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Druk en vormgeving:
………………………
Verantwoording:
Veel personen, onder wie leden en oud-leden, hebben zowel mondelinge
als schriftelijke informatie verstrekt, foto’s en ander beeldmateriaal uit
hun privé-collecties aangereikt om dit boekwerk mogelijk te maken.
Iedereen die op enigerlei wijze een bijdrage heeft geleverd, willen wij
hiervoor van harte bedanken. Een speciaal woord van dank aan
Joop Opsteen te Milsbeek vanwege de inzage in zijn archief en Ties Aben
te Sint-Anthonis voor zijn bijdrage over de gebroeders Van Katwijk.
We hebben geprobeerd alle rechthebbenden te achterhalen om
toestemming te vragen voor het plaatsen van het beeldmateriaal. Onze
verontschuldigingen voor die gevallen waarin dit niet gelukt is.
Geraadpleegde bronnen:
Dagblad voor Noord-Limburg, De Gelderlander, Dagblad De Limburger,
Brabants Dagblad, Grens en Maas, NOP, Boxmeerse Krant, Wielersport,
Helden, De Maas- en Niersbode en Wieler Revue.

Siebengewald, november 2008

De kunst van het weglaten
Als je iets wilt opschrijven over vijftig jaar wielerhistorie, dan moet je
jezelf door de spreekwoordelijke rijstebrijberg heen eten.
Dat gevoel overviel òns in ieder geval. In het begin lijkt het allemaal nog
wel licht te verteren. Maar gaandeweg begin je vol te raken en krijg je last
van oprispingen.
Mijn God, denk je dan, waar zijn we in hemelsnaam aan begonnen? Maar
er is geen weg meer terug. Je zit midden in die brij en moet wel blijven
doorlepelen, wil je er nog ooit uitkomen. Je graaft een gang, net zo lang
tot het weer licht wordt. Uiteindelijk buiten, constateer je dat nog heel
veel van die berg is blijven liggen. Zo ongeveer voelt het om een
jubileumboekje van TWC Siebengewald/Noord-Limburg in elkaar te
steken.
Je moet keuzes maken. De overweging is dan: wat moet er in ieder geval
in? Daarmee beslis je ook wat er niet in kan. Je moet meer weglaten, dan
je kunt opschrijven en weergeven. Zo komen dingen tot stand. De kunst
van het weglaten heet dat.
Wij realiseren ons heel goed dat door dat “kunstje” sommigen zich
überhaupt niet of niet op die plaats terugvinden die ze zich in de historie
van de club hadden toegedicht.
Wij vragen hiervoor een mild oordeel en hopen dat u toch zult genieten
van dit historisch verslag.
Tot slot nog dit. Een aantal mensen die héél veel voor de club betekend
hebben, er veel van wisten, konden we niet meer raadplegen. Ze zijn ons
helaas ontvallen. We denken hierbij aan de oprichters Hein Clevers, Wil
Dols en Jan Heijnst. Maar ook aan Joep van Bommel, Theo Janssen en Leo
Daniëls,die jarenlang de club overeind hebben gehouden. Zij hadden ons
nog veel kunnen vertellen. We gedenken hen met respect en waardering.
De redactie

v.l.n.r.: Theo Buiting, Gerrit Janssen en Gerard Keijsers

De Bakermat
Siebengewald is een dorp in Noord-Limburg, onderdeel van de gemeente
Bergen. Gelegen halverwege Nijmegen en Venlo pal aan de Duitse grens.
Het dorp met circa 2200 inwoners is een hechte gemeenschap met een
rijk verenigingsleven.
De fanfare Eendracht en de schutterij Ons Genoegen bestaan al meer dan
100 jaar. Voetbalvereniging Stormvogels zag in 1928 het levenslicht. De
jeugdclub Jong Nederland met ruim 200 leden en de carnavalsvereniging
De Bessembienders zijn al bijna 50 jaar actief.
De oprichting van de wielerclub TWC Siebengewald in 1956 is een
belangrijk gebeuren geweest in de ontwikkeling van het dorp.
In de loop van de voorbije halve eeuw heeft de jubilerende vereniging
zeer verdienstelijk gefunctioneerd. Door de uitstekende prestaties van een
aantal leden in binnen- en buitenland werd er stevig aan de weg
getimmerd. Zij hebben daarmee Siebengewald nadrukkelijk op de kaart
hebben gezet
Symbool voor Siebengewald
(monument naar een ontwerp van Hans Mes aan de
Gochsedijk )

Slagboom: staat voor grensplaats
Tak van een zevenboom (jeneverbes):
wellicht is dit de oorsprong van de naam
Siebengewald
Bezem: in het verre verleden verdienden vele
Siebengewalders de kost met het maken van
en handel in heibezems. De directe omgeving
kent vele heidegronden.
Vandaar de naam “DE BESSEMBIENDERS”
voor de plaatselijke carnavalsvereniging.

Grensovergang,midden jaren 50

Jeneverbes
Tei de Prüm (Theo Kersten)
de laatste Siebengewaldse
bessembiender

De clubhistorie in een
notendop
De Tour de France in de vijftiger
jaren. Half Nederland zit aan de
radio gekluisterd om niets te
missen van de radioreportages.
Gloedvolle wedstrijdverslagen en
pakkende interviews met onze
helden in het verre Frankrijk.

Gerrit Voorting wordt geïnterviewd door
Jan Cottaar

Maar als Jan Cottaar onze
bloedeigen Jaap Kersten voor de
micro haalt, denkt zowat iedereen
dat die jongen ergens in een
dorpje diep in de Teutoonse
wouden woont. Duitser dan Duits
sprak onze sterreporter namelijk
het woord Siebengewald uit. Niet
helemaal verwonderlijk overigens,
want in die dagen was de uithoek
van Noord-Limburg waarin
Siebengewald ligt, voor veel
mensen nog een witte vlek op de
kaart. Maar de echte
wielerkenners van destijds
kenden het tussen Maas en grens
weggedrukte dorpje des te beter.
Al voor de oorlog hadden zich
twee renners uit dat isolement
losgemaakt. Gerrit Peters en Jack
Gramser waren al westwaarts
getrokken en hadden in het
Eindhovense en het aanpalende
België als coureur al geschitterd.
Met hun vertrek was het
wielervuur in hun geboortedorp

allerminst gedoofd. Integendeel.
En zo gebeurde het dat midden
vijftiger jaren twee uitzonderlijke
Siebengewaldse talenten door
Jack Gramser naar wielerclub Het
Zuiden in Eindhoven werden
gelokt.

Wim Gramser

Jaap Kersten

Die twee amateurs, Jaap Kersten
en Wim Gramser, konden thuis
ieder op een forse schare
supporters rekenen.

Maar het duurde niet lang of het
verstand zegevierde. De
concurrerende supportersclubs,
de een van “de Hei”en de ander
van “de Grens”, gooiden hun
boeltjes bij elkaar en op 5 juli
1956 werd een heuse wielerclub
opgericht. T.W.C. Siebengewald
was geboren. Al in de zomer van
1956 werden een vijftiental
dappere jongemannen door de
wielerbacil besmet. Vol trots
hesen ze zich in het oranjezwart.
Een clubtenue, beschikbaar in
twee maten: te groot en te klein;
de clubnaam door moeder in
fraaie letters op het tricot
geborduurd. De fietsen mochten
nog niet het predikaat renfiets
dragen maar er zat in elk geval
wel een krom stuur op.

In 1957 is er, o.a. door een grote
fancy-fair met Limburgse
artiesten, wat financiële armslag
bij elkaar gesappeld en worden bij
de KNWU de eerste licenties
aangevraagd. Voor de twee op
het oude nest teruggekeerde
matadoren Kersten en Gramser
én voor een zevental
nieuwelingen. Om aan de
minimum leeftijd te geraken

moest er wat met de
geboortedata worden gefoefeld.
Een kniesoor die daar op lette,
legitimatieplicht was nog ver weg.
Jaap en Wim werden prof en hun
successen werkten aanstekelijk op
hun dorpsgenoten. Van de eerste
lichting zou vooral Theo
Nikkessen internationaal zijn neus
aan het venster steken, met o.a.
deelname aan de Olympische
Spelen van Rome en Tokio in’60
en ’64. Het eigen dorp bleef
steeds toonaangevend
vertegenwoordigd met renners als
Ton van Mil, Ger Hijnekamp en
later Stan Janssen.
De club timmert volop aan de weg
en organiseert tal van wedstrijden
waaronder de klassieke Omloop
van Noord-Limburg. Voor renners
uit de verre omgeving werkt die
reputatie als een magneet.
Amateurs van naam en faam
komen de gelederen versterken.
Jongens die het later tot
gerenommeerde prof schoppen,
zoals de gebroeders Jan, Piet en
Fons van Katwijk en Matje Gerrits
uit Oploo. Ook de beroeps Harrie
Beurskens, Hay Kellenaers,Willy
Maessen, Wiel de Ruyter en
veldrijder Wil Brouwers
verdedigen de club-eer. Rob
Mulders en Pascal Appeldoorn zijn
in een latere periode uit de
kweekvijver van TWC komen
bovendrijven. Ook in de amateurrangen strijdt de club, in 1979
omgedoopt tot TWC NoordLimburg, op het voorplan met
renners als Henk Smits, Jacques
Roemerman en Martin Teunissen.
Noord-Limburg werd de eerste
club die gesponsord werd en
bleek opnieuw voor veel renners
een aantrekkelijke optie.
Dusdanig zelfs dat er een

selectieve ledenstop ingevoerd
moest worden.
Maar na vele vette jaren braken
ook de spreekwoordelijke magere
jaren aan. In de periode 19902000 verliep het ledental
dramatisch en de sponsors
trokken zich terug. De enkele
renners van de club stonden weer
in het bekende oranjezwart aan
het vertrek. Of nijvere
huisvrouwen toen ook weer de
opschriften moesten borduren
vermeldt de historie niet.
Na de eeuwwisseling begon het tij
weer te keren. Er verschenen
opnieuw sponsornamen op de
shirts én renners om zich daarin
te steken. Eric Hegger, Paul
Boonen, Leon Daniels, Stan
Janssen en Ron Graat vormen nu
de kerngroep.

TWC- bestuur 2006
v.l.n.r.:Jack Lenssen voorzitter,
Leon Daniëls bestuurslid, Jan Daverveldt
secretaris,Theo Ponjeé bestuurslid,
Raymond Peeters penningmeester en
Gerrit Janssen bestuurslid.

Wim Gramser en Jaap Kersten tijdens de
reünie

Als mede-initiator van een nieuwe
veelbelovende
wieleraccommodatie in Sevenum
vierde TWC Noord-Limburg met
fris elan in november 2006 haar
vijftigjarig jubileum. In zaal
Heidebloem te Siebengewald, de
bakermat, was er een receptie
annex reünie voor iedereen die
zich met de club verbonden
voelde. Er was tijd voor nostalgie,
sterke verhalen. Wellicht dat dit
boekje eraan bij kan dragen om
de herinnering levend te houden.

De GP Jeugdtour van 1955
Wat hadden ze elkaar opgenaaid,
die toekomstige ambachtslieden.
Met grote woorden en flink wat
snoeverij in de pauze op de
ambachtsschool, daar in
Boxmeer. En op weg naar huis op
de fiets. De longen werden uit het
lijf getrapt als het weer richting
Siebengewald ging, want er moest
geoefend worden voor de grote
ziftingsproef van de GP Tour. Een
mini- wielercompetitie,
uitgeschreven door dagblad “De
Gelderlander” voor de jeugd van
14-16 jaar uit het
verspreidingsgebied van die
krant. Op gewone fietsen, wel te
verstaan. Iets anders hoefde je
ook niet te verwachten in het
betreffende jaar onzes Heeren
1955.
Ze zouden die Brabanders en
Geldersen wel eens een poepje
laten ruiken. Want als je uit
Siebengewald kwam straalde de
roem van de lokale wielerhelden
Wim Gramser en Jaap Kersten
natuurlijk wel op je af. Hoe jong
ze ook waren, de dadendrang
spatte er vanaf!
De selectiewedstrijden werden
o.m. gehouden in Boxmeer. De
jongens uit Gennep en omgeving
dachten daar mee te kunnen
doen. Vertrouwd terrein waar ze
tegen hun schoolkameraden in
het strijdperk meenden te kunnen
treden. Concurrenten die ze al

wat op de korrel hadden. Maar
hogere machten beslisten helaas
anders. Ze moesten als NoordLimburgers naar het Gelderse
Wijchen. Volslagen onbekend
terrein. Ze hadden eigenlijk geen
flauw idee waar het lag. Maar
daarom niet getreurd. Vol goede
moed werd er op de fiets richting
Nijmegen getogen.

v.l.n.r.:John Janssen (John van
Bet),Tönne Kersten (Tönne van de
Kardriever) en Tönne Janssen (Tönne
van Kuukere)

Ze zagen er bepaald niet uit als
renners. Achter op de
pakjesdrager had er eentje als
verzorgingsmiddel voor de hele
groep een handdoek. Een ander
reed met een broodtrommeltje en
een blauw geëmailleerde
drinkkruik onder de snelbinder.
Maar er waren er ook al enkelen
die zich toch onderscheidden van
de rest. De voetballertjes Tönne
Janssen, John Janssen en Tönne
Kersten (broer van Jaap) hadden
een sporttas van Stormvogels ’28
achterop. In hun voetbalkleren
zouden ze straks de eer van
Siebengewald hoog proberen te
houden. Als enigen van het hele
deelnemersveld moesten ze zich
bij aankomst omkleden.

De plaatselijke kolenboer had
geheel belangeloos daartoe zijn
stoffige schuur ter beschikking
gesteld.

Niet iedereen beschikte destijds over
sportkleding

Er was een geweldige ambiance
op het parcours toen de 43
renners vertrokken. Een bont
gezelschap, aangemoedigd door
maar liefst 2000 toeschouwers.
De drie voetballers staken wel
heel schril af tegen de man die
nog in pofbroek reed en daarmee
ook prompt tussen de ketting
kwam. De coureur met het
broodtrommeltje en de kruik
vertrouwde de onbekende
omgeving niet helemaal en had
het spul maar achterop laten
zitten. Binnen de kortste keren
stuiterde de kruik over de keien.
Het email knetterde eraf, blutsen
erin. In die jaren is zoiets
natuurlijk wel een kleine ramp.
De strijd was hevig, want alleen
de eerste tien aankomende
mochten door naar de finale in
Nijmegen. In die finale op de
Kwakkenberg zouden -naar later
bleek- niet minder dan 10000
toeschouwers acte de presence

geven. En dat voor een
dikkebandenrace met 100
rennertjes.
Het regende premies daar in
Wijchen. En de winnaar kreeg
zelfs een polshorloge. De tweede
kon een “prachtige rijwiellamp
met volledige uitrusting” winnen.
Met die verlokkingen in het
vooruitzicht en de komende
bewondering van gans
Siebengewald op het netvlies
persten de drie “Stormvogels” er
alles uit en gingen met de ultieme
eer strijken. Tönne Janssen won
vòòr John Janssen en Tönne
Kersten. De wielerbacil had zich
daarmee blijvend genesteld in de
lijven van de Siebengewaldse
jeugd. Het bleek uiteindelijk ook
de opmaat voor de oprichting van
een heuse wielerclub.
Maar ook aan de ander kant van
de Maas waar Pietje Deenen uit
Oploo de selectiewedstrijd in
Boxmeer op zijn naam schreef,
betekende dit een ontluiking van
een nieuwe generatie renners.

Dikkebandenwedstrijd, jaren 50

Artikel in dagblad “De Gelderlander” op 18.07.1955

Een halve eeuw later,overal in het land
nog steeds dikkebandenwedstrijden

Het begin, de formaliteiten
TWC Siebengewald is 5 juli 1956 opgericht.
Op 30 oktober 1956 werd de club geregistreerd bij de Gennepse notaris
A.O.J.A. Bloemarts De goedkeuring van de statuten gebeurde bij
Koninklijk Besluit dd. 29 maart 1957 nr.16 onder volgnr.732.
De oprichters van de club vormden ook het eerste bestuur:voorzitter was
Hein Clevers, secretaris Wil Dols, penningmeester Jan Heijnst . Hein
Janssen,Wim Gramser sr., Jo Gramser, Theo Meurs, Hein Gerdes en Toon
Laemers waren de overige bestuursleden

De club kreeg de naam TWC Siebengewald en sloot
zich aan bij de KNWU. Als clubkleuren koos men
oranje-zwart, uiteraard refererend aan de kleuren
van de plaatselijke voetbalclub Stormvogels '28. Deze
kleuren droegen de renners dertig jaren
onafgebroken. Het was met name Jaap Kersten, die
vond dat Siebengewald op sportgebied uniform naar
buiten moest treden.

Eerste activiteiten
Met veel animo startte men in
1956. Op de eerste plaats
moesten er centen in de kas
komen. Tal van acties stonden op
het programma, zoals
oliebollenverkoop en fancy fairs.
Zelfs de in die tijd zeer populaire
Limburgse troubadour Frits
Rademacher, bekend van o.a. Wie
ich noch een jungske woar, en
Loeëende klokke trad op in
Siebengewald, Afferden en
Ottersum. Kosten, fl. 25,00 per
optreden ex. treinkaartje, SittardCuijk v.v. Alle concerten waren
uitverkocht.

In de wintermaanden trainde de jeugd
in de bossen
tussen Bergen
en Afferden of in
de
“sportzaal”(exnoodkerk). De wintertraining stond
onder leiding van de heer Janssen die
sportleraar was in Bergen.

Staande v.l.n.r.: Hein Janssen (de
Sneijer), Wil Dols, Gerrit Janssen, Wim
Gramser, Ben Peters, Tönne Janssen,
trainer Janssen,Hein Clevers, Wim
Gramser sr. Knielend v.l.n.r.:Gerrit
Gramser, Wim Kempkens, Piet
Ebben,Theo Nikkessen en Piet Laemers.

Met het eerste geld kocht het
bestuur enkele racefietsen met
dikke banden, dat wel, maar er
zat in ieder geval een krom stuur
op. De fietsen werden onder
gebracht in de winkel van de
plaatselijke kleermaker Hein
Janssen (de Sneijer).
In de zomer van 1956 hadden
ongeveer 15 jongens zich
aangemeld, die wel wielrenner
wilden worden. Er werden
wedstrijdjes gehouden. Jongens
die geen renfiets hadden, deden
mee met hun gewone fiets.
Iemand die goed zijn best deed,
mocht dan een fiets van de club
lenen om er mee te oefenen.

Uiteraard kreeg ook het
theoretische gedeelte van het
wielrennen aandacht. Jan van
Kempen,halfbroer van de
beroemde zesdaagse renner Piet
van Kempen, werd een avond
ingehuurd om de jonge renners
wat bij te brengen over training,
voeding, tactiek en dergelijke
zaken. Hij besprak
veel technische
hoogstandjes, maar
vooral de term een
goede coup de
pedale, zouden de
jonge knapen nooit
meer vergeten.
Jan van Kempen
Enkelen hebben er
zelfs slapeloze nachten van
gehad.

In het voorjaar van 1957 vroeg de
club de eerste licenties aan bij de
KNWU voor Jaap Kersten als
onafhankelijke en 7 nieuwelingen.

Wegens deelname aan de TOUR
van 1957 ontving Jaap kort voor
dit evenement een licentie voor
professionals.
Nieuwelingen

Voor een licentie moest je
minimaal zestien jaar oud zijn.
Omdat drie van genoemde
jongens hieraan niet voldeden,
werden ze eenvoudig een jaartje
ouder gemaakt. Legitimatieplicht
bestond nog niet.

Meer regionale renners
Eind jaren vijftig, begin zestig
groeide het aantal regionale
renners bij TWC : Henk Heezen
(Horst), Van Lin (Velden), Herman
Mulders (Bergen), Nic Wijnhoven
en Toon van den Bogaard
(Rijkevoort), Matje Gerrits Jan,
Piet en Fons van Katwijk (Oploo),
Tiny,Hans en Joop Teunesen
(Gennep),Tonny Berns en Math
Jansen (Milsbeek), Tiny Jans
(Cuyk), Arie Terburg (Beers), Wiel
Lijnders (Broekhuizen), Henk
Maas (Heijen), Ton van Mil en
Gerrit Hijnekamp (Siebengewald),
Wim van Rossum (Oeffelt), Henk
Arts (Wanroy), Ad Theunissen
(Ottersum), Paul Noy, Paul van
Riet en Jan Holtermans (Gennep),
Wiel Martens (Heijen), Karl-Heinz
Teuwen (Goch) en vele anderen.

V.l.n.r.:Piet Laemers,Ben Peters,Ton
Janssen,Piet Ebben,Gerrit Janssen,Theo
Nikkessen en Gerrit Gramser

In 1957 werd ook begonnen met
het houden van voorjaarstrainingswedstrijden dit gebeurde
op het industrieterrein “De
Flammert”in Bergen. Tot begin
jaren 90 werd van deze
accommodatie gebruik gemaakt.
Op dit parcours zijn ook vaak de
clubkampioenschappen verreden.

Gerrit Hijnekamp en Ton van Mil

Ontluikende talenten
Tönne Janssen begon in 1956 met
wielrennen en werd lid van de
wielerclub in Boxmeer. Als
tweedejaars nieuweling werd hij
in 1957 lid van TWC. Hij was het
die in de beginperiode het meeste
succes had. In 1957 behaalde hij
als nieuweling diverse
overwinningen waaronder de Acht
van Chaam en het Limburgs
kampioenschap. Ook als amateur
behaalde hij vele ereplaatsen.

Tönne Jannssen, winnaar ronde van
Bocholtz voor nieuwelingen (1957)

Tom en vader Tönne tijdens de reünie

Bijzonder is dat zoon Tom zich 25
november 2006, de dag van het
jubileum, aanmeldt als lid van
TWC en in 2007, als 15-jarige,
start bij de nieuwelingen.

Een baanrenner

Theo in actie op de houten Vigorelli
wielerbaan in Milaan

Eind jaren vijftig begin jaren
zestig ontwikkelde Theo
Nikkessen zich steeds meer als
baanrenner. Als achtervolger werd
hij opgenomen in de nationale
achtervolgingsploeg, waarmee hij
vele buitenlandse wedstrijden
reed. Diverse malen nam hij deel
aan wereldkampioenschappen.
Ook ging hij twee maal naar de
Olympische Spelen, in 1960
(Rome) in 1964 (Tokio).
Hij stond ook zijn
mannetje achter
grote motoren en
won in deze
discipline vele
ereprijzen.
Na zijn sportieve
loopbaan ging hij aan het werk als
huisschilder en trouwde met
Mario.
Hij beoefende zijn beroep ook
enkele jaren in Canada uit.
Siebengewald,carnaval en
wielrennen bleven echter trekken
en ze keerden terug naar hun
geboortedorp Siebengewald.
Theo heeft nog jaren als
voorzitter en bestuurslid van TWC
meegewerkt aan tal van
activiteiten, zoals het organiseren
van bingo-avonden en
wielerwedstrijden.

De Siebengewaldse cafés en TWC-vergaderigen
Zo’n 50 jaar geleden beschikte Siebengewald, met een inwonertal van ca.
1800 over maar liefst 12 cafés. Bekende namen van toen, Men van
Riswick, Flip Lauf, Lieske, Harrie Rutten, Mof zienen Toon, Grad Koenen,
Trouw Kobus, den Drie Angel (toen al, maar dan anders) en Café/Zaal
Tinus Hijnekamp.

Het aan de grens
gelegen café
“Jagershof”
(Men van Riswick)

Het bestuur van TWC besloot om elke 2 maanden een vergadering te
houden en dan bij toerbeurt. Het betekende in elk geval dat de eerste
paar jaar tenminste één café om de twee maanden propvol zat.

In de jaren 70 en begin 80 werd
café/zaal Tinus Hijnekamp aan de
Gochsedijk het clublokaal, dit was hèt
adres voor de vergaderingen en
clubfeestjes. Ook was hier vaak de
permanence tijdens de vele
wedstrijden die TWC organiseerde.

Eind jaren 80 vertrok TWC naar
café/zaal Heidebloem (Joke en Jack)
niet in de laatste plaats, omdat deze
zaak destijds clubsponsor was.

Jaap Kersten, de trots van
Siebengewald
Wat hadden ze gelachen, daar in
dat Milanese hotel. Woutje
Wagtmans en
Wim van Est.
Ze bleven er
bijna in. Later
had de Pel,
zich er ook
nog
bulderend van de lach
bijgevoegd.
Ze waren met de
“vlieger” naar Italië
gegaan voor de Giro
van ’57. De vuurdoop
voor Jaap Kersten als
nieuwbakken prof. Het vertrek
was in Milaan en daar zouden ze
in de laatste etappe ook weer
terugkomen.
Weet je wat we doen, zeiden de
beide Willebrorders tegen elkaar,
we laten ons valies met
burgerkleren hier in het hotel
achter want straks komen we hier
toch weer terug. Goed idee zei
Jaap, dat doe ik ook. Nou toen
brak zowat de pleuris uit. Ha, ha,
ha, joehoe…” gij denkt toch zeker
nie dadde gij de Giro kent uitrije,
manneke”. Ze kwamen zowat niet
meer bij die Brabanders. Wat
dacht die Kersten wel niet. Als
neoprof de Giro al uitdoen. Geen
denken aan. Lachen, gieren,
brullen.
Dat zullen we dan nog wel eens
zien, dacht Jaap en liet zijn
burgerkloffie gewoon ter plekke.
Schrikken was het wel natuurlijk
in zo’n lange en grote koers.
Pellenaars had nog een goede
raad gegeven voor de
bergetappes: “Blijf maar bij die

Italianen. Die blijven achterin
altijd samen rijden. Zo kom je
nooit te laat binnen”. Zo gezegd
zo gedaan. Bergop ging nog wel,
maar bergaf –in de
stromende regen
werden Jaap en
Appie Donker
meedogenloos
gelost. Die Italianen
daalden als duivels
en joegen de onervaren
laaglanders de stuipen op het lijf.
Moesten ze samen nog alle zeilen
bijzetten om de tijdslimiet te
halen. Maar eenmaal van de
schrik bekomen fietste Jaap in
zijn debuut toch maar mooi naar
een 57e plaats in de
eindrangschikking. Terug in
Milaan was er een pakketje lires
en zei de Pel tout court: “Train
nog maar wat, doe niet te gek en
in juli ga je mee naar de Tour de
France”. Vragen, geen vragen!
Huppakee, zo ging dat in die
dagen.
Niemand lachte meer om Jaap en
ook in ‘58 trad hij aan in de Nelux
Tour de France- ploeg. Als helper
voor kopman
Charly Gaul, de
Luxemburgse
klimgeit. Op
kop rijden voor
Charly, dat
werkte. Maar er
was meer dat
hielp, zo
vertelde Jaap:
“In de Tour van ’58 hadden we
een Amsterdammer mee als
soigneur. Een charlatan eerste
klas. Charly, de Engel van het
Hooggebergte, had in die
befaamde helse bergetappe, in
absoluut hondenweer,

de concurrentie verpletterd. De
tourzege lag binnen handbereik.
Totdat het noodlot
toesloeg. De volgende dagen
werd het warm, het werd zelfs
bloedheet. Charly zat als een
dood vogeltje op de fiets. De
komende tijdrit in de Provence
zou voor de Luxemburger de
nekslag betekenen. We zaten
allemaal in zak en as. Behalve
dan die Amsterdammer. Hij
redeneerde: als Charly in de kou
goed rijdt, nou dan maken we het
toch koud. Hij liet in de plaatselijk
lingeriezaak een dubbelwandig
korset maken en vulde dat op met
vergruisd ijs. Charly werd erin
gehesen, trui erover en weg was
ie. Terwijl de mussen -ook van
verbazing- van het dak vielen,

Jaap brengt Charly Gaul terug naar het
peloton na een lekke band

won onze Engel de tijdrit en ook
de Tour. Denken ze nou met die
koelvesten iets nieuws te hebben.
Nou, wij hebben het allemaal al
eens gezien hoor”.

Na die grandioze overwinning
werd Jaap natuurlijk feestelijk
onthaald in het geboortedorp.
Overal moest hij zijn verhaal
doen. En alle hotemetoten, met
pastoor voorop, waren een en al
oor voor de verhalen over dat
gigantische avontuur.

Jaap in gesprek met pastoor Reintjes
onder toeziend oog van wethouder Weys
en buurjongen Math Hiep, op de
achtergrond Oma Han

Dezelfde pastoor, van wie Jaap,
“Het Vrije Volk” niet mocht lezen.
Zo plaagde althans Jan Liber,
journalist van die “rooie” krant,
Jaap in de Tour steevast met zijn
katholieke Noord-Limburgse
afkomst.
De ploegondersteuning voor de
grote rondes had toentertijd
nogal eens een Mokums accent.
Zoals die keer dat die bejaarde
Jordanees meeging als masseur:
“Opa noemden we hem. ’t Enige
wat hij bij zich had was een leeg
valies. Uit elk hotel nam ie een
handdoek in eeuwigdurende
bruikleen mee. In het restaurant
vond hij genoeg fijne olijfolie om
mee te masseren. Opa ging met
een volle koffer naar huis”. Een
andere oudere heer verscheen in
de Ronde van Italië op het tapijt.
Als tolk. Het was een “halve” maar nog steeds warmbloedigeItaliaan, die een accordeonwinkel
in Amsterdam runde. “Misschien

heeft ie Willy Alberti ook nog wel
aan zijn Italiaanse liedjes
geholpen, God mag het weten. In
de Giro kreeg ie van de Pel elke
avond een
traktementje.
En daarmee
ging ie naar
de vrouwen.
Elke avond! Behalve dan die ene
keer, toen bleef ie thuis. Wij maar
vragen wat er toch aan de hand
was: ziek, zwak of misselijk
misschien. Maar nee, die dag
bleek zijn eigen vrouw -thuis in
Amsterdam- jarig te zijn”. Toch
een ridderlijk gebaar van deze
belegen latin lover.
In die beginjaren was de
prijsdeling na de grotere
buitenlandse wedstrijden wel wat
schimmig. “Je werd alleen bij de
Pel op zijn hotelkamer ontboden,
die je een pak van dat Spaans of
Italiaans Monopoly-geld in je
handen drukte. Thuis na
omwisseling op de bank wist je
pas wat de verdiensten waren.
Onder elkaar werd niet over
ieders aandeel gesproken.”. Om
een beetje redelijk rond te
kunnen komen moest er wel prijs
gereden worden in de criteriums
en de Belse kermiskoersen. En
dat ging echt op het scherp van
de snede. “Het was toujours
buffelen voor de plek. Daags na
de Tour reden we een criterium in
Den Bosch. Tien mannen, die
afgepeigerd uit de Ronde
kwamen, tegen een heel peloton
verse krachten. Afzien, jonge!
Laatst in de profronde van
Pijnacker zat een Duitser onder de
koers op zijn mobieltje te bellen
met zijn vriendin. Zo wil je toch
niet belazerd worden. Ik ga niet
eens meer kijken. In Bels hadden

we in een gewone kermiskoers
meer kasseien dan nou in een
grote klassieker als Vlaanderen.
Raas en Knetemann hebben de
criteriums met hun bazig geregel
en geritsel om zeep geholpen. En
die UCI-punten, die zijn killing
voor de kameraadschap onder de
renners”. Er zit een flinke streep
licht tussen die ijkpunten en het
midden van de zestiger jaren toen
Jaap zijn licentie inruilde voor de
plakspaan. Een tijdgat waarin het
heimwee naar die gouden jaren je
hart kan binnensluipen.
Vroeger…vroeger.
Jaap en Pietje Damen uit Lieshout
zijn gezworen kameraden.
Destijds in hun rennersjaren,
maar nu nog. Heel speciaal was
toch wel die Acht van Chaam
1956. Beiden nog amateur toen.
Piet in bloedvorm. Hij is al
opgenomen in de voorselectie
voor het WK, als de Acht van
Chaam aanbreekt.

Jaap wint in 1956 de beroemde
”Acht van Chaam” vóór Piet Damen

Pietje heeft in de voorafgaande
week al drie koersen op rij
gewonnen in België. Pietje en
Jaap, die ook rijdt als een trein,
spreken met elkaar af dat Jaap in
Chaam- als ze samen vooruit
raken- aan de beurt is om te
winnen.Het moet ook een soort
van hommage zijn aan de oom

van Jaap, een politieman die voor
hem zijn eerste racefiets kocht.
Oom agent (van Gisteren) is
overgeplaatst naar Zundert en
houdt die dag langs het parcours
de mensenmassa in toom. Samen
rijden de kameraadjes het hele
spul aan gort. Jaap hoeft voor de
eerste plek niet eens te spurten,
want afspraak is afspraak
nietwaar. De huldiging doet
burgemeester Martin van
Hoensbroek, tevens lid van de
KNWU selectiecommissie.

v.l.n.r.: Burgemeester Martin van
Hoensbroek,Piet Damen en Jaap Kersten

Daarmee is de teerling geworpen.
Jaap gaat mee naar het WK in
Kopenhagen. Vette pech voor
Pietje. De vriendschap lijdt er niet
onder.
Het kan niet anders of ze worden
daarna beroeps. Jaap in 1957 net
iets eerder dan Pietje.

Moeder Kersten, Jaap en verloofde Cis
Laemers

Thuis laat Jaap zich vol trots -met
een open blik naar de toekomstvereeuwigen in een Locomotief
shirt geflankeerd door verloofde
Cissie Laemers. Én moeder
Kersten (“Marie van de
Kardrièver”). Die overigens vond
dat één renner in de familie
genoeg was. De rest van de boys
moest maar met pa mee gaan
stukadoren. Of naar de
papierfabriek in Gennep. Er moest
ook brood op de plank komen in
huize Kersten. En als ze dan nog
een beetje puf over hadden,
konden ze ’s zondags gaan
voetballen bij Stormvogels ‘28.
Wat Jaap overigens ook weer langjarig- ging doen na zijn
wielerloopbaan.
Een beroepsrenner is een
moderne nomade. Toen misschien
nog wel meer dan nu. Vliegen was
meer dan pure luxe. De auto was
al heel wat. En niemand die
mauwde als het zaakje direct na
afloop van Parijs-Brussel
ingeladen werd. Om volgas naar
Zuid Frankrijk te sjezen waar de
volgende morgen al een nieuwe
koers wachtte.

ze ons los gereden. Maar op een
lange helling kwam er een
melkwagen voorbij. Wij erachter
in de slipstream en zo stoven we
bergop langs de gebroeders Van
Est. Ze konden niet meer
aanpikken en wij waren weg.
Terug in het hotel waren ze om te
verrek ken zo kwaad. Dat
konden ze echt niet hebben, om
er op training al af gereden te
worden. Toen was het onze beurt
eens om te lachen! Maar,ach dat
was allemaal maar spielerei”.

Overleg met Wim van Est

Van de andere kant had het ook
wel iets. En als je dan in den
vreemde was, wilde je dat ook
laten weten aan het thuisfront.
Als het even kon vanaf elke halte
een prentbriefkaart. Te beginnen
natuurlijk bij de trainingskampen
die op een gegeven moment in
zwang kwamen. Als het hier nog
winterde, spoelden ze aan op de
Ligurische kust of aan de boorden
van het Gardameer. Dé
topvakantiebestemmingen van die
dagen. Van Looy met zijn ploeg
gaf het voorbeeld. “Faema,
Carpano, wij. Allemaal zaten we
daar. Trainen met 60-70 man,
was geen uitzondering.
Duurtraining was nog het credo.
Pas de laatste 10 kilometer was
vrij. Vannitsen was dikwijls de
rapste. Een klasbak die met twee
keer opstappen -net als Freire nual in vorm was”.
Wim en Piet van Est wilden dan
altijd al bewijzen dat ze goed
waren. “Op zekere keer hadden

Thuis werden die kaarten uit verre
oorden gekoesterd. Braaf
ingeplakt. Mooie
panoramakaarten van Bayonne,
Pau, Zurich, Milaan, Varese,
Grenoble en Alpe d’Huez. Zo
kwam een Siebengewaldse jongen
nog eens ergens. Nu zijn het voor
Jaap en Cis (bij wie thuis in
Afferden ooit –tot het moment dat
ene Jaap Kersten binnenstaptenog een foto van de Amsterdamse
charmerenner Daan
de Groot op de radio
stond) nog mooie
herinneringen aan
heel bijzondere en
uitdagende jaren.
Die jaren begonnen
feitelijk in 1951 toen
Jaap als nieuweling aantrad bij
wielerclub “Gerrit Schulte” in
Gennep.

en haalde telkens Parijs. Jammer
dat zijn eindschot niet zijn
sterkste wapen bleek. Anders

Ook Jaap sjoemelde met zijn
geboortedatum

Samen met Wim Gramser
verkaste hij daarna naar “Het
Zuiden” in Eindhoven. Om in
1957, zijn eerste profjaar
onderdak te vinden bij TWC
Siebengewald.
De club die hij -als erelid sinds
1981- tot op de dag van vandaag
trouw is gebleven.
Als amateur wint Jaap diverse
zware koersen zoals bijvoorbeeld
de eerder
genoemde Acht
van Chaam, de
Grote Prijs van
Keulen en de
meerdaagse
Omloop der Zes
Provinciën.
Daarnaast
rechtvaardigden
ereplaatsen in de klassiekers zijn
uitverkiezing voor deelname aan
de wereldkampioenschappen in
Solingen (1954) en Kopenhagen
(1956).
Als prof reed Jaap alle
internationale Rondes en
klassiekers. Liefst vijf keer
betwistte hij de Tour de France,

hadden veel van zijn korte
klasseringen in overwinningen
omgezet kunnen worden.

In 2004 werd hij onderscheiden
met de Ridderorde van Oranje
Nassau vanwege zijn
maatschappelijke verdiensten.
Nog altijd wonen Jaap en Cis op
de Siebengewaldse Hei. Het
vertrekpunt van regelmati-ge
uitstapjes op de koersfiets. Hij
heeft pas nog een prachtige
nieuwe Italiaanse Wilier
aangeschaft. Jaap Kersten,
inderdaad een ridder zonder vrees
of blaam.

De Reus Goliath
Siebengewald was helemaal in de
ban van de koers. Zeker toen
Jaap Kersten en Wim Gramser als
amateur furore maakten. Voor de
supporters was de zondag een
hoogtijdag. Op de fiets togen ze
naar de wedstrijden. Naar de
criteriums in de wijde omtrek
waar hun idolen ongetwijfeld
zouden schitteren. Daarmee was
de actieradius van de twee
supportersgroepen natuurlijk wel
een beetje beperkt. In die
beginjaren vijftig had namelijk
vrijwel niemand in het dorp een
auto. Ja, de dokter wel
bijvoorbeeld, maar daar kon je
niet aankomen om te vragen of
die mee wou om een klassieker te
gaan volgen. Je kwam nog niet
eens op de gedachte, stel je voor!

Piet en Lies in hun groentenwinkel

Gelukkig had Piet Janssen,
oftewel Piet van Lies de
Sikkeneur, een groot wielerhart.
Als enige groenteboer ter plekke
was hij uiteraard supporter van
allebei de renners. Piet ventte zijn
groenten uit met een Goliath
vrachtwagentje. Nou ja,
vrachtwagen was een wat grootse
benaming voor dat driewielertje
met een tweecilinder motortje van
-hou je vast- 400cc. Tweetakt,
ook dat nog. De Goliath kon met
een beetje goede wil ook voor
personenvervoer ingezet worden,

bedacht de Sikkeneur. Zo gezegd,
zo gedaan. Piet had beloofd om
op zekere zondag met een aantal
supporters van zowel Jaap als
Wim de klassieke Omloop der
Kempen in Veldhoven te gaan
volgen. Na zijn zaterdagse ronde
werden de groentekratten van de
stellage in de laadbak verwijderd
om plaats te scheppen voor de
passagiers. Het dekzeil werd
helemaal tot boven op het rek
opgerold. En klaar was de luxe
touringcar. De uitverkorenen die
in de open laadbak mee mochten,
konden zich mooi vasthouden aan
de ijzeren opbouw.
Meer als 10 personen kon Piet
niet meenemen. Want, zo
rekende hij, met 10 kerels van 80
kg zit ik al ruim boven het
maximum laadvermogen. Zo
vertrok de “supportersbus” die
zondag in alle vroegte vanuit
Siebengewald. Piet aan het stuur
en iemand die kon kaartlezen
naast zich in de cabine.De rest
had zich achter op de bak
genesteld. Aan frisse lucht geen
gebrek.
Het werd een ware calvarietocht.
Alleen al de reis naar Veldhoven
met die pruttelende en reutelende
Goliath leek een gebed zonder
end. Veertig km per uur was de
absolute topsnelheid.

Piet en zijn onmisbare Goliath

Dat brak ze ook lelijk op toen ze
de koers gingen volgen.
Alleen de bezemwagen was
normaliter in de koers. De
coureurs moesten zelf hun
materiaalpech en lekke banden
verhelpen; iedereen reed ook met
tenminste één reservetube om de
nek. Verder daarom geen
volgwagens. Behalve dan voor die

Renners met hun reservetube om de
nek, midden op de foto Jaap Kersten

ene keer de Goliath van de
Sikkeneur en zijn bemanning, die
zich erachter gewurmd had. Maar
niet voor lang.
Toen het peloton eenmaal goed
de sokken erin zette, moest Reus
Goliath binnen de kortste keren
lossen. De renners verdwenen rap
uit het zicht. Tot overmaat van
ramp was even later ook nog de
benzinetank (met een inhoud van
liefst 14 liters) leeg.
Er zat niks anders op dan maar af
te steken en de eindstreep op te
zoeken. Net op tijd hobbelde de
Siebengewaldse delegatie,
vastgeklampt aan de stellage
achterop,Veldhoven binnen. In
een glimp zagen ze nog net Jaap
en Wim finishen.
Een illusie armer en volledig
geradbraakt werden onze volgers,

weer thuis in Siebengewald uit de
laadbak getild.
“Eens maar nooit meer” was het
korte commentaar, voordat ze de
kroeg binnenstapten om alle
ellende grondig weg te spoelen.
Voortaan kreeg krachtpatser
Goliath op zondag zijn rust.
Een greep uit de erelijst van de
“Omloop der Kempen” waarbij veel
bekende namen.
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1954 Veldhoven Kromstraat
8 augustus 183 km 4:30:52 40,5 km/u
1. Daan de Groot, Amsterdam
2. Jaap Kersten, Siebengewald
3. Henk van den Broek, Breukelen

1968 Veldhoven Nieuwstraat
12 mei 179 km 4:10:49 42,8 km/u
1. Jan Krekels, Born
2. Matje Gerrits, Oploo
3. Joop Zoetemelk, Rijpwetering

1973 Veldhoven Mullerlaan
20 mei 180 km 4:02:50 44,5 km/u
1. Jan Aling, Bladel
2. Fons van Katwijk, Oploo
3. Frits Schür, Hoogezand

1990 Veldhoven Mullerlaan
13 mei 225 km 5:23:34 41,7 km/u
1. Patrick Strouken, Einighausen
2. Rob Mulders, Well
3. Bart Voskamp, Wageningen

1991 Veldhoven Mullerlaan
12 mei 177 km 3:52:50 45,6 km/u
1. Rob Mulders, Well
2. Rik Rutgers, Naarden
3. Johan Melsen, Roosendaal

2003 Veldhoven Dorpstraat
11 mei 200 km 4.33.04 43,9 km/u
1. Alain van Katwijk, Valkenswaard
2. Paul van Schalen, Arnhem
3. Julien Smink, Hoogland

2006 Veldhoven Dorpstraat
7 mei 2006 200 km 4.41.46 42,6 km/u
1. Niki Terpstra
2. Alain van Katwijk, Waalre
3. Michael Berling, Denemarken

Wim Gramser, de vechtjas
Als er een familienaam met
Siebengewald verbonden is dan is
het wel die van Gramser. Een van
die clanleden was en is Wim “d’n
Bal” Gramser.
Wim, oftewel Willy Gramser was
een van de intrinsiek rapste
renners van zijn generatie.
Supersprinters als bijvoorbeeld
Willy Vannitsen moesten in pure
snelheid de duimen leggen tegen
Wim.

Wim, na zijn overwinning in
Siebengewald op gewone fietsen, er
werd gekoerst in voetbaltenue (1950)

Zijn talenten had hij al heel vroeg
geëtaleerd in de vele
bevrijdingsrondes, die vlak na de
oorlog overal werden
georganiseerd. Op gewone fietsen
-er was immers niets anderswerd op het scherp van de snede
gestreden. Wim won de een na de
andere wedstrijd. Daarmee was
zijn voorland bepaald. Hij zou
coureur worden.

Dat vond ook zijn ome Jacques
die
inmiddels in Eindhoven een
fietsenzaak dreef. Oom Kobuske
had voor de oorlog nog als prof
achter de motor geschitterd. In
het Antwerpse Sport Paleis bond
hij in al zijn dapperheid nog de
strijd aan met de grote George
Ronsse. De tent stond
volledig op zijn kop als ze hoog
aan de balustrade duelleerden.
Diezelfde Kobus Gramser deed
Wim een echte renfiets cadeau en
lijfde hem in bij de Eindhovense
club “Het Zuiden”. We schrijven
dan 1951.

Als nieuweling en amateur bleek
zijn spurt een geducht wapen.
Maar hoe dan ook, je moest
sowieso toch maar mee van voren
zitten om te winnen. Om te
bewijzen dat hij het ook in zich
had om anders te winnen trok hij
er in de Ronde van Limburg van
‘57 alleen tussenuit. Solo kwam
hij in die altijd loodzware
klassieker als winnaar over de
meet.

Verzorging door Kobus Ome

In die dagen, en ook jaren nadien
nog, gold als hoogste wijsheid om
zo weinig mogelijk te drinken
tijdens de koers. Op training werd
daar al aan gewerkt; liefst geen
bidon mee. In het blad De
Wielersport werd zelfs
geadverteerd met antidorst
glucosepillen. Al dat drinken was
nergens goed voor volgens de
insiders. “Je zweet het toch
allemaal maar uit,” zeiden ze.
Volgens de Brabantse renners
werd je “d’r alleen mar kwèps
van”.

Winnaar Ronde van Limburg (1957)

Nou was Wim Gramser er de
persoon niet naar om zich veel te
laten zeggen. Hij kon zijn eigen
plan heel behoorlijk trekken. In
die hete Ronde van Limburg
dronk hij juist
extra veel, hij won en kegelde en
passant de hele theorie over het
weinig drinken omver. Maar het
zou nog heel lang duren voordat
in brede kring werd aanvaard dat
niet of weinig drinken tijdens de
wedstrijd juist funest kan
uitwerken.
Ook in meerdaagse koersen stond
Wim zijn mannetje. In ’54 won hij
al de Flèche du Sud in
Luxemburg. Een prestigieuze
koers met op de erelijst van die
dagen o.a. Charly Gaul, maar ook
een Fons van Katwijk later in ’71.

De Nederlandse ploeg die ook het
ploegenklassement won.v.l.n.r.:Krijn
Post, Rien van Grinsven, Willy Gramser
en Martin Cuyten.

stopte als renner. Ervaringen
rijker maar ook illusies armer.
Wim Gramser en eega Tiny Lauf
wonen nog altijd in Siebengewald

In 1958 werd Wim ingelijfd bij het
Limburgse profteam van Eroba.
Klapstuk was zijn overwinning in
de Ronde van Vlaanderen. De Beditie voor “niet gegroepeerde
renners”, d.w.z. niet aangesloten
bij een van de grote
profploegen van destijds. Kees
Pellenaars nam hem daarop mee
naar de Ronde van Spanje. Maar
dat bracht niet alle eer en roem.
Integendeel, de uitgesproken
talenten en het karakter van Wim
bleken te botsen met de ook toen
al heersende mores van het
wielermilieu. Daarvoor was hij
teveel individualist, straight in zijn
opvatting over recht en onrecht.
Tegenslagen stapelden zich op. En
anders dan in zijn beginjaren,
waarin hij zich door een
langdurige blessure vanwege een
gebroken knieschijf niet van de
wijs liet brengen, gaf hij in al in
1960 de pijp aan Maarten en

Wim tussen twee trouwe supporters,
links Theo Janssen (Tei den Boer) en
rechts Hens Janssen (Hens van Piet van
Lies)

Wim(r.) in gesprek met Jan van Katwijk
tijdens de reünie

Knipsel uit het bekende blad “WIELERSPORT” jaargang 1953

We gaan naar Zandvoort al
aan de zee, en nemen
broodjes en koffie mee
Wielrennen was vroeger een waar
avontuur. Elk weekend opnieuw.
Dan werd er namelijk naar de
koers getogen. Naar plaatsen
waar je als jonge jongen nog
nooit was geweest. Misschien
zelfs nog niet eens ooit van
gehoord had: Weert,
Koningsbosch, Sittard, of
Hoensbroek. Veelal werd het door
TWC Siebengewald als Limburgse
club in de eigen provincie
gezocht. Zo kwam je nog eens
ergens. Voor de gewone man was
toentertijd de actieradius immers
nogal beperkt. Geen auto, laat
staan een rijbewijs. In de
beginjaren was dat ook voor de
TWC Siebengewald een immens
probleem. De eerste tijd werd met
grotere touringcars vol met
renners en supporters naar de
wedstrijden gekacheld. Later
werden kleine busjes met
chauffeur gehuurd. Een hele
kostenpost voor de club. Ondanks
het feit dat het heel efficiënt
toeging: met twaalf man in een
VW-busje dat eigenlijk maar
plaats bood aan acht man en
daarbovenop dan nog eens al de
fietsen. Maar het bestuur was
nogal vindingrijk en liet zich wat
invallen. Voorzitter Hein Clevers
ging op voor het rijbewijs en
bestuurslid Wil Dols, de
grenscommies, vroeg met
dwingende ogen aan stukadoor
Wim Geurtjens en andere
grenspendelaars of die hun
pendelbusjes ’s zondags niet
konden missen. Met het
schrikbeeld van mogelijke

uitgebreide visitaties en controles
aan de grens in het vooruitzicht
werd gedwee ingestemd.

Grenspost Siebengewald, eind jaren 50

Machtsmisbruik? Welnee gewoon
pure clubliefde. En dat er ’s
maandags nogal wat
voetafdrukken in het dak stonden,
nou dat werd maar voor lief
genomen. Er zijn ergere dingen in
het leven, nietwaar.

Zandvoort was in die dagen vaker
het toneel voor het Nederlands
Kampioenschap. Een gigantische
zwerm renners denderde dan, als
een tropische sprinkhanenplaag
over het autocircuit. Zandvoort,
dat was natuurlijk helemaal de
andere kant van de wereld.
Avontuur met hoofdletters.
Arie Terburg uit Beers herinnert
zich: “Het ging om het fietsen
natuurlijk, maar je was ook eens
van huis. Je kwam in den
vreemde. En laten we wel wezen,
thuis was er altijd wel te werken.

Ook ’s zondags. Daar zat je niet
op te kijken. En dat we dan als
haringen in ton zaten in zo’n
busje, dat nam je maar op de
koop toe. Wij als renners uit het
Land van Cuijk waren juist lid
geworden bij TWC Siebengewald
omdat die vervoer hadden. Zo
kwam je nog eens onder de
mensen.”

Begin jaren 60, Arie Terburg (r) en Matje
Gerrits

Zandvoort was een eind weg
maar iedereen leefde mee. De
pastoor had zelfs al ’s morgens
voor dag en dauw, om halfzes,
een vroegmis opgedragen
speciaal voor het rennersvolk. De
zondagsplicht moest immers
vervuld worden. Zo voorzien van
de nodige steun van boven werd
de grote reis aangevangen. Van
de mis rechtstreeks de bus in met
de boterhammen en de koffie in
de knapzak. Zo ook die keer dat
voorzitter Hein Clevers achter het
stuurwiel had plaatsgenomen. Hij
had dan wel (net) het rijbewijs,
maar was gespeend van elke
technische rijkennis. Probleem 1
deed zich voor in Amsterdam
waar een verkeerde weg was
ingeslagen en dus gekeerd moest
worden. Hein wist echter niet hoe

de versnellingspook in de
achteruit te krijgen. Daarom
renners eruit en het busje
terugduwen. Probleem opgelost.
Probleem 2: de metertjes niet
goed in de gaten gehouden en
plots was de benzine op. Nou
hadden die VW- busjes een
reservetankje. Maar ja dan moet
je wel dat hendeltje weten te
zitten. Ach ja, uiteindelijk zijn ze
toch in Zandvoort en ook weer
thuis geraakt.
Later werden de renners Gerrit
Janssen en Theo Nikkessen tot
chauffeur gebombardeerd. Ze
hadden geen officieel rijbewijs,
maar Thé was al aan ’t lessen en
Gerrit had in militaire dienst al
gereden. Dus rijen met die hap.
De voorrangsregel werd
gemakshalve maar in eigen
voordeel uitgelegd: wie het eerst
komt, wie het eerst maalt. Het
ging wonder boven wonder
allemaal goed.

Wim van Rossum

De Brabantse renners van over de
Maas moesten eerst met de fiets
naar Siebengewald of Gennep,
zo’n 20 tot 25 kilometer. Geen
punt, want normaal was dat je op
de fiets, met de rugzak om, naar
de wedstrijden binnen een straal
van pakweg 40 tot 50 kilometer
ging. Wim van Rossum uit Oeffelt
presteerde het zelfs ooit om per

fiets naar Hoeven en Chaam in
West-Brabant te rijden. Honderd
kilometer heen, idem terug en
daartussen in nog eens honderd
kilometer koers; driehonderd op
een dag. D’oprechte amateur.
Kom aar nog maar eens om
vandaag de dag.
Over de busjesromantiek van die
jaren verhaalde Henk Arts uit
Haps als volgt:
“ We hadden gereden in Heerde
en op de terugweg kregen we
autopech in Hattem. Er werd
opgebeld naar Vos (ook hij was
een grensganger) in Gennep,
de”leverancier” van het busje. We
moesten lang wachten en om de
tijd te doden gingen we maar wat
rondwandelen; een beetje
kattenkwaad uithalen, belletje
trekken en zo. Tegen half twee ’s
nachts werden we opgehaald. Eén
busje voor ons en een busje om
het kapotte ding op te slepen. De
chauffeur die het sleepbusje reed,
hadden ze op een bruiloft
weggeplukt en dat was te merken
ook! Hij kon haast niet wakker
blijven, ging soms bijna links de
berm in, dan weer rechts. Met
flink toeteren kwam hij weer op
het goede spoor. We kwamen
veilig thuis in Gennep om een uur
of vijf ’s morgens. Het begon
zowaar al licht te worden. Nou
nog op de fiets naar huis. Maar
we hadden inmiddels barstende
honger, dus in Oeffelt zetten we
de rugzak tegen de heg en er
plunderden een appelboomgaard.
Bijna terug in Haps bemerkte ik
dat ik m’n rugzak had vergeten.
Weer terug! Rond halfzeven lag ik
in bed voor plusminus anderhalf
uur. In die tijd moest je naar de
kerk van je ouders, anders
zwaaide er wat! . Om een uur of

halfelf moesten we weer met een
paar man in Cuijk op de trein voor
een wedstrijd in Heerlen, waar
Arie Terburg 5e en ik nog 12e
werd”.

v.l.n.r.:Theo Nikkessen, Matje Gerrits,
Tiny Jans en Henk Arts

Terug naar huis was het busje
nog veel voller als op de
heenweg, want de prijzen en
premies waren meestal in natura.
En dus moest er plaats gemaakt
worden voor o.a. schemerlampen,
bijzettafeltjes, rookworsten,
peperkoeken, krentenmikken,
slagroomtaarten en veel plaats
vragende losse fietsonderdelen
zoals banden, spatborden,
jasbeschermers enzovoort (het
bijbehorende frame was door een
andere ploeg “gescoord”). Maar
soms moest ook levende have
mee naar huis. Zo werd er in
Roermond eens een jonge
herdershond als premie
uitgeloofd. Maar het klapstuk was
toch wel het
levende varken dat
telken jare in
Nederweert de
leidersprijs vormde. Die keer was
Thé Nikkessen de winnaar en het
arme beestje kreeg een plaatsje
boven de hete motor van het
busje. Na de koers was er een
zogeheten wielerbal in de

plaatselijke danszaal en dat
mocht natuurlijk niet gemist
worden. Temeer omdat Thé
Nikkessen aldaar een liefje had
(maar waar niet?).
Met een paar pilsjes in het moeie
lijf werden de H.H. Renners een
beetje baldadig. Het varken kreeg
de vrije ruimte op de dansvloer en
alle meiden vlogen gillend de
tafels en stoelen op. Het varken
heeft het te langen leste nog
levend en wel – maar wel half
aangebraden – tot in
Siebengewald gered. Een
gedenkwaardige zondag.
Verre plaatsen geven ook
onverwachte ontmoetingen. In
Sittard was Gerrit Gramser zo
ongelukkig om
in een linke
bocht te vallen.
Een geluk bij
dat ongeluk was
wel dat er een
beeldschone
EHBO’ster klaar
stond om
Gerritje op te
vangen. Dat had zich
kennelijk in zijn onderbewustzijn
vastgezet, want het jaar daarop
viel onze held in de eerst de beste
ronde weer in precies
dezelfde bocht.
Helaas voor Gerrit
was de bloedmooie
Florence Nightingale
nergens te bekennen.
Over onverwachte ontmoetingen
gesproken. Na de koers vielen er
nog weleens meer interessante
dingen te beleven. Dat ervoeren
Thé Nikkessen en Gerrit Janssen
in Veldhoven. Beide heren waren
even buiten beeld geraakt en
hadden daarmee hun busje

gemist. Geen nood, dan maar met
de fiets naar Siebengewald. Je
bent jong en je wilt én kunt wat.
Maar in Eindhoven overviel de
duisternis onze vrienden en
daarom besloten ze ter plekke om
maar bij ome Toon (een broer van
Theo’s moeder) te blijven
overnachten. Telefoon had vrijwel
niemand en de ongeruste familie
zag de mannen pas weer de
volgende morgen op het tapijt
verschijnen. Niemand maalde
erom.
Improviseren werd tot kunst
verheven. Bij koersen in de
Gelderse Achterhoek werd met de
bus de kortste weg over
Duitsland, via Kleef en
Gendringen gekozen. Maar
diegene die geen paspoort had,
moest om over Arnhem. Fons
Coenders, begenadigd
fietsenmaker en magisch
wielenspaker uit Heijen was dan
wel zo jofel om die renner achter
op z’n motor,
een echte
NSU Max met
veel cc’s, weg
te brengen.
Helm van vrouw Coenders op,
fiets op de nek, tas op de
benzinetank tussen Fons’ zijn
knieën en weg. De jeugd van nu
gelooft je niet eens als je het
vertelt. Net zo min als het verhaal
dat je naar de koers fietste met ter bescherming - oude (gewone)
buitenbanden over je peperdure
tubes van fl. 17,50 per stuk
getrokken!! Een 18- jarige
verdiende toentertijd ongeveer fl.
20,= per week, de vrije zaterdag
bestond nog niet. Mooie tijden,
toch wel hoor.

Hein Clevers en zijn harem
Medeoprichter en voorzitter van
TWC Hein Clevers, waakte over de
jonge renners nog erger dan hun
ouders. Hij verbood ze dan ook
om achter de meisjes aan te
gaan, maar verbieden dat was me
ook wat en gelukkig was hij er
niet altijd bij. ,,Kijk maar naar
mij, ik ben al bijna 40 en nog niet
getrouwd” hield hij ons steeds
voor. Er kwam echter op een keer
een foto boven water, Hein tussen
een handvol Siebengewaldse
schonen. Volgens een van de
dames is deze foto genomen in
1946 tijdens de Siebengewaldse
kermis amper 4 maanden na de
oorlog. Dat herkende ze aan haar
kleedje dat ze draagt, dit kwam
namelijk van de H.A.R.K. Alleen
de ouderen onder ons weten nog
dat die afkorting staat voor Hulp
Aktie Rode Kruis van direct na de
bevrijding. De “HARK” werd in het
dorp een gevleugelde uitdrukking.
Maar voor sommigen toch ook
een herinnering met een wat
bitter bijsmaakje vanwege die
oorlogsperiode.
Hoe dan ook de voorzitter was
duidelijk op stap.

v.l.n.r.:Mia van Trouw Kobus, Riek van
Riswick, Lieske van Jaap, Hein Clevers,
Corrie van Tôntje, en Corrie van den
Dove

Begin jaren 60 kwam het bestuur
van TWC in zwaar weer, de
secretaris en penningmeester die
beiden werkzaam waren bij de
overheid, werden overgeplaatst.
Voorzitter Hein stond er alleen
voor, hij meende echter dat de
inmiddels jaarlijkse terugkerende
ronde van Siebengewald altijd
door moest gaan en warempel hij
kreeg het ook nog voor elkaar.
Gelukkig werden een jaar later de
taken overgenomen door een
compleet nieuw bestuur met o.a.
Sjaak Thönnissen “d’n Hit”, Frans
Hupperetz, Wim Hijnekamp en
Gerrit Blom.

Lei van den Fricandel
Leo Gramser, ofwel “Lei van den
Fricandel”, eigenaar van de
mooiste VW-bus ooit gebouwd,
reed jarenlang met zijn werklui
naar een of ander bouwwerk in
Duitsland. Leo was zijn tijd ver
vooruit. Er mocht namelijk niet
gerookt worden in zijn bus en dat
was me wat, niet roken in de
bus!. Héél Siebengewald sprak er
schande van. Wat verbeeldde de
Fric zich wel. Ook Leo was een
van chauffeurs die de renners
regelmatig naar de wedstrijden
bracht. Altijd had hij zijn busje
tiptop gewassen en gepoetst. Ook
binnenin was geen kruimel te
vinden en dat wilde Leo ook zo
houden. Echter, hij was wel met
een stel renners op stap en die
moesten uiteraard veel
boterhammen eten vóór dat ze
aan de start verschenen. Maar
boterhammen smikkelen zonder
te kruimelen konden zelfs deze
jongens niet. Leo had voor dit
probleem snel een oplossing
bedacht.

Onderweg naar een wedstrijd
hield hij enkele stops dan konden
de heren uitstappen en buiten de
bus hun meegebrachte eten
verorberen. Bang als Leo was
voor eventuele beschadigingen
aan z’n bus pakte hij ook zelf de
fietsen en tassen in.

Voor al het goede werk en trouwe
dienst kreeg Leo van een renner
de door hem gewonnen prijs voor
de strijdlustigste renner. Vol trots
poseerde Leo met de bokaal voor
zijn Superbus.(zie foto)

Koningsbosch (1957)

Voorste rij v.l.n.r.:
Piet Ebben,”matroos”
Hans Dekkers, Gerrit
Janssen, Ton Janssen,
Theo Nikkessen, Piet
Laemers, Henk Heezen
en Ben Peters.
Achterste rij v.l.n.r.:
chauffeur Leo Gramser,
Math van Mil, Wim
Tunnissen (Klits),
Gerrit Janssen(Celle),
Jacob Janssen (Poos),
NN, NN, Jan Kersten
(Tuufert), Toon
Nikkessen en Wim
Janssen (Kuukere)

Fons Coenders
en het apparaat

want na enige weken toen er ook
al tweewielers in de echtelijke
slaapkamer waren gesignaleerd,
gebeurde het onvermijdelijke.
Fons lag wat te woelen in bed
(“waar moet die handel naar toe”)
en bij het omdraaien van zijn
omvangrijke lijf bleef hij met zijn
voeten tussen de spaken van een
voorwiel hangen. Gelukkig zonder
al te veel erg.
Als Fons aan de werkbank staat
bij de vooroorlogse wielenrichtstandaard met gietijzeren
voet, lijkt het wel weer 1950.

Fons met zoon Hans

Vijfenzeventig is hij inmiddels. En
met zijn nog altijd imposante
gestalte niet te missen in zijn
fietsenzaak in Heijen. Je kunt er
binnen absoluut je kont niet
keren, zo vol staat het er. Het
hele pand is tot de nok
volgestouwd met fietsen. Een
normaal mens zou er z’n nek over
breken en niet weten wat er nog
allemaal in huis is. Maar voor
Fons Coenders en zoon Hans is
dat allemaal geen probleem. Ze
weten niet beter en willen niet
anders. Met dat gegeven heeft de
familie al lang leren leven. Ooit
werd door de enorme
fietsenvoorraad het magazijn te
klein. Omdat het woonhuis van
Fons pal naast de fietsenzaak ligt,
werd in familiekring besloten om
de logeerkamer ook maar te
gebruiken om fietsen onder te
brengen. Daar bleef het echter
niet bij. Ook de hal en de
bijkeuken werden in beslag
genomen. Mientje, de vrouw van
Fons, begon zich toch wel zorgen
te maken. En niet ten onrechte,

Toen nam hij namelijk het
fietsenwinkeltje van zijn ome Piet
over. Het vak had hij vanaf zijn
veertiende geleerd bij Nöl Wilbers
in Gennep, tegen een
aanvangsweekloon van fl. 2,50.
Gespecialiseerde racefietsenzaken
bestonden in die dagen nog niet.
Zeker niet in het Noord-Limburgse
aan de oostkant van de Maas.
Fons was ook een doorsnee
fietsenmaker, maar wel eentje
met veel liefde en belangstelling
voor de sport. En met al snel een
reputatie wat betreft het spaken
en richten van wielen.

De toenmalige locale
beroepsrenners Harrie van de
Kamp en Theo Blankenaauw
wisten al gauw de weg naar het
werkplaatsje in Heijen te vinden.
Voor Fons een geschenk uit de
hemel, want als die gasten
langskwamen op weg naar België
deed Fons de knip op de deur en
ging mee naar de koers.

Harrie van de Kamp

Harm Smits en Cor Bakker

Zo gebeurde het ook dat de
Amsterdammer Harm Smits en
Zaankanter Cor Bakker bij Fons
terecht kwamen. Dat duo reed als

prof veel zesdaagsen in Duitsland.
En Harm Smits had een liefje
(volgens Fons een
“zesdaagsepoes”) uit Hulm, net
over de grens bij Siebengewald.
Het onderhoud van de wielen
vertrouwden ze toe aan Fons, die
daarmee alle eer inlegde. Als die
mannen in België de grote
wedstrijden gingen rijden, zat
Fons aan de radio gekluisterd om
op de Vlaamse zender de koers te
volgen. Vooral om te horen of de
wielen van zijn klanten heel
waren gebleven. Want malheur,
dat zou zijn eer te na zijn
geweest. In die dagen hebben ook
de zesdaagsen zijn hart gestolen.
Dortmund, Keulen, Antwerpen,
Brussel. In hartje winter met de
zware motor over spekgladde
wegen erop af. Bittere kou,
sneeuw en ijzel, het deerde hem
allemaal niet. Een stuk of vijftig
heeft hij er wel meegemaakt.
Voor Fons was de “servicecourse” pure liefhebberij. “Ik heb
er geen dubbeltje aan verdiend”,
zegt hij nu nog. Grossier Wevo uit
Amsterdam kwam van tijd tot tijd
met zijn bestelwagen voorbij en
dan werd er naar behoefte van de
renners ingekocht. Op voorraad
was er vrijwel niets. Compleet
nieuwe racefietsen waren
toentertijd ook een absolute
zeldzaamheid. Toen Jaap Kersten
een nieuwe
Locomotief kreeg van
fl. 630,- ( bij een
kostwinnersweekloon
van fl. 50,-) werd dat
pronkstuk wekenlang uitgestald
in de etalage bij Weys in
Siebengewald. En iedereen die
ooit renner wilde worden, stond
erbij te kwijlen.

Fons bleef lang steun en
toeverlaat van de renners in de
wijde omtrek. Ook Duitse
amateurs wipten voor hun tuben
en wielen de grens over. Op
bestelling monteerde Fons frames
af van Magneet, Eroba, Joco of
RIH met onderdelen van Simplex
of (het dure) Campagnolo. En als
je ’s zaterdags stukken had
gekregen, zorgde Fons ervoor dat
op zondagmorgen alles weer liep
als een fluitje. De liefde voor de
sport dreef Fons nog jaren naar
de stayerswedstrijden op de
Goffert-baan in Nijmegen. En als
een van de jongens naar de koers
gebracht moest worden, trapte
Fons op de kickstarter van zijn
Norton of BSA en gepakt en
gezakt reden ze weg.
Oerendhard!
Nog altijd kijkt Fons met veel
genoegen terug op die
beginperiode in de vijftiger en
vroege zestiger jaren. En met
hem alle renners die toen, nooit,
vergeefs bij hem aanklopten.
Laat ons daarom hier nog eens
het relaas van een van die
“wakkere knapen” van toen
volgen.
Het is het verhaal van de eerste
buitenlandse wedstrijd van een
17 - jarige TWC-amateur.
Het apparaat
In het voorjaar van 1959 kreeg ik
als jonge TWC- amateur de kans
om in België een wedstrijd te
gaan rijden. Ik greep dit
buitenkansje met beide handen
aan, want je kwam voor het eerst
in België en je mocht daar met
een versnellingsapparaat rijden,
dus alles zou anders worden.

In Nederland werd toentertijd in
de criteriums met een vast verzet
gereden. In klassiekers was een
derailleur wel toegestaan, maar
die wedstrijden was voor deze
amateur nog een brug te ver. Een
week voor de grote reis van een
collega-renner een tweedehands
derailleur gekocht plus een pion
met 4 kransjes nl. 14,16,18 en 20
tanden. De voorbladen waren
voorzien van 52 en 49 tanden.
Uiteraard met een bijbehorende
ketting. De montage van het
geheel gebeurde door Fons
Coenders. Na een paar keer
oefenen had ik het schakelen al
vrij snel onder
de knie.
Daags voor de
eerste wedstrijd
in het
buitenland werd
de fiets grondig
gepoetst en de
draaiende delen
goed geolied,
ook de pion
werd daarbij
De jonge Fons
niet vergeten.
Je kon immers
niets aan het toeval over laten.
De reis naar België verliep prima.
Aan de grens ruilden we wat
guldens om voor franken en reden
vervolgens door naar LommelKattenbos waar een koers voor
amateurs (liefhebbers) op het
programma stond. Het
inschrijven en het krijgen van een
rugnummer ging niet zomaar.
Eerst moest je als buitenlander
jezelf verzekeren. Je kocht bij de
”délégue” een verzekeringszegel,
die op de licentie werd geplakt.
Hiermee was je dan het lopende
seizoen in België w.a. verzekerd.
Gelukkig had ik net genoeg

franken in de knip voor deze
onverwachte zaken en
uiteindelijk kreeg ik een
rugnummer. Vlot werd de fiets
van het autodak gehaald, maar
tot mijn grote schrik merkte ik dat
de zo goed gesmeerde pion
doorsloeg. Wat nu, daar stond ik
in een vreemd land wel met een
rugnummer en mooi gepoetste
fiets, maar met een doorslaande
pion. Ik had eens gehoord dat, je
een freewheel dat
doorsloeg een tijdje
in petroleum moest
leggen. Daarna
werkte het meestal
wel weer. Maar dat
waren nou net twee dingen die ik
niet had. Geen petroleum en geen
tijd, want over een klein uur zou
het startschot klinken.
Omstanders wisten te melden dat
er in de buurt een fietsenmaker
woonde die zeker zou helpen en
de benodigde onderdelen
ongetwijfeld op de plank had
liggen. Het zal wel, dacht ik.
Allemaal goed bedoeld, maar zij
kunnen niet weten wat er in m’n
knip zit: enkel nog een paar
gulden om de terugreis te
betalen. Langzaam werd ik
gloeiend kwaad. Maar goed dat de
verkoper van de derailleur ver
weg was, het zou verkeerd
afgelopen, zo “bezeken” voelde ik
me. Vol woede gooide ik mijn
fiets ver weg. Die
belande in de berm
van de weg. Ut pure
nijd piste ik mijn
volle blaas leeg over
de weigerende pion,
waar de olie nu
langzaam uit sijpelde. En zie, toen
ik even later de fiets oppakte om
hem weer op de auto te binden

om huiswaarts te keren werkte
het ding weer. De woede koelde
snel af en ondanks al die
ongemakken stond ik nog op tijd
aan het vertrek.
De bewuste pion heeft het hele
seizoen geen problemen meer
veroorzaakt. Later heb ik het
complete versnellingsapparaat
weer kunnen doorverkopen,
uiteraard met
gebruiksaanwijzingen en hoe te
handelen bij storingen.

Versnellingsgedoe: apparaten uit
de prehistorie tot de super
moderne
Omkeerbaar
achterwiel met 2
pignons

Voorderailleur te
bedienen d.m.v.
een”pienter” pookje

Met speciale
kettingspanner

De elektrische
van Campa

Toon, de verzorger/soigneur
Theo Nikkessen reed begin jaren
zestig al heel wat leuke prijzen bij
elkaar en hij vond dat het tijd
werd om een verzorger in dienst
te nemen. Deze was snel
gevonden, het werd vader Toon,
eigenlijk een echte
voetballiefhebber, maar Pap kon
moeilijk nee zeggen. Toon, van
beroep huisschilder en een
bekende moppentapper, had niet
zoveel met techniek. Van
versnellingen en snelspanners en
andere technische toestanden
moest hij niks hebben. Theo vond
dat ook geen probleem. Pap
hoefde allen maar te zorgen dat
hij de reserve wielen bij zich had,
het eventueel verwisselen zou
Theo dan zelf wel doen. Één
afspraak werd wel gemaakt. Toon
moest altijd het voorwiel aan zijn
rechterkant en het achterwiel
links houden. Zo kon hij ze uit
elkaar houden.
Theo had wekenlang geen last
van lekke banden en daardoor
voelde Toon zichzelf een steeds
betere verzorger.

Theo Nikkessen met achter hem Toon

Het was hartje zomer en de ronde
van Siebengewald stond op het
programma. Theo die goed in
vorm was de laatste tijd, ging
voor minimaal een podiumplaats.
Toon vertrok op tijd met de
wielen naar het parcours en zocht
een mooie plek uit voor een goed
overzicht. Hij merkte echter al
snel dat hij veel te vroeg was. De
nieuwelingen waren nog bezig dus
het duurde nog een poos voordat
de amateurs van start gingen.
Gelukkig lag een van de
stamcafés van Toon pal aan het

parcours. Voor één pilsje en een
nieuwe mop was er voldoende
tijd. Inmiddels waren de amateurs
al vertrokken en halverwege
koers gebeurde het dan toch: een
lekke tube vóór! Theo, die al niet
meer wist wat lek rijden was,
overkwam dit nu juist in zijn
eigen Siebengewald. Zijn
verzorger had hij ook al heel lang
niet meer gezien, maar
vermoedde wel waar die was.
Zodoende reed Theo op een lekke
band het café binnen en vond zo
vader/verzorger Toon op een
barkruk met aan de rechterkant
het reserve-voorwiel en aan
linkerkant…
De dagen die hierop volgden, was
het opvallend stil in huize
Nikkessen.

Math Gerrits, een groot
talent
Als 15 -jarige,
werd Matje in
1959 lid van TWC
en ging
wedstrijden
rijden bij de
aspiranten. Deze
categorie werd in
1958 door de
KNWU ingevoerd.
In 1960 en 1961 reed hij bij de
nieuwelingen. Mede door zijn
sterk eindschot behaalde hij in
genoemde categorieën tientallen
overwinningen.
Van midden 1961 tot 1968 was
Matje amateur. Ook hier was hij
een gevreesde tegenstander. Vele
criteriums schreef hij op zijn
naam. Maar ook het grote werk,
het rijden van klassiekers en
meerdaagse wedstrijden ging hem
goed af. Zo won hij in 1967 de
11e Ronde van Gelderland en een
etappe in Olympia's Tour.
In 1968 won hij zelfs het
regelmatigheidsklassement voor
grote wedstrijden, op grond van
de volgende resultaten:
2e in de Omloop van de Kempen;
3e in de Ronde van Overijssel; 3e
in de Ronde van
Haarlemmermeer; 3e in de WestBrabantse Pijl, 3e in de Omloop
van Zeeuwsch-Vlaanderen, 4e in
de Ronde van Friesland,4e in de
Dorpenomloop Drente, 7e in de
Ronde van Noord-Holland, 7e in
het eindklassement Olympia's
Tour; 8e in de Ronde van MiddenNederland en 10e in de Ronde van
Limburg. Voorwaar een prachtig
palmares. In genoemd
regelmatigheidsklassement werd
Jan Krekels 2e; Joop Zoetemelk 5e

en Jan van Katwijk 7e. En dat
waren toch beslist geen krabbers.
Deze successen bleven natuurlijk
niet
onopgemerkt en
daardoor kreeg
Matje in 1969
een contract als
beroepsrenner
Hij reed voor de
ploegen BatavusAlcina, BatavusAlcina-Continental, Willem IIGazelle en Goudsmit-Hoff.
Het beste resultaat in zijn
profcarrière was wel het winnen
van de Trofeo Munecas Famosa in
Spanje (1971). Hij won de laatste
etappe en daarmee ook het
eindklassement. Ook won hij de

profcriteriums in Oploo in 1969
(zie foto) en in Geleen (1971). Na
een prachtige carrière stopte
Matje eind 1972 met wielrennen
en ging aan het werk bij Rank
Xerox waar hij meer dan 30 jaar
zijn brood zou verdienen. Sinds
1984 woont hij met zijn vrouw in
Overloon. Momenteel geniet hij
van een welverdiend pensioen. De
racefiets heeft hij afgezworen,
hoewel die nog altijd -als
souvenir- in de schuur staat. Op
de gewone fiets peddelt hij nu
weer geregeld door de Brabantse
dreven.

Glorieuze Pasen 1958
Tönne Janssen behaalde op 2e Paasdag bij de amateurs zijn eerste
overwinning in deze categorie en Ben Peters won bij de nieuwelingen.

Ben gaat zegevierend over de streep en mocht de bloemen in ontvangst nemen

Enkele weken later was TWC weer
succesvol, ditmaal in Swalmen
Een trotse Ben met enkele ploegmaten

Een enkele reis anno 1963
Je bent jong en
je wilt wat. In dit
geval door de
week koersen.
En niet zomaar
in de buurt. Nee,
helemaal in
Weesp onder de
rook van
Amsterdam. Het
kostte dan wel een snipperdag,
maar er viel nogal wat aan prijzen
en premies te rapen daarginds in
Holland. En dat ze daarin gingen
slagen stond als een paal boven
NAP. Sterker nog: het was
gewoon bittere noodzaak. Geld,
dat stomme slijk der aarde
vormde natuurlijk weer het grote
probleem. Ton van Mil en zijn
kompaan hadden net genoeg in
de knip voor een enkele treinreis
van Nijmegen naar Weesp. Vol

vertrouwen peddelden ze naar
Nijmegen en stalden de
racekarretjes in de bagagewagen.
De straks te verdienen centen in
de ronde van Weesp zouden goed
zijn voor een retourbiljet. Het
vooruitzicht anders helemaal op
de fiets naar huis te moeten, zou
ze immers vleugels geven. Geen
beter doping dan dat! En ach, ze
waren sowieso van plan die
Hollanders eens een poepje te
laten ruiken.
In Weesp aangekomen gingen ze
-nog vol moraal- gelijk op zoek

naar de bagagewagen. Die in
Utrecht al afgekoppeld bleek te
zijn. Djuu, dedjuu!!
Wat nu gezongen? Er bleef weinig
keus. Dus
maar liften
naar Utrecht,
platzak als ze
waren. De
fietsen
uiteindelijk
opgesnord en
al balend als
een stekker
van de
Domstad naar
huis getrapt.
De adrenaline
spoot ze uit de oren. Geen koers,
geen prijs en een snipperdag naar
de kloten.
Ton van Mil is er eigenlijk echt
niet door gedemoraliseerd
geraakt. Hij is gewoon blijven
koersen en later in het bestuur
van TWC gekomen. Bovendien
verdiende hij zijn sporen door
vele jaren lang de Parkronde van
Afferden te organiseren.

Wielercomité ”AFFERDEN”
v.l.n.r.:Jan Wijers, Hay v/d Ven, Ton van
Mil, Math Jacobs, Rinie Houben, Tontje
Derijck, Ger Peters en Frans Toonen

Ploegentijdrit/achtervolging
Nadat enkele nieuwelingen in
1957 al wat succes hadden
behaald, vond het bestuur, met
het oog op de
clubkampioenschappen van
Nederland het noodzakelijk dat er
maar eens geoefend moest
worden op het rijden van een
ploegentijdrit. Gekozen werd er
voor het tracé Siebengewald –
Ottersum. Bij de kerk in dat dorp
keren en weer terug, een afstand
van ca. 25 km. Eens per week,
zes weken lang zou er getraind
worden. De
eerste weken
verliep de
training
voorspoedig,
elke keer werd
een scherpere
tijd neergezet.
De vierde week ging het mis, de
plaatselijke “pliessie”, Kessels uit
Ottersum, toch al geen vriend van
wielrenners (zie bijgevoegd
knipsel), had er lucht van
gekregen en wachtte de renners
op. Ze werden ze allemaal op de
bon geslingerd voor het te hard
rijden in de bebouwde kom. Hoe
hij de snelheid destijds heeft
kunnen bepalen is nog steeds een
raadsel. Een laser-gun bestond
toen nog echt niet. In elk geval
was de mooie training daarmee
voorbij en wat nog erger was het
wekelijkse “tessegeld” was door
die bekeuring ook al weer op.

Ook Gennepenaar Harry van de
Kamp was een
achtervolger. In
1952 won hij op de
piste brons bij de
beroepsrenners
tijdens het NK
achter Wim van Est
en Jan Derksen in
de discipline
individuele achtervolging .

De Nederlandse achtervolgingsploeg op de baan
met Theo Nikkessen op kop tijdens een trip in
Zuid-Afrika in 1962. Oftewel zoals op een
krantenknipsel van dat land uit die periode, in
het Suid-Afrikaans, vermeld staat DIE
HOLLANDSE SPANAGTERVOLGER

TWC-ploeg, begin
jaren 60 tijdens het
Nederlandse
clubkampioenschap
in Wijk bij Duurstede
v.l.n.r.: Theo
Nikkessen, Jaap
Kersten, Gerrit
Hijnekamp, Ton van
Mil, Matje Gerrits en
Tiny Jans

TWC-ploeg, midden jaren 60
v.l.n.r.: Wim van Rossum,
Matje Gerrits, Tiny Jans en
Jan van Katwijk

Uitslagen Nederlands clubkampioenschap
(1968)

TWC-ploeg
(Dronten 1971)
v.l.n.r. Fons van
Katwijk, Henk
Smits, Piet van
Katwijk en Harry
Beurskens

Uitslagen Nederlands clubkampioenschap
(1971)

Nederlands clubkampioenschap 1973

1976

Nederlandse clubkampioenschappen
1975 (categorie amateurs)

TWC- ploeg in Dronten aan de start
tijdens het clubkampioenschap van
Nederland met v.l.n.r.:Henk Smits, Willy
Maessen, Henri Spanjers en Fons van
Katwijk (1977)

TWC- ploeg 1982, aan de start voor een
ploegentijdrit tijdens de Amstel Gold Race
v.l.n.n.:Jos van Wegberg, Martin Teunissen,
Patrick Groot en Jos Krist

De TWC- ploeg van 1987 die deelnam aan het clubkampioenschap van Nederland,
gestart werd in de kelder van “De Meerpaal” in Dronten. v.l.n.r.:Ron Didden, Martin
Teunissen, Stan Janssen, John Hijnekamp, Fons van Katwijk en Geert Wijers.

TWC- ploeg 1988, aan de start in Dronten
v.l.n.r.: Stan Janssen. Ron Paffen.
Maurice Brouns, Martin Teunissen,
Roland Gielen en Henny Rouw.

De Van Katwijk-dynastie
Ze waren gezegend met veel
talent. Ze waren veelgevraagde
coureurs in kermiskoersen. Ze
waren ijzersterke sprinters. Ze
wonnen mooie wedstrijden. En ze
waren (en zijn) vooral broers. Jan
van Katwijk, Piet van Katwijk en
Fons van Katwijk, de drie
voormalige beroepsrenners uit
Oploo, brachten een rustig volkje
Oploose renners 1969
v.l.n.r.:Jan, Piet en Fons van Katwijk,
Gradje Kuijpers, Frans Thijs, Jan v/d
Berg en Matje Gerrits

Vader en moeder Van Katwijk

in vervoering als ze de riempjes
van de toeclips aansnoerden en
eens goed op de pedalen gingen
staan. Het kleine en bescheiden
dorpje Oploo verwierf naam en
faam door de prestaties van de
drie fietsende broers. Alle drie
werden ze ooit lid van TWC
Siebengewald/ Noord-Limburg. De
club waaraan ze in die beginjaren
veel te danken hebben gehad.
Fons is de club het meest trouw
gebleven en gedurende zijn hele
actieve rennersleven van 1965 tot
1987 lid geweest.

“Als St.-Willebrord het wielerdorp
van Noord-Brabant is, dan is
Oploo toch tenminste het
wielerdorp van Noordoost
Brabant”, zegt Jan van Katwijk.
Daar heeft de inmiddels 60-jarige
oud-beroepsrenner een punt,
want in wielerkringen is Oploo
zeer bekend. Niet eens zozeer
vanwege Matje Gerrits, die een
bescheiden profloopbaan kende,
maar vooral door de Van
Katwijks. De broers Jan, Piet en
Fons draaiden alle drie meer dan
verdienstelijk mee in het
profpeloton. En St.- Willebrorders
zijn dan misschien wel vaak de
straat opgeweest om de grote
successen van Wim van Est en
Rini en Wout Wagtmans te vieren,
in St.-Willebrord woonden geen
drie broers die tegelijkertijd
beroepsrenner waren. Nee,
daarvoor moest je echt in het
kleine maar gezellige dorpje
Oploo zijn.

Fietscross
We gaan terug naar het eind van
de jaren ’50. Net buiten Oploo,
een klein dorpje aan de rand van
de Peel, woont de familie Van
Katwijk in een
oude
boerderij. Drie
van de zes
jongens uit
het elf
kinderen
tellende gezin
interesseerde
n zich al van
jongs af aan
voor de fiets.
Met hun
eigenhandig
tot crossfiets
omgebouwde rijwiel deden Jan,
Piet en Fons regelmatig mee aan
de in die tijd razend populaire
fietscross--wedstrijdjes. Ieder
dorp in de omgeving organiseerde
wel een crosswedstrijd en daar
fietsten de boerenzonen uit Oploo
hun eerste wedstrijden. Met
wisselende successen, maar
plezier hadden ze er wel in. In die
tijd waren Piet en Fons, de twee
jongste Van Katwijk-telgen, altijd
met de fiets bezig. Waren ze niet
aan hun tweewieler aan het
sleutelen dan kropen ze wel in het
zadel om te kijken wie met behulp
van springschansen het verst of
het hoogst kon springen. Ja, die
fiets was voor de drie Van Katwijk
broertjes al snel de belangrijkste
hobby. Dat ze jaren later alle drie
van deze hobby hun beroep
zouden maken, konden ze nog
niet vermoeden. Toen was fietsen
nog gewoon leuk.

Licentie
Het fietsen bleef ook leuk toen
Jan als tiener in 1959 bij TWC
Siebengewald als adspirant zijn
eerste licentie aanvroeg. Dat hij in
zijn eerste wedstrijdjaar weinig
aansprekende resultaten boekte,
kon de pret niet drukken. Jan had
zijn hart nu officieel verpand aan
de wielersport. In zijn tweede
seizoen ging het overigens al een
stuk beter en snel werd duidelijk
dat Jan een talentvol wielrenner
was. Zijn broertjes Piet en Fons
gingen altijd mee naar de koers
en deden vaak mee aan
dikkebandenraces.

1e clublicentie van Fons, 1965

Zodra zij oud genoeg waren,
schaften ze van hun zelfverdiende
geld ook een echte racefiets aan
en meldden ze zich, in navolging
van Jan, aan bij de
wielervereniging TWC
Siebengewald. Als het kon gingen
ze met zijn
drieën naar
wedstrijden in de
regio. Eerst op
zondag naar de
kerk en dan snel
met de fiets
richting de koers.
Met de clubleden
werd er gezamenlijk op uit
getrokken. Bijvoorbeeld naar de
wedstrijden in het ZuidLimburgse.

Wielergek dorp
Het wielrennen werd steeds
belangrijker in het leven van de
Oploose broers.
Jan: ,,We trainden veel en gingen
op tijd naar bed. We namen onze
sport heel erg serieus.” Dat wierp
zijn vruchten af, want Jan, Piet en
Fons groeiden naar een steeds
hoger niveau. Deze prestaties
bleven in het kleine dorpje Oploo
niet onopgemerkt. Oploo kende in
die tijd meer goede coureurs en
wielrennen was een belangrijk
gespreksonderwerp bij de
plaatselijke kruidenier en in de
kroeg. Vooral tijdens de amateurjaren van de Van Katwijks leefde
heel het dorp mee. Oploo was
zelfs op een gegeven moment
verdeeld in twee kampen, want
uit Oploo kwam ook Matje Gerrits.
Matje was de eerste Oplooër die

in de haren. In onze amateur-tijd
hoorden Jan, ik en Fons tot de
absolute top van Nederland, dat
durf ik best wel te zeggen. En ook
Matje Gerrits was een heel sterke
amateur. In veel wedstrijden
reden de Oploose renners voor de
overwinning en hun supporters
smulden daarvan. Dat was ook de
reden dat Oploo een eigen
wielerronde kreeg, die vandaag
de dag nog steeds gehouden
wordt. Ik kan me nog een
wedstrijd in Aarle-Rixtel
herinneren. Er was een kopgroep
van vier. Jan, ik en Gerrits zaten
erbij. Jan reed lek en de vierde
man in de kopgroep sprong weg.
Omdat ik wist dat Matje in de
sprint rapper was dan ik liet ik het
initiatief in de achtervolging aan
hem over. Dat heb ik tijdens de
wedstrijd moeten horen van de
supporters uit het ‘Gerrits-kamp’.
De ergste verwensingen kreeg ik
naar mijn hoofd geslingerd en na
afloop raakten de supporters van
Gerrits en Van Katwijk bijna
slaags. En dat terwijl Oploonaren
doorgaans er gesloten zijn. Maar
wij maakten toch heel wat
emoties los.”

v.l.n.r.: Matje Gerrits, Jan van Katwijk
en Gerrit Lenkens (geheel links dokter
Piet van Dijk, voorzitter van de KNWU)

zich in 1958 aanmeldde bij TWC
als adspirantje.
,,De rivaliteit in het dorp was op
een gegeven moment zo groot dat
je of voor Gerrits was of voor de
Van Katwijks”, weet Piet nog
goed. ,,Die rivaliteit leefde niet
eens zozeer bij ons zelf, maar wel
bij de wielersupporters.
Oploonaren vlogen elkaar na
afloop van een wedstrijd wel eens

Fons en Piet tijdens de huldiging van de
Ronde van Gulpen begin jaren 70

zijn beroep te maken. ,,Ik was
echt graag naar de Olympische
Spelen gegaan. Dat ik uit Oploo
kwam en niet uit het westen van
het land had er zeker mee te
maken dat ik niet werd
geselecteerd. Ik zat te ver van het
vuur. Er hadden zich intussen al
wat profploegen gemeld en in
augustus ben ik beroepsrenner
geworden.”

Jan en Piet rijdend voor een van de
beste amateurploegen van Nederland
ooit, met als ploegleider Herman Krott

De gelederen in het dorp sloten
weer toen de profjaren van de
Van Katwijks aanbraken. Ook hun
grote concurrent Gerrits maakte
van wielrennen nog even zijn
beroep, maar dit duurde niet echt
lang en heel Oploo schaarde zich
daarna achter de jongens van Van
Katwijk.
Beroepsrenner
Jan was als oudste van de drie
talenten de eerste die de stap
naar de profs waagde. Waar Piet
en Fons al jaren wisten dat ze ooit
beroepsrenner wilde worden, was
dit voor hun oudere broer nooit zo
vanzelfsprekend geweest.
,,Wielrennen was een heel
belangrijke hobby”, zegt Jan.
,,Dat ik prof kon worden had ik
me eigenlijk nooit gerealiseerd.”
Maar nadat Jan tot zijn eigen
ongenoegen niet werd
opgenomen in de Olympische
ploeg voor Mexico besloot hij dat
de tijd rijp was om van zijn hobby

Olympische Spelen
Piet en Fons maakten wel de
Olympische Spelen mee. Piet was
erbij in München en werd 11de in
de individuele wegwedstrijd, waar
Hennie Kuiper Olympisch
kampioen werd. Fons maakte deel
uit van de tijdritploeg die
tegenvallend presteerde in
Montreal.

Knipsel uit “wielersport” 1976

Het waren zonder meer
onvergetelijke ervaringen. Piet
beleefde na de Olympische Spelen
nog een meer dan succesvol jaar
als amateur alvorens hij prof
werd. Voor Fons betekende de
Olympiade het einde van zijn
amateurtijd. Piet begon als prof
bij Frisol en kwam later samen
met Jan in de roemruchte
Raleigh-formatie van ploegleider
Peter Post terecht. Fons had
minder geluk bij het vinden van
de juiste ploeg. ,,Eigenlijk had je
in mijn tijd in Nederland dezelfde
situatie als nu”, zegt Fons. ,,Er
was één hele grote Nederlandse
ploeg en verder was er weinig. Als
jonge coureur was het daarom
lastig om ergens tussen te
komen.”
Het is een van de redenen
waarom Fons volgens velen niet
uit zijn loopbaan haalt wat erin
had gezeten. Want vraag aan Jan,
Piet en Fons Van Katwijk wie van
de drie de meest talentvolle
renner was en Jan en Piet zullen
direct ‘Fons’ zeggen. ,,En toch kijk
ik tevreden terug op mijn
carrière”, aldus Fons, die als enige
van de drie nog steeds in Oploo
woont. ,,Ik heb veel mooie
wedstrijden gewonnen, zoals twee
etappes in dezelfde Ronde van
Spanje, en heb een prachtige tijd
als beroepsrenner gehad. Maar
geluk is tijdens een loopbaan erg
belangrijk. Zoals ik al zei, waren
er weinig ploegen in mijn tijd. En
tijdens mijn eerste volle jaar als
prof stond ik het punt van
doorbreken toen ik geblesseerd
raakte. Dankzij mijn tweede
plaats in de Omloop het Volk
(achter Freddy Maertens) was ik
een beschermde renner tijdens de
Ronde van Vlaanderen. Daar wilde

ik schitteren, maar ik kwam hard
ten val en was maanden uit de
roulatie. Dat zijn gebeurtenissen
die mede bepalend zijn voor je
wielercarrière.”
Maar zoals gezegd kijkt hij met
een fijn gevoel terug op zijn tijd
als prof. ,,Het enige smetje op
mijn loopbaan is dat ik nooit de
Tour de France heb gereden.”
Ronde van Frankrijk
Jan en Piet maakten wel
meerdere keren hun opwachting
op het allerhoogste wielerpodium:
de Ronde van Frankrijk. Jan
startte vier keer en Piet stond drie
keer aan het vertrek. Ze reden er
in massasprints ook nog korte
uitslagen (Piet werd zelfs twee
keer 3de in een etappe) en
wonnen met de Raleigh-ploeg een
ploegentijdrit. Piet haalde een
keer Parijs en vond twee keer zijn
waterloo op of in de buurt van
Alpe d’Huez. Aan de berg waar
Nederlanders in het verleden
grote successen vierden, bewaart
Piet bijzonder weinig mooie
herinneringen.

Piet, totaal uitgewoond aan de finish na
een zware Tourrit

De eerste keer dat hij het
grootste wielerspektakel ter
wereld vroegtijdig moest
beëindigen was de dag na Alpe
D’huez. Jan was tijdens die Tour

behalve Piets oudere broer ook
zijn ploeggenoot in de formatie
van Peter Post. Jan had een dag
eerder- tijdens de rit naar Alpe
D’Huez- een zonnesteek
opgelopen en kwam nauwelijks
vooruit. Uit pure broederliefde
bleef Piet de hele dag bij hem.
Pas in de slotkilometers versnelde
Piet om nog op tijd binnen te
komen, maar zijn jump kwam te
laat. De jury had een halve
minuut eerder de klok uitgezet.
De Tour de France was afgelopen
voor de Oploose broers. Jan: ,,Ik
was die dag echt ziek. Piet heeft
me iedere berg opgeduwd. En
normaal gesproken zou dat in die
etappe geen probleem zijn. De
verwachting was dat de koers in
de slotklim zou ontploffen. Maar
juist die dag demarreerde Hennie
Kuiper, uitgerekend een
ploegmaat van ons, en die was
gevaarlijk voor het klassement.
De hele dag werd er volle bak
gekoerst en dus kwamen wij te
laat binnen.” Het uitrijden van de
Ronde van Frankrijk vonden Piet
en Jan overigens helemaal niet zo
bijzonder. Piet: ,,Zo speciaal was
dat niet. Je rijdt drie weken met
dat ene doel voor ogen. Je
verwacht in de hemel te komen,
maar je moest gewoon hard
fietsen en toen zat de Tour er op
en konden we naar huis. Op naar
de volgende wedstrijden.”
,,En op naar de gehaktballen,”
vult Jan aan. ,,Want wij aten drie
weken lang biefstuk bij het
ontbijt. In die tijd werd gedacht
dat je daar hard van kon fietsen
en dus zat het hele peloton iedere
ochtend een biefstuk weg te
werken, die vervolgens de hele
dag als een blok in je maag lag
omdat dat ding niet snel

verteerde.”
Dat was dus een staaltje
conservatisme in de wielersport
waarover de mannen uit Oploo
mee kunnen praten. Ze reden in
hun tijd nog 150 kilometer door
de hitte op twee bidons water en
van specifiek op hen afgestemde
training hadden ze nog nooit
gehoord.
Criteriums
Jan, Piet en Fons stonden bekend
als sterke renners in criteriums.
Mede dankzij hun ijzersterke
sprint wonnen ze inderdaad veel
wedstrijden in ‘rondjes rond de
kerk’. Maar je doet ze alle drie
tekort als je ze betiteld als
criteriumcoureur. Ook in grote
(semi-) klassiekers reden ze
prachtige uitslagen. Piet won
verschillende semi-klassiekers en
werd bijvoorbeeld twee maal
derde in Gent-Wevelgem, 5de in
de Ronde van Vlaanderen en
finishte zes keer bij de eerste tien
in Parijs-Roubaix.

Onderweg naar Roubaix

Jan zwaaide ook regelmatig met
de zegebloemen in Belgische
semi-klassiekers (zoals de Ronde
van Belgisch Limburg) en had ooit
uitzicht op een zege in Rund um
den Henninger Turm. Jan en Piet

wisten ook allebei de beroemde
Acht van Chaam op hun naam te
schrijven.

Jan in 1969 winnaar”Acht van Chaam”
vóór Gerben Karsten, Jan Harings en Rik
van Looy

Fons werd zoals gezegd in het
begin van zijn loopbaan al tweede
in de Omloop het Volk en haalde
ook het erepodium in KuurneBrussel-Kuurne.
Gezamenlijk waren de broers
goed voor bijna honderd
profzeges en talloze ereplaatsen.
Maar de status die ze als amateur
hadden, toen ze bij de besten van
de wereld, behoorden, hadden ze
als prof niet. Jan: ,,Als je de
krachten van ons drieën
bundelde, had je een renner van
wereldklasse. Met mijn
koersinzicht, het karakter van
‘onze’ Piet en het atletisch
vermogen van Fons had je een
toprenner gehad die echt heel
veel grote wedstrijden had
gewonnen.”
Samen prof
Jan (prof van ’68 tot ’78), Piet
(prof van ’74 tot ’83)en Fons (prof
van ’76 tot ’87) fietsen enkele
jaren samen in het profpeloton.
Dat is heel erg bijzonder, en dat
weten de broers inmiddels ook.
Maar tijdens hun loopbaan
hadden ze niet in de gaten hoe
speciaal het was dat drie broers in
hetzelfde peloton fietsten.
,,Jammer genoeg niet”, vindt Jan.

,,We hadden er commercieel
gezien een leuk slaatje uit kunnen
slaan, maar wij reden als drie
eenlingen onze wedstrijden.
Achteraf gezien hebben we dat
niet slim aangepakt.”
Maar achteraf is het makkelijk
praten. En of ze het nu goed of
niet goed hebben aangepakt, de
broers, die ieder op een andere
manier nog bij de wielersport zijn
betrokken, kunnen terugkijken op
mooie carrières. En ze hebben
Oploo, nog steeds een bescheiden
dorpje, voor altijd op de
wielerkaart gezet. Want zeg je
Oploo, dan zeg je Jan, Piet en
Fons van Katwijk, en dat hebben
deze drie Brabantse boerenzonen
toch maar mooi voor elkaar
gekregen.

Vader Jan met zoon Alain die ook enkele
jaren zéér verdienstelijk bij de
professionals reed

Wieler-bedevaartronde /
Geloof of bijgeloof
De katholieke kerk en wielrennen
is altijd al een goede combinatie
geweest. Dat was al in de tijd van
Coppi en Bartali: Madonna del
Ghisallo werd in 1947 benoemd
tot patrones van alle wielrenners.
Zo werd er in Limburg elk jaar,
ergens de bedevaartronde
gehouden, TWC heeft dat karwei
ook enkele malen mogen
opknappen.
Het organiserende wielercomité
nodigde dan alle Limburgse
verenigingen en renners uit voor
dit evenement. De uitgereikte,
door de priester gezegende
medailles -vaak met een
afbeelding van Sint-Christoffel
erop- verdwenen meestal diep in
de broekzak of in de sporttas. Er
waren er echter ook coureurs die
het niet helemaal vertrouwden en
zij bevestigden het kleinood aan
de valhelm of onder het zadel om
zo de bescherming van ”boven” te
waarborgen. Vaak werkte dit
goed, vaak ook niet. Bij degenen
die kort na deze ceremonie
betrokken raakten bij een
valpartij of minder goede
uitslagen reden, zag je de
medaille nooit meer terug.
Anderen, die wel succes hadden
en op de been bleven, durfden het
kleinood niet meer te verwijderen.
Maandenlang zag je het nog
ergens bungelen.
Matje Gerrits, toen nog lid van R&TC
Groenewoud behaalde zijn allereerste
overwinning, tijdens bovenstaande
Bedevaartronde

In 1960 zegende bisschop Moors de fietsen. Uiteraard waren alle TWC-leden
hierbij aanwezig

Uitnodiging, van het wielercomité uit Grevenbicht

TWC- leden die in Grevenbicht aan de start stonden v.l.n.r.: Louis Engels, Paul van Riet,
Lothar Timmler, Gerrit Peters, Theo Ermers, Gerrit Hijnekamp en Mantje Kersten

Jan van Katwijk wint in 1962 een wedstijd voor adspiranten waar
ook de kerk/parochie bij de organisatie betrokken is, hij ontvangt
verdiende bloemen van de plaatselijke pastoor

de

Ook de jeugdleden van
TWC ontkwamen niet
aan de bedevaarttraditie.
In 1981 zijn ze in
Schaesberg waar
bisschop Boymans met
pastoor Custers van de
parochie Leenhof de
renners en fietsen
zegent.
v.r.n.l:
Marcel v/d Hove,
Martien Verhoeven en
Stan Janssen achter
Martien (met zonnebril)
TWC-bestuurder Theo
Janssen

Drie musketiers

Jacques Roemermann en Hay Reinders
(1970 Heerlen)

In de historie van de club mogen
drie babyboomers en
(sport)vrienden uit het NoordLimburgse rond Venlo zeker niet
onvermeld blijven. Harrie
Beurskens uit Tegelen, Jacques
Roemermann uit Belfeld en Henk
Smits uit Baarlo.

De namen Roemermann en
Beurskens hebben daarnaast een
veel hechtere verbinding
gekregen. Jacques Roemermann
had namelijk eens het genoegen
om Carla, de zus van kameraad
Harrie, naar een
hardloopwedstrijd te mogen
brengen. Op dat moment sloeg de
vonk over en Jacques en Carla
werden een koppel. Tot op de dag
van vandaag een uitermate
sportief paar. Carla groeide uit tot
verreweg de meest succesvolle
langeafstandsloopster van ons

Harrie Beurskens werd na een
redelijk succesvolle
amateurcarrière in 1973
beroepsrenner bij Frisol. Maar na
twee jaar was die koek op en
koos hij voor een gewone
burgerbaan.

land, ooit. Jacques holde soms
mee, maar bleef ook de fiets
trouw. In 2006 werd hij in het
Oostenrijkse Sankt Anton zelfs
nog wereldkampioen bij de
veteranen in zijn leeftijdsklasse.
Jacques en Harrie (1972 Merkelbeek)

Henk Smits en Fons van Katwijk

Een verhaal apart is Henk Smits .
Na een droomdebuut bij de NWB
debuteerde Henk als KNWUamateur in de ronde van
Siebengewald. Met een fraaie
derde plaats achter kleppers als
Fons van Katwijk en Nieuwkamp.

Henk’s kwaliteiten bleven niet
onopgemerkt. Van de Venlose
ploeg "Heijnen Motors" verhuisde
hij naar "Ovis" en kwam
vervolgens terecht bij de
verschillende vooraanstaande
nationale ploegen zoals "Hebro","
Soka" en "Driessen Stoffen". In

veertien seizoenen als KNWUamateur werd pas echt de aanzet
gegeven tot een overvolle
prijzenkast. Tachtig keer, jawel
80!, ging die arm omhoog bij het
overschrijden van de meet.
Overwinningen in klassiekers,
etappewedstrijden en criteriums
in Nederland, België en Duitsland.
Ook voor de keuzeheren van de
bond kwam Henk duidelijk in
beeld. Deelname met nationale
selecties aan o.a. de loodzware
Vredeskoers, de Rondes van Polen
en Oost-Duitsland en de Milk-Race
in Engeland was hiervan het
resultaat. Vooral in lastige
etappewedstrijden voelde hij zich
in zijn element. Hij raakt nog in
hogere sferen als hij vertelt over
zijn duels op het scherp van de
snede met de Zweden in de MilkRace. Mannen als Prim en Nillson,
die later als prof nog
excelleerden. Sean Kelly moest in
de eindstand ook nog enkele
plaatsen op hem prijsgeven.

