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Cindy is de spin in het web dat Tour de Rotterdam heet. Ze regelt, verzint en coördineert en is de voorzitter van de stuurgroep. Als ze haar geliefde fietsevenement
even kan loslaten, gaat ze naar buiten. Met haar Marco deed ze aan skydiven, beklom
ze indoor-ijswanden en maakte ze sneeuwschoenwandelingen. Bij mooi weer klommen de twee op de racefiets en op zomerse bergwandelingen kozen ze voor de rode
en zwarte routes. Sinds maart 2018 is het gezin uitgebreid met zoontje Xam. Hoe
klein ook, Xam gaat mee op fietstochten, als hij al niet in de weer is met zijn eigen
driewieler. Het actieve mannetje zorgt ervoor dat vader en moeder flink in beweging
blijven.
Cindy Klinge

Dave Andriese

Cees van de Bovenkamp

Marisca Dingemans

Als coördinator komt een flinke hap van de voorbereiding op de schouders van
Dave. De Heerjansdammer is vanaf zijn veertiende jaar actief in het wielrennen.
Wat heet actief?! Van de vele fietstochten kent hij elk weggetje op de Zuid-Hollandse
eilanden. Als veertiger doet Dave het iets rustiger aan, maar dat is wel eens anders
geweest. Hij reed vroeger fanatiek bij WV Barrhopoort en is enkele jaren terug na
een lange pauze heringetreden in het peloton. Hij rijdt nu wedstrijden op de weg en
in het veldrijden bij Sportklasse/Masters 40+.
Dave organiseert jaarlijks de Ronde van Katendrecht, diverse fietsclinics en
toertochten en in 2020 “De Tour van ‘80”: een eerbetoon aan Joop Zoetemelk op een
toernee in de negen grootste theaters van Nederland.

Cees was vanaf het eerste uur betrokken bij de Tour de Rotterdam. Hij debuteerde
als verkeersregelaar op de motor en was enkele jaren coördinator van de verkeers
regelaars. Die taak heeft hij inmiddels overgedragen aan Rob. Tegenwoordig is Cees
pelotonscommandant, met ondersteuning van oudgediende Meindert Kap.
Cees zet de route uit met een routecommissie, die bestaat uit motorrijders en
fietsers. Hij werkt nauw samen met stuurgroep-genoten Rob (coördinator motor
begeleidingsteam) en Robbert (coördinator road captains). Om de route aantrekkelijk
en verkeersvrij te krijgen moeten veel afspraken worden gemaakt en vergunningen
geregeld. Hiertoe bezoekt Cees - met Cindy - diensten zoals de veiligheidsregio, de
havendienst, de p
 olitie, de gemeente enzovoorts enzovoorts.

Marisca is PR-medewerker en manusje-van-alles op de Tour-dag. Ze regelt, rent en
vliegt en neemt ook nog foto’s. Marisca is een enorme sportfan. Houdt van voetbal,
tennis en natuurlijk wielrennen. De eerste live-ervaring was in 1980 in Parijs, toen
Joop Zoetemelk de Tour de France won. Wie kan haar dat navertellen?
Marisca is ook actief fietser en dan vaak voor het goede doel: de Leontien’s
Ladies Ride, de Leontien’s Extreme, de Delta Ride for the Roses en met collega’s
de Ladies Night Ride. Ze was lang betrokken bij “de Sophiatrappers”, een groep
havenbaronnen die voor het Sophia Kinderziekenhuis vier ton bij elkaar fietste.
Marisca is moeder en oma en verdient de kost met het inplannen van vloeibareladinginspecteurs in de haven van Rotterdam. Als ex-kankerpatiënt is ze blij met het
doel van de Tour.
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Han fietst al heel zijn leven. Als lid van de Toerclub Voorne-Putten en later
Rftc Rekreatoer in Ridderkerk maakte hij vele kilometers. Tegenwoordig zijn
dinsdag en donderdag de vaste toerdagen. Daarnaast rijdt Han met vrouw
Marlies lange-afstand-routes van en naar het buitenland. De laatste jaren
is Italië een geliefde bestemming. Han stelt voor de Tour de Rotterdam de
drie Vrije Toertochten en de Recreatietochten samen, had hiermee al veel
ervaring toen hij in 2014 bij de Tour kwam. Han was één van de eersten die
fietsnavigatieapparatuur adopteerde. Hij verdiepte zich erin, gaf zelfs cursussen
en gebruikt nog steeds navigatie bij het maken van de routes.
Han van de Laar

Rob Huijser

Rob is de coördinator van het motorbegeleidingsteam in de Pelotonstocht. Hij is
verantwoordelijk voor de ( rijdende) verkeersregelaars. Op de dag zelf zit hij op
de motor, een gele BMW R1200GS. Motorrijden is zijn passie, hoewel hij pas op
zijn veertigste is opgestapt. Rob kwam in 2013 in aanraking met de Beatrixrun in
de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waar hij met Helen en drie kinderen woont.
De Beatrixrun is een jaarlijks terugkerende motortoertocht van honderd zijspanmotoren met in het zijspan een passagier met een verstandelijke beperking. Rob
was direct verkocht en helpt sindsdien mee aan legio motor-begeleidingen, zoals
loop-, triathlon- en wielerwedstrijden en evenementen voor het goede doel. Rob
is werkzaam als sr. netwerk specialist bij Nationale Nederlanden.

Sportfanaat André Hoogendijk helpt dit jaar voor het eerst bij onze Tour, als
coördinator pauzeplaatsen. In de facilitering van sportevenementen heeft hij
echter ruimschoots zijn sporen verdiend. André heeft legio ervaring in vooral
grote loopevents, zoals de Rotterdam Night Walk en de Rotterdam Night Run. En
de marathon, waar hij - staand tussen Lee Towers en de kannonnen – meer dan
20 duizend mensen over de Erasmusbrug leidt. In 2020 zullen we hem ook vinden
in Zandvoort bij de eerste Grand Prix sinds 1985, én bij het songfestival in Ahoy.
André, in het dagelijks leven werkzaam bij de Arbeidsinspectie, loopt zelf bij HAAG
Atletiek en deed vroeger aan mountainbiken en beach races.
André Hoogendijk

Robbert was als kind al gek van wielrennen en vooral van de Tour de France. Zelf
sportte hij liever met de bal, zoals voetbal, handbal en volleybal. Maar toen hij
op zijn 23ste zijn eerste racefiets kocht, ging het snel: recreatieve rondjes, enkele
toertochten en zelfs wedstrijden. En de Tour de Rotterdam, natuurlijk! Eerst als
deelnemer, daarna als Road Captain en dit jaar is Robbert coördinator van de Road
Captains. Hij fietst ook andere charitatieve tochten en zet zich, veelal samen met zijn
partner, op talloze andere manieren in voor goede doelen. In het werkzame leven is
Robbert System Administrator, in de volksmond systeembeheerder genoemd.
Robbert Verwaart
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Jelmer is dit jaar eindverantwoordelijke van het medisch team, dat hij samen met
Arco en Patrick bemenst. Niet alleen de Tour de Rotterdam, maar ook onder meer
de Rotterdam Marathon en de City Pier City Loop hebben al vaak geprofiteerd van
zijn inzet als vrijwilliger.
Jelmer werkt als internist – acute geneeskunde in het Erasmus MC en is daar medeverantwoordelijk voor de opleiding tot internist. Hij heeft plaats in diverse landelijke
commissies in zijn vakgebied. Naast patiëntenzorg geeft hij onderwijs en trainingen.
In december 2019 is Jelmer gepromoveerd aan het Erasmus MC.
Jelmer Alsma

Nathalie is samen met Arco verantwoordelijk voor de medische kant van de Vrije
Toertochten. Dit is haar derde jaar bij de Tour de Rotterdam, maar ze is al langer
actief als vrijwilliger bij loopevenementen zoals de Rotterdamse marathon, de
City-Pier-City Loop, de Bruggenloop en de Vredesloop. Het hart op de goede plek,
heet dat!
Nathalie is een echte Rotterdamse. Ze studeerde Geneeskunde aan het Erasmus MC
en werkte op de Spoedeisende Hulp in het Franciscus Gasthuis. Per 1 januari maakte
ze de stap naar het zuiden. Haar werkdomein is de Intensive Care in het Amphia
Ziekenhuis in Breda.
Nathalie Dollee

Arco van der Vlist

Als lid van het medisch team is Arco verantwoordelijk voor de vrije toertochten en
de organisatie van de medische zorg bij het Topsportcentrum (artsen, verpleegkundigen, EHBO, Rode Kruis, fysiotherapeuten etc.). Als contactpersoon beantwoordt hij
alle medische vragen bij de Vrije Toertochten.
Na afronding van zijn studie Geneeskunde in Rotterdam ging Arco aan de slag als
promovendus bij de afdeling Orthopedie. Hier doet hij onderzoek naar de waarde
van een nieuwe injectiebehandeling bij chronische achillespeesklachten bij patiënten
bij wie de standaard oefentherapie onvoldoende werkzaam is geweest.
Arco assisteert al sinds 2015 bij grote hardloopevenementen in de regio Rotterdam
en is sinds 2018 clubarts van de jeugd van Excelsior. Dit jaar start Arco als arts-
assistent op de spoedeisende hulp in het Albert Schweitzerziekenhuis. In april staat
de Amstel Gold race als persoonlijke uitdaging op de planning.

Geboren en getogen in onze Maasstad, studeerde Patrick Geneeskunde aan het
Erasmus MC. Na zijn artsendiploma koos hij voor de specialisatie-opleiding tot
internist-intensivist. Deze combineert hij met de functie van medisch manager
ambulancedienst.
Vraag een echte medicus naar zijn motivatie en hij zal altijd zeggen: “Ik wil mensen
helpen!” Zo ook Patrick. Hij begeleidde de Tour for Life, de achtdaagse etappe-fiets
koers van Italië tot Nederland, georganiseerd door het Daniel den Hoed Fonds. Als
trotse Rotterdammer helpt hij nu in zijn eigen mooie stad bij de strijd tegen kanker,
bij de Tour de Rotterdam. Zelf doet hij aan hardlopen en wielrennen.
Patrick van der Geest
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Begin 2016 was Arnoud een halfjaar gestationeerd op de communicatieafdeling van het Erasmus MC en kwam hij zodoende vaak in het ziekenhuis.
Dat was een levensles. Vooral de zieke kinderen in het Sophia grepen hem
aan. Dus toen voormalig tourmanager Wim Waninge wat schrijfhulp kon
gebruiken was Arnoud graag bereid om het publiciteitsmannetje van de Tour te
worden. Persberichten, nieuwsbrieven, webteksten en het Tourboekje komen
grotendeels van zijn hand, en af en toe een korte film. Arnoud verdient zijn
brood als freelance tekstschrijver. Hij ruilde onlangs zijn voetbalschoenen in
voor golfclubs, maar zou iets vaker op de fiets moeten stappen.
Arnoud Houweling

