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65e Kermisronde

    ’Om de Gele Trui’ Duizel
Felle strijd ‘Om de Gele Trui’ verwacht
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(door Piet Gijsbers)

Niet alleen de drie hierboven genoemde 
coureurs mogen als kanshebbers op het 
Duizelse geel beschouwd worden. Wat 
te denken bijvoorbeeld van Jaap Roelen, 
eerder dit seizoen winnaar van de klassie-

ke Ronde van Limburg en ook in de ker-
misronde van Luyksgestel het eerste aan 
de meet. Van der Meer (Honselersdijk, 
Vermeltfoort (Vlijmen) en Hoogendoorn 
(Boskoop) krijgen een zware kluif aan de 
renner uit Chaam. Al heeft Vermeltfoort 
wel een streepje voor na eerdere dagze-

ges dit jaar in etappekoersen in Norman-
dië, in de Franse Loir et Cher en in de 
Solidarnosc Course in Roemenië. In eigen 
land was de oud-prof ook al succesvol 
in de klassieke Drentse Zuidenveldtour 
en in de Ronde van Overijssel. Jos Koop 
(Eindhoven) won het criterium van Prin-
senbeek waar hij medevluchter Ruben 
van Randeraat (Koudekerk a/d Rijn), ook 
in Duizel present, achter zich hield. Van 
het gezin Stam uit Sprang-Capelle staat 
Westerhoven-winnaar Remco nog niet op 
de startlijst. Mogelijk meldt die zich nog 
aan. Wel erbij is zijn broer Maikel die in 
Raamsdonksveer zegevierde. 

Geel en blauw
Niet alleen de gele trui zal inzet van 
veel strijd zijn. Ook de blauwe trui van 
het Kempenklassement is bij de renners 
een begeerd kledingstuk. Naast klasse-
mentsleider Roy Hoogendoorn heeft 
ook Raymond Kreder (Oudenbosch) zijn 
zinnen gezet op dat blauwe leidersshirt. 
Jos Koop, Coen Vermeltfoort en de een 
tijdlang door een blessure uitgeschakel-
de Koos Jeroen Kers (Amstelveen) dingen 
eveneens nog mee naar de eindwinst in 
dat klassement. Ook Jasper de Laat (Til-
burg) mag zich nog niet kansloos ach-
ten. Regiorenners als de broers Jordy en 
Rens Vermeulen (Luyksgestel), hun dorps-
genoot Sverre Senders, Bjarne Maton 
(Bladel), uit Wintelre Huub Artz en Kars 
ten Boske, alsook Wessel Coppelmans 
(Hapert) en Kamiel Wouters (Reusel) gaan 
zich in al dat geweld proberen te weren. 
En dan is er nog Tom Vermeer (Wuustwe-
zel) die al jarenlang in de Kempencriteri-
ums zijn mannetje staat. Van wijd en zijd 
komen vaak wat jongere renners aan de 
start, zoals Luuk van Gestel (Moergestel), 
Jip Steman (Zutphen), Steven Willemsen 
(Groningen), Bram Verweij (Maastricht), 
Lars Punter (Eelde), Svan de Haan (Zuid-
laren), Alex Gresnigt (Middelburg) en Tij-
men Eising (Emmen). Zoals al zo vaak in 
het verleden zal de strijd om de gele trui 

in Duizel dan ook weer volop losbarsten 
tussen renners uit alle windstreken.

Vrouwen dun gezaaid
Afgezet tegen het omvangrijk mannen-
peloton is het schraalhans in de keuken 
van de wielervrouwen. Zoals eerder al in 
Westerhoven, Riethoven, Hapert en Luy-
ksgestel zijn zij in hun wedstrijd bijzonder 
matig vertegenwoordigd. In voorgaande 
jaren moesten rensters uit de continentale 
teams in Duizel alles uit de kast halen om 
de gele trui in een wedstrijd met stevige 
concurrentie te bemachtigen. Oud-Neder-
lands kampioene Anouska Koster (Jum-
bo-Visma), de Noorse Susanne Andersen 
(Team Sunweb), Lorena Wiebes (Park-
hotel Valkenburg)en de Zweedse Hanna 
Helamb (Swabo Ladies) slaagden in hun 
opzet. Dit jaar lijkt het alsof de meer 
ervaren rensters geen tijd hebben om zich 
in de criteriums met elkaar te meten. De 
Tour de France van de vrouwen eindigt 
een dag voor de Duizelse kermisronde. 
Daar heeft de organisatie bovendien de 
pech op dezelfde dag van hun wedstrijd 
te moeten wedijveren met de Draai van 
de Kaai in Roosendaal, de profronde waar 
eveneens vrouwen aan het vertrek komen. 
De winnares van vorig jaar Anouska Kos-
ter en ook haar naaste rivalen Maike van 
der Duin, vorig jaar winnares van de 
Omloop der Kempen Ladies, en Loes Ade-
geest die nu in een Iers team rijdt hebben 
zich drie weken voor de Duizelse koers 
nog niet bij de organisatie aangemeld. 
Wel erbij is Susanne Meistrok (Elshout) die 
een poging gaat doen Anna van Wersch 
(Maastricht) van de leiding in het Belisol 
Eindhoven Kempenklassement te verdrin-
gen. Zij komt ook de regiorensters Patricia 
Nuyens (Eersel) en Lizzy Witlox (Eindho-
ven) in de wedstrijd tegen. In de Funklasse 
koers die eerder op de middag wordt ver-
reden strijden de renners in Duizel voor 
de Aqualon Van Zutphen Kempencup. Na 
overwinningen van de Belg Sebastiaan 
Deckers in Westerhoven, Tom Hens, ook 
al een zuiderbuur, in Riethoven, opnieuw 
Deckers in Hapert en Bladelnaar Luke 
van de Put in Luyksgestel, is Nick Sesink 
uit Bergeijk bij de recreanten leider in de 
tussenstand. 

De wedstrijden worden verreden onder de regelementen van de KNWU.  
De organisatie is nimmer verantwoordelijk voor de schade ontstaan 
voor, tijdens of na de wedstrijden.  
   Organisatie: Wielerstichting “ Om de Gele Trui “ Duizel  
   
Medische verzorging: E.H.B.O. afdeling Eersel
Consul K.N.W.U.: Albert van Maasakkers
   
PROGRAMMA :   
 
11.30 uur Stratenloop 10 km (  5 ronden)
12.45 uur Dikke banden race 
13.45 uur Ploegenkoers                                     30 km (15 ronden) 
15.00 uur ’Kempencup’  (zonder licentie)   40 km (20 ronden)
16.30 uur Elite dames 70 km (35 ronden)
18.30 uur Elite / Beloften 100 km (50 ronden)          
Wielerstichting “ Om de Gele Trui “ heet U van harte welkom!

Het podium van vorig jaar met als winnaar Nick van der Meer (in de gele trui).

Al voor de 65e keer wordt er in Duizel op kermismaandag gestreden ‘Om de 
Gele Trui’. De gelijknamige wielerstichting die midden jaren negentig ontstond 
uit het comité dat de kermiswielerronde jaarlijks organiseerde, brengt ook in 
de 65e editie van het evenement een aantrekkelijk veld van topamateurs aan 
de start. Roy Hoogendoorn die na de Ronde van Hapert zijn leiderstrui in het 
Belisol Eindhoven Kempenklassement zowel in Bladel als in Luyksgestel knap 
verdedigde, mag in Duizel bij de zegefavorieten gerekend worden. De winnaar 
van de Duizelse gele trui in 2021 Nick van der Meer is opnieuw present met 
vooral Coen Vermeltfoort, in 2019 al de allerbeste, als sterke concurrent. Rou-
tine en jeugdig enthousiasme zullen de strijd ‘Om de Gele Trui’ bepalen.

Het parcours wordt om 
10.00 uur afgesloten

         DEZE KRANT WORDT UITGEGEVEN DOOR WIELERSTICHTING ’OM DE GELE TRUI’ DUIZEL        OPLAGE 8.000 STUKS

www.wheeren.nl

www.sportcenterhapert.nlwww.fysiocenters.nl 

www.sportcenterhapert.nlwww.fysiocenters.nl 

kneefelreclame.nl Douche Simpel levert nooddouches die overal in huis 
geplaatst kunnen worden en de verbouwing van uw 
badkamer een stuk relaxter maakt!

 � Transparante prijzen en géén extra/ verborgen kosten!
 � U wordt volledig ontzorgd! Wij bezorgen, installeren en halen de 

douche weer bij u op.
 � Onze douche kan zonder problemen in huis geplaatst worden!
 � Kwalitatief hoogwaardige douchecabine.
 � De douche is op diverse manieren te installeren.

Super Hoofdsponsor
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JURY K.N.W.U

Voorzitter   Harrie Strik 
Commissaris/compterverw. Hans Kilwinger
Videofinish   Jos Janssen
Aankomstrechter   Jan Dorussen
Microfonist   Rien van Horik
Wedstrijdcomm. 2 Patricia Bijl
Wedstrijdcomm. 3   Hans Kusters

RONDEMISS
Voordat we van start gaan met de wielerronde van Duizel wil ik me 
eerst graag aan jullie voorstellen.
 
Mijn naam is Daniek van den Bossche, 21 jaren jong en ik kom uit 
Hapert. Doordeweeks ben ik te vinden in Utrecht voor mijn studie 
en in het weekend ben ik thuis in de Kempen. Mijn vriend komt uit 
Duizel en daarom ben ik hier dan ook regelmatig te vinden als er 
wat te doen is. Daarom lijkt het me ook enorm leuk om dit jaar de 
rondemis te zijn tijdens de wielerronde van Duizel!. Ik kijk er enorm 
naar uit en zie jullie graag tijdens de ronde.
 
Verder wil ik alle deelnemers heel veel succes en plezier wensen. 
We gaan er een enorm gezellige en zonnige dag van maken en zien 
jullie graag op maandag 1 augustus bij de wielerronde in Duizel!
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De wielronde van Duizel is alweer 
bijna zover: op maandag 1 augus-
tus a.s. al weer de 65e editie van de 
Wielerronde Om De Gele Trui van 
Duizel. Duizel is dan weliswaar 
een klein dorp maar daar komen 
toch enkele “”grote” doorgaande 
regionale wegen samen.

Om nu de mensen uit de regio en 
de Duizelse inwoners zelf duide-
lijkheid te verschaffen volgt hier-
onder enige toelichting omtrent het 
afsluiten van het parcours en de 
wegen er naar toe voor wat betreft
de wielerronde Om De Gele Trui te
Duizel.

De Gemeentelijke Vergunning is 
verleend tot algehele afsluiting van
het parcours vanaf het tijdstip van 
10.00 uur ’s-morgens, waarbij ui-
teraard rekening gehouden wordt 
met eventuele hulpdiensten in ge-
val van calamiteiten.

De organisatie zou het zeer op prijs
stellen als deze afsluitingstijd door 
een ieder ook netjes gerespecteerd
wordt:
-   Denk aan de risico’s voor de vele 

vrijwilligers (meer dan 100 in ge-
tal), mensen van het geluid, recla-
me, jurywagen en finishstraat, die 
zich allen reeds vóór 10.00 uur 
op het parcours bevinden, die ri-
sico’s worden anders veel en veel 
te groot.

-  Een aantal bijna ongelukjes moe-
ten we niet willen laten ontaarden 
in een zogenaamde ”als het kalf 
verdronken is”-situatie.

-  Ook voor de veiligheid van de au-
tomobilist zelf: er bevinden zich 
op en rond het parcours allerlei 
mensen, voertuigen en materialen 
die daar normaliter niet aanwezig 
zijn.

Omleidingsroutes worden duidelijk
aangegeven.

Komende vanuit de richting Ves-
sem/Hoogeloon wordt u op de 
Hoef in Duizel keurig omgeleid via
de Knegselsedijk en de Steenovens 
om aldus via De Stuiver in Eersel 
uw reis regulier te kunnen vervol-
gen.

Komende vanuit de richting Eersel 
wordt u bij de rotonde op de Mo-
lenweg in Eersel keurig omgeleid 
via de Wolverstraat en Hapertse-
weg (provinciale weg) om ter hoog-
te van De Donksbergen de rechter 
afslag te nemen om vervolgens 
middels linksaf slaan op De Donk 
uw weg richting Hoogeloon/Ves-
sem/Casteren te kunnen vervolgen.
De organisatie verzoekt dan ook
vriendelijk:
•  Aan de Duizelnaren om hun 

boodschappen vóór 10.00 uur 
‘s-morgens in huis te hebben ge-
haald en de auto alsdan veilig op 
de inrit of in de garage te hebben 
gestald.

•  Aan de omwonende Kempenaren 
om vanaf 10.00 uur ’s-morgens 
van de hiervoor gemelde omlei-
dingsroutes gebruik te maken.

We hebben dat even voor u nage-
reden en dat scheelt u welgeteld 2 
minuten extra reistijd. En zeg nu 
zelf: wat is nu 2 minuten op een 
mensenleven?

Mocht u desalniettemin hiermee 
toch een onoverkomelijk probleem
hebben dan kunt u altijd nog vrij-
dagavond 29 juli tussen 19.00 en 
20.00 telefonisch contact op ne-
men met Coördinator Parcoursaf-
sluiting Stijn Boerboom, tel. 06- 
19108158

PARCOURSAFSLUITING 
WIELERRONDE  
VAN DUIZEL 2022

Voorwoord namens 
het Bestuur

We staan aan de vooravond van alweer de 65e wielerronde ‘om de 
gele trui’ van Duizel. 

in 1958 waren het de Duizelnaren zelf die met dikke banden rond-
jes om de kerk reden. Nu, anno 2022 staan we in de startblokken 
voor een volle agenda activiteiten voor en door Duizel.

De pandemie laat ook in onze boeken enige sporen na, maar met 
een succesvolle jeugdronde in 2020 en een aangepaste ‘Covid-vrije 
start-finish straat’ in 2021 mogen we er nu trots op zijn dat de mijl-
paal van een 65e ronde is bereikt. En we gaan er weer een mooie 
dag van maken! 

Op maandag 1 augustus hopen het bestuur en de vrijwilligers weer 
vele toeschouwers en renners te verwelkomen. Traditioneel zal er 
in meerdere categorieën gestreden worden om de ‘de gele trui’ van 
Duizel. We zijn daarom als stichting wederom trots dat we erin ge-
slaagd zijn om een prachtig programma neer te zetten.
We starten het officiële programma met een stratenloop. We bieden 
de deelnemers aan de stratenloop de mogelijkheid om 4 of 10 kilo-
meter te rennen. 

Na de lopers is het de beurt aan de jongens en meisjes van de ba-
sisscholen uit de gemeente Eersel. De deelnemertjes zullen per leef-
tijdscategorie hun snelheid laten zien door 1 of 2 ronden af te leggen 
op het afgesloten parcours. Ook dit jaar is er voor iedere jonge deel-
nemer na afloop een leuke attentie. 

Wegens de succesvolle voorgaande edities wordt de ploegenkoers 
ook dit jaar weer georganiseerd.  Het voornaamste doel hierbij is 
om een gezellige koers met wedstrijdelement te fietsen. Veiligheid 
en sportiviteit staan voorop. De deelnemende ploegen bestaan uit 
minimaal 3 en maximaal 4 personen. De plaats van de derde finisher 
is bepalend voor de uitslag. Na de ploegenkoers gaat het programma 
verder met de Kempencup, die dit jaar een vol deelnemersveld kent. 
De lokale renners zonder licentie gaan hier de strijd met elkaar aan. 
Daarna gaan de dames elite van start. In 2021 hadden we een prach-
tig deelnemersveld, met een glunderende renster van Jumbo-Visma; 
Anouska Koster. 

Het sportieve programma wordt afgesloten met de beste elite/belofte 
renners van Nederland die zich op kunnen maken voor een 100 ki-
lometer durende strijd ‘om de gele trui’. We verwachten veel lokale 
deelnemers van onder andere Het snelle wiel uit Bladel en TWC 
de Kempen uit Valkenswaard.  Wie treedt er in de voetsporen van 
voormalige winnaars Joop Zoetemelk, Max van Heeswijk en Johnny 
Hoogerland.? Wie kan zeggen dat hij de 65e gele trui van Duizel 
heeft gewonnen? 

Uiteraard nodig ik u van harte uit om na afloop van het sportieve 
gedeelte het feest voort te zetten in de feesttent op de kermis. De 
fanfare die ons jaren hebben bijgestaan in de feesttent willen we 
graag bedanken voor hun loyale en goede inzet. Ze hebben ervoor 
gekozen om een stapje terug te doen. Wij verwelkomen de lokale 
horecaondernemers van Duizel die de rol van de vrijwilligers profes-
sioneel gaan overpakken. 

‘Een goede reden dus om een pilsje te komen pakken op de goede 
afloop’
Deze prachtige dag wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwil-
ligers en sponsoren waar we al jaren op kunnen vertrouwen, onze 
dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de mensen van de KNWU, 
de gemeente Eersel en natuurlijk allen die de helpende hand toeste-
ken voor, tijdens of na de wielerronde.

Graag tot ziens op kermismaandag 1 augustus te Duizel!
Namens het bestuur ‘Om de gele trui’ Duizel, 
Pieter Keeris, voorzitter van de ronde. 
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BIKE FASHION . SPECIAALZAAK IN FIETSKLEDING EN ACCESSOIRES 

NIEUWSTRAAT 32B, EERSEL . WWW.BIKEFASHION.NL . VOLG ONS    

DEMARREER NAAR EEN NIEUWE BELEVING EN LAAT JE PERSOONLIJK ADVISEREN 

DE SPECIALIST IN FIETSKLEDING EN ACCESSOIRES
 

Naast de reguliere openingstijden kun je bij Bike Fashion ook een persoonlijke afspraak inplannen. De winkel en

onze tijd is geheel tot je beschikking, we bieden je de service die je verdient en je krijgt deskundige hulp bij het

passen van een fietsoutfit. Plan een afspraak via de website www.bikefashion.nl 

Je vind ons in het midden van de winkelstraat, de Nieuwstraat, in Eersel. Bike Fashion is een stoere modewinkel met

een huiselijk karakter. Onze eyecatcher is de ruim 15 meter wand waar de gehele collectie aan kleding op te vinden is. 

TIJDLOZE EN TRENDY COLLECTIES VOOR HEM EN HAAR  

OP ZOEK NAAR CUSTOMIZE TEAMKLEDIJ VOOR JEZELF OF voor JE HELE TEAM?        
Net als de gele trui voor de ronde van Duizel kunnen we ook voor jou of je hele team een uniek design laten ontwerpen. 

Postadres 
Grote Aardweg 3
5521 RJ Eersel

Bezoekadres Grote 
Aardweg 3 Eersel
Tel. 0497-555911 
www.heuveling

containerverhuur.nl

Erelijst 
kermisronde van Duizel

1958 tot en met 1962 niet 

meer bekend

1963 Arie Drop 

1964 Arie Drop

1965 Rudy Liebregts

1966 Harrie Stevens

1967 Arie Suijkerbuijk

1968 Leo Poortvliet

1969 Joop Zoetemelk

1970 Jules Bruessing

1971 Cees Swinkels

1972 Wim de Vlam

1973 Jan Ruckert

1974 Gerard St. Nicolaas

1975 Peter Godde

1976 Gerry van Gerwen

1977 Leo van Vliet

1978 Henny Senders

1979 Henny Senders

1980 Dries van Wijhe

1981 Jannus Slendebroek

1982 Ron Snijders

1983 Ron Mackay

1984 Erwin Ummels

1985 Jan Burgmans

1986 Frank Kersten

1987 Dave Das

1988 Eric Cent

1989 Wilco Zuyderwijk

1990 Frank van Veenendaal

1991 Allard Engels

1992 Frank van Veenendaal

1993 Glenn McLeay (NZL)

1994 Max van Heeswijk

1995 Wilco Zuyderwijk

1996 Herold Dat

1997 Anthony Theus

1998 Paul van Schalen

1999 Daniël van Elven

2000 Wilco Zuyderwijk

2001 Jürgen van Pelt

2002 Angelo van Melis

2003  Marcel Alma

2004 Odwin Bink

2005 Marcel Alma

2006 Jan van Velzen

2007 Arne Hassink

2008 Johnny Hoogerland

2009 Rob Disseldorp

2010 Mallaya van Ruitenbeek

2011 Wim Stroetinga

2012 Gert-Jan Bosman

2013 Michael Schweizer

2014 Sjoerd van Ginneken

2015 Twan Castelijns

2016 Gert-Jan Bosman

2017 Gert-Jan Bosman

2018 Peter Schulting

2019 Coen Vermeltfoort

2020 Wegens corona niet vereden

2021 Nick van der Meer

Hout- en plaatmaterialen
IJzerwaren en gereedschappen
Timmerwerken
Plafonds
Deuren en vloeren etc.

Hoef 11 | 5525 AB Duizel
Tel. 0497-519520
Fax: 0497-519521

www.houtmarktvanham.nl

HOUTMARKT VAN HAM
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Brouwer 2   Telefoon 0497-516236
5521 DK Eersel  Telefax 0497-515334

Clean en Washcentre
De Haas

DakDekkersbeDrijf van maanen vof
Voortseweg 33a

5521 JC  eerseL
t+ F 0497-512124

Hemsstraat 16 
5525 CE Duizel 
Tel: 0497-518171 
E-mail: baskox@hotmail.com

Voor een snelle service!

Hemsstraat 16 
5525 CE Duizel 
Tel: 0497-518171 
E-mail: baskox@hotmail.com

Voor een snelle service!

Onderhoud CV installaties, tevens vervanging van Uw CV-Ketel

Voor een snelle service

Dé logistieke Dé logistieke 
partnerpartner
voor  voor  
transportentransporten
van en naar van en naar 
Frankrijk.Frankrijk.

www.klgeurope.com | info@klgeurope.com | T+ 31 (0) 497 584 400

     
Marcel Nooijen 06 - 5120 9947 

www.debadkamerdokter.nl

www.manobadkamerservice.nl
     

Marcel Nooijen 06 - 5120 9947 

www.debadkamerdokter.nl

www.manobadkamerservice.nl

     
Marcel Nooijen 06 - 5120 9947 

www.debadkamerdokter.nl

www.manobadkamerservice.nl

     
Marcel Nooijen 06 - 5120 9947 

www.debadkamerdokter.nl

www.manobadkamerservice.nl
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MAANDAG 1 AUGUSTUS 2022

STRATENLOOP DUIZEL
Wielerstichting Om De Gele Trui organiseert 

een stratenloop op 1 augustus
Start loopevenement: 11.30 uur (atleten + trim) 10 km 

Er is ook een gelegenheid om 4 km te lopen (start samen met 10 

km)

In deze column zetten we een bekende van de Ronde
van Duizel in de Gele trui: Editie 1:
In de Gele trui met: Peter van Rooij

Verbonden met Wielerstichting ‘om de gele trui’:
Fotograaf van de koers

Accu’s vol, kaarten leeg,
en hop naar de koers!
Woonplaats: Eersel, geboren en getogen.
Relatie: Getrouwd met Trudy
Hobby’s: wielrennen en fotografie.
Beroep: Automotive; receptionist in de werkplaats van 
Louwman-Mazda Eindhoven
Nevenactiviteiten:  
Bestuurslid wielerclub De Contente uit Eersel en ex-be-
stuurslid fotoclub ZZZOOm.
Passie: Sportfotografie en de koers; beheerder 
Kempenfoto.nl

Waar is de passie voor fietsen ontstaan? De koers zit 
bij ons in de familie, mijn jongste oom heeft me 
kennis laten maken met de koers en ook mijn 
vader is een groot wielerliefhebber.
Ikzelf zat altijd op mijn BMX-je en reed 
heel Eersel door op zoek naar crossbos-
jes.

Vanaf wanneer ben je je gaan interes-
seren in koersfotografie? Mijn hobby 
als amateurfotograaf zat er al jaren in. 
Maar toen ik in 2005 in de Elzas in 
Frankrijk met ‘mijn teleconverter’ Lan-
ce Armstrong op de gevoelige plaat 
wist te zetten, bleek dat een geweldige 
foto te zijn. Daar is het mis gegaan en 
toen ben ik verkocht. Hierna ben ik in 
de Kempen de kermiskoersen afgegaan om 
daar niet alleen de renners maar vooral ook 
de sfeer te fotograferen. En daar ligt mijn meer-
waarde, ik fotografeer niet

uitsluitend de renners. Ik leg juist de nadruk op de sfeer, de 
details en de emotie van een bepaald moment.

Natuurlijk kan iedereen aan de koers gaan staan met een 
camera……
Maar hoe kom jij bij bijvoorbeeld als fotograaf bij de ZLM 
tour terecht?
Vanuit mijn voormalige werkgever Nefkens Peugeot ben ik 
in 2011 meegegaan als fotograaf van de sponsor en vanuit 
deze rol heb ik de organisatie en de mensen erachter leren 
en kennen. Vanuit dit contact heb ik in 2014 een uitnodi-
ging van de organisatie mogen ontvangen.

Ambities? Nu ik al wat jaren bij de ZLM tour meedraai zou 
ik het natuurlijk fantastisch vinden om ooit een accredita-
tie van de Tour de France te bemachtigen. Dat zou ik echt 
geweldig vinden.

 Het plankje, en dan weten de meeste wat ik bedoel. Ik had 
graag in de afdaling van de olympische mountainbikewed-
strijd gestaan, toen Van der Poel viel omdat hij dacht dat er 
nog een plankje zou liggen waar hij overheen kon rijden. 

De spanning, de emotie en het ongeloof die 
in een moment samenkwamen daar 

maken dat zo speciaal.

Mooiste wielerkoers van de 
Kempen? De Omloop der 
Kempen vind ik als fotograaf 
de mooiste eendagskoers om te 
fotograferen. Duizel is een erg 
mooie kermisronde met een 
geweldige ambiance en een 
bijzondere staat van dienst om 
te fotograferen.

Mooiste foto die je in Duizel 
gemaakt hebt? De finishfoto 
van Anouska Koster die in 2021 

in Duizel als winnares over de 
streep heen kwam. Niet alleen door 

de foto, maar ook door de ambiance 
en de vreugde omdat Duizel als een van de 

weinige organisaties het wel voor elkaar had gekregen om 
een koers te organiseren.

Heb je nog tip voor onze Ronde? Ik kom net terug van de 
acht van Bladel, hier heb ik 3 dagen foto’s mogen maken. 
Hier was een geweldige UCI junioren koers, wellicht leuk 
om dit komende jaren in Duizel in het programma op te 
nemen? Goede tip, we gaan dit zeker bespreken met het 
bestuur.

Dank voor het interview; Mogen we je weer begroeten  
1 augustus in Duizel?
Jazeker, Om de gele trui van Duizel staat net als ieder jaar 
weer in de agenda, we gaan er weer een
mooie fotoreportage van maken.

98552104975154910497518506113552459752

Een voorsprong op succes!

Nieuwstraat 98   5521 CE Eersel 
www.caste l i jns-swaans.n l

98552104975154910497518506113552459752Groenstraat 19, Duizel | Tel. 06-23235379

in- Verkoop 
van nieuwe 
en 2e hands 

Reparatie & 
Onderhoud

’in de gele trui’
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Tuijlhof3 • 5525 CK Duizel
 Tel. 0497-515959

www.vanlieropmarktkramen.nl

Brood en Banket
Bakkerij De Lau

Markt 43 - Eersel
Tel. 0497-512362

G.J.M. (Gerrit) Castelijns  RBc

Register Belastingconsulent

 

Rijkenstraat 2

5525 CD  Duizel

Telefoon  0497 530 305

Mobiel   06 5434 2222

E-mail info@gcastelijns.nl

Tuinaanleg
Onderhoud

Architectuur

Meer 10
5525 KS Duizel

Tel. 0497-516166
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Houtkachels en 
Houthaarden
Voor binnen én buiten!

Cortenstaal voor buiten

Ketelstaal voor binnen

Nederlands fabricaat

Hoog rendement

Lage emissie

WWW.RENY.NL

20220530_Reny-Advertentie-A4.indd   120220530_Reny-Advertentie-A4.indd   1 30-05-2022   10:2530-05-2022   10:25

RENY Lasertechniek
Lasersnijden plaatwerk
Lasersnijden koker- en buisprofielen
Buigen - Kanten - Zetten
Lassen

www.reny-lasertechniek.nl

Wij zoeken
nieuwe collega’s!
Interesse? Bel 0497-745400 

G.J.M. (Gerrit) Castelijns  RBc

Register Belastingconsulent

 

Rijkenstraat 2

5525 CD  Duizel

Telefoon  0497 530 305

Mobiel   06 5434 2222

E-mail info@gcastelijns.nl

Blox & Verbeek  
adviseurs v.o.f.  

voor 

particulieren en bedrijven 

Administraties 

Assurantiën 

Belastingzaken 

Beleggingsrekeningen 

Bemiddeling o.g. 

Employee benefits 

Estate planning 

Financial planning 

Financieringen 

Hypotheken 

Koopsommen/Lijfrentes 

Spaarrekeningen 

Kantoor Eersel 
Sigarenmaker 3 
Tel:  0497-517 616 
Fax: 0497-517 637 
info@bloxverbeek.nl 
www.bloxverbeek.nl 

Kantoor Oirschot 
De Korenaar 39 
Tel:  0499-574 887 
Fax: 0499-575 675 
info@bloxverbeek.nl 
www.bloxverbeek.nl 
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Verkoopplannen?
Vrijblijvende en gratis 
waarde-indicatie van uw woning?

Neem contact met ons op!

Bel: 0497-53 56 72 
Mail: info@wheeren.nl

Markt 48 • 5521 AN  Eersel • T. 0497 535672
www.wheeren.nl • info@wheeren.nl

Aankoop • Verkoop • Verhuur
Taxaties • Hypotheken
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Bouwen met 
toegevoegde waarde!

ge u dwer ng  a oe e
energietechiek • brandveiligheid

ver akt in een e the ch 
verantwoord jasje!

www.schelpbouw.nl

 

Opwaarderen van cultureel 
erfgoed en bestaand vastgoed 

 
 • geluidwering 

 • akoestiek 
 • energietechiek 

• brandveiligheid 
 • thermische isolatie 

 
naar hedendaagse normen 

www.caso4.nl 

Bouwen met 
toegevoegde waarde!

geluidwering • akoestiek
energietechiek • brandveiligheid

verpakt in een esthetisch 
verantwoord jasje!

www.schelpbouw.nl

herbherbeestemmen & renoverenstemmen & renoveren
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    van harte 

Markt 14-16 |  Eersel

Reserveren 0497 - 517777

Gratis WIFI

Schilderwerken | Wandafwerking | Interieur Spuiterij | Beglazing
0497-512852 | Kuiper 3, Eersel

www.maasschilderwerken.com

Schilderwerken | Wandafwerking | Interieur Spuiterij | Beglazing
0497-512852 | Kuiper 3, Eersel

www.maasschilderwerken.com

Nieuwsgierig naar de actuele vacatures? 
Neem een kijkje op werkenbij.alius.nl

Wil jij bijdragen aan een wereld 
vol positieve energie?

Kom werken bij Alius in een 
inspirerende, relaxte en informele
werkomgeving met Brabanste
gezelligheid!

Daag jij je collega’s tijdens de 
lunch uit voor een potje biljart? 

Graag steken we 
onze energie in jou!
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Stucadoorswerk op maat, voor zowel 
particulier als de professionele op-

drachtgevers. 

Wij maken van elke ruimte in uw  
woning een aangenaam thuis.

Tel: 06 23364841  
mail: info@gebroedersvanderlooij.com

Waterlekkage of gaslek?
Solv lost het op

 Opsporing     Rapportage     Reparatie
van water- en gaslekken voor particulieren en bedrijven

Kruisstraat 31    |    5525 AW Duizel    |     06 - 19 10 81 58    |    info@solv-lekkage.nl 

WIJ ZIJN ELKE MAANDAG T/M ZONDAG GEOPEND VAN 12.00 TOT 20.00 UUR!
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Groot nieuws in de regionale 
fietsenbranche: Bas Bito stopt 
ermee. Hij heet overigens Kles-
sens met zijn achternaam maar 
dat lijkt iedereen te negeren. Al 
dertig jaar is hij de trotse eige-
naar van Profile Bito en dus is 
zijn achternaam ‘Bito’ gewor-
den. Er is ook goed nieuws: al-
les blijft bij het oude. De zaak 
wordt overgenomen door Koen 
van der Heijden en over een 
paar jaar kennen we hem alleen 
nog als Koen Bito. Het leven kan 
soms zo eenvoudig zijn.

Grote stap
Het is een stap om uit een goed-
lopende zaak te stappen, dat 
heeft Bas inmiddels ervaren. Ik 
was 22 toen ik de zaak over-
nam en inmiddels zijn we der-
tig jaar verder en wordt het tijd 
voor iets anders. Nee, nee, ik 
kan nog niet gaan rentenieren. 
Tuinieren waarschijnlijk wel. 
We hebben lang boven de zaak 
gewoond, maar inmiddels heb-
ben we een huis met een tuin. Ik 
wil in ieder geval meer tijd gaan 
besteden aan mijn gezin. Een 
keertje op zaterdag langs de lijn 
kunnen staan bij het voetballen 
en volleyballen van mijn doch-
ters Floor en Kris. Of gezellige 
vakanties waarin we op de fiets 
Nederland ontdekken.”

Alle stappen doorlopen
Koen is 26 en kent Profile Bito 
goed. “Ik ben als puber hier be-
gonnen als stagiaire. Later ben ik 
begonnen als weekendhulp/va-
kantiekracht. Ik wielrende in die 
tijd zelf en vond de aansluiting 
met een fietsenzaak interessant. 
Hier kon ik mijn studies retail 
management en later commer-
ciële economie combineren met 
mijn hobby en passie voor fiet-
sen. Ik heb nog een tijdje ergens 
anders gewerkt maar Bito bleef 
lonken, daar voelde ik me ‘t 
fijnst. Toen Bas een paar jaar ge-
leden voorstelde om op termijn 
de zaak over te nemen, hoefde 
ik niet heel lang na te denken. Ik 
hou van de sfeer van de winkel, 

het dorpse, het gemoedelijke en 
het contact met klanten. We zijn 
er niet alleen om zoveel moge-
lijk fietsen te verkopen; we wil-
len de klanten echt helpen om 
een juiste keuze te maken, maar 
ook om jarenlang fietsplezier te 
hebben”.

We doen ‘t samen
Bas vindt het mooi dat hij lang-
zaamaan steeds meer dingen 
over kan dragen. “Vooral de ad-
ministratie”, lacht hij. Daar vond 
ik echt niets aan. Het hoort erbij 
maar ik ben liever met fietsen 
bezig. Ik heb de laatste maanden 
wat meer structuur aangebracht; 
gelukkig pikt Koen het goed op 
en heeft zelfs betere ideeën om 
de papierwinkel te ordenen. 
‘Hard werken, niet zeuren’, dat 
heb ik uit mijn opvoeding mee-
gekregen en dat is een prima 
manier van werken. Ik zie dat 
bij Koen terug en daarom heb ik 
alle vertrouwen in de toekomst. 
Koen is vastbesloten voort te zet-
ten wat Bas met zijn team heeft 
opgebouwd. “Gelukkig ben ik 
zelf al lang lid van het team dus 
in die zin verandert er niet veel”, 
denkt Koen. “We doen het sa-
men, alleen sta je nergens”.

Service
Er ligt een grote uitdaging om 
klanten het voordeel van een 
fysieke winkel te laten ervaren. 
Koen denkt toch dat wij er door 
onze service bovenuit steken. 
Hier kun je een fiets testen, dat is 
lastig bij een internetbedrijf. Wij 
kijken samen met de klant naar 
de fiets die past bij de vraag. 
Daarbij hebben we korte lever-
tijden en zetten we net een stap-
je extra door de service die we 
bieden. Dat kunnen we mede 
ook door een prettige samen-
werking met onze leveranciers 
en maakt dat onze klant altijd 
zorgeloos kan fietsen.”

Ontwikkeling
Er worden tegenwoordig meer 
elektrische fietsen dan ooit 
verkocht. De techniek gaat ra-

zendsnel en is niet te stoppen. 
“Ik denk serieus ooit ‘wat kun-
nen ze nu nog veranderen?’ en 

dan is de volgende ontwikke-
ling alweer een feit”, zegt Bas. 
Sneller opladen, betere accu’s, 
compactere motoren, apps en 
ga maar door. Ongelooflijk hoe 
snel het allemaal gaat en het 
einde is nog niet in zicht. Ook 
Koen vindt dat machtig interes-
sant. Die techniek gaat zo snel 
en dat moeten we bijhouden 
om onze klanten van dienst te 
kunnen blijven. Inmiddels is de 
jongere generatie aan de beurt 
om over te stappen op elektrisch 
en die stellen andere eisen dat 
senioren. Mooi om dat mee te 
mogen maken. Uiteraard heeft 
Profile Bito ook een prachtig as-
sortiment niet-elektrische fietsen 
en sportfietsen. “Fietsen is nog 
altijd onverminderd populair”, 
aldus Koen en Bas.

Plannen
Op 1 januari zal Bas het stokje 
officieel overdragen. “Daarna 
blijf ik nog een paar dagen per 

week meehelpen”, vertelt Bas. 
“Ik zal een beetje als adviseur 
op de achtergrond blijven”. 
Klinkt wel sjiek: adviseur. Daar-
na ga ik eens kijken wat ik voor 
de rest van mijn leven ga doen. 
Ik zou iets met jeugd wel leuk 
vinden en ik wil meer tijd voor 
mijn hobby’s fietsen,  koken en 
vakantie. Ik ben al jaren lid van 
‘De Rooie Kreeft’, een mannen-
kookclub. Door corona en om-
standigheden zijn we daar niet 
meer heel actief in. Ik denk dat ik 
die groep weer eens een oppep-
per ga geven. Ik ga meer tijd vrij-
maken voor het mountainbiken; 
door mijn kookhobby zijn de ki-
lo’s eraan gevlogen, die mogen 
er nu weer af. Plannen genoeg 
bij zowel Bas als Koen. Eén ding 
hebben ze gemeen: een passie 
voor fietsen. Die passie delen 
ze graag met hun klanten, daar-
in gaat de komende jaren niets 
veranderen. Profile Bito blijft hét 
adres voor álle fietsen.

Een Gedeelde Passie 
Overname Profile Bito door Koen van der Heijden per 1 januari 2023

 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

We hebben een showroom 
vol met elektrische fi etsen 

uit voorraad leverbaar!
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Heiberg 29, 5504 PA Veldhoven
Telefoon 040-2549991

Lekker samen 
barbecueën!

Compleet verzorgde barbecue,
gratis bezorgd in de gehele

Kempen, zelfs de afwas
doen wij gratis!

Keurslagerij
HOPPENBROUWERS

www.debbqspecialist.nl

Lekker samen barbecueën!

Compleet verzorgde barbecue, 
gratis bezorgd in de gehele

Kempen, zelfs de afwas 
doen wij gratis!

Keurslagerij

HOPPENBROUWERS
www.debbqspecialist.nl 99

32
42

2-
14

Restaurant ‘t Menneke
Markt 6 • 5521 AL Eersel • 0497 513386

info@menneke.nl • www.menneke.nl

Welkom bij Restaurant ‘t Menneke

‘t Menneke bevindt zich op een van de mooiste terraspleinen van ons land:  
de Markt in Eersel.

Bij mooi weer kunt u op ons terras een verkoelend drankje gebruiken maar ook  
lunchen en dineren.

Het frisse interieur met uitzicht op het werk van de koks, nodigt uit om een keuze te 
maken van de uitgebreide menukaart.

Ook kinderen zijn van harte welkom met speciale menu’s, kleurplaten en boekjes.

Een cappuccino met gebak, snelle lunch of een heerlijk diner, wij ontvangen u graag!
 



Begrip in de Brabantse Kempen
WWW.DESMAAKCHOCOLADEIJS.NL / 0497-336008 

Dagelijks 39 smaken Meesterlijk IJs

DESMAAK! JE KUNT ONS VINDEN AAN DE MARKT IN EERSEL EN BLADEL!
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voort 5, 5521 pg eersel, nl
T: 0497-571291-  M: 06-55761429 - F 0497-518516

info@beregeningstechniek.nl • www.beregeningstechniek.nl

Bas Beljaars hoveniersbedrijf
Loo 107 | 5571 KP Bergeijk | Tel: 06-46230787

Diamantweg 46   ·   Hapert   ·   0497 339 766   ·   info@vandingenentransport.nl

www.vandingenentransport.nl

DIVERSITEIT EN FLEXIBILITEIT IN

TRANSPORT & LOGISTIEK

OP-EN OVERSLAGSNEL TRANSPORT KOOIAAP TRANSPORT



WWW.SENGERS.COM

WWW.SENGERS.COM
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Sigarenmaker 10D 
5521 DJ Eersel
T (0497) 51 33 69
F (0497) 53 43 65 
E info@adkokxwitgoed.nl
I www.adkokxwitgoed.nl
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www.wheeren.nl
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Douche Simpel levert nooddouches die overal in huis 
geplaatst kunnen worden en de verbouwing van uw 
badkamer een stuk relaxter maakt!

 � Transparante prijzen en géén extra/ verborgen kosten!
 � U wordt volledig ontzorgd! Wij bezorgen, installeren en halen de 

douche weer bij u op.
 � Onze douche kan zonder problemen in huis geplaatst worden!
 � Kwalitatief hoogwaardige douchecabine.
 � De douche is op diverse manieren te installeren.

BLADEL  ●  T (0497) 38 11 23  ●  WWW.GIJSBERSCV.NL

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

elektro
beveiliging
toekomst energie
keuring
service & onderhoud

www.sportcenterhapert.nlwww.fysiocenters.nl 

www.sportcenterhapert.nlwww.fysiocenters.nl 

www.sportcenterhapert.nlwww.fysiocenters.nl 
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HAPERTSEWEG 9A - DUIZEL - TELEFOON 0497-382534
WWW.DIERENKLINIEKDENNENOORD.NL
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Lobas Aktiviteiten 
voor elk feest of aktiviteit .
Springkussen, zes kamp spelen. 
Opblaasbare figuren, kanovaren, 
schoolkampen, sportdagen, enz.

Rapportstraat 47
5504 BN Veldhoven

Tel:06-28658707
Info@lobas.nl

Uw sterke partner 
in alle vormen van 

grondverzet!

n Grondwerken
n Transport
n Aannemer
n Sloopwerken

n Toeleverancier
n Verhuur
n Bestrating

Lobas Aktiviteiten 
voor elk feest of aktiviteit .
Springkussen, zes kamp spelen. 
Opblaasbare figuren, kanovaren, 
schoolkampen, sportdagen, enz.

Rapportstraat 47
5504 BN Veldhoven

Tel:06-28658707
Info@lobas.nl

Lobas Aktiviteiten 
voor elk feest of aktiviteit .
Springkussen, zes kamp spelen. 
Opblaasbare figuren, kanovaren, 
schoolkampen, sportdagen, enz.

Rapportstraat 47
5504 BN Veldhoven

Tel:06-28658707
Info@lobas.nl

Kobu Koerier
Voor al uw nationale en internationale koeriersdiensten!

Heeft u zakelijk of privé iets te vervoeren dan bent u bij Kobu Koerier  
op het juiste adres. 

Waarom Kobu Koerier:
• één contactpersoon
• flexibel
• servicegericht
• betrouwbaar
• 24 uur per dag 7 dagen in de week
•  transport op maat van 1 gram tot 500 kg of  

maximaal 2 europallets 

Kobu Koerier 
is gevestigd 
in Duizel, het 

mooie Brabant
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ROOTVEN 2  -  T 0497 36 00 10  -  BLADEL   •   volg ons op social media: /kneefelreclame

GIELA’S
BOUWWERKEN

Smitseind 31
5525 AN Duizel
06-12241128

giel@gielasbouwwerken.nl
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since 
1826

www.cafededonk.nl

Café 
Zaal
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Verhuur van:
* Personenauto’s
* Bestelauto’s
* Volumeauto
* 9-pers. bussen
* Aanhangers
* Ski-boxen

Industrieterrein De Haagdoorn
Lange Voren 23 - Eersel
Telefoon 0497-517450

Ron Verhees 
Tegelwerken

 

Keurig & Schoon BV                                           
                                               Rioolontstoppingsbedrijf 

 
Valensplein 5a                              
5528 AL Hoogeloon 
tel: 0497-682556  
fax: 0497-682788 
mobiel: 06-53898324 
e-mail: info@keurigenschoon.nl 
www.keurigenschoon.nl  
  
 
gespecialiseerd in: 
- aanleg rioleringen en/of vetputten 
- reparatie 
- vernieuwen rioleringen 
- ontstoppen 
- graafwerkzaamheden 
- onderhoudswerkzaamheden  

          

 

Keurig & Schoon BV                                           
                                               Rioolontstoppingsbedrijf 

 
Valensplein 5a                              
5528 AL Hoogeloon 
tel: 0497-682556  
fax: 0497-682788 
mobiel: 06-53898324 
e-mail: info@keurigenschoon.nl 
www.keurigenschoon.nl  
  
 
gespecialiseerd in: 
- aanleg rioleringen en/of vetputten 
- reparatie 
- vernieuwen rioleringen 
- ontstoppen 
- graafwerkzaamheden 
- onderhoudswerkzaamheden  

          

Keurig & Schoon BV
         RioolontstoppingsbedrijfGoossens 

kozijnen 
Bergeijk 

Oude Kerkstraat 4
5525 AV Duizel

Telefoon 0497-513453
                     ronverhees@live.nl
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Check vdlgroep.com

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. 

KRACHT DOOR SAMENWERKING

Heb je ons kaartje al?

DRUK VOOR JOU...
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Aqualon van Zutphen Installatietechniek | Lange Voren 18 | 5521 DD Eersel | 0497 51 70 92 
info@aqualonvanzutphen.nl | www.aqualonvanzutphen.nl

Dit is ons verhaal! 

Scan de QR-CODE 
met je telefoon.

Aqualon van Zutphen Installatietechniek. Het beste uit één wereld.

Morgen is een mooie dag. Een dag waarop duurzaamheidsambities leiden tot concreet 
resultaat. Waar W-installaties fungeren als kloppend en optimaal functionerend 
-duurzaam- hart voor bedrijven en particulieren. Om het wat concreter te maken, wij 
zijn er voor iedereen op het gebied van: warmtepomptechniek, centrale verwarming, 
sanitaire installaties, luchtbehandeling, klimaatbeheersing, airconditioning, riolering, 
gasleiding en alle voorkomende loodgieterswerkzaamheden. 

De badkamer van uw dromen
binnen 15 dagen gerealiseerd.

U vindt bij ons gegarandeerd de badkamer van uw dromen. Tegelijkertijd beloven we dat deze  
binnen 15 dagen, met minimale overlast, wordt gerealiseerd. En dat is bijzonder. Ontdek het zelf op  
aqualonvanherk.nl of bezoek ons inspiratiecentrum in Riethoven.

BADKAMER REALISATIE • SHOWROOM • TEGELS & SANITAIR

Vlasstraat 8 | 5561 AJ Riethoven | T +31 (0)40 20 133 27 | info@aqualonvanherk.nl | www.aqualonvanherk.nl
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Duizelse kermisronde kreeg al meer dan 
60 jaar grote namen op het podium

(door Piet Gijsbers)

’Het vriendelijke Kempische Duizel had 
maandagmiddag tijdens de kermis enige 
uurtjes rust. Woonhuizen behoefden als zo-
danig geen dienst te doen – hun bewoners 
waren op straat -, verkeersborden had men 
niet nodig en zelfs zagen wij een café (tijdens 
de kermis!) verlaten. Het bleek evenwel dat 
de klanten de tafels en stoelen naar buiten 
hadden gesleept en daar werden bediend. 
Duizel was voor één middag geen woon-
plaats, maar een wielerbaan waar huizen 
slechts als obstakels werden beschouwd.’ 
Zo stond het in 1961 vermeld in een regio-
nale krant. In de brandende zon reed Frans 
Kuijpers uit Meerveldhoven zich die middag 
‘op zijn dooie eentje’ naar een ronde voor-
sprong en daarmee naar een overtuigende 
zege. Twee jaar later maakten ook de echte 

wielrenners hun opwachting in de wedstrijd 
‘Om de Gele Trui’. Die kwam in 1962 als 
eerste in het bezit van de Rotterdamse ama-
teur Werner Swanefeld. Die zou een jaar 
later al bij de profs debuteren in de ploeg 
Locomotief-Vredestein en in een achttal sei-
zoenen bij de wielerprofs ook nog het tenue 
van Willem II-Gazelle dragen. In 1963 ver-
raste de 20-jarige Arie Drop uit Vlaardingen 
in de laatste bocht naar de finish zijn groot-
ste concurrent Ad van Kemenade uit Eindho-
ven. In de voorwedstrijd op gewone fietsen 
met dorpsploegen kwam de gele trui om de 
schouders van Wim Wouters uit Hoogeloon. 
In 1964 verlengde Arie Drop het bezit van 
de Duizelse gele trui door opnieuw met een 
ronde voorsprong op het 1200 meter lange 
parcours acht concurrenten met geduchte 
namen, bij wie Frans van Geffen uit Zeelst, 
achter zich te houden. Theo Rutten uit Leen-

de en Hennie Schouten uit Badhoevedorp 
stonden met Drop op het erepodium. Ook 
in 1965 ging de gele trui van Duizel mee 
naar Vlaardingen. Rudie Liebrechts, een van 
Nederlands beste schaatsers in die tijd, ging 
met de eer strijken. Een jaar later gingen de 
beste wieleramateurs van het land opnieuw 
in Duizel met elkaar de strijd aan. Harrie 
Steevens zegevierde met groot machtsver-
toon. Alleen Gerard Vianen uit Kockengen 
wist zich in het spoor van de Limburger te 
handhaven, maar kwam in de eindsprint 
duidelijk adem te kort tegen ‘de witte raaf’ 
uit Elsloo. Alleen Eddy Beugels uit Sittard en 
Kees Kuys uit Hilvarenbeek ontliepen door 
een uiterste krachtsinspanning het lot door 
de voorste twee gedubbeld te worden. Bla-
delnaar Harrie Schoofs kwam als vijfde over 
de finishlijn. Voor het eerst was er dat jaar 
ook een wedstrijd voor nieuwelingen. De 
zege ging naar Jan Buis uit Zwanenburg vóór 
Peter Derks uit Knegsel. 

Joop Zoetemelk
In 1969 zou Joop Zoetemelk in zijn laatste 
seizoen bij de amateurs in Duizel bewijzen 
dat hij dat jaar niet voor niets in de Tour de 
l’Avenir, de amateuruitgave van de Tour de 
France, als eindwinnaar was gehuldigd. In 
een prachtige tweestrijd met Amstel-ploeg-
genoot Fedor den Hertog besloot Zoetemelk 
de strijd om de Duizelse gele trui in zijn 
voordeel. Joop noemt Fedor ‘een speciale’. 
“We reden het criterium in Duizel. Het was 
erg heet die dag. Daar had ik niet zo veel 
last van. Dus hup: ik demarreer. Het was een 
klein rondje en ik had al een halve ronde 

voorsprong, toen ik de speaker hoorde: ‘Fe-
dor is gedemarreerd.’ Ik dacht: potverdik-
keme, is Fedor achter mij aan? Ik haal dat 
peloton in. Fedor heeft een half rondje. Voor 
mij was het toen erop en erover. Fedor ging 
ook voor de tweede ronde. We waren toen 
al kort voor de finish. Hij kon mij niet meer 
inhalen.” Na de koers ging Zoetemelk zijn 
verhaal halen bij Den Hertog. “Verdomme,  
waarom ga jij nu zo achter mij aan rijden? 
We rijden met z’n tweeën naar de koersen, 
we rijden allebei voor Amstel. Ik ben het 
eerste weg. Dan blijf jij toch zitten? Toen 
antwoordde hij: ‘Ik wilde hier winnen, want 
ik heb de bloemen aan iemand beloofd.’ Ik 
zeg: Hier heb je die bloemen. Geef ze maar 
weg!”

Steeds weer stonden nadien de allerbes-
te renners van het land in Duizel aan de 
startlijn. Zo won ooit Gert-Jan Theunisse als 
nieuweling met grote voorsprong de gele trui 
voordat hij enkele jaren later in de Tour de 
France voor grootse prestaties zorgde. John-
ny Hoogerland uit Yerseke, in door zijn spec-
taculaire buiteling in het prikkeldraad Ne-
derlands Tourheld, reed in 2008 de ereronde 
in de gele trui van Duizel. Gert-Jan Bosman 
uit Nijverdal presteerde het driemaal (2012, 
2016 en 2017) de Duizelse gele trui voor 
zich op te eisen. 

Het kan haast niet anders of ook komende 
maandag 1 augustus zullen renners die in 
de toekomst nog van zich doen spreken in 
het kermisvierende dorp hun opwachting 
maken.

Wat in Duizel in 1958 begon als een wedstrijd op gewone fietsen is in de 
loop der jaren tot een van de drukst bezochte wielerevenementen in de regio 
uitgegroeid. Aanvankelijk konden niet-licentiehouders, bijeen gebracht in 
kleine rennersteams uit Duizel en de omliggende dorpen, op kermismaandag 
hun krachten met elkaar meten op gewone fietsen met een vast verzet. Vanaf 
1963 kwamen coureurs uit het hele land aan de start. De wedstrijd ‘Om 
de Gele Trui’ van Duizel werd een begrip in wielerland. De beste amateurs 
stonden op de deelnemerslijsten. De overwinningen gingen naar renners die 
ook later bij de professionals hun mannetje stonden. Werner Swanefeld (Rot-
terdam) won de eerste uitgave van de officiële KNWU Ronde van Duizel op 
3 september 1962.  Adrie Drop uit Vlaardingen werd tweede en won de twee 
volgende edities door respectievelijk Ad van Kemenade en Theo Rutten ach-
ter zich te houden. Hij werd opgevolgd door grote namen als die van Harrie 
Steevens, Joop Zoetemelk en Leo van Vliet.

Dries van Wijhe uit Oldebroek, bij het grote publiek beter bekend als ‘Dolle Dries’, was in de beginjaren tachtig van de vorige eeuw een veel publiek trekkend renner in het hele land. 
Rijdend met een vast verzet, zonder derailleur dus, veroverde hij ook in Duizel met zijn zege in 1980 de harten van de toeschouwers
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De Hoeven 18  |  5541 RJ Reusel  |  Nederland
+31 (0) 497 62 12 12  |  info@ipbprinting.com
www.ipbprinting.com

UITMUNTENDE SERVICE IN
FLEXIBLE VERPAKKINGEN
& INMOULD LABELS  

WERKEN BIJ IPB PRINTING? WIJ HEBBEN NOG OPENSTAANDE VACATURES! Kijk op www.ipbprinting.com/vacatures of neem contact op met Jurgen Swinkels.

& INMOULD LABELS

WERKEN BIJ IPB PRINTING? WIJ HEBBEN NOG OPENSTAANDE VACATURES! Kijk op www.ipbprinting.com/vacatures of neem contact op met Jurgen Swinkels.

vanaf juli verhuizen we naar Industrieweg 25 in Hapert

Gratis intakegesprekGratis intakegesprekGratis intakegesprek

Topfitt Lifestyle Center
Brouwer 1,5521 DK Eersel

+31 (0)6 54 98 29 90
www.topfitt.nl 
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‘We hebben 
het of we 
regelen het’ 

Koperslager 16, Eersel - 0497-512502 - www.ipzanten.nl

Markt 10 5521 AL Eersel
Telefoon 0497-515 761

Voor meer informatie kijk eens naar onze 
facebookpagina

www.facebook.com/cafeoudbrabanteersel/

 

 

 

 

 

 

  

LED video displays, Scoreborden, 
Tijdwaarneming en meer 

 

www.anatec.nl 
 

info@anatec.nl             Kerver 19, 5521 DA Eersel 
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Ondeugend lekker eten!
Eersel   |   Nuenen   |   Veldhoven   |   Valkenswaard

HOTEL RESTAURANT DE BENGEL EERSEL  |  MARKT 13 |  EERSEL  |  DEBENGEL.NL

Hazenstraat 14  •  T: +31 (0)6 - 502 78 126  •  E: dirk@dirkvandevenbestratingen.nl  •  www.dirkvandevenbestratingen.nl

Wilt u ook adverteren kijk op onze website: 
www.wielerrondeduizel.nl of neem contact op 

met ons via de e-mail 
wsomdegeletruiduizel@live.nl
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www.bma-verhuur.nl

TUINMACHINES

AGGREGATEN

BOUWMACHINES HOOGWERKERS

Ind. De Haagdoorn   Brouwer 5   5521 DK EERSEL   +31 (0)497-518430   info@bma-verhuur.nl

GRONDWERK

Kerver 7    -   5521 DA Eersel    -    Tel. 0497-516425

v. RAAY & BOX
EERSEL

AUTOSCHADESPECIALIST
Vervangende auto bij reparatie
2 jaar schriftelijke Focwa garantie
Totale afwikkeling schade met verzekeringsmaatschappij
Ook zijn wij gespecialiseerd in bedrijfswagens

www.raaybox.nl

Sigarenmaker 1 | 5521 DJ Eersel | 0497-51 21 28 
www.kuijpersautomotive.nl



www.sportcenterhapert.nlwww.fysiocenters.nl 
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www.sportcenterhapert.nlwww.fysiocenters.nl 

Brengen je in beweging!
Gespecialiseerde fysiotherapie

Echografie en Shockwave therapie

Fitness, Milon Cirkel en Small Group Training



PAGINA 31 - Om de Gele Trui Duizel 2022

10.000 artikelen 
op voorraad

Bezorging 
op elke plek

Altijd het juiste 
advies

Een begrip in 
de regio

BOUWCENTERS 
VAN HOPPE EN CENTEN 

BOUWEN MET 
JE MEE

Bouwcenters Van Hoppe en Centen zijn dé adressen voor iedereen 
die bouwt of verbouwt. Onder één dak bevindt zich alles waar het bij het 

bouwen op aankomt. Een goede samenwerking draagt een steentje bij aan 
een prachtig bouwresultaat. 

Bouwcenters Van Hoppe en Centen, weten hoe ‘t werkt!

Bouwmaterialen | Hout & plaat | Gereedschappen | Badkamers | Tegels | Deuren

vanhoppe@bouwcenter.nu  |  centen@bouwcenter.nu



VERBOUWEN ZONDER STRESS!

www.douchesimpel.com

de professionele noodoplossing

Douche Simpel • Handelsweg 5 • 5527 AL  Hapert • +31 497-769056 • info@douchesimpel.nl • www.douchesimpel.com
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Wolverstraat 28 - 5525 AS Duizel - Tel.: 0497 512443 - E-mail: tramhalte@hetnet.nl - www.tramhalte.nl

Restaurant & Feestzaal 
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Goossens 
kozijnen 
Bergeijk 

dijk 40a   -   Eersel   -   0497-513098   -   www.fietsland.com   -   info@fietsland.com

ELEKTRISCHE FIETSEN
SPEEDBIKES
STADSFIETSEN
SCHOOLFIETSEN
TREKKINGFIETSEN
RACEFIETSEN
MOUNTAINBIKES
E-MOUNTAINBIKES
GRAVELBIKES
KINDERFIETSEN
GEBRUIKTE FIETSEN

MERKDEALER VAN:
CUBE

SCOTT
GAZELLE 

RIH
CORTINA  
KLEVER

• Stralingspanelen
• Klimaatplafonds   
• Verwarmde lamellenplafonds  
• Ledverlichting

Een optimaal en Een optimaal en 
duurzaam binnenklimaatduurzaam binnenklimaat

Duizelseweg 4-B,
5521 AC Eersel
T 0497-518 764

M 06-204 237 66
info@wiltingkeukens.nl
www.wiltingkeukens.nl



VIJVERBOUW
NEDERLAND BV

U� ���������� ��e�i��is�

WWW.VIJVERBOUWNEDERLAND.NL   T. +31 (0)6 11 953 132

WWW.STAALS.NL

Meerheide 280

5521 DW Eersel 

+31 (0)497 514101  

info@staals.nl
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Gespecialiseerd in verbouwingen in en rondom huis. 

Timmerwerk, aanbouw, verbouw & voor al uw schilderwerk binnen 
en buiten. 

 

Gespecialiseerd in verbouwingen in en rondom huis. 

Timmerwerk, aanbouw, verbouw & voor al uw schilderwerk binnen 
en buiten. 

 

 
Er is ook gelegenheid om 4 km te lopen 

 
 

Dit loopevenement is een onderdeel van de Wielerronde van Duizel 
Inschrijving digitaal via website: www.wielerrondeduizel.nl 
Ophalen rugnummer bij inschrijftent aan de Oude Kerkstraat 

De inschrijfkosten zijn: €3,50 – De start is om 11:30 uur 
Voor meer informatie: wsomdegeletruiduizel@live.nl 

 
  

 

Gespecialiseerd in verbouwingen in en rondom huis.
Timmerwerk, aanbouw, verbouw & voor al uw 
schilderwerk binnen en buiten.

Akkerstraat 2
5525 AC Duizel
Tel. 06-82102923
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www.vencomaticgroup.com/nl/werken-bij

Kempisch familiebedrijf zoekt teamspelers! 
Bij Vencomatic Group werken we met 500 collega’s wereldwijd aan een duurzame, diervriendelijke 
pluimveehouderij. Hiervoor worden de nieuwste technieken en technologieën toegepast om syste-
men te ontwikkelen en inzichten over de dieren en activiteiten in de stal te verkrijgen. Dit om onze 
klanten, de pluimveehouders, van steeds meer informatie te voorzien zodat ze e� ectiever hun bedrijf 
kunnen runnen. 

Technisch Helpdesk 
Medewerker

Hét aanspreekpunt voor onze dealers 
om ze te ondersteunen en adviseren 
bij technische vraagstukken.

Onze vacatures

Project Leader

Verantwoordelijk voor de begeleiding 
van projecten vanaf de aanvraag tot 
en met de oplevering.

Mechanical Engineer

Op zoek naar een functie waarin jij de 
rol van projectleider naar je toe trekt 
om samen met je team innovatieve 
producten te ontwikkelen?

CNC Verspaner

Zowel ervaren verspaners die mee op 
zoek gaan naar de beste productie-
technieken als mensen die het vak bij 
ons willen leren ontmoeten we graag!

Operators Ponsafdeling

Heb je a�  niteit met plaatwerk en wil je 
werken met moderne machines in een 
digitale omgeving?

Bedrijfsleider Rondeel

Werken als pluimveehouder met veel 
afwisseling, vrijheid en verantwoorde-
lijkheid.

Vencomatic Group zoekt betrokken, gemotiveerde mensen die ons team 
komen versterken. Iets voor jou?  We ontmoeten je graag!

Scan de QR voor een impressie van 
het werken bij Vencomatic Group


