
Mens en dier in de wijk – januari 2018 

Goudse Ren en Tour Club Excelsior 
In gesprek met Kees Verheijke, voorzitter a.i. 

Terwijl we praatten over het wel (veel) en wee (een beetje) maakte het 

verschuivende zonlicht van het parcours een mooi plaatje. 

De vereniging GRTC Excelsior is opgericht in 1932, zij 

had een parcours op het industrieterrein, waar nu Go 

Stores is gevestigd. Sinds 2001 is de vereniging 

buurman van de Slagenwijk. Een handtekeningenactie 

om aanleg tegen te houden heeft een jaar vertraging 

opgeleverd, de financiële schade daardoor heeft de club 

zelf kunnen opvangen. 

 

  

Nu ligt er een parcours van 1,3 km voor de wielrenners 

en langs de rand een strook voor de mountainbikers. 

Het parcours wordt gepacht van Groen Alliantie, het 

clubgebouw is eigendom van de vereniging. De 

vereniging heeft het hele terrein zelf in beheer, zij ontvangt daarvoor een vergoeding 

van Groen Alliantie. 

Vrij toegankelijk 

Het parcours is vrij toegankelijk voor individuen als het bord bij de ingang op groen 

staat. Die afspraak maakten de gemeente, de Groen Alliantie en Excelsior. Veel 

vaders en moeders maken daarvan gebruik met skeelerende of fietsende kinderen. 

Wie met een grote groep hier iets wil organiseren moet daarvoor toestemming 

vragen bij de vereniging.  

 

Goede buur  

Het komt weleens voor dat omwonenden last hebben van te veel geluid tijdens een 

evenement, het advies is dan contact op te nemen met de wijkagent. Die beoordeelt 

of het geluid binnen de toegestane grens is. Excelsior heeft een goede relatie met de 

buren en wil dat zo houden. Misbruik van de gastvrijheid komt gelukkig zelden voor, 

een keer is forse schade ontstaan op het asfalt door een brandende brommer, ook is 

een van de grote ruiten ingegooid. In goed overleg zijn de problemen opgelost, 

daardoor blijft het parcours open. 



 

Vijftig vrijwilligers 

Excelsior telt 400 leden, waarvan 120 actieve toerfietsers en 280 

amateurwielrenners. Ruim 50 jonge fietsers van 6 tot 12 jaar trainen wekelijks op de 

veilige baan. Excelsior levert regelmatig een Nederlandse jeugdkampioen. Vijftig 

vrijwilligers houden de club draaiende. 

Professioneel wielrennen 

Pjotr Havik, die als jochie bij Excelsior is begonnen, staat op het punt de stap te doen 

naar professioneel wielrennen. In het contactblad stimuleert hij de jongens en 

meisjes: ‘Geniet vooral van je sport, maak plezier met vrienden op de fiets en werk 

rustig verder, je hebt alle tijd.’  

Niels van der Pijl had succes heel ver weg. Hij werd 3e in het eindklassement van de 

ronde van Madagaskar.    

 

Parcours 

De wedstrijden worden gereden op zaterdag en zondag, op het parcours, dat is veilig 

en daarvoor hoeven geen straten worden afgezet.  



De toerrijders rijden hun rondes van 60, 80 of 120 km wel op de openbare weg. 

Iedere groep staat onder leiding van een wegkapitein die verantwoordelijk is voor de 

veiligheid, daarnaast is er een navigator die de route heeft gepland. 

Schaatsclub 

Het parcours wordt ook gebruikt door de schaatsclub. 

Tijdens wedstrijden ziet de organisatie erop toe dat de toegang open is voor de 

ambulance. Op de vraag of de wielrensport niet te gevaarlijk is, antwoordt Verheijke 

terughoudend. ‘We kunnen de rijders niet leren hoe veilig te vallen, wel hoe ze 

moeten sturen en remmen. Het gaat weleens fout. Iedere rijder valt weleens. De 

ervaring heeft geleerd dat de familie daar meer last van heeft dan de sporter zelf.’ 

Wat kost een lidmaatschap per jaar? ‘Door de gulle sponsors kan de club de 

contributie aantrekkelijk houden: 75 euro per jaar.’    

 
 

Zondag 26 februari 2018 organiseert GRTC Excelsior voor de derde keer het Open 

Kampioenschap van het Groene Hart. 

De eerste wedstrijd start om 11.00 uur met de categorieën Sportklasse/Masters, 

Dames en Nieuwelingen. Om 12.30 gaan de Elite/Belofte, Amateurs en de Junioren 

van start. Een mooie gelegenheid om te genieten en om kennis te maken met de 

wielrensport.  

Theo van Welie 

 


