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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. In maart 2018 werd het gezin uitgebreid met zoontje Xam. Een
heel actief mannetje, dat ervoor zorgt dat vader en moeder flink in beweging blijven.
In december 2020 werd Xam’s broertje Mace geboren. Met ook nog hond Jack een
drukke boel in huize Opdam-Klinge.
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, maar ook theatershows. In 2020
stond de unieke voorstelling “De Tour van ‘80” gepland. Helaas kon dit eerbetoon
aan Joop Zoetemelk vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Maar van uitstel komt
geen afstel!

Cees is vanaf het eerste uur betrokken bij de Tour de Rotterdam. Hij debuteerde als
verkeersregelaar op de motor en was enkele jaren coördinator van de verkeersregelaars. Die taak wordt nu vervuld door Walter. Tegenwoordig is Cees pelotonscommandant, met ondersteuning van oudgediende Meindert Kap.
Cees zet de route uit met een routecommissie, die bestaat uit motorrijders en fietsers.
Bij het samenstellen van de route moet rekening worden gehouden met de veiligheid
van alle personen in de karavaan. Hij zoekt zoveel mogelijk wegen waar je in het dage
lijkse leven niet behoort te fietsen. Cees werkt nauw samen met stuurgroep-genoten
Walter (coördinator verkeersregelaars) en Robbert (coördinator road c aptains). Om de
route aantrekkelijk en verkeersvrij te krijgen moeten veel afspraken worden gemaakt
en vergunningen geregeld. Hiertoe heeft Cees - met Cindy of Dave - regelmatig contact
met diensten zoals de veiligheidsregio, de havendienst, de politie, de gemeente enzovoorts enzovoorts.

Marisca notuleert de vergaderingen en assisteert waar mogelijk. Ze 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, met collega’s de Delta Ride for the
Roses en de Ladies Night Ride. Sinds 2012 organiseert zij voor haar werkgever SGS
Benelux in het voorjaar de deelname aan een georganiseerde goede-doelen-tocht.
Zo is zij ‘via via’ terecht gekomen bij onze organisatie. Marisca is moeder en oma en
verdient de kost met het inplannen van inspecteurs vloeibare lading in de havens
van Rotterdam en Dordrecht. Als ex-kankerpatiënt is ze blij met het doel Maak
Kanker Kansloos.
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Walter in ‘t Veld

Chantal Gerla

Walter houdt van motoren. Haalde op zijn 18e meteen het motorrijbewijs en rijdt
inmiddels al zo’n 42 jaar rond op deze aardbol. Tegenwoordig op een Honda Pan
European uit 1993. Walter is sinds 2013 betrokken bij de Tour de Rotterdam. Hij
startte als verkeersregelaar bij het motorbegeleidingsteam en reed ook enige
jaren met medici achterop. Walter zorgde dat de arts veilig zijn of haar werk kon
doen bij een incident. Als beroepsbrandweerman heeft hij natuurlijk een goed
oog voor veiligheid. In de Tour van 2021 neemt Walter het stokje over van Rob
Huijser als coördinator van het motorbegeleidingsteam. Hij leverde ook zijn
bijdrage aan andere evenementen zoals triatlons, wieler- en hardloopwedstrijden.
Walter is getrouwd, heeft twee kinderen en twee kleinkinderen.

Sportfanaat Chantal werkt sinds februari 2019 bij de Erasmus MC Foundation.
In haar takenpakket zitten fondsenwerving en evenementen. Dit doet ze voor
onder meer de Thorax Foundation en het Daniel den Hoed Fonds, waaronder
dus de Tour de Rotterdam. In haar eigen woorden: ‘Een erg mooi evenement, in
de mooiste stad van Nederland, voor een mooi doel. Fijn om hierbij betrokken
te zijn!’ Chantal is geboren Rotterdamse, dus wellicht niet helemaal objectief,
maar dat vinden we natuurlijk niet erg. Ze ondersteunt Tourcaptain Cindy bij van
alles en zorgt voor afstemming met de veiligheidsdiensten van het Erasmus MC.
Chantal’s ‘eigen stukje Tour’ is de passage van de Pelotonstocht langs het ziekenhuis. Die moet vlekkeloos verlopen en voor de fietsers een echte belevenis zijn.

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

Tour de Rotterdam 2021 - Smoelenboek Stuurgroep

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 Dollee

Arco van der Vlist

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. In januari 2020 maakte ze de stap naar het zuiden en werd de Intensive Care in het Amphia
Ziekenhuis in Breda haar werkdoemein. Precies een jaar later is ze weer terug op de
Spoedeisende Hulp in het Franciscus Gasthuis, in opleiding tot Spoedeisende Hulp
Arts.

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 en Sportgeneeskunde. Hier heeft hij
onderzoek gedaan naar patiënten met langdurige klachten aan de achillespees. Arco
assisteert sinds 2015 bij grote hardloopevenementen in de regio Rotterdam. Dit jaar
werkt hij als arts-assistent op de spoedeisende hulp in het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht en omstreken. Daarnaast hoopt Arco in 2021 weer zijn eigen
rondjes of de racefiets te kunnen rijden.

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

