INTERNATIONALE BESTRONICS

ACHT VAN BLADEL
24-25-26 juni 2022

Klasbakken op
de kasseien

Vacature
Kanter/Zetter

Full-time / Part-time

Allround Draaier

Full-time / Part-time

ǶǶȲȌɐȁƮIȲƵɹƵȲ

Full-time / Part-time

Wij bieden jou:
- Goede primaire en secundaire voorwaarden.
- Prettige werksfeer binnen een gezonde organisatie.
- Mogelijkheid tot volgen van opleidingen en/of cursussen.
Denk jij een geschikte kandidaat te zijn voor een van deze functies?
Bel of mail naar Robin van de Brande
Tel: 0497 - 384030
Mail: Robin@vandebrandemetaal.nl
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STICHTING WIELEREVENEMENTEN HET SNELLE WIEL WORDT STICHTING WIELEREVENEMENTEN BLADEL

Nieuwe naam, nieuw logo
Twee jaar staan te popelen om een prachtige
internationale wielerkoers neer te zetten en twee
jaar een ‘no go’ krijgen. En dat allemaal vanwege
corona… Een zure appel voor een enthousiaste club
als de Stichting Wielerevenementen Bladel – ja, een
nieuwe naam, daarover later meer. Vorig jaar was de
teleurstelling helemaal groot. Eén dag nadat de Acht van
Bladel op de agenda stond, ging ons land weer ‘open’,
kon alles weer doorgaan.

Voorwoord koersdirecteur
Richard van Hout

Het waren twee moeilijke jaren. Voor iedereen, ook voor
ons. Want houd sponsors en vrijwilligers maar eens
enthousiast, als er geen wedstrijden meer zijn om naar uit
te kijken.
Toch hebben we de voorbije jaren zeker niet op onze
lauweren zitten rusten. Integendeel. We hebben onze
naam veranderd. Van Stichting Wielerevenementen Het
Snelle Wiel naar Stichting Wielerevenementen Bladel.
Dezelfde naam dragen als de plaatselijke wielerclub, waar
we ooit uit zijn voortgekomen, zorgde nogal eens voor
verwarring. Vooral bij sponsors. ‘Maar wij steunen jullie
toch al?’ Nee, dus…
Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo. De wielrenner
in de kleuren geel en lila heeft plaats gemaakt voor
een schakel uit een fietsketting in de kleuren rood en
blauw. Waarom een schakel? Omdat onze koers een
belangrijke schakel is in de ontwikkeling van coureurs.
Een fietsketting hoeft maar één schakel te missen om niet
meer te functioneren. Zo belangrijk willen we onze koers
niet maken, maar proeven aan een meerdaagse wedstrijd
met internationale concurrentie is wel een belangrijk
groeimoment voor toekomstige profs.
Ook de organisatie bestaat uit schakels: bestuur,
vrijwilligers, sponsors, politie – we kunnen niet zonder
elkaar om gesmeerd te opereren.
Verder hebben we nog een ‘gevecht’ moeten leveren voor
onze datum. Op de zaterdag (25 juni) had de KNWU het
NK voor junioren willen houden. Een wel heel ongelukkige
keuze. Gelukkig gaf onze status als UCI-wedstrijd de
doorslag en is de bond uitgeweken naar een andere
datum.
We hebben de afgelopen jaren ook ijverig geprobeerd om
onze vrijwilligers enthousiast te houden. Vorig jaar was
er geen koers, maar wel een barbecue om gezellig even
bij te praten. Toch zijn er wel enkelen afgehaakt. En niet
eens vanwege corona, maar wel vanwege de leeftijd. Onze
steunpilaren worden een dagje ouder, staan hun plaats

graag af aan jongeren, maar die zijn helaas wat minder
goed te vinden. Ze hebben drukke agenda’s en willen niet
te veel ‘verplichtingen’.
We moeten het dit jaar doen zonder de hulp van onder
meer Huub de Kort, Wil Vosters, Piet van Dorst, Toon
Daniëls, Louis Hollebekkers, Kees Klessens, Ad de Kort, Jan
Peijs, Cees Hamers en het Neterselse duo Jan van Limpt
en Wim Vissers. Jarenlang stonden ze voor ons klaar. Ze
waren kleine schakels (denk aan ons logo) in het geheel,
maar onmisbaar. Aan alle vrijwilligers: BEDANKT! – in
hoofdletters!

WETHOUDER DAVY JANSEN VAN BLADEL:

‘Fijn dat het weer kan: ‘gewoon’ gezellig samenzijn’
Wat is het een verademing dat we eindelijk weer
‘gewoon’ allerlei evenementen in onze gemeente hebben.
Gelukkig is ‘de Acht van Bladel’ er daar ook een van! Ik
heb het wielerevenement echt gemist en met mij veel
andere inwoners en renners ook.
En hoewel mijn sportieve kwaliteiten nooit op de
wielrenfiets tot uiting kwamen, maar meer op de grasmat
van V.V. Bladella, ben ik toch heel trots op dit mooie
sportieve feest. Want zodra je op vrijdag de renners
en de ploegleidersauto’s ziet verzamelen rondom het
gemeentehuis, begint het te kriebelen. Als je ze daarna
in volle vaart voorbij ziet denderen, waan je je bij de
eindsprint van de Tour de France op de Champs Élysées.
Op vrijdag de 24e juni wordt door de junioren de eerste
etappe gereden. Een flinke tocht van 108,6 kilometer.
Ik doe het ze niet na, maar dat zal u niet verbazen. Op
zaterdag 25 juni start de tweede etappe in Lierop; ook
een dorp met een groot wielerhart. Aan het einde van de
middag worden de renners na een tocht van maar liefst
120 kilometer aan de finish in Bladel verwacht.
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Op zondag wordt de derde etappe van 94,6 kilometer in de
ochtend gereden, gevolgd door de individuele tijdrit in de
middag.
Spektakel is bij de Acht van Bladel altijd gegarandeerd,
maar dit jaar kijk ik vooral uit naar het ‘gewoon’ gezellig
samenzijn met andere dorpsgenoten en wielerliefhebbers.
Omdat het weer kan en omdat ‘gewoon’ eigenlijk ook
heel bijzonder is gebleken. Daar zijn we ons extra bewust
van door de impact die corona op ons leven had sinds
begin 2020. Daarnaast weet ik dat evenementen als deze
alleen mogelijk zijn door de inzet van vele vrijwilligers en
dankzij de steun van vele partners en sponsors. Ook dat is
bijzonder te noemen.
Ik hoop u te zien bij de Acht van Blaal!
Davy Jansen,
wethouder gemeente Bladel

MAAK KENNIS
MET ONZE
MEESTERKNECHTEN!
HAPERT AZURE
De krachtigste alleskunner.

HAPERT COBALT
De sterkste kipper.

HAPERT INDIGO
De robuuste transporter.

HAPERT SAPPHIRE
De hoogwaardige gesloten wagen.

HOOFDSPONSOR HAPERT AANHANGWAGENS WENST ALLE
DEELNEMERS VAN DE ACHT VAN BLADEL VEEL SUCCES!
DE STERKSTE AANHANGWAGENS KOMEN UIT
ONZE EIGEN BRABANTSE KEMPEN.
MEER WETEN? GA NAAR HAPERT.COM.
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INTERNATIONALE TOPPERS AAN DE START IN BLADEL – NIEUW: KASSEIENKLASSEMENT!

Wie wordt de opvolger
van Lars Hohmann?
Het is alweer drie jaar geleden dat
de laatste winnaar van de Acht van
Bladel werd gehuldigd en dat was Lars
Hohmann, inmiddels elite-amateur en
onlangs nog succesvol in de Omloop
van de Houtse Linies (vijfde). Wie o
wie wordt zijn opvolger en mag zijn
naam bijschrijven op een lange lijst vol
prominente namen? We vroegen het aan
Tom Schellekens die voor de Acht van
Bladel het deelnemersveld samenstelde.
‘Voorspellen is altijd lastig’, stelt Tom,
‘maar de winnaar zou zomaar eens een
buitenlander kunnen zijn.’ Het zijn sterke
teams uit België, Frankrijk en Duitsland die
in Bladel aan de start verschijnen. Zo stelt
de Franse formatie AG2R, ook sponsor van
een profploeg, de belofte Niels Michotte
op, die dit jaar Parijs-Roubaix voor junioren
won. Ook Engeland en Oostenrijk komen
met sterke teams naar de Acht.
‘Duitsland stuurt de nationale selectie.
Stuk voor stuk renners die in het
klassement kort kunnen eindigen.
Australië, nog zo’n topteam. De renners
die naar Bladel komen, zullen later dit jaar
aan de start verschijnen van het WK, dat
in Australië wordt gehouden. Voor eigen
publiek zullen zij willen schitteren. Dat
doen ze met een gedegen voorbereiding.’
Maar ook de Nederlandse afvaardigingen
hebben kanshebbers in hun midden. Zo
komt Willebrord Wil Vooruit met Jasper
Huitema, Elmar Abma, Tamar Spiero en
Menno Huizing naar Bladel. ‘Die kunnen
stuk voor stuk het eindklassement winnen’,
stelt Schellekens. ‘Waarbij Abma toch wel
de man met de beste papieren is.’
Sterke teams zijn verder: WPGA met Julian
Vergouw en Viego Tijssen, het Limburgse
Waterslee komt met Juul Nagengast en
Raphael Mouton, Wielerzone zet Stef

STICHTING WIELEREVENEMENTEN ZOEKT ONDERSTEUNING
Een internationale wielerdriedaagse organiseren is elk jaar weer een uitdaging. Ben jij
wielerminded en wil je daar graag een bijdrage aan leveren? Kom dan eens met ons praten.
De koffie staat klaar! Naast de Acht organiseren wij ook de jaarlijkse fietsvierdaagse in de
zomer en een MTB-tocht in de herfst. Contactadres: achtvanbladel@gmail.com
Koning en Vincent van Dorp in. Andere
kanshebbers: Maxime Dubois (StreetjumpAbloc), Jari Prins en Hidde Swart (De
Jonge Renner), Marvin Peters (Merida
Adelaar Development Team) en Thom
van Herwaarden, die uitkomt voor WV
Schijndel).
Kasseienkoning
De opvolger van Lars Hohmann?
‘Dat wordt sowieso een topcoureur’, stelt
Schellekens. ‘Wie geen klasse in huis
heeft, blijft geen drie dagen overeind.
Zeker niet op een parcours zoals in Bladel
met de nodige kasseistroken.’
Het is zaak om daar goed mee van voren
te zitten en dat je bij voorkeur het fietspad
opzoekt, zodat je niet over de steenbonken
hoeft, die daar zo’n honderd jaar geleden
werden neergelegd. Kasseistroken worden
steeds zeldzamer in Nederland. Gelukkig
behoren ze bij het historisch erfgoed
en zullen ze niet zomaar verdwijnen.
Omdat het passeren van kasseistroken
stuurmanskunst vergt, heeft het bestuur
van de Acht van Bladel dit jaar voor het
eerst een kasseienklassement in het leven
geroepen. De winnaar van dat klassement
mag zich de kasseienkoning noemen en
krijgt, net zoals in Parijs-Roubaix, een kei
als extra prijs mee naar huis. Na zijn zege
in de Hel van het Noorden zou dat zomaar
eens Niels Michotte kunnen zijn…
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PURE WATER
ELK EVENEMENT, OVERAL TER WERELD

WIJ ZORGEN VOOR WATER
WATER IS ONZE SPECIALITEIT
Veilig drinkwater uit de kraan met de juiste druk.
Een probleemloze en milieuvriendelijke afvoer
van het gebruikte water.

info@mtd.net | www.mtd.net
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Acht van Bladel 2022
Programma

Ploegenvoorstelling op de markt

Vrijdag

24-06-2022

15.45 uur

Vrijdag

24-06-2022

1e etappe

108,6 km

18.00 uur

20.35 uur

Zaterdag

25-06-2022

2e etappe

120,0 km

13.30 uur

16.26 uur

Zondag

26-06-2022

3e etappe

92,6 km

09.30 uur

11.42 uur

Zondag

26-06-2022

4e etappe

8,6 km

15.00 uur

17.00 uur

Klassementstruien
Klassement

Kleur

Sponsor

Algemeen klassement

Geel

BESTRONICS

Puntenklassement

Oranje

SOLAR AT WORK

Sprintklassement

Blauw

MTD

Combinatieklassement

Rood

VDL

Jongerenklassement

Wit

VAN HOOF

Kasseienklassement

Grijs

HAPERT

Strijdlustigste klassement

Groen

INTERFOOD

Ploegenklassement

Hypotheekhulp.nl

Afwachtingswedstrijden
Zaterdag

25-06-2022

Nieuwelingen

41,0 km

12.30 uur

13.35 uur

Zaterdag

25-06-2022

Kempencup (Recreanten)

41,0 km

14.00 uur

15.05 uur

Zondag

26-06-2022

Elite-Beloften zonder contract/amateurs

82,0 km

12.30 uur

14.40 uur

A L L E I N F O R M AT I E V I N D J E O P W W W. AC H T VA N B L A D E L . N L

Winnaars Acht van Bladel
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
21e
22e
23e
24e

1949 Marius Romeynsen, Eersel
1950 Piet Smolders, Bladel
1951 Toon Stommels, Helmond
1952 Pieter de Jong, Made
1953 C. Plasmeyer, Voorhout
1954 Manders, Eindhoven
1955 G. Duinmeyer, Beverwijk
1956 H. Koger, Haarlem
1957 Gerard Cuvelier, Nieuw-Vennep
1958 Gerard Wesseling, Halfweg
1959 Gerrit Schuling, Den Haag
1960 C. Nooteboom, Rotterdam
1961 Henk Cornelisse, Amsterdam
1962 Herman Meyer, Zaandam
1963 Joop van Boheemen, Amsterdam
1964 Jan Buis, Zwanenburg
1965 Jac van Kessel, Deurne
1966 Peter Vonck, Sint Jansteen
1967 Ab Klayssen, Biervliet
1968 Rob Engel, Amsterdam
1969 Peter Romeyn, Goes
1970 Ad Dekkers, Udenhout
1971 Alfons Veelers, Ootmarsum
1972 Ton ter Harmsel, Lage Zwaluwe

25e
26e
27e
28e
29e
30e
31e
32e
33e
34e
35e
36e
37e
38e
39e
40e
41e
42e
43e
44e
45e
46e
47e
48e

1973 Michel Jacobs, Bingelrade
1974 Leo van Vliet, Honselersdijk
1975 Michel Taverne, Amsterdam
1976 Jos Lammertink, Wierden
1977 Han van Loon, Mill
1978 John van Asten, Valkenswaard
1979 Johan Lammerts, Bergen op Zoom
1980 Harrie Wolters, Goor
1981 Jan van Dalen, Den Haag
1982 Gert Jakobs, Emmen
1983 Peter van de Klundert, Hoogerheide
1984 Michel Legrand, Amsterdam
1985 Michel Zanoli, Wilnis
1986 Michel Zanoli, Wilnis
1987 Gerard Kemper, Volendam
1988 Richard Groenendaal, St. Michielsgestel
1989 Jeroen Hermes, Liempde
1990 Rik Reinerink, Harberinkhoek
1991 Max van Heeswijk, Baexem
1992 Arno van Zandbeek, Heeswijk-Dinther
1993 Charles Overgaag, ‘s-Gravenzande
1994 Gerben Nijmeyer, Denekamp
1995 Marcel Duijn, Wervershoof
1996 Arthur Rutte, Haarlem
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49e
50e
51e
52e
53e

1997 Arthur Rutte, Haarlem
1998 Jebbe Sluiter, Gemonde
1999 Alfred de Bruin, Stolwijk
2000 Koen de Kort, Liempde
2001 Martijn Maaskant, Zuidland

54e
55e
56e
57e
58e
59e
60e
61e
62e
63e
64e
65e
66e
67e
68e
69e
70e

2003 Albert Timmer, Gramsbergen
2004 Rob Ruijgh, Valkenburg
2005 Fredrik Nolf, Kuurne (België)
2006 Thijs Bezemer, Alphen aan de Rijn
2007 Jetse Bol, Avenhorn
2008 Wesley Kreder, Zevenhuizen
2009 Daan Olivier, Oegstgeest
2010 Danny van Poppel, Moergestel
2011 Steven Lammertink, Enter
2012 Mathieu van der Poel, Kapellen
2013 Andre Looij, Oosterbeek
2014 Peter Lenderink, Ommen
2015 Yannick Detant, Purmerend
2016 Daan Hoole, Zuidland
2017 Daan Hoole, Zuidland
2018 Enzo Leijnse, Amstelveen
2019 Lars Hohmann, Oosterhout

Zonne-energie specialist van de Kempen!
Bladel

Onze zekerheden:
Eerlijk advies
Particuliere installaties
Commerciële installaties
BTW teruggave inclusief
Gemiddelde terugverdientijd
= 5 à 6 jaar
Gebruik van hoogwaardige
materialen
Eigen installateurs
Service en onderhoud

www.solaratwork.nu
Vraag vrijblijvend een offerte aan via:
Whatsapp of email: Tel: 06 14491282
offerte@solaratwork.nu
Volg ons op Facebook! • Solar at Work • Mastbos 12 • 5531 MX Bladel • Tel: 06 14491282 • offerte@solaratwork.nu
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BLADELSE BROERS ANTON EN HANS VAN LIMPT HOOFDSPONSOR VAN INTERNATIONALE ACHT

Bestronics bv
timmert aan de weg
Ze hebben er allebei zin in: drie dagen
wielrennen in Bladel. De data 24, 25
en 26 juni staan al vanaf begin dit jaar
aangevinkt in hun agenda’s. Dan zijn ze
paraat als chauffeur van de jurywagens
en dat voor Anton alweer meer dan dertig
jaar. Hans draait iets korter mee.
‘Als klein manneke was dát al wat ik wilde’,
vertelt Anton in de directiekamer van
Bestronics bv aan de Run in Veldhoven,
tegenover het Máxima Medisch Centrum,
waar ook broer Hans is aangeschoven.
Vader Jan van Limpt leverde destijds
als plaatselijke rijschoolhouder de
voorrijwagen voor de Acht. Anton zat te
springen om die te mogen besturen. Op
zijn negentiende was het zover. Hij heeft
de plek achter het stuur sindsdien niet
meer afgestaan.
Terwijl er in zijn leven toch het
nodige is gebeurd. Al jong nam hij het
makelaarsbedrijf van zijn vader over. Van
Limpt sr. was een veelzijdig ondernemer,
behalve rijschoolhouder was hij ook
makelaar. Later stapte Anton over op het
verkopen van hypotheken onder de vlag
Hypohuis. Dat deed hij ruim twintig jaar.
Toen vond hij de tijd rijp voor ‘compleet
iets anders’. In 2009 verkocht hij Hypohuis
en kócht hij het failliete bedrijf Kestronics
in Best, producent van printplaten.
Van Limpt betrok meteen zijn broer
Hans erbij, tot dan toe in het bankwezen
werkzaam. Het duo veranderde de
bedrijfsnaam in Bestronics en vestigde zich
aanvankelijk op Eindhoven Airport. Het was
het begin van een successtory. Bestronics
is intussen internationaal een begrip op
het gebied van de ontwikkeling, productie
en assemblage van high tech electronics,
met afnemers over de hele wereld. En
niet de minste. Een grote klant is Rituals,
maar er wordt ook samengewerkt met
Vencomatic. Het bedrijf levert track en
trace-systemen voor grote automerken als
Mercedes, Volkswagen en Porsche. Sinds
de aankoop van ontwikkelbedrijf Spinnov
werd de blik nog verder verruimd. Spinnov
bracht onder meer het bedrijf Smart
Goals mee, een online dataplatform voor
sportanalyses.

Bestronics bv wil maatschappelijk
ondernemen. Om die reden wordt de
productie van de printplaten voor een
deel overgelaten aan mensen met een
beperking bij KempenPlus. En om dezelfde
reden kiest het bedrijf als sponsor bij
voorkeur voor jeugdsporten. Behalve in
de wielrennerij (als clubsponsor van Het
Snelle Wiel), is het bedrijf ook actief in
de voetbalsport (PSV) en het paardrijden
(Indoor Brabant en NK springen). De Acht
van Bladel stond hoog op het verlanglijstje.
‘Zo gauw we hoorden dat HAPERT een
stapje terug wilde doen, hebben wij
de organisatie gebeld’, vertelt Anton.
‘We wilden die ondersteuning graag
overnemen.’

Anton (57) en Hans (53) van Limpt zijn al vele decennia als
vrijwilliger bij de Acht van Bladel betrokken. Ze zijn de vaste
chauffeurs van de jurywagens. De twee Bladelse broers
draaien ook als sponsor alweer een aantal jaren mee. Dit jaar
én de komende twee jaar is hun bedrijf Bestronics bv zelfs
hoofdsponsor. ‘De kroon op het werk’, vinden ze allebei.

Anton heeft er intussen acht edities
opzitten, voor Hans is het bij één deelname
gebleven. Anton heeft zowel in Afrika als
in Zuid-Amerika meegedaan. De edities in
Saoedi-Arabië gingen aan zijn neus voorbij
door het plotselinge overlijden van zijn
chauffeur Ton van Genugten en dit jaar
omdat compagnon Hans Stacey niet door
de medische test kwam.

Gebakken eieren
Zowel Anton als Hans bewaart mooie
herinneringen aan de Acht van Bladel in
hun jeugdjaren. Bij de familie Van Limpt
aan de Sniederslaan kwamen steevast
renners zich omkleden en douchen. ‘En de
geur van massageolie hing dan nog zeker
drie dagen in huis’, lacht Hans. Niet dat
ze dat erg vonden, integendeel. Ze kunnen
zich ook nog een editie herinneren dat er
een team uit Finland in de voortuin zat
te eten. Moeder van Limpt zorgde voor de
gebakken eieren.

Mega-afzien
Wat er nou zo speciaal is aan Parijs-Dakar?
‘Het is mega-afzien, maar het is GEWELDIG
om mee te maken’, vindt Anton. Hij
vergelijkt het afzien met wat wielrenners
doorstaan in Parijs-Roubaix. Tien keer
denken dat je doodgaat en toch doorgaan.
Een zelfkastijding die zijn weerga bijna
niet kent. Twee keer brak hij zijn rug in de
befaamde rally, één keer reed hij zelfs nog
een week door met een gebroken rug. Maar
de sfeer… ‘die is zó bijzonder, het voelt als
één grote familie.’

Noch Anton noch Hans koesterde ooit
de wens om zelf te gaan koersen. Anton
fietst wel. En nog veel ook. In de zomer
peddelt hij dagelijks op zijn racefiets vanuit
zijn woonplaats Eersel naar Veldhoven.
‘Eigenlijk is die afstand te kort’, geeft hij
toe. Maar ’s avonds maakt hij dat goed.
Dan bindt hij aan de terugweg nog een
flinke lus vast en draait hij wel vijftig tot
zestig kilometer onder de wielen door.
Hiermee bouwt hij een conditie op, die hij
niet alleen als bedrijfsdirecteur goed kan
gebruiken, maar ook als navigator in de
bekende rally Parijs-Dakar. Want daarin
ligt toch wel zijn grote passie, ook die van
Hans trouwens, als is die – mede omdat hij
nog in de kleine kinderen zit – wat minder
fanatiek. Samen namen ze jarenlang deel
aan rally’s in binnen- en buitenland en
daarna lonkte er volgens Anton nog maar
één doel: meedoen aan Parijs-Dakar.

Anton met Erik Wevers

Anton (links) en Hans van Limpt, vrijwilligers en sponsors van de Acht van Bladel

Die sfeer is wel enigszins vergelijkbaar
met wat hij elk jaar in de Acht van
Bladel aantreft. Het familiaire, de
onderlinge band. ‘Een geweldige koers
van internationale allure’, vinden beide
broers. ‘Je krijgt te maken met juryleden,
met ploegleiders, met de mensen van
de werkploeg, met de renners en het is
natuurlijk geweldig als je die jongens later
naam ziet maken bij de profs.’
Dat de naam Bestronics dit jaar én de
komende twee jaar de gele trui siert, dat
streelt de twee broers. ‘Toch de kroon op
het werk’, vinden ze. Anton: ‘Het is een
fantastisch evenement, dat iedereen kent
die ook maar een beetje van wielrennen
houdt. Bovendien een sterke, professionele
organisatie. Toen de ZLM-Tour een paar
jaar geleden nog een etappeplaats miste,
zetten ze in Bladel de schouders eronder.’
Een mentaliteit die de gebroeders Van
Limpt aanspreekt. Ze kunnen niet wachten
om er in het laatste weekeinde van juni
weer bij te zijn.

Het rallyteam van Bestronics

Anton van Limpt in actie tijdens Parijs-Dakar
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Fris Karton is producent en leverancier
van golfkartonnen verpakkingen. Al ruim
35 jaar produceren wij met passie en
plezier golfkartonnen verpakkingen voor
uiteenlopende producten voor klanten in
Nederland en België. Alles wordt gecreëerd
in onze eigen fabriek door onze kanjers die
dag en nacht voor je klaarstaan.
En daar zijn wij trots op!

Arifal is Fris Karton geworden en
daarmee investeren wij met frisse
wind in de toekomst!

Hallenstraat 25, 5531 AB Bladel

www.friskarton.nl
De gemeente
Bladel
wenst
alle renners
veel succes
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BJARNE MATON ONTWERPT NIEUWE SHIRTS VOOR ACHT VAN BLADEL

‘Product sponsor op de
klassementstruien’
Nieuwe naam, nieuw logo én nieuwe truien! Alle klassementstruien in de Acht van
Bladel werden in en nieuw, moderner ‘jasje’ gestoken. Ontwerper is Bjarne Maton, de
23-jarige zoon van oud-beroepsrenner Martien Maton en Jolanda Kokx, secretaris van
de Stichting Wielerevenementen Bladel.
Bjarne werkt sinds anderhalf jaar bij een
verkeerskundig ontwerp- en adviesbureau
in Den Bosch. Hij kwam daar terecht
na een studie stedenbouwkunde aan
de NHTV in Breda. Het ontwerpen van
shirtjes is een hobby van hem. Hij doet
dat onder de naam Bear Cycling Design.
Naast de truitjes voor de Acht, ontwierp
hij onder meer ook de tenues van
carnavalsvereniging ’t Brouwersgilde in
Reusel.

‘Leuk om te doen’, vindt Bjarne. Dat
gold zeker voor de opdracht van de
Stichting. ‘Tot vorig jaar hadden de shirts
alleen maar een kleur. Geel voor het
algemeen klassement, oranje voor het
puntenklassement enz. Ik heb op alle
truien behalve de naam van de sponsors
ook het product laten terugkomen waar zij
voor staan. Dus printplaten voor Bestronics
en zonnepanelen voor Solar at work.’

“Printplaten voor
Bestronics en
zonnepanelen voor
Solar at work.”
Bjarne staat open voor nieuwe opdrachten.
Hoewel zijn ouders allebei actief zijn in de
wielersport, duurde het tot zijn achttiende
voordat hij ook zelf de fiets opklom. Tot
die tijd voetbalde hij. Deelname aan de
toertocht van Parijs-Roubaix brak voor hem
het ijs. Hij heeft nu een amateurlicentie,
komt uit voor wielerclub Tempo en rijdt
verdienstelijke uitslagen. Voor de Stichting
zette hij in het najaar ook het parcours uit
van de MTB-tocht. Zo zie je maar, het bloed
kruipt toch vaak waar het niet gaan kan…
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FOTOGRAAF VAN SAMBEEK: ‘JUNIOREN GAAN ER ALTIJD VOLLE BAK IN’

De Tien van Theo
Wielerfotograaf Theo van Sambeek uit Waalre selecteerde voor ons zijn tien meest memorabele foto’s uit de Acht van Bladel.

Het is nog niet vaak voorgekomen, maar dit jaar ontbreekt fotograaf Theo van Sambeek
bij de Acht van Bladel. Voorheen plande hij zijn vakanties altijd rondom de koersen
waarvoor hij was uitgenodigd. Dit jaar heeft hij de rollen omgedraaid. Hij boekte eerst
zijn vakanties en keek daarna wat hij nog kon fotograferen.
De Acht hoort daar dit jaar niet bij. In het
laatste weekend van juni verblijft hij met
zijn echtgenote in Zeeland. Ja, je moet in
het leven keuzes maken…
De Waalrenaar (71) draait alweer heel wat
jaren mee in het wielercircus. Begin jaren
tachtig begon hij met het fotograferen
van jeugdwedstrijden, omdat zijn petekind
daaraan deelnam. Voor die tijd deed hij zelf
als recreant mee aan wielerwedstrijden.
‘Maar als bijhouden niet meer zo goed lukt,
moet je iets anders gaan doen om erbij
betrokken te blijven’, lacht hij.
Dat betrokken blijven werd steeds meer
en meer. Theo ging investeren in betere camera’s en betere lenzen. Een cursus volgde
hij nooit. Hij leerde door ‘doen, doen en
nog eens doen’ én van zijn fouten. ‘Ik ben
later wel een cursus photoshop gaan doen’,
bekent hij. ‘Dat is tegenwoordig net zo belangrijk als een goede foto kunnen maken.’

“Ik leerde door doen,
doen en nog eens doen.”
Naast wielrennen ging Theo ook bruidsreportages maken en via via kwam hij in
contact met de Kempenpers. Vele jaren leverde hij wekelijks tientallen plaatjes voor
de huis-aan-huisbladen van de Hapertse
uitgeverij, van bedrijfsopeningen tot lintjes
en van gouden echtparen tot voetbalwedstrijden. Pas twee jaar geleden stopte hij
daarmee, toen Kempenpers – intussen DPG
– ophield te bestaan.

Theo heeft het fotograferen altijd goed
kunnen combineren met zijn werk als onderhoudsmonteur bij Lareka, de machinefabriek in Valkenswaard, die voortkwam uit
de Willem II-sigarenfabriek. ‘Ik werkte 32
uur in de week en had met mijn werkgever
de afspraak dat ik er wel even tussenuit
kon voor het maken van een foto. Vaak
was ik op vrijdag vrij. Op die dag en in het
weekeinde maakte ik de meeste foto’s.’
Het fotograferen leverde hem geen vette
bankrekening op, máár het bracht hem
veel voldoening. Onlangs stond hij bij de
finish van de Omloop der Kempen en toen
hij zijn plaatjes vergeleek met die van
andere fotografen moesten die laatsten
toch vaststellen dat de foto’s van Theo het
meest scherp waren. Daar is hij terecht
trots op. Dat hij als enige fotograaf aanwezig was toen koningin Máxima Waalrese
vrijwilligers kwam belonen met ’n ‘Appeltje
van oranje’, ziet hij als het hoogtepunt in
zijn lange loopbaan.

1. 2014: Sensatie in de koers. Twee amazones te paard in de berm. Niets aan de hand, totdat het peloton voorbijsnelde en de paarden door de hectiek in paniek raakten. Gelukkig
konden de amazones hun dieren in bedwang houden. Na het passeren van de karavaan
keerde de rust snel terug.

De Acht van Bladel noemt hij een van
de best georganiseerde wedstrijden in
de regio. ‘Geweldig hoe bij jullie alles is
geregeld. Ik kon altijd achterop een motor
mee of er was een plek voor mij gereserveerd in de perswagen. Dan rijd je van punt
naar punt – op die manier heb ik prachtige
foto’s kunnen schieten.’
Hij houdt van juniorenkoersen – er gebeurt
doorgaans meer dan in andere categorieën. ‘Die jonge jongens zijn nog gretig, gaan
er volle bak in, durven risico’s te nemen.
Gevolg is wel dat er wat meer wordt gevallen, maar je krijgt ook mooiere koersen.’

3. De latere Tourwinnaar Geraint Thomas wint een rit in 2004. Toen al een renner met
potentie.

2. Junioren durven risico’s te nemen. Even door de berm, over het zand – alles hebben ze
over voor een plekje in de frontlinies.

4. De kasseistroken blijven een hoogtepunt in de Acht. De grote vraag voor de renners: is
er plek op het fietspad of moet ik mee over de kasseien?
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5. 2000: het jaar dat winnaar Koen de Kort lopend over de meet kwam, na een val in de
laatste meters (zie zijn verhaal verderop in deze bijlage)

6. De Kort was niet de enige die de finish lopend bereikte. Isla Buwalda deed hetzelfde in
2017 – kort voor de finish trapte hij zijn derailleur in zijn achterwiel.

8. Nicolas Roche, zoon van Stephen Roche, die in 1987 Giro, Tour en WK won. Ik herinner
me dat Stephen erbij was toen Nicolas in Bladel reed. Bij de ploegenvoorstelling stond hij
even op het podium, voor de rest bleef hij liever op de achtergrond.

7. Een fenomeen: Mathieu van der Poel won in 2012 alle klassementen. Hier samen met
zijn moeder Corinne van der Poel-Poulidor.

9. Nog zo’n winnaar om als organisatie trots op te zijn: Mike Teunissen uit Ysselsteyn,
later drager van de gele trui in de Tour.

10. Thomas Pidcock, acrobaat op de fiets, goed in het veld en op de weg. In 2016
won hij een etappe in de Acht. Pidcock komt nu uit voor Team Ineos en is regerend
wereldkampioen veldrijden en Olympisch kampioen MTB.
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HET VERSCHIL MAKEN VOOR
DE WERELD VAN MORGEN
Bij VDL Groep geloven we dat technologie ons leven en de samenleving helpt te verbeteren.
In de werelden Mobility, Science, Technology & Health, Energy & Sustainability, Infratech en
Foodtech ontwikkelt en produceert VDL zeer diverse industriële en innovatieve producten
en machines, van onderdelen tot eindproducten. Hierin zijn we altijd gedreven om samen
het verschil te maken. Door te denken, én te doen. En door de combinatie vakmanschap
en innovatie. Wij zijn VDL. Wij staan voor kracht door samenwerking.

Check vdlgroep.com

KRACHT DOOR SAMENWERKING
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DE RONDEMISSEN FLOREWIES EN ANNELOT ROMME:

‘Speciale binding met Acht van Bladel’

Wat een eer dat wij gevraagd zijn als rondemissen voor Nederlands oudste klassieker
voor junioren. Wij stellen ons graag even voor. Wij zijn Florewies Romme (18) en
Annelot Romme (16), en ja onze achternaam doet het al vermoeden: wij zijn zusjes.
Wij wonen in ’s-Hertogenbosch, maar de roots van onze moeder liggen in Bladel.
Onze familie heeft een speciale binding met de Acht van Bladel. Opa zit in de
organisatie, onze oom is chauffeur tijdens de wedstrijd en onze tante heeft in haar
jeugd ook als rondemiss op het podium gestaan. Nu is het de beurt aan ons.

Florewies (l) en Annelot (r)

Wij doen allebei ons eindexamen
dit jaar. Op het moment dat wij deze
tekst typen, weten wij nog niet of wij
geslaagd zijn. Spannend! Florewies
gaat Psychologie studeren aan de VU in
Amsterdam (en zoekt nog een kamer ;) )
en Annelot gaat de opleiding Media- en
Evenementenmanagement doen aan het
Sint Lucas in Boxtel.
Wij houden van reizen en andere culturen
leren kennen. Wat is dan leuker dan
op de fiets op ontdekking te gaan? Wij
vinden het fantastisch. Fietsen over de
Golden Gate Bridge in San Francisco
was misschien wel het meest bijzonder.
Verder spelen wij allebei hockey in een
vriendinnenteam en in de winter kun je
ons op de ski’s tegenkomen in Oostenrijk.
En met carnaval uiteraard in Oeteldonk,
want wij houden wel van een feestje.

 Florewies en Annelot dragen tijdens de
Acht kleding geschonken door Shoeby
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Lokatie

Zwartakkers 30
5531 PB Bladel

Levergebied

De Kempen
Nederland

Aanspreekpunten

Iris van Avendonk
T. 06 - 27 890 578
Rogier van Avendonk
T. 06 - 46 244 776
info@hetfruit.nl
www.hetfruit.nl

Bereikbaar

Maandag - Vrijdag
09:00 - 17:00 uur
Zaterdag
Op afspraak
Zondag
Gesloten
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Wij hebben zin in de Acht van Bladel en
kijken er naar uit om jullie op 24, 25 en 26
juni te ontmoeten. Heel veel succes met
de voorbereidingen voor alle wielrenners
en de organisatie.
Sportieve groetjes,
Florewies en Annelot

Houdt u van gezelligheid en
een partijtje biljart?
Kom dan naar café-bar

2 Horemans - biljarts aanwezig
Sjannie Lamers - Nassauplein 26
5531 HW Bladel - 0497 383643

fresh food

great drinks

nice people

&
Markt 2a

bladel

www.liberty- foodbar.nl

Voor reparatie, onderhoud en APK naar:

Autobedrijf WIL TEURLINGS
Dorpsstraat 4, 5529 AW Casteren, Tel. 0497-681244, fax: 0497-681672
E-mail: info@wilteurlings.nl • Erkend APK-keuringsstation • Lid Bovag
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JOS VAN HAM AL MEER DAN VIJFTIG JAAR ÉÉN VAN DE MOTOREN ACHTER ACHT VAN BLADEL

‘Met een groep iets moois
neerzetten, daar geniet ik van’
In mei is hij 76 geworden, maar dat zou je
hem niet geven. Jos van Ham heeft nog
de energie van een vijftiger. Dat komt
omdat hij zorgt voor een gezonde geest
in een gezond lichaam. Zeker drie keer in
de week stapt hij de fiets op om samen
met een aantal andere gepensioneerden
zo’n zeventig tot honderd kilometer weg
te trappen. En als er niet kan worden
gefietst dan wandelt hij.
Verder onderhoudt hij ook nog zelf
zijn tuin van 1400 vierkante meter. Hij
huurt weliswaar twee keer per jaar een
hulptuinman in voor het grovere werk,
maar het snoeien van de platanen
bijvoorbeeld doet hij nog altijd zelf.
Mentaal houdt hij zich jong door heel
veel bezig te zijn met de Acht van Bladel.
Hoeveel uren precies? ‘Laten we daar maar
niet over beginnen’, lacht hij. ‘Als ik in bed
lig en niet kan slapen, dan ben ik vaak met
de Acht bezig. Welke bedrijven kunnen
we nog benaderen voor sponsoring? Wat
moeten we zeker niet vergeten? Na een
paar uur piekeren, dommel ik uiteindelijk
wel in.’
Jos raakte als kind al verslingerd aan
de wielersport. Hij vertelt over de
radioverslagen van Jan Cottaar in de jaren
vijftig, waar hij altijd naar luisterde. Met
zijn broer deed hij weleens mee aan dikke
bandenraces in Den Haag, waar hij een
deel van zijn jeugd doorbracht. Dat laatste
had te maken met de baan van zijn vader
bij het Ministerie van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening. Om die reden
verhuisden de Duizelse Frans van Ham
en zijn Bladelse vrouw Riek Seuntiëns
begin jaren vijftig vanuit Tilburg naar de
regeringsstad.
De vakanties werden echter steevast in
Brabant doorgebracht en toen Jos en zijn
vrouw Gerrie als prille twintigers op zoek
waren naar woonruimte en de huurprijzen
in Den Haag de pan uitrezen, zorgde ome
Jos uit Bladel voor een baan in Reusel en
vonden ze woonruimte in Bladel. In Reusel
kon Jos, die voor automonteur had geleerd,
terecht bij Garage Van Kaethoven.

Al meer dan vijftig jaar is Jos van Ham uit Bladel een

belangrijke pijler van de Stichting Wielerevenementen

Bladel. Achter de schermen is hij zowat dagelijks in touw om
sponsors te werven en organisatorisch de puntjes op de i te
zetten.

Hij bleef er niet lang. Al na een jaar
maakte hij de overstap naar Adriaan van
de Ven in Hapert, waar hij receptionist
én meewerkend monteur werd. Als
receptionist onderhield hij de contacten
met klanten en leveranciers. Hij was er
nog maar kort in dienst, toen hij het idee
opvatte een rallyteam op te zetten. Met
Van de Ven als sponsor.
Het werd een doorslaand succes. De broers
Kees en Wil Teurlings en Gelderlander
Dick Riefel behoorden al snel tot de
internationale top. Als manager reisde Jos
van Ham met het hele circus mee. Door
zijn toedoen werd hoofdsponsor Bose HiFi
binnengehaald en daarmee maakte het
team de sprong naar zeges aan de lopende
band met nationale en Europese titels.
Tien prachtige jaren volgden met één heel
zwarte bladzijde. Nadat in Engeland zowel
de Europese titel als de tweede plek in de
wacht was gesleept, maakte een autoongeluk een einde aan het leven van de
nog jonge dochter van Adriaan van de Ven:
Clasien.
In zijn rallytijd leerde Jos veel andere
mensen kennen, uit allerlei landen.
Dat vindt hij ook nu een van de mooie
aspecten van zijn werk voor de Stichting
Wielerevenementen Bladel. Samen
met het groepsgebeuren wat een
wielerkoers organiseren ook is. Met
een grote groep mensen, die voor twee
consumptiebonnen – oftewel gratis en
voor niets - dagen in touw zijn om iets
moois neer te zetten. Een evenement om
trots op te zijn dat bovendien bijdraagt
aan talentontwikkeling. ‘Als ik voor tv zit
om naar de grote profkoersen te kijken en
ik zie jongens voorbijkomen, die in Bladel

hebben geschitterd, dan doet me dat
wel wat. Van der Poel, Thomas, Pidcock,
Kruijswijk, Leijnse, Hoole. Kijk naar onze
erelijst – bijna alle eind- en ritwinnaars zijn
prof geworden.’
In natura
Vanaf eind jaren zestig is Van Ham
nauw betrokken bij alles wat met de
wielersport te maken heeft in Bladel.
Meer dan 25 jaar zat hij in het bestuur van
wielerclub Het Snelle Wiel, dat landelijk
faam kreeg als organisator. Niet alleen
van de Acht van Bladel, maar ook van
aankomsten in Olympia’s Ronde, het
merkenkampioenschap, de klassieker Ster
van Bladel, die later Ster van Brabant werd,
en de profkoers GP Erik Breukink.
Er is nog veel meer waar Jos een aandeel
in had: de oprichting van een jeugdafdeling
in de jaren zeventig, de aanleg van een
wielerbaan in Hapert – Jos bedacht het idee
om het asfalt per strekkende meter aan
sponsors te verkopen, wat het nodige geld
in het laatje brengt. Twee keer werd er een
NK veldrijden voor de jeugd georganiseerd.
En zeker niet vergeten: de zesdaagse op
hometrainers met prominente gasten,
onder wie de voetballers Romario en
Heurelio Gomes, het wielercafé en de
fietsvierdaagse in de zomer.
Een bestuursfunctie heeft Jos de laatste
jaren niet meer. Gaf te veel stress, vond hij
zelf, maar de rol die hij nu vervult, omvat
meer dan een doorsnee bestuursfunctie.
Zo is Jos degene die het gros van de
sponsorcontracten regelt. Hij gaat bewust
op zoek naar bedrijven, waarvan hij
verwacht dat ze – of in elk geval de directie
– wielerminded zijn. Daarna is het de kunst
om binnen te komen, aan tafel te schuiven
en zijn enthousiasme over te brengen.
‘Je moet natuurlijk wel wat te verkopen
hebben’, benadrukt hij. ‘En dat hebben we
met een internationaal deelnemersveld,
een mooie rondekrant, leiderstruien van
de diverse klassementen en volop andere
reclamemogelijkheden.’
Het is altijd weer genieten als er een
nieuwe geldschieter wordt gestrikt.
Jos wijst erop dat de Stichting behalve
geldelijke sponsors ook sponsors in nature
heeft. In dit verband wil hij Toon van de
Brande wel noemen. Voor al het las- en
metaalwerk kan de Stichting altijd bij Toon
aankloppen en nooit wordt er een rekening
gepresenteerd. ‘En verder natuurlijk Hans
van de Ven van Ford Eindhoven – Van
Mosselgroep, die elf auto’s beschikbaar
stelt aan de organisatie.’

Het succesvolle rallyteam van Bose HiFi met v.l.n.r. Dick Riefel, Jos van Ham,
Wil Teurlings, Harrie van Leeuwen, Kees Teurlings, directeur Niek Merks.

Kermiskoers
De afgelopen twee jaar waren moeilijk
voor Jos, die twee keer voor zijn

- 17-

Boven: Jos van Ham fietst zit nog wekelijks
op de fiets. Zo houdt hij de conditie op peil.
Onder: Jos van Ham, tweede van links, met
enkele van zijn wekelijkse fietsmaten.

verdiensten werd geëerd. Een keer met het
erelidmaatschap van Het Snelle Wiel en een
keer met het Zilveren Wiel van de KNWU.
Zowel in 2020 als in 2021 was er geen Acht
vanwege corona, maar ondertussen moest
alles wel draaiende worden gehouden:
sponsors blijven interesseren en de
vrijwilligers warm houden.
De toekomst van de Acht? Jos wrijft eens
peinzend over zijn kin. ‘Het wordt steeds
moeilijker, voor de hele wielersport. Omdat
de kosten flink stijgen, maar ook omdat het
verkeerstechnisch steeds problematischer
wordt parcoursen uit te zetten. En dan heb ik
het nog niet eens over de politiebegeleiding,
die steeds moeilijker te verkrijgen is. Ik denk
dat we uiteindelijk toegaan naar afgesloten
parcoursen van een kilometer of tien. Een
veredeld criterium zeg maar, een Belgische
kermiskoers.’
Dat is jammer, vindt ook Jos, de
wielersport verliest daarmee een stukje
charme. Daarom is het zo bijzonder dat de
Acht nog echt ritten in lijn kent, met een
koninginne-etappe die start in Lierop. Over
een paar jaar wellicht nostalgie.
Maar zover is het nog niet. Zolang Jos kan,
zal hij zich voor de wielersport en de Acht
in het bijzonder blijven inzetten. Op 24, 25
en 26 juni is hij als gastheer de hele dag in
koers te vinden. Om een dag later weer zelf
de fiets op te stappen. Voor een gezonde
geest in een gezond lichaam.

Vencomatic Group is een wereldwijde leverancier van innovatieve en
duurzame huisvesting- en eiverzamelsystemen voor de pluimveesector.
Met onze vele jaren ervaring zijn wij een expert op dit gebied en een
betrouwbare partner voor u. Vencomatic Group bundelt de kracht van
vier sterke merken in de pluimveesector:
• Van Gent – Huisvestingssystemen
• Vencomatic – Huisvestingssystemen
• Agro Supply – Klimaat oplossingen
• Prinzen – Eiverzameling

www.vencomaticgroup.com
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OUD-WINNAAR KOEN DE KORT NU TEAM SUPPORT MANAGER BIJ TREK-SEGAFREDA

‘Zege in Acht van Bladel
was destijds heel speciaal’
Er zit ruim twintig jaar tussen het
moment dat Koen de Kort als winnaar van
de Acht van Bladel werd gehuldigd en het
moment dat zijn profcarrière plotseling
noodgedwongen stopte.
Hij kan zich zijn zege van toen nog haarfijn
voor de geest halen. Vijftig meter voor de
eindstreep in de vijfde etappe kwam hij
ten val. Volgens de wedstrijdreglementen
kwam zijn zege daardoor niet meer in
gevaar. Weer op de gehavende fiets
stappen lukte niet meer, waarna De Kort
met de fiets aan de hand, lopend over de
meet kwam.
In de twintig jaren die volgden reed De
Kort als professional in dienst van een
zestal verschillende ploegen. Totdat een
ongeluk met een offroad-wagen vorige
zomer plotsklaps een einde aan zijn
profcarrière maakte. De Kort raakte bij
dat ongeluk drie vingers kwijt. Met een
vriend reed hij in een offroad-wagen door
de Pyreneeën toen de wagen omsloeg. In
een reflex stak De Kort zijn rechterhand uit
waarna de rolbeugel over die hand ging.
Drie vingers moesten worden afgezet.
Op 38-jarige leeftijd had De Kort bij
zijn ploeg Trek-Segafredo een aflopend
contract. ‘Het moment van stoppen was
echt wel aangebroken’, bekent hij. ‘In de
Giro was ik vorig jaar de oudste renner.
Wel een teken dat het misschien tijd werd
om er een punt achter te zetten.’
De Liempdenaar kreeg de smaak van het
wielrennen te pakken toen hij dichtbij huis
op 13-jarige leeftijd de Tour de France in
’s-Hertogenbosch van start zag gaan. Met
een vriendje meldde hij zich als nieuweling
aan bij Wielervereniging Schijndel. Via de
Rabobank juniorenploeg maakte hij de
opstap naar het continentale team van
Rabobank. Zijn echte profcarrière begon bij
het Spaanse team Liberty Seguros, waarna
hij ook nog in dienst reed van Astana,
Skil/Argos/Giant-Shimano, Giant-Alpecin
en uiteindelijk met vier seizoenen TrekSegafredo finishte.

Koen de Kort in Milaan - San Remo 2020

Eén van de meest memorabele overwinningen in de Acht van Bladel was die van Koen de Kort
in 2000. De latere prof kwam niet fietsend, maar lopend over de meet.
Ontwikkeling materiaal
Bij zijn laatste sponsorteam heeft hij nu
een functie die perfect bij hem past. Al
voor het ongeluk had Koen duidelijk een
beeld van wat hij wilde gaan doen na zijn
carrière. ‘In de laatste vijf seizoenen bij de
profs deed ik een studie sport manager.
Met die theoretische achtergrond en mijn
praktijkkennis heb ik nu een technische
rol binnen de ploeg gekregen.’ Hij houdt
zich nu bezig met aankoop, testen (recent
nog in windtunnels in Amerika), verdeling
en onderhoud van al het racemateriaal
voor de mannen en vrouwen formatie van
Trek-Segafredo. Zijn functie heet officieel
Team Support Manager. Dat betekent wel
dat hij het nu nog drukker dan voorheen
als wielrenner heeft gekregen. ‘Ik heb
heel veel contact met Trek, de firma die
ook eigenaar van de profploeg is. Bij de
ontwikkeling van het materiaal word ik
dicht betrokken. Er zijn dagelijks online
meetings met Amerika. Wel tijdrovend,
maar heel interessant en bijzonder leuk.’

Kempen maakt. ‘Mijn vriendin heeft een
huis in Boxtel en mijn ouders wonen altijd
nog in Liempde. Als ik in de omgeving van
Bladel fiets, denk ik altijd nog aan mijn
overwinning in de Acht. De komende tijd

zal ik nog redelijk veel in de buurt komen
nu we een kindje verwachten. We blijven
wel in Andorra wonen, maar mijn vriendin
wil begin augustus graag in Nederland
bevallen.’

De naweeën van zijn vervelend ongeluk
vlakbij huis in Andorra waar hij met zijn
vriendin zijn thuisbasis heeft, vallen
hem reuze mee. ‘Het gaat beter dan ik
in eerste instantie had gedacht. Ik dacht
al snel alles weer te kunnen. Natuurlijk
blijft het vervelend, maar er gaan nu
zelfs dagen voorbij dat ik er niet eens
aan denk.’ De oud-coureur gaat dan ook
weer met de hem kenmerkende lach en
relativeringsvermogen door het leven.
In de buurt
‘Mijn overwinning in de Acht was destijds
een heel speciale voor me’, kijkt hij terug
op 22 jaar geleden. ‘Ik wil het niet mijn
doorbraak als wielrenner noemen, maar tot
dan toe was het wel mijn beste en ook de
mooiste zege tot dan toe.’
Zijn val vlak voor de meet en zijn huldiging
als eindtriomfator komen nog weleens
voor de geest, als hij een ritje door de

Boven: Koen de Kort komt lopend over de finish in 2000.
Onder: Als eindwinnaar op het podium met Peter Möhlmann en Niels Scheuneman

In actie tijdens de Vuelta
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SPEAKER RIEN VAN HORIK SCHRIJFT BOEK OVER WIELERSPORT IN DE PEEL

‘Mooi naslagwerk voor
latere generaties’
Ook dit jaar is Rien van Horik (65) weer de speaker die de Acht van Bladel aan

elkaar praat. De Somerenaar gebruikte de coronacrisis om een oude droom te

verwezenlijken: hij schreef het boek Pedaalridders van de Peel, dat deze week
wordt gepresenteerd.

Hoeveel knipsels hij heeft doorgespit? Hij durft geen
aantal te noemen, maar het waren er heel, heel veel.
Zijn hele huis ligt er nog steeds vol mee. Ze gaan straks
de papierversnipperaar in of naar verzamelaars, want
zelf gaat Rien van Horik ze niet bewaren. Hoeft ook
niet, want heel veel van wat er in die knipsels is te
lezen, heeft een plaatsje gekregen in het boek dat hij de
afgelopen twee jaar in elkaar zette.
Het idee leefde al langer bij hem: een naslagwerk maken
over de wielersport in zuidoost-Brabant en het noorden
van Limburg. Het ontbrak hem alleen aan tijd. Veertig jaar
stond hij als docent voor de klas (basisschool De Vonder in
Someren-Eind), daarna was hij nog vier jaar als vervanger
in de regio actief. De vrije tijd ging bijna helemaal op
aan het presenteren van wielerkoersen, wielercafés,
ploegenvoorstellingen, pubquizzen en sponsoravonden.
Corona zette echter alles in een ander daglicht. Van Horik
was net gestopt met zijn vervangerswerk in het onderwijs.
Er lag een druk programma vol presentaties te wachten,
maar door corona werd het ene na het andere evenement
afgezegd. Het was zijn broer (en oud-wielrenner) Bart die
hem herinnerde aan zijn idee om nog ooit een boek te
schrijven.
En dat betekende het begin van een project dat hem al
snel helemaal opslokte. Acht uur per dag minstens, met af
en toe een break in de vorm van een wandeling. Heel veel
informatie had hij zelf in de loop der jaren al verzameld.
Als klein manneke begon hij al met het uitknippen en
inplakken van krantenartikelen. Maar dat bleek toch bij
lange na niet genoeg voor een boek.
Zes wielerbaantjes
In het boek wordt elk Peeldorp apart onder de loep
genomen. Welke renners kwamen er vandaan, wat

presteerden ze en wat gebeurde er verder op het gebied
van wielersport? En dan zijn er toch wel een paar dorpen
die eruit springen: Ysselsteyn bijvoorbeeld, dat twee
profs voortbracht: Peter Winnen en Mike Teunissen.
Maar ook Lierop, de geboorteplaats van Van Horik. Niet
door het aantal renners, wel door de activiteiten van de
supportersclub, die nu ook tekent voor de start van de
tweede etappe in de Acht.
Helmond, als stad, neemt eveneens een prominente plek
in. Het was daar waar de wielersport in de Peel zo’n beetje
begon. Industrieel Fentener van Vlissingen was de eerste
Helmonder met een fiets, spoedig gevolgd door meer. In
de eerste helft van de vorige eeuw telde de stad maar
liefst zes wielerbaantjes.
Veel informatie kreeg van Horik van de Gemertse
wielerarchivaris Wim Dekker. ‘Neem maar mee’, zei hij.
Honderden knipsels kreeg ik mee naar huis, ik heb ze
allemaal doorgenomen en er veel uitgehaald.’ Belangrijk
was ook de website van Wiel Kuntzelaers, inmiddels
helaas overleden. De Limburger verzamelde alle uitslagen
van de NWB, de ‘wilde’ bond. ‘In de jaren zestig, zeker
in de Peel, net zo belangrijk als de KNWU. Met ook
nauwelijks niveauverschil. Verschillende renners van hier,
onder wie ook Winnen en veldrijder Frank van Bakel, zijn
bij de NWB begonnen.’
Opa en oma
Rien ging bij oud-renners op bezoek, anderen sprak hij
via de telefoon. Soms was hij een hele middag kwijt voor
een paar regels in het boek. Als wielerliefhebbers op hun
praatstoel zitten, ja… dan vliegen de uren voorbij.
En nu is het boek, vormgegeven door broer Bart van Horik,
klaar! Iedereen die ook maar een beetje heeft gepresteerd
op de fiets, heeft een plaatsje gekregen in het naslagwerk.
Bekende namen? Leontien van Moorsel (Boekel) natuurlijk,

Rien van Horik als speaker aan de slag in Bladel met de
toen nog jonge Mathieu van der Poel.

Jos van der Vleuten (Mierlo-Hout), Eddy Bouwmans (Aarle
Rixtel) en Pietje Damen (Lieshout).
Het boek kost 22,50 euro, één euro meer dan aanvankelijk
de bedoeling was door de enorme stijging van de
papierprijs. Zelf houdt Van Horik er niet veel aan over,
maar dat is ook nooit de bedoeling geweest. ‘Ik wilde een
naslagwerk maken voor latere generaties, die hun opa of
oma op deze manier later nog eens kunnen terugzien.”
Op tijd stoppen
Op 24, 25 en 26 juni komt Rien van Horik weer met veel zin
naar Bladel om verslag te doen van de 71ste Acht. ‘Toch
altijd een bijzondere wedstrijd’, vindt hij. ‘Vooral door de
sfeer eromheen met de mensen van de werkploeg én toch
ook het feit dat het een juniorenkoers is. Je ziet talenten
hier ontluiken die je later tegenkomt in profkoersen.’
Tot zijn zeventigste wil de Somerenaar zich nog wijden aan
zijn grote passie. ‘Op tijd stoppen’, is een van zijn motto’s.
‘Je moet jongeren de kans gunnen, op die manier ben ik er
zelf ook ooit tussen gekomen. Die jongeren leid ik nu mee
op, zodat ik straks met een gerust hart kan stoppen.’

Boekpresentatie en expo
bij start tweede etappe Acht
Het boek van Rien van Horik wordt in het weekeinde van de Acht gepresenteerd en ter gelegenheid daarvan
wordt er in OJC Nirwana in Lierop een kleine tentoonstelling ingericht. Voor wielerliefhebbers een dubbele reden
om op zaterdag 25 juni naar Lierop te komen. Ze kunnen dan niet alleen live aanwezig zijn bij de start van de
tweede etappe van de Acht (13.00 uur), maar ervoor of erna ook nog een kijkje gaan nemen bij de expositie.
Het is de tweede keer dat TSC Solo, de supportersclub
Lieropse Renners, tekent voor de start van een etappe in
de Acht van Bladel. Stichting Wielerevenementen Bladel
is ingenomen met de fijne samenwerking. Voorzitter
Hans Dorscheidt: ‘In Lierop zitten enthousiaste mensen,
die het klappen van de zweep kennen. Jarenlang hebben
ze criteriums en klassiekers georganiseerd. Lierop is een
echt wielerdorp, waar we graag komen.’
De start organiseren brengt nogal wat werk met
zich mee. Ook in Lierop zijn vrijwilligers nodig, die
het parcours mee opbouwen, afbreken en veilig mee

afzetten. Dorscheidt: ‘In 2019 was de start van de
tweede etappe, bij een stralende zon, bijzonder sfeervol.
Er was flink wat volk op de been, waaronder de hele
jeugdafdeling van de Dommelstreek.’
Door Lierop aan te doen, krijgen de renners te
maken met een rit in lijn door een andere omgeving
dan de Kempen. Dorscheidt: ‘Het vergt veel
organisatievermogen, maar de renners krijgen op die
manier een unieke kans om aan het echte rondewerk
te proeven. We zijn heel blij dat TSC Solo hieraan wil
meewerken. Topmensen daar in Lierop.’

 De cover van het boek ‘Pedaalridders van de Peel’, vormgegeven door Bart van Horik, de broer van Rien.
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Veiligheid voorop met B&V
Heeft jouw bedrijf alles goed geregeld op het gebied van
veiligheid? De wet verplicht je om veilig te werken en zo
ongelukken te voorkomen. Veilig werken is meer dan
voorkomen. Als je veilig werkt, werk je ook beter, productiever
en leuker. Wie veiligheid voorop stelt, staat dus vooraan.
B&V helpt al sinds 1999 bedrijven met alles wat bij
bedrijfsveiligheid komt kijken.

partners in veiligheid

Compleet veilig werken
Een groot onderdeel van bedrijfsveiligheid is BHV: bedrijfshulpverlening. B&V geeft opleidingen BHV én meer, van EHBO tot AED
en omgaan met blusmiddelen. B&V brengt ook je basis op orde
met adviezen en hulpmiddelen. Zo is B&V de complete partner in
bedrijfsveiligheid. De experts van B&V kijken wat je nodig hebt om
veilig te werken en hoe ze dat op maat kunnen inrichten.
Brabant en beyond
B&V is goed vertegenwoordigd in Brabant met twee opleidingscentra in Zevenbergen en Oirschot. Vanuit onze provincie bedient
het bedrijf grote en kleine organisaties in heel Nederland, zoals
Primark/Dsv, Thebe, BAM, Omoda en enkele grote zorginstellingen. B&V doet wat het verkondigt en is dan ook meervoudig
erkend en gecertificeerd volgens de laatste eisen en normen.
Nieuw: BHVR
Directeur Patrick Kroonen gelooft in de kracht van beleven:
“Bedrijfsveiligheid is verplicht, maar moet daarom niet vervelend
zijn. Wij maken veiligheid leuk en interessant door het je zo
realistisch mogelijk te laten beleven. Zo leer je leuker, onthoud je
het beter en gaat veiligheid leven.” Die woorden onderstreept hij
met BHVR: BHV leren met hulp van virtual reality. Een innovatie die
B&V samen met Fontys en het NIBHV ontwikkelde. BHVR maakt
BHV nog leuker, flexibeler en duurzamer.

Lees er meer over op bhvr.nl en partnersinveiligheid.nl
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FAMILIE VAN ROOY ZET ZICH AL JAREN IN VOOR DE WIELERSPORT

‘Herinneringen
om nooit te vergeten’
Ze kregen het wielervirus niet van huis uit mee. Vader

Toon van Rooy was meer een hondenman, hij was jarenlang
voorzitter van de hondenclub in Bladel. Maar van zijn tien

kinderen – zeven jongens, drie meisjes – werden er diverse

wél door gegrepen. Aan de vooravond van de 71ste Acht van

Bladel halen Nico, Ad en Giel herinneringen op aan vervlogen
tijden.

 Giel, Nico en Ad (v.l.n.r.), drie trouwe helpers in de Acht van Bladel
 De gebroeders Van Rooy bekijken samen oude foto’s bij Nico thuis.
Nico herinnert zich onder meer de
Driedaagse van de Gaverstreek in
België, waar de ploeg van Het Snelle
Wiel onverwacht sterk voor de dag
kwam. Harold Penson won daar het
bergklassement, met als eerste prijs een
fauteuil. Nico: ‘Die hebben we daar aan de
eerste de beste belangstellende verkocht.
We hadden geen idee hoe we die stoel
mee naar Bladel moesten nemen.’

Nico van Rooy (76) weet het nog precies.
Als jongen van achttien sloot hij zich aan
bij de supportersclub van Harrie Schoofs.
Het was de coureur uit de Molenstraat,
vorig jaar overleden, die de wielerharten
in Bladel weer sneller deed kloppen. Zijn
supporters bliezen wielerclub Het Snelle
Wiel, die nog maar uit zes personen
bestond, nieuw leven in.
Nico was één van hen. Ontelbare keren
heeft hij Harrie vergezeld naar de
wedstrijden. Een onnavolgbare coureur,
aldus Nico. Vrijwel altijd in de kopgroep
vertegenwoordigd, maar niet populair in
het peloton. Het was om die reden dat hij
maar weinig wedstrijden won.
Maar het zette anderen in Bladel wel aan
om ook te gaan fietsen. Niet Nico. Hij
had het best gewild, maar er was thuis
geen geld. Toen zijn jongere broer Peter
tien jaar later wilde gaan fietsen, was het
Nico die voor hem – voor 350 gulden – een
tweedehands fiets kocht. Daardoor kon
Peter als jeugdrenner van start gaan. Hij
bleef de sport trouw tot in zijn amateurtijd.
Helaas kwam er vier jaar geleden
onverwacht een einde aan diens leven, hij
was pas 61.
Ook Giel (69) ging wedstrijden rijden. Hij
startte bij de adspiranten, reed later bij
de nieuwelingen en de amateurs en nog
later bij de recreanten. Het is dat zijn
vrouw geen wielerfan was, anders was hij
vast langer doorgegaan. ‘Zij vond het maar
niets. Ik weet nog dat ik voor de Ronde van
Bladel ooit kei- en keihard had getraind. Ik
slaagde erin om in de kopgroep te geraken,

maar reed lek. Weg ereplaats. ‘Jammer’, zei
mijn vrouw, ‘heb je al die uren voor niets
getraind….’
Ad (75) zat nooit op een racefiets, maar
is intussen al meer dan veertig jaar als
vrijwilliger actief bij de wielerclub. Als
premie-teller bij de avondzesdaagse en als
stempelaar bij de fietsvierdaagse. Dat deed
hij jarenlang samen met vrouw Jeanne.
Toen die in 2016 wegviel, heeft zus Phil die
rol overgenomen.
Stoel gewonnen
Ook Nico en Giel zijn nog steeds als
vrijwilliger bij de club betrokken. Nico
als lid van de werkploeg, hoewel hij door
gezondheidsproblemen niet meer het
zware werk kan verzetten dat hij jarenlang
wél kon. Giel is met zijn horeca-ervaring de
ideale vrijwilliger voor het organiseren van
feestjes en partijen. Ook dit jaar draagt hij
zorg voor de catering en niet te vergeten
voor de BBQ, waarmee de vrijwilligers op
zaterdag voor hun inzet worden bedankt.
Alle drie bewaren ze mooie herinneringen
aan zoveel jaren wielersport. Bij Nico thuis
worden op een maandagavond de verhalen
opgedist, met een stapel foto’s erbij.
Foto’s van het NK tijdrijden in Dronten,
waar Nico jarenlang met een ploeg van
het Snelle Wiel naar toe ging. Eind jaren
zeventig, begin jaren tachtig was hij vrijwel
wekelijks met renners op pad. ‘Er waren
jongens bij wiens ouders geen auto hadden
of geen rijbewijs. Daar reed ik dan voor.’
Voor zijn vrouw Willy was er vaak geen
plaats meer in de auto.

Ook onvergetelijk: de ritzege van Albert
Vosters in Olympia’s Ronde. Nico verbleef
die dag als vrachtwagenchauffeur in Zwolle
en besloot via Harderwijk naar huis te
rijden. Daar kwam die dag de etappe aan
en uitgerekend dáár won Albert Vosters
van Het Snelle Wiel.
Nico werd voor zijn vele vrijwilligerswerk
– naast de wielerclub is of was hij ook
actief voor de carnavalsvereniging en de
kerststalgroep – beloond met een lintje,
samen met Piet van Hoof, die ook veel
werk voor de club verzette.
Aneurysma
We komen terug op het onverwachte
overlijden van Peter van Rooy – vier jaar
geleden alweer. Peter werd onwel tijdens
een fietstocht en overleefde het niet.
Hij bleek een aneurysma te hebben, die
erfelijk was bepaald. Kort daarvoor was
hij daarop gecontroleerd, nadat ook Giel
hetzelfde euvel bleek te hebben. Dat
laatste kwam aan het licht na een zware
val in België, die Giel maar ternauwernood
overleefde. Met gaten in zijn hoofd, een
gebroken bekken en een klaplong lag hij
meer dan tien dagen op de IC in Turnhout
en daarna nog drie maanden plat op
bed. Tijdens onderzoeken bleek hij een
aneurysma te hebben. ‘U heeft niet één,
maar twee engeltjes op uw schouders
gehad’, vond de arts.
Na de ontdekking van het aneurysma werd
de hele familie Van Rooy gecontroleerd.
Ook Peter. Echter alleen aan de voorkant
– bij Peter bleek de verwijding van de
slagader aan de achterkant te zitten. ‘We
konden het gewoon niet geloven’, kijkt
Ad terug op het slechte nieuws van toen.
‘Uitgerekend onze Peter, die altijd zo
gezond had geleefd.’
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Agressiever
En nu staat de 71ste Acht weer voor de
deur. De toekomst van de wedstrijd? Nico
heeft er een zwaar hoofd in, bekent hij.
‘De vrijwilligers worden steeds ouder,
aanwas is er te weinig. Daarnaast worden
weggebruikers steeds agressiever. Even
wachten om een peloton te laten passeren,
is voor sommige te veel gevraagd…’
En de politiebegeleiding, nog een probleem
voor de toekomst. Onvoorstelbaar vinden
de broers dat er voor een wedstrijd van
PSV honderden agenten op de been zijn,
terwijl er voor een koers met moeite tien
motoragenten beschikbaar zijn.
Alle drie verheugen ze zich weer op mooie
wedstrijden van jonge jongens die er nog
in willen vliegen. Ze wandelen nog eens
door de oude foto’s met veel bekende
gezichten. Waar is de tijd gebleven?
‘Een mooie tijd’ zijn ze het eens, met
herinneringen om nooit meer te vergeten.

Peter van Rooy, die door een hartafwijking
te vroeg aan zijn einde kwam. Hier als
jeugdrenner (rechts) met naast hem Frans
Hendriks. (Foto: archief Piet Gijsbers)

Een mooi
afscheid
versterkt de
herinnering
Susanne Groeneveld
uitvaartbegeleiding
Bladel

0633702021
www.susannegroeneveld.nl

Zeefdrukkerij

Fiers

Zeefdruk
Digitaaldruk

Loonseweg 10
5527 AC Hapert
Tel. 0497 38 1600

info@fiers.nl
www.fiers.nl

Tamponprint
Nabewerking
Assemblage
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ApotheekZorg Farmacie:
een landelijke apotheek in Bladel
met extra zorg voor haar patiënten
ApotheekZorg Farmacie
is als landelijke apotheek
onderdeel van farmaceutische
totaalleverancier Mosadex Groep.
Met 12 dochterbedrijven blinkt
Mosadex Groep uit in zorg, gemak
en vertrouwen voor openbare
apothekers en hun 11,2 miljoen
zorgconsumenten.

Wist je dat ApotheekZorg vanuit Bladel,
geneesmiddelen door heel Nederland

Groei je met ons mee?

levert en ook verpleegkundige zorg

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe

verleend bij patienten thuis?

collega’s! Wil jij weten welke

Dit doet ApotheekZorg vanuit speciale

vacatures open staan en werk

zorgprogramma’s rond bepaalde

je graag aan zorgprojecten die

geneesmiddelen, bijvoorbeeld door het

patiënten thuis ondersteunen bij hun

geven van instructies rond de toediening

behandeling? Bekijk dan onze site

van het geneesmiddel of omdat het

mosadexgroep.nl/werken-bij

geneesmiddel door een verpleegkundige

en solliciteer vandaag nog.

toegediend moet worden.

ApotheekZorg Farmacie | Rond Deel 12, 5531 AH Bladel | Postbus 54, 5530 AB Bladel | T +31 49 733 03 01 | farmacie@apotheekzorg.nl | apotheekzorg.nl
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Noteer alvast in uw agenda

Fietsvierdaagse
Bladel
26 t/m 29 juli
Uitgepijlde routes over
35 of 65 kilometer

Start en finish bij:

WWW.VISSERSBV.COM
ROND DEEL 6 - 5531 AH BLADEL
0497-381370 - INFO@VISSERSBV.COM
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A unique
perspective
on dairy
Together for better

Onze producten
Interfood is een leidende mondiale zuivelleverancier met een distributie van ruim 1.000.000 MT
zuivelproducten per jaar. Interfood levert aan de voedingsindustrie voor elke toepassing
waarvoor zuivelingrediënten nodig zijn, bijv. ijs, dranken, chocolade, bakkerijproducten,
chocolade, of zoetwaren.

Vloeibare melk
& concentraten

Melkpoeders

Melkproteïnen

Weipoeders &
lactose

Boter & AMF

Kaas

Onze sterktes
Global Market Insight

Supply Chain Solutions

Sustainability Solutions

Technical Service

Risk Management
Solutions

Interfood B.V.
Lange Trekken 42
5531 PZ Bladel

interfood.com
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Ontdek het zelf.
Bezoek een van
onze showrooms
of shop online.
Deventer
Utrecht

Heeze

Meubels op maat

www.spinnov.com

|

Tafels |

Stoelen

+31 40 678 8799

|

Fauteuils |

Banken |

info@spinnov.com
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Vloerkleden

TABLEDUSUD.NL

Plattegronden etappes en tijdrit
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COLOFON

BESTUUR ACHT VAN BLADEL

Rondekrant Acht van Bladel 2022

Hans Dorscheidt (voorzitter)
Jolanda Maton (secetaris)
Ton Gijsbers (penningmeester)
Richard van Hout (koersdirecteur)
Tom Schellekens (coördinator teams)
Jos van Ham (adviseur)

Teksten:

Piet Gijsbers
Susanne Groeneveld
Vormgeving: Studio Iris Leende
Fotografie:
Theo van Sambeek
Advertenties: Ton Gijsbers
Jos van Ham
Richard van Hout

Juni 2022
Oplage: 17.500

- 31-

DE
KRACHT
VAN HIGH TECH
▶ BESTRONICS
► is jarenlange ervaring in het vak sinds 1986
► is dat de klant bij ons terecht kan van begin PCB ontwikkeling
tot eind - assemblage en logistiek
► een solide team met jarenlange ervaring
► is dat wij vinden dat persoonlijk contact onvervangbaar is en
dat wij hier altijd naar streven
► is dat wij een open calculatie filosofie hanteren
► wij zijn meerdere malen genomineerd, onder andere voor
Best Customer DISCA-awards 2020

Namens Bestronics, trotse hoofdsponsor van dit mooie evenement,
wensen wij alle deelnemers aan

DE INTERNATIONALE ACHT VAN BLADEL,
de oudste juniorenklassieker van Nederland,
hele fijne en sportieve dagen!

heel veel

Succes!

De Run 4545
5503 LT Veldhoven
+31(0)40-2350123
www.bestronics.nl

