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De eerste wielerwedstrijd ter wereld werd gehouden in Engeland tussen de studenten van de 
universiteiten van Oxford en Cambridge. Het sportieve spektakel vond plaats in 1874 en de 
zege in een relict in de vorm van roeiwedstrijden wordt nog steeds volop in een onderlinge 
felle strijd bestreden. De eerste wielervereniging in de Kempen was 'De Snelheid' uit 
Eindhoven. Veelal notabelen sloten zich aan bij de in 1886 opgerichte club. Een jaar later op 
20 maart hield zij haar eerste wedstrijd. Voor de oudste vorm van wielersport in Hilvarenbeek 
moeten we ruim tien jaar wachten tot het jaar 1897. Op 17 juli van dat jaar werd wielerclub 
Velocitas opgericht. De initiatiefnemers waren zeker geen armoedzaaiers: de Beekse 
kapitalisten leerlooier Adriaan Mallens en Franciscus Swinkels, bierbrouwer in de Roos.  
De oudste wedstrijden van Velocitas dateren van 10 september 1897: op en neer naar 
Middelbeers en een rondje Diessen. De winnaars kwamen allen uit Tilburg. In oktober 1900 
organiseerde men een groot sportevenement met veel toeschouwers: hardrijden en 
kunstrijden. Het vaandel dat trouw elke rit werd meegevoerd, werd in 1907 vervaardigd door 
firma Van Kalcken uit Oirschot. Dit fraaie fluwelen vaandel hing oorspronkelijk in het 
clubhuis en hangt nu boven in museum de Dorpsdokter als een stille getuige op de hoogste 
trap. Een oude foto toont nog fraai het opschrift van hun vereniging op de gevel van de 
Ossekop. Deze herberg van Theodorus Kemps op de hoek van het Markveld en de 
Gelderstraat werd in de vijftiende eeuw de Rode Leeuw genoemd.  
 
Wielervereniging Velocitas met sociaal gevoel voor Beek 
Bij het 12½ jarig bestaan werden in mei 1911 onder grote publieke belangstelling fiets 
wedstrijden georganiseerd. Concordia en de Goirlese fanfare 'Oefening en Uitspanning' 
zorgden voor de vrolijke noot. Alle rijwielen van de deelnemers waren kleurrijk versierd en 
de wedstrijdonderdelen waren: bloemencorso, ringsteken, kunstrijden en vogeltje pik. 

 

 
 

Het fluwelen vaandel van Velocitas vervaardigd in 1907 hangt prominent in de Dorpsdokter 



Op een foto van die dag herkennen we nog Piet Hendriks, Gerrit Scheidelaar, Jan Bressers, 
Huub Scheidelaar, Janus Smolders, Janus Zeebregts en Jan van Doorn. In januari 1914 sloot 
Kemps zijn herberg omdat hij zijn vergunning had verkocht. Jos Kemps werd nu als 
bestuurslid door leerlooier Adriaan Mallens opgevolgd. Velocitas kon nu terecht bij de 
weduwe Hendrik Damen in de herbouwde de Valk.  
Na de mobilisatie kwam er weer een opleving en op 16 januari 1915 hield men daar een 
feestavond. Ja, feesten kon men! Hoewel Velocitas op 2 augustus 1913 de gemeenteraad nog 
schriftelijk meedeelde over onvoldoende financiën te beschikken, was de vereniging toch in 
staat om later op 31 augustus het feest van de '100-jarige onafhankelijkheid van Nederland' in 
Hilvarenbeek te organiseren. Op 8 februari 1914 gaf men zelfs een 'Concert' met hun leden 
Wout Favier, Jos Kemps en Heezemans.  
In dat jaar hield men uiteraard ook regelmatig fietstochten, waarbij een hoornblazer de in fraai 
tenue gestoken wielrijders vooraf ging. Tweede Pinksterdag stond in het teken van het bezoek 
aan hotel 'Du Golf' op Nieuwkerk en op 17 mei deed men Weelde aan. Op 1 juni ging de tocht 
opnieuw naar Nieuwkerk om de omgeving te bezichtigen. 
Velocitas zette ook druk bij de politici om goede rijwielpaden aan te leggen en bestaande te 
verbeteren. Een aanvraag van januari 1901 om vanaf het uiteinde van de Keiweg op het 
gehucht de Biest tot aan de grens van Moergestel een verhoogd pad aan te leggen ter breedte 
van 1 meter gescheiden door een greppel van 25 centimeter diep werd door de gemeenteraad 
gehonoreerd. Een jaar later kreeg Velocitas het klaargespeeld dat in den regter berm van een 
gemeenteweg loopende vanaf den Hemel over den Goirlesche Dijk tot aan de gemeente Goirle 
een fietspad zou worden aangelegd. Het gemaakte pad van Esbeek naar Dun dateert van 1 
oktober 1904. Op 20 mei 1906 werd er in het clublokaal van Velocitas een vergadering belegd 
om te komen tot een rijwielpad van Hilvarenbeek naar Reusel. De ijverige vereniging diende 
een verzoekschrift in bij de gemeente om een bijdrage in de kosten van het nieuwe wielerpad 
Hilvarenbeek-Reusel te leveren. De kosten werden geraamd op fl 900,-. In het najaar van 
1910 werden de eerste herstelwerkzaamheden aan het pad verricht. Velocitas leverde de 
sintels en de gemeente zorgde voor opstrooien en inwalsen.  

 

 
 

Het oudste fietspad van Hilvarenbeek: Weldes Spoor of het 'Wortelpaadje' bij Papschot 
 



In het blad de Kampioen werd de vereniging geroemd vanwege haar ijver om drie goede 
fietspaden tot stand te brengen. Dat waren Hilvarenbeek-Goirle, Hilvarenbeek-Moergestel en 
Hilvarenbeek-Poppel. Het laatste werd ook Weldes Spoor genoemd en dit oudste Beekse 
rijwielpad werd door pastoor Jurgens aangemerkt als noordgrens van de nieuwe Esbeekse 
parochie. Een fraai gedeelte bij Papschot ligt er nog en werd door mij tijdens de eerste 
Esbeekse Mountainbike Toertocht blijvend tot 'het Wortelpaadje' gedoopt. Tot slot werd er in 
maart 1914 een fietspad aangelegd tussen de Westerwijk en de Biest. 
 

 
 

Jan Scheerens, de Beekse renner van de Varkensmarkt, actief in de jaren '30 



Antoon van Raak won op wielerbaan 'Fiora' in 1912 
Tilburg had in 1896 ook al een wielerclub met de naam Velox. Hun wielerbaan, gelegen op 
Koningshoven tegenover het Trappistenklooster, werd groots geopend op zondag 3 mei 1896. 
Er waren niet minder dan 700 renners aanwezig. Terwijl 's middags het kampioenschap van 
Nederland werd verreden vulden de leden van Velox hun feestavond op met sketches en 
liedjes. De bekende Jaap Eden was op 7 juli 1901 zelfs een van de deelnemers op de 
Tilburgse wielerbaan.  
Deze houten ovale baan met tribunes was compleet omheind en bezat verder kleedkamers en 
kiosken. Bij de ingang stond een gebouwtje waar men kaartjes kon kopen en een koffiehuis 
met veranda maakte het geheel compleet. Op 7 maart 1903 werd dit sportcomplex langs de 
grintweg van Tilburg naar Moergestel al weer publiek verkocht. De Eerste Tilburgsche 
Wielerbaan werd overigens al op 2 augustus 1895 geopend. De Tilburgse wielerclub 
Tilburgia bezat ook een baan die Fiora werd genoemd. Reeds op 25 april 1907 behaalde de 
Beekse amateur Van Gestel de derde plaats tijdens internationale wedstrijden. 
Hilvarenbekenaar Antoon van Raak werd daar op 17 september 1912 eerste bij de 
nieuwelingen en hij kreeg een prachtig zilveren erekruis. Van Raak reed op een Union van 
rijwielhandel De Concurrent van dorpsgenoot Frans Tooten. 
 
Jan Scheerens staat zijn mannetje in de jaren '30 
In augustus 1901 kwam de renner Piet van Parreren uit Helmond op de finish in Woensel 
dodelijk ten val. Mede door dit ongeval greep het provinciaal bestuur van Noord-Brabant in 
en verbood voortaan veel wedstrijden op de openbare weg. De wedstrijd tussen Tilburg en 
Hilvarenbeek kon op 29 januari 1923 wel doorgang vinden en Tilburger Jan Pijnenburg werd 
vierde. Dit slepende verbod zou duren tot omstreeks 1930. Zo werd de grote 'Tour du Brabant' 
met start op de Grote Markt en finish op de Bossche wielerbaan pas weer op zondag 31 juli 
1932 georganiseerd. Deze 179 lange tocht voerde onder andere over de kasseien van Lage 
Mierde, Esbeek en Hilvarenbeek. De wielerwedstrijd van Hilvarenbeek-Diessen-Middelbeers 
en weer terug werd op 10 september 1934 wel goedgekeurd door de Wielerunie maar 
Gedeputeerde Staten gaf geen toestemming. Daarom week men uit naar België waar Bekenaar 
Scheerens bij de nieuwelingen over vier ronden Poppel-Weelde een knappe tweede plaats 
behaalde. Deze Beekse coureur, neef van de Belgische wereldkampioen sprint Poeske 
Scheerens, werd op 6 februari 1933 derde in de jubileumrit 'Jan van Disseldorp'. In Oirschot 
wist hij op 4 september 1934 op de markt gemakkelijk een hinderniswedstrijd te winnen. Een 
jaar later won hij in Tilburg eind maart een hometrainer wedstrijd, waarbij Esbekenaar Nol 
Bissels derde werd. De broer van Jan Scheerens reed nog even wedstrijden bij de profs en 
onafhankelijken. 
 
Wielerbanen van zand en sintels tot beton en hout 
Begin 1900 werden er in Brabant veel baantjes aangelegd. Vooral rondom Eindhoven: Strijp 
(1909), Woensel (1911), Valkenswaard (1911), Gestel (1912), Budel (1912) en Tongelre 
(1913). Aanvankelijk zand- en sintelbanen maar ook snel al houten en betonnen baantjes. Aan 
de Goirleseweg werd de betonnen wieler- en motorbaan T.W.E.M. op 7 augustus 1921 onder 
grote belangstelling geopend, waarna daar meteen de Nederlandse Kampioenschappen 
Baanwielrennen werden gehouden. Goirle kende trouwens in mei 1926 ook de wielerbaan de 
Grens.  
Terwijl Bladel een zand- en sintelbaan bezat had Bergeijk in 1932 al een houten baan met 
tribunes waar zesdaagsen werden gehouden. De Oirschotse club De Lustige Wielrijders kreeg 
haar betonnen baan op 17 september 1933, gelegen aan het Wilhelminakanaal aan de 
Eindhovense Dijk. Reeds in oktober van dat jaar werd er een zesdaagse gehouden. 
Wielerminnend Oirschot kende daar trouwens in 1914 al een baan, die Steeds Sneller 



genoemd werd. De opening van de Enschotse wielerbaan met de welluidende naam de 
Toekomst vond plaats op 23 april 1933.  

 

 
 

Wim Paijmans (vader van Kees uit de Westerwijk) wint in 1926 op de TWEM achter de motoren 
 

Op de hoek van de Korenbloemstraat werd op 8 mei 1933 de Tilburgse wielerbaan Willem II 
geopend samen met het clubgebouw de Korenbloem. Vitesse had haar baan aan de 
Bredaseweg. Een jaar eerder werd de bestaande grasbaan met een lengte van 265 meter aan de 
Enschotsestraat nummer 54 tegenover het Abattoir vervangen door een volledig overdekte 
houten baan van 225 meter lang. Tijdens de bouw van de baan werd zelfs een 'nood houten 
baan' aangelegd naast het café van E. van Geloven, waar toch nog duizenden toeschouwers 
konden zitten. Op 5 februari 1936 werd wielerclub Nooit Gedacht opgericht, die al een maand 
later definitief werd omgedoopt tot Pijnenburg. De Tilburgse clubs Willem II en Vitesse 
gingen via een fusie sinds 1937 verder onder de naam Abattoir.  
 
De Beekse wielerbaan 'De Toekomst'  
Nadat Poppel haar Velodrome en Lage Mierde en zelfs Diessen hun wielerbaantje hadden, 
kon Hilvarenbeek natuurlijk niet achterblijven. Het Nieuwsblad van het Zuiden blikte op 22 
juli 1922 vooruit op de opening: zondagmiddag 2 uur (23 Juli) zal de nieuwe wielerbaan "De 
Toekomst" gelegen aan de weg naar Biest-Houtakker geopend worden met wedstrijden voor 
amateurs, beginnelingen en nieuwelingen, waarvoor vele medailles en ook andere prijzen 
worden uitgeloofd. De wedstrijden zullen worden opgeluisterd door harmonie Concordia. 
De mooi gelegen baan, te midden eener boschrijke streek biedt ruimte voor honderden 
personen, die met gemak de wedstrijden zullen kunnen volgen. Bij gunstig weer zal het er zeer 
druk loopen, gezien de groote belangstelling, die al vele dagen is voorafgegaan tijdens de 
training van vele ingeschreven deelnemers. 



De Nieuwe Tilburgsche Courant publiceerde op 22 juli zelfs een heuse advertentie: 
 

Zondag 23 Juli 1922 wordt de baan officieel geopend met een drietal 
wedstrijden voor amateurs, nieuwelingen en beginnelingen. Harmonie 
Concordia zal alles opluisteren. Dagen ervoor kon men drommen renners er 
naar toe zien fietsen om op de baan te oefenen.Vele medailles, geldpijzen en 
kunstvoorwerpen zijn uitgeloofd. De baan heeft een omtrek van 200 meter en 
is cirkelvormig. Ze is goed verhard en loopt ligt terwijl een riolering voor de 
goede afwatering zorgt. 
 

 
 

Links van de voormalige woning van het hoofd der school Brekelmans lag wielerbaan 'De Toekomst' 
 

Van alle kanten kwamen de bezoekers op de bewuste zondag toegestroomd. Er waren meer 
dan 1500 toeschouwers en 60 deelnemers. Onder hen de Beekse amateur L. Lambregts die 
tweede werd. Hij verdiende 5 gulden en twee buitenbanden. Trots stond hij tussen twee 
Belgen op het podium: P. Borgmans uit Ravels en H. Keijzers uit Poppel. Bij de jonge 
sporters onder de 15 jaar was Jac Tooten de winnaar en Jac Loyens werd tweede. Wielerclub 
Helmond kreeg de prijs voor het verst komend gezelschap. Wielerclub 'Steeds Sneller' uit 
Goirle had het grootst aantal deelnemers! Maar laten we eerst Jac Tooten aan het woord. Hij 
verrichtte de opening van 'De Toekomst' op zondagmiddag 23 juli 1922 om twee uur. 
 
Geachte sportbroeders en belangstellenden. 
Het bestuur van 'De Toekomst' verzocht mij een kort openingswoord te 
spreken. Als oud sportbroeder en bestuurder dier eens zoo bloeiende 
wielerclub Velocitas, bekend om haare veele schoone wedstrijden en om 
haare schitterende feesten, die de heele sportwereld van den verren 
omtrek destijds in beweging wisten te brengen, voldoe ik gaarne aan 
die uitnodiging. 



 De sport is zo oud als de wereld. Bij de oude Grieken en Romeinen 
reeds was zij in hooge eere. Ook wij leven in een echte sporttijd, waarbij 
het voetbalspel hoogtij viert. 't Is alles voetbal, en daarom is 't een zekere 
opluchting, dat ook de wielersport na een tijdperk van verslapping weer 
begint op te bloeien. De wielersport is een gezonde sport die zich, mits 
matig beoefend, met elke andere in ontwikkeling van lichaam en geest 
kan wedijveren. Zij staalt borst en spieren en brengt lenigheid, kracht 
en moed. Dat deze sport ook hier weer opbloeit, kan men zien uit de 
groote belangstelling en uit het resultaat, dat we aanschouwen in de 
nieuwe baan. En wanneer we dan nagaan de vele moeiten en 
opofferingen, die men zich heeft getroost om dit grote werk tot stand te 
brengen, een baan, die volgens kenners tot de besten behoort in zijn 
soort, dan moeten wij hulde brengen aan de initiatiefnemers.  
 'De Toekomst' heeft men ze gedoopt. Mag zij inderdaad een 
schoone toekomst tegemoet gaan, wat zal afhangen van een goede 
leiding maar ook van U aller belangstelling. Ik verklaar de nieuwe 
baan geopend. 
 
Zwart sintelbaantje aan de Hakvoortseweg 
Na afloop ging men in een lange stoet naar het clublokaal in de herberg van de weduwe 
Bogaers. Wielerliefhebber Jan Naaijkens legde mij onlangs precies uit waar deze herberg 
gevestigd was: aan de oostkant van de Korte Gelderstraat net voorbij schoenwinkel Van Hees, 
voorheen kruidenier Jansen. Na even zijn geheugen getergd te hebben wist krasse Jan uit 1919 
ook nog exact te vertellen waar de baan in zijn jonge jeugd lag. "Het zal er tot kort na 1930 
gelegen hebben. Als lagere school knaap fietste ik geregeld naar de Hakvoortseweg. Daar lag 
het ronde zwarte sintelbaantje naast het latere huis van meester J. A. Brekelmans, nu recht 
tegenover hovenier Jan Abrahams. Veelal waren het onderlinge wedstrijden tussen clubs. Ik 
kan me nog goed de supersnelle renner Berendonks voor de geest halen. Bij het passeren van 
een gedubbelde coureur klapte hij 'met zijn bakkus' vol op de sintels. Zijn hoofd leek wel een 
krentenbol met bloed! Mijn oudere broer Wai heeft ook nog even een licentie gehad." 
Inderdaad kwam ik een enkele keer E. Naaijkens in de uitslagen tegen. In een onderlinge rit, 
op 2 mei 1932 door het Oisterwijkse 'Steeds Vooruit' georganiseerd, werd Eduard Naaijkens 
vierde. Maar woordvoerder broer Jan zag ik trouwens onlangs in vol ornaat in het prachtige 
boek 'Wielerspiegel', geschreven door Piet Gijsbers: binnenband kruislings om de nek en 
stofbril op het voorhoofd aan de kant van de weg tijdens de Tour de Loo van 1949.  
Ik vermoed dat het baantje voorbij de Colonie op een stuk gemeentegrond lag, pal naast de 
Nieuwe Erven. In 1830 betrof het sektie E nr. 1775. Aan de zuidkant lag een zeer langgerekt 
slingerend water het Ven genaamd. Nu is het een perceel bos met opgaand naaldhout. Enkele 
weken na de opening van De Toekomst werden er op het baantje al wedstrijden met 
'motorgangmaking' gehouden. Onder zeer grote belangstelling wist de jonge Bekenaar Jac 
Tooten Fzn op 12 september 1922 de sprint te winnen en hij kreeg daarvoor een zilveren 
medaille. Op 29 september werd het seizoen 1922 gesloten met het 'Kampioenschap voor 
leden van De Toekomst'. Ook stonden er behendigheidswedstrijden op het programma, zoals 
ringsteken, vogel pik en hindernis. 
 



 
 

Jan Naaijkens wees mij op dinsdag 8 januari 2013 de plaats van wielerbaan 'De Toekomst' aan 
 

In het seizoen 1923 werden er op zondagmiddag 30 juni koppel- en sprintwedstrijden voor 
amateurs, nieuwelingen en beginnelingen georganiseerd. Rijders met naam uit heel Brabant 
en België hadden zich reeds op 28 juni ingeschreven. Het was prachtig weer en tussen twee en 
zes uur genoten talloze belangstellenden onder begeleiding van Concordia van de 
verrichtingen van de 36 coureurs. Bekenaar J. Schilders werd bij de nieuwelingen derde en 
een koppel uit Zundert won bij de amateurs. De Nieuwe Tilburgsche Courant berichtte op 16 
augustus 1923: Bij wedstrijden op De Toekomst waren gisteren in totaal 54 renners met liefst 
700 toeschouwers. Voorzitter Frans Tooten reikte de prijzen uit in het clublokaal van de 
weduwe Bogaers. Op 23 juni 1924 schreef diezelfde krant dat er weer sprint- en 
koppelwedstrijden georganiseerd werden. Er was een grote belangstelling voor de vele 
getrainde renners uit België. Het is niet bekend in welk jaar De Toekomst gesloten werd. Wel 
weten we zeker dat de club Velocitas op 29 november 1934 werd opgeheven. Het vaandel met 
medailles werd aan een Tilburgs museum afgestaan, maar nu prijkt het op het hoogste schavot 
van museum de Dorpsdokter, zoals reeds eerder is opgemerkt. 


