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Voorwoord van de redactie

De fameuze Tour de France ging deze maand in Utrecht van 
start. Is het toevallig dat de heemkundevereniging in die zelfde 
maand een themanummer van Den Heertgang uitbrengt dat 
geheel gewijd is aan het wielrennen in Gestel? Ja, dat is toeval. 
Drie jaar geleden ging Piet Donders gesprekken aan met oude 
Gestelnaren, die in hun jonge jaren deze volkssport fanatiek 
beoefenden. Gaandeweg ontstond het besef, dat wielrennen in 
ons dorp een grote sport is geweest. 

Het verhaal van die sport is vastgelegd in deze Heertgang. 
Eigenlijk is het het verhaal van de wielrenners. Wat deden ze, 
wat bereikten ze, hoe stonden ze in hun sport. We hebben 
geen moment de bedoeling gehad om de geschiedenis van het 
wielrennen volledig te vertellen. Er waren veel meer coryfeeën 
dan in deze Heertgang genoemd worden. We hopen dat dat 
dit nummer duidelijk maakt wat het wielrennen betekende en 
betekent voor de betrokkenen en voor het dorp. 
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WIELERDORP SINT-MICHIELSGESTEL
Piet Donders

Ons dorp staat op vele manieren in Nederland en daarbuiten op de kaart. Zo is de specialisti-
sche kennis van Kentalis wereldwijd bekend. De Jan Vink Stichting doet nog steeds goed werk 
in Indonesië. De Poolse stad Buk vindt de jumelage met Sint-Michielsgestel een groot goed. En 
heel wielerminnend België is ‘die Ollanders van Groenendaal’ nog nie vergète, zunne! Vader en 
zoon schreven geschiedenis in het wielrennen, in het bijzonder in het veldrijden ofwel de cross. 
Maar zij niet alleen. Er waren legio wielerwedstrijden in Sint-Michielsgestel en verre omgeving 
met deelname van veel plaatsgenoten. Hoe is het zo gekomen, maar ook… is het einde mis-
schien nabij? Anders gezegd: is het geschiedenis en dus heemkunde geworden?
Al langer liep ik rond met de indruk dat het wielrennen langzaamaan uit ons dorp aan het verdwij-
nen was. Geen rondje rond de kerk meer, geen kermiscours, geen hometrainvierdaagse, geen 
veldrit in Den Houw, geen internationale Superprestigerit op De Ruwenberg. Enkel nog de grote 
prijs Richard Groenendaal, nationaal, gratis toegankelijk… en toch weinig publiek! 
Nu, we schrijven 2012, leven velen nog, de Gestelse vedetten van lang en kort geleden. Nu nog 
kun je de Gestelse wielergeschiedenis uit de mond van direct betrokkenen optekenen. “Doen”, 
zei de redactie.

De start in 1953 
Na een ‘sur plaçe’ gedurende de Tweede We-
reldoorlog werd wielrennen snel weer een 
geliefde volkssport. De Bossche grootheid Gerrit 
Schulte was, zeker in deze omgeving, een sti-
mulerend voorbeeld, ook voor onze toenmalige 
Gestelse jeugd. Corifeeën als Toon van Hout, 
Willy Goossens, Cees Ekels, Nol den Otter, Jos 
Groenendaal en Adri van Breugel hadden zelfs 
een heel actieve, eigen supportersvereniging die 

haar renners vaak met één of twee volle bussen 
bij de coursen aanmoedigde. Daarnaast fietsten 
de Maaskanters Ad en Jan Sleutjens zich ook 
nog danig in de kijker.

Wat nog ontbrak was ‘De Ronde van Gèssel’. 
Maar hoe doe je zoiets? Goede raad was niet 
duur. De organisatoren van de Ronde van Den 
Bosch, onder leiding van Harry Meijs en Bas 
Hoedemakers, hielpen initiatiefnemer Jan (Bio 
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In de beginjaren lag de start en finish van de Ronde van Gestel in de Ruwenbergstraat. (foto uit het plakboek van Toon 
van Hout-familiearchief) 

Het bestuur van de Gestelse Wielervereniging, waarschijnlijk rond 1960. Staand van links naar rechts: Rien Hoezen, 
Piet Groenendaal, Jan Groenendaal en Jan Broeren. Zittend: Bert Heijmans, Chris Spierings, kapelaan Louis van Ier-
land en Leo van der Donk.
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Big) van den Biggelaar graag een handje mee. 
Als eerste moest er een geschikt plaatselijk 
rondje worden gezocht. En toeval of niet, het oog 
viel op de omloop Ruwenbergstraat, St. Michiels-
straat, Gildestraat - met start en finish bij De 
Ruwenberg schuin tegenover Bio Big. 

Er zat echter één maar aan dit parcours: de 
Gildestraat was nog niet verhard. Man van aan-
zien Harry Meijs klom in de pen en richtte een 
vriendelijk verzoek aan toenmalig burgemeester 
Francissen om deze verharding voorrang te 
verlenen. B&W, noch de gemeenteraad, noch de 
wegenbouwer hadden bezwaar.

Maar er was nóg een hobbel te nemen. De sup-
portersvereniging zag met lede ogen aan dat het 
misschien wel eens zou kunnen gaan lukken, 
zonder haar inbreng. En zij wilde toch ook graag 
haar (publiciteits)graantje meepikken. Onder lei-
ding van voorzitter kapper Paulus werd ‘Wieler-
club Tempo’ opgericht en als plaatselijke wieler-
club claimde zij het recht op (mede)organisatie 
van deze Ronde van Sint-Michielsgestel. Het 
voornoemde driemanschap had hiertegen geen 
bezwaar, mits de mogelijke winst, zoals reeds 
bepaald, ten goede zou komen aan een chari-
tatieve instelling. Dit alles werd in aanwezigheid 
van de burgemeester op papier vastgelegd en 
gemeentelijk ambtenaar Henk Eijkemans werd 
verzocht de financiën te beheren.

Tijdens de ronde van Gestel draaien de renners bij café D’n Driesprong (nu Absoluut) vanuit de Ruwenbergstraat de 
St. Michielsstraat in. (foto uit het plakboek van Toon van Hout-familiearchief)

Tijdens de eerste ronde van Gestel draaien de renners 
vanuit de Gildestraat de Ruwenbergstraat in.
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Uiteraard zorgde het plaatselijke team van de 
Rijkspolitie, onder leiding van adjudant De Rid-
der, voor een perfecte afzetting van het parcours 
en een probleemloze doorstroming van het 
overige verkeer. De eerste ronde van Gestel trok 
een goed rennersveld. Dat weer zorgde voor 
veel betalend publiek. Mede dankzij het prach-
tige weer kon de ronde worden afgesloten met 
een batig saldo.
 
En verder
Wielerclub Tempo kon de toekomst met een 
gerust hart tegemoetzien. De volgende tien jaren 
dreef men op dit eerste succes. Eén keer wist 
de plaatselijke renner Jos Kivits de ronde op zijn 
naam te schrijven door Toon van Hout in de sprint 
te verslaan. De start/finish stond vast, maar het 
parcours wisselde soms. Nu eens werden de 
Stokhoek- en/of de Duifhuisstraat, dan weer de 
Molenbergstraat in de ronde opgenomen. 

Halverwege de jaren zestig probeerde men 
iets totaal anders. Men probeerde de Acht van 
Chaam te kopiëren. Start/finish in de Beekkant, 
ter hoogte van Bakkerij van Doorn van Zoest. 
De ene lus via Zijweg Dungen en de Schijn-
delseweg, de andere via de St. Michielsstraat, 
Nieuwstraat en Schijndelseweg weer terug naar 
de start/finish. Een groot succes werd dit niet en 
al na enkele keren verhuisde men dan ook, vol 
goede moed, naar de  andere kant van de Dom-
mel. Dit bleek een éénmalige escapade te zijn. 

Wellicht door onbekendheid van de aanwonen-
den met de wielersport ontstonden er levensge-
vaarlijke situaties. Het afgesloten parcours werd 
niet gerespecteerd. Men moest immers toch naar 
de tennisbaan en de hockeyclub!

Uiteindelijk kwam ‘de meet’ te liggen in de 
Heesakkerstraat. Een mooie ronde via Spijt, 
Beekgraaf, Krommeweg, Beekkant en Molen-
bergstraat terug naar de finish. Op dit parcours is 
jarenlang gestreden om de premies en de prijzen 
en vanaf 1976 zelfs om de door B&W beschik-
baar gestelde Wisselbokaal.

De route van de wielerwedstrijd de Acht van Gestel.

De Ronde van Gestel in de Heesakkerstraat. Linksvoor de kruidenierswinkel van ??. In het midden, rechts van de lan-
taarnpaal het toenmalige politiebureau. (foto: archief Frans den Otter)
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Henk Rijkers (foto familiearchief Henk Rijkers)
De groene trui die Henk in 1980 won, heeft hij nog 
steeds. (foto heemkundevereniging, Thijs Braam)

Jarenlang was Jos Hoezen de grote man achter de 
Ronde van Gestel (foto overgenomen uit programma-
krant in 1983, 30 jaar wielerronde van Gestel)

De wielerploeg van Tempo in 1954. Van links naar rechts: Willie Goossens, Toon van Hout, Jos van de Groenendaal, 
Kees Eekels en Nolleke den Otter (foto uit plakboek van Toon van Hout – familiearchief)
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Het roer om
In 1978 ging, op initiatief van Jos Hoezen, de 
zaak volledig op z’n kop. Hij kwam met het 
concept van een avondvierdaagse voor ama-
teurs met steeds een ander voorprogramma. 
Er zou gestreden worden voor de gele trui van 
het eindklassement en de groene trui van het 
puntenklassement. Vol enthousiasme ging men 
aan de gang, maar de nodige consequenties had 
het wel. Er waren 80 deelnemende amateurs die, 
na de eerste avond, keurig door een deskundige 
jury geklasseerd werden, met bijbehorende tijden 
en punten. Snel klaar! Maar na de volgende 
avonden moesten die klassementen verdiscon-
teerd en in elkaar geschoven worden, om zo 
de nieuwe klassementen op te kunnen maken. 
Toenmalig voorzitter Adriaan Rutten moest nach-
ten doorwerken op zijn Remington typemachine 
om de jury tevreden te stellen. De eerste keer 
won plaatsgenoot Ad Hoezen de gele trui, terwijl 
Henk (Lunchgalerie) Rijkers een dag de groene 
trui veroverde.

Het prijzenconcept was, met toestemming van de 
KNWU, ook uniek te noemen. Het gewonnen prij-
zengeld kon, als de wielrenner dat wenste, ook 
omgezet worden in natura. Deze prijzen stonden 
uitgestald bij Mauriks Interieur aan de Nieuw-
straat (nu Casa Mina). In plaats van een geldprijs 
van ƒ 100 kon de winnaar ook een vloerkleed 
van ƒ 500 meenemen. U begrijpt, zelden werd 
hier geld uitgekeerd!

Van 1981 t/m 1987 ging men weer op de gewone 
toer. In de loop van die tijd fietsten adspiranten, 
nieuwelingen, liefhebbers, veteranen, dames en 
amateurs hun vele rondjes in de Ronde van Sint-
Michielsgestel. Enkele bekende namen uit die tijd 
waren Henk Mutsaers, André Gevers, Louis van 
Wely, Herman Snoeyink, Jannes Slendebroek, 
Antoin Bok en Theo Gevers. Maar ook Ketie 
Haage, Trijntje Fopma en Mieke Havik wisten de 
wielerharten sneller te laten kloppen.

Prominenten op de hometrainer
Naast wegwedstrijden waren in de jaren zeven-
tig hometrainwedstrijden een hype. In Café De 
Driesprong (thans Absoluut), Café-Zaal Over-
berg en in De Huif werden verschillende edities 
georganiseerd. En ook nu weer: de baten waren 
voor een goed doel. Er werd ook hier gestreden 
in verschillende categorieën: wielrenners, trim-
mers en zij die eenmalig op de fiets zaten. Vaak 
waren het bedrijven die een ploegje inschreven 
om zo een gezellige, sportieve middag of avond 
te hebben. 

Er was ook hier een fenomeen: het prominen-
tenkoppel. Twee eregasten die tegen elkaar op 
de hometrainer hun uiterste best gingen doen 
en waarbij het publiek geacht werd te gokken 
op de uitslag. En zo gebeurde het dat voorzitter 
Adriaan Rutten, als buurjongen van mijn vrouw, 
ons overhaalde om op onze trouwdag prominen-
tenpaar te zijn. “En ès zu dè vroage dan doede 
dè toch.” We hebben onze kilometer gefietst in 
De Driesprong, onder luid applaus van de aan-
wezigen en de grote winnaar was… het Goede 
Doel.



|  Den Heertgang jaargang 21, juli 20158

Ad werd op het Maaskantje, onder de wieken 
van de Dungense Molen, geboren in een gezin 
met zes kinderen. En daar was geen financiële 
ruimte voor de aanschaf van een renfiets. Toch 
begon Ad, naar eigen zeggen, na de waters-
noodramp van 1953 met wielrennen. Hij werd 
lid van Wielerclub Het Zuiden in Eindhoven en 
reed zijn eerste coursen op zijn ‘verzamelfiets’. 
Fietsenmaker ‘Pipi de Hommel’ (alias Piet van 
Grinsven) leverde een gelast, ijzeren frame van 
10 kilo, Jo van Alebeek het achterwiel en Ad 
Buenen het voorwiel. Het paste allemaal wel in 
mekaar, maar het spoorde van geen kanten. Piet 
Mutsaers was zijn verzorger en die had Ad hard 
nodig want in zijn allereerste cours, de ronde van 
Gemert, viel hij meteen meerdere keren flink op 
zijn gezicht. Maar er was geen alternatief. Dus 
was het na zo’n wedstrijd normaal dat de fiets 
weer terug moest naar de Pipi en die maakte 
hem dan weer rijklaar. In zijn eerste seizoen, als 
nieuweling, wist Ad geen overwinning te boeken. 

Toch ging hij over naar de amateurs en daar was 
hij in de drie volgende jaren veel succesvoller. 
Hij trainde er ook stevig voor. Bovendien had zijn 
vader Jan woord gehouden: “Ès gè melleke leert, 
jonge, dan krèdde van mèn ‘n neij racefiets”. Dat 
was niet tegen dovenmansoren gezegd. Binnen 
de kortste tijd zat Ad ‘onder de koei’ en molk als 
de beste. Zijn eerste nieuwe ‘Rih’ racefiets kwam 
ook via Pipi de Hommel in huize Sleutjes terecht. 
Achter op de motor van de Pipi naar de fabriek, 
om daar de fiets aan te laten meten, zodat ze op 
maat gemaakt kon worden. 

Ad had een baan als machinebankwerker in 
Zaltbommel: 48 uur per week staan. Elke dag 
opnieuw, zomer en winter, fietste hij naar het 
werk heen en weer en als training reed hij twee 
keer per week ‘s morgens om half vijf aan om 
dan, via de Zevenheuvelenweg in Nijmegen, 100 
kilometer later op tijd aan te komen bij zijn baas. 
Terwijl de collega’s binnendruppelden zat Ad zijn 
zes extra gesmeerde boterhammen naar binnen 
te werken. Na het werk moest hij dan uiteraard 
op zijn stalen ros weer huiswaarts. Door deze 
karaktervolle manier van sport bedrijven wist hij 
vele malen zijn tube als eerste over de meet te 
drukken. Dit was natuurlijk ook te danken aan 
zijn uitgekiende sportdieet: “ ‘s mèrges unne hiile 
mik mi goei beleg, overdag van ‘t zelfde mi unne 
liter melk en ‘s oaves soep, erpel mi gruunte, 
vlis en möllekepap noa”. Ook was er al sprake 
van ‘dopingpillen’. Deze waren toen, 40 gulden 
per stuk, te koop in Sint-Willebrord. Vader Jan 
voegde hem toe: “Ik zal zelf wel doping veur jou 
maken”. Hij sloeg vijf eieren stuk, klopte die en 

OUDE CORYFEEËN
door Piet Donders

AD SLEUTJES (1937)

Van links naar rechts: Ad, Jan en Tiny Sleutjes, begeleider 
Piet Mutsaers en Jos Mutsaers. Laatstgenoemde was 
microfonist bij vele wedstrijden in de regio. 
(foto’s: familie-archief Ad Sleutjes)
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deed er flink wat suiker en een fikse scheut cog-
nac bij. Deze grog verdween dan in de bidon van 
Ad en hij reed met de besten mee. Bovendien 
werd hij één keer per maand, à raison van acht 
gulden, gemasseerd door sportmasseur Leen-
mans uit Den Bosch.

In zijn geheugen gegrift staat nog Koninginne-
dag 1957: de Ronde van Feyenoord, Rotterdam. 
Twee motorrijders brachten hem erheen. Bij Ad 
Buenen was de gedemonteerde fiets achterop 
gebonden en Adje zelf zat achterop bij Piet 
Mutsaers. Eerst werd het parcours verkend, om 
daarna de versnelling te kiezen. Het bleek een 
gevarieerd wegdek te zijn. Ad maakte er kennis 
met een klinkerweg, een kinderkopkespad, een 
zandweg en een soort van een geasfalteerde 
straat. De versnellingkeuze was trouwens erg 
beperkt. Het voorblad had standaard 52 tanden 
en het achtertandwiel mocht je dan zelf bepalen: 
hoe kleiner hoe zwaarder. Vaak werd de keuze 
op gevoel gemaakt. 

Dierbaar zijn hem de zeges in de Kersenronde 
van Mierlo, de ronde van Hilversum en zijn 
kampioenschap van WC Het Zuiden, maar ook 
de deelname aan de Ronde van Gestel: Hon-
derd keer het rondje rond ‘Bio Big’. Samen met 
Ab Geldermans, Jos van der Vleuten en Pietje 
Damen maakte hij vaak de wedstrijden hard. En 
dat alles voor kleine geld- en goederenpremies 
en prijzen uitbetaald in waardebonnen.

Een mooie, sportieve toekomst leek hem toe te 
lachen. Maar toen kwam de domper. Bij de sport-
keuring zeiden twee artsen dat hij een afwijking 
aan zijn hart had en daarom geen amateurlicen-
tie meer kreeg. Wel kreeg hij toestemming om, 
op eigen risico, door te fietsen als onafhankelijke, 
een categorie tussen amateurs en profs in. Wat 
doe je dan? Ad had nog nooit enige last van zijn 
hart gehad, zelfs niet de minste indicatie. Na veel 
en lang wikken en wegen stond zijn besluit vast: 
verder als onafhankelijke! Maar wat al moeilijk te 
beslissen was, bleek nog moeilijker in de wed-
strijden zelf. De onzekerheid en de twijfel kropen 
tussen de oren. De durf om tot het uiterste te 
gaan, een voorwaarde voor topsport, verdween. 
Na één seizoen onafhankelijke, pas 21 jaar jong, 
stopte Ad. Een ervaring rijker, een illusie armer.
 

Voorbereidingen voor de provinciale kampioenschappen in 
juli 1954. Van links naar recht: Ad Sleutjes, Cor van Enge-
land en Piet Mutsaers. (foto: familiearchief Ad Sleutjes)

Voor de grote wedstrijden werden contracten getekend. Opvallend in dit contract van Ad Sleutjes is dat er geen bedrag is 
ingevuld. (bron: familie-archief Ad Sleutjes)
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Ad zegt van zichzelf: “Ik kon een aardig eindje 
fietsen, maar ik was geen winnaar. Toch was ik 
ook geen pelotonvulling, want als ik een goeie dag 
had, kón ik wél winnen. Dus werd ik serieus geno-
men, gewaardeerd én in de gaten gehouden”.

Ad werd in 1954 lid van Wielervereniging Tempo. 
De verschuldigde contributie van 10 cent per 
week werd ook écht wekelijks opgehaald en wel 
door Els Jansen en Sien van Hout, zijn latere én 
huidige echtgenote. Deze dames moesten al die 
centen weer inleveren bij penningmeester Ben 
Jansen. Later is men overgestapt op maande-
lijkse inning aan huis. Het wielerleven bestond 
ook bij hem uit een fiets verzamelen, trainen 
en wedstrijden rijden, “mar lang nie zo veul ès 
nou”. Tweemaal per week werd er getraind. Op 
woensdag werd vaak op en neer gereden naar 
Berg en Dal, een tocht van zo’n 130 km. En op 
vrijdag startten ze in Gestel op de Esscheweg, 
om dan via Halder over de grote weg, parallel 
aan de autoweg, via de Heistraat weer terug te 
komen. Dit rondje reden ze telkens een aantal 
keren maar het aantal kon variëren. Zijn mas-
seur was Gerrit Eekels, “mar doar moette oew 
èige ok nie teveul van vurstelle. Inne keer per 
moand, dan waar ut wel bekeke”.

Hij heeft samen met Nölleke den Otter en Lauw-
ke de Leier veel prettige sporturen beleefd. Maar 
zijn mooiste, sportieve herinnering is toch wel de 
ronde van Boxtel. Omdat Ads fiets in de ronde 
van Ulicoten bij een valpartij ernstig gehavend 
was, moest hij de ronde van Boxtel rijden op de 
leenfiets van de veel kleinere Nölleke. “En wè 
denkte? Hiiil veul premies en de twidde ploats! 
Ja, dè waar mooi.” 
 

OUDE CORYFEEËN
door Piet Donders

AD VAN BREUGEL (1937)

De contributie van de wielervereniging de Gestelse Ren-
ners werd elke week aan huis opgehaald en op de con-
tributiekaart afgetekend. (foto uit plakboek van Toon van 
Hout - familiearchief)
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Foto links: Een groep wielrenners bij de 
Dungense brug. Van links naar rechts: Broer 
Hairwassers, Van de Velden (Rosmalen), 
?? (Rosmalen), Wimke van Vught, Thijs 
van Wijk, Toon van Hout, Jan Sleutjes, Ad 
van Breugel, Cor van Engeland, Jos van de 
Groenendaal, Rien van Grinsven. (foto uit 
plakboek van Toon van Hout - familiearchief)

Op weg naar de Ronde van Boxtel in 1953. Van links naar rechts op de renfiets: Ad van Breugel, Nolleke den Otter, Louwke 
de Leier, Carly van Lieshout. (foto uit familiearchief Ad van Breugel) 

Net als elke wielrenner die wilde meedoen 
met wedstrijden had ook Ad van Breugel een 
licentie vn de KNWU. (foto: familiearchief Ad 
van Breugel)
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Pratend over Toon van Hout komen vele mooie 
verhalen los. Toon was een begenadigd na-
tuurmens die soms over oerkrachten leek te 
beschikken. Ook beschikte hij over een goede 
handelsgeest. Zo verkocht hij nu eens bloemen, 
dan weer schoenen en had hij in Baarle-Nassau 
een goed lopende meubelhandel. “Onze Toon 
ha nerges echt verstand van, maar hij kos unne 
stront nog wel verkope”, zei zus Sientje lachend, 
toen we herinneringen ophaalden over haar 
overleden broer.
Toon had echt wielrentalent. Hij had ook zijn 
vaste begeleiders. Op Huub Sterks en Leo Rij-
kers kon Toon altijd rekenen. De latere voorzitter 
Wil Sterks, zoon van Huub, kon door geldgebrek 
niet zelf met wielrennen beginnen. Om er toch 
bij te horen ging hij Toon begeleiden. Dit hield 
in dat, in een cirkel tot 30 km om ons dorp, Wil 
op de racefiets van Toon naar de kermiscours 
reed en Toon met zijn brommertje achter hem 
aanreed. Toon kon zodoende goed uitgerust aan 
de rondes beginnen. Terug naar huis waren de 
rollen dan omgekeerd.

Als de coursen verder weg waren was er altijd 
Jos Hoezen die ‘zijn’ renners naar de cours 
bracht. Een markante anekdote hierover. Toon 
was ingeschreven voor de Ronde van Tilburg, 
maar had daags tevoren een feestje. Ook daarin 
blonk Toon uit. Het gevolg was dat Jos eerst 
Toon uit bed moest zien te krijgen, om hem 
daarna, liggend achter in de auto, naar Tilburg te 
vervoeren. Daar zorgde hij ervoor dat Toon ver-
ticaal aan de start stond en in ieder geval begon 
aan de wedstrijd. Als ‘oermens’ kon hij blijkbaar 
dan de rest toch goed volgen en de tijd pak-
ken om helemaal tot zijn positieven te komen. 
Halverwege de cours was het zover. Toon ervoer 
een geweldige nadorst en schreeuwde naar 
Jos: “Ik moet bier hebben!” En een verzorger 
doet wat de renner vraagt. Zelden heeft Jos een 
wielrenner zo fit als winnaar over de streep zien 
komen.

Maar het grootste succes behaalde Toon ver 
weg van huis. Hij won in 1958 de klassieker de 
Ronde van Friesland. Het verhaal hierover is 
door Toon zelf verteld aan Adriaan Rutten. 
Hij stond ’s morgens om 5 uur op, want hij kon 
met enkele verzorgers van Bosschenaar Bart 
Solaro meerijden. Dik gekleed, bepakt met een 

OUDE CORYFEEËN
door Piet Donders

TOON VAN HOUT
(1935-2000)
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rugzak, werd hij onderweg ingehaald door Piet 
van Hamond, die op zijn Solex dezelfde kant 
op moest. “Wè doede gè hier zo vruug?” vroeg 
Piet. “Ik goa vandaag de Ronde van Friesland 
winnen, Piet”, zei Toon. Bijna was het hem niet 
gelukt, want aangekomen in Friesland bleek 
Toon geen startbewijs te hebben. Bij navraag 
bleek een andere renner zich afgemeld te heb-
ben en kon Toon alsnog aan deze cours van 175 
km deelnemen. Op 30 km voor het einde kwam 
hij in een kopgroep van drie te zitten. Bij een 
tussensprint moest Bert Boom, een heel grote 
naam toen, al afhaken. “In Leeuwarden zag ik 
een eindje voor een S-bocht het finishdoek al 
hangen. Ik dook met volle snelheid die bochten 
in en voordat mijn medevluchter Evert Dieperink 
besefte wat er gebeurde, reed ik al als winnaar 
over de streep. Toen ze thuis de uitslag op de 
radio hoorden kregen ze bekant een hartverlam-
ming.” Toon is tot nu toe de enige Gestelnaar 
die een overwinning in een klassieker wist te 
behalen.
 

Toon van Hout in de bocht. (foto uit plakboek van Toon van Hout - familiearchief)
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OUDE CORYFEEËN
door Piet Donders

Toen Pa Jos zijn vijfde zoon een schone luier 
aandeed en zijn Adje dit hevig spartelend liet ge-
beuren, verzuchtte hij: “Eindelijk een wielrenner.” 
En zo geschiedde.

Al op zesjarige leeftijd reed hij wedstrijden bij de 
‘wilde bond’. Hier wist hij steevast bij de eerste 
drie te eindigen. Vanaf zijn achtste reed hij in de 
gelederen van de KNWU als lid van Wielerclub 
Het Zuiden in Eindhoven. Eerst als jeugdwielren-
ner (t/m 13 jaar). In deze periodes wist hij tiental-
len overwinningen te behalen. Er werd zelfs een 
eigen supportersclub voor hem opgericht. Over 
aandacht had hij dus, naast die van zijn grootste 
fans pa en ma, niet te klagen. 

Het meest is hem de Ronde van Veldhoven bij-
gebleven. Daar werd al gefietst om echte prijzen. 
Ad wist te winnen en werd daardoor de trotse be-
zitter van drie Kwatta’s! Zoals het hoorde genoot 
Ad ter plekke van zijn prijs. Vol smaak at hij er 

één op, maar de andere twee gingen mee naar 
huis en werden daar op de schouw gelegd, want 
als er een beker gewonnen werd, zette Adje die 
ook op de schouw. Helaas, toen Adje zijn kwat-
ta’s wilde gaan opeten, bleken ze totaal gesmol-
ten te zijn. Dat verdriet is hij nooit vergeten.

Zijn overstap naar de adspiranten was moei-
zaam. Door de vele successen als jeugdrenner 
was Ad ‘een beetje gaan zweven’. Nu voelde hij 
de druk van een echte wielrenner te moeten zijn 
en hij wilde ook zijn supportersclub niet teleur-
stellen. Dit alles werkte echter verlammend en hij 
kon dan ook geen platte prijs rijden. “En zoiets 
als psychologische begeleiding bestond toen nog 
niet.” De supportersclub ging dan ook vrij snel 
ter ziele. Het tweede jaar werd weer wat beter en 
pakte hij af en toe een prijsje mee.

Als junior (16 t/m 18 jaar) ging Ad bij De Wind-
molens in Geffen fietsen. In 1975 boekte hij, 
samen met Wil de Laat, Guus Bierings en Eddy 
Gevers een veelzeggende overwinning. Dit 
viertal werd in Dronten nationaal clubkampioen 
ploegentijdrit bij de junioren. Zij reden de 43 
km voor het eerst binnen het uur en vestigden 
daarmee een nationaal record. Meteen deed 
Bossche Staalbouw een contractaanbod en Ad 
ging in 1976 bij die ploeg fietsen. De materialen 
werden gesponsord, er was een mooi intern 
premieschema en bovenal reed die ploeg ook de 
grotere wedstrijden zoals klassiekers en Olym-
pia’s Ronde. 

Nu werd het echt serieus. Hij kreeg deskundige 
begeleiding van plaatsgenoot en ex-wielrenner 
Henk van Vught. Deze stelde een uitgebalan-
ceerd trainingsopbouwschema voor hem op 
en begeleidde hem ook bij zijn wedstrijden. Dit 
betaalde zich meteen uit in goede klasseringen 
en zelfs enkele podiumplekken. Deze succes-
sen hadden flink wat invloed op zijn tweede jaar, 
maar dan in negatieve zin. Iets te gemakkelijk 
erover denken, vertaalde zich in een duidelijk 
zwakker seizoen, maar in zijn derde jaar had hij 
zichzelf weer op de rails en kwamen er weer po-
sitieve uitslagen. In 1979 mondde dat uit in zijn, 
naar eigen zeggen, meest dierbare overwinning: 
de Avondvierdaagse van Sint-Michielsgestel. Zijn 
vader Jos mocht hem bij zijn eindoverwinning de 
gele trui aantrekken. Een emotioneel moment 
om nooit te vergeten.

AD HOEZEN (1957)
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Ad ontdekte intussen wel, dat hij op de toppen 
van zijn kunnen aan het fietsen was. Zijn pla-
fond bij de amateurs was bereikt. Toch kreeg hij 
in 1981 van Raleighploegleider Peter Post een 
profcontract aangeboden. Het was duidelijk dat 
hij in die ploeg als ‘programmavuller’ zou moeten 
fietsen. Hij tekende niet. Hij bleef liever topama-
teur in zijn eigen ploeg. Maar Bossche Staal-
bouw stopte in 1983.

Ad tekende bij Samello-Schoenkaper, een 
minder aansprekende ploeg met een beduidend 
kleiner wedstrijdprogramma. Daardoor raakte hij 
minder gemotiveerd en reed in 1985 en 1986, in 
dienst van Van den Biggelaar, alleen nog maar 
regionale criteriums. Daarbij was de gezellig-
heid belangrijker dan de prestatie. In 1987 en 
1988 trainde hij ten slotte af bij de ‘wilde bond’ 
in het Limburgse landschap. De cirkel was rond: 
einde carrière op de fiets. Het zou tot 2007 
duren voordat Ad weer een serieuze afstand zou 
gaan fietsen. Samen met broer Rien reed hij op 
een gewone fiets in 23 dagen naar Santiago de 

Compostella, een tocht van 2.488 km. Een ware 
topprestatie. Na terugkomst van deze reis had 
Ad weer zin om fanatiek te gaan fietsen. Drie 
keer per week kwam het stalen ros weer uit de 
schuur om zijn kilometers te maken. Want fiet-
sen is een gezonde hobby. 

Nadat Ad gestopt was als actief wielrenner is 
hij in de voetsporen van vader Jos getreden. 
Voor menig wielerwedstrijd verricht hij hand- en 
spandiensten. Zoals, samen met zoon Jos, pijlen 
zetten voor Holland Ladies Tour, Olympia’s Tour, 
Acht van Bladel en zelfs ooit voor de Ronde van 
Spanje, toen die in Nederland vertrok. Zo vader, 
zo zoon, zo (klein)zoon.

Vader Jos trekt zijn zoon Ad de gele trui aan na winst in 
de Gestelse Avondvierdaagse in 1979 (foto familiear-
chief Ad Hoezen)
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Zestiger jaren 20e eeuw. Op de parade in Den Bosch 
zegent bisschop Bekkers wielrenners. Bijna rechts, han-
gend op zijn fiets Toon van Hout. 
(bron: plakboek Toon van Hout - familiearchief)

Gestelse wielrenners reden in de vijftiger en zestiger ja-
ren ook wedstrijden achter de dernie 
(foto: uit plakboek Toon van Hout - familiearchief)

Bij de winkel van Van der Sloot in de Heesakkerstraat waren ijsjes, versnaperingen en drinken te koop tijdens de Ronde 
van Gestel. De foto is waarschijnlijk rond 1970 gemaakt. Derde van links staat Annie van Breugel van der Sloot, achter 
haar haar moeder. Achter de tafel (lange haren) menen we Annemie Verhagen te herkennen en uiterst rechts zit Koos 
Swartjes. Herkent u meer mensen op deze foto? 
Geef hun namen s.v.p. door via het e-mailadres info@deheerlijkheidherlaar.nl. (foto: archief Frans den Otter)

FOTO’S UIT DE OUDE DOOS
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Veldrijden is afzien. Niet alleen door de pittige strijd, maar 
ook door de weersomstandigheden in de wintermaanden 
waarin de wedstrijden plaatsvinden. 
(foto: familiearchief Rein Groenendaal)

Een groepje fietsmaten. Weet u wie dit zijn? Laat het weten via e-mailadres info@deheerlijkheidherlaar.nl.

Tijdens de hometrainervierdaagsen kwam er veel 
publiek op de prominenten af. Op deze foto van links 
naar rechts: Jan van der Eerden, Henk Lubberding, 
Jan Donders, Gert-Jan Theunissen, Jos Hoezen. 
(bron: website bhic.nl)
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VELDRIJDEN
Piet Donders

Na 1987 werden in Sint-Michielsgestel geen wegwedstrijden meer georganiseerd. De focus 
kwam na 1974 steeds meer te liggen op het veldrijden ofwel de cyclocross, vooral door toedoen 
van twee plaatselijk vedetten. Vader Rein (1951) en Zoon Richard (1971) Groenendaal hebben 
jarenlang de naam van ons dorp in binnen- en buitenland uitgedragen. Zozeer zelfs, dat naast de 
Wereldbeker en Superprestigewedstrijden, viermaal de organisatie van een NK en eenmaal het 
WK aan De Gestelse Renners werden toegewezen.

Vader Rein (1951) vertelt
Ik wilde eigenlijk al jong gaan fietsen. Ik had 
energie genoeg. Toen ik een jaar of veertien was 
vroeg ik thuis een racefiets. Maar dat kon niet. 
Een groot huishouden, acht kinderen en maar 
één inkomen, dat was gewoon te duur. Een zwa-
ger van me had contact met Henk van Boxtel. Die 
was wielrenner geweest en zijn oude fiets kon ik 
kopen. Maar toen hoefde het niet meer. Ik was 
onderhand zestien en wilde liever een brommer.

Zo gezegd, zo gedaan. Dat ding natuurlijk 
meteen flink opgevoerd en rijen maar de politie 
had dat ook al vrij snel in de gaten. En ja hoor, 
je raadt het al. Aangehouden, nog geen zes-
tien en dus brommer kwijt. Eigenwijs als ik was 
gebeurde me dat meer dan een keer, maar op 
een gegeven moment had ik het wel geleerd. 
In plaats van een brommer schafte ik een 50cc 

motortje aan. Dat liep nog veel beter. Maar de 
politie kende me intussen en wist dat ik zonder 
rijbewijs reed. Toen ze me eens achterna kwa-
men, had ik het geluk dat ik veel wendbaarder 
was en uiteindelijk, door bij een boer een open-

Rein Groenendaal begon zijn sportieve carrière op de 
racemotor. Op 20 september 1970 reed hij mee in een 
wedstrijd in Sint-Michielsgestel (foto familiearchief Rein 
Groenendaal)

Rein krijgt in Gestel de bloemen voor de overwinning 
uitgereikt op 29 januari 1978 uit handen van wethouder 
Wim Berkelmans. (foto uit familiearchief Rein Groenendaal)
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staande stal in te rijden, aan de sterke arm kon 
ontkomen. Het kwartje viel. Ik had genoeg van 
steeds maar weer die spanning en besloot om 
te gaan wegracen. Ik bouwde die motor zelf om 
tot een racemotor door een raceframe te mon-
teren en er racekappen op te lassen. Als lid van 
de Nederlandse Motor Bond heb ik vier jaar niet 
onverdienstelijk op stratencircuits geracet. Een 
nogal dure hobby, vooral als je bedenkt dat het 
allemaal uit eigen zak betaald moest worden. 
Mijn resultaten waren best leuk, maar ik voelde 
ook dat ik geen topper zou worden. In die perio-
de leerde ik ook mijn huidige vrouw kennen. We 
besloten te gaan trouwen. De racehobby werd 
toen echt te duur en toen er ook nog een zoon-
tje, Richard, werd geboren ook veel te riskant.

Dagelijks stucadoren was mijn kostwinning 
geworden en het toeval wou dat ik weer met een 
ex-wielrenner, Rien van Boxtel, een compagnon-
schap vormde. Hij zei me dat ik met mijn karak-
ter en doorzettingsvermogen toch echt op de 
racefiets thuishoorde. Ik zou een goede renner 
kunnen worden. Uiteindelijk heb ik met carnaval, 
bij d’n Immens, nu Jumbo, in een avondvullend 
gesprek aan Rien beloofd dat ik het serieus op 
de weg zou gaan proberen, als ik daarbij zijn 
oude racefiets zou mogen gebruiken.

Toen ik opperde om bij de liefhebbers te gaan 
fietsen klonk meteen zijn veto: “Nie bè die afge-
keurde”, kreeg ik te horen. En zo gebeurde het 
dat ik als 23-jarige een seizoen lang tussen de 
16-17-jarige junioren mijn kilometers maakte. Als 
ik ten minste op de fiets bleef. En dat viel niet 
mee. Elf keer ben ik gevallen en soms zo hard, 
dat ik echt de ziektewet in moest om de wonden 
te laten genezen. Karakter en doorzettingsver-
mogen hielpen mij er doorheen, zelfs toen Rien 
niet meer kwam kijken, “omdat hij niet bij die 
brokkenpiloot wilde horen”.

Op de racefiets reed Rein een wedstrijd in Sint-Michielsge-
stel op 14 juli 1975 (foto familiearchief Rein Groenendaal)

In oktober 1977 haalde Rein Groenendaal in Horst zijn 
eerste overwinning als veldrijder. (foto familiearchief Rein 
Groenendaal)

En Richard was er getuige van…. 
(foto familiearchief Rein Groenendaal)
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Aan het eind van dat seizoen wist ik steeds beter 
raad met het wielrennen en reed ik zelfs een 
enkele keer in de prijzen. Dat gaf mijn motivatie 
zo’n kick dat ik meteen er achteraan ook het 
veld in wilde. Gelukkig kreeg ik toestemming van 
Rien om zijn fiets om te bouwen tot crossfiets 
en wilde Frans Schouten wel als mijn begeleider 
meegaan. Omdat ik maar twee wieltjes had, 
haalde Frans de reservewielen uit zijn eigen 
sportfiets. Wel zei hij erbij dat mijn vader maar 
met die wieltjes langs de kant moest gaan staan, 
want “ik goa veur jou nie veur joker stoan”. Dat 
was duidelijk en dus afgesproken!

Ook in het veld mocht ik het seizoen beginnen 
bij de junioren. Dat ging best aardig. Ik reed 
dikwijls bij de eerste tien. Maar per 1 januari 
1975 moest ik over naar de volgende categorie, 
de amateurs. En dat was echt wennen. Ik werd 
in het begin op twee, drie ronden gereden, maar 
einde seizoen finishte ik al als vijftiende op nog 
geen anderhalve ronde. Vooruitgang! En dus de 
stimulans om door te gaan.

Tijdens het volgende wegseizoen wist ik veel 
beter op mijn fiets te blijven zitten. En door de 
vele wedstrijden van om en nabij 100 km kreeg 

ik veel meer inhoud en begon dus goed getraind 
aan mijn tweede veldritseizoen. Dat bleek ook 
meteen, want ik wist in de eerste cross al binnen 
dezelfde ronde als 30e te eindigen. Een prima 
prestatie, vooral als je weet dat in die tijd de 
amateurs en de profs nog als één groep de-
zelfde wedstrijd reden en er ruim 100 vertrekkers 
waren. In mijn derde wedstrijd reed ik zelfs in 
de prijzen en toen hoorde je de anderen als het 
ware denken: “Wè kömt dieë rare vogel mi zun 
ouw fiets en op z’n gymschoentjes hier doen?”

Gedurende het seizoen kreeg ik het veldrijden 
steeds beter onder de knie en kreeg ik ook steeds 
meer waardering en respect van de gevestigde 
orde. Ik werd geaccepteerd als concurrent maar 
dat hield ook in dat ze me écht in de gaten gingen 
houden en als ze het nodig vonden tegen me 
begonnen te rijden. Je was geen pelotonvulling 
meer, maar men hield voortaan rekening met je.
Uiteindelijk duurde het nog tot 1977, mijn derde 
seizoen, eer ik op 26 jarige leeftijd mijn eerste 
cross wist te winnen. Het gevolg daarvan was 
dat ik nu ook interessant werd voor sponsors. 
Eerst als lid van wielerclub De Windmolens in 
Geffen en later bij een gastrennersvereniging 
waar Elite Meubel uit Limburg sponsorde. 

De tuin van toenmalig minister Gerrit Braks aan de Ruwen-
bergstraat was een van de hindernissen in de Gestelse 
veldrit. (foto uit familiearchief Rein Groenendaal)
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Mijn eerste profcontractje tekende ik in 1979 bij 
Superia (een Belgische fietsen- en radiatoren-
fabriek) voor een basisbedrag van 6.000 gulden 
per jaar, 150 gulden startgeld en premies van 
150, 100, of 50 gulden bij een eerste, tweede, of 
derde plaats. Ook kreeg ik gratis de beschikking 
over veel beter racemateriaal en kleding. Al met 
al heel aantrekkelijk, maar zeker geen vetpot. 
Vandaar dat ik ernaast gewoon moest blijven 
stucadoren. Een ander gevolg was dat Suppor-
tersclub De Gestelse Renners zelf jaarlijks een 
cross ging organiseren. Aanvankelijk zeven jaar 
in Den Houw en aansluitend op het parcours 
van park De Ruwenberg met start en finish bij 
supportershonk Café/bar Het Krukske, later De 
Tierelier. De club maakte een mooi selectief par-
cours. De velden van Korfbalvereniging GEKO 
deden goed dienst. Zigzaggend, via kunstmatige 
hindernissen zoals een zandbak, een steiger-
brug en obstakels van planken moesten de 
renners de bult op en weer af, via de sloot langs 
de weg en door het grindpad én het huis van 
minister Gerrit Braks, voordeur in en achterdeur 
weer uit, terug naar De Kruk. In Den Houw won 
ik alle wedstrijden en op De Ruwenberg ook nog 
twee keer. Langzamerhand was Gestel weer 
wielerminnend geworden.

In 1985 werd ik voor het eerst Nederlands kam-
pioen bij de profs en kon ik eindelijk als full-prof 
gaan leven. Een aanzienlijk hoger basisbedrag, 
hogere startgelden en betere premies brachten 
samen een goed belegde boterham op. De me-
dia besteedden veel aandacht aan de strijd tus-
sen Hennie Stamsnijder, Gerard Scheffer en mij. 
Later kwam daar ook nog Adrie van der Poel bij. 
De smeuïge verhalen zorgden voor veel meer 
publiek en vooral ook aandacht op radio en tv.
Het veldrijden werd steeds meer als een vol-
waardige tak van sport gezien. Niet alleen bij 
ons en in België, maar ook in landen als Italië, 
Spanje, Duitsland, Tsjechië en Zwitserland 
werden mooie wedstrijden georganiseerd. Het 
Superprestigeklassement dwong ook alle top-
pers om overal hun kunnen te laten zien. De 
internationalisering en professionalisering gingen 
steeds verder. Met een gerust hart kon ik in 1992 
stoppen, want onze Ries had het stokje intussen 
al overgenomen. Ik kon terugkijken op een suc-
cesvolle carrière met in het totaal 118 overwin-
ningen. Ik wist toen nog niet dat die deugniet van 
ons dat nog een hortje beter zou gaan doen.

Rein wordt in 1985 voor de eerste keer gehuldigd als Ne-
derlands kampioen. (foto uit familiearchief Rein Groenen-
daal)

“Als hij me wil passeren, krijgt hij toch echt een kontje” 
was de kop boven het artikel met deze foto in Aktueel 
januari 1989. (foto uit familiearchief Rein Groenendaal; 
foto Cees van Loon)
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HET VERHAAL OVER RICHARD (1971)

Richard was van nature een sportief type. Hij 
deed in clubverband aan zwemmen en water-
polo en daarnaast aan surfen. De dagen werden 
toen nog gevuld met school. Eerst de mavo in 
het eigen dorp en daarna mts-bouwkunde in 
Veghel. Maar ook de fiets trok. Natuurlijk was pa 
zijn grootste stimulans. Het feit dat er in Gestel 
een leuk groepje jonge, enthousiaste pedaleurs 
was ontstaan, deed het vuurtje extra aanwakke-
ren. Met Bjorn Markgraaf, Gerben Broeren, Erik 
en Patrick van Doorn, Heino Broeren en Johan 
van den Biggelaar fietste Richard zijn wedstrijd-
jes en maakte hij zijn trainingskilometers. 

Vader Rein was intussen Nederlands kampioen 
veldrijden geworden en moest ook in de vakan-
tie gewoon doortrainen. Toen pa merkte dat zijn 
veertienjarige zoon in het Zwitserse Lugano 
tegen de Mont de Bré op, in staat was in zijn 
wiel te blijven, kwam een eerste glimp van het 
wielertalent te voorschijn. Met zijn fietsmaten 

Talloze malen maakte Richard Groenendaal dit zegegebaar. 
Voor het eerst op 14-jarige leeftijd, toen hij nog geen KNWU-
licentie had. (foto familiearchief Richard Groenendaal)

Al in de eerste jaren van zijn wielerloopbaan reeg Richard 
de overwinningen aan elkaar. (foto familiearchief Richard 
Groenendaal)
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reed ‘de Ries’ aanvankelijk wedstrijden van de 
‘wilde bond’, dus buiten de KNWU om. In het 
najaar van 1985 werd ook bij seminarie Beekv-
liet, rond de vijver van het Duitse bos, zo’n cross 
georganiseerd met start en finish in de Kleine 
Beek. Glorieuze winnaar was Dennis van Beek, 
met Richard Groenendaal als goede tweede. 
Hierna reed hij nog alle crossen in West-Brabant 
en wist deze allemaal te winnen. ‘Voor de gein’ 
reed hij ook mee met de dertig-plusrecreanten in 
Helmond en ook daar hoefde hij niemand voor 
zich te dulden. 

Officiëel
Per 1 januari 1986 besloot de hele groep een 
KNWU-licentie aan te vragen en begon Richard 
als eerstejaars nieuweling aan zijn officiële loop-
baan. Zijn eerste wedstrijd was meteen het Ne-
derlands kampioenschap veldrijden. Lang deed 
hij mee voor een podiumplek en werd uiteindelijk 
zesde van de 60 deelnemers. Een opvallend 
resultaat en duidelijk een andere start dan pa.
Er stond eigenlijk geen maat op deze jongen. Na 
het winterseizoen ging Ries ook de weg op. Hij 
was duidelijk een nieuweling met ambities. Aan-
vankelijk had hij die ook nog in het zwembad, 
maar toen daar duidelijke vooruitgang uitbleef, 
was de keuze voor dit winnaarstype niet moeilijk 
meer. 

Zijn eerste seizoen op de weg werd, in tegen-
stelling tot in het veld, géén doorslaand succes. 
Richard kon heel hard fietsen en ook lang dat 
tempo volhouden, maar in het peloton was hij 
niet handig, snapte ’t spelleke nog niet en was 
daardoor onzeker. Hij begon uiteraard wel goed 
getraind aan het veldritseizoen. Hij reeg de over-
winningen aan elkaar en won ze zelfs allemaal 
op één na. In januari 1987 werd hij dan ook 
Nederlands kampioen cyclocross. Het aanslui-
tende wegseizoen proefde hij ook daar het zoet 
van een overwinning. Liefst elf keer wist hij de 
meet als eerste te passeren en reed daarnaast 
veelvuldig in de prijzen.

“Wat doet dat met zo’n menneke, Rein en Ri-
chard?”
Eensgezind: “Tegenwoordig zou dat bij velen 
misschien wel leiden tot zweverige gedachten. 
Het werd door ons en onze omgeving ervaren 
als bijzonder leuk, maar wel met twee voetjes op 
de grond. Doe maar normaal, dan doe je al gek 
genoeg. Je rijdt gewoon je cours, puur en alleen 
voor jezelf, voor je eigen plezier, maar wel met 

het doel steeds beter te worden. En dat is de lol”.
En dat lukte ontegenzeggelijk. Richard zou, 
vooral in het veld, gaan grossieren in overwin-
ningen en titels. Daarmee begon hij al vroeg 
want op 7 januari 1989 werd hij op de golfbaan 
van Sint-Michielsgestel Nederlands kampioen bij 
de junioren en drie weken later in Pont Chateau 
wereldkampioen in diezelfde klasse.

Wegrenner 
Richard kon goed mee. Hij viel ook op bij de 
bondscoaches. Die namen hem op in diverse 
selecties. En dat resulteerde weer in vele, vaak 
internationale wedstrijden waar écht om de 
knikkers werd gestreden. Hij had, zoals gezegd, 
snelheid in de benen en kon dat langere tijd 
volhouden. Daarom werd hij geselecteerd voor 
het WK ploegentijdrit voor junioren in Moskou. 
Op zijn achttiende verjaardag veroverde hij daar, 
met drie andere belhamels, na 75 km knallen, 
een zilveren medaille. Even ter vergelijking: nu 
worden door volwassen profs in de grotere ron-
des met ploegen van negen man, ploegentijdrit-
ten van hooguit 50 km verreden.
.

Voor de eerste keer wereldkampioen. Bij de junioren in 
1989, Pont Chateau, Frankrijk. (foto familiearchief Richard 
Groenendaal; KNWU Bulletin)
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Ook bij de amateurs eenzelfde beeld. Richard 
was altijd goed, maar geen echte winnaar. Wel 
was hij een gewaardeerd lid van de ploeg. Hij 
was, met zijn snelheid, in staat om zijn kopman 
lange tijd uit de wind te houden, zodat deze de 
zaak kon afmaken. In vele klassiekers uit de 
topcompetitie, zoals de ronde van Limburg (240 
km), van de Kempen (230 km) of het NK (225 
km) verrichtte hij deze taak naar tevredenheid. 

Maar het mooiste voorbeeld hiervan is de Olym-
pische wegwedstrijd in 1992 tijdens de Spelen 
van Barcelona, de laatste spelen overigens 
waaraan alleen pure amateurs mee mochten 
doen. De nationale ploegen bestonden uit drie 
renners. Nederland werd vertegenwoordigd door 
Richard Groenendaal, Erik Dekker en Rob Com-
pas. Richard had als laatste knecht tot taak zo 
lang mogelijk Erik Dekker uit de wind te houden 
en goed naar de streep te brengen. “En dan 
doedde dè.” Boven alle verwachtingen bracht Ri-
chard, puur op karakter, zijn maatje zodanig naar 
de beslissende fase dat Erik Dekker, Nederland 
dus, met zilver huiswaarts kon gaan. Richard 
zelf eindigde heel verdienstelijk als zeventiende.

Die Olympische ervaring smaakte naar meer. Na 
deze Olympische Spelen koesterde hij de wens 
om prof te worden op de weg, want in die tijd 
was er in de crosswereld nog niets veranderd. 
Naast de Superprestigewedstrijden waren er 
alleen wat plaatselijke veldritten. Daarmee viel 
zo gezegd nog steeds geen belegde boterham 
te verdienen. Ook op de weg was het voor deze 
lichting problematisch om prof te worden. Alleen 
Erik Dekker, Michael Boogerd en Bart Voskamp 
maakten de overstap. Maar daarover later meer. 
Richard bleef dus amateur. Coach Piet Hoekstra 
nam hem ook weer op in de nationale ploeg.

In mei 1993 gingen zijn conditie en prestaties 
zienderogen achteruit. De oorzaak bleek te lig-

Op de WK wielrennen in Moskou in 1989 won 
Richard Groenendaal samen met Servais 
Knaven, Marcel Vegt en Patrick van Dijken de 
zilveren medaille voor de ploegentijdrit voor 
junioren. De coach van de ploeg was Egon 
van Kessel. 
In een interview in het AD van 12 juni 2008 
staat: ‘Start en finish waren voor het Lenin-
stadion.’ vertelt Van Kessel. “We reden ook 
langs het Kremlin. Om de 100 meter stond 
een militair met een groot machinegeweer. 
Het was het laatste jaar van het IJzeren 
Gordijn. We werden geklopt door Italië, maar 
eindigden wel voor de Sovjets. Na 40 van de 
70 kilometer haalden we de Amerikanen in. 
De Sovjet-official in onze auto was daar heel 
enthousiast over.” 

In de Amerikaanse ploeg reed, behalve Bobby 
Julich, een renner mee die later geschiedenis 
zou schrijven: de 17-jarige Lance Armstrong.

Het rugnummer dat hij in de wegwedstrijd op de Olympi-
sche Spelen droeg bewaart Richard zorgvuldig.

Meteen na de finish bedankt Erik Dekker (zilver) Richard 
Groenendaal. 
(foto uit YouTube-filmpje https://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=7mZWHfRu_DM)
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gen in een slokdarmontsteking die op haar beurt 
weer het gevolg was van een lek in het midden-
rif. Alleen rust was de oplossing. Weg wegsei-
zoen én weg basisconditie. Twee maanden 
mocht hij niets doen. Vanaf half augustus mocht 
hij weer voorzichtig opstarten en in de crossen 
zou hij zijn conditie dan op peil kunnen gaan 
brengen. Een behoorlijke dip dus.

Maar dat veranderde snel. Het geluk lachte 
hem vrij plotseling toe. In 1993 kwam de grote 
omslag in het veldrijden. De indeling van ren-
ners ging op de schop: amateur was je tot je 23e 
jaar en daarna trad je toe tot de elite. Dat kon 
als amateur én als prof. Deze reden samen in 
één wedstrijd, maar er werden wel twee aparte 
klassementen opgemaakt. Ook werd er door 
de UCI een wereldbekerklassement ingesteld 
waarvan de punten bijeengefietst moesten 
worden in vele internationale veldritten overal in 
Europa. Het prijzenschema, verbonden aan het 
eindklassement was meer dan goed en ook de 
startgelden en prijzengelden van alle wereldbe-
kerwedstrijden werden gegarandeerd goed. Er 
viel plotseling een dikke boterham te verdienen 
in de discipline die Richard het best lag.

De keuze was toen niet moeilijk meer. “Ik ga 
als prof crossen”, was zijn definitieve besluit en 
‘de wereld’, ofwel België, Nederland en verre 
omstreken heeft het geweten. Zijdelings moet 
hier vermeld worden dat van zijn generatie, 
zoals reeds gezegd, slechts een enkeling profes-
sioneel wegrenner is kunnen worden. Achteraf 
gezien goed verklaarbaar want niet de natuur, 
maar het snoeppotje bleek kracht en snelheid 
te geven. Over geluk gesproken, Richard is die 
moeilijke keuze bespaard gebleven. Hij reed zijn 
veldritten puur naturel, geheel op eigen kracht.

Tijdens zijn loopbaan als amateur wegrenner fietste Richard met jongens die later de top bereikten. Hier rust hij even uit 
met Michael Boogerd. (foto familiearchief Richard Groenendaal)

(foto familiearchief Richard Groenendaal)
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Veldrijder
Als jonge vent had Richard zijn conditie na zijn 
ziekte aardig snel weer voldoende op peil, maar 
omdat een echte, stevige basisconditie ontbrak, 
reed hij met wisselend succes. Ook het feit dat 
de wedstrijden van de wereldbekercompetitie 
in diverse Europese landen verreden werden, 
was aanzienlijk vermoeiender. Frankrijk, Spanje, 
Italië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Tsje-
chië en uiteraard Nederland organiseerden de 
diverse wedstrijden. Het kon zo maar gebeuren 
dat je in één weekend een wedstrijd in Milaan 
moest fietsen, door moest rijden naar Spaans 
Baskenland voor de volgende cross en dat je 
daarna pas weer terug reed naar je eigen bed. 
Heel vermoeiend, maar ook heel uitdagend. 
Dankzij Frans Schouten en Rien van der Pol, 
zijn chauffeurs, kon Richard tussendoor redelijk 
zijn rust pakken. Maar ze kwamen dan wel alle 
drie ‘kapot’ weer thuis aan.

In januari 1994 werd het NK in het eigen dorp 
verreden. De Gestelse Renners en Golfclub De 
Dommel sloegen de handen ineen. Er werd een 
mooi en selectief parcours uitgezet rondom de 
golfbaan en Richard pakte, tot groot enthousias-
me van het talrijke publiek, de titel bij de ama-
teurs. Hij bleef Diessense Henk Baars en de rest 
duidelijk voor. In datzelfde jaar moest de Ries bij 

het WK alleen zijn meerdere erkennen in de Vla-
ming Paul Herreijgers. Met zilver was hij content, 
maar het smaakte wel naar iets nog mooiers. 
De droom van een gouden WK-plak zou hem 
jarenlang niet loslaten en vooral ook flink parten 
gaan spelen. Hij maakte als amateur in de ploeg 
van Jo Piels het seizoen af, om daarna over te 
stappen naar de profgelederen.
 
Rijkdom?
Richard tekende in 1995 zijn eerste profcontract 
als veldrijder bij American Eagle/Concorde. Zijn 
gegarandeerde jaarsalaris was ƒ 15.000. Kleding 
en materiaal kwamen voor rekening van de spon-
sor. Daarnaast kon hij met startgeld en prijzen-
geld zijn inkomsten opschroeven. Uiteraard was 
dit prestatieafhankelijk: hoe beter de uitslagen, 
des te hoger de start- en prijzengelden.
Richard had het grote voordeel dat hij nog 
thuiswonend was. Hij kon de gok van een prof-
bestaan best nemen, want moeder Ine zorgde 
nog beter voor haar fietsende zoon dan dat ze al 
deed voor haar crossende man. Een grote rijk-
dom dus, maar nog niet in harde guldens. Wel 
een goed belegde boterham en hij kon voortaan 
al zijn tijd besteden aan zijn hobby, zijn sport, 
zijn ambitie en zijn uitdaging om door conse-
quent en goed trainen steeds beter te worden. 
Dat was immers zijn lol.

In 1994 werd Richard in eigen dorp Nederlands kampi-
oen veldrijden bij de amateurs. Henk Baars en Edward 
Kuyper droegen hem op handen.  (foto familiearchief 
Richard Groenendaal)

Concorde was een 
Nederlands merk 
van racefietsen en 
raceframes, plus 
ook een frame 
voor veldrijden en 
baanwielrennen. 
Het was in de jaren 
zeventig in de markt 
gezet door Veltec, 
een bedrijf dat 
handelde in fietsen 
en fietsaccessoires. 
In 2009 werden voor het laatst Concordes 
verkocht. In 2012 ging Veltec zelf failliet.

Concorde fabriceerde de frames niet zelf. 
Frames werden volgens specificatie betrok-
ken bij andere fabrikanten. Het opbouwen 
gebeurde bij Veltec in Valkenswaard. Veltec 
voerde naast het merk Concorde ook het 
merk American Eagle voor mountainbikes.

bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Concorde_(fiets)
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Weer Olympisch goud?
Nóg een keer deelnemen aan de Olympische 
Spelen was bij Richard ook door zijn hoofd 
blijven spelen. Barcelona was zo’n prachtige 
ervaring geweest, dat mocht nog wel een keer 
gebeuren. Een groot nadeel van het veldrijden 
was echter dat het geen Olympische discipline 
was en dat ook niet zou worden, in tegenstel-
ling tot het weg- en baanrennen. Wel was er 
een nieuwe wielrentak ontstaan in de vorm van 
mountainbiken en die sport zou in 1996 voor 
het eerst Olympisch worden. “Dat lijkt toch op 
mekaar. Dat moet toch kunnen lukken!” En weer 
dacht hij geluk te hebben, want de Olympische 
Spelen werden ook opengesteld voor professio-
nele deelnemers.
Ambitieus als hij was, ging hij ook deze uitda-
ging aan. Richard ging het veldrijden met het 
mountainbiken combineren. Hij werd daarin 
ook wel een nationale topper door o.a. in 1997 
een keer het NK te winnen, en één keer in een 
wereldbekerwedstrijd als vijfde te eindigen. Maar 
vooral ontdekte hij dat het zijn ding niet was. 
“Een mountainbike is veel zwaarder en ook het 
op snelheid komen en blijven vereist veel meer 
krachtwerk. En ik bén geen krachtpatser. Ik kan 
geen grote weerstanden rond krijgen. Ik rijd 

een redelijke tijdrit op karakter, maar ik heb een 
begrenzer in me op 48 km/h. Ik ben veul meer 
unne pielerd.” Aldus Richard zelf. “Ik moet het 
hebben van goeie bochtjes, lekker fel afzetten, 
klooien in de modder ofwel van souplesse en 
techniek. En het allerbelangrijkste is natuurlijk 
dat je goed weet wat je níet kunt.” Het mountain-
biken liet hij over aan Bart Brentjes en die stelde 
niet teleur. Hij pakte die gouden Olympische 
medaille.

Hoogtepunt
Wat hij ook bijzonder koestert is, dat zijn droom 
is uitgekomen. Pakte hij in 1994 en 1995 al het 
WK-zilver, het heeft tot het memorabele jaar 
2000 geduurd voordat hij het WK-goud om de 
nek kreeg gehangen. En net als bij zijn eerste 
nationale titel, gebeurde dat weer op en rond de 
golfbaan in zijn eigen woonplaats en liet hij zo-
doende niet alleen zijn grote schare supporters, 
maar ook heel veel andere dorpsgenoten deel-
genoot zijn van deze bijzondere gebeurtenis.

Het WK-veldrijden in Sint-Michielsgestel was 
één groot feest. Of toch niet? In ieder geval niet 
voor de nummers twee en drie, de Vlamingen 
Mario de Clerck en Sven Neijs. Geen lachje kon 

Omdat moutainbiken een Olympische sport werd, 
probeerde Richard Groenendaal uit of dat iets voor hem 
was. (foto uit familiearchief Rein Groenendaal)

Eindelijk wereldkampioen, en nog wel in Sint-Michielsge-
stel. (foto van website http://www.sportclinics.nl)
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eraf bij deze twee. Sven stond zelfs huilend op 
het podium. Hoe kan zoiets dan toch? Een mooi 
verhaal.Sven was dat jaar de ‘coming man’ en 
Mario de wereldkampioen van de voorgaande 
twee jaren. Sven won, mede dank zij Rabo-
ploeggenoot Richard, flink wat wedstrijden en 
werd daardoor razend populair in Vlaanderen. 
Méér nog dan de wereldkampioen. De grote 
wedstrijden voor de wereldbeker waren veelal 
voor Richard zelf. Zo wist Sven dat hij er nog 
niet was en kon Richard zich wat verstoppen en 
in alle rust toewerken naar dat WK in eigen dorp. 
“Want dat ik nog niet eerder wereldkampioen 
was geworden lag vooral aan de te grote focus 
daarop. Ik wilde gewoon veel te graag. Dan ga 
je jezelf te veel druk op leggen, te hoge eisen 
stellen en dus de zaak forceren. En dan weet je 
het… te veel sleet en dus geen topvorm tijdens 
die bijzondere wedstrijd.”

Door zo gedurende het seizoen te coursen werd 
Sven de haas waarop gejaagd moest worden 
en was Mario gefrustreerd dat niet hij, de we-
reldkampioen, maar Sven, de meeste aandacht 
kreeg. Richard kon zich wat meer in de luwte 
nestelen en bedenken hoe hij die twee concur-
renten tegen elkaar zou kunnen uitspelen. Hij 
bedacht een plan, samen met zijn ploeggenoten 
van de nationale selectie. Meteen na de start 
plaatste hij een scherpe demarrage en ging 
ploeggenoot Wim de Vos ‘op z´n gemak’ op plek 
twee rijden om zo het nodige afstopwerk te doen. 
Richard was weg! Maar wie haalde hem terug?

Vooraf was bedacht, en vooral ook gehoopt, dat 
Sven zou vinden dat Mario het werk moest doen. 
Die was dat aan zijn stand verplicht want hij was 
titelverdediger. En Sven hoefde niet per se ach-
ter een Raboploeggenoot aan te fietsen. Mario 
zei: “Gij bent nu toch ´t manneke. Nou, allez 
dan…” En zo werd er een tijdje niet gejaagd op 
haas Groenendaal en kon deze zijn voorsprong 
uitbouwen. Toen de jacht geopend werd, was het 
in feite al te laat. Wel moest Richard tot aan de 
laatste ronde volle bak vooruit want er werd echt 
niet in de remmen geknepen.

Maar Richard had die dag een absolute topdag 
en liet niet meer met zich sollen. In zijn laatste 
omloop kon hij innerlijk al genieten van de toejui-
chingen van de massaal toegestroomde Ge-
stelnaren die rijen dik in de finishstraat stonden 
samengepakt. Meteen na de finish werd Richard 
omringd door veiligheidsmensen die hem be-
geleidden naar zijn verzorgingswagen om zich 

wat op te frissen voor de huldiging. Zijn trotse 
86-jarige opa Mieske wilde, met hulp, per se 
de wagen in om zijn kleinzoon te feliciteren. De 
dienstdoende beveiliger had daar geen bezwaar 
tegen. Dat was een mooi moment.
Bij de uitreiking van de medailles zagen we 
helaas geen echt blije gezichten en dat deed 
eigenlijk flink afbreuk aan de geleverde prestatie. 
Richard was die dag gewoon de beste en ver-
diende de wereldtitel volkomen. Maar tot op de 
dag van vandaag denken onze zuiderburen daar 
anders over heeft hij geen collegiale gelukwen-
sen van hen gekregen. 

“Het was geweldig om mee te maken, maar toch 
ook niet het allermooiste. Dat was het fietsen zelf, 
want diep in mij ben ik, als prof, eigenlijk altijd die 
liefhebber gebleven: lekker pielen in het veld en 
lekker klooien in de modder. Dat was de lol.”

Carrière
Na zijn contract bij American Eagle/Concorde 
maakte Richard in 1996 de overstap naar de 
Rabobankploeg. Bij deze ploeg zou hij onder 
contract blijven tot bijna aan zijn pedaleurspensi-
oen. Tot en met zijn 36e jaar heeft hij top kunnen 
trainen en wedstrijden kunnen rijden. In 2008 
tekende hij nog een contract bij AA-drinks. Die 
laatste twee jaar kon hij nog wel zijn ding doen 
en ook nog voldoende verdienen, maar zijn lijf 
begon al te protesteren. Voluit trainen was niet 
meer mogelijk, het herstellen ging steeds langer 
duren. Kortom, het bleek versleten werk te zijn. 
In 2009, op bijna 38-jarige leeftijd, zet ‘onze Ries’ 
een punt achter zijn actieve carrière op de fiets. 

Wellicht had hij gedurende zijn lange wielerloop-
baan van bijna 25 jaar toch te veel gevraagd van 
zijn lichaam en was het allemaal niet altijd even 
gezond geweest. Maar we hoeven zeker geen 
medelijden met hem te hebben, want “het was 
een fantastische tijd en ik heb er absoluut geen 
spijt van!”

Na zijn carrière als renner is Richard, na een 
jaar ploegleiderschap bij AA-drinks, weer in 
dienst gegaan bij de Rabobank. Hij traint er de 
weg- en veldrijtalenten en doet dat met enorm 
veel plezier. In de loop van zijn tijd als actief 
renner heeft hij veel expertise opgebouwd en 
die wil hij dolgraag delen met en overbrengen op 
de talrijke talenten die we in Nederland hebben. 
Zeker ook hoe het niet moet. “Want verkeerd 
trainen en focussen heeft zeker een snellere 
sleet tot gevolg.”
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Voor vader Rein was de spanning tijdens de WK 2000 in 
Sint-Michielsgestel bijna ondraaglijk. (foto uit familiear-
chief Rein Groenendaal)

Geen blije gezichten bij de nummers 2 Mario DeClerc en 3 Sven Nys. (foto van website http://www.sport.be)

In 2008 werd op de Ruwenberg de eerste Grand Prix 
Richard Groenendaal verreden. Richard zelf werd derde. 
Na de wedstrijd nam hij afscheid als veldrijder met een 
diepe buiging voor het publiek. (foto van website http://
www.dailypeloton.com; foto Bart Hazen)
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De Palmares
In dat bijna 25 jaar durende wielrenleven reeg 
Richard de overwinningen aaneen. Zijn oogst 
van ereplaatsen en vele bronzen, zilveren en 
gouden medailles is fenomenaal te noemen.

Nationaal kampioen nieuwelingen
1985-1986 en 1986-1987

Nationaal kampioen junioren
1987-1988 en 1988-1989

In 1989 tevens Wereldkampioen junioren in Pont 
Chateau en tweede bij de ploegentijdrit op de 
weg in Moskou

Nationaal kampioen amateurs
1989-1990 en 1990-1991
1991-1992 en 1992-1993

In 1992 lid van de Nederlandse wegploeg bij de 
Olympische Spelen van Barcelona. Hij brengt de 
zilveren Erik Dekker in de finale naar de juiste 
plek.

Algemeen nationaal kampioen
1993-1994 en 2e 1994-1995

Nederlands kampioen mountainbike
1995-1996 en 1996-1997

Nationaal kampioen veldrijden elite
1995-1996 en 2e 1996-1997

Nationaal kampioen
1997-1998 en 1998-1999
1999-2000 en 2000-2001

In 2000 ook Wereldkampioen veldrijden elite in 
zijn eigen woonplaats Sint-Michielsgestel.

In de periode 2001 t/m 2009 wist hij nog twee 
nationale titels, drie tweede plaatsen en twee 
derde plaatsen te veroveren op het NK.

Zoals gezegd werd er gestreden om het Wereld-
bekerklassement en het klassement Superpres-
tige. Ook hierin geen gebrek aan succes. De 
wereldbeker werd drie keer veroverd terwijl de 
Superprestige tweemaal in huize Groenendaal 
terechtkwam.
In totaal wist Richard in die al die jaren zo’n 200 
keer als eerste te finishen. Het tekent hem ook 
dat hij het precieze aantal echt niet meer weet.

Een bijzondere prijs kreeg Richard in 2009, 
het jaar van zijn afscheid. Het was de Peter 
Post Carrièreprijs, die dat jaar voor het eerst 
werd uitgereikt. Richard kreeg het beeldje uit 
handen van Peter Post zelf. Later drong pas 
tot hem door dat het toch wel bijzonder was, 
dat hij, een veldrijder, de prijs kreeg voor zijn 
glansrijke carrière en omdat hij veel betekend 
had voor het Nederlandse wielrennen. Het 
veldrijden is immers maar een kleine tak bin-
nen het wielrennen in Nederland. Tot nu toe 
kreeg nog maar één wielrenner deze prijs: 
Joop Zoetemelk in 2011.

Het gezegde “zo vader, zo zoon” is niet helemaal van 
toepassing op Rein en Richard Groenendaal. Links de 
medailles die Richard won in Nederlandse wedstrijden, 
rechts die van Rein. (foto Heemkundervereniging De 
Heerlijkheid Herlaar; Thijs Braam)
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Als eerbetoon aan onze Gestelse fenomenen 
wordt er, na het afscheid van Richard Groenen-
daal, toch weer jaarlijks een nationale veldrit 
georganiseerd voor alle ca-tegorieën. Nu op het 
terrein van De Ruwenberg, in samenwerking met 
de Rabo-bank. Het doel hiervan is de Neder-
landse jeugd een mooie gelegenheid te bieden 
hun krachten met elkaar te meten in de ‘Grand 
Prix Groenendaal’. En als het even kan worden 
ook toppers als Lars Boom en Lars van der Haar 
of Marianne Vos en Sanne van Paassen aan de 
start gevraagd. Maar zonder extra sponsoring 
zijn die zelfs niet meer haalbaar voor deze gratis 
toegankelijke wedstrijd.

Wel wordt er ook nog een ‘wedstrijd in de wed-
strijd’ georganiseerd: de Rabo Dikke Banden 
Race. Deze is bedoeld voor de jeugd van de 
basisschool. De kinderen kunnen zich via de 

school gratis inschrijven en er wordt gefietst in 
leeftijdscatego-rieën. Zelfs als je geen crossfiets 
en geen helm hebt, kun je meedoen want dan kun 
je die gewoon lenen. Er wordt uiteraard gestreden 
om de drie podiumplekken en kei-echte medailles, 
maar alle deelnemers krijgen ook nog eens een 
tas met trakta-ties en wielrenhebbedingetjes. Dit 
alles doet men om die jeugd te besmetten met het 
wielrenvirus. En jawel, het lijkt te gaan lukken…

DE TOEKOMST
Piet Donders

Vanaf 2012 rijdt de jeugd wegwedstrjden, vlakbij de plek waar 
het in 1953 begon. Hier rijdt de groep in de Lookerstraat. 
(foto Stichting Wielerbelang Sint-Michielsgestel)

Er zijn in ons dorp veel wielerwedstrijden georganiseerd. Hometrain-wedstrijden en wilde cros-
sen, avondvierdaagsen op de weg en de Acht van Gestel, amateurwieler-rondes op diverse par-
coursen, nationale en internationale veldritten in Den Houw, op de golfbaan en rond en op De 
Ruwenberg, waaronder viermaal het NK in 1989, 1994, 2008 en 2011 en in 2000 zelfs eenmaal het 
WK. Dit alles leek geschiedenis. De economische crisis sloeg ook in dit métier flink toe. 
Maar toch…
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In 2012 werd er voor het eerst sinds lange tijd 
weer een jeugd-wegwedstrijd geor-ganiseerd 
waaraan door alle categorieën jeugd deelge-
nomen kon worden. En er reden zowaar ook 
Gestelse jongeren mee. De gebroeders Up to 
Grove en de pas 13-jarige Robin Blummel stre-
den voor wat ze waard waren. Daarnaast reed 
Paultje Schuurmans, ook al niet onverdienstelijk, 
mee in het grote peloton.

Is het bange vermoeden dat de wielrensport in 
ons dorp zou doodbloeden dan toch te voorbarig 
geweest? Een korte kennismaking met enkele 
van deze jeugdige ta-lenten.

Paul Schuurmans (1993)
Dat Paultje voor het wielrennen koos was bijna 
vanzelfsprekend. Ome Rein en vooral neef 
Richard waren zijn grote inspiratiebronnen. 
Als fanatiek supporter van Richard ging hij, al 
dromend van een grote toekomst, zijn eerste 
trainingsuren ma-ken op zijn ‘dagelijkse’ mou-
tainbike. In 2008, toen de werkploeg nog maar 
amper bezig was met de voorbereidingen van 
het NK op de Ruwenberg, fietste hij al op dat 
parcours. “Och loat dè mènneke toch”, hoorde 
hij de bouwers en sjouwers den-ken. En hij 
waande zich even Richard. 

Meteen toen het wettelijk mocht spaarde hij met 
krantenwijkjes en vakkenvullen bij de Jumbo de 
nodige centen bij elkaar en in 2009 kocht hij zijn 
eerste crossfiets, werd lid van Wielervereniging 
Schijndel en ging écht fietsen. Voor zijn eerste 
weg-wedstrijdjes zette hij ‘wegwielen’ in die 
crossfiets en reed zo mee. Pa vond het zo aan-
stekelijk, dat hij voor zijn Paul een heuse weg-
fiets kocht. Als tweedejaars nieu-weling startte 
zijn carrière. Hij deed dat niet onverdienstelijk 
en finishte vaak in het peloton. Hij was niet het 
grootste talent, maar had wel dezelfde ambitie 
als zijn neef: trainen en fietsen om zo stap voor 
stap beter te worden en dan door te dringen tot 
de top van Nederland.

Het volgende cross-seizoen, 2009-2010, kreeg hij 
de beschikking over een twee-dehandsje van neef 
Richard. Hij was de koning te rijk en croste bij de 
junioren en wist zowaar in de laatste wedstrijd in 
Haarlem het podium te bereiken: een derde plek. 
Een mooie opmaat voor het wegseizoen.

Hier ontdekte Paul bij zichzelf een nieuw feno-
meen. In de grotere rondes en meer-daagse 
wedstrijden begon hij met minder zelfvertrou-
wen wat onzekerder in het pe-loton te fietsen. 
Maar ook daarin kun je groeien en steeds beter 
worden. Dat was de extra kick! Dit had weer 
tot gevolg dat hij nog gemotiveerder zijn sport 
ging beoefe-nen. In een goede conditie kon hij 
aan het cross-seizoen beginnen. Nog even een 
koppelcours bij zijn club in Schijndel, “want als 
Robin dat vraagt dan doe je dat toch”. 

Toen sloeg het noodlot toe. Een val, een ge-
broken kaak en dus twee maanden uit compe-
titie. Het veldritseizoen bracht niet wat hij had 
gehoopt, ook niet op het NK in eigen dorp. “Het 
liep voor geen meter, ook vanwege die grote 
extra belangstelling voor zijn persoon. De druk 
was te groot.”

Intussen was Paul ook gestart met de ALO-
opleiding, de academie voor lichamelij-ke 
opvoeding. Een fiks karwei naast, maar niet ten 
koste van het wielrennen. Hij wilde er echt alles 
voor blijven doen. Heerlijk vond hij het dat hij 
als tweedejaars junior in de districtsselectie van 
Brabant en Limburg zat met centrale trainingen 
on-der leiding van bondscoach Egon van Kes-
sel. Het werd zijn beste wegseizoen: lek-ker 
meefietsen in het peloton van de besten.

(foto familiearchief Paul Schuurmans)
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Het volgende cross-seizoen moest hij als jonkie 
bij de ‘beloftes’ in één cours met de eliterenners 
stand zien te houden. Hij pikte aan bij afbou-
wend professional Wiland van Gils en leerde een 
hele boel van hem. Echt een kick! Met vertrou-
wen en ambi-tie ging hij in 2012 de weg weer 
op. Hij had zelfs specifieke trainingsschema’s, 
speciale voeding, extra krachttraining en veel 
duurtrainingen. Beter worden en stappen maken 
is immers dé uitdaging.

Het noodlot sloeg nogmaals toe. In het Belgi-
sche Houthalen moest Paul na enkele ronden al 
doodziek uit koers. Hij liet zich door de ouders 
van een maatje afmelden en zijn nummer inle-
veren. Paul ging niets vermoedend, achter in de 
auto liggend, weer naar huis en snel het bed in.

Al vrij snel hoorde hij het gerucht in het peloton 
over een mogelijke dopingaffaire. Via loting 
was hij destijds aangewezen voor de doping-
controle, maar had zich we-gens ziekte voortij-
dig laten afmelden. Ruim een maand later viel 
er een envelop op de deurmat. De boodschap 
was duidelijk: “Wegens het niet verschijnen 
bij de ver-plichte dopingcontrole krijgt u een 
sportschorsing van twee jaar”. Het sloeg in als 
een bom. “Zelfs het dammen in clubverband 
wordt je dan verboden”, klinkt het nog steeds 
verontwaardigd. 

Maar gelukkig heeft hij een andere neef die als 
advocaat door het leven gaat. Deze vond het 
een uitdaging om deze zaak tegen de wielerunie 
te voeren. Na vier maanden juridisch getouwtrek 
werd het uiteindelijk volledige vrijspraak, maar 
het talent was in de knop gebroken. Paul zette 
alles op zijn ALO-studie, ging weer wat andere 
sporten doen en keek anderhalf jaar niet meer 
naar zijn fiets om.

Intussen bevoegd gymleraar, stelde hij zijn ambi-
ties bij. Hij nam de draad wel weer op maar koos 
ervoor om niet als belofte, maar als amateur 
verder door het wielerle-ven te gaan. Daarnaast 
geniet hij nu ook van een voetballeven bij de 
selectie van RKVV Sint-Michielsgstel.

(foto familiearchief Paul Schuurmans)
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Robin Blummel (1999)
Robin vertelt dat hij eigenlijk op zijn vierde jaar 
al besmet werd met het wielervirus. Hij keek 
toen naar de veldrit op De Ruwenberg en wist 
eigenlijk al zeker: “Dè wil ik ok.” Hij vond pa aan 
zijn zijde. Er werd een kinderwielrenfiets aan-
geschaft en sa-men met pa werden de nodige 
kilometers weggetrapt. “Toen kon-ie nog wel 
win-nen, ja.” Op zijn negende jaar werd hij lid 
van Wielervereniging Schijndel. Hij stroomde in 
in categorie 3 en werd daar door leeftijdgenoten 
gewoon op twee ron-den achterstand gereden. 
Een jaar later in categorie 4 was dat al terug-
gebracht tot één ronde en in 5 reed hij al achter 
in het peloton de wedstrijd uit. Een paar keer 
wist hij zelfs als tiende te eindigen. Bovendien 
won hij op die leeftijd bij zijn club, samen met 
Frank Lathouwers, de koppelcours. Hij was blij 
én bedroefd, want deze zege kwam pas na een 
herstart tot stand, omdat zijn eigenlijke maatje, 
Paul Schuurmans, na een val met een gebroken 
kaak naar het ziekenhuis was gebracht. “Daar 
was ik goed ziek van.”

In de laatste jeugdcategorieën, 6 en 7, begon hij 
het zoet van overwinningen pas echt te proeven. 
Liefst twaalf keer wist hij zo’n 30 km cours te 
winnen en nog 16 an-dere podiumplekken waren 
zijn deel. In 2014 rijdt hij, vijftien jaar oud, als 
eerste-jaars nieuweling zijn wedstrijden. Van de 
15 coursen tot nu toe over 40 km wist hij er twee 
te winnen en vijf podiumplekken te veroveren.

Met de Zuid-Nederlandse selectie mocht hij ook 
al in zes klassiekers starten, wed-strijden over 
80-90 km. Daar kunnen zomaar 175 starters 
aan het vertrek staan en als je dan als 15e 
finisht, heb je het als eerstejaars opvallend goed 
gedaan. Bij het NK tijdrijden werd hij, na kwalifi-
catie, toegelaten en wist als tiende te eindigen: 
18,5 km in 25 minuten en 11 seconden, ofwel 
met 45 km/u.
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Robin kent hoegenaamd geen angst in het pelo-
ton. Vandaar ook dat hij (afkloppen) pas enkele 
keren echt hard gevallen is. Een keer moest hij 
opgeven met een ge-kneusde pols, maar de 
andere keer fietste hij gewoon door. Na de finish 
keek je in een diepe beenwond zo op de pezen. 
De adrenaline had zijn werk goed gedaan. Dit 
alles verraadt al de ambitie, de droom, de wens, 
die Robin heeft. Hij wil er echt alles voor doen en 
laten om professioneel wielrenner te worden.“Dè 
is toch kei leuk, fietsen in de Tour de France, de 
klassiekers, op een WK of de Olympische spelen.” 
Zijn omgeving is het helemaal met hem eens.

Conclusie 
De voorzichtige conclusie kan getrokken worden 
dat Sint-Michielsgestel wellicht toch weer enkele 
jonge, ambitieuze en talentvolle wielrenners her-
bergt. Het blijft afwachten of ze ook zulke mooie 
carrières op gaan bouwen als vader en zoon 
Groenendaal. Want naast talent is daar vooral 
ook plezier, karakter, doorzettings-vermogen, fo-
cus en steun uit je directe omgeving voor nodig. 
Wellicht dat de redactie van Den Heertgang in 
2075 hier weer een mooi verhaal over kan pu-
bliceren, maar dan met Robin in de rol van oude 
coryfee.

Geen voorgrond zonder achtergrond
Het Wereldkampioenschap in 2000 in ons dorp 
was een sterk staaltje van gemeen-schapszin. 
Drie jaar is het Wielerbestuur bezig geweest om 
dat evenement naar hier te halen. Veel tijd en 
energie vergde het overleg met de betrokken 
instanties: UCI, het provincie- en gemeentebe-
stuur en natuurlijk, naast hoofdsponsor Rabo-
bank met de nodige subsponsoren (de Club 
van 10.000 gulden). En toen dat was gelukt, 
begon het pas!
Ruim 300 vrijwilligers zijn een week bezig 
geweest om de daadwerkelijke organi-satie op 
poten te zetten. De samenwerking met de golf-
club en alle omwonenden verliep op rolletjes. 
Geen enkele wanklank en als kers op de taart 
de gedroomde winnaar, onze Ries.

Bij alle geïnterviewde renners bestaat grote 
waardering voor de parcoursbouwers en 
-sjouwers. Steeds opnieuw bij elk evenement, 
en dat waren er vele, hebben zij de bereidheid 
getoond om er vol voor te gaan. Zonder hun 
onmisbare bijdrage ben je nergens en kom je 
nergens. Daarom ook hier: hulde aan al die 
vrijwilligers die anoniem hun bijdrage hebben 
geleverd, om de Gestelnaren te laten genieten 
van vele mooie wielerwedstrijden in het eigen 
dorp. 

Met dank aan: 
Sien van Breugel, Wil Sterks, Egbert Livius, 
Henk Rijkers, Adriaan Rutten en alle geïnter-
viewde renners.

Toen Toon van Hout stopte met fietsen, schreef een sup-
porter voor Toon dit gedicht. 
(bron: plakboek van Toon van Hout – familiearchief)
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Piet Cooijmans is 18 jaar op deze foto uit 1934. 
Tot nu toe is dit de oudste foto va een Gestelse 
wielrenner die bij de heemkundevereniging bekend is. 
(bron: familiearchief Frans Cooijmans)

EEN FOTO UIT DE OUDE DOOS


