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NIEUWELINGEN (40km)
11.45 AMATEURS/JUNIOREN (60km)
13.20 DIKKE BANDEN
14.00 FUNKLASSE
zonder vaste
14.45 TIJDRIT DAMES licentie (1 ronde)
(2 ronden) [oud-]
15.20 TIJDRIT NISPENS inwoners van
Nispen zonder
licentie
KAMPIOENSCHAP vastezonder
vaste
licentie (30 min.
15.45 CRITERIUM DAMES + 1 ronde)
16.30 OPEN KAMPIOENSCHAP
VAN NISPEN
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WIELERRONDE van

Op 3 juli wordt de 46e wielerronde van Nispen verreden. Waar het kampioenschap van Nispen de
afgelopen 19 jaar altijd alleen werd verreden onder de inwoners en oud-inwoners van Nispen, is
er nu een wijziging doorgevoerd. Het kampioenschap van Nispen is nu een open wedstrijd voor
alle wielerliefhebbers van de gemeente Roosendaal zonder vaste licentie.
Wel is er een apart klassement en huldiging voor de (oud-)Nispenaren en mag er weer gestreden
worden voor de titel ‘’Kampioen van Nispen’’. Voor de mannen en vrouwen zijn er net zoals in
2019 aparte wedstrijden.

BIJZONDER VERS
Slagerij en Traiteur te Nispen

Lekker gewoon gewoon lekker

Kuijlen
Roosendaal

Ook nieuw dit jaar zijn de loopfietsen en bij de dikke banden race categorie 0. Dit is bedoeld om
ook de allerjongsten de gelegenheid te bieden om deel te nemen.
Zoals u reeds gezien heeft, zijn er dit jaar wat aanpassingen. Zo is er gekozen voor een mooie
folder in plaats van een programmaboekje en is de website compleet vernieuwd. Neem gerust een
kijkje op www.rondevannispen.nl. Op de wedstrijddag zelf zal er een groot LED scherm geplaatst
worden op het kerkplein waar je de wedstrijd live kan volgen en waar de reclameboodschappen
getoond worden.
Tijdens dit feestelijke jaar is er dus voor ieder wat wils. Wij hopen dan ook veel sportievelingen
van allerlei niveaus aan de start te zien. Dus pak die fiets van de haak, neem je vrienden mee en
rijd mee! Heb je nou geen fiets? Kom dan gezellig supporteren!
Bestuur. St. Wielercomité Nispen

46 jaar Wielerronde van Nispen en
het 40e jaar ronde in de dorpskern
In het feestjaar 1957, toen Nispen 1000 jaar bestond, is er eenmalig een wielerronde verreden
in de dorpskern. Daarna is er 17 jaar geen ronde meer georganiseerd. In 1974 werd de officiële
eerste Wielerronde van Nispen georganiseerd. De organisatie was toen in handen van de
Harmonie St. Caecilia en Wielervereniging Roosendaal. Zij hebben tot en met 1978 een wedstrijd
georganiseerd die jaarlijks werd verreden in het buitengebied van Nispen, namelijk door de
Nigtestraat, Maststraat en de Hollandsdiepstraat.
Na een korte onderbreking van een jaar, toen was er namelijk geen comité, werd in 1980 een
nieuw wielercomité opgericht. Vanaf dat moment was het mogelijk om jaarlijks de wielerronde
te organiseren in de dorpskern van Nispen, omdat het doorgaand verkeer niet meer door Nispen
reed. Men is in 1980 ook begonnen met een open wedstrijd voor trimmers. Met een 10e plaats
voor Piet Goorden, die werd toen de eerste kampioen van Nispen. In 1981 is deze wedstrijd los
gekoppeld en is er een aparte wedstrijd georganiseerd voor de inwoners en oud-inwoners om
het Kampioenschap van Nispen.
Bestuur. St. Wielercomité Nispen

Interview met twee oud deelnemers van het Kampioenschap van Nispen

Piet van Eekelen en Kees de Jong
Piet en Kees zijn trouwe deelnemers (geweest) van de
wielerronde van Nispen. Achter elke koers zit een mooi
verhaal. Zeker in Nispen. En om die te achterhalen zijn
we op bezoek gegaan bij deze renners.
Kees reed zijn eerste wedstrijd in Nispen in 1981 en
Piet in 1982. In 1980 wilde Kees al meedoen bij de
ronde van Nispen die open was voor iedereen.
Hij had hard getraind, maar had zich te laat
opgegeven. De inschrijving was namelijk al
vol en er kon geen uitzondering voor hem
gemaakt worden. In 1981 wilde Kees een
nieuwe poging wagen. Dit keer de eerste
echte ronde van Nispen voor alleen de
Nispenaren. Kees heeft destijds op de vrijdag
nog eerst zijn bewonersstatus aangepast als
inwoner van Roosendaal naar inwoner van
Nispen, om te zorgen dat hij wel echt mee kon
doen.
‘’Als je graag fietst, een goed karakter hebt en een bietje
talent hebt, kunde in Nispen mooie resultaten
behalen.’’
Hoe kwamen jullie op het idee om mee te doen
aan het kampioenschap van Nispen? ‘’Ik
kom uit Nispen en wilde graag meedoen.
Ik zag ze twee jaar eerder fietsen en ben
toen begonnen met trainen voor de ronde
van Nispen’’ aldus Piet. Ook hoorde Piet
van Kees Zwanen dat de ronde van Nispen
in opkomst was en toen wilde Piet wel een
koersfiets kopen en er voor trainen.

21 Etapas de Nisipa op zaterdagavond 20 augustus a.s. in het Openluchttheater
In het teken van de doorkomst van de ronde van Spanje, de Vuelta, door de gemeente Roosendaal
organiseert het Wielercomité Nispen een Spaanse culturele avond. Dit is een avond vol met
Spaanse muziek, drankjes, hapjes (tapas) en Spaanse dans. Tevens is er deze avond ook een
prachtig wielercafé met: Luc Suijkerbuijk, Jacques van der Poel, Jürgen de Jong, en Gerwin de Regt.
Hier komen de verhalen van het wielerleven van de heren weer tot leven. Dat mag je niet missen!

Noteer in je agenda!
zaterdagavond 20 augustus in het Openluchttheater Nispen aanvang 19.00 uur

Met dank aan:

alle sponsoren • onze controleposten en verkeersregelaars
vrijwilligers van de hekkenploeg • vrijwilligers werkgroep
EHBO • bestuurders volgauto’s / motoren • Wielerplatform Roosendaal
Gemeente Roosendaal • de Heerlijckheijd Nispen • NSV Nispen

Hoewel Piet, volgens Kees, beter was, had Kees toch ook 4
overwinningen op zijn naam geschreven. Een keer brak de
ketting van Piet, en won Kees de koers.
Hadden jullie nog andere concurrenten? ‘’Wij hoorde vaak
dat wij twee favoriete waren en samenwerkte. Dit
was niet het geval. We reden ieder voor zich. Als
ik wegreed wist ik dat ik maar één man in de
gaten moest houden en dat was Piet.’’ Aldus
Kees. Ook reden Jan Poldermans, Jan Luijks,
Ad Bastiaanse, Kees Denissen en Kees
Raats, en Jan Braat vaak goed. Er heerste
een onderlinge strijd in Nispen die in de
loop van de jaren steeds fanatieker werd.

Piet

Piet en Kees hebben de bekers nog
bewaard en uitgestald op hun zolder. Maar
doordat ze zoveel bekers in de loop der jaren
bij elkaar gefietst hebben, hebben ze een aantal
bekers geschonken om deze weer opnieuw te
kunnen gebruiken. Maar die van Nipse hebben we
nog, daar zijn we trots op.
Wat willen jullie meegeven aan de huidige
wielergeneratie van Nispen? Kees: ‘’Agge
een liefhebber bent, en in ’t dorp woont en
zo iets wordt georganiseerd dan moet je
gewoon meedoen. Als je het niet leuk vind
dan moet je thuis blijven. Iedereen blinkt
uit op zijn eigen manier.’’
Kees en Piet rijden zelf dit jaar niet mee.
De leeftijd begint ook inmiddels een rol te
spelen. Piet is inmiddels 79 en Kees 73. We
hebben heel leuk kunnen fietsen, maar er komt
een tijd dat het voorbij is.

Kees was 35 jaar toen hij ging fietsen en Piet was
Kees
40 jaar. ‘’Wij mochten wel werken, maar niet fietsen’’. Kees
mocht vroeger geen koersfiets van zijn vader en moeder.
Toch hebben ze op de laatste jaren nog mooie resultaten in
‘’Het was een nog niet zo geaccepteerde sport’’. Nadat hij
de top 5 behaald. Piet van Eekelen was in 2009 nog 3e en in
zelf zijn geld begon te verdienen kocht hij wel een fiets. Piet
2010 nog 4e. Kees de Jong was in 2007 nog 3e. Zij kunnen
vertelde dat dit ook bij hem zo het geval was.
terug kijken op een mooie periode.
Kees en Piet hebben samen veel koersplezier gehad. ‘’Zoals
wij dat deden kunnen we er geen twee andere renners
noemen. Wij gingen ons samen inschrijven. Als we premies
kregen deelden we het altijd. We reden niet voor elkaar en
niet tegen elkaar.’’ Bij de hel van de pin hebben we wel één
keer samengewerkt. In de kolenbaan demarreerde Piet en
Kees pakte gauw het wiel.
Kees benoemde dat Piet één keer in Nispen al de eerste ronde
weg reed en vervolgens alle rondes alleen voorop reed. Kees
was te laat om aan te sluiten. ‘’Dat was ook een fout van me.’’
Beide hebben nooit bij club gefietst en hadden geen licentie
gehad. Op latere leeftijd hebben zij koers ervaring opgedaan
bij verschillende koersen van o.a. de BWF. Ze reden koersen in
Bergen op zoom, Wouwse Plantage (Pindorp), Woensdrecht,
Halsteren, Roosendaal en nog vele andere plaatsen.
Piet reed met een Pinarello. ‘’Da was ginne goeikope’’.
Kees reed met een Gazelle of Colnago. Zij hadden 2x5
versnellingen. Schakelen was nog aan het frame.

