Excelsior weer
onder één dak
Marcel Tabbers

Haarlem ,De ene club racet en
werd opgericht in 1935. De andere
club toert en kwam in r98o voort uit
de wedstrij d-afdeling HRC Excelsior. Lange tijd was het'houten hok'

in de Waarderpolder het onderkomen van beide verenigingen. Tot de
toerrijders in zooo vertrokken vanaf

de atletiekbaan. Aan de scheiding
komt nu een eind, want beide verenigingen'wonen' weer onder één
dak.

Het nieuwe clubhuis aan de HN
Werkmanweg in de Waarderpolder
ademt heel veel 'cyclisme'uit. De foto's aan de muur van onder meer

Piet Steenvoorden en diverse wielershirts zrln daar debet aan. ,,Dit
zie je naruurlijk niet op de atletiekbaan. En dat maakt het ook mooi
vind ik", zegt toer-voorzitter Joop
van den Broek. ,,Natuurlijk klinkt
en is het logisch dat we hier weer bij
elkaar zijn, maar we hadden daar
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wel wat gesprekken voor nodig. Het
zijn immers Íwee losse verenigingen."

Voordelen
'Collega' Wilbert Mesman beaamt
de bewering van Van den Broek. ,,Ik

ben nog maar tien jaar lid hier. Mijn

roots liggen in de Bollenstreek.
Toch denk ik dat we met beide be-

sturen vooral de voordelen moeten
zien nu we weer dicht bij elkaar zitten,"

Een van die voordelen is het meedoen met elkaars activiteiten. Hoewel er in de basis twee bonden zijn race valt onder KNWU, toer hoort
bij NTFU - is het mogelijk als wedstrijdrijder een keer een toertocht te
doen of andersom.
,,Het wordt allemaal wat laagdrempeliger. We hebben allebei ongeveer
honderd leden. Daar zitten een aantal dubbels bij. Wat mij betreft worden dat er meer, want de accommodatie is schitterend", aldus Van den
Broek.

Napraten
Beide disciplines'bij ten' elkaar niet.

Op zaterd,ag maken de toerrijders
hun ronde en op zondag zijn over
het algemeen de clubritten in het
Haarlemse industriegebied.,,Of we

hebben een wedstrijd. Want het
rondje in de Waarderpolder is niet
eenvoudig. Sommigen ervaren het
zelfs als lastig", aldus Mesman.,,Wat
wel heel fijn is, is dat wc onszelf na
afloop op kunnen frissen. Lekker
even douchen en dan nog even napraten in deze mooie ruimte. Dat
was op de atletiekbaan nooit het geval", aldus Van den Broek.
Dan is het tijd om te proosten. Met
champagne natuurlijk. Je zou kun-

nen verwachten dat dit vanuit een
bidon gedronken gaat worden. Helaas, het zit in glas. Mesman: ,,We
hebben niet voor niets een mooie
bar in ons clubhuis. En die is van alle

gemakken voorzien."

