilde aan sport
gaan doen en het fietsen leek mij wel

Thijs Brugging als jonge renner fanatiek in actie

Wielermissen
Fleur en Jennifer
Lansingerland - Natuurlijk
geen wielerwedstrijden zonder
één of twee rondemissen.
Zo ook komend weekeinde bij
de landelijke jeugdwedstrijden
van De Pedaalridders. Fleur
en Jennifer stellen zich voor.
Rien Kuyvenhoven
“Ik ben Fleur Havenaar, dertien jaar
oud en ik zit op het Wolfert Lyceum.
Vorig jaar ben ik ook miss geweest en
ik vind het heel leuk dat ik dit jaar weer
miss mag zijn. Mijn favoriete vakken
zijn Nederlands en gym. Na school
spreek ik vaak af met mijn vriendinnen, maar soms heb ik daar geen tijd
voor door mijn huiswerk. Dat vind ik
erg jammer. Ik zit op hockey bij HBR
en op twirl bij Helicon. Ik hockey drie

keer in de week en ik twirl één keer in
de week. Mijn broertje zit bij de Pedaalridders en hij heeft het er erg naar
zijn zin. Mijn vader fietst ook en hij
gaat op donderdagavond als begeleider
mee bij de jeugd van de Pedaalridders.
Zelf fiets ik elke dag heen en weer naar
school dat bij elkaar ongeveer tien
kilometer is.” De andere miss is de 15jarige Jennifer. “Mijn stiefbroer Thom
Martens fietst als tweede jaar junior
bij De Pedaalridders. Mijn hobby’s zijn
acrogymnastiek en lezen. Ik vind het
heel erg leuk dat ik weer rondenmiss
mag zijn, ook nu ik zelf niet meer aan
wielrennen doe.
De vorige keer dat ik het mocht zijn
was in 2012.” Behalve een goede
rondemiss, doet Jennifer het ook goed
op school. “Later wil ik iets bij Politie
Haaglanden gaan doen. Mijn beste
vakken zijn gymnastiek en biologie.”

Soccer Boys in de wolken met twee
nieuwe sponsors
Bleiswijk - Flynth en Houweling & Kars waren tot en met
dit seizoen de sponsoren van
het zaterdagelftal van Soccer
Boys. Beiden hadden in een
vroegtijdig stadium aangegeven
na dit seizoen te zullen stoppen.
De sponsorcommissie van Soccer
Boys heeft niet stilgezeten. Met
Van Yperen & Partners en VZM
Uitzendgroep zijn op 29 mei
sponsorcontracten afgesloten.
Zo heeft De Bleiswijkse voetbalclub voor de komende drie jaar
weer twee nieuwe sponsoren
aan het eerste elftal verbonden.
Soccer Boys-voorzitter Leo Moerman
over deze ontwikkeling: “Het spreekt
voor zich dat Wouter (Hagen red.) en
ik apetrots zijn op het feit dat we de
contracten met de nieuwe sponsoren
hebben kunnen tekenen. Het betekent
continuïteit in de sponsoring van ons
Zaterdag elftal”.

VZM Uitzendgroep
VZM Uitzendgroep is een middelgrote uitzendorganisatie in Bleiswijk
gespecialiseerd in de glastuinbouw
en daaraan gerelateerde bedrijven. In
1997 is VZM opgericht door Bas van
Zwienen. Bas was hiervoor jarenlang
bedrijfsleider in de glastuinbouw. In
die periode merkte hij aan den lijve dat
goede en gemotiveerde medewerkers
het verschil maken tussen moeilijke
en makkelijke tijden op je werk. Die
vaststelling heeft hij meegenomen in
de opzet van VZM, de uitzendorga-

Inrijden : 09.00 uur

Tijdrit Nieuwelingen
1 ronden 4,2 Km
Tijdrit Junioren 1 ronden 4,2 Km
Start tijdrit : 10.00 uur
Einde tijdrit : 12.30 uur

Start Criterium Nieuwelingen
10 ronden 42 KM
Start wedstrijd: 13.00 uur
Einde wedstrijd:14.30 uur

Herman Pruisken al jarenlang het
gezicht van het jaarlijks terugkerend
evenement. Hij wil nog wel even
benadrukken dat naast de vele sponsors, nog meer dankwoorden moeten
uitgaan naar instanties die hem ieder
jaar weer goed gezind zijn om het evenement te doen slagen. “Onze dank
gaat in het bijzonder uit naar de gemeente Zuidplas, de Politie Zuidplas,
Topsport Rotterdam en natuurlijk de
roeibaan. Ook de plaatselijke EHBO
en vrijwilligers mogen we zeker niet
vergeten. Wij als organisatie hopen
met zijn allen na deze dagen tevreden
te kunnen terugkijken.”

Rien Kuyvenhoven
De Willem Alexander baan bevindt
zich in de waterberging ‘Eendragtspolder’ als onderdeel van het recreatiegebied Rottemeren. De roeibaan is
in samenwerking met de FISA zodanig
ontworpen dat voldaan is aan de
hoogste eisen voor het internationale
roeien. De baan omvat alle faciliteiten
voor de Olympische Spelen. Door
haar ligging is de roeibaan, plus de
faciliteiten voor de roeisport, ook
geschikt voor allerlei andere sporten:
kanoën, fietsen, lopen, triatlon, skeeleren. Het is dus niet verwonderlijk
dat de Landelijke Jeugdwedstrijden
daar komend weekeinde hun beslag
krijgen.

Programma zaterdag
7 juni

Start Criterium Junioren
15 ronden 63 KM
Start wedstrijd : 15.00 uur
Einde wedstrijd : 16.45 uur

Programma Zondag
8 juni
Inrijden : 09.00 uur

Starttijden tijdrit
cat. 1 t/m 4 J/M prognose
Categorie 1 : 10.00 uur 1 ronde 1.7 KM
Categorie 2 : 10.15 uur 1 ronde 1.7 KM
Categorie 3 : 10.35 uur 1 ronde 1.7 KM
Categorie 4 : 11.10 uur 1 ronde 1.7 KM

Starttijden Criterium
cat. 1 t/m 2 J/M
Categorie 1 : 11.30 uur 4 ronden 6 KM
Categorie 2 : 11.45 uur 6 ronden 8 KM
Categorie 3 : 12.15 uur 7 ronden 10 KM
Categorie 4 : 12.45 uur 10 ronden 14 KM

Pauze/ prijsuitreiking : 13.00 uur
Starttijden tijdrit cat. 5 t/m7 J/M
Prognose
Categorie 5 : 13.05 uur 1 ronde 1,7 KM
Categorie 6 : 13.35 uur 1 ronde 1.7 KM
Categorie 7 : 14.15 uur 1ronde 1.7 KM

Starttijden Criterium
Cat 5 t/m 7 J/M
Categorie 5 : 14.30 uu 15 ronden 20 KM
Categorie 6 : 15 45 uur 18 ronden 24 Km
Categorie 7 : 16.50 uur 22 ronden 30 KM

Korfbal
Rottemerentoernooi bij
Weidevogels

op het pand en dat het advies en ondersteuning kan blijven leveren op een
breed terrein. Met Cock van Yperen
als adviseur blijft het hele team intact
en kunnen ze hun diensten aanbieden
aan veel MKB en aan de tuinbouw
gerelateerde bedrijven. Daar waar
een persoonlijke en flexibele aanpak
centraal zal blijven staan.

Bleiswijk – Dit jaar wordt voor de 33e
keer het VZM Uitzendbureau Rottetoernooi gehouden.
Er hebben zich inmiddels 110 teams
als deelnemer ingeschreven. Het toernooi vindt Tweede Pinksterdag plaats
op de velden van sportpark Merenveld
te Bleiswjk; de thuislocatie van korfbalvereniging Weidevogels. Het terrein
is de hele dag vrij toegankelijk voor
spelers en publiek.

Tennis Kiki struikelt op hoog niveau
Berkel en Rodenrijs – Kiki Bertens speelde maandag vanaf 11.00 uur op het
Centre Court van Roland Garros de belangrijkste match van haar leven. In de
vierde ronde van het Franse Open trof ze Andrea Petkovic, de Duitse nummer 27
van de wereld. Na een schitterende eerste set die ze met winst afsloot moest ze de
tweede inleveren, waarna er een spannende derde volgde. Die kwam uiteindelijk
op naam van haar Duitse tegenstander.
v.l.n.r. Wouter Hagen (bestuurslid sponsorzaken), Jacqueline Verbeek (accountmanager bij VZM), Danielle op den Brouw-van Yperen (partner bij
Van Yperen en Partners) en Soccer Boys- voorzitter Leo Moerman hebben
met het ondertekenen van het contract vertrouwen in de toekomst.
nisatie die gericht is op het gemak van
de glastuinder op het gebied van de
arbeid. Het huidige dienstenpakket is
daarop afgestemd. In het kader van het
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen steunt VZM goede doelen en
sponsort sportverenigingen. Jacqueline Verbeek namens VZM: “Soccer
Boys sponsoren wij om een aantal
redenen. In de eerste plaats is het een
vereniging in Bleiswijk alwaar wij ons
kantoor hebben. Dat voetbal een van
oorsprong Nederlandse sport is, speelt
eveneens mee. Heel belangrijk is ook
dat de ambities van VZM overeenkomen met die van Soccer Boys. Op
de website van vereniging wordt die
ambitie als volgt treffend verwoord:
‘Soccer Boys heeft de ambitie met
haar elftallen zo hoog mogelijk te

spelen, maar wil dit langs de weg
der geleidelijkheid, met oog voor de
lange termijn, bereiken’. En positief
gedrag en inzet van de jeugd worden
gewaardeerd en gehonoreerd. VZM
Uitzendgroep wenst Soccer Boys meer
dan alleen sportief succes toe.”

Van Yperen
Sinds 1 mei wappert de vlag van
Van Yperen weer op het pand aan de
Hoefweg in Bleiswijk.
Van Yperen wil zich weer volop inzetten als zelfstandig accountantskantoor
voor zowel Oostland als de omliggende gemeenten. Onder het motto weer
terug naar de roots is het bedrijf blij
dat het oude logo weer een plek krijgt

Wielerschool Lansingerland

St. De Pedaalridders
Voor jongens en Meisjes
Vanaf 7 t/m 18 jaar J/M
Wielrenprojecten
Wielrenscholen projecten
Spinning begeleiding
Baan Begeleiding
Veld Begeleiding
Race,-baan en veldfietsen worden beschikbaar gesteld.
Race helm,-schoenen en shirt worden beschikbaar gesteld.
Aanmelden/informatie
Jeugd@depedaalridders.nl

