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Mijn eerste positieve ervaring met het wielrennen dateert van 1956. Op zondag 6 mei zag ik 
vanuit onze boerderij in de Diessense Molenstraat aan de overkant van de straat twee renners 
in de openstaande schuur van Frans van Gils alias 'den Boy' op een pak stro zitten. Zij waren 
zich aan het voorbereiden op de wedstrijd voor amateurs van de eerste Ronde van Diessen. 
Terwijl de ene geconcentreerd zijn rugnummer opspeldde, maakte de andere zorgvuldig zijn 
bidon klaar. Na afloop hoorde ik zeggen dat de eerstgenoemde de latere winnaar Ab 
Geldermans geweest zou zijn. Start en finish lagen even voorbij de windmolen van Teurlings 
halverwege de Heuvelstraat. Om een uur loste men het startschot voor de ruim dertig 
'streekrijders' waaronder zes Diessenaren. Zij hoefden slechts tien ronden te rijden en Van de 
Herk uit Meerveldhoven was de winnaar. Theo Donkers uit de Haghorst was de best 
geplaatste Diessense deelnemer en hij finishte als negende. 
 
Ab Geldermans afgetekend eerste 
De grote strijd kwam echter bij de amateurs. Deze koers over 100 km telde voor het 
klassement van 'De Ster van het Zuiden'. Men had een behoorlijk parcours uitgestippeld en de 
winnaar legde de 66 ronden af in 2 uur, 43 minuten en 46 seconden. Zoals reeds gezegd won 
de Beverwijker Ab Geldermans, die vier jaar later als eerste Nederlander de befaamde 
klassieker Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam zou schrijven. In 1968 was hij ploegleider van 
Jan Jansen, die als eerste Nederlander in dat jaar de Tour de France won. In Diessen had hij 
juist voor de finish een gigantische valpartij weten te ontlopen. Zijn plaatsgenoot Coen 
Niesten, die later ook enige jaren beroepsrenner was, werd derde. De huidige Bekenaar Cees 
Paymans was in Diessen niet van de partij. De Tilburger koos die zondag voor Vlijmen en 
daar won deze rassprinter onbetwistbaar bij de amateurs. 

 

 
 

Oud-renners uit de jaren '50 in Zundert. Cees Paymans 2e van links. Daarachter Pieter de Jongh. 



Op zoek naar de winnaar in Beek in 1953 
Op woensdag 25 april jl. vergezelde ik bovengenoemde Cees Paymans bij een boekpresentatie 
in Zundert. Onderwerp was het wielrennen in West-Brabant in de jaren '50 en uiteraard 
sierden foto's van Wout Wagtmans en Wim van Est de kaft van het boek. Een tiental zeer 
krasse knarren mocht op het podium levendig haar verhaal doen en hun gehele wielerleven 
open en bloot op tafel leggen. Vele zwart-wit filmpjes werden vertoond en talloze prachtige 
foto's werden de aanleiding tot leuke verhalen. Maar in de pauze was ik naarstig op zoek naar 
iemand anders. Ik was niet uit op een handtekening, maar ik zocht als heemkundige en 
oudrenner reeds lang naar enkele mooie foto's van de eerste 'Omloop van Beek' in 1953. 
Buiten poseerden alle ex-renners ontspannen voor een oude witte Peugeot met een aantal 
jaren '50 racefietsen op de Imperial. Cees Paymans attendeerde mij op de sportieve Pieter de 
Jongh, een rijzige gestalte van 85 jaar, die 's morgens nog een flinke ronde had gefietst. 
Spontaan en erg vriendelijk sprak hij me toe: "Ik kan me nog zeer goed die 'Omloop van 
Beek' herinneren. Kasseien waren toen heel gewoon in die wedstrijden. Ik heb nog enkele 
foto's die ik je zal sturen". 
 
Wedstrijd in 1934 gaat niet door 
Hilvarenbeek en omgeving werden sinds de jaren '30 reeds meermalen aangedaan tijdens 
grote wielerwedstrijden. Op 10 augustus 1932 kreeg het Beekse gemeentebestuur het verzoek 
om toestemming te geven voor een grote wielerwedstrijd over voornamelijk de minder drukke 
'Provinciale Wegen'. De Eindhovense Wielerclub 'Greelouw' organiseerde op 23 april 1933 
een wedstrijd voor onafhankelijken, amateurs en nieuwelingen met als route: Gestel, 
Tongelre, Nuenen, Gerwen, Lieshout, Aarle-Rixtel, Beek & Donk, Gemert, Erp, Veghel, St. 
Oedenrode, Best, Oirschot, Moergestel, links voor de gemeente Tilburg naar Hilvarenbeek, 
Esbeek, Lage Mierde, Hooge Mierde, Reusel, Bladel, Hapert, Duizel, Eersel, Steensel, 
Veldhoven, Meerveldhoven en Gestel.  
Hilvarenbeek had blijkbaar de smaak te pakken. want op 10 september 1934 werd de 
wedstrijd Hilvarenbeek-Diessen-Middelbeers-Hilvarenbeek door de Nederlandse Wielerunie 
goedgekeurd. Maar Gedeputeerde Staten stak er een stokje voor en noodgedwongen moest 
men uitwijken naar Poppel. Dat daardoor de befaamde Beekse Wielerclub Velocitas werd 
opgeheven is niet duidelijk, maar het gebeurde wel later in dat jaar op 29 november! 
 
Eerste 'Omloop van Beek' op zondag 6 september 1953 
Burgemeester Meuwese keek eind juli 1953 zeer hoopvol uit naar de start van de eerste 
'Beekse Omloop'. Hilvarenbeek zou op sportgebied van zich doen spreken. De netto-
opbrengst van dit wielerspektakel kwam geheel ten goede aan alle sportverenigingen. 
Vervolgens sprak de burgemeester de hoop uit dat er nog vele Beekse ronden zouden volgen. 
En daarin had hij deels gelijk, want tot en met 1959 werd deze inmiddels 'befaamde wedstrijd 
op een zwaar parcours' georganiseerd. Deze koers deed niet onder voor de Acht van Chaam. 
Bij de amateurs stonden 85 renners aan het vertrek, waaronder Pietje Damen uit Lieshout. De 
Bekenaar Jan Scheers viel niet in de prijzen. Rinus Kuijs deed zelfs mee onder een andere 
naam, omdat hij nog geen licentie had! De meest kleurrijke was Bredanaar Toon Verstraeten, 
alias de 'Kambal'. Die bijnaam kreeg hij door zijn smokkelactiviteiten (kammetjes, kauwgom 
en sigaretten). Ingewijden vertelden mij dat hij het 'proefkonijn' van Woutje Wagtmans was. 
Wanneer een 'kampioenrenner' onderweg iets weggooide, moest de Kambal het voor Woutje 
uittesten! De amateur Pieter de Jongh uit Made was die dag in Beek veruit de sterkste. 
Duizenden toeschouwers langs het bijna 10 km parcours tussen Beek en Esbeek juichten de 
krachtpatser De Jongh luidruchtig toe. 
 



 
 

Pieter de Jongh uit Made passeert de finish in de Gelderstraat en wint in 1953 de 'Omloop van Beek' 
 

Van Beek naar Esbeek en terug 
Van heinde en verre waren de wielerliefhebbers naar Hilvarenbeek gekomen. Wel een bewijs 
dus dat deze koers levensvatbaarheid bezat. Er werden veel veiligheidsmaatregelen getroffen. 
De gemeente had een inrijverbod in oostelijke richting voor de Papenstraat en de pas 
aangelegde Rogier van Leefdaelstraat (1951) ingesteld met het oog op de Omloop. Met de 
'bewaker' agent Helmons aan de meet, kon er nauwelijks iets misgaan! Onmiddellijk na de 
start gingen de amateurs zo hard van stapel, dat er spoedig een langgerekt lint van fleurige en 
kleurige truien ontstond. 
Spoedig viel het gehele peloton in verschillende groepen uit elkaar. De tempobeul Pieter de 
Jongh plaatste na 40 km een scherpe demarrage en wist meteen een gat van 500 meter te 
slaan. Cees Paymans vertelde later dat de ontsnapte krachtpatser wel enigszins werd gesteund 
door een autobus, die de achtervolging ophield! Heel Hilvarenbeek zag de machtige De 
Jongh, die rustig zijn rondjes draaide over de kasseien naar Esbeek en terug, op eigen kracht 
en onbetwist naar de zege snellen. Ook Jan Coonen uit Eindhoven wist nog te ontsnappen, 
waarna nationaal kampioen Cees Paymans, hij had dat jaar al tien wedstrijden gewonnen, in 
zijn rood-wit-blauwe trui definitief de deur dicht deed. Met gemak won hij met rugnummer '0' 
de sprint voor de derde plaats. In 1955 werd Cees wederom derde. 
Pieter de Jongh had blijkbaar de smaak te pakken gekregen, want in 1954 won hij weer. Ook 
in 1955 kwam hij naar Beek, doch hij werd geklopt door Leo van de Pluym. Piet Steenvoorde 
won in 1958 en de laatste uitgave in 1959 werd op naam geschreven door Dick Groeneweg. 
Pieter de Jongh (Made, 15 november 1934) zou in 1955 kampioen bij de militairen worden en 
hij won vele klassiekers. Als beroepsrenner werd hij zevende in de Dauphiné Liberé. Hij nam 



drie maal deel aan de Tour de France, waarbij hij in 1958 de Luxemburgse klimgeit Charly 
Gaul, hij was kopman van de NeLux-ploeg, aan de overwinning hielp. 

 

 
 

 Pieter de Jongh in 1953 met zijn lauwerkrans geflankeerd door zijn ouders in de Gelderstraat 
  


