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Inval Blue Train Bike Club

Vanmorgen is de politie met ondersteuning van de KLPD, de FIOD en een 
afvaardiging van de Usada het kantoor van de BTBC op de Kerkstraat 107 in 
Oostzaan binnen gevallen.  

Na binnenkomst van de bovengenoemde instanties, werd mij verzocht de 
administratie en de medische gegevens te verstrekken van de rijders en de 
begeleiding van de club, gelukkig had ik alles voorhanden en zodoende kon ik het 
onuitgenodigde gezelschap voorzien van de gevraagde informatie. 

Allereerst werd de BTBC administratie doorzocht door de heren van de Fiod en de 
belastingdienst, nou die waren snel klaar. Men bedankte voor de spontane 
medewerking en gaven een compliment over de overzichtelijkheid en de gedegenheid 
van de cijfers. De enige opmerking was dat ze de kascontrole van het vorig jaar 
misten. Ik heb als verweer aangegeven dat ik altijd diverse verzoeken doe om de 
boeken te laten controleren door 2 van de leden, maar dat de aanmelding voor deze 
controle altijd zeer stroperig gaat. 

Wat wil het geval. Twee jaar geleden zijn de heren Gerard en HansD langs geweest 
voor controle en deze hebben na afloop van de controle ook hun goedkeuring 
uitgesproken. In december is destijds ook decharge verleend tijdens de 
jaarvergadering ten overstaan van 90% van de aanwezige leden, -zie ook verslag 
jaarvergadering punt 3 sub 2 verslag kascommissie d.d. 16 november 2010 – . Ik 
vertelde de heren nog wel dat de genoemde heren wel langs wilden komen onder 
voorwaarde dat er tijdens de aangeboden koffie een gevulde koek werd aangereikt 
en dat er daarna ook nog een niet onaanzienlijke hoeveelheid bier, chips en nootjes 
aanwezig diende te zijn om de controle een wat feestelijker 
tintje te geven, ten slotte werd er op aangedrongen dat 
er bij vertrek een kistje overhandigd zou worden met 3 
flessen wijn. Dat zou het goedkeuren van de cijfers 
aanzienlijk versoepelen. De heren fronsten 
herhaaldelijk de wenkbrauwen bij het aanhoren van mijn 
verhaal. Zij maakten een aantekening met de mededeling 
dat dit een verbeterpunt is voor de volgende controle. Daar kon ik me alleen maar 
bij aansluiten en heb ook toegezegd dat ik weer 2 controleurs zal vragen de boeken 
te onderzoeken, bij deze. 

Vervolgens was het de beurt aan de 3 heren en een dame om de medische paspo 

orten met aanverwante gegevens te tonen. Ze wilden deze paspoorten controleren en 
vergelijken met de hun bekende gegevens betreffende bloedwaarden, where abouts, 
urinestralen. Ook werd het gebruik van aangemelde medicijnen gecontroleerd. 
Hierin kunnen middelen zitten welke op de  verboden lijst staan maar waarvoor 
door de verantwoordelijke instanties destijds toestemming is verleend deze te 
gebruiken. 



De controleurs wilden de gegevens van elk van de personen controleren in 
willekeurige volgorde. De toestemming werd onder ede verleend waarvan acte. 

Als eerste was MartinV aan de beurt. Uit de gegevens bleek dat er in het bloed van 
1 van onze sterkste rijders sporen van polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK) waren aangetroffen. De heren en dame keken mij vragend aan en vroegen 
wat hier de reden voor kan zijn. Als vertegenwoordiger in deze, even paniek bij mij. 
De gedachte dat Martin ……nee dat zou toch niet 
waar zijn. Toen bedacht ik ineens dat hij regelmatig in contact 
staat met het ons welbekende ‘’Tommy Simson 
bandenplaksolutie’ bij de uitoefening van zijn functie. Hier 
komen de  genoemde PAK’s uit vrij. Ongewild snuift hij dit op. Dit moest de 
verklaring zijn. Het comité knikte instemmend na mijn verklaring, ppppffff. 

De volgende waren er 2, onze begeleiders chauffeur Johan en ploegleider Ton. Deze 
heren waren in september 2011 aan de grens van Duitsland en Zwitserland staande 
gehouden en de afgeladen bus moest worden geïnspecteerd. Er werden verdachte 
stoffen aan getroffen en mysterieuze kruidenmixen, de verdenking was dat het 
glucocorticosteroïde waren. Johan wist niet hoe hij het 
had, want was het geval in de plaatwerkerij had hij 
in de kokerbalken de nodige ampullen en ander 
geestverruimende middelen op slinkse wijze weten 
te verstoppen en was als de dood dat ze dat zouden 
ontdekken. Hij moest plotseling  de motorolie 
contoleren en verdween zodoende onder de motorkap. 
Ton, zoals altijd makkelijk pratend in de meest 
gangbare talen in het gehele eurogebied, hield een lang en  ingewikkeld verhaal dat 
dit echt geen versterkende middelen waren. Ik ben kok,heb 3 Michelin sterren een 
4e komt eraan. Hoe durfden ze dat te denken, het waren speciaal geleverde 
ioniserende limonades met extra voedingssupplementen, verstrekt door sponsor 
Super de Boer. Ton wist zo de mannen te overtuigen en ja hoor alle papieren 
werden afgestempeld en ze mochten weer door. Johan had onderwijl foto’s gemaakt 
van de aanhouding deze werd echter gesommeerd het rolletje, staande de 
aanhouding, uit het toestel te halen en deze in de zon uit de verpakking te rollen 
zodat deze overbelicht en niet meer te ontwikkelen waren. Jammer want het had 
leuk voor de foto- en filmavond geweest. 

Toen Piet zijn paspoort werd gepakt, deed een op de 
achtergrond aanwezige politiediender 2 stappen naar 
voren en fluisterde de heren wat in het oor. 
Vervolgens werd het paspoort dicht geslagen met de 
opmerking “geen verdachte waardes punt”. Ik 
probeerde nog met “ja maar” het enige antwoord 
was: “eeuuuhhh wij stellen hier de vragen, niet u”. 

Dirk was de volgende. De commissie was het opgevallen, dat het hier niet goed zat 
met de where abouts. Hoe kon het mogelijk zijn dat Dirk op 1 dag ‘s 



morgens nog in Australië gecontroleerd was en ’s-middags alweer in Séte Frankrijk. 
Of ik daar even een verklaring voor had. Want vliegen van Australië naar Frankrijk 
duurde toch wel ff meer dan 6 uur. 

Mijn gedachten ging meteen naar tweelingbroer Wijbrand  en 
het volgende verhaal ging er in als koek. Ik vertelde dat de administratie van de 
Usada in deze in mijn ogen waterverf was. Volgens mij waren de broers verwisseld 
door het vele reizen over onze aardbol. Als je het dan niet goed in het oog hebt dan 
ga je administratief op je plaat, ja het werd toen even stil bij de tegenpartij. Ik 
maakte nog een grapje in de trant van;  “Zoek de 7 verschillen” maar daar konden 
ze niet echt om lachen. 

De volgende was broer Gerard. De dame nam meteen het woord en al stotterend 
kwam het verhaal eruit . Ik zal het kort beschrijven anders ben ik morgen nog 
bezig. Het kwam erop neer dat de hemocrietwaarde op 1 punt een enorme afwijking 
vertoonde met alle andere onderzochte personen binnen de groep. Namelijk op de 
lengte van een niet nader te noemen lichaamsdeel. De 
dame had het over het groeimiddel Clenbuterol 
waarbij de resultaten verbluffend waren. Ze had dit nog nooit 
meegemaakt, laat staan gezien., Blozend vertelde ze dat ze 
Gerard graag nogmaals aan een nader onderzoek wilde 
onderwerpen, van zoals zij het noemde een Delfstblauw 
geaderd sleepcontact. Ik vertelde nog wel dat dit geen 
erfelijke kwestie kon zijn want ik, ja hoe zal ik het zeggen 
·... Maar ik zal vragen of hij zich bij u wilt melden voor een vervolgonderzoek,
waarop de dame meer dan enthousiast reageerde.

Next one WillemS, hier zat zelfs de WADA achteraan. Hij heeft vorige maand 
oneervol ontslag gehad bij zijn werkgever omdat hij regelmatig stoned op zijn werk 
verscheen en daarnaast ook nog tijdens zijn werkzaamheden een flinke snuif  

tot zich had genomen. Hij liep zo gezegd stijf van de coke. De 
verklaring, die beul Willem gaf aan zijn werkgever, was dat hij dacht dat hij er 
verantwoord mee om kon gaan. Helaas was het einde oefening de commissie vond 
wel dat hij zwaar genoeg gestraft was en sloot het dossier zonder verdere 
strafmaatregelen. 

Jan zijn paspoort vertoonde omissies voor wat betreft de urine stralen hier was 
het hele spectrum met verboden middelen aangetroffen. De Usada verwachtte  
hiervoor wel een heel goed verhaal. Simpel zei ik dat er altijd melding is gemaakt 
van het gebruik van een heel scala aan geneesmiddelen door onze Jan. Hij zit al 
langer dan een jaar in de lappenmand. Zodoende heeft hij het nodige binnen 



gekregen. (al dan niet gepureerd met de blender zoals bv. een broodje frikadel met 

mayo of een broodje haring met uitjes (wat dan weer door een 
rietje naar binnen gewerkt moest worden). Hier kan eigenlijk wel eens iets verdachts 
tussen hebben gezeten. Natuurlijk wil de Usada niet de genezing in de weg staan, 
net nu Janneman er weer wat beter uit gaat zien.  

Daan was natuurlijk ook verdacht, ja wie had dat niet gedacht. Wat was gebleken, 
bij Husvod wat een overdosis aan vitaminen B4,5,8,12,32 en 69 en C1,2,3, in zijn 
schrille -115 kg- lichte lichaam aangetroffen. Voor dergelijke  hoge concentratie had 
zelfs dokter Ferrari geen verklaring . Aan mij de eer om weer iets te bedenken. Ik 
moest het antwoord schuldig blijven, want gezond en Daantje, dat is een combinatie 
die nog nooit is samengegaan, dus hoe nu. De commissie dreigde met schorsing van 
2 jaar. Toen ging bij mij een lichtje branden. Zwakke Daan heeft het afgelopen jaar 
7 fruitbakken van zijn vrienden van de BTBC mogen ontvangen, vanwege allerlei 
butsen en kneuzingen opgelopen tijdens zijn alles op niets leefwijze, en dat daar af 
en toe een paddootje tussen zou hebben kunnen gezeten. Nou ja weer gered. 

HenkL, er was over deze stayer weinig te vinden. Wel was boven 
water gekomen dat dokter Fuentes een klacht had ingediend bij 
de BTBC omdat de betaling voor een geleverde 
bloeddopingcentrifuge al enige jaren achterwege was gebleven. 
Zodoende kreeg hij de laatste maanden niets meer geleverd . De 
dokter had het over een oud Zeeuws spreekwoord wat op onze 
Henk van toepassing was nl: “geen trap/cent te veel” of 
zoiets……..Dokter Fuentes zal nogmaals een aanmaning sturen 
met het verzoek alle nog openstaande facturen per omgaande te 
betalen 



Het volgende slachtoffer was Erick, de commissie viel vooral over het geringe 
lichaamsgewicht van deze berggeit. Gebleken was dat de 50 kilo verschil met de 
schrijver duidde op een oneerlijke concurrentie strijd in het hooggebergte. Hoe was 
dit te verklaren? Wat blijkt: Eric is regelmatig gesignaleerd bij de Volendamse Annie 
Schilder die hem rijkelijk heeft voorzien van de Voda-phone  
afslankpillen. Op zich geen probleem maar deze bevatten 
het Chinese laxeermiddel Phenolphtaleine wat weer op de 
verboden lijst staat. Een waarschuwing is hier wel op 
zijn plaats vonden de mannen. En een tip aan de Btbc 
om volgend jaar een loodpakket te bevestigen aan 
de fiets van Eric om de oneerlijk concurrentie 
vervalsing enigszins te compenseren. 

Ja, nu jullie oudste rijder uit de groep Koos. Hoe kan deze man gezien zijn 
respectabele leeftijd nog zo goed uit de voeten in een peloton met al die jonge 
honden en dan vaak nog bij de eerste 5 boven komen? Mijn antwoord is, dat hij 
altijd alleen traint met slimme schema’s en onder speciale medische begeleiding. Dit 
vond men zeer verdacht, de link werd gelegd met ene Lance A. Ik kon hier niets aan 
toe voegen. De jonge dame gaf de oplossing door op te merken dat strafechtelijk 
ingrijpen op deze leeftijd gelijk zou staan aan het aan de wilgen hangen van zijn 
fiets, dat wil toch niemand, Koos wil namelijk nog 1 grote ronde rijden in 2013 en 
dat mag toch niemand hem afnemen. Hierbij nog een fotootje van de eerste fiets van 
Koos, waarmee hij nog bij de junioren reed.  

Bij RonJ rees de vraag:’ waarom heeft deze man overal dispensatie voor gekregen’?  
Alle waardes waren ver boven het toegestane,  maxima -Hemacriet waarde was 75 
waar max 50 is toegestaan- Echter de commissie had geen poot om op te staan. 
Wel was er twijfel over de echtheid van de dispensatieformulieren, deze waren 
allemaal getekend door doktor M.Vogel, maar die was gevlogen Ook gaat het 
verhaal dat Ron achter in zijn schuur een eigen laboratorium heeft en in het 

verleden  



regelmatig grote hoeveelheden heeft geleverd aan de zwemvrouwen uit het Oostblok  

Nu een heel ander verhaal RonH. Hij werd tijdens de vele controles nooit betrapt op 
ook maar een spoortje van iets dat niet klopte, hij staat letterlijk droog , glimlachte 
de dame. Heeft u daar een verklaring voor? Dat was wel te verklaren zei ik. 
Regelmatig fiets ik naast Ron en dan babbelen we altijd even over de 
huishoudelijk beslommeringen, het werk en natuurlijk over de 
meisjes en hij heeft mij in vertrouwen verteld dat hij elk jaar als 
de BTBC in september weer een grote ronde rijdt hij de 1ste 8 
maanden volledig celibatair leeft, dus hij staat 
dan inderdaad ‘volledig droog’. Zijn lieftallige 
vrouwtje had al wat leuke pakjes en stiletto 
laarzen gekocht om Ron de echtelijke sponde in te lokken voor een 
erotisch onderonsje. Maar alles wat ze probeerde hij bleef onverbiddelijk nee zeggen 
en sliep weer zoals gewoonlijk alleen op de bank in de woonkamer. Maar 
stimulerende middelen nee. 

HansD wordt gezien als de spil in het gehele complot. Het was opgevallen dat vele 
Bluetrainers met enige regelmaat bij de winkel langs kwamen en dan schichtig om 
zich heen kijkend het pand weer verlieten. Wat is nu gebleken, hij had bijna alle 
mannen die langskwamen wat pilletjes aangeboden met de opmerking dat het 
zuiver plantaardige spierversterkers waren en je moest er 2 per dag innemen. “En 
jongens wat denk je helemaal gratis!” Nou iedereen was bijzonder gecharmeerd van 
deze geste en dus werden de versterkers gretig geslikt en dat smaakte naar meer. 
Zonder uitzondering reed iedereen beter en zelfs ik, die altijd op kop reed, moest nu 
af en toe de kop afstaan aan een ander. Elke vrijdag werd 
door eenieder weer een nieuw voorraadje pillen      
opgehaald bij het wielerpaleis. Waar op cryptische 
wijze reclame werd gemaakt met dit bord op de gevel. 
Maar na 5 of 6 keer werd men verzocht mee naar 
boven te komen en in een schimmig kantoortje, waar de 
deur op slot werd gedaan. Door enkele 
breedgeschouderde kornuiten werd gezegd dat de zon 
voor niets op gaat en dat het nu tijd werd dat er betaald 
moest worden voor de pilletjes en wel voor 14 pillen € 25,- een kleine berekening 
levert op dat die lange ongeveer € 30.000,- zwarte inkomsten per jaar heeft. De 
commissie merkte op dat Hans inderdaad vanuit dat oogpunt een “echte vriend” 
voor iedereen is, maar dat dit echt niet door de beugel kon. Alle handel is 
ondertussen in beslag genomen, diverse Bluetrainmannen lopen nu rond met 
behoorlijke afkick verschijnselen. De heren van de FIOD kwamen nu ook weer in 
beeld na zoveel prettig nieuws voor hun departement aangehoord te hebben, ze 
konden bevestigen dat er eerdaags een dikke blauwe enveloppe op de mat zal vallen 
bij ‘vriend Hans’. 

Jas MartinG is 3 jaar geleden door de vereniging van profwielerploegen de 
AIGCP al gestraft voor het gebruik van speed, 
cocaïne en andere geestverruimende middelen . Hij is daarna volledig 
uit het zicht verdwenen, wat blijkt hij heeft een splinter nieuwe 
zilverkleurige Tabbert Cometesse zigeunercaravan met Volendammer 
vazenstel en glasgordijnen aangeschaft. Volgens de laatste mode uitgevoerd in 



smaakvol leren bekleding waar Truus natuurlijk als styliste voor heeft gezorgd. 
Waarschijnlijk uit schaamte om zijn “matti’s” niet meer onder de ogen te komen. 
Dus genoeg gestraft. 

Bij jullie fietst ook toch ene doctor Bob, jazeker antwoordde ik een van onze meest 
constante en doorgewinterde stayers van de groep. Bij deze 
jongeman is ook niets afwijkends geconstateerd. De 
commissie vond het wonderlijk dat er bij Bob geen afwijkingen 
waren gevonden. Ze stelden wel vast dat als deze man doctor 
is dan weet hij als geen ander maskerende middelen te 
gebruiken. Bij een huisbezoek was ook gebleken dat er op 
het aanrecht een zg ‘naaldencontainer’ was aangetroffen, welke vrouwke Aline 
makkelijk kon laten verdwijnen in het ziekenhuis waar zij werkt. Wel wil ik zelf nog 
even meedelen dat afgelopen zondag bij de wekelijkse Btbc fietsochtend er iets 
opmerkelijks gebeurde, Bob reed al van de start af aan op kop en daar is hij niet 
meer vanaf gegaan tot aan  Kipslinger. onder de koffie zag ik onze stayer op 
geslepen wijze een pilletje in zijn koffie doen, ik vroeg nog “hoofdpijn Bob” “Ja 
gisteravond een stevig biertje gedronken” kan natuurlijk gebeuren, maar wat bleek 
Bob reed vervolgens als een speer wederom op kop terug naar Oostzaan. Af en toe 
namen Dirk, Ron en ik in mindere mate de kop over maar na 10 trappen daar was 
Bob weer. Heeft dus 95% van de gehele rit op kop gereden met een gemiddelde bij 
thuis komst van let wel 34.9 km/u. Lang leve Bob’s aspirine´s, ja ja?????????????? 

Richard, het was opgevallen dat hij niet meer zo veel traint de laatste tijd maar als 
er weer eens een wedstrijdje is dat hij dan buitenproportioneel presteert. Om 
sterker voor de dag te komen had hij had zelfs zijn geliefde Kentucky tabak 
vaarwel had gezegd. Tegenwoordig lurkt hij aan een ultra moderne 
computergestuurde E-sigaret, zo is hij niemand tot last en mag hij thuis binnen 

roken op de bank. Het vermoeden gaat dat zijn vriendin 
een vinger in de pap heeft, als Rich zijn sigaret vult met 
weer een nieuw nicotinevrije vulling met bv. appel-, 
banaan-, of kersensmaak deze door Miranda zijn 
verwisseld soms met een stimulerend middel of wat ze mij 
wel eens in vertrouwen heeft verteld soms een vulling met 
Viagra®, wel weer een light versie anders is er geen 
houden aan lachte ze. 

MartinT de beul van Oostzaan laat zich door niemand de les lezen, gaat altijd zijn 
eigen weg en de enige versnelling die hij heeft is koersen, koersen en nog eens 
koersen. Toch hebben ze verdenkingen want hoe kan het dat hij meestal in de top 
meerijdt maar dan opeens een dag heeft dat hij al vloekend net voor de bezemwagen 
kan blijven? Ja, mijn antwoord had ik al klaar. Martin kan namelijk niet goed 
doseren en ja dan gaat het wel eens fout met de inname van een of andere 
‘voedingsreep’. Soms ook met het drinken van een paar biertjes. 
Interessant, vertel verder riepen de heren in koor. Nou vorig jaar 
op de laatste avond in Innsbruck had Tinus een paar 
welverdiende biertjes laten zakken, vervolgens nam hij de 
microfoon over van gelegenheidszanger Ton (die 
het gehele repertoire van Andre Hazes en de ene na de andere 
Amsterdamse meezinger tot vervelends toe door de oude 



binnenstad ten gehore bracht) Wat bleek Martin had voor een ieder een oorkonde 
gemaakt met daar bij een fonkelende gouden medaille en een paar prachtige 
woorden. We waren tot tranen toe geroerd door zoveel ijver en inzet, De beul werd 
door iedereen getrakteerd op het ene na het andere biertje en ja dan is bij hem de 
rem eraf. Gevolg weinig slaap en de volgende ochtend een stevige biergriep en  
helemaal van het padje. Ten eerste was zijn vliegticket niet te vinden dus de hele 
koffer op de balie omgekeerd, toch gevonden, maar in zijn jaszak, maar ja als je die 
verkeerd om aan hebt dan wordt het ook wel moeilijk zoeken. Ten tweede stootte hij 
zijn koffie om en de inhoud vloog over het dure tapijt van het luxueuze grandcafé. 
Wist vervolgens niet meer wat voor en achter was en viel in slaap in de wachtruimte 
waar…….. ho maar ho maar we weten genoeg, laat maar. 

JohanH had het volgens de commissie helemaal te bont gemaakt, had zich de 
laatste paar keer opgegeven voor de 2 jaarlijkse ronde maar haakte jammer genoeg 
steeds af waarom, waarom vroeg men zich af? Ik moest het antwoord schuldig 
blijven, maar ik kan natuurlijk even contact met Rembrandt zelf opnemen 
een ogenblik……… met Andrea hoihoi, eerst natuurlijk wat  plichtplegingen van wat 
zit je haar goed wat zie je er goed uit, je wordt ook niet ouder!!!  ”Is Johan er” stilte 
…..” uuhh ja uhhh”,  ” is er wat”  ”nee nee hoor, hoe zo?” “Gebruikt Johan wat 
Andrea? iets versterkends? “Nee nou….ja, ik moet eerlijk zeggen wel iets, maar het 
mag bijna geen naam hebben” , “Oké, weet je ook welk middel dat is”, ‘Ja ik pak het 
medicijndoosje van Johan wel, een ogenblik”, vervolgens enige minuten later,   “Heb 
je een pennetje bij de hand, ff kijken ja: 

o Anabole steroïden
o Anaal stimulerende middelen
o Selectieve androgeen receptor modulatoren (SARMs)
o Bèta-2-agonisten
o Bètablokkers
o Bloeddoping
o Diuretica en maskerende stoffen
o Erytropoëtine (EPO) en aanverwanten
o Gendoping
o Groeihormoon
o Hormonen
o Insulin-like growth factor 1 (IGF-1)

“Maar dat is het enige hoor”       

“Dank je Andrea ik weet genoeg……… groeten aan Johan………….” 

Ja, Aart wordt gemist door de hele groep, de mensen van de controle hadden 
vernomen dat hij een sebatical had genomen en had volgens eigen zeggen genoeg 
van dat geslik en gespuit in de groep, ging in rehab en zal hopelijk volgend jaar weer 
deel gaan uitmaken van een frisse en dopingvrije ploeg waarvan hij de naam nog 
geheim wil houden. 



onderzoek is 
Hans zal de 
steken die zal 
commissie viel 
orde, wat was 
van de Passo di 

De voorlaatste die aan een 
onderworpen was HansT. Voor 
hele groep zijn handen in het vuur 
echt niks hebben ‘gepakt’. Maar de 
over de schending van de openbare 
het geval Hans had op de flanken 
Cavia bij een tussenstop staan urineren tegen 
een oorlogsmonument uit de 1ste wereldoorlog en dit was buiten alle proporties en 
tegen alle normen van fatsoen en eerbaarheid, keihard ingrijpen was hier gewenst. 
Mijn verweer was dat Hans altijd verreweg de meeste kilometers traint op de fiets en 
de schaats. Toch moet hij in het hooggebergte wel eens een steekje laten vallen, dan 
wordt swanjeur Johan opgeroepen om Hans ergens in een verlaten bergwei op te 
pikken, zonder problemen pikt Johan uitvaller Hans op. Dus vermoeidheid en een 
opgelopen zonnesteek in de laatste dagen van de rit moet hier de oorzaak van zijn 
en kan hem niet te zwaar worden aangerekend.  

RonR daar was door de wetsvertegenwoordigers een stille opgezet. Wat bleek hij is 
zich in stilte aan het voorbereiden voor een grootse comeback . Hij werd bij Mikes-
Gym onder handen genomen door zijn personal trainer Badr H. Ook was op video 
beelden te zien dat Badr Ron tijdens een potje sparren nog een paar flinke klappen 
en trappen nagaf terwijl Ron al uitgevloerd op de grond lag. Het leek wel of hij een 
waas voor zijn ogen kreeg. Daarna stond Badr ook nog met zijn handen in de lucht 
alsof hij een overwinning in de ring had gehaald. Na afloop werd Ron toen hij weer 
bij zijn positieven was aan de bar getroost en verzorgd door een blonde 

dame (die er zelf ook wat gehavend uitzag) Zij wist 
hem met koude kompressen weer enigszins op te lappen. De commissie kon alleen 
maar bewondering opbrengen en tegen Ron loopt verder dan ook geen onderzoek. 

Nou zoals jullie hebben kunnen lezen heb ik een bewogen weekje achter de rug. 
Dankzij mijn verklaringen kunnen we volgend jaar weer allemaal mee rijden in ons 
peloton.  
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