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Dit jaar viert de Eindhovense Studenten 
Wielrenvereniging Squadra Veloce haar 25e verjaardag. 
Dit heuglijke feit kan natuurlijk niet onopgemerkt aan 
ons voorbij gaan. Daarom zijn er vier enthousiaste en 
actieve leden aan de slag gegaan om deze viering een 
mooie en vooral gezellige invulling te geven. Deze 
commissie bestaat uit Onno Kuip, Bas Schleijpen, 
Dirk-Jan Mulder en Sebastiaan Brons. Allen zijn zij in 
verschillende perioden lid geworden en hebben op hun 
eigen manier al een actieve rol gespeeld in het bestaan 
van Squadra Veloce.

Voorzitter: Sebastiaan Brons
Sinds 2012 ben ik actief bij Squadra Veloce, toen ben 
ik meteen het bestuur in gegaan en ben ik daarna 
doorgestroomd in allerlei commissies. Dit jaar ga ik 
afstuderen aan de TUe en wil ik door middel van deze 
commissie mijn actieve tijd bij Squadra een mooi einde 
geven. Daarnaast wil ik samen met mijn enthousiaste 
commissie voor onvergetelijke weken voor iedereen 
zorgen. 

Voorstellen Commissie
Voorwoord
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Van links naar rechts: Bas Schleijpen, Onno Kuip, Dirk-Jan Mulder en Sebastiaan Brons.
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Secretaris: Onno Kuip
Ik ben inmiddels al zo oud dat ik niet meer precies weet 
wanneer ik bij Squadra Veloce ben gekomen... Met een 
supertof bestuursjaar in 2011 en vele commissie tijdens/
daarna, is het nu tijd om bijna afscheid te nemen. En wat 
mij betreft met jullie in supertoffe Lustrumweken!

Penningmeester: Bas Schleijpen
Hi, mijn naam is Bas! Twee jaar geleden ben ik lid 
geworden van Squadra. Hetgeen me gelijk opviel 
was het hoge niveau - Squadranen fietsen hard. Bij de 
trainingen zijn er altijd veel leden actief aanwezig. Dit 
was voor mij de trigger om ook meer te gaan fietsen. 
Wat me ook opviel was dat er bij niet-fiets activiteiten 
meestal een stuk minder leden actief waren. Dat is in 
de afgelopen tijd, dankzij actieve leden, gelukkig aan 
het veranderen. Squadra wordt steeds meer een leuke 
mix tussen sporten én gezelligheid. Daar hebben we 
met het 5e Lustrum op ingespeeld. Dat wordt één groot 
feest met verschillende activiteiten waarin sporten én 
gezelligheid centraal staat. Tot bij de activiteiten!

Commissaris Activiteiten: Dirk-Jan Mulder
Eventjes voorstellen. Ik ben Dirk Jan Mulder, 28 jaar oud 

en tweedejaars promovendus aan de TU. Dit is mijn 
vijfde jaar bij Squadra Veloce, een lustrum dus! Maar 
niet alleen dat, het is ook het lustrumjaar van Squadra 
Veloce zelf. Dit verdiend natuurlijk uitbundig gevierd 
te worden. Vandaar dat ik samen met mijn collega 
lustrumcommissieleden gigantisch vette lustrum weken 
voor jullie ga organiseren!

Het is mooi om te zien dat na vijfentwintig jaar er nog 
veel oud-Squadranen zijn die, wanneer je ze aanschrijft, 
meteen enthousiast reageren. En allen met dezelfde blik 
terugkijken op hun periode bij de mooiste studenten 
wielrenvereniging van het land. Diezelfde blik in de ogen 
van Squadranen komt neer op: een onvergetelijke tijd 
en mooie verhalen die elkaar afwisselen met sportieve 
prestaties waar men trots op kan zijn. 

Met gepaste trots presenteren wij dan ook deze 
almanak. Een boekwerk vol onsamenhangende en 
chaotisch verhalen, waar fictie en werkelijkheid in 
elkaar overgaan.  De enige blauworanje draad is dat het 
allemaal geschreven is door vedettes die Squadra Veloce 
een warm hart toedragen. Ik heb me voorgenomen om 
het kort te houden, dus voordat ik echt sentimenteel 
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word, wil ik eindigen met het motto: ‘Eens een 
Squadraan, altijd een Squadraan!’ Op naar een volgende 
vijfentwintig jaar mooie verhalen en geschiedenis 
schrijvende gebeurtenissen!

Namens de gehele Lustrumcommissie 2015: veel 
plezier met het lezen van de Almanak en op naar nog 
vijfentwintig jaar Squadra Veloce!
 – Voorzitter Lustrumcommissie Sebastiaan Brons
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5 september 2015:
Toertocht Squadra Classic

8 september 2015:
Squadra Interne Wedstrijd Competitie Ploegentijdrit

12 september 2015:
Squadra Grand Prix

17 september 2015:
Dies Feest + pubquiz

18-20 september 2015:
Lustrumweekend Oudenaarde

5 activiteiten ter ere van het 25 jaar bestaan!
Agenda Lustrum
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Op 17 september 1990 werd in Eindhoven de allereerste 
Nederlandse studenten triathlon vereniging opgericht: 
de Eindhovense Studenten Triathlon Vereniging 
Squadra Veloce. Frank de Hart kwam met deze naam. 
Squadra Veloce is Italiaans voor snel team. Het eerste 
bestuur bestond uit Jacobus (Jack) Hendricus Petrus 
Maria Emmen (voorzitter), Henricus Johannes van de 
Voort (voorzitter) en Patricius Antonius Johannes van 
den Berg (penningmeester).

Squadra was meteen een actieve triathlon vereniging. 
De jaarlijkse Squadra-Triathlon was een begrip en in 
de eerste vijf jaar organiseerde Squadra twee keer 
het NSK (Nederlandse Studenten Kampioenschap) 
Triathlon. Voorzitter Luc Smeets zei in een interview 
met TU/e nieuwsblad Cursor destijds: ‘Ons eerste team 
kan zich met de besten meten. Het is echt een sterke 
ploeg. Ron van de Pol is twee keer NSK kampioen op de 
Olympische afstand geweest. Armand Lavèn behoort 
tot de Nederlandse selectie. Als derde atleet maakt Bert 

25 jaar E.S.W.V. Squadra Veloce
Geschiedenis
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‘Team van het jaar’. De competitie bestond uit een 
zwemestafette, een mountainbike-estafette, een 
loopestafette, een fietskampioenschap, een run-bike-
run en een ludieke verrassingsactiviteit.

Squadra bleef ook actief deelnemen aan landelijke 
wedstrijden en kwam regelmatig in de buurt van de 
eerste plek. In 1998 werd zilver behaald bij het NSK. Dat 
zelfde jaar nam Squadra deel aan de twaalfde editie 
van de ‘Cross Relais International de Centrale’ (CRIC). 
Deze internationale loopestafette voor studenten werd 
gehouden in het ‘Parc de Sceaux’ ten zuiden van Parijs. 
Elk team was samengesteld uit twee dames en vier heren. 
De dames liepen ieder drie kilometer en de heren ieder 
vijf kilometer. Squadra wist in het sterke deelnemersveld 
op een verdienstelijke 49ste plaats te eindigen.

Sloeg E.S.T.V. Squadra Veloce in het begin alleen op 
triathlon, langzamerhand kwam er steeds meer animo 
voor wielrennen. In 2000 zijn de statuten dan ook 
veranderd en werd de verenigingsnaam uitgebreid 
met het woordje: ‘wielren’. Wel bleef Squadra ook op 
niet-wielren activiteiten goed presteren. Tijdens de 28e 
Batavierenrace eindigde ze op de 28ste plek.

van der Plas het team compleet.’

In 1995 werd het succes gevierd met een trio-triathlon 
wedstrijd. Ter gelegenheid van het eerste Lustrum 
konden TU/e studenten zich in teams van drie opgeven. 
Elk teamlid deed één van de triathlon onderdelen. 
Bijzonder was team The Magnificent 3, dat bestond uit 
rector magnificus Jack van Lint (zwemmen), decaan 
van Bedrijfskunde, Theo Bemelmans (wielrennen) en de 
chauffeur van het CvB, Huub Loots (hardlopen).

Squadra ging ook meedoen aan internationale 
wedstrijden. Op 25 mei 1997 hebben Paul Terstegge 
en Eryn Schilling, beiden lid van Squadra Veloce, 
meegedaan aan de halve triatlon van Hawaii. Ze werden 
respectievelijk eerste en derde in hun leeftijdscategorie 
van 18 tot 24 jaar. Paul Terstegge kwalificeerde zich 
hiermee voor de Iron Man, de wedstrijd waar elke 
Triathleet van droomt.

Natuurlijk bleef het niet bij een knallende 
lustrumwedstrijd en mooie sportprestaties. In 1998 
organiseerde Squadra haar eerste teamcompetitie. 
Negen teams streden in deze competitie om de titel 
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Het aantal wielrenners binnen de vereniging bleef 
toenemen, terwijl het aandeel van Triathleten afnam. 
Bovendien schrok de naam ‘Triathlon’ sommige 
potentiële wielrenners af, wat het ledenaantal niet 
ten goede kwam. Daarom werd in 2011 het woord 
‘Triathlon’ uit de naam gehaald. Squadra blijft triathlon 
wel ondersteunen, doordat leden van Squadra ook mee 
mogen zwemmen bij Nayade en hardlopen bij Asterix. 
Ondanks dat is het animo voor triathlon steeds meer 
afgenomen en is het de laatste jaren lastig om zelf maar 
één triathlon team te vormen.

Wel is het animo voor wielrennen gestegen en heeft 
Squadra de afgelopen jaren een reeks succesvolle 
activiteiten georganiseerd en goed gepresteerd bij 
wielren wedstrijden. Vanaf 2009 gaan er steeds meer 
leden mee met de trainingsweek in de winter. Ook is 
Squadra altijd te vinden als serieuze deelneemster bij 
Studentencup wedstrijden.

In 2014 wordt voor de eerste keer, voor een kleine 
groep van ongeveer 20 deelnemers, de Squadra 
Classic georganiseerd. Een maand later wordt de 
Grand Prix Squadra Veloce, sinds een paar jaar uitval, 

weer georganiseerd. Deze keer bij de wielerbaan van 
Op Noord. Met drie onderdelen, zestig deelnemers uit 
verschillende delen van het land, prachtig weer en een 
BBQ achteraf was het een groot succes. Dit jaar zullen we 
de GP daarom nogmaals terugzien.

Ondanks dat er veel leuke activiteiten worden 
georganiseerd, is het begin 2015 heel lastig om een 
nieuw bestuur te vinden. Uiteindelijk zijn Chris Mens 
(voorzitter), Elmar Nieland (secretaris) en Tim van der Pol 
(penningmeester) bereid gevonden om het 23e bestuur 
te vormen. Gesteund door een mooi aantal actieve 
commissies werken zij eraan om Squadra voort te zetten 
en zorgen ze ervoor dat onze mooie vereniging nog lang 
blijft bestaan.
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Wat zou Squadra Veloce geweest zijn zonder de inzet van 
de verschillende besturen. Ik hoor het u al zeggen: ‘Niets!’. 
En dat is dan natuurlijk ook zo. Squadra Veloce wordt al 
jaren draaiende gehouden door de tomeloze inzet van 
enthousiaste wielren-, mountainbike-, triathlon-, fiets-, 
speciaalbier-, sport- en koerskijk fanaten.

De pagina’s hierna zijn dan ook speciaal opgesteld door 
de bestuursleden, die na vijfentwintig jaar nog steeds 
enthousiast zijn als ze wat voor Squadra Veloce kunnen 
betekenen.

Van oprichting tot vijfentwintig jaar
Besturen
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2015
vz: Chris Mens
sec: Elmar Nieland
pen: Tim van der Pol

2007-2010
vz: Nard van der Sanden
sec: Marianne Thérèse
pen: Robert van Brakel
alg: Ruud Boesten

2000-2001
vz: Frederik Niesen
sec: Monique Seijger
pen: Cornelia Melis-Hoeben

1994-1995
vz: Lucas Smeets
sec/vvz: Joost Verheijen
pen/wed: Stephan Jansen
acc: Veronique Duivelshof
pr: Armand Laven
1993-1994
vz: Frank Ponjée
sec: Elice Sterken
pen: Janine Herweijer
wed: Frank van Wezel
pr: Albert Roelen
1992-1993
vz: Rinus van de Voort
sec: Elice Sterken
pen: Robbert van Bilsen
wed: Rob van de Ven
pr: Gerben Romijn
1990-1992
vz: Jack Emmen
vz: Rinus van de Voort
pen: Patrick van den Berg

1999-2000
vz: Ruben van Duren
sec: Jeroen van der Vlist
pen: Richard Bos
1998-1999
vz: Stefan Mestrom
sec: Richard Bos
pen: Rudolf Mestrom
pr: Erik Vonk
1997-1998
pr: Kazimir Hermans
sec/vvz: Richard Bos
pen: Rudolf Mestrom
pen/wed: Monika Roeling
acc: Isabel Dickens
1996-1997
vz: Judith van de Geijn
sec/vvz: Richard Bos
sec/vvz: Jeroen de Heer
pen/wed: Stefan Mestrom
acc: Isabel Dickens

1995-1996
vz: Paul Terstegge
sec/vvz: Joost Verheijen
pen/wed: Dannis Brouwer
acc: Willemine Brunning
pr: Henricus van der Aa

2014
vz: Thijs Haenen
sec: Peter de Winter
pen: Jeroen van der Velden
wed: Oscar de Leeuw
vvz: Bas Schleijpen

2005-2006
vz: Ruud Boesten
sec: Patrick van Bree
pen: Rein Spijkerman
alg: Simon Frank

2013
vz: Thijs Haenen
sec: Jeroen Hellemons
pen: Mathijs Miermans

2004-2005
vz: Theo Wegman
sec: Stijn de Loos
pen: Bart Schilders
wed: Mark de Jong
pr: Martine Zoeteman2012

vz: Yannick van der Burgh
sec: Thijs Haenen
pen: Sebastiaan Brons

2003-2004
vz: Michel Jansen
pen: Bart Schilders
wed: Maarten Melse
pr: Martine Zoeteman

2011-2012
vz: Arjen Martens
sec: Wouter van Roosmalen
pen: Onno Kuip
wed: Niek Borgers

2002-2003
vz: Leendert Maris
sec: Mattheus Keij
pen: Boudewijn van Schaijk
wed: Arjen Tomas

2010-2011
vz: Raf van Hoof
sec: Frank Staals
pen: Maartje Bastings

2001-2002
vz: Danny Schuring
sec: Marianne ten Haaf
pen: Jeroen van der Tuin

*Deze lijst is samengesteld met behulp van gegevens zoals bekend bij de Kamer van Koophandel, hierdoor kunnen er misschien verschillen zijn ten opzichte van wat 
leden verwachten.
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Bestuur 2015
Voorzitter: Chris Mens
Secretaris: Elmar Nieland
Penningmeester: TIm van der Pol

Wat waren uitdagingen, veranderingen en acties die jullie hebben ingezet?
Voor een bestuur dat de avond voor de wissel-ALV pas 
werd gevormd, zijn er genoeg uitdagingen. Alle taken 
moesten op korte termijn worden overgedragen. Dat 
in combinatie met de drukke agenda van alle drie de 
bestuursleden maakte dat het bestuur op zich een 
uitdaging werd. Aangezien we nog maar 4 maanden 
bestuur zijn ligt de grootste uitdaging nog voor ons, 
namelijk hoe gaan we meer actieve leden krijgen binnen 
de vereniging.

2 hoogtepunten uit het bestuursjaar
Echte hoogtepunten zijn er nog niet geweest tijden 
ons bestuursjaar. Deze zullen vast en zeker nog volgen, 
bijvoorbeeld als het lustrum van start gaat. Tot nu toe 
hebben wij het wel naar onze zin. En om dan toch een 
klein hoogtepuntje te noemen, de Squadra/ISIS borrel 
was erg gezellig.

1 dieptepunt van het bestuursjaar
Het dieptepunt van ons bestuursjaar was zonder twijfel 
het ongeluk van mede-Squadraan Laurens Castenmiller. 
Gelukkig gaat het inmiddels weer stukken beter met 
hem en hopelijk zien we hem weer snel terug op de 
training.

Meest studentikoze moment van het bestuur?
Tot nu toe was dit de Squadra/ISIS borrel, maar er zullen er 
zeker nog een aantal volgen met alle lustrumactiviteiten 
in het vooruitzicht.

Contact met andere wielrenverenigingen?
Er is niet veel contact met andere wielervereningen 
maar uiteraard zien we ze wel tijdens de 
Studentencupwedstrijden. Tevens vond dit jaar ook 
weer de SWN zomervakantie plaats, waar ook een aantal 
leden van Squadra aan deelnamen.

Koersen gewonnen/deelgenomen?
Alleen de voorzitter heeft koersen gereden. Namelijk 
de studentencup in Wageningen, het NSK tijdrijden in 
Nijmegen en het GNSK in Amsterdam.
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Hoe zou je een typische Squadraan omschrijven?
In onze ogen is dat iemand met een passie voor fietsen, 
maar daarnaast geniet van de gezelligheid na het 
fietsen. Verder heeft hij of zij een hart voor de club, een 
studentenvereniging kan namelijk niet bestaan zonder 
de mensen die zich ervoor inzetten.

Wie was / waren de trainer(s)?
Ruud Aerts
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Bestuur 2014
Voorzitter: Thijs ‘Orgelman’ Haenen
Secretaris: Peter ‘Petro’ de Winter
Penningmeester: Jeroen ‘mooiweervandaag’ van der 
Velden
Vice-Voorzitter: Bas ‘kleine Bas’ Schleijpen
Wedstrijcommissaris: Oscar ‘Oz’ de Leeuw

Wat waren uitdagingen, veranderingen en acties die jullie hebben ingezet?
Met een leuke en ongewoon grote groep bestuursleden 
zijn we (na enige hobbels rondom de wissel-ALV) vol 
enthousiasme van start gegaan. De uitdagingen in ons 
bestuursjaar waren het uitbreiden van het ledenbestand, 
het activeren van leden en de vereniging op een hoger 
niveau brengen. Het werven van nieuwe leden is zeker 
gelukt; er was een zeer gezonde stroom van nieuwe 
leden te bekennen in het ledenbestand. Helaas lukte 
het niet om hier voldoende leden van te activeren, wat 
tot enige problemen leidde toen het tijd was voor de 
bestuurswissel aan het eind van het jaar.

Toch staat Squadra Veloce na afloop van dit jaar weer 
een stuk steviger in haar schoenen, met het opstellen en 
goedkeuren van een ambitieus beleidsplan, het updaten 

van het Huishoudelijk Reglement om o.a. de verschillende 
soorten lidmaatschap duidelijker te omschrijven en 
het leggen van nieuwe contacten voor toekomstige 
samenwerkingen. Onze penningmeester heeft zich 
gedurende het jaar uitgebreid bezig gehouden met het 
bijwerken van de boekhouding en ledenadministratie 
om te voldoen aan de nieuwe wetgevingen die dit jaar 
zijn ingegaan. Er kan met recht gezegd worden dat de 
vereniging weer een stukje professioneler is geworden.

Ruud Aerts heeft zijn plekje kunnen vinden als de nieuwe 
hoofdtrainer en voor het eerst een volledig seizoen mee 
kunnen draaien met de vereniging, wat zowel ons als 
hem zeer goed is bevallen. Na veel jaren onder leiding 
van Koen de Haan was dit een behoorlijke verandering 
in de trainingsmethoden die werden gehanteerd. De 
resulterende trainingsopkomsten spreken voor zich.

De Grand Prix Squadra Veloce zag een heropleving in 
vernieuwde vorm dankzij de GP-commissie en ook werd 
er door de activiteitencommissie voor het eerst een 
toertocht georganiseerd (die gelijk de Squadra Classic 
werd gedoopt). Na weer een geslaagde intro met een 
enorm hoge opkomst bij de twee introtrainingen kon 
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er met de oprichting van de Lustrumcommissie vooruit 
gekeken worden naar volgend jaar.

2 hoogtepunten uit het bestuursjaar
Thijs: Het mogen dragen van de SWN Studentencup 
leiderstrui tijdens de Squadra GP in de allereerste editie 
van deze landelijke competitie, en het winnen van de 
SIWC (de interne competitie, red.).
Bas: De constitutieborrel en het leuke succes dat er een 
aantal actieve nieuwe leden bij zijn gekomen na de intro.
Peter: De GP en de constitutieborrel.
Jeroen: Mijn twee persoonlijke hoogtepunten van 
het bestuursjaar waren dat ik samen met andere 
gemotiveerde leden verantwoordelijk was voor de 
vereniging en dat er tijdens de halfjaarlijkse ALV geen 
opmerkingen en vragen waren over het financiële 
gedeelte. De twee hoogtepunten uit het bestuursjaar 
moeten toch wel zijn dat de Squadra GP dit jaar in een 
nieuw jasje heeft plaatsgevonden en dat er veel nieuwe 
leden bij de vereniging zijn gekomen mede door de 
geslaagde intro week. Doordat de TU/e al jaren de 
Campus aan het verbouwen is, was het na 2010 niet meer 
gelukt een Squadra GP te organiseren. De GP commissie 
heeft het weer nieuw leven ingeblazen door de Squadra 

GP te houden op de wielerbaan bij Op Noord. Dat de intro 
week veel nieuwe leden opleverde was voor ons ook een 
fijn moment, omdat de vereniging toch enigszins aan 
het ‘vergrijzen’ was. Door deze instroom van frisse en 
jonge mensen hopen we de vereniging nog vele jaren 
overeind te kunnen houden en ook dat er meer animo 
komt voor activiteiten binnen de vereniging. 
Oscar: Met het bestuur karten op de avond dat eigenlijk 
de bestuurswissel zou plaatsvinden, en de reis naar 
Frankrijk in de zomer.

1 dieptepunt van het bestuursjaar
Thijs: Persoonlijk: Het weer in moeten leveren van de 
leiderstrui na afloop van de GP. Bestuurlijk: Moeten 
beslissen over het wegsturen van een lid (naam 
verwijderd, red.).
Bas: Op het laatste konden we geen nieuw bestuur 
vinden. Alle bestuursleden werden ook druk, omdat 
iedereen eigenlijk al andere dingen op de planning had 
staan. Gelukkig is het op het laatste moment toch gelukt 
om een nieuw bestuur te vinden.
Peter: Het duurde behoorlijk lang voordat er opvolging 
voor ons bestuur was gevonden.
Jeroen: Het laagste dieptepunt in ons bestuursjaar was 



22

dat het maar niet lukte om gemotiveerde mensen te 
vinden die de vereniging voor een jaar draaiende wilden 
houden. Hierdoor moesten er uitgebreide gesprekken 
worden gevoerd met de Raad van Bestuur, het Studenten 
Sportcentrum en de trainer. Heel nare opties, zoals het 
opheffen van de vereniging kwam ook ter sprake maar 
gelukkig hoefde het niet zo ver te komen. In de laatste 
maand voor de uiterste datum van de bestuurswissel 
boden zich drie heren aan die de vereniging overeind 
willen houden en hiervoor zijn we ze nog steeds 
dankbaar.
Oscar: Het moeilijk kunnen vinden van een nieuw 
bestuur.

Meest studentikoze moment van het bestuur?
Dat de constitutieborrel na een lange afwezigheid 
weer in het leven is geroepen. Ondanks dat er niet 
heel veel mensen aanwezig waren in vergelijking met 
andere constitutieborrels, was het toch enorm gezellig 
en vermoeiend voor het bestuur. Dit is zeker iets wat 
de volgende besturen in leven moeten houden omdat 
het een geweldig feest is voor het nieuwe bestuur en 
de leden, plus een goede gelegenheid om kennis te 
maken met de besturen van andere verenigingen. Op 

de constitutieborrel van Isis hebben we bovendien nog 
de halve inboedel weten te brassen, dus die zullen de 
volgende keer sowieso aanwezig zijn om hun revanche 
te nemen.

Contact met andere wielrenverenigingen?
De trainingsweek met DM (Dutch Mountains 
Maastricht, red.) in het voorjaar, de SWN (Studenten 
Wielersport Nederland, red.) Zomervakantie en de SWN 
Studentencup zorgden ervoor dat we regelmatig in 
contact kwamen met en op bezoek gingen bij de andere 
Studenten Wielrenverenigingen. Ook werden er door het 
bestuur een aantal constitutieborrels bezocht, en mocht 
Thijs nog afreizen naar Utrecht om daar de Squadra vlag 
terug te halen door een tegenprestatie uit te voeren 
nadat deze door de Domrenner was meegenomen. 
Zeker een avond die nog lang bij zal blijven...

Koersen gewonnen/deelgenomen?
Thijs:  Alle wedstrijden in de Studentencup, een 
paar WVAN wedstrijden, het  NSK tijdrijden, het 
Avondcriterium Omloop der Kempen en het GNSK. 
Het hele jaar mooie klasseringen, maar helaas geen 
overwinningen buiten de interne competitie.
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Peter: In Squadra shirt heb ik deelgenomen aan de 
Studentencup wedstrijden in Delft, Maastricht en 
Eindhoven en het GNSK in Tilburg. In Delft mocht 
ik ook de bloemen en de tijdelijke leiderstrui in de 
Studentencup mee naar huis nemen; deze moest ik 
jammer genoeg weer afstaan in Eindhoven.
Jeroen: Het afgelopen jaar heb ik geen koersen gewonnen 
maar wel deelgenomen aan de Studentencup in Delft, 
Maastricht en Eindhoven, waarvan de Ridderronde in 
Maastricht het lastigste maar ook het bijzonderste was. 
De mogelijkheid dat je door het afgesloten centrum van 
Maastricht koerst met publiek krijg je niet zo gauw een 
tweede keer.
Oscar: Alle Studentencupwedstrijden van het jaar en 
nog een WVAN waar ik na 2 bochten er af lag; troostprijs 
dus gewonnen :)

Hoe zou je een typische Squadraan omschrijven?
Thijs: Nog steeds hetzelfde als ik de afgelopen jaren heb 
gedaan. Het is dan misschien een komen en gaan van 
leden geweest, maar op wonderbaarlijke wijze worden 
toch telkens weer dezelfde mensen aangetrokken!
Bas: Ik sluit me aan bij het stuk van Peter.
Peter: De typische Squadraan is behulpzaam wat goed 

is te zien op een trainingskamp: iedereen helpt elkaar 
waar dat nodig is. Wanneer een groep Squadranen 
zich door een combinatie van zelfoverschatting, 
doorzettingsvermogen en een gebrekkige Spaanse 
infrastructuur heeft leeggereden nemen andere 
Squadranen de kook en afwas taken op zich.
Het doorzettingsvermogen van de typische Squadraan 
is ook te bewonderen op de dinsdagavondtrainingen 
waar de verschillende oefeningen van de trainer op 
een net iets andere manier worden uitgevoerd. Dat de 
typische Squadraan eigenwijs is valt ook te zien aan de 
verschillende opvattingen over de optimale training 
waarover eindeloos kan worden gediscussieerd. 
Jeroen: Een bourgondiër die zich voor een wedstrijd 
indekt mocht die gaan falen. 
Oscar: Mannelijk... Erg mannelijk.
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Bestuur 2013
Voorzitter: Thijs ‘Orgelman’ Haenen
Secretaris: Jeroen Hellemons
Penningmeester: Mathijs Miermans

Wat waren uitdagingen, veranderingen en acties die jullie hebben ingezet?
Gedurende het bestuursjaar zouden alle 
sponsorcontracten aflopen. Het belangrijkste doel was 
dan ook om deze te verlengen en waar mogelijk nieuwe 
contracten af te sluiten met nieuwe sponsoren. Ook 
werd er stevig onderhandeld met de sponsoren die er al 
waren om zo een betere deal te krijgen doordat Squadra 
inmiddels steviger in haar schoenen stond. Hier heeft 
de sponsorcommissie goed werk van gemaakt, wat er 
voor zorgde dat we aan het eind van het bestuursjaar 
iedereen in mooie nieuwe shirts konden steken. 

Verder werd er groot ingezet op de ledenwerving 
met een totaal gereviseerd introprogramma, wat 
ook zeker resultaat heeft gehad. Daarnaast werd de 
vrijetijdskleding geïntroduceerd en werd er gepoogd om 
zo veel mogelijk publiciteit binnen te halen (ook met het 
oog op de sponsorwerving). Er werd een eerste poging 
gedaan tot het opzetten van een wielerploegje, en ook 

nog een 2e divisie Triathlonteam zag het levenslicht.

2 hoogtepunten uit het bestuursjaar
Thijs: Kan eigenlijk niet kiezen uit drie: Het geven van 
de allereerste Squadra ‘Orgeltraining’, mijn deelname 
aan het NK Tegenwindfietsen en de Serious Request 
fietstocht van Maastricht naar Leeuwaarden in december 
in de stromende regen.

Jeroen: Het opzetten van het 2e divisie Triathlonteam.

Mathijs: De Villard-Notre-Dame. Watervalletjes over de 
weg, pikdonkere tunnels, grazende koeien, zonnig weer 
en een cola op de top maakten dit mijn mooiste klim.

1 dieptepunt van het bestuursjaar
De afsluitende ALV.

Meest studentikoze moment van het bestuur?
De intro, of het nou het meesleuren van mensen naar 
de Tacx was of de wedstrijd met de kleuterstepjes, die 
misschien wel de gevaarlijkste attractie op de hele intro 
bleek te zijn.
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Contact met andere wielrenverenigingen?
Gezamenlijke reis naar Girona met DM (Dutch Mountains, 
Maastricht, red.) in het voorjaar, zomervakantie naar 
de Franse Alpen met de SWN, stappen in Eindhoven, 
Utrecht en nog veel meer.

Koersen gewonnen/deelgenomen?
NSK Weg, Henk Lubberding Classic, Ridderronde, Tour 
du Jour, GNSK en nog wat WVAN wedstrijden. Helaas 
geen overwinningen behaald door de bestuursleden.

Hoe zou je een typische Squadraan omschrijven?
Thijs: De typische Squadraan is niet schuw van wat 
dwaze acties en een beetje gezelligheid, deelt zijn/
haar enthousiasme graag met anderen, zoekt altijd naar 
een manier om weer net dat beetje beter te worden en 
brengt weinig tijd door in de kroeg, maar zegt niet snel 
nee tegen een biertje.

Jeroen: Rijdt hard, slim, wil overal mening over geven, 
hip, mierenneuker.

Mathijs: Een typische Squadraan heeft een passie voor 
wielrennen, is technisch onderlegd en verwelkomt 

nieuwe leden.

Wie was / waren de trainer(s)?
Koen de Haan, Wouter van Roosmalen en aan het eind 
van het bestuursjaar Ruud Aerts.
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Bestuur 2012
Voorzitter: Yannick ‘Nicky’ van der Burgh
Secretaris: Thijs ‘Orgelman’ Haenen
Penningmeester: Sebastiaan ’Karpets’ Brons 

Wat waren uitdagingen, veranderingen en acties die jullie hebben ingezet?
Voor ons waren de uitdagingen om de gestelde doelen 
van het bestuur voor ons door te zetten en in goede 
baan te leiden dat de vereniging de juiste ingezette 
koers kon voortzetten. Wij probeerden wel wat nieuwe 
dingen toe te voegen als een andere planning in de 
activiteitenkalender. 

2 hoogtepunten uit het bestuursjaar
Meer bier kunnen drinken tijdens bestuursvergaderingen 
onder het motto van:  ‘Don’t ride triples, drink them’.

1 dieptepunt van het bestuursjaar
uuuuh.

Meest studentikoze moment van het bestuur?
Dat voor sommige bier drinken teveel werd tijdens 
vergaderingen, ‘zo veel’ dat die uiteindelijk lag te tukken 
in de kroeg.

Contact met andere wielrenverenigingen?
Het contact met andere verenigingen zat hem 
voornamelijk in verschillende stapavonden! En daar 
werd een basis gelegd waarbij Squadra nu nog de 
vruchten van plukt!

Koersen gewonnen/deelgenomen?
De koers win je in bed, en dat ging ons goed af!

Hoe zou je een typische Squadraan omschrijven?
Als iemand die heel hard kan fietsen...........naar de bar!

Wie was / waren de trainer(s)?
Koen de Haan
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Bestuur 2011
Voorzitter: Arjen Martens
Secretaris: Wouter van Roosmalen
Penningmeester: Onno Kuip
Wedstrijdcommissaris: Niek Borgers

Wat waren uitdagingen, veranderingen en acties die jullie hebben ingezet?
Vereniging nieuw leven ingeblazen, groei in leden, 
verandering van ESTWV naar E.S.W.V., nieuw logo. 
Daarnaastcontact met Dutch Mountains en De Meet 
en daar het zoeken naar vrouwen in het belang van de 
vereniging, of andersom ;) En in het belang van onszelf. 
Ook de introductie van borrels op de baan na afloop van 
de training is iets wat goed is voor de vereniging.

2 hoogtepunten uit het bestuursjaar
Voor ons de verandering van ESTWV naar E.S.W.V.; zo de 
vereniging een nieuwe start laten maken.

1 dieptepunt van het bestuursjaar
Beetje veel valpartijen tijdens de trainingen. Daarnaast 
waren we allemaal nog single aan het einde van het 
bestuursjaar. Het doel was om dat niet meer te zijn, daar 
hebben we alleen in gefaald.

Meest studentikoze moment van het bestuur?
Onno: van de donderdavond in het Studenten 
Sportcentrum weet ik alleen nog dat ik nu nog steeds 
een toeterhoed heb, teveel bier had gedronken en 
dat we gesproken hadden over korfbal en gemengd 
douchen...

Contact met andere wielrenverenigingen?
In ons jaar begonnen met contact met Tilburg en 
Maastricht. Ook zijn Onno en Wouter nog op uitwisseling 
geweest in Nijmegen!

Koersen gewonnen/deelgenomen?
Nee?

Wie was / waren de trainer(s)?
Koen de Haan
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Bestuur 2005-2006
Voorzitter: Ruud ‘Rudi’ Boesten
Secretaris: Patrick ‘Piraat’ van Bree
Penningmeester: Rein ‘Reintje’ Spijkerman
Wedstrijdcommissaris: Simon ‘Simon’ Frank
Vervangend-wedcom: Mark ‘Koekiemonster’ de Jong
door Patrick van Bree

Wat waren uitdagingen, veranderingen en acties die jullie hebben ingezet?
Ledenaantal (peildatum 14 april 2006):
54 leden: 4 ereleden, 7 Vecchio (NTB-R (2), NTB-W (2) 
KNWU-niet-Squadra (1), geen licentie (2))
2 trainers: NTB-R (1), NTB-W (1)
41 studenten: NTB-W (7), NTB-R (5), KNWU (10), KNWU-
niet-Squadra (3), geen licentie (16), 36 mannen, 5 
vrouwen, 28 TU/e, 5 Fontys, 8 onbekend/anders

Initiatieven / Commissies
 - Opstarten MTB training met All Terrain (de eerste 

initiatieven)
 - Squadra Nieuwsbrief
 - Squadra Forum met actieve deelname van: Gerard 

Egelmeers, Ward Oud (admin), Sjoerd van der 
Heijden, Mark de Jong (Dokter Erik), Koen de Haan

 - Tritroglycerine (uitgaves Pijn en Rust)
 - Sponsor-Cie voor de kleding: Runnersworld, 

Kortingsbonnen voor nieuwe leden, de zwemloop 
en de triathlon, Rabobank (voor de kleding), Café 
de Stunt, voor Squadra Full Color posters, Cycle 
Support Jeroen Voorbij

 - Nieuwe kleding
 - Activiteiten (bijwonen opnames Holland Sport
 - Wielerploeg opgezet, aansluiting bij de KNWU, 

stopzetten lidmaatschap NWB
 - Theater stuk fiets met Peter Winnen over de 

driehoeksverhouding tussen wielersport, media en 
commercie

 - Van Lint sportweek, waterpolo, stormbaan, knotsbal, 
tjoekbal

 - nieuwjaarsdiner
 - ‘Pimp your bike’ = verf je stadsfiets blauw wit oranje, 

met frame bordjes
 - Grote Squadra Trainingsweekend Sint Geertruid 

(vrouwtje Riva)
 - Squadra Triathlon, Zwemloop
 - 50 jaar TU/e GrandPrix! met 50km voor de Studenten en 

50 rondjes voor de licentiehouders (en sponsorgeld 
van de TU/e voor Squadra vanwege de ‘speciale’ 
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Grand prix voor TU/e Lustrum editie).
 - CK MTB, winnaar Jeroen Kooij, CK Zwemmen, de 

winnaar is helaas nooit lid geworden, CK lopen
 - SITC: De Squadra Interne Tijdrit Competitie (SITC) 

bestond dit jaar uit de : koppel-, bever, klim, monster 
en  10 rondesbaan, -tijdrit. De winnaar is Christophe 
en hij krijgt het kampioensshirt van Erik Dekker 
overhandigd.

 - CK Nard is de winnaar van het CK, wat bestond uit 100 
rondes koers op de baan.

 - Borrel bij de Stunt
 - Lichtjesroute

2 hoogtepunten uit het bestuursjaar
Wielertraining op het baantje en op de Kluis (dit is wat 
de vereniging echt bestaansrecht geeft/gaf ) en een 
trainingsweekend.

1 dieptepunt van het bestuursjaar
Lage/matige opkomst bij de activiteiten, voornamelijk 
borrels, pimp my bike, triathlon onderdelen

Meest studentikoze moment van het bestuur?
Alle studentikoze momenten zijn een stille dood 

gestorven. Squadra was/is de baantraining en de interne 
competitie.

Contact met andere wielrenverenigingen?
Dutch Mountains open toertocht, WTOS/Domrenner via 
Grand prix, WTOS MTB training

Koersen gewonnen/deelgenomen?
 - NSK: Petra  Dijkman (7) en Nard (13)
 - Interclub TWC De Kempen
 - Wielerploeg in diverse criteria
 - De triathleten, tja de triathleten wat deden die eigenlijk 

;-)

Hoe zou je een typische Squadraan omschrijven?
Hier kun je 2 types onderscheiden:
1. de stille genieters
2. de ‘vedettes’
Groep 1, is op de training, komt naar sportactiviteiten 
maar niet naar de kroeg, spreekt niet of nauwelijks, 
traint in het weekend alleen, geniet van het wielrennen, 
de koers en de mathematische materie. Squadra brengt 
hun de koers bij en wielrennen wordt deel van hun 
leven. Deze mannen worden steeds beter met de jaren.
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groep 2, dat zijn de mannen met veelal verloren talent, 
bij Squadra aangezien de koers al jaren deel uitmaakt 
van hun leven. Zij hebben de ervaring, maar veel meer 
nog de verhalen. Het verhaal gaat domineren en ze 
worden na enkele jaren uit het wiel gereden door groep 
1.

Wie was / waren de trainer(s)?
Koen de Haan, Looptrainer Hans (training gestopt tijdens 
bestuursjaar), zwemtrainer Koen, Spinningtrainer (David 
Bakker, Ruud Boesten), Kracht/core trainer Koen de 
Haan, MTB trainer Jeroen Voorbij



33

Bestuur 2004-2005
Voorzitter: Theo ‘Maatje’ Wegman
Secretaris: Stijn ‘Volderke’ de Loos
Penningmeester: Bart Schilders
Wedstrijdcommissaris: Mark ‘Koekiemonster’ de Jong
PR-commissaris: Martine Zoeteman
door Theo Wegman

Wat waren uitdagingen, veranderingen en acties die jullie hebben ingezet?
Organisatie lustrumactiviteit (paintball + BBQ), 
introductie van Het Gezelligheidsklassement, veel 
activiteiten buiten de training om.

2 hoogtepunten uit het bestuursjaar
Tja, ehm, het is alweer 10 jaar geleden he.

1 dieptepunt van het bestuursjaar
Kotsen op de eerste training die Koen gaf.

Meest studentikoze moment van het bestuur?
Bij de C&A Helmond een bestuurstrui uitzoeken, want in 
Eindhoven waren ze niet meer te krijgen.

Hoe zou je een typische Squadraan omschrijven?
In eerste instantie op zichzelf, maar in tweede instantie 
kan je er goed lol mee beleven.

Wie was / waren de trainer(s)?
Ruben van Duren, Hans de hardlooptrainer, Koen de 
Haan
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Bestuurslid van 1996-2000
door Richard Bos

Ik ben in 1995 (20 jaar geleden alweer) in Eindhoven 
gekomen voor een studie bouwkunde.
Ik had mijn voetbalschoenen in verband met de studie 
aan de wilgen gehangen, en wilde toch iets doen, dus 
als je dan niet kunt kiezen ga je maar eens kijken bij de 
triathlon.
In de sportmarkt tijdens de introweek kwam ik in contact 
met Michel Lautenslager, een lid van bijna het eerste uur, 
naar later bleek niet bij iedereen onomstreden.

Maar op dat moment wist hij bij mij blijkbaar toch een 
snaar te raken, en ben ik meteen lid geworden. De 
toen actieve leden waren al volop bezig met het eerste 
lustrum, maar dat is nog een beetje aan mij voorbij 
gegaan.
In dat eerste jaar ben ik nog niet zo actief betrokken 
geweest. Ik bezocht wat trainingen, kwam zo nu en 
dan bij de sociale activiteiten van DRAAC (De Razend 
Anthousiaste Activiteiten Commissie) maar heb volgens 
mij geen wedstrijd gedaan. De verenigingsjaren liepen 
toen nog van eind september tot eind september (de 
verjaardag), en aan het eind van dat eerste jaar was het 
toenmalige bestuur op zoek naar nieuwe mensen.
Omdat ik dat eerste jaar nog niet zo heel veel vertrouwen 
binnen de vereniging had gekregen, werd ik gevraagd 
voor een bescheiden functie: PR-functionaris.
Dat was het begin van een paar jaar intensieve 
betrokkenheid bij de vereniging.
Ik heb in besturen gezeten met Stef en Ruud Mestrom, 
Judith van de Geijn, Isabel Dickens, Jeroen de Heer, 
Kazimir Hermans, Monica Roeling, Erik Vonk en later met 
Ruben van Duren en Jeroen van de Vlist.
In mijn eerste bestuursjaar daarnaast ook nog in de 
organisatie van onze eigen triathlon (toen nog bij het 

1999-2000
vz: Ruben van Duren
sec: Jeroen van der Vlist
pen: Richard Bos

1998-1999
vz: Stefan Mestrom
sec: Richard Bos
pen: Rudolf Mestrom
pr: Erik Vonk

1997-1998
pr: Kazimir Hermans
sec/vvz: Richard Bos
pen: Rudolf Mestrom
pen/wed: Monika Roeling
acc: Isabel Dickens

1996-1997
vz: Judith van de Geijn
sec/vvz: Richard Bos
sec/vvz: Jeroen de Heer
pen/wed: Stefan Mestrom
acc: Isabel Dickens
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later in brand gevlogen zwembad AquaSon met de 
wisselplaats fietsen )– lopen en finish bij de Vresselse 
Hut.
Daarnaast ook nog een jaar in DRAAC, de 
wedstrijdcommissie volgens mij, introcommissie, 
clubbladcommissie, organisatie trainingsweekend, 
met naast een aantal van bovengenoemde mensen 
Veronique Duivelshof, Igor Martin, Erik van der Aa, 
Dannis Brouwer, Luc Smeets, Erik Vonk, Erik Drent, Marc 
Niessen.
Later ook nog 2x in de organisatie van de Eindhoven 
Triathlon die wij toen gezamenlijk met de Triotters 
organiseerden in en rondom AquaBest.
Ik ben tot circa een jaar na het afronden van mijn studie, 
half 2002, actief betrokken geweest.
 
De trainers van die tijd.
Wijnand Pijnakker, ook, en zeer terecht Erelid. Een 
van de motoren van de eerste jaren, gaf fiets- en 
cardiofitnesstraining. Als sportdocent aan het 
universitair Sportcentrum verzot op duursporten, wat je 
ook wel aan zijn lichaam kon zien. Een goede trainer en 
een zeer aimabel mens met een groot warm hart voor 
de club. Het feit dat hij vanwege fysieke ongemakken 

uiteindelijk zijn trainerschap heeft moeten beëindigen 
heeft hem nog lange tijd pijn gedaan.
Kees …., trainer bij Asterix. In mijn eerste jaren hadden 
wij de looptraining op woensdag gezamenlijk met 
Asterix, op de baan tegenover het sportcentrum. Het was 
eigenlijk een Asterix training, maar ook de Squadranen 
voelden zich altijd welkom.
Harold Matla en Edwin van der Wulp,  de zwemtrainers in 
die tijd. De zwemtraining was op maandagavond samen 
met Nayade in de Tongelreep. Deze zwemtrainers met 
een PSV-zwemverleden waren nog jong en begrepen 
daarom goed wat er in het studentenhoofd omging. De 
zwemtrainingen waren technisch van een hoog niveau. 
Er werd veel aandacht besteed aan techniek, aan de 
juiste houding in het water. In deze jaren heeft Jacques 
de Mooy, directeur sportcentrum, lang gevochten voor 
een eigen zwembad bij het SSC. Hoewel wij nooit zoveel 
geloof hadden in de haalbaarheid van zijn plannen, 
heeft hij het toch geflikt, en kwam er rond 2000 een 
zwembad. Vanaf dat moment waren hier ook uiteraard 
de zwemtrainingen.
Rorick Schouten, één jaar looptrainer. De looptrainingen 
met Asterix sloten steeds minder goed aan op de 
behoefte van de triatleten, en dus vochten we bij Jacques 
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de Mooy voor een eigen looptraining. Rorick was nog 
bezig met zijn opleiding (volgens mij ALO o.i.d.), kostte 
waarschijnlijk dus niet zoveel, en was beschikbaar als 
trainer voor ons. Rorick was zelf ook een vervent triatleet, 
en de looptrainingen onder zijn leiding waren daarom 
een schot in de roos voor onze club. Wij hebben dat jaar 
veel plezier beleefd met Rorick. Aan het eind van het jaar 
is hij nog mee geweest naar naar Parijs waar wij elk jaar 
aan de studentenestafetteloop CRIC meededen. Daar 
heeft Rorick ons kennis laten maken met het 8 minuten 
durende nummer Hocus Pocus van Focus, wat die 
busreis is grijsgedraaid. Ik ga nog elk jaar op wintersport 
met Ruben (van Duren) en dit nummer hebben we nog 
vele ritten naar Oostenrijk teruggeluisterd.
Na 1 jaar moest Rorick ons weer verlaten omdat hij was 
afgestudeerd en elders werk vond. De eigen looptraining 
bleef, en werd vanaf dat moment ingevuld door Hans 
…., ook trainer bij de Triotters. Ook een zeer bekwame 
trainer, met een goede focus op de techniek. Ik ben Hans 
nog jaren tegengekomen bij de triathlon van Nuenen, 
waar hij, ondanks zijn steeds slechter wordende knieën 
nog steeds aan de start verscheen en de finish wist te 
halen. Ik bewonderde hem hierbij om het feit dat hij 
het plezier behield, ondanks dat het elk jaar een stukje 

moeilijker ging. Sommige sporters hebben alleen 
plezier in hun sport als ze goed presteren, Hans kon ook 
genieten als het minder ging.
 
Hoogte- en dieptepunten tijdens mijn bestuursjaren.
De periode dat ik bij Squadra zat waren niet altijd 
gemakkelijk. De club was in 1990 opgericht, en had in 
de eerste jaren een behoorlijke groei meegemaakt. De 
enthousiaste oprichters hadden er met alle leden een 
bruisende vereniging van gemaakt, die goed in de steigers 
stond. De doorloopsnelheid in een studentenvereniging 
is echter groot, en in 1995 zwaaiden de meeste mensen 
van het eerste uur af. Wij kwamen in een periode waarin 
we moesten proberen de boel te consolideren. En dat viel 
niet altijd mee. De studiedruk werd ook toen al verhoogd 
door het morrelen aan de studiebeurs. Er kwam een 
limiet op het aantal jaren dat je gesubsidieerd mocht 
studeren; de tempobeurs werd prestatiebeurs. Mensen 
waren bang dat wanneer ze niet op tijd afstudeerden, 
ze met een dikke lening bleven zitten, en waren daarom 
steeds minder bereid een actieve rol binnen een 
vereniging te vervullen. Dat bij elkaar zorgde ervoor dat 
het ledenaantal in die periode afnam, en de bestuurs- 
en commissiefuncties moeilijker in te vullen waren. 
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Omdat ook bleek dat de triathlonsport op steeds minder 
belangstelling kon rekenen en er in de Eindhovense 
studentenwereld nog geen aparte Wielrenvereniging 
was, hebben we eind jaren ’90 besloten om statutair, 
naast triathlonvereniging ook wielrenvereniging te 
worden (ESTWV). Niet iedereen was het natuulijk met 
deze koerswijziging eens (wat moeten we met die rare 
wielrenners) maar uiteindelijk kon dit voorstel toch 
op een brede steun uit de vereniging rekenen, omdat 
iedereen wel zag dat we als aparte triathlonvereniging 
op den duur geen bestaansrecht zouden hebben, en 
trainen en sociale activiteiten nou eenmaal leuker zijn 
als je dat met een grotere groep doet. Meer dan 15 jaar 
later kunnen we volgens mij concluderen dat de toen 
ingeslagen weg een goede is geweest.
De (mijn) hoogtepunten waren in elk geval:
-Onze eigen triathlons. De organisatie hiervan 
kostte ons bloed, zweet en tranen. Het was elk jaar 
spannend of het zou lukken met het aantal sponsoren, 
vrijwilligers, medewerking van gemeenten en politie, 
aantal inschrijvingen en het weer. Maar elk jaar stond 
er weer een topevenement, wat bij leden, organisatie, 
deelnemers en vrijwilligers een boost gaf.

De jaarlijkse uitjes:
 - Bata44race, waar we ondanks dat het elk jaar moeite 

kostte om een volledig team samen te stellen en er 
op het laatste moment altijd mensen met wazige 
redenen afhaakten steeds een goede classering 
liepen, en ook op het feest na afloop goed aanwezig 
waren.

 - CRIC, de estafetteloop in Parijs. Vrijdags met een 
huurbusje die kant op crossen, ’s avonds Parijs in, 
zaterdagmorgen Parijs in, zaterdagmiddag lopen 
in een prachtig park, zaterdagavond Parijs in, 
studentenfeest in de kantine van de universiteit 
waar we sliepen, laat slapen, zondags Parijs 
en in de namiddag terug crossen. Het meest 
bijgebleven is het jaar dat we (de meeste waren 
gelukkig afgestudeerd en niet meer afhankelijk 
van Groningen) het hele weekend leefden op de 
Creditcard van Igor. Toen hij de maand erna de 
rekening voor iedereen had opgesteld heeft hij ons 
toch maar voor een etentje uitgenodigd, want met 
de mail zou het wel erg hard aankomen.

 - Trainingsweekenden naar de Ardennen / Eifel. We 
gingen altijd met de trein naar Maastricht, en 
vandaar hadden we een parcours uitgezet naar 
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een huisje in de Ardennen / Luxemburg / Eifel. De 
maaltijden op deze weekenden eindigden altijd in 
een foodfight. De keer in de Eifel gaven de buren 
van het huis dat we huurden een feest voor het hele 
dorp (ze waren 50 of 60 jaar getrouwd), en wij waren 
ook uitgenodigd. Veel bier, en nog meer schnapps. 
In het begin van de avond verstond niemand Duits, 
maar hoe meer drank er doorheen ging, hoe beter 
we elkaar gingen verstaan.

 - De oprichting van de Nederlandse Studenten 
Triathlon Vereniging (NSTV), later Stichting 
Studenten Triathlon (SST), met als belangrijkste 
doel en resultaat de organisatie van het Studenten 
Triathlon Circuit (STC), samen met Rob de Hoogh 
van onze zustervereniging Aloha in Enschede. 
Bij de oprichting waren er enkel in Enschede en 
Eindhoven studententriathlonverenigingen. Door 
een circuit te organiseren (aparte categorie bij reeds 
georganiseerde triathlons, waaronder die van Aloha 
en Squadra) lukte het ons om iets meer studerende 
triatleten aan elkaar te binden, en ondersteuning te 
bieden aan de oprichting van een 3e vereniging in 
Delft.

 - Het bestuur met Lennart, Boudewijn, Matthijs en 
Arjen. Dat was zeg maar de nieuwe generatie na 

onze lichting, het eerste ‘fietsbestuur’. Zij bewezen 
dat fietsers toch ook leuke mensen kunnen zijn, 
hebben met veel enthousiasme nieuwe dingen 
binnen de vereniging geïmplementeerd, en zijn de 
initiatiefnemers om mij als erelid te benoemen . Met 
deze enthousiaste mensen aan het roer, kon ‘onze 
generatie’ met een gerust hart afstand nemen van 
de vereniging.

Wat kenmerkt de typische Squadraan?
Deze vraag is voor mij niet te beantwoorden. Ik denk 
dat het unieke van Squadra in onze tijd was (en ik hoop 
dat dit nog steeds zo is) dat er plek is voor alle (soorten) 
mensen. Actieven en minder actieven, trainingsbeesten 
en kroegtijgers, mensen die geilen op de duurste fietsen 
en mensen in een wollen fietsbroek en op een oude 
Gazelle, meisjes en jongens, studenten en AIO’s, mensen 
die zich enkel op de triathlon of wielrennen focussen, 
of die dat erbij doen om in een andere sport beter te 
worden, gangmakers en stille genieters. We hebben ze 
allemaal langs zien komen, en ze hebben allemaal iets 
voor de club betekend, hun steentje bijgedragen. Dat 
kenmerkt voor mij Squadra.
Nu dus alweer het 5e lustrum, en niet meer weg te denken 
in de (Eindhovense) studentensport. Gefeliciteerd, en op 
naar het volgende.
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Bestuur 1995-1996
Voorzitter: Paul Terstegge
Secretaris/Vice-voorzitter: Joost ‘de Hijger’ Verheijen
Penningmeester: Dannis Brouwer
Wedstrijdcommissaris: Mieke ‘gak gak gak’ Brunning
PR-commissaris: Erik van der Aa

Wat waren uitdagingen, veranderingen en acties die jullie hebben ingezet?
Uitdaging was in mijn herinnering met name het 
teruglopende ledenaantal, aangepakt met flinke PR/
Ledenwerving campagnes, en allereerste discussie om 
Squadra naast triathlonvereniging ook wielrenvereniging 
te maken. Stuitte op veel verzet van een aantal leden van 
het eerste uur. Uiteindelijk toch in gang gezet.
 
2 hoogtepunten uit het bestuursjaar
 - Clubkampioenschap triathlon olympische afstand
 - Trainingskamp in Luxemburg met Patrick met kater op 

de terugweg
 - Het SAAI feest (Squadra, Astrix, All Terrain, Isis) waar 

met name Squadra zich nogal misdragen had 
(onder andere Huzarensalade, bier en chip in het 
zwembad)

 - Nieuwe vlag

1 dieptepunt van het bestuursjaar
Was er natuurlijk niet (men vond ons bestuur wat 
arrogant dus dan past het wel om te claimen dat er geen 
dieptepunt was)
 
Meest studentikoze moment van het bestuur?
Ledenwervingsactie bij introweek met Joost die in 
z’n Speedo en Oakley leden probeert te werven, en 
Erik die op zijn mountainbike van alle trappen in het 
sportcentrum afdaalt.
 
Contact met andere wielrenverenigingen?
Met name met Aloha volgens mij, die kwamen op 
bezoek inderdaad.
 
Koersen gewonnen/deelgenomen?
Qua biken: een leuke collectieve actie was het meedoen 
met het NSK ploegentijdrit met als resultaat 2e. Een jaar 
later rechtgezet met een riante overwinning, 47 km/uur.
 
Hoe zou je een typische Squadraan omschrijven?
Iemand die het leuk vindt om aan fietsen te sleutelen.
Ik denk dat er ook vooral veel sportieve avonturiers 
misschien ook wel pioniers bij Squadra zaten.
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Wie was / waren de trainer(s)?
Wijnand Pijnacker (fietsen) , Harold Matla (zwemmen), 
Ramon Navarro
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Bestuur 1993-1994
Voorzitter: Frank Ponjée
Secretaris: Elice Sterken
Penningmeester: Janine Herweijer
Wedstrijdcommissaris: Frank van Wezel
PR-commissaris: Albert Roelen
door Frank Ponjée

Als bestuur hadden we de eer om de taken over te 
nemen van oprichters Rinus en Patrick (excuses als ik 
iemand vergeet). Een bijna onmogelijke taak en eigenlijk 
vergelijkbaar als Willem die Bea opvolgd. Gelukkig was 
de secretaris (Elice) bereid om nog een jaartje kennis 
over te dragen aan de volgende generatie, dus helemaal 
in het diepe hoefden we ook weer niet te springen. 
Naast de rots in de branding, Elice, bestond het bestuur 
uit André, Frank (van Wezel), Janine en ondergetekende. 
Janine had de sporen verdiend in het wielrennen en bij 
de eerste confrontatie van haar imponerende kuiten was 
dat meteen duidelijk. Menige kerel is hierop gesneuveld. 
Frank (van Wezel) vertegenwoordigde Achterhoekse en 
Grolschiaanse gezelligheid binnen het bestuur, maar 
daarnaast was het ook een gedegen atleet. Tot slot André, 
die Frank Heldoorn als trainingsmaat had en serieus op 

weg was naar een professionele triathloncarrière. 

Kenmerkend van deze bestuursperiode was dat het 
merendeel van de leden op oude barrels van fietsen 
reden, geheel anders volgens mij dan de huidige 
generatie. Dat heeft ons nooit tegen gehouden om volle 
bak te gaan. Mooi voorbeeld hiervan is de Nederlandse 
Open Kampioenschappen triathlon, waarin Squadra 
Veloce bij toeval één vertegenwoordiger had: Ron 
van de Ven. Kenmerkend voor Ron was (is) dat hij wel 
eens vergeetachtig was en dat hij dus ook altijd vergat 
zijn materiaal (of wat ervoor door ging) te checken. 
Met een delegatie van Squadra hebben we Ron naar 
de startlocatie gebracht. Bij het uitladen van de fiets 
bleek zijn barrel kapot te zijn: lekke band, velglint 
volledig verrot, doorstekende spaken enz.. Gezamenlijk 
(met uizondering van Ron) de fiets opgelapt, zodat er 
alsnog kon worden gestart. Ron was ondertussen te 
laat op de startlocatie (een boot ergens centraal op een 
riviertje/meertje), dus hij werd als laatste op de boot 
afgezet. Zwemmen ging hem uitstekend af, waarna 
het fietsen kwam en dat is iets waar hij extreem sterk 
in was. Al piepend en krakend ging hij vrijwel iedere 
aerodynamische triathlonbike voorbij waardoor hij 
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voorin het klassement mee ging doen. Het lopen ging 
ook uitstekend waardoor hij zelfs eindigde voor de 
eerste vrouw (topatlete Irma Heeren). Al met al een 
mooie wedstrijd, maar de les was dit voortaan beter 
voor te bereiden.
Ander sportief hoogtepunt was de jaarlijkse hele 
triatlon van Almere waar Squadra meestal een 
vertegenwoordiging had. Tijden schommelden meestal 
rondom de 10 tot 11 uur, maar in één jaar was er 
een grote uitzondering: André Roelen. Zoals eerder 
gemeld was Frank Heldoorn de trainingsmaat van 
André en Heldoorn was de eerdere winnaar van de 
hele van Almere. André presteerde het die dag om 8e 
te worden op de hele van Almere (tijd ongeveer 8.20). 
Een ongelooflijke topprestatie van André en zeker een 
memorabel moment in de Squadra-historie.

door Elice Sterken
Een bijzondere gebeurtenis uit dat jaar is het ere-
lidmaatschap van Rinus van de Voort. Bij het maken van 
het cadeau voor Rinus hebben we dagenlang lol gehad, 
gekleed in zijn jas en met zijn hoed op. Had hij het door 
of niet? 

Dit jaar werd Ron van der Pol gekozen tot sportman 
van Vught. Hij was tenslotte eerste geworden in het 
Squadranten Circuit ;-), naast andere topprestaties als 
triatleet. Vooral de aanwezigheid van enkele Squadra-
leden met bijpassend kado (een opblaasbare eend in 
de vorm van een zwemband) heeft het college van b&w 
van Vught doen sidderen. 
En niet te vergeten: het oprichten van de oud-
ledenvereniging Squadra Vecchio en de eerste verkiezing 
tot triatleet van het jaar (Joost Verheijen).  Als laatste, 
maar zeker niet als minste: het NSK’94, georganiseerd 
door Squadra!
Persoonlijk heb ik goede herinneringen aan de 
Bata44race van dat jaar. Door gebrek aan vrouwelijke 
deelnemers deed ik mee ondanks een net-geopereerde 
knie.  Dit bespaarde ons team een boete-tijd van 30 
minuten en heb ik denk ik wel een record gevestigd als 
langzaamste met een gemiddelde van 7,5km/uur. Een 
ander hoogtepunt was CRIC, de estafetteloop in Parijs. 
In sneltempo Parijs bezoeken, feesten en ook nog eens 
hard lopen om daarna in de bus naar huis alle slaap weer 
in te halen.  Ook de triathlon van Texel was een geweldige 
combinatie van sportiviteit, feesten en weinig slaap. 
In 1994 ben ik ook redactielid geworden van de 
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Tritroglycerine, kortweg Tritro. Wordperfect 5.1 werd 
omgeruild voor Word (dankzij Luc) en foto’s en tritertjes 
kregen een vaste plek. Enkele exemplaren heb ik nog 
steeds in een doos en, dankzij dit lustrum, weer eens 
doorgebladerd. Je leest het enthousiasme en de lol 
in alle verhalen,  naast het trainen en alle tips om een 
betere triatleet te worden. Ik heb een toptijd gehad bij 
Squadra en denk er nog steeds met veel plezier aan 
terug. Het was niet alleen een vereniging voor fanatieke 
en recreatieve sporters, maar ook een vereniging vol met 
enthousiaste studenten en veel gezellige activiteiten.
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Bestuur 1992-1993
Voorzitter: Rinus van de Voort (‘altijd actief’)
Secretaris: Elice Sterken (‘waar ben ik aan begonnen?’)
Penningmeester: Patrick van den Berg (‘deelnemer aan 
de RHCP-act’)
Wedstrijdcommissaris: Roger Jacobs (‘vooruitlopend op 
trainingen’)
Algemeen bestuurslid: Ron van de Ven (‘onverbeterlijk 
verstrooid’)
door Elice Sterken 

Tijdens deze ALV werd de bestuursbel geïntroduceerd. 
De aftredende bestuursleden, Jack Emmen en Frank de 
Hart, ontvingen de bel als eerste.  De ALV vond plaats in 
café Strauss en werd keurig, zoals het hoort na sluiting, 
informeel voortgezet met (een) drank(je) en een hoop 
geklets. Hier ontstonden dan ook weer nieuwe tradities 
zoals de rubriek in het clubblad Titroglycerine: “Vraag 
het Geert”.  Ik geloof dat ik daar zelf schuldig aan ben 
geweest. In deze rubriek beantwoordde Geert  Kurvers 
vragen van diverse leden over allerlei onderwerpen 
die in het geheel geen aantoonbare relatie met de 
triathlonsport hadden. Maar leuk was het wel!

Enkele weken later (of was het nog meer?) werd het idee 
van bestuurstruien ten uitvoer gebracht. Hierop zijn de 
functies duidelijk te lezen zodat de bestuursleden en 
de vereniging herkenbaar zijn in de AOR, op het TU/e-
terrein en rondom het sportcentrum.  Mooie lichtblauwe 
truien, ik heb ‘m nog!

Een andere traditie werd het Squadranten Circuit. Een 
klassement voor de recreantleden waarbij punten 
gescoord konden worden op vooraf geselecteerde 
wedstrijden.  Ieder jaar werd tijdens de ALV de nummer 
1 gehuldigd met een vlaai.  Zo werd ook de traditie van 
vlaai tijdens de ALV ingezet.

Natuurlijk was na het eerste verenigingsjaar het 
trainingsweekend in Luxemburg, een traditie-in-
wording. Naast trainingen ontstonden hier een aantal 
vaste onderdelen zoals de verjaardag van Patrick , het 
mexicanen, de koning van de afdaling (dat jaar Toine  
van de trap en Ivo van een helling), heerlijke foodfights 
met rondvliegende yoghurt en vla en niet te vergeten, 
nog steeds Hans (van Kempen) met zijn rugzakje. En 
natuurlijk de bus, zonder navigatie nooit in 1 keer de 
goede weg volgend.
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Bijzondere gebeurtenissen van dat jaar zijn het 
erelidmaatschap van Patrick en het behalen van 
het Trainer-A diploma door Wijnand. Patrick was de 
eerste en zichtbaar ontroerd bij zijn benoeming als 
ere-lid. Wijnand leverde als trainer en als organisator 
van de TUE/HSE triathlon een grote bijdrage aan de 
vereniging. Om zijn diploma te vieren werd, naast een 
blijvende herinnering in een lijst, een reuzenappelflap 
aangeboden aan Wijnand. 

Wat ik me verder herinner zijn de verjaardagen van 
diverse leden, waar iedereen kwam, de Squadra 
Triathlon, de video-nacht, de triathlon van Nuenen met 
aansluitende afscheids-BBQ en deelname aan de Bata44-
race. Scheuren met busjes om op tijd te zijn bij de wissel, 
zonder navigatie en soms met onnodige omwegen.  En 
niet te vergeten: het bestuursetentje bij de Japanner in 
Beek & Donk (dankzij een tip van Ron). Wat hebben we 
gelachen en heerlijk gegeten! 
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Bestuur 1990-1992
Voorzitter: Jack Emmen
Voorzitter: Rinus van de Voort
Penningmeester: Patrick van den Berg
door Rinus van de Voort

In september 1990 wilde ik lid worden van de triathlonclub 
op het sportcentrum. Er werd al jaarlijks een (kwart) 
triathlon georganiseerd en uit de enquêtes bleek dat 
er wel animo voor een vereniging was. Bij binnenkomst 
ontmoette ik de andere jongens, en toen ik weg ging, 
was ik secretaris van het oprichtingsbestuur. Wijnand 
Pijnakker was de organisator van de jaarlijkse wedstrijd 
en werd onze trainer, algemeen en soms specifiek voor 
lopen of fietsen. We waren de eerste studenten triathlon 
vereniging, een paar jaar later volgden de studenten van 
Twente.
Jack Emmen was voorzitter, aio, slim, en volwassener 
dan de rest. Patrick van de Berg, penningmeester. Frank 
en Roger ook bestuurslid. Het enige wat we nog niet 
hadden waren leden, maar een half jaar later zaten we 
op 17.
Er moesten trainingen geregeld worden. Regelmatig 
hadden we contact met de directeur van het 

Sportcentrum. Eerst 1 baan in zwembad de Tongelreep, 
later 2 banen. Wel of niet meetrainen met Asterix, de 
atletiekclub. Fietsen deden we zelf, onder leiding van 
Joop van de Pol (en niet bij ISIS de schaatsvereniging). 
Viaducten op en af. Regelmatig naar Aquabest en 
Eindhoven-Noord, daar werd gewerkt aan de snelweg/
rondweg van Eindhoven. De wegen waren mooi 
geasfalteerd, maar nog niet voor autoverkeer. De 
loopschoenen mee om nog een paar kilometer uit te 
lopen, en de overgang fietsen hardlopen te trainen.
Ik was nog geen triatleet, dus een van mijn taken was 
zorgen dat de individuen een verenigingsgevoel 
kregen. Vandaar dat we natuurlijk ook een clubweekend 
wilden. Het werd Clervaux, Luxemburg. Een jaarlijks 
terugkerende activiteit. Vier dagen met Hemelvaart, 120 
km. Fietsend vanaf Maastricht. En met de OV-kaart naar 
Maastricht. De route – heen via Spa – doorgesproken 
met de begeleiders in de bus, en alle spullen, geld, eten 
en drank in de bus. Alleen Hans van Kempen bewaarde 
zijn eten in zijn rugzak. Elke 30km zouden we de bus zien 
en kunnen pauzeren, eten of drinken. Het was de tijd 
van voor de mobiele telefoon. We misten de bus ergens 
en Hans werd onze held. Urenlang zonder contact met 
de begeleiding en zonder eten werd door gulle Hans 
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opgelost. Alle 20 namen we spullen uit zijn rugzak met 
de belofte dat hij dingen terugkreeg bij weerzien met 
de bus.
Een hele triathlon was voor velen te ver, maar aparte 
triathlons of andere wedstrijden waren geweldig:
 - Een triathlon met zwemmen in de grotten van Han. 

Een bootje voorop, met een lampje waar we 
achteraan moesten zwemmen. Koud water, maar 
dan echt ijskoud, 7 tot 10 graden daar helpt geen 
wetsuit voor.

 - De triathlon van Vlieland. Met tentjes een aantal dagen 
op de camping. Zwemmen in zee, rennen over de 
camping waar vakantiegangers met kratjes bier voor 
de tent ons op geheel eigen wijze aanmoedigden. 
Of dronken meenden dat zij het beter hadden dan 
wij.

 - Een hardloopestafette in Parijs, met een gereserveerde 
bus, een nacht feesten, en de volgende dag de 
wedstrijd door een park. Daarna nog op zoek naar 
het graf van Jim Morrison, eerst op de verkeerde 
begraafplaats.

 - Met zijn allen naar Almere om de paar leden die de 
hele triathlon deden studentikoos aan te moedigen. 
Naar het NK kwart triathlon om Ron van de Ven aan 

te moedigen, hij was de enige deelnemer die ons 
supporters groette door zijn hand een halve meter 
van zijn stuur vol in de wind te houden, en alleen al 
een held door zich ervoor te kwalificeren.

2 jaar achter elkaar de organisatie van Nederlands 
Studenten Kampioenschap bij Aquabest, en ter 
voorbereiding alweer een middagje waterskiën daar.
Het waren de mooie jaren van onbegrensd denken.
Enne, we vonden het al niets dat Word en Word Perfect 
5.1 in de woordenlijst triatlon schreven in plaats van 
triathlon, dus in onze herinnering is het ESTV Squadra 
Veloce, de eerste studenten triathlon vereniging.
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Waarom ga je bij een commissie? Om iets te leren? Om 
mensen te leren kennen? Om actief te zijn? Natuurlijk 
niet! Het gaat om de vele zinloze gesprekken met je 
commissie over de nieuwste snufjes op de fiets, over 
koersinzicht, over de geschoren (of juist niet geschoren) 
benen van je collega wielrenners en nog vele andere 
zaken! Alles gebundeld in de volgende pagina’s!

Van training tot controle tot plezier
Commissies
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Activiteitencommissie:
Wij zijn Sander, Chris, Tim en Laurens. Wij zijn 
gemiddeld 1,90 meter lang, daarnaast zijn wij de 
activiteitencommissie 2015 van Nederlands mooiste 
wielrenverenging: Squadra Veloce. Als eerstejaars bij 
Squadra hopen wij een frisse toevoeging te zijn voor de 
vereniging.

Meest spraakmakende activiteit
Kijk, wij als activiteitencommissie organiseren alleen 
maar leuke activiteiten voor Squadra Veloce, dus is 
er niet echt een meest spraakmakende activiteit te 
noemen omdat ze allemaal super tof zijn. Toch willen 
wij de nieuwjaarsborrel uitlichten: Dit was namelijk de 
eerste keer dat er een nieuwjaarsborrel georganiseerd 
werd voor Squadra Veloce. 

Wat is jullie mooiste ervaring die jullie met Squadra Veloce hebben gedeeld?
Die mooiste ervaring die wij hadden was het invullen 
van deze vragenlijst, een geweldige ervaring op zich! Dit 
hoogtepunt zullen we dan ook moeilijk evenaren.

Wat is jullie grappigste herinnering aan Squadra Veloce?
Die moet nog komen! 

Hoe zou je een stereotype Squadraan omschrijven?
Ja, gewoon een wielrenner maar dan gemiddeld +/- 1,90 
meter en man.

Stel je zit in de finale van het NSK met enkel en alleen een Squadraan, hoe zorg 
je dat je wint?
Wij lossen dit natuurlijk op volgens de enige simpele 
manier.

Daarom is de eerste stap je rekenmachine uit je achterzak 
te halen. Uit de metingen bij de spinning trainingen is 
bekend dat de Squadraan zijn topvermogen van 0,60 
kW gedurende 7,5 minuut kan volhouden. Hiermee kan 
bepaald worden op welke afstand van de top van berg 
de Squadraan op zijn topvermogen moet gaan rijden, 
de finish is namelijk op de top van de berg.

In nevenstaande figuur is bij verschillende snelheden 
het vermogen van de Squadraan weergegeven om de 
wrijving te overwinnen en om hoger te komen op deze 
berg. Hiermee kan als volgt bepaald worden op welke 
afstand de Squadraan op topvermogen moet gaan 
rijden:
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De Squadraan trapt op 
topvermogen bij een snelheid 
van 6,5 m/s. hierbij is de som van 
Phoogte en Pwrijving immers 
gelijk aan 0,60 kW.
Dit topvermogen houdt de 
Squadraan 7,5 minuut vol. Voor 
de afstand vind je dan:
s = v * t = 6,5 * 7,5 * 60 = 2,9 km

Door op 2.9 km voor de finish demarreren met een 
snelheid van 6,5 m/s kan de Squadraan zijn kansen op 
winst maximaliseren.

Squadra Veloce is...
Een vereniging met een structureel tekort aan vrouwen.
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GP commissie
Peter de Winter, Rob Goetheer, Niek Borgers en Jo 
Theunissen.

Meest spraakmakende activiteit
Is ook meteen onze enige activiteit: de legendarische 
Grand Prix Squadra Veloce! Vroeger was dat een koers 
op het terrein van de TU/e, maar sinds 2014 is het een 
baantoernooi op de wielerbaan van Op Noord.

Wat is jullie mooiste ervaring die jullie met Squadra Veloce hebben gedeeld?
De gezamelijke vakanties / trainingsweken brachten ons 
altijd op mooie locaties en waren zonder uitzondering 
erg gezellig. Helaas is Jo daar tot nu toe nooit bij geweest, 
ter compensatie zorgt hij daarom bij veel toertochten en 
andere activiteiten voor extra gezelligheid.

Wat is jullie grappigste herinnering aan Squadra Veloce?
Onze grappigste gezamenlijke herinnering moet nog 
komen, een uitje waarin we het succes van de GP van dit 
jaar gaan vieren!

Hoe zou je een stereotype Squadraan omschrijven?
Een echte Squadraan is lekker zichzelf. Omdat alle 

Squadranen altijd zichzelf kunnen zijn in hun eigen 
rare manier van doen, werkt het zo goed binnen de 
vereniging!

Stel je zit in de finale van het NSK met enkel en alleen een Squadraan, hoe zorg 
je dat je wint?
Rob belooft hem een Squadra petje als hij voor Rob op 
kop blijft rijden;
Niek koopt hem om met een voorkeursbehandeling bij 
de volgende GP; 
Jo gunt de eer aan zijn teamgenoot, want dat voelt ook 
goed;
Ten slotte laat Peter gewoon zijn benen spreken! Gezien 
het feit dat Niek en Jo allang geen NSK meer mogen 
rijden, moet Rob dus maar hopen dat Peter nog geen 
petje heeft.

Squadra Veloce is...
Italiaans voor `Team Snelheid’, maar vermoedelijk ook 
`Team Gezelligheid’ in een andere exotische taal!
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Introcommissie
Wij zijn Jeroen van der Velden en Laurens Castenmiller 
en we zullen dit jaar verantwoordelijk zijn voor de 
voorbereiding en uitvoering van de introductieweek 
in augustus. Jeroen van der Velden, 25 jaar op het 
moment, is door de toenmalige secretaris Thijs Haenen 
in het jaar 2012 lid geworden. En Laurens Castenmiller, 
19 jaren jong, is tijdens de introductieweek van vorig 
jaar lid geworden van Squadra Veloce omdat hij thuis al 
regelmatig op de racefiets te vinden was. 

Meest spraakmakende activiteit
De introductieweek heeft bij het maken van de almanak 
nog niet plaatsgevonden maar we waren beiden 
aanwezig tijdens de introductieweek van vorig jaar. 
We vonden beiden de donderdag training vorig jaar 
het meest geslaagde en spraakmakende evenement 
van de introductieweek. Dit kwam voornamelijk omdat 
er veel animo was vanuit de intro kids en doordat zij 
alle persoonlijke aandacht kregen van de leden van 
Squadra Veloce. Vanwege de openheid en gezelligheid 
van Squadranen zijn er vorig jaar veel nieuwe 
mensen lid geworden van de enige echte studenten 
wielrenvereniging van Eindhoven. 

Wat is jullie mooiste ervaring die jullie met Squadra Veloce hebben gedeeld?
Onze mooiste ervaring die we samen bij Squadra Veloce 
hebben meegemaakt is de Squadra Classic eind vorig 
jaar. Het weer was optimaal, de benen voelde goed en er 
was een mooie opkomst. Dit maakte het een geslaagde 
dag waarin veel werd gelachen, gezweet en na werd 
geborreld. Wij vinden de Squadra Classic voor herhaling 
vatbaar omdat het de kans geeft om de nieuwe leden 
beter te leren kennen. 

Wat is jullie grappigste herinnering aan Squadra Veloce? 
Dit gebeurde tijdens de spellen avond begin dit jaar 
,waarin iedereen heel erg fanatiek werd met het spel 
weerwolven. De verwijten vlogen over de tafel over wie 
de weerwolven zouden zijn, totdat versprekingen tot 
grote lachpartijen en pijn in de buik leiden. Tot op dit 
moment wordt er nog steeds heel geheimzinnig gedaan 
over wat er precies die avond is gezegd.

Hoe zou je een stereotype Squadraan omschrijven?
Een heuse bourgondiër die heel open en gezellig is maar 
die zich voor een wedstrijd indekt mocht die gaan falen.
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Stel je zit in de finale van het NSK met enkel en alleen een Squadraan, hoe zorg 
je dat je wint?
Hem of haar eerst flink op kop laten zwoegen om 
vervolgens tijdens het aflossen ervandoor te gaan. 
Mochten we al dicht bij de finish rijden dan zo lang 
mogelijk achter de andere Squadraan aanrijden om er 
vervolgens de laatste paar honderd meter langs te gaan. 

Squadra Veloce is...
De enige echte wielrenvereniging van Eindhoven die 
‘samen uit, samen thuis’ heel hoog in het vaandel heeft 
staan. 
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Kascontrolecommissie
Wij zijn Jeroen van der Velden en Sebastiaan Brons. 
Allebei oud penningmeesters en gedreven en bedreven 
in het vak. 

Meest spraakmakende activiteit
Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit eten 
en daarnaast de penningmeester controleren. 
Deze avonden staan eigenlijk gelijk aan een hoop 
gezelligheid en daarbij de serieuze zaken als facturen, 
begrotingen, boekhoudingen controleren en speuren 
naar zeldzame fouten. Penningmeesters bij Squadra zijn 
natuurlijk geboren boekhouders. Als we dan toch een 
spraakmakende acitiveit moeten benoemen is dat toch 
wel een vegetarische pasta opeten terwijl we allebei 
geen vegetarier zijn.

Wat is jullie mooiste ervaring die jullie met Squadra Veloce hebben gedeeld?
Samen trainen en rekenen op de fiets. Rekenen in de 
breedste zin van het woord, van rekenen tot secondes 
tot Euro’s.

Wat is jullie grappigste herinnering aan Squadra Veloce?
Dat we een bonnetje zochten maar niet konden vinden.

Hoe zou je een stereotype Squadraan omschrijven?
Een Squadraan is een open en gezellig persoon waarbij 
biertjes, en voornamelijk speciaal biertjes, er goed in 
gaan. Waar daarnaast goed en bourgondisch eten hoog 
in het vaandel staat.

Stel je zit in de finale van het NSK met enkel en alleen een Squadraan, hoe zorg 
je dat je wint?
Penningmeester zijn geboren rekenaars, maar eindigen 
in de top drie van een wedstrijd blijkt toch net iets te 
hoog gegrepen voor ons. Dus we kunnen helaas toch 
concluderen dat wij niet in de finale zullen eindigen.

Squadra Veloce is...
Je rijk rekenen aan punten die te verdienen zijn en 
uiteindelijk met lege handen staan.
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Raad van Advies
De Raad van Advies bestaat uit Koen de Haan, Sebastiaan 
Brons, Niek Borgers en Onno Kuip. Allen oud bestuur 
geweest van Squadra Veloce en allen slim en mondig 
om de zittende besturen van al hun kundige adviezen 
te voorzien.

Meest spraakmakende activiteit
Het oprichten van de raad van advies was legendarisch 
genoeg om als spraakmakende activiteit op te voeren.

Wat is jullie mooiste ervaring die jullie met Squadra Veloce hebben gedeeld?
Elke vergadering is nog mooier dan de ander. De ambitie 
van elk nieuw bestuur is mooi om te zien.

Wat is jullie grappigste herinnering aan Squadra Veloce?
Dat ons advies op elk moment kan worden gegeven en 
dat het nog wordt opgevolgd ook!

Hoe zou je een stereotype Squadraan omschrijven?
Adviezen zijn voor watjes, we doen ons eigen ding.

Stel je zit in de finale van het NSK met enkel en alleen een Squadraan, hoe zorg 
je dat je wint?
Wij zouden ze adviseren om achter ons te eindigen.

Squadra Veloce is...
De vereniging waar iedereen advies krijgt over 
wielrennen, of je wil of niet!
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Sponsorcommissie
Jeroen van der Velden & Rob Goetheer

Meest spraakmakende activiteit
Nieuwe sponsoren benaderen en huidige sponsoren 
tevreden houden door ze te betrekken bij activiteiten en 
Squadra-happenings

Wat is jullie mooiste ervaring die jullie met Squadra Veloce hebben gedeeld?
Een van de mooiste ervaringen was de trainingsweek in 
de Franse Alpen. Een geweldige omgeving, een leuke 
groep, genieten van de omgeving.

Wat is jullie grappigste herinnering aan Squadra Veloce?
Een van de leukste / grappigste dingen die we samen 
gedaan hebben is het maken van de Promo voor Squadra 
Veloce. Geweldig om al die oude foto’s van de afgelopen 
jaren terug te zien! 

Hoe zou je een stereotype Squadraan omschrijven?
Het stereotype Squadraan houdt van een gezellig 
biertje,  maar net zoveel van sportief afzien. Van mooie 
(wieler)dames/heren en mooie racefietsen. Kilometers 
maken en op de bank koers kijken. Wat zo leuk is aan 

Squadra Veloce is dat iedereen een echte Squadraan 
mag worden!

Stel je zit in de finale van het NSK met enkel en alleen een Squadraan, hoe zorg 
je dat je wint?
Precies naast elkaar over de finish komen en de fotofinish 
laten bepalen :P

Squadra Veloce is...
Gezelligheid, ontspanning, gezondheid, samen lachen 
en vriendschap.
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Trainingsweekendcommissie
Oscar ‘Oz’ de Leeuw & Elmar ‘Elmo’ Nieland

Meest spraakmakende activiteit
Spraakmakend moet het nog worden: het 
trainingsweekend van mei 2015.

Wat is jullie mooiste ervaring die jullie met Squadra Veloce hebben gedeeld?
Met een flinke kater aan de Squadra Classic toertocht 
mee doen.

Wat is jullie grappigste herinnering aan Squadra Veloce?
CoBo van bestuur 2014, waar Oscar WedCom was en 
Elmar de ViVo geslagen heeft.

Hoe zou je een stereotype Squadraan omschrijven?
Wij doen niet aan stereotypen.

Stel je zit in de finale van het NSK met enkel en alleen een Squadraan, hoe zorg 
je dat je wint?
Elmar: ik laat Oscar winnen.

Squadra Veloce is...
Dom Perignon
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Trainingsweekcommissie
Thijs Haenen

Meest spraakmakende activiteit
De trainingsweek natuurlijk, als ik een specifieke moet 
kiezen die van voorjaar 2015 door de enorm grote en 
gezellige groep Squadranen die mee ging.

Wat is jou mooiste ervaring die je met Squadra Veloce hebt gedeeld?
De eindeloze mooie uitzichten en prachtige 
berglandschappen die je tegenkomt tijdens de 
trainingsweken. Vaak hard werken om er van te kunnen 
genieten, maar altijd de moeite waard!

Wat is jou grappigste herinnering aan Squadra Veloce?
Het verdienen van mijn bijnaam tijdens mijn allereerste 
trainingsweek: Cabris in het voorjaar van 2011. Erecoach 
Koen de Haan had ver in een zware trainingsrit de adem 
er niet meer voor om de groep van zijn beste Britney-
imitaties te blijven voorzien en vroeg om muziek uit een 
andere bron; the rest is history...

Hoe zou je een stereotype Squadraan omschrijven?
Altijd bereid om anderen in de groep te helpen en 

tijdens ieder punt van de rit klaar voor een praatje. Fietst 
omdat ‘ie het wil, niet omdat het moet. Heeft altijd zin in 
een uitdaging.

Stel je zit in de finale van het NSK met enkel en alleen een Squadraan, hoe zorg 
je dat je wint?
Door hem te lossen, je eindigt alleen voor een echte 
Squadraan door sterker te zijn!

Squadra Veloce is...
Een broedplaats voor gezelligheid, én voor talent!
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Websitecommissie
Bas en Jo

Meest spraakmakende activiteit
Niet echt.

Wat is jullie mooiste ervaring die jullie met Squadra Veloce hebben gedeeld?
Samen de toertocht Via Romano – lekke band, 
aangeslagen tomatengezichten na de eerste 50 km, 
hard gefietst en weinig gezien. En de GP.

Wat is jullie grappigste herinnering aan Squadra Veloce?
Dit was hetzelfde als onze mooiste ervaring!

Hoe zou je een stereotype Squadraan omschrijven?
Altijd fietsen we als websitecommissie achter de feiten 
aan voor het plaatsen van de informatie op de website, 
omdat de Squadraan te hard sprint.

Stel je zit in de finale van het NSK met enkel en alleen een Squadraan, hoe zorg 
je dat je wint?
Lastig met een laptop in de hand. We deleten alles en 
dan kunnen we de sprint wel trekken voor Word en 
Acrobat

Squadra Veloce is...
De Gele Trui in het creëren van gave foto’s, posters en 
videomateriaal.
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Wedstrijdcommissie
Wij zijn Peter de Winter, Oscar de Leeuw en Cas Robeerst. 
Drie fanatieke Squadranen die proberen naast het 
recreatieve fietsen ook af en toe een wedstrijdje mee te 
pakken en te organiseren.

Meest spraakmakende activiteit
Dit moet toch wel de Grand Prix op de baan zijn. Alle 
klassieke baan onderdelen komen langs. Winnen is heel 
lastig omdat je een volledig renner moet zijn. Met alleen 
een goede sprint zul je een baantoernooi nooit winnen.

Wat is jullie mooiste ervaring die jullie met Squadra Veloce hebben gedeeld?
De laatste zomertraining van het jaar. Frits dacht als 
we alle oefeningen onderweg zouden overslaan en in 
plaats daarvan gewoon over de hele rpite hard fietsen, 
we het lange rondje konden fietsen. Het resultaat was 
een schone 36 gemiddeld en een mooie teamprestatie.

Wat is jullie grappigste herinnering aan Squadra Veloce?
De versnellingskabels van wedstrijdrenner Thijs Haenen 
schijnen zich af te stellen naar het weer. Thijs is hier 
heilig van overtuigd. Wij dachten echter anders ;). Dit 
kon namelijk niet het geval zijn. Bij Thijs schijnt immers 

altijd de zon aangezien arm en beenstukken voor hem 
niet bestaan en hij doodleuk bij 12 graden in zijn korte 
broek gaat trainen.

Hoe zou je een stereotype Squadraan omschrijven?
Een echte Squadraan is een teamplayer. De vereniging 
heet niet voor niets Squadra Veloce, fietsteam. 
Samenwerken is een van de sterken punten waar op de 
training goed aan wordt gewerkt. Hierin hopen wij dan 
ook ons sterk punt te vinden.

Stel je zit in de finale van het NSK met enkel en alleen een Squadraan, hoe zorg 
je dat je wint?
Eigenlijk moet dit soort informatie natuurlijk niet 
worden gedeeld. Maar om de stalen zenuwen van een 
Squadraan te breken die wedstrijden fietst, moet je 
van goede huize komen. Maar als ik dan toch advies 
zou moeten geven, is het belangrijk om niet nerveus te 
worden. Laat de Squadraan de kop nemen en maak het 
af met een zo kort mogelijke sprint.

Squadra Veloce is...
Een mengelmoes van gezellige studenten die ieder op 
hun eigen niveau fietsen. De een wat fanatieker dan de 
ander, maar allemaal even gezellig.
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Lustrumcommissie
door Onno Kuip

25 jaar. Veel van de huidige leden van E.S.W.V. Squadra 
Veloce waren nog niet eens geboren, toen deze mooi 
verenging werd opgericht. Gelukkig zijn ze er nu wel bij, 
om dit moment te vieren! Met die gedachten begonnen 
wij, Sebastiaan Brons, Dirk-Jan Mulder, Bas Schleijpen en 
ondergetekende aan een uniek avontuur: het opzetten 
van een onvergetelijke lustrumviering. Om dit vorm te 
geven, kwamen wij regelmatig bij elkaar onder het genot 
van een hapje en een drankje. Tijdens deze diners en 
drankjes waren er geen regels, behalve 1. Een etiquette, 
kun je wel zeggen. We bezitten allemaal een overhemd 
in het kader van het lustrum. Had je deze niet aan, dan 
bracht je de volgende keer vlaai  mee.

4 mannen in 1 commissie, dat kan maar 1 ding betekenen: 
het eerste agendapunt van iedere samenkomst was 
“Hoe staat het met de vrouwen?”. In de wandelgangen 
heb ik gehoord dat Bas nog beschikbaar is, de andere 
commissieleden zitten al aardig lang aan de vrouw. 
Nadat de vrouwen waren uitgelicht en besproken, was 
het serieus aan de bak. De wildste ideeën kwamen 

langs en bijna hadden we Guus Meeuwis en het Philips 
Stadion afgehuurd. We vonden dat dit echt niet paste 
bij het kleinschalige, gezellige karakter van Squadra 
Veloce. Doelen werden bijgesteld en realisme vulde ons 
enthousiasme aan. De almanak is altijd gebleven, alsook 
het lustrumpakket, het lustrumweekend, de toertocht, 
een zeer speciaal onderdeel van de interne competitie 
en een viering van de verenigingsoprichting op  17 
september zelf.

Maar goed, genoeg gepraat. Gefeliciteerd met deze 
almanak; als het goed is heb je hier zelf ook een 
belangrijke bijdrage aan geleverd! Tot snel op de 
lustrumactiviteiten!

Namens de lustrumcommissie veel leesplezier gewenst.

P.S.: Tijdens de voorbereiding van het lustrum, hebben 
wij al veel lol gehad. Zie hieronder wat quotes die 
veelzeggend zijn.

Sebastiaan over het passen van de lustrumkleding: 
“Dan pas ik het overhemd eerst wel, en dan Bas. Daarna 
passen Dirk-Jan en Onno toch wel in een overhemd, dat 
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is het probleem niet.”

Dirk-Jan over het lustrumdrankje: “Daar kun je goed van 
kotsen als je brak bent!”

Onno over het opzoeken van oud-besturen, waarmee de 
gehele commissie druk bezig is: “Ohw, eigenlijk heb ik al 
een lijst met oud-besturen…”

Onno op de Whatsapp een uur voor aanvang van een 
vergadering: “Kuuuut, vergeten uit te stappen. Ga nu 
richting Driebergen-Zeist”
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De visie over Squadra Veloce
Buiten de leden, commissies en besturen zijn er natuurlijk 
nog veel fans van Squadra Veloce. Van verenigingen 
door het hele land tot verenigingen om de hoek. Van 
vrienden van Squadra tot oude rotten van Squadra. En 
ga zo maar door. 

Ingezonden stukken
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De blik van buitenaf
Door Pim Moolenaar

Wanneer ik een wielrenner langs zie fietsen in Eindhoven 
en omstreken, ploeterend vooruit te komen, vechtend 
tegen de zoveelste regenbui, hagelbui en windstoten 
die het weer telkens weer tegen hem aangooit, terwijl hij 
zijn kameraden uit diezelfde wind probeert te houden, 
dan denk ik aan doorzettingsvermogen, wilskracht en 
tot het gaatje gaan. Het ondanks de zoveelste valpartij, 
tegenvallende tijden en materieel falen toch weer op de 
fiets stappen en hier niet vanaf gaan tot de ronde voorbij 
is, en zo is Squadra Veloce ook. In de afgelopen jaren heb 
ik Squadra Veloce mogen ervaren als extern adviseur, 
bierdrinker en bovenal wielrenliefhebber. Ik heb het 
genoegen gehad om met ‘de groten der Squadra’ te 
mogen discussiëren, leren en bier te mogen drinken. 
Ik noem een Onno Kuip, ik noem een Wouter van 
Roosmalen, Robin Hemel en Rob Goetheer zonder Harm 
van der Sanden, Yannick van der Burgh en de legende 
Sebastiaan Brons te vergeten. Squadra heeft met een 
sterke harde kern van enthousiaste sportieve leden 
die, kenmerkend voor de wielrenner, zich 100 procent 
inzetten voor hun vereniging. Ondanks incidentieel 

roerige tijden, is Squadra altijd in staat geweest zich 
door doorzettingsvermogen en wilskracht te bewijzen 
als aanwinst voor de Eindhovense wielertak, en zal dat 
de komende jaren blijven doen. Zoals de wielrenner 
door weer en wind op de fiets zal stappen, zo zal Squadra 
Veloce een onmiskenbaar onderdeel blijven van de 
studenten sportverenigingen van Eindhoven.
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De ambitie naar 50% vrouwen in de vereniging
Door Sebastiaan Brons

Al sinds jaar en dag is er een vrouwentekort bij E.S.W.V. 
Squadra Veloce. Niet alleen is dit fenomeen te vinden 
in de wielrennerij. Het is een tendens die geheel 
Eindhoven raakt. Tijdens trainingen van Squadra Veloce 
zijn vrouwen schaars. Als ze er zijn dan zijn er altijd wel 
wat mannen die de vrouwen gaan ‘helpen’. Een praatje 
houden, kennismaken of uit de wind houden. Het zijn 
allemaal smoesjes om maar iets van het vrouwelijk 
schoon mee te krijgen tijdens de trainingen. 
Tot er een ommekeer was van het bestuur vol vedettes 
in 2011 (als hoofddoel van hun jaar hadden ze zelfs dat 
iedereen aan de vrouw moest raken, uit betrouwbare 
bronnen heb ik vernomen dat dit niet gelukt is). Zij 
hadden het overweldigende idee om aan ‘uitwisselingen’ 
te doen. Uitstapjes naar andere steden, andere 
verenigingen. Met  het idee om het netwerk uit te breiden, 
samen te trainen, afkijken van trainingsprincipes, maar 
als hoofddoel uiteraard, meer vrouwen. Deze trend had 
nut, de Squadraan die al wanhopig werd om nooit aan 
de vrouw te komen, kon zijn geluk niet op. De vrouwen 
wisten echter vaak niet wat ze aan moesten met de hoge 

IQ’s uit de slimste regio van de wereld of de spierbundels 
die waren opgeleid onder het strakke regime van de 
verschillende trainers over de tijd. Het succes van deze 
uitwisseling kende ook een keerzijde. Zo werd tijdens 
een SWN vergadering gesteld: “Blijf eens van onze 
bitches af!” (Christiaan, Dutch Mountians, 2011, red.). Het 
bestuur uit 2011 had zelfs het lumineuze idee om een 
commissie op te zetten speciaal voor (de werving van) 
vrouwen. Dit is helaas niet gelukt. De reden: te weinig 
vrouwen. Toch zijn er na al die jaren volhardendheid 
een aantal Squadranen die aan de vrouw zijn gekomen 
uit andere steden en zo het vrouwentekort op een 
andere manier hebben opgelost. De laatste jaren zien 
wij hierdoor ook een ontwikkelingen die de vereniging 
alleen maar ten goede komt.  Als er een vrouw zich bij 
Squadra Veloce aanmeld volgen er meer, is het gezegde 
dan ook wel in Eindhoven en omstreken. Steeds meer 
vrouwen raken besmet met het Squadra virus en 
melden zich met hordes tegelijk aan. “Hordes?” hoor 
ik u zeggen. Ja, met vijf vrouwelijke aanmeldingen per 
jaar is de gemiddelde Squadraan al gauw tevreden. Met 
deze gedegen snelheid zal de vereniging straks groeien 
naar 50% vrouwen, een idealistisch beeld dat al sinds de 
oprichting een doel is van elk fameus bestuur.
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De Squadra-regels
Door Onno Kuip

Ignorantia legis non excusat.

# 1
Je zult altijd de code respecteren en navolgen.

Zo niet, dan zal het bestuur hard optreden en met een 
gepaste tegenprestatie komen.

 # 2
Steun altijd je lokale fietsenmaker.

Jeroen Voorbij.

# 3
De fiets is het belangrijkste instrument in je leven, het is dan ook 

noodzakelijk te beseffen dat de fiets altijd op de eerste plaats 
komt.

Dat is gelukkig ook nooit een dilemma met het 
vrouwentekort bij E.S.W.V. Squadra Veloce.

# 4
De scheidslijn tussen bruine huid en witte huid zal nauwlettend 

gerespecteerd worden.

Een extra reden om aan het begin van het seizoen mee 
op reis te gaan met Squadra Veloce naar Girona of Zuid-

Frankrijk.

# 5
Je zult nooit eerst zwemmen en dan fietsen. Je zult ook nooit 

hardlopen na een fietstocht.
Dit geld niet voor leden die lid zijn geworden voor 2011, 

aangezien Squadra Veloce tussen 1990 en 2011 nog 
gewoon een triatlonvereniging was! 

# 6
Op de racefiets zal men altijd de juiste kledij dragen!

De Squadra Veloce kleren dus, die de wegen rondom 
Eindhoven blauw en oranje kleuren. Of natuurlijk de 

Squadra Veloce lustrumeditie kleding in het goud!

 # 7
Nooit zal men deelnemen aan toertochten die meer dan 3000 

deelnemers toelaten.
Vandaar dat wij nu onze eigen toertocht hebben: de 

Squadra Classic.
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# 8
Men zal nooit een bandana dragen – tenzij men Fransman is, dan 

mag het weer wel.
Hmmm. Goed idee, een Squadra Veloce bandana…

# 9
Haalt een groepje je in of haal je zelf een groepje in, dan zul je je 

netjes voorstellen en beleefd vragen of je mag aansluiten.
Hiervoor is het absolute snelheidsverschil vaak te groot. Zij 

het in positieve, dan wel negatieve zin.

# 10
Men mag een berg pas afdalen nadat men hem heeft opgereden.

En zo werkt het ook in de kombochten van de 
trainingsbaan!

# 11
Men zal geen lid worden van een wielerclub die zijn leden verplicht 
om altijd in clubtrui te rijden, tenzij men voor een Franse club rijdt.

Het is geen verplichting! Het is een eer!

# 12
Als men op een racefiets zit zal men nooit gesignaleerd worden 

met oordopjes, MP3-speler, of gelijk welke muziekdrager dan ook. 

Dus: geen oordopjes.
Niet dat er nou zoveel gepraat wordt op de fiets, binnen 

Squadra Veloce. Ouwehoeren is vooral voor en na het 
fietsen.

# 13
Homo sapiens non urinat in ventum.

Een verstandig mens plast niet tegen de wind in.

# 14
Men zal alleen maar een fietscomputer gebruiken die afstand, 

snelheid en gemiddelde snelheid aangeeft. De rest is overbodig. 
Nog beter is natuurlijk om zonder computer te fietsen en de 

snelheid, afstand etc. aan te voelen. Het gebruik van Strava en 
dergelijke is absoluut verboden. Het interesseert niemand ook 

maar iets dat je een bepaald klein stukje snel hebt gereden. Alleen 
nerds gebruiken Strava, van die types die ook wel eens een ligfiets 

gebruiken.
De gemiddelde Squadraan doet dit uit zijn hoofd. Genoeg 

studenten van de TU/e tenslotte!

# 15
Zelfs maar eventjes denken om eens met een ligfiets te rijden staat 

op levenslang verbod nog een racefiets te mogen bezitten!
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Ligfietsen is voor mensen die te lui zijn om te zitten.

# 16
Ligsturen, triatlonsturen en andere opzetmaterialen die het 

gemakkelijk maken om tegen de wind in te rijden mogen alleen 
maar gebruikt worden als men 1. alleen fietst en 2. men een verzet 

duwt van 52X12.
Vraag dat maar aan Sebastiaan Brons, de huidige houder 

van het uurrecord van E.S.W.V. Squadra Veloce!

# 17
Benen zullen geschoren worden als men in het bestuur zit. De 

zogeheten ongeschoren regel.
De bekende voordelen die geschoren benen hebben 

wegen niet op tegen de schoonheid die het teweeg brengt.

# 18
Men moet altijd zichzelf kunnen beredderen bij pech, zonder te 

zeuren en hulp van derden in te roepen. Anderzijds: ziet men 
een renner met pech aan de kant van de weg staan zal men hem 

vragen of hij hulp nodig heeft.
Genoeg werktuigbouwkundigen die op een of andere 

manier wel weer wat aan elkaar kunnen lassen.

# 19
Men zal rijden met het materiaal dat men verdient. Rij je geen 

deuk in een pakje boter, dan is dat geen schande, alleen maar een 
reden om harder te trainen, maar je zult niet op een fiets rijden 
van 2000 euro of meer. Aerodynamische velgen hebben pas nut 

vanaf 40 km per uur, als je dat niet kunt rijden gebruik dan ook die 
velgen niet. Het staat stom en belachelijk.

Een student die een fiets van boven de 2000 Euro kan 
betalen, verdient anders wel respect.

# 20
Gellekes mogen alleen maar worden gebruikt tijdens een 

wielerwedstrijd.
Tijdens een toertocht halen Squadranen de krachten uit 
snelle jelles, Nederlands beste wielervoedsel. Een enkele 

Squadraan vreet deze dingen altijd.

# 21
Men zal een tegenligger altijd begroeten.

Tenzij deze geen helm draagt, dit is een zonde die elke 
Squadraan kent.
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# 22
Men zal altijd rekening houden met andere weggebruikers.

In een wedstrijd is deze regel discutabel.

# 23
Centero censeo birrum bibendum esse.

Toch ben ik van mening dat er wijn gedronken moet 
worden. Herstel biertjes mogen ook niet onderschat 

worden.

# 24
Fietsen zal nooit eenvoudig zijn, zoek nooit de gemakkelijkste 

weg.
Iedereen heeft zijn eigen verhaal en al die verhalen komen 

samen op de wielerbaan bij OpNoord!

# 25
De regels van de wielercode tellen niet als je in Californië woont.
Je moet ook gewoon in Eindhoven gaan wonen! Hoe kun 
je anders optimaal genieten van E.S.W.V. Squadra Veloce?!
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Gefeliciteerd!
Door Thijs Zonneveld

Beste Sebastiaan,

Gefeli met het aanstaande lustrum. En dank voor 
de uitnodiging. Ben echter te druk met mijn   
werkzaamheden - waarvoor mijn excuses. 

Veel succes,

Hartelijke groeten,

Thijs
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E.S.S.V. Isis
Wij zijn de Eindhovens Studenten Schaatsvereniging Isis, 
een super gezellige vereniging waar zowel beginnende 
schaatsers als ‘fanatieke’ wedstrijdrijders iedere winterse 
week genieten van de glijmomenten op het ijs. Wij 
als Isisianen houden van het overbrengen van het 
moment... de technische techniek, precies op dat juiste 
moment inzetten en daardoor heel hard koersen. In 
de zomer doen wij een ‘droogtaining’ op de dinsdag, 
waarbij het glijmoment op een iets stroevere manier op 
ons lichaam wordt overgebracht. Helaas zijn er Isisianen 
die dit minder waarderen, waardoor ze zich aanmelden 
bij Squadra Veloce en zich liever vertoeven op een 
wielertraining. Op donderdag mogen wij meedoen met 
de fietstraining van de allerleukste wielervereniging die 
er bestaat: Squadra! 

Wat is jullie mooiste ervaring die jullie met Squadra Veloce hebben gedeeld?
Als we denken aan een recente ervaring die wij hebben 
gedeeld met Squadra is dit wel de pre-summer borrel. 
Wat ons betreft was deze meer dan geslaagd. Daarbij 
zijn wij natuurlijk ook altijd erg blij als Squadra ons team 
versterkt bij de Batavierenrace en ons daarna vergezeld 
bij de feesten. 

Daarnaast vond ons 46e bestuur het ook erg leuk 
om jullie een Sinterklaasavond te bezorgen omdat 
jullie zo goed op onze spullen hebben gepast tijdens 
onze constitutieborrel. Tijdens deze Sinterklaasavond 
hebben wij mogen ervaren dat enkele Squadra (oud-)
bestuursleden een aardige klank hebben om mooie 
liederen te zingen. Daarnaast merken ze toch dat wij 
soms, lichtelijk iets te betrokken zijn, want er kwamen 
enkele mooie energieke roddels uit het grote boek van 
Sinterklaas die vele Squadranen over dat bestuur niet 
wisten! Ook onderling in dat bestuur was er enige heibel 
over de roddels.

Wat is jullie grappigste herinnering aan Squadra Veloce?
Wat mij betreft is de grappigste ervaring het moment dat 
ik aan kwam lopen bij de constitutieborrel in 2014. Onze 
vereniging had op de avond van jullie constitutieborrel 
namelijk walking dinner en wij hebben de avond 
afgesloten bij jullie op de borrel. Sommige van jullie 
hadden echter al een glaasje teveel op waardoor er op 
het moment dat wij aankwamen iemand naar buiten te 
sprinten om jawel.. te kotsen boven een putje. 
Daarnaast zijn er enkele Isisianen lid van Squadra die 
altijd riepen: “Ik zal nooit mijn benen scheren, dat is gay”. 
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Zie hem nu na een val met wat schaafwondjes en au. 
Heeft deze Isisiaan mooie gladde geschoren benen en 
behoort hij steeds meer tot een stereotype Squadraan. 
Enkel scheerde hij zijn benen eerst tot het mooie witte 
lijntje, want ja, zonder vriendin hoef je niet tot in je liezen 
te scheren tot je gaat zwemmen in een Speedo.....
Daarnaast hebben wij ook een minder voorbereide 
Squadraan leren kennen. Jullie secretaris ging met ons 
mee op wielerkamp naar de Ardennen, op een afdaling 
reed hij lek, daarna volgde direct een klim maar er waren 
geen bandenlichters, binnenband en fietspomp op zak...

Hoe zou je een stereotype Squadraan omschrijven?
Gedreven energiek op een racefiets. Lichtelijk autistisch 
doordat er altijd maar hetzelfde rondje wordt gefietst, 
maar wij zouden dat wel kunnen verklaren. Misschien 
is het technisch vermogen voor een Squadraan 
minder goed om de route te onthouden. Tja, ieder zijn 
moeilijkheid in de sport: jullie de verkeersregels, het 
remmen en op een andere manier de bochten, wij het 
technisch overbrengen van het glijmoment op het ijs tot 
heel snelle koers!

Stel je zit in de finale van het NSK met enkel en alleen een Squadraan, hoe zorg 
je dat je wint?
Ik in een finale op het NSK wielrennen!? Ik zie het zelf nog 
niet helemaal gebeuren. Daarnaast zouden wij als E.S.S.V. 
Isis dan waarschijnlijk voor Squadra meerijden waardoor 
jullie ons alleen nog maar harder aanmoedigen :)

Squadra Veloce is...
Nog altijd kei hard proberen te koersen zodat ze 
Isisianen nog net voor kunnen blijven tijdens de sprint. 
En Isisianen die de sprint winnen proberen ze over te 
halen om ook bij Squadra te komen fietsen, waardoor 
julllie nooit officieel van ons verliezen ;)



79

M.S.M.W.V. Dutch Mountains
Wij zijn de Maastrichtse Studenten Mountainbike- en 
Wielervereniging Dutch Mountains.

Wat is jullie mooiste ervaring die jullie met Squadra Veloce hebben gedeeld?
De jaarlijkse Spanje reizen met carnaval.

Wat is jullie grappigste herinnering aan Squadra Veloce?
Frits die bij de studentencup in Amsterdam de laatste 
2 ronden op kop rijdt met Max in het wiel (die hem 
vervolgens klopt in de sprint) en na afloop vraagt: “Hoe 
had ik dit nou beter kunnen doen?”

Hoe zou je een stereotype Squadraan omschrijven?
Een man, gezellig en een tikkeltje autistisch, net als de 
gemiddelde DM’er.

Stel je zit in de finale van het NSK met enkel en alleen een Squadraan, hoe zorg 
je dat je wint?
Op een paar honderd meter van de finish roepen:  
“Kijk, een vrouwelijke Squadraan!”, en vervolgens weg 
demarreren. Beetje het Vino - Uran verhaal in London 
2012, maar dan met een vrouwelijke Squadrane in plaats 
van Kazachs geld.

Squadra Veloce is...
De studentenwielervereniging waar wij al jaren veel en 
leuk contact mee hebben en dit in de toekomst willen 
blijven onderhouden!
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N.S.W.V. Mercurius
Wij zijn Mercurius, de mooiste studentensportvereniging 
van Nijmegen en vaandeldragers van het Nijmeegse 
wielrennen. De club waar jongens mannen worden, 
waar plezier en prestatie hand in hand gaan. Waar niet 
alleen de fiets, maar ook de Paulaner het hoogste doel 
heeft.

Wat is jullie mooiste ervaring die jullie met Squadra Veloce hebben gedeeld?
De verwelkoming van één van jullie, Sebastiaan Brons, 
binnen de gelederen van onze club. Eigenlijk ‘delen’ 
Mercurius en Squadra nu meer dan alleen ervaringen, 
het is een soort uitwisselingsprogramma geworden.

Wat is jullie grappigste herinnering aan Squadra Veloce?
Dat moet toch wel het GNSK 2015 zijn, waarbij een 
overenthousiaste Thijs Haenen dacht Hans Dilling te 
kloppen op de sprintkoers. Hans hield echter al 50 meter 
de benen stil en wist dat tweede worden ook genoeg 
was om door te gaan.

Hoe zou je een stereotype Squadraan omschrijven?
Als een wielrennende student woonachtig in Eindhoven. 
Is vaak niet happig om een bestuursjaar te draaien. Heeft 

(net als de stereotype Mercuriaan) een schijthekel aan 
Skits.

Stel je zit in de finale van het NSK met enkel en alleen een Squadraan, hoe zorg 
je dat je wint?
Dit is wel een heel hypothetische situatie, stellend dat 
er uitgerekend een Squadraan een keertje mee zit... 
Meezitten is één, winnen is dan nog niet aan de orde ;)

Squadra Veloce is...
Een goede nummer twee als je als wielrennende student 
een leuke sportvereniging zoekt.
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T.S.W.V. De Meet
Wij zijn de Tilburgse Studenten Wielren Vereniging de 
Meet, de gezelligste wieler en mountainbike vereniging 
van Tilburg!

Wat is jullie mooiste ervaring die jullie met Squadra Veloce hebben gedeeld?
Het gezamenlijk afdalen in de Alpen en hierbij de meest 
gekke capriolen uithalen om als 1e beneden te zijn.

Wat is jullie grappigste herinnering aan Squadra Veloce?
De herinneringen aan Thijs (Haenen, red.) die zelfs op de 
SWN vakantie in de Alpen muziek aan het maken is voor 
de orgels.

Hoe zou je een stereotype Squadraan omschrijven?
Als een afgetrainde gezellige wielergod.

Stel je zit in de finale van het NSK met enkel en alleen een Squadraan, hoe zorg 
je dat je wint?
Je zegt dat Tilburgers echtere Brabanders zijn dan 
Eindhovenaren en je sprint ‘m voorbij.

Squadra Veloce is...
Een super sociale en gezellige vereniging van 
fanatiekelingen!
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De Mongolenwaaier
Fietsclub de Mongolenwaaier werd opgericht op 18 
september 2010 te 040 wegens het falen in de koers der 
koersen… (we denken desondanks nog vaak aan haar) 
   
Het falen in de koers der koersen was een ervaring die 
ons niet in de koude kleren is gekropen. Ieder op onze 
eigen manier hadden we de illusie een vedette te zijn 
en een ego dat bij deze door jeugdigheid ingegeven 
misvatting paste. Des te louterender de confronterende 
vaststelling dat we en bloc de slag gemist hadden. Dit 
was het moment dat de Mongolenwaaier het levenslicht 
zag. Echter het besef dat uitgerekend wij hier ook 
blijvend plaats in zouden moeten nemen zou later pas 
komen. 

Het was een vormende gebeurtenis die ons dichter 
bij elkaar heeft gebracht. Een passende nederigheid 
maakte zich van ons meester, een duurzame greep 
kreeg deze nederigheid echter niet. Ook wij beseften 
dat juist deze waaier ons opnieuw met trots zou 
vullen; tot de nok, afgeladen (met trots, geen andere 
prestatiebevorderende middelen). Asfalt splijten zouden 
we weliswaar nooit meer doen maar in de waaier zouden 

we als herboren godenzonen opnieuw boven het asfalt 
zweven. Iedereen weet: sterke ego’s sterven nooit. 

De Mongolenwaaier werd daarop ook officieel opgericht 
en voor de waaier was, zoals het een goede vereniging 
betaamt, ook een logo nodig. De eerlijkheid gebied te 
zeggen dat het niet eens helemaal duidelijk is wat er 
eerst was: het logo of de Mongolenwaaier. Hoe het ook 
zij, een afgeleide van het klassieke Squadra logo is door 
deze oprichting ook vandaag nog op het Squadra tenue 
te vinden. Wij zijn trots dat dit fraaie tekenwerk zelfs op 
de lustrum editie zal prijken, en dat voor maar een paar 
tientjes de man!

Al raken we de jeugdigheid wat kwijt, de ego’s blijven fier 
overeind. Het tumultueuze verwerkingsproces na ons 
gedeelde trauma heeft ons daarbij ook veel gebracht. 
Onder andere, voor wat het waard is, bracht het ons de 
volgende levenslessen:

- Als er iemand PANG zegt is het koers!
- Regenintensiteit druk je uit in minuten;
- Verblijven doe je het beste in een Pornopenthouse;
- Bij een training op de bal is poker ineens bijzaak;
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- Als zelfs de Canard er niet voor hoeft te voelen weet je 
genoeg;
- When one is six feet three, one must be a model;
- Echt verdapperen (in de koers der koersen) doe je via 
een Schweinhund;
- Café con leche drink je bij Hombre, overigens net als 
een goede Sprite;
- Kwaliteit!

En tot slot, en dat kunnen we niet genoeg benadrukken:
planning is voor mensen zonder visie!
 
Op naar de volgende 25 legendarische jaren, dat Squadra 
nog veel levens mag verrijken!
 
Le Coq
den Brouwer
Canard
den Directeur
Maatje
Rudi
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De ongeschreven regels der E.S.W.V. Squadra Veloce
Door de Lustrumcommissie

Een vereniging kent statuten en een huishoudelijk 
regelement, die de formele zaken van een vereniging 
vastleggen, en waarop terug kan worden gevallen als er 
lastige beslissingen of vragen naar voren komen. Naast 
deze geschreven regels, zijn er vele ongeschreven regels 
binnen E.S.W.V. Squadra Veloce. Hoe mooi om deze 
ongeschreven regels, eens op te schrijven. Misschien 
zeggen de volgende regels wel veel meer over de 
vereniging, dan de statuten en het huishoudelijke 
regelement bij elkaar…

1) Als vrouw krijg je binnen Squadra Veloce 
bovengemiddelde interesse. Vraag als vrouw aan een 
Squadraan om je band te plakken en hij staat om 4 uur ’s 
nachts nog naast zijn bed.

2) De laatste training van het kalenderjaar wordt op de 
wielerbaan afgesloten met een bijzondere training: wie 
kan het best een bidon of een 2 Euromunt oprapen van 
de grond, zonder af te stappen? En wie wisselt het snelst 
zijn of haar voor- of achterwiel?

3) Tijdens een ALV bestaat er geen hamer. Wel een 
pedaal. Vandaar ook de uitdrukking “Met de volgende 
pedaalslag ga ik naar punt X op de agenda”. Vergeet 
de voorzitter dit, dan betaalt hij een rondje voor de 
aanwezige leden.

4) Als Squadraan heb je wel wat licht autistische trekken.  
Deze feedback komt ook meermaals terug van andere 
verenigingen. Het maakt het leven gelukkig wel zo 
gestructureerd en overzichtelijk. Net als de punten hier 
genoemd.

5) Samen uit, samen thuis. Waar een lekke band kan 
zorgen voor het openen van de koers, stopt het peloton 
Squadranen om iedereen binnenboord te houden.

6) De zes punten die je sowieso krijgt voor iedere 
deelname aan een interne competitiewedstrijd, blijken 
veelal voldoende voor een top-10-notering , mits je aan 
alle wedstrijden hebt deelgenomen.

7) Sinds jaar en dag is het al lastig om een bestuur te 
vinden voor deze mooie vereniging. En dat terwijl 
bestuursleden altijd zeggen dat ze veel leren en een 
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hoop lol hebben van zo’n jaar!

8) Een talent op de fiets betekent niet direct een 
talent voor lange stapavonden en veel bier. Andersom 
trouwens ook niet. Gelukkig kun je allebei de punten 
verbeteren door te trainen.

9) De gemiddelde Squadraan kun je proberen te 
omschrijven en je komt een eind. Toch zijn er heel veel 
verschillen, misschien wel het best uit te drukken met het 
type fiets: racefietsen, hybride fietsen, mountainbikes, 
rammelbakken, tijdritfietsen, een vouwfiets (!) en 
tijdens de introductieweek: stadsfietsen. Iedereen kan 
een plaatsje vinden binnen Squadra en niets is te gek. 
Benieuwd naar de eerste ligfiets… 

10) Het is lastig afscheid nemen van zo’n mooie club als 
E.S.W.V. Squadra Veloce. Je ziet (oud-)leden nog heel lang 
terugkeren voor een training, een borrel, een activiteit… 
Duidelijk een teken dat de vereniging een meerwaarde 
heeft voor je studentenleven en daarna!

11) Penningmeesters hebben nooit geen geld, na de 
wissel-ALV is er het grote wonder dat er opeens wel 
rondjes gegeven kunnen worden door de aftredende 
penny.

12) In de loop der jaren zal dit uiteraard worden 
aangevuld.
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De trainer
Door Ruud Aerts

Wat wil je brengen als trainer?
Plezier en enthousiasme in de trainingen. Ik wil graag 
zorgen voor een leuke sfeer op de training waar iedereen 
gemotiveerd wordt om hard te trainen. Dit is volgens 
mij de manier om beter te worden en het vol te blijven 
houden om te trainen.

Persoonlijke achtergrond
Ik ben zelf 10 jaar professioneel marathonschaatser 
geweest. Met name op de lange natuurijstochten kon 
ik altijd goed uit de voeten. Naast het schaatsen heb ik 
ook wedstrijden gefietst bij de Elite categorie. Een aantal 
jaar op semi-professioneel niveau. Afgelopen winter heb 
ik mijn laatste seizoen gereden als marathonschaatser. 
Nu ben ik begonnen met een schaatswinkel en doe mijn 
uiterste best om daar een succes van te maken.

Hoe zie je de toekomst van Squadra?
Ik zie Squadra als een gezellige vereniging voor zowel 
de beginnende als gevorderde wielrennende student. 
Wielrenners van verschillende niveaus kunnen terecht 

bij Squadra en kunnen samen aan de technische en 
conditionele vaardigheden werken. Ik zou het mooi 
vinden wanneer er een wedstrijdteam komt dat samen 
de wedstrijden af gaat en een steeds hoger niveau laat 
zien. Een eerste aanzet voor het wedstrijdteam is dit 
seizoen al gemaakt.

Wat nog beter kan is de betrokkenheid van de leden 
bij de vereniging. De trainingen worden aardig goed 
bezocht, maar het blijkt vaak lastig om mensen te vinden 
voor bestuur of commissies. Ook blijft het een uitdaging 
om leden te motiveren te komen naar activiteiten buiten 
de gebruikelijke trainingen. 

Hoogtepunt bij Squadra
33 deelnemers aan de baantraining vorig seizoen in het 
najaar. Uiteraard gaan we er voor om dat dit seizoen nog 
te overtreffen. Daarnaast vind ik het altijd mooi om te 
zien wanneer er gedisciplineerd en veilig hard getraind 
wordt. Waarbij er altijd ook ruimte is voor een lach 
uiteraard.

Dieptepunt bij Squadra
De val van Laurens op weg naar de Squadra training.
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Meest studentikoze moment
Studenten die tijdens een interval training komen klagen 
dat ze moeten overgeven. Uit enig onderzoek blijkt dan 
dat ze vlak voor de training nog 3 broodjes hamburger 
naar binnen gewerkt hebben... 

Bijzondere momenten tijdens trainingen
Ik heb al 3 keer een volwassen man aan het huilen 
gemaakt tijdens een Squadra training. Uiteraard noem 
ik geen namen.

Hoe zou je een typische Squadraan omschrijven
Uiteraard is het een man (zoals bij alle 
stundentverenigingen in Eindhoven?). De typische 
Squadraan begint pas met fietsen in de studententijd 
en probeert op eigenzinnige wijze zijn fietsniveau te 
verbeteren. Ondanks dat hij weet hoe het theoretisch 
moet heeft hij moeite met de omslag naar de praktijk.

De typische Squadraan is een enthousiaste wielrenner 
die er ergens in hoofd van baalt dat hij zich niet naar 
de overwinning in de Tour de France heeft weten te 
beredeneren.

Squadraan in de kopgroep hoe wint hij wel/niet
De Squadraan die in de kopgroep zit wint niet als hij zijn 
liefde voor het wielrennen (hard fietsen) laat prevaleren 
boven het over lijken gaan om de wedstrijd te winnen. Ik 
denk dat veel van de Squadranen in zo’n finale zouden 
denken: “Ach, ik zit in de kopgroep en ga mijn best doen 
om te winnen”. 

De Squadraan die alleen maar denkt: “Hoe maak ik 
zoveel mogelijk kans om te winnen”, gaat vaker zo’n 
situatie naar zijn hand zetten. 

Tijdens de trainingen zie je regelmatig dat niet de 
sterkste, maar de slimste een oefenwedstrijdje wint. 
Daar kan ik van genieten. Ook dat is wielrennen.
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Zonder de tomeloze inzet van onze sponsoren kon deze 
almanak niet ontstaan. Wij danken hun dan ook hartelijk 
voor hun bijdrage aan dit mooie boek. Zo krijgen zij 
een speciale plek in deze geschiedenis van Squadra 
Veloce. En ook nu blijkt weer, Squadra Veloce is geliefd 
bij iedereen.

Studenten Sportcentrum: Als koepel van alle 
sportverenigingen en Squadra Veloce in het bijzonder 
zijn zij al jaar en dag sponsor van de vereniging. In het 
bijzonder willen wij Wim Koch bedanken.

Trivelo: Koen de Haan is jarenlang trainer geweest en 
erelid bij Squadra Veloce. Nu sponsort hij de almanak 
vanuit zijn eigen bedrijf, Trivelo. Koen, bedankt!

Op Noord: Sinds een jaar prijken zij op het shirt van 
Squadra Veloce. Elkaar kennen doen we al langer, we 
trainen al een aantal jaar op de wielerbaan gelegen aan 
de Oude Bosschebaan. Dankjulliewel Geert en Gerald!

Bedankt!
Sponsoren
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Het Studenten Sportcentrum ondersteunt al vele jaren 
de activiteiten van Squadra Veloce en laat de kans ook 
niet onbenut om een steentje bij te dragen aan deze 
mooie almanak in het kader van het ‘zilveren’ lustrum 
van de vereniging.

SSC, hartelijk dank!
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Na 10 jaar trainer te zijn geweest, steun ik de vereniging 
nu als sponsor. 
Bij Trivelo kun je terecht voor trainingsadvies, testen, 
krachttraining en nog veel meer...

Check: www.trivelo.nl

De Squadra Lustrum aanbiedingen*:

Powerprofile Test   €50
Fysieke screening & krachtschema  €50
Powerbreathe Plus+ & Test  €75

*Geldig voor Squadranen en Vecchio’s tot 31-12-2015

Hallenweg 1A | 5615 PP | Eindhoven
w w w . t r i v e l o . n l
K o e n   d e   H a a n   –   K o e n @ t r i v e l o . n l
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Op Noord is nu al een paar jaar sponsor van E.S.W.V. 
Squadra Veloce en al veel langer trainen wij met veel 
plezier bij hun op de baan. De borrels achteraf zorgen 
voor veel binding tussen de leden. Op Noord staat 
altijd klaar voor ons en zo ook nu voor het Lustrum! Zij 
sponsoren deze almanak! Bedankt Geert en Gerald!

Heb je deze pagina gelezen? Neem dan je mede 
Squadranen mee voor een potje midgetgolf bij Op 
Noord. 
Samen een potje midgetgolf en daarna een drankje 
doen. Misschien een nieuwe jaarlijkse activiteit voor de 
Activiteitencommissie?

Oude Bosschebaan 11 | 5624 AA | Eindhoven
w w w . o p n o o r d . n l
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Bedankt leden / vrienden van Squadra Veloce voor jullie 
bijdrage!

Sebastiaan BronsNiek Borgers

Rob Vanwersch

Onno Kuip

Ron van de Ven Frank van WezelRinus van de Voort

Jo Theunissen

Sjoerd van der Heijden Elice Steijaert

Bart BrouwersThijs van Beek

Elmar Nieland Rein Spijkerman

Patrick van Bree
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De gezichten van Squadra Veloce
E.S.W.V. Squadra Veloce is niets zonder de vele leden die 
zij heeft. Op de pagina’s hierna zullen zij allen zichzelf 
voorstellen en de vereniging in één zin omschrijven.

Smoelenboek
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Naam: Michiel Beijen

Naam: Michiel Barten
Bijnaam: Theunisse
Lid sinds: 2012
‘Squadra houdt me jong!’

Naam: Folkert Al

Naam: Ruud Aerts
Bijnaam: de Beul
Lid sinds: 2014
‘Squadra is gezellig afzien’

Naam: Lotte Aerssens
Bijnaam: Pumpkin
Lid sinds: 2014
‘Lekker fietsen en een hoop 
gezelligheid’

Naam: Thijs van Beek
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Naam: Richard Bos

Bijzonderheden: Erelid

Naam: Ruud Boesten
Bijnaam: der Rudi
Lid sinds: 2004
‘Squadra is gas geven.’

Naam: Niek Borgers
Bijnaam: Niekje
Lid sinds: 2010
‘Koersinzicht is voor talentlozen’

Naam: Niek ter Bille
Bijnaam: sNieky
Lid sinds: 2010
‘Haribo macht kinder froh und mich 
als feeder ebenso’

Naam: Patrick van den Berg

Bijzonderheden: Erelid

Naam: Floor van den Berg
Bijnaam: Floortje
Lid sinds: 2012
‘Squadra is optimaal zomervermaak.’
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Naam: Laurens Castenmiller
Bijnaam: Laulau
Lid sinds: 2014
‘Een gezellige en actieve studenten 
wielrenvereniging!’

Naam: Yannick van der Burgh
Bijnaam: Nicky
Lid sinds: 2009
‘Fietsen en bier natuurlijk. Maar 
fietsen blijft wel nr. 1.’

Naam: Bart Brouwers
Bijnaam: d’n Brouwer
Lid sinds: 2002
‘Voor altijd in de waaier’

Naam: Sebastiaan Brons
Bijnaam: Karpets
Lid sinds: 2012
‘Bij Squadra zit het spel altijd op de 
wagen!’

Naam: Rob van BrakelNaam: Thijmen Braem
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Naam: Edwin van Endhoven
Bijnaam: Edje
Lid sinds: 2010
‘Squadra is een hele mooie mix van 
gezelligheid en sportiviteit!’

Naam: Maartje Ekelmans
Bijnaam: Maart
Lid sinds: 2013
‘Squadra=Vett!’

Naam: Gerard Egelmeers
Bijnaam: Gerrie
Lid sinds: 2003
‘Squadra = Triatlon ... maar er 
schijnen mensen te zijn die denken 
dat het een wielrenvereniging is :-)’

Naam: Thijs Drumont

Naam: Nanette van Ditshuizen
Bijnaam: -
Lid sinds: 2014
‘Squadra = Lekker uitleven op de fiets!’

Naam: Rianne Dekker
Bijnaam: heb ik niet :-)
Lid sinds: 2014
‘Squadra = Knallen en je benen leeg 
trekken’
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Naam: Olga Goor
Bijnaam: Spinning Chick
Lid sinds: 2011
‘Squadra = koers, Squadra = fietsen, 
Squadra = spinning, Squadra = 
bitterballen’

Naam: Thijs Haenen
Bijnaam: Orgelman
Lid sinds: 2010
‘Je wordt nergens anders zo goed 
opgeleid!’

Naam: Ilona den Hartog
Bijnaam: Baanbabe
Lid sinds: 2011
‘Squadra is ontspanning en 
gezelligheid!’

Naam: Koen de Haan
Bijnaam: Coach le Coq
Lid sinds: 2000
‘Squadra dokkert voort in de 
Mongolenwaaier’

Bijzonderheden: Erelid

Naam: Rob Goetheer
Bijnaam: Mollema
Lid sinds: 2011
‘Squadra = vriendschap’

Naam: Frank Evers
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Naam: Sander Kommeren
Bijnaam: Lange
Lid sinds: 2014
‘Kapot gaan op de baan’

Naam: Tim Kleinloog
Bijnaam: Timmy
Lid sinds: 2009
‘Leukste studentenwielervereniging 
van Nederland!’

Naam: Mark de Jong
Bijnaam: Koekiemonster
Lid sinds: 2003
‘Squadra: De blauwe trein’

Naam: Rob Jansen
Bijnaam: Red Rob
Lid sinds: 2013
‘A new athletic life’

Naam: Robin Hemel
Bijnaam: -
Lid sinds: 2008-2009
‘Vrienden voor het leven’

Naam: Sjoerd van der Heijden
Bijnaam: de Klimpkampioen
Lid sinds: 2004
‘Squadra was in mijn tijd 4 rijen dik 
plat door de bocht aan 50 per uur. Of 
althans, daarover praten...’
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Naam: Esther van Leeuwen
Bijnaam: Uck
Lid sinds: 2013
‘Squadra is gewoon lekker fietsen 
door weer en wind’

Naam: Oscar de Leeuw
Bijnaam: Oz
Lid sinds: 2014
‘Squadra = Koers en Bier’

Naam: Tom Lavrijsen
Bijnaam: -
Lid sinds: 2013
‘Squadra heeft iets met wielrennen te 
maken’

Naam: Martijn Lagemaat
Bijnaam: Martijn
Lid sinds: 2014
‘Squadra Veloce is een gezellige, snelle 
groep studenten’

Naam: Onno Kuip
Bijnaam: Emeritus Partycoach
Lid sinds: 2008
‘Squadra Veloce heeft mijn 
studententijd echt kleur gegeven 
(voornamelijk blauw en oranje!)’

Naam: Nic van Kooten
Bijnaam: Subwoofer, baas, pro can-
tor, end-chief, Van Kooten.
Lid sinds: 2008
‘Sportieve voornemens’
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Naam: Dirk-Jan Mulder
Bijnaam: Gilbert
Lid sinds:
‘Squadra is demarreren op de 
baan, plafonneren in de koers en 
recupereren aan de bar.’

Naam: Margot Ligtenberg
Bijnaam: Margotje
Lid sinds: 2014
‘Squadra = Heel hard fietsen!’

Naam: Peter van Mil
Bijnaam: -
Lid sinds: 2004
‘Squadra is rond de Kluis knallen!’

Naam: Chris Mens
Bijnaam: Mens
Lid sinds: 2013
‘Squadra = Italiaans voor snel’

Naam: Jelmer Meijer

Naam: Arjen Martens
Bijnaam: d’n Voorzitter
Lid sinds: 2009
‘Samen genieten op en naast de fiets.’
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Naam: Wijnand Pijnakker

Bijzonderheden: Erelid

Naam: Maria Paula Puentes Castilla

Naam: Krijn van Nuland
Bijnaam: Appie
Lid sinds: 2014
‘Squadra is niet laf fietsen.’

Naam: Robin den Oudsten
Bijnaam: Buffel
Lid sinds: 2005
‘Studentensportvereniging die de 
nadruk op de sport heeft met een 
hoop gezelligheid.’

Naam: Elroy Nieuwlaar
Bijnaam: De Tukker
Lid sinds: 2013
‘Lekker stuk gaan op de fiets’

Naam: Elmar Nieland
Bijnaam: Elmo
Lid sinds: 2014
‘Squadra maakt van wielrennen een 
teamsport!’
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Naam: Harm Rohaan
Bijnaam: -
Lid sinds: 2014
‘Baan = koers’

Naam: Joëlle Rambach

Naam: Frits de Prenter
Bijnaam: Koersgorilla
Lid sinds: 2014
‘Het kleine broertje van Isis!’

Naam: Cas Robeerst
Bijnaam: Gummy Bear
Lid sinds: 2014
‘Mooi groepje wielerfanaten!’

Naam: Laurens Rademakers
Bijnaam: Cookie
Lid sinds: 2012
‘Squadra Veloce: Altijd wat te doen!’

Naam: Tim van der Pol
Bijnaam: Partycoach
Lid sinds: 2014
‘Squadra Veloce, niet alleen hard 
fietsen ;)’
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Naam: Chris Steenhuis
Bijnaam: die lange
Lid sinds: 2014
‘Uitstekelbaars’

Naam: Bas Schleijpen
Bijnaam: de kleine Bas
Lid sinds: 2013
‘Bij Squadra heb ik geleerd dat 
wielrennen niet lichter wordt maar 
wel steeds sneller gaat en dat het 
samen het gezelligst is.’

Naam: Harm van der Sanden
Bijnaam: bruteheldharm
Lid sinds: 2013
‘Leuke en gezellige vereniging’

Naam: Nard van der Sanden
Bijnaam: Canard
Lid sinds: 2005
‘Van beginners die nog nooit een 
bandje hebben gewisseld, tot serieuze 
vedettes, als je ze maar een fiets geeft, 
draait het als een maille bij Squadra.’

Naam: Bart de Ruijter
Bijnaam: Bertje
Lid sinds: 2014
‘Squadra = Een wielervereniging door 
en voor wielrenners’

Naam: Wouter van Roosmalen
Bijnaam: Spartacus
Lid sinds: 2008
‘Mongolenwaaier’
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Naam: Rob Vanwersch
Bijnaam: Wauters
Lid sinds: 2005
‘Squadra = Koersen en plaffoneren’

Naam: Youri Vaes
Bijnaam: Baas Vaes
Lid sinds: 2012
‘‘Moedervereniging’ van één van de 
meest vooruitstrevende triatlonteams 
in Nederland.’

Naam: Jeroen van der Tuin

Naam: Sander Thuijsman
Bijnaam: die rooie
Lid sinds: 2014
‘Spreek je het nou uit als Squadra- 
Velos, Velosse of Velotsje?’

Naam: Jo Theunissen
Bijnaam: Joe Colnago
Lid sinds: 2013
‘Als ik Squadra hoor, dan denk ik 
eerder aan het Italiaans voetbalteam 
en minder aan de connectie met 
wielrennen.’

Naam: Jeroen van der Velden
Bijnaam: Mooiweervandaag
Lid sinds: 2012
‘Samen uit samen thuis’
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Naam: Chris Zwanenburg
Bijnaam: -
Lid sinds: 2006
‘Een sociale club met veel passie voor 
wielrennen’

Naam: Peter de Winter
Bijnaam: Petro
Lid sinds: 2012
‘De dinsdagavond, waar de koers en de 
prestaties (op de weg of in het café) van het 
afgelopen weekend worden geanalyseerd, 
waar de trainingsoefeningen net wat 
anders worden uitgevoerd dan opgedragen 
door de trainer en waar het anno 2015 met 
80% kans regent.’

Naam: Matthijs WandersNaam: Rinus van de Voort
Lid sinds: Oprichtingsjaar 1990
‘De eerste studenten triathlon 
vereniging = Creativiteit, humor, 
persoonlijke ontwikkeling, sporten, 
en ontdekken waar fysieke grenzen 
liggen.’
Bijzonderheden: Erelid

Naam: Robbert Vinckx Naam: Bram van der Vlist
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