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Voorwoord

Sport is een belangrijk onderdeel in het leven van veel van 
onze inwoners. Dat was vroeger zo en dat is nu nog steeds. In 
dit boek ontdek je hóe rijk die sporthistorie precies is. Je leest 

over bijzondere sportprestaties en (her)ontdekte sporten die net iets 
minder bekend zijn. Onze gemeente kent veel mooie natuurgebieden 
die zich er uitstekend voor lenen om in de buitenlucht te sporten. 
Prachtige gebieden om te fietsen, hardlopen of wandelen. Bewegen is 
goed voor je lichaam, het houdt je spieren soepel en verkleint de kans 
op hart- en vaatziekten. Maar sporten is meer dan alleen ‘gezond be-
zig zijn’. Het is een manier om te ontspannen. Op de sportclub ont-
moet je mensen, maak je vrienden. Je leert elkaar kennen en kunt een 
helpende hand bieden aan iemand die dat nodig heeft. Door samen te 
sporten heb je het gevoel dat je ergens deel vanuit maakt. Onderdeel 
van onze Beekse samenleving. Iedere dag zijn er dan ook tientallen 
vrijwilligers in onze gemeente die zich hiervoor inzetten. Vrijwilli-
gers die lessen verzorgen, coachen, scheidsrechter zijn, activiteiten 
opzetten en kantinediensten draaien. Maar onze gemeente kent ook 
mensen die ervoor zorgen dat iemand op de club kan komen, en die 
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regelen dat een kind dat judopak krijgt of die ervoor zorgen dat ou-
ders financiële steun krijgen om de zwemlessen van hun kinderen te 
betalen. Ik vind het belangrijk dat iedere inwoner kan sporten als hij 
of zij dat wil. En al deze mensen maken dat mogelijk. Ook als daar-
voor een aanpassing nodig is of als een financiële bijdrage gewenst is. 
Sport brengt Hilvarenbeek in beweging!
Ik wil Hein Kanters bedanken voor dit boek, waarin de sporthistorie 
van Hilvarenbeek zo mooi in kaart is gebracht. 

Veel leesplezier!

Sportieve groet,

Bernd Roks

Oud-wethouder Welzijn gemeente Hilvarenbeek
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Oorspronkelijk

Wedstrijden in behendigheid, kracht en uithoudingsver-
mogen hebben vanouds in elke beschaving een belang-
rijke plaats ingenomen. Citius, altius, fortius, Latijn 

voor sneller, hoger, sterker.

De geboorte van de sport valt samen met het ogenblik waarop de 
prehistorische mens voor het eerst fysieke uitdagingen aangaat. Onze 
verre voorouders streefden ernaar in hun spel (worstelen, werpen 
met stenen) zich met anderen te meten. Veel volksvermaken kwamen 
voort uit oefeningen in vaardigheden die van nut waren in jacht, 
transport en gevechten.
Alhoewel er in de oudheid al vormen van sport terug te vinden zijn, 
zijn het toch de eerste spelen in Olympia in 884 v. Christus die als de 
geboorte van de sport te boek staan.
De legende verhaalt hoe koning Iphitos een einde wil maken aan de 
twisten tussen de Griekse steden. Daartoe raadpleegt hij het orakel 
van Delphi. De koning krijgt te horen dat hij spelen ter ere van Zeus 
op touw moet zetten waaraan burgers uit alle Griekse steden mogen 
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deelnemen. In 1896 vinden de eerste spelen van de moderne tijdre-
kening in Athene plaats. De pionier was Baron Pierre de Coubertin.

Sport geeft afleiding en ontspanning, vergroot het gevoel van eigen-
waarde en biedt de bevrediging ergens bij te horen. Mensen hebben 
altijd sportieve elementen ontplooid om zich te vermaken of om te 
kijken wie de sterkste of snelste was. Op een enkele uitzondering na 
gebeurde dat tot de 19e eeuw ongestructureerd. Sportbeoefening was 
toen nog vrijblijvend. Er werden wel wedstrijdjes georganiseerd maar 
meer tijdens kermissen of op feestdagen. Herbergiers en kasteleins 
stimuleerden dit, om zo klanten te trekken. De moderne sporten 
waren in opkomst. Daarbij had je te maken met op sport lijkende 
activiteiten met eigen of geen regels. Geen wedstrijden, geen arbiter, 
gebonden aan lokale gewoonten. De breuk ligt in de periode 1800 – 
1900. Daarna kwam de moderne sport op. Dit had tot gevolg dat veel 
op sport lijkende activiteiten gereglementeerd en gestandaardiseerd 
werden. 

Maar hoe komt het toch dat de sport in de afgelopen eeuw zo’n 
enorme vlucht heeft genomen? Onderzoekers plaatsen de opkomst 
van de moderne sport tegen de achtergrond van de snelle vernieu-
wingen waarmee de samenleving te maken heeft gekregen. Lang bleef 
sportbeoefening alleen toegankelijk voor de gegoede burgerij en de 
middenstand.
De enorme industriële groei uit het laatste kwart van de 19e eeuw 
zorgde voor een sterke toename van verkoop en handel waardoor 
steeds meer zonen uit arbeidersgezinnen kans zagen om op te klim-
men. Zo werd sport steeds meer toegankelijk voor jongens uit de lagere 
sociale klassen. In 1897 werd de eerste ‘volksclub’ (voetbalvereniging 
EDO uit Haarlem) opgericht. Andere sportbonden hielden langer 
vast aan exclusiviteit. Dat veranderde echter omdat veel jongens door 
de dienstplicht in het leger kennis hadden gemaakt met verschillende 
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sporten. Met de komst van de 8-urige werkdag, een politieke eis van 
de sociaaldemocratische SDAP in 1919, kreeg iedereen meer tijd tot 
zijn beschikking en sport deed naar het voorbeeld van het toen in vele 
opzichten superieure Engeland, haar intrede. Het is bekend dat sinds 
mensenheugenis allerlei sportachtige vermaken hebben bestaan, 
meestal met een plaatselijk of regionaal karakter. Ook is bekend dat 
er al vroeg roeiwedstrijden zijn gehouden en aan schermen, kaatsen, 
kegelen en tennissen is gedaan, maar het aantal sporten was steeds 
gering en bleef beperkt tot de hogere regionen van de samenleving. 
Toch zijn toen reeds de condities geschapen waaronder de moder-
ne sport tot wasdom kon komen. Maar sport is in de eerste plaats 
mensenwerk. Er waren uitblinkers nodig die door hun aansprekende 
prestaties de aandacht van het publiek op hun sport vestigen, maar 
ook mensen met organisatorische kwaliteiten om de ontwikkelingen 
in goede banen te leiden.
Men begon de meerwaarde van sportbeoefening meer te erkennen. 
Het volksvermaak verdween niet maar werd aangevuld met een meer 
serieuze vorm van georganiseerde sport. Dat gebeurde vooral op 
de Engelse kostscholen waar de jongens uit de elite hun middelbare 
school volbrachten. Sport bleek hierbij een goed middel om zowel 
discipline als sfeer te kunnen handhaven. Britten die uitgezonden 
werden, verspreidden zo diverse sporten. Ook Nederland werd erdoor 
beïnvloed. Niet voor niets zijn er nog zoveel Engelse sporttermen in 
gebruik. Denk maar eens aan game, set, match, volley, corner, goal, 
fair play of het woord sport zelf.
De oudste in Nederland bedreven sporten zijn dezelfde als die op de 
Engelse kostscholen populair waren zoals cricket, voetbal, rugby en 
tennis. 

De toename van het aantal actieve sportbeoefenaren in Nederland 
verliep aanvankelijk weinig spectaculair. Van een echte doorbraak 
was pas in de 20e eeuw sprake. De mobilisatie tijdens de Eerste We-



Oorspronkelijk14

reldoorlog heeft daar een grote invloed op gehad. De Dienst Welzijn 
van het leger zette ter bestrijding van de verveling onder tienduizen-
den kerels, sport op het programma en stimuleerde de beoefening 
met als gevolg dat na het einde van de oorlog heel veel gedemobi-
liseerde militairen met sport zijn doorgegaan. Onderwijs technisch 
maakte de sport, of wat ervoor door ging, eveneens een ontwikkeling 
door. In 1925 werd de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) 
opgericht. Een hogere beroepsopleiding. Daarmee veranderden de 
gymlessen, na verloop van jaren, van een uurtje kunstjes leren met 
militaire discipline, in lichamelijke én sociale opvoeding. Plus nog 
eens een strijd tegen overgewicht. Met echte sport had dit gymnas-
tiekonderwijs niets te maken. Wel kreeg het vak een pedagogische 
achtergrond. Het vak leraar Lichamelijke Opvoeding zou uiteindelijk 
doorgroeien tot de stimulator om groepen kinderen en jongeren in 
beweging te krijgen én te houden. Kortom, bewegen op een verant-
woorde manier leuk te maken in verschillende vormen.

Toch kwam de echte bloei pas na de Tweede Wereldoorlog omdat het 
een vlucht bood uit het grauwe leven van alledag. Bij de bevrijding 
lag Nederland er verarmd en grotendeels vernield bij. Sport had bij 
de rijksoverheid geen prioriteit. Er was in het parlement nauwelijks 
belangstelling voor. Gelukkig hadden de gemeenten wel oog voor de 
belangen van de sport. Zij herstelden de in de oorlog vernielde sport-
velden en legden in de periode 1946 – 1954 vele honderden nieuwe 
speel- en sportvelden aan. Desondanks bleef het gebrek aan accom-
modaties groot, want het aantal sportbeoefenaars groeide snel na 
1945. Twee jaar later startte in Nederland de opleiding tot sportleider. 
Rijks CIOS Overveen was de allereerste. Voor veel trainers en coaches 
de basis om in het verenigingsleven werkzaam te komen. De middel-
bare beroepsopleiding werd, na de wet educatie en beroepsonderwijs 
(1995), zoals alle andere gespecialiseerde opleidingen ondergebracht 
in ROC’s. De opleiding ‘Sport en Bewegen’ kan inmiddels op 34 loca-
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ties gevolgd worden. Naast deze ontwikkeling werd pas in 1955 voor 
het eerst een subsidie voor sportorganisaties in de begroting opgeno-
men. De jaren zestig gaven een extra impuls toen de overheid ruimere 
financiële middelen beschikbaar ging stellen. 

Sport is geëvolueerd tot een wereldwijd maatschappelijk fenomeen. 
Sport heeft een belangrijke plaats veroverd in ons dagelijks leven. Niet 
alleen als vrijetijdsbesteding maar ook als middel voor een harmoni-
euze fysieke ontwikkeling. Sport heeft zich ontwikkeld tot big busi-
ness. Een branche waar veel geld in om gaat. Goede sporters worden 
voor enorme bedragen gekocht en ook hun salaris is fors. Sponsors, 
financiers, publiek en reclamemakers worden binnengehaald om 
al deze kosten dekkend te krijgen. De hbo-opleiding Commerciële 
Sporteconomie (SPECO) bereidt de studenten voor op een baan in de 
zakelijke sportwereld of tot sportambtenaar.





gehand icapten 
sport  is  topsport
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met de grootst 
mogelijke 

bewondering

Gehandicaptensporters verdienen veel respect. Er is geen be-
tere plaats om dit te zeggen dan op een prominente plek 
vooraan in dit boek.

In mijn zoektocht naar twee eeuwen Beekse sporthistorie stuitte ik 
op veel fantastische sportprestaties. Veelal verricht door atleten met 
een grote longinhoud, stevige botten en gestaalde spieren. Niets dan 
bewondering daarvoor. Met wellicht nog meer bewondering kwam ik 
sporters tegen met een verstandelijke beperking of met ledematen die 
moeder natuur niet geheel naar behoren heeft afgewerkt. Ondanks 
die beperkingen zijn ook zij dagelijks bezig het beste uit hun moge-
lijkheden te halen. Dit gebeurt met een doorzettingsvermogen dat 
niet onder doet voor al die toppers die zich eveneens alles ontzeggen. 
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Veel lokale sporters met een beperking hebben zich kunnen ontwik-
kelen door het Steunpunt Aangepast Sporten Midden Brabant waar 
ook de gemeente Hilvarenbeek in participeert. Voor o.a. badminton, 
basketbal, paardrijden, zwemmen en biljarten zijn er voorzieningen. 
De gemeente faciliteert alle mensen met een beperking of chronische 
aandoening de mogelijkheid te bieden aan een sport deel te nemen.

’Winnaars zijn niet de mensen die nooit falen,  

maar de mensen die nooit opgeven’

Bron: onbekend

Onder auspiciën van het Internationaal Paralympisch Comité 
worden al vanaf 1960 in hetzelfde jaar als de Olympische Spelen de 
Paralympische Spelen georganiseerd. De Paralympische Spelen zijn 
voor mensen met onder meer een lichamelijke handicap, visuele be-
perking en/of hersenverlamming. Ze worden doorgaans gehouden in 
de maand na de Olympische Spelen en vanaf 2012 verplicht in de stad 
die ook de Olympische Spelen organiseert. De beperkingen kunnen 
divers zijn en zijn onderverdeeld in zes categorieën om op die manier 
de wedstrijden zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. 

In 1948 organiseerde Sir Ludwig Guttmann een sportwedstrijd in 
Engeland voor veteranen uit de Tweede Wereldoorlog met rugletsel. 
Vier jaar later deden ook sporters uit Nederland mee aan deze Spelen; 
het internationale evenement dat nu de Paralympische Spelen heet, 
was geboren. Tot en met 1972 deden alleen sporters in een rolstoel 
mee. Vanaf 1976 doen ook mensen met een amputatie en mensen met 
een visuele beperking mee.

Ook in onze gemeente kennen we paralympiërs. Natuurlijk gaan dan 
in eerste instantie de gedachten uit naar verspringster Marlène van 
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Gansewinkel. Bij de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 
winnares van de bronzen medaille. Haar aangeboren handicap is 
nooit een belemmering geweest. Zij begon haar sportcarrière gewoon 
bij Hilvaria. Een Talentendag in 2012 speciaal voor mensen met een 
handicap legde haar talent voor atletiek en in het bijzonder versprin-
gen en sprinten bloot. De uitnodiging voor deelname aan Rio was 
niet zo verrassend gezien de zilveren medaille bij het WK in Qatar 
(2015). Niet dat het haar zomaar aan komt waaien. In dienst van het 
NOC/NSF, traint ze tienmaal per week en is ze fulltime sporter.

Donderdag 22 september 2016 werd Marlène door de gemeente Hilva-
renbeek, buurt- en dorpsgenoten gehuldigd voor haar uitzonderlijke 
prestatie. Naast veel sportieve internationale en nationale erkenning 

n  Burgemeester Palmen overhandigt Marlène van Gansewinkel de erepenning 
van de gemeente Hilvarenbeek.
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werd ter ere van haar een boom geplant aan de Voortsepad en uit 
handen van burgemeester Palmen ontving ze de Erepenning van de 
gemeente.

Biljarter Riny de Grauw mocht zich in 2008 de beste G-biljarter van 
het land noemen onder de verstandelijk beperkten. Het Nederlands 
Kampioenschap waar hij tot winnaar werd gekroond, werd gehouden 
in Oegstgeest. De 39 deelnemers speelden op 9 tafels. Riny biljart bij 
biljartvereniging de Posthoorn. Maandagavond is zijn biljartavond en 
het moge duidelijk zijn dat die avond heilig is.

Veel hebben de G-biljarters te danken aan Pieter Vriens die alles 
doet om zijn gehandicapte medemens te enthousiasmeren voor de 
biljartsport. Terecht kreeg hij in 2017 de titel ‘gehandicapte sporter’. 
Een prijs die de naam van Kees van Helvert heeft gekregen. Kees was 
de oprichter van het Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek – 
Diessen. 
Pieter Vriens over zijn biljartles aan gehandicapten. “Op de eerste 
plaats wil ik benadrukken dat biljarten géén kroegensport is. In mijn 
tijd als trainer en begeleider van het jeugdbiljarten, werd er niet ge-
dronken en gerookt. En zo is het nog steeds. De sport wordt serieus 
beoefend, ook door de biljarters met een beperking. Opvallend is dat 
de spelers heel anders zijn dan in hun woonvormen. De sport heeft 
duidelijk een positief effect op sociale contactvorming. Daarnaast 
houdt het hen in beweging en is het goed voor de grove en fijne mo-
toriek. Samen met mijn trouwe collega’s Gerard Leijten en Peter de 
Bruin doen we het met plezier.”

Minder bekend maar niet minder knap was twintig jaar eerder de 
prestatie van Theo Bouwman uit Diessen. Op 43-jarige leeftijd werd 
hij zevende bij het onderdeel zeilen in Atlanta. Op 3-jarige leeftijd 
kreeg hij polio. Na zijn revalidatieperiode begon hij op 20-jarige leef-
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tijd met sporten. Eerst rolstoelbasketbal, na enkele jaren zeilen. Hij 
ontwikkelde zich tot een bekwaam wedstrijdzeiler.
Nog geen paralympiër maar wel op weg is Sjoerd Maillé. Bijna blind 
en toch op een Nederlands kampioenschap. In juli 2016 nam Sjoerd 
vanuit de Dokkelaers deel in het mindervalide zwemteam en maakte 
zoveel indruk dat hem gevraagd is het nationale team te komen ver-
sterken.

Geen paralympiër maar de winnaar van de titel Gehandicapte Sporter 
van het jaar 2016 was voetbalster Suzanne van den Einden-Brok. Dat 
ze gek is van voetballen staat als een paal boven water, anders maak je 
geen overstap van een reguliere competitie, waar ze als gehandicapte 
met de valide sporters meespeelde naar de G-2 van SVG Tilburg. Maar 

n  V.l.n.r  Erik Boeren, Peter de Bruin (begeleider), Pieter Roozen, Pieter Vriens 
(begeleider), Jan de Jong, Rini de Grauw, Gerard Leijten (begeleider) 

Fotograaf Jeroen Verhelst
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naast zelf voetballen, doet ze nog meer voor het G-voetbal. Met haar 
eigen website over G-voetbal geeft ze veel informatie aan die mensen 
die een G-club in hun omgeving zoeken als een ware ambassadrice 
voor het G-voetbal. 



verdwijnen en 
verschijnen
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niet alle sporten 
beklijven

De keuzemogelijkheden om te kunnen sporten zijn in onze 
gemeente enorm. Welgeteld kan men kiezen uit ruim der-
tig verschillende takken van sport. Sommige sportvereni-

gingen zijn een direct gevolg van de soort locatie die voor de sport 
nodig is. Bouw een sporthal en een diversiteit aan zaalsporten wordt 
mogelijk gemaakt. Weer andere sporten volgden een landelijke trend. 
Zo waren er eerst gemeentelijke tennisbanen alvorens er sprake was 
van een tennisvereniging. Hetzelfde gold voor het gemeentelijke 
zwembad. Niet alle sporten beklijven. Zo wordt er niet meer gebeu-
geld of gekegeld in onze gemeente en heeft bijvoorbeeld handbal in 
ons dorp nooit voet aan de grond gekregen. 

Beugelen

De geschiedenis gaat ver terug. In archieven staat vermeld dat er rond 
1400 al gebeugeld werd. Beugelen is een van de oudste balsporten van 
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Nederland. Het is een volkssport waarbij een zware bol met een houten 
schop in beweging gebracht wordt waarbij het de bedoeling is de bal 
door de ring in het midden, ‘de beugel’, van de baan te laten rollen.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog trof men in Brabant wel in elk dorp 
een beugelbaan. Ook in Hilvarenbeek. Zo lag er een beugelbaan bij 
de boerderij Klein Westerwijksestraat 8. De beugelbaan lag tegen de 
zijgevel. Of er sprake was van beugelen in verenigingsverband is niet 
bekend. Nog steeds wordt er in Nederland, zij het beperkt, gebeugeld 
in competitieverband. Die paar verenigingen zijn gevestigd in Oost 
Brabant / Noord Limburg. 

Kegelen

Uit afbeeldingen en schilderijen uit de 17e eeuw blijkt dat we praten 
over een oude sport die rond 1900 ook in Hilvarenbeek beoefend 
werd bij kegelclub ‘Al Beter’. Meer dan hun slogan: ‘Flink de bal er op 
gesmeten en het drinken niet vergeten’, rest niet uit de overlevering.

Padel

Thuis niet genoeg ruimte hebben om een tennisbaan aan te leggen 
en daarom zoeken naar een alternatief. Erique Corcuera uit Mexico 
stond in 1969 voor die keuze. Hij bedacht een soortgelijke sport, een 
mix van tennis en squash. Een net doet aan tennis denken en de 
wanden weer aan squash. De naam Padel doet aan geen van beiden 
denken.
De bal moet over het net op de speelhelft van de tegenstander gesla-
gen worden, zonder dat de bal eerst een van de wanden raakt. Het 
doel is om de tegenstander te beletten de bal terug te slaan. Het is 
spektakel, lange rally’s en veel lachen. De betreffende verenigingen 
zien dat Padel en tennis elkaar versterken.
Deze jonge sport die pas in het voorjaar van 2017 een eigen competitie 
kende, kwam in het voorjaar van 2018 ook bij de Hiltenhal. Eén van 
de tennisbanen buiten werd opgeofferd voor twee Padelbanen. Door 
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de ingang rolstoelvriendelijk te maken, kan de gehandicaptensporter 
er ook gebruik van maken.

Beachtennis

Beachtennis is een vorm van tennis dat eveneens deel uit maakt 
van het sportaanbod van de Hiltenhal. Tussen de bovengenoemde 
Padelbanen werd een beachtennisveld aangelegd. Beachtennis is een 
attractieve strandsport. De combinatie sport en plezier op het zand 
zorgt dat de sport flink in opmars is. Het wordt gespeeld op een veld 
van 16 bij 8 meter met een net gespannen op 1,70 meter. Door het net 
hoger te spannen is dezelfde ruimte geschikt voor beachvolleybal.

Koersbal 

Koersbal is een initiatief van Stichting Welzijn. Een van oorsprong 
Australische sport die enigszins op ‘jeu de boule’ lijkt. Een jonge 

n  Meten is weten.  Fotograaf Hans Crone 
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sport want pas begin van de tachtiger jaren waaide de sport over 
naar Europa. Het grote verschil met ‘jeu de boules’ is dat de asymme-
trische ballen niet in een rechte baan, maar in een boog rollen. Het 
doelballetje is wel vergelijkbaar. In het kader van ‘Meer bewegen voor 
Ouderen’ maakte de sport een opmars.
Ook in Hilvarenbeek wordt Koersbal beoefend. Het gildehuis van St. 
Sebastiaan op de Roodloop doet hiervoor o.a dienst. In 2000 waren 
er al 60 senioren actief. Een mix van leden van de KBO’s Hilvaren-
beek, Biest-Houtakker en Esbeek aangevuld met leden die niet bij 
een KBO aangesloten zijn. Er wordt gesport, iets gedronken en met 
elkaar gepraat. Het sociale contact is daarbij een van de belangrijkste 
elementen. 
Koersbal in Hilvarenbeek is een van de initiatieven van Stichting 
Welzijn, die sinds 1996 actief is. Doel van de stichting is het bevorde-

n  V.l.n.r. Toos van de Wouw, Jan Rijnen, Toos van de Sande, Janus van Gestel, Riet 
van Elderen, Theo van Trier. Fotograaf Hans Crone 
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ren van de lichamelijke en geestelijke gezondheid en het welzijn van 
de inwoners van Hilvarenbeek in de meest ruime zin van het woord. 
Uit de samenwerking van Stichting Welzijn, KBO Diessen en KBO 
Hilvarenbeek ontstond na een succesvolle start van het project ‘ou-
derenproof’ de organisatie SVH Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek. 
In 2014 werd de organisatie omgevormd tot Stichting Seniorenraad.

Walking Football

“Het is gewoon niet om aan te zien maar wat is het leuk om te doen”. 
Met die woorden opende Laurens van der Heyden van voetbalvereni-
ging Vessem in november 2017 de clinic bij RKDSV op De Alsie in 
Diessen. Het initiatief kwam van Léon van Bijsterveldt, vicevoorzitter 
van RKDSV. Zijn reden voor dit initiatief was het feit dat Walking 
Football steeds meer terrein wint. Veel oud-voetballers op leeftijd 
willen namelijk nog graag een balletje trappen maar zijn daarin door 
hun fysiek beperkt. Walking Football biedt daarin uitkomst door te 

n   RKDSV wordt warm gemaakt voor Walking Football.
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voetballen zonder te rennen en lichamelijk contact op een veldje van 
42x21 meter met mini goaltjes zonder keeper. Alleen maar aangewe-
zen op techniek. Veel voetbalverenigingen zien kansen het ledenbe-
stand zo uit te breiden en oud-voetballers aan hun club te binden.
Of RKDSV erin slaagt Walking Football met nog andere regionale 
clubs van de grond te krijgen, zal de tijd ons leren.
Tijdens het oefenpotje spatte het enthousiasme ervan af en de eerste 
geïnteresseerden hebben zich inmiddels aangesloten bij Voetbalver-
eniging Vessem om daar proef te draaien. 



In De
Roos
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Boogschieten

Archeologen vermoeden dat zo’n 15.000 jaar geleden de eer-
ste pijl uit een boog wegvloog, maar de oudste harde bewij-
zen zijn tussen de 10.000 en 11.000 jaar oud. De boog werd 

eerst voor de jacht gebruikt en later als gevechtswapen. In de prehis-
torie werd boogschieten vrijwel op elk continent bedreven. De prehis-
torische mens kan niet vermoed hebben dat de boog die hij gebruikte 
voor zijn levensbehoeften ooit nog eens gebruikt zou worden voor 
sport. Met de komst van het musket verloor de boog zijn waarde in 
het gevecht. Omstreeks 1545 ging koning Hendrik VIII van Engeland 
de boog gebruiken voor vermaak en zo ontwikkelde de boog zich tot 
een wapen voor sportieve bijeenkomsten, eerst bij de familie van de 
koning en hofadel, later ook bij het lagere volk. Weer later werd met 
handboog en pijl schieten voor de jonge en oudere boeren een zeer 
veel beoefende sport. Prijsschieten en op concours gaan waren hele 
gebeurtenissen. Met trots kwam men dan ’s avonds thuis met als prijs 
een koffiekan, theepot, mooie schaal, vaas of iets dergelijks. 
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n  Boogschieter actief in 1930.
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Voor de jeugd was het een buitenkansje als ze bij zo’n gelegenheid 
pijlen mochten rapen. Met een korf op het hoofd als bescherming, 
werden de pijlen teruggebracht naar de schutter. Na afloop kreeg men 
5 cent, soms zelfs een dubbeltje of een reep chocolade. De schooljeugd 
beoefende deze sport ook, maar dan met een eigen boog gemaakt van 
hout van de hazelaar en een pijl van riet met achterin een spijker en 
dan… op mussenjacht.

AMICITIA is de oudste vereniging in Hilvarenbeek

Hoe vaak wordt niet gesproken over Harmonie Concordia van 1839. 
Een waardige leeftijd maar niet genoeg om als titel ‘oudste vereniging’ 
te mogen voeren. Die is namelijk weggelegd voor handboogschutterij 
Amicitia. Zij stamt namelijk uit 1810. 
De reden dat nauwelijks iemand van deze club weet, is dat deze 
bescheiden club scherpschutters zelfs op de dag van vandaag maar 

n  Amicitia voor café Van Dal bij het 120-jarig bestaan.
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uit slechts 18 leden bestaat. Amicitia is een gewone vereniging, geen 
gilde. De naam betekent vriendschap. Van de eerste honderd jaar is 
niet veel bekend. We pakken de draad op bij begin 1900.
Door de week kende men nauwelijks vrije tijd. Het was werken van 
’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Een knecht verdiende rond 1910 
in de zomer fl. 1,50 en in de winter 75 cent per dag. Een inwonende 
knecht kwam tot fl. 150,00 tot fl. 170,00 per jaar. 
Een veel beoefende sport was het handboogschieten. Jan de Kort was 
lid van handboogvereniging Amicitia die opgericht werd bij meester 
Van Dungen op de Hoge Zij. 

Oefening en Uitspanning en de rol van pastoor Jurgens

Wat hebben staatsman Thorbecke, de pleitbezorger van de scheiding 
tussen kerk en staat, herbergierster Smolders uit Esbeek en de toen-
malige pastoor Jurgens met de handboogsport van doen? Op het oog 
weinig of niets. Maar toch…

Nadat in 1795 de scheiding van kerk en staat werd doorgevoerd, 
gingen de Nederlandse bisschoppen aan de slag met de opbouw van 
een eigen katholieke wereld, die niets meer met het niet-katholieke 
deel van de bevolking te maken hoefde te hebben. Met als gevolg dat 
de katholieke signatuur zich niet tot kerk en geloofsbeweging zou 
gaan beperken, maar zich over het hele sociale en culturele leven ging 
uitstrekken. Elke vereniging kreeg ermee te maken want de invloed 
werd vanaf het begin van de 19e eeuw groter en groter. Omstreeks 
1900 groeide de katholieke kerk in Nederland uit tot een machtige 
organisatie die tot de uithoeken van de samenleving haar invloed liet 
gelden. Pastoor Jurgens was een antimodernist die geen tegenspraak 
duldde en naar grote middelen greep om zijn zin door te drijven. 
Hij zou een grote stempel drukken op Esbeek en later op Hilvaren-
beek. Als zoon van de margarinefabrikant Antonius Jurgens was 
hij steenrijk en bemoeide hij zich overal mee. Ook met de Esbeekse 
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handboogverenigingen ‘Oefening en Uitspanning’ en ‘Landbouwers 
Eendracht’.
Bij zijn komst naar Esbeek trof hij in zijn ogen een aantal misbruiken 
aan. Zo werd bijvoorbeeld op alle zon- en feestdagen in vele herber-
gen de mondharmonica bespeeld. Jongens en meisjes kwamen daar 
tezamen om onder andere te dansen. De mondharmonica’s werden 
door de pastoor ingezameld. Ook de kermis was een doorn in het 
oog. Verbieden kon hij het echter niet maar hij kon het toch niet na-
laten meermalen in zijn zondagse preek te waarschuwen voor alle ge-
varen. Werd er getrouwd dan werd het huwelijkspaar met veel lawaai 
aan de grens van Hilvarenbeek en Esbeek afgehaald. Ook hier werd 
dan gezongen, gedanst, gesprongen en met carbid geschoten. Jurgens 
loste het probleem op door de trouwlustigen te verbieden dat er nog 
geschoten werd. Kwam er een boer zich in een nieuwe buurt vestigen 
dan werd de beste kar in die buurt versierd en het paard met strikken 
en linten behangen. Alle herbergen die men passeerde werden aange-
daan, en dat was voor de pastoor eveneens een borreltje te ver. Ook 
over het boogschieten en de ‘prijsverschietingen’ had hij een uitge-
sproken mening. Zo was hij van mening dat die ‘prijsverschietingen’ 
‘Wein, Weib und Gesang’ in de hand werkten.

Kasteleins 

Na een periode van verval herleefde het handboogschieten via socië-
teiten. Aanvankelijk waren het mannengezelschappen waar over po-
litiek gediscussieerd werd. Zij ontwikkelden zich echter steeds meer 
tot gezelligheidsverenigingen. Behalve praten en lezen, kon men er 
biljarten, kaarten, kegelen, schaken én handboogschieten. Zeer veel 
sociëteiten hadden hun domicilie in koffiehuizen, kroegen en cafés. 
Er werd vanuit het café naar een doel buiten geschoten. Tijdens en na 
afloop van het schieten genoot men van bier en wijn. Geen wonder 
dat veel kasteleins zich vanaf het begin intensief met het bevorderen 
van de handboogsport hebben bemoeid.
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Oefening en Uitspanning 

In 1878 werd handboogvereniging Oefening en Uitspanning opge-
richt. In die tijd was er weinig te doen op sportgebied in Esbeek. In 
de omliggende dorpen waren er her en der wel handboogschietver-
enigingen. Bij de gilden werd er eveneens geschoten maar daar kon 
de jeugd of de gewone man zeer moeilijk lid van worden. Hier moest 
men aangezocht en gekozen worden door de leden, meestal de elite 
van het dorp. Toen er enkele schutters in Esbeek kwamen wonen, 
werd de roep om een eigen vereniging steeds groter. Op 15 mei 1878 
was het zover: de oprichtingsvergadering werd gehouden in de her-
berg van weduwe Smolders. Iedereen was welkom, er was dan ook 
grote belangstelling. In de achtertuin op de hoek Dorpsstraat – Oude 
Trambaan werden twee schietbanen van 26 meter lengte geplaatst, 
gescheiden door twee ligusterhagen. Aan het begin en eind stond een 
afdakje van vier bij twee meter. Het blazoen werd bevestigd op een 
gevlochten mat van stro op een planken schot. 
De eerste gekozen voorzitter was Martinus Hagen. Er werd stevig ge-
oefend, en al snel trok men naar omliggende dorpen om ook daar te 
schieten. Dit tot ongenoegen van pastoor Jurgens die tot zijn afgrijzen 
zag dat men met de regelmaat van de klok tegen de ochtend beschon-
ken terugkwam. In ‘Kijk op Esbeek’ citeert schrijver Jan van Helvoirt 
de nieuwbakken pastoor die in 1889 getuigde: “Deze doel ging naar 
de prijsverschieting van andere omliggende dorpen: niet zelden 
gebeurde het dat men laat in de avond, soms de volgende morgen 
dronken van ‘prijsverschietingen’ thuiskwam. Dikwijls kwamen ook 
meisjes onder een of anderen titel op den doel.” Pastoor Jurgens zag 
zijn kans schoon. Hij infiltreerde handig in de vereniging door een 
zilveren kruis als prijs ter beschikking te stellen. Het lokte de ver-
eniging uit hem als beschermheer te vragen. En dat wilde hij wel, 
maar dan onder zijn voorwaarden. In 1894 werd hij beschermheer 
met ‘zijn nieuwe reglement’. De leden gingen er mee akkoord en alles 
werd beklonken met een vat bier. Nu er niet meer in andere dorpen 
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geschoten werd, rook Cornelis van Raak (winkelier, bakker, herber-
gier) in het dorp zijn kans. Hij had tegenover de kerk een herberg 
gebouwd waar de nieuwe handboogschietvereniging ‘Landbouwers 
Eendracht’ gehuisvest werd. Ook hij vroeg steun van Jurgens en zijn 
beschermheerschap. De pastoor laste een proeftijd van twee jaar in. 
Dit werd door Van Raak geaccepteerd net zoals het door Jurgens ont-
worpen reglement. Maar hij hield zich er niet aan en ging steeds meer 
buiten de parochie schieten. Hij ging ervan uit dat hoe meer er uitge-
gaan zou worden des temeer leden zich bij ‘Landbouwers Eendracht’ 
zouden melden. Dit schoot Pastoor Jurgens in het verkeerde keelgat. 
Hij riep op tot een boycot jegens Van Raak. Over invloed gesproken.
Rond 1900 kwam Coop de Kort in beeld. Hij nam de herberg over 
van weduwe Smolders en als liefhebber van de handboogsport bleef 
‘Oefening en Uitspanning’ een welkome gast. 

n  Boogschietvereniging Oefening & Uitspanning rond 1900.
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Toen die herberg in 1925 werd opgeheven moest men een nieuw on-
derkomen zoeken. Het werd de locatie van Doruske Smolders (Schut-
tershof) waar reeds handboogschietvereniging ‘Kunst en Vriend-
schap’ actief was. Er werd gefuseerd en onder de naam ‘Oefening en 
Uitspanning 1878’ ging men verder met Hendrik van Dommelen als 
voorzitter en de Beekse postbode Antoon Naaijkens als secretaris. 
Veel is er over deze tijd niet bewaard gebleven. Het onder het stro be-
waarde archief werd aangevreten door muizen, vervolgens verbrand 
en daarmee onleesbaar. Het parochieboek met de titel ‘In Nomine 
Sanctissimae Trinitatis’ (in de naam van de heilige drie-eenheid) is 
gelukkig wel bewaard gebleven.

Boycot ’‘Landbouwers Eendracht’

In 1989 werd het openluchtspel ‘De Bouwpastoor’ geschreven door 
Jan Pulles en voor de eerste keer opgevoerd bij het honderd jarig be-
staan van de Esbeekse parochie. In 2006 werd dit ter gelegenheid van 
het 25-jarige jubileum van toneelvereniging ‘In de Kèkert’ herhaald. 
Centraal daarin de bovenvermelde strijd tussen pastoor Jurgens met 
de vereniging die hij zo verfoeide. Vanaf de spreekstoel, bij het toneel-
stuk, pastoor Jurgens daarover:

“Geachte parochianen. Ik ben droevig gestemd. Niet door de meesten 
van jullie, maar enkele mensen willen het voor heel Esbeek bederven. 
Al enige tijd hebben wij bij ‘De Gekroonde Os’ een doel. Veel jonge 
leden hebben zij aangetrokken. Herhaaldelijk heb ik ze verzocht niet 
bij die doel te gaan. Ik heb die doel vaak gevraagd om niet elders 
te gaan naar prijsschietingen. Elke keer krijg ik van herbergier Toon 
van Dalen een verwensing naar mijn hoofd geslingerd. Vaak komen 
de leden van die doel de volgende morgen zwaar beschonken thuis. 
Van Dalen en zijn broers, vrouw en oudste kinderen drinken te veel, 
houden zich niet aan de regels en komen dikwijls in het kot terecht, 
omdat zij gevochten hebben. Geen goed voorbeeld voor heel Esbeek! 
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Hij meent zelfs, dat hij mij moet aanklagen bij de bisschop. Geachte 
parochianen, vele keren heb ik mij moeten laten vernederen door 
Toon van Dalen. Hij heeft mij zelfs met de vuist gedreigd, de deur 
voor mijn neus toegeworpen en door heel Esbeek geroepen: Wij blij-
ven doorgaan met drinken en klinken, met dansen en springen.” Hij 
zei: “Wij zullen ons zoveel mogelijk tegen de pastoor verzetten, wij 
zullen net zolang doorgaan, totdat hij uit Esbeek weg moet. Welnu, 
hoe zal het mij vergaan? Gij hebt allen gebeden en gesmeekt, om een 
pastoor. Gij hebt hem en al zijn geld in kerk en pastorie laten steken 

n  100-jarig bestaan Boogschietvereniging Oefening & Uitspanning. Staand v.l.n.r. 
Riny Smolders, Piet van Roovert, Wim Laureijs, Cees Laureijs, Adrie van de 
Wouw, Martien van Mol, Jan van Doormaal, Jac Colsters, Cees van Roovert, 
Ton Haans. Zittend v.l.n.r. Janus van Doormaal, Pietje Lambregts, Fransje 
van Doormaal, Frans Schellekens, Piet Smolders, Wim Abrahams, Sjef van de 
Wouw.
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en nu laat gij hem onder vervloekingen en verwensingen Esbeek 
uit jagen. Parochianen, ik vraag u om herberg ‘De Gekroonde Os’ te 
mijden, niets meer in de winkel van Van Dalen te kopen en van den 
doel af te gaan en bij den doel van Kee Timmermans te gaan.”

Begin jaren negentig waren de schutters van Oefening en Uitspan-
ning onklopbaar. Na het behalen van regionale titels, tijdens winter-
competities, werd 19 juli 1993 de belangrijkste titel binnengehaald, 
namelijk die van Nederlands Kampioen. De zes schutters die al vroeg 
afreisden naar Neerkant hadden dus duidelijk de smaak te pakken. 
Met 26 andere teams werd er gestreden om de Nederlandse titel, de 
grootste eer die er te behalen valt. De wedstrijd die de gehele dag in 
beslag nam, was slopend want je moet je concentratie de gehele dag 
vasthouden, één moment van verslapping en het kost je de Neder-
landse titel. Oefening en Uitspanning uit Esbeek bleek uiteindelijk 
hierin de sterkste. De gemeente Hilvarenbeek had er weer een Neder-
lands kampioen bij. Een kampioen vol traditie in de sport en een rijke 
historie. Een Nederlands kampioen waar iedereen trots op kon zijn 
want wat deze schutters presteerden was van uitmuntende klasse. De 
individuele scores waren als volgt: J. Blokvoort 439 pnt; J. Wezenberg 
439 pnt; A. van Lieshout 445 pnt; M. Pasveer 446 pnt; C. Schepens 
453 pnt; en R, Elberts 459 pnt. Tijdens de Sensatiemarkt werden de 
schutters in het zonnetje gezet.

Handboogschietvereniging ‘Oefening en Uitspanning’ is lid van 
de Nederlandse Handboog Bond (NHB) en is ingedeeld bij Rayon 
2 (Zuidwest Nederland). Het is een kleine (gemiddeld ca. 33 leden) 
bloeiende vereniging, waar iedereen, zowel volwassenen als jeugd, 
naar eigen kunnen met veel plezier het handboogschieten kan leren 
en beoefenen. Een sport waarbij opperste concentratie is vereist. De 
pijl strakgespannen op je boog. Je trekt de pijl met drie vingers naar 
achteren, brengt de boog omhoog en richt op je doel. Heb je het geel 
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– het midden van het doel – in je vizier, dan laat je los, op zoek naar 
de voltreffer. 

Boogschietvereniging Rozenjacht Baarschot

Dat boogschieten van origine een cafésport is, werd in 1885 ook in 
Baarschot bewaarheid. In café Van Gestel werd boogschietvereniging 
‘Rozenjacht’ opgericht. Veel van de historische gegevens gingen helaas 
in vlammen op waardoor niet alles te achterhalen is. Gelukkig bleef 
een kasboekje uit 1918 uit de brand en verschaft het toch een klein 

inkijkje. In die tijd lid zijn van 
de vereniging bracht een aantal 
verplichtingen met zich mee. Niet 
alleen werd men mede-eigenaar 
van een stuk grond, ook was er de 
verplichting dat land te bewerken. 
De opbrengst vloeide weer terug in 
de verenigingskas. Terug te vinden 
is dat in 1921 het aardappelveld 
53 gulden opbracht. Een andere 
verplichting was de aanwezigheid 
op trainingsavonden. Nauwgezet 
werd dit bijgehouden en afwezig-

heid zonder geldige reden leverde een boete op van 10 cent, te verge-
lijken met 1 euro op de dag van vandaag. 
Er werd geschoten met houten bogen, gemaakt van Turks eikenhout. 
In het kasboekje werd ook al gesproken over ‘sponsoring’. Menig fustje 
bier kwam van de oude brouwerij die tegenover café van Gestel zat. 
Er werd uitsluitend op zondagmiddag geschoten, rekening houdend 
met de twee heilige missen die eerst bijgewoond moesten worden.

Een grote stap voorwaarts in de tijd leert ons dat Chris van Dorst in 
1957 op 11-jarige leeftijd al met zijn vader mee ging om te schieten. 



46 In de roos

Hier schoot zijn geweldige liefde voor de sport wortel. Er werd toen 
nog gericht vanuit het café naar het doel dat buiten stond. Was het 
echter druk in het café dan kon er niet geschoten worden. Wellicht de 
reden dat er toen maar negen leden waren. Op voorspraak van Chris, 
die in 1979 in het bestuur kwam, verkaste men naar de koeienstal van 
zijn boerderij. Prompt steeg het aantal leden naar 50. Het begin was 
gemaakt zonder ook maar het idee te hebben dat ‘Rozenjacht’ ooit uit 
zou groeien tot een handboogcentrum dat zijn weerga niet kent. 

De aanleiding hiertoe was minder prettig. ‘Boer’ Chris met een vee-
stapel van 50 koeien viel in zijn stal en verbrijzelde zijn pols met als 
gevolg dat hij arbeidsongeschikt werd en zijn werk niet kon voortzet-
ten. Dus tijd voor iets anders. Chris ging zich verdiepen in het boog-
schieten en volgde elke trainercursus die zich voordeed. Hij bleek er 
een groot talent voor te hebben en menig talentvolle boogschieter tot 

n  Handboogcentrum Rozenjacht vanuit de lucht gezien.
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toppers als Wietse van Alten en de Belg Jef van Steenbergen werden 
door hem gevormd. Maar het zou niet bij het trainerschap blijven. 
Baarschot herbergt inmiddels een professionele accommodatie met 
binnen- en buitenbanen, een grote winkel en twee productiehallen. 
Een complete bedrijfstak met export over de hele wereld. En last but 
not least, een minicamping, waarvan door schutters over heel Neder-
land gebruik gemaakt wordt.

Waarin een klein dorp groot kan zijn 

Als in handboogkringen de naam Baarschot of Van Dorst valt, weet 
iedereen dat de handboogsport een topsport is geworden met inter-
nationale status. Niet voor niets is het een Olympische sport. Het feit 
dat Nederlandse schutters daar hoge ogen gooien bewijst de interna-
tionale status. Dit in een veld van 75 landen in de wereld met Korea 
en Scandinavische landen als toplanden. Perry en Marion van Dorst, 

n  Van Dorst, toonaangevend in de Nederlandse Handboogsport.
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zoon en dochter van Chris, strijden mee in de hoogste regionen. En 
als je vraagt naar een verklaring voor de glanzende prestaties dan 
hoor je in koor: ‘Dat is ons vader’. ‘Hij is onze trainer en heeft een 
ontzettend goede kijk op wat fout is of wat er verbeterd moet worden. 
Daarnaast weet hij als geen ander de boog af te stellen en houdt hij 
ons steeds voor brutaliteit uit te stralen en je niet te laten beïnvloeden 
door de tegenstander.’
Een ander voorbeeld hoe een klein dorp groot kan zijn, was toch wel 
de Junior Cup Europa waar in 1996, in Baarschot, 22 landen aan mee-
deden. De jonge schutters werden ondergebracht bij De Spreeuwelse 
Heide in Westelbeers. Douchewagens en 80 extra bedden werden 
aangerukt om dit logistiek mogelijk te maken. Ontbeten werd in de 
schiethal. Een belevenis om nooit te vergeten.

Toppers uit eigen geledingen

Nederlands Kampioen (1996) met het zestal: Ronnie van Roovert, 
Marcel Wisse, Rob Schellens, Frans Schellen, Perry van Dorst en 
Marion van Dorst.
Talent Wietse van Alten komt vanuit Zaandam al op 17 jarige leeftijd 
trainen bij Chris van Dorst. Rozenjacht beschikt voor hem over uit-
muntende faciliteiten met binnen- en buitenbanen. Daarnaast is de 
sponsoring door de handboogsportzaak voor hem niet onbelangrijk.
Wietse van Alten grijpt in 1999 zijn kans en plaatst zich voor de 
Olympische Spelen in Australië. Het felbegeerde ticket was binnen. 
Feest in huize Van Alten en in huize Van Dorst, waar Van Alten al 
zoveel jaar door Chris van Dorst getraind wordt.
Met zijn prestaties lost Wietse van Alten weer een belofte in. Want 
hij geldt al jaren als een groot talent. De handboogschutter was zo 
gedreven met zijn sport bezig dat hij al jaren vele weekenden naar 
het zuiden kwam afgezakt, om er onder leiding van Chris van Dorst 
te trainen. In 1996 verhuisde hij zelfs naar Esbeek waar de schutter 
op kamers ging wonen en een studie begon aan de Middelbare De-



49In de roos

tailhandelschool De Rooi Pannen in Tilburg. Dat alles om zo opti-
maal gelegenheid te hebben met zijn sport bezig te zijn. Van Alten 
zei daar destijds over: “Ik ben er iedere dag mee bezig, het beheerst 
mijn leven. In Noord-Holland kan ik ook wel trainen, maar hier zijn 
de faciliteiten veel beter. Zo heb je hier een buiten- en binnenbaan, ik 
heb mijn trainer bij de hand en ik word door de handboogsportzaak 
gesponsord. Een prettige bijkomstigheid, want een boog kost al gauw 
drieduizend gulden. En met één boog kom je er tegenwoordig niet.” 
Het legde hem geen windeieren. Hij werd onder andere Nederlands 
kampioen, Europees kampioen en bereikte enkele eervolle plaatsen 
op de Olympische Spelen in 2012 die plaats vonden in Londen.
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Darten

Vanouds wordt het spel gespeeld in Engelse pubs. Met het 
winnen van de Embassy door Raymond van Barneveld 
in 1998 (Frimley Green) raakte Nederland in de ban van 

vogelpik zoals darten ook wel eens badinerend genoemd wordt. Van 
origine is darten een eeuwenoud spel. Speculaties omtrent de sport 
vertellen dat soldaten tussen de veldslagen door als tijdverdrijf wed-
strijden hielden met het gooien van korte speren op boomstamschij-
ven. Het dartbord werd in 1896 ontworpen. Er moet teruggeteld wor-
den van 501 naar nul.

Het was wennen toen het dartcircus met name op de tv-zender RTL7 
een vaste plek veroverde. Een luidruchtige zaal, overmatig drankge-
bruik en spelers die uitzonderlijk uitgedost met ieder een eigen sound, 
als ware gladiatoren de dartarena betreden. Neem daarbij nog een 
scheidsrechter die one hundred and eeeeeeighty uitbraakt en de toon 
van de avond is gezet.
In 1988 startte Dartclub Hercules een eigen regionale dartcompetitie 
voor beginnende dart- teams uit de regio. Een reden hiervoor was dat 
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altijd grote afstanden gereden dienden te worden omdat de teams uit 
moesten komen in de regio Eindhoven / Gemert. Alhoewel darten 
een kleine sport is, zijn er in elk dorp wel een of meerdere verenigin-
gen te vinden:

Europaclub  Bladel
Café ‘t Trefpunt  Diessen
D’n Horst  Haghorst
’t Huukske  Hapert
De Posthoorn  Hilvarenbeek
De Troubadour  Hilvarenbeek
Hotel Brabant  Hilvarenbeek
Biljart- en Poolcentrum H’beek
De Verandering  Hilvarenbeek
De Klaore  Moergestel

De Flight  Oirschot
De Veerkes  Moergestel
Hercules  Diessen
’t Schouwke  Hilvarenbeek
De Twijfel  Casteren
De Zwaan  Middelbeers
De Hoeve  Middelbeers
Dorpsplein  Oostelbeers
Café Ome Toon Biest-H’akker
De Driesprong  Netersel
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Gekscherend wordt wel eens gezegd dat je bij darten een pijl hebt in 
je ene hand en een biertje in de andere. Dit laat onverlet dat er veel 
mensen plezier aan beleven, zeker met RTL 7 als dartzender.
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Van Zigenhorn  
tot Van Gool

Het ontginnen van ‘Landgoed De Utrecht’ werd gedaan met 
paarden. Voor de opa van Jozef Zigenhorn, begin 1900, een 
goede reden zich het vak van zadelmaker eigen te maken 

want die was er geen in de naaste omgeving. Ook hield hij zich bezig 
met het stikken van paardentuig en siertuig voor de paardensport. 
Het assortiment werd uitgebreid met geldtassen, paardenzweepjes 
en schaatsriempjes. Eigenlijk alles wat van leer te maken was. Opa 
maakte het en oma verkocht het. De Eerste Wereldoorlog was zake-
lijk een goudmijntje omdat het Belgische leger een grote opdracht-
gever werd. Zoon Theo werd in 1922 geboren en 16 jaar later ging 
hij ook werken in de zadelmakerij wat nog steeds de grootste bron 
van inkomsten was. Gedurende de jaren dertig, voetbalclub Hilva-
ria was net opgericht, was er niet veel op sportgebied. De voetballen 
die er waren moesten keer op keer gerepareerd worden en daarmee 
kon men goed terecht bij opa Zigenhorn. De truc die hij toepaste om 
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paardentuig soepel te houden met ‘traan’ paste hij ook toe op de leren 
ballen die daardoor minder zwaar werden. Oma Zigenhorn zag over-
al handel in. De verkoop van voetballen en voetbalschoenen werd op-
gestart en opa was vervolgens weer bezig met het onderhoud van de 
voetbalschoenen die uit één stuk leer gemaakt waren en wel tien jaar 
meegingen. Theo was een begenadigd voetballer die eind jaren dertig 
in het eerste van Hilvaria speelde. Het was dus niet vreemd dat Zigen-
horn hofleverancier was van Hilvaria. Door de industrialisatie kwam 
er de klad in de zadelmakerij en werd een overstap gemaakt naar een 
stoffeerderij in combinatie van het sportgedeelte dat verder werd uit-
gebreid. Theo ging zich bezighouden met de stoffeerderij en met wo-
ninginrichting, zijn echtgenote Ria runde de winkel met sportartike-
len en lederwaren. In 1954 werd Jozef geboren. Na zijn schoolperiode 
nam hij in 1977 de sportzaak over en voegde campingartikelen toe 

n  Zigenhorn stopte in 2009.
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aan het assortiment. Een ideale combinatie want de vakantiemaan-
den waren voor sportartikelen nu niet de drukste maanden. 
In 1970 zat schoenenwinkel Frans van Hees nog in de Doelenstraat. 
De komst van de Hispohal was voor hem een reden zich ook te gaan 
richten op het hardlopen, zwemmen en zaalsporten. Zes jaar later ver-
huisde de winkel naar de Gelderstraat waar een mooie grote ruimte 
beschikbaar was van 600 m2. 

Na zijn overname van de handel in sportprijzen besloot Frans van 
Hees in 1981 om zijn schoenen- en sporthandel rigoureus uit te brei-
den. Er ontstond een juweel van een schoen- annex sportartikelen 
winkel, sportprijzen en lederwaren. 
Maar het was niet de enige winkel die door de familie gerund werd. 
In Eersel was een grote sportzaak met een iets kleinere schoenenzaak. 

n  Na 1996 werd de winkel uitsluitend een schoenenzaak.
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Zoon Coen gaf er echter de voorkeur aan in Hilvarenbeek actief te 
zijn en zo switchten Frans en Coen in 1996. Coen ging in Hilvaren-
beek verder met uitsluitend schoenen en vader Frans runde de winkel 
in Eersel tot 1999, toen daar de zaak werd verkocht. 

De plannen in 2004 voor een nieuw te bouwen winkelcentrum ver-
anderden de situatie bij Zigenhorn volledig. Hun winkel lag namelijk 
in het episch centrum. Reden voor Zigenhorn om ermee te stoppen. 

Het zou duren tot 2009 dat Van Gool Sport en Camping geopend 
werd. Tegelijkertijd stopte Zigenhorn Sport. Met de aangeboden hulp 
van Zigenhorn was Rob van Gool erg blij gezien de dealerschappen die 
overgenomen konden worden. Rob van Gool en Jozef Zigenhorn be-
zochten samen verenigingen en campings om de overdracht zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. Inmiddels is in 2017 de dierenspeciaalzaak 
aan de Doelenstraat uitgebreid met een prachtige sportafdeling die 

n  Van dierenspeciaalzaak, tuinartikelen en hengelsport naar een heuse sportzaak.



59Winkels van Sinkel

als waardige vervanger van Zigenhorn en Damen – Schijvens Sport 
beschouwd kan worden. 
Vanaf 1987 tot 2000 was deze laatste een begrip in de regio. Over het 
ontstaan ervan sprak ik met Frans Damen, die samen met zijn vrouw 
Coleet Schijvens ooit de stap durfde te zetten.
Terugblikkend hierop doet Frans zijn verhaal: “Coleet zat, totdat haar 
vader plotseling overleed, op de Confectieschool in ’s-Hertogenbosch. 
Zij moest toen naar huis komen om de leiding over te nemen van hun 
confectiefabriek S.C.H.(Schijvens). Zelf was ik sportleraar in Tilburg. 
Echter al na twee jaar lesgeven, kreeg ik problemen met mijn rug. 
In die tijd had dat tot gevolg dat je twee tot vier weken plat in bed 
kwam te liggen. Nadat zich dat enkele malen herhaald had, ben ik ge-
opereerd. Toen de klachten maar terug bleven komen, zag het ernaar 
uit dat ik mijn baan niet kon blijven uitoefenen. Uiteindelijk werd 
ik afgekeurd en moest ik niet alleen stoppen met mijn leraarschap 
maar ook met de tennislessen die ik bij tennisclub HTC de Ypelaer 
gaf. Omdat ik inmiddels tegen de 50 liep, bleek het vrijwel onmogelijk 
om aan een ander, aan de sport verwant beroep, te beginnen.
Tijdens mijn tennisperiode was ik begonnen met de verkoop van rac-
kets en kleding, dus was het een logisch idee van Coleet om langzaam 
een sportzaak op te gaan bouwen. Dat gebeurde in eerste instantie 
vanuit een slaapkamer, maar later hebben we daarvoor een stukje 
aan het huis gebouwd. Dat liep lekker en elke verdiende gulden werd 
omgezet in nieuwe voorraad. Onze activiteiten werden goed gevolgd 
door de middenstandsvereniging. Het gevolg was dat wij een schrij-
ven kregen van toenmalig wethouder Hosli, dat er op ons huis geen 
winkelbestemming zat, en dat wij moesten kiezen tussen ophouden 
of een verkooppunt zoeken in het centrum.
De omzet groeide dusdanig dat het verantwoord was een pandje 
te huren. Coleet had alle papieren op textielgebied en ik had een 
middenstandsdiploma en de nodige sportdiploma’s. Een gunstige 
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bijkomstigheid was dat mijn zwager en zus juist klaar waren met de 
verbouwing van ‘t Pandje in de Paardenstraat. 

Coleet heeft zich toen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en 
we hebben daar onze verkoopmogelijkheden verder uitgebreid. We 
hebben op die plek ongeveer vijf jaar gezeten maar de steeds groeiende 
vraag en voorraad noopten ons weer een stap verder te gaan. Coleet 
was daarbij steeds de grote stimulator, ik de controleur/ rekenmeester. 
Moeder Schijvens-van Loosdregt had nog grond liggen op de hoek 
Kokkestraat -Varkensmarkt en die mochten we kopen. Door architect 
Pierre van de Geld werd een gebouw ontworpen dat later door Van 

n  Na in hun woonhuis aan de Diessenseweg te zijn begonnen, werd ‘t Pandje hun 
eerste winkel.
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Gisbergen uit Hooge Mierde werd gebouwd. Op een oppervlakte van 
160m2 een winkel met een volledig assortiment sportartikelen. Het 
interieur werd vormgegeven door de firma Keysers uit Horst.
Maar voordat het zover was moesten we natuurlijk bij de bank te 
biecht, want al ons verdiende geld zat in de voorraad. Een eerste ge-
sprek leidde ertoe dat er een onderzoek gedaan moest worden naar de 
haalbaarheid van ons plan, want Hilvarenbeek kende reeds Zigenhorn 
Sport en ook schoenenzaak Van Hees had een deel van de winkel 
ingericht met sportartikelen. Wij moesten dus dat haalbaarheidson-
derzoek laten doen en toen wij voor een tweede gesprek bij de bank 
kwamen, bleek dat het onderzoek had uitgewezen dar er maar amper 
ruimte was voor een derde sportpunt. Coleet en ik geloofden er echter 
heilig in. Als sportleraar, tennisleraar, hockeytrainer en bestuurslid 

n  Winkel in de Kokkestraat.
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van de Sportraad, had ik naar mijn gevoel voldoende contacten. Ook 
Coleet was als gemeenteraadslid, kind uit een textielfamilie en Auw-
meut bij Carnaval, en nog een aantal andere sociale functies, zeker 
ook geen onbekende in het dorp.
Met goede moed gingen wij dus voor een eindgesprek naar de Ra-
bobank. Wij werden ontvangen door de toenmalig directeur Jan 
Abrahams. Hij hoorde ons belangstellend aan en vroeg toen naar 
onze naam. Toen wij vertelden Damen en Schijvens verraste hij ons 
met de vraag  hoeveel we wilden hebben. De kogel was dus door de 
kerk en uiteindelijk hebben we in de Kokkestraat de zaak prachtig 
uitgebouwd en bereikt wat we voor ogen hadden.
We hebben hard en met veel plezier gewerkt. In eerste instantie samen 
met Maarten Eekelaar, Karin van Ham en Roland van der Klei. Later 
voor langere tijd met Sandra Reyrink uit Diessen en Maaike Eltink 
uit Westelbeers, jongelui die ieder op hun manier een geweldige bij-
drage hebben geleverd. In 2000 werd de zaak overgedaan aan Sandra. 
In 2013 veranderde de zaak in uitsluitend damesmode onder de naam 
Reijco Fashion.”
 
Van Gool Sport is anno 2018 nog de enige sportwinkel in Hilvaren-
beek met een fraaie tweede sportzaak in Udenhout.



d e
pedaleurs





65De Pedaleurs

Wielrennen: fiFIetsen 
voor gevorderden

Het waren de Engelse universiteiten Cambridge en Oxford 
die onderling in 1874 tussen de studenten een wielerwed-
strijd hielden. Nog steeds is er tussen hen een strijd maar 

n  Wielervereniging Velocitas in 1911.
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die wordt nu gestreden met roeiboten op de Theems. In Brabant werd 
in Eindhoven in 1886 de eerste wielervereniging ‘De Snelheid’ opge-
richt. Hoofdzakelijk notabelen waren er lid van. 
Velocitas was de eerste wielervereniging in Hilvarenbeek. We schrij-
ven dan 1897. Aanvankelijk gingen de wedstrijden naar Middelbeers 
en weer terug. Later werd daar een rondje Diessen aan toegevoegd. 
De plaatselijke Beekse favoriet was Jan Scheirs. Jan Bosmans en Nol 
Bissels waren prominenten uit Esbeek. Vanaf 1953 kreeg Hilvaren-
beek een eigen wedstrijd: ‘De Ronde van Hilvarenbeek’. 
Maar meer wielerwedstrijden in onze gemeente kregen bekendheid. 
Zo werd de Diessense Omloop van ’t Molenheike in de periode van 
1982 tot 1995 bestempeld als de grootste etappekoers voor vrouwen 
in Nederland.  

n  In dit Bonds Café (ANWB) op de Vrijthof was in 1903 wielervereniging 
Velocitas gehuisvest.
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Zo rond 1910 kwam het wielrennen in Noord-Brabant van de grond. 
Er werd gereden op Dunlop banden of Radium tuben en Union, 
Germaan en Raleigh waren de fietsmerken. Er ontstonden nieuwe 
verenigingen die de eerste zandbanen aanlegden. De openbare weg 
was verboden wedstrijdterrein. Veel wielrenners gingen om die reden 
in België koersen, evenals in Frankrijk, waar dat verbod nooit heeft 
bestaan. Bij de IJzeren Man in Vught werd in 1922 een houten wieler-
baan aangelegd. Nadat Poppel, Lage Mierde en Diessen hun wieler-
baantje hadden, kon Hilvarenbeek niet achterblijven. Op 22 juli 1922 
was het zover. Aan de weg naar Biest-Houtakker werd de wielerbaan 
‘De Toekomst’ geopend. Een mooi gelegen baan te midden in een bos-
rijke omgeving met genoeg ruimte voor toeschouwers om wedstrijden 
te kunnen volgen. Op de bewuste opening kwamen meer dan 1500 
toeschouwers een kijkje nemen naar een wedstrijd met 60 deelnemers.

n  Aan de start voor een wielerwedstrijd in 1980. Op de voorgrond Gerard en Gijs 
Peeters met uiterst rechts Piet van Spreeuwel.
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Het eigen karakter van Tour de Loo en Tour d’n Bukkum

Als er één jaarlijkse gebeurtenis is geweest die veel gespreksstof ople-
verde dan was het wel de Tour de Loo. Voor de eerste keer gehouden 
in 1948. De wedstrijd werd verreden op gewone fietsen in het buiten-
gebied van Hilvarenbeek en wel door twee straten, namelijk het Groot 
Loo en het Klein Loo met als verbinding een zandweg. De wedstrijden 
werden georganiseerd door de vereniging van oud-Indiëveteranen, 
Serdadu 2 Kembali.
In ‘Veloce’, een veel gelezen Beeks wielerblad schrijft Sjef Roberts over 
de Tour de Loo. In veel verenigingsbladen wordt op het eind van een 
ingezonden stuk een tekst opgenomen onder de titel ‘ik geef het stokje 
door aan …’ 
Niet vreemd dat in een wielerblad geen stokje maar een fietspomp 
doorgegeven werd. Zo kreeg Sjef Roberts de beurt in 1996. Sjef over-
leed twee jaar later op 67-jarige leeftijd.

n  Ook op gewone fietsen zat de snelheid bij Tour de Loo er goed in.
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Sjef Roberts over Tour de Loo: “In de laatste Veloce lees ik tot mijn 
verbazing: rest mij nog de fietspomp door te geven aan een andere 
pedaalridder, namelijk Sjef Roberts.
Omdat ik al geruime tijd, wegens een kwaal, niet meer in het peloton 
gezien ben, had ik het idee aan de aandacht ontsnapt te zijn. Waarbij 
‘ontsnappen’ aan het peloton voor mij altijd boeiend en uitdagend is 
geweest. Of ik nog ooit op de racefiets zal kunnen is zéér twijfelachtig. 
Daarom zal ik mij moeten troosten met het genoegen dat ik er in 
het verleden aan heb beleefd. Van nature ben ik een optimist die niet 
met het verleden bezig is, maar met de toekomst. Mijn beroep was 
plannenmaker en mijn devies: ‘Wat vandaag waar is, hoeft morgen 
niet meer waar te zijn’. 
Omdat mijn vader wielrennen leuk vond en ik op de lagere school 
ongeschikt bevonden werd voor ‘sporten’, kreeg ik belangstelling 
voor wielrennen. Als Gerrit Schulte en/of Theofield Middelkamp in 
de provincie een wedstrijd fietsten, gingen mijn vader en ik kijken. 
Ook de fietswedstrijden, reeds voor de oorlog georganiseerd door het 
Oranjecomité, onder andere de ronde van het Loo, met aankomst op 
het Vrijthof (toen nog de Mert) boeiden me.
Na de oorlog werd dit door het Oranjecomité weer opgepakt met 
drie ronden door het Loo, aankomst bij het ‘Open Huis’, toen nog 
jeugdherberg. Alles reed op gewone fietsen en aan de start o.a. Piet 
Leeflang. Hij had als amateur in Noord-Holland gefietst. Stan Favier, 
broer van Wout, en Kees Verhoeven, vader van Jan kwamen er aan 
de start.
De mooiste wedstrijd uit die jaren was die, welke Kees Verhoeven 
won. De supporters waren verdeeld in twee kampen; Stan Favier zou 
winnen omdat deze een lange afstand in een hoog tempo kon fietsen, 
terwijl de supporters van Kees Verhoeven ervan overtuigd waren dat 
Kees zich niet uit het wiel zou laten rijden zodat hij heel slim op de 
streep de sprint zou winnen. Na drie rondjes rond het Loo zie ik ze 
in de Wouwerstraat aankomen. Ik stond bij ‘den Biggel’, Stan met 
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een hoge zit op kop en Kees laag zittend aan het wiel. Kees sprintte 
vanachter het wiel uit als winnaar over de finishlijn. De supporters 
van Stan waren verontwaardigd (boegeroep) en die van Kees hadden 
bewondering voor zoveel slimheid en koersinzicht van de winnaar.
Na enkele jaren raakte de ronde van het Loo in verval. Omstreeks 
1950 werd door een fris en nieuw comité de ronde van het Loo nieuw 
leven ingeblazen onder de nieuwe naam Tour de Loo, met een pro-
fessionele aanpak. Een echte jurytent, een speaker, en start en finish 
bij Janus van de Broek voor de deur. De wedstrijd was niet meer over 
drie maar over tien ronden en na het eerste jaar werd dit uitgebreid 
naar twaalf ronden. De wedstrijd werd gereden in twee categorieën, 
renners beneden de 35 jaar en renners boven de 35 jaar. In de jaren 
vijftig en eenenvijftig bakte ik er niets van. Steeds had ik weer stukken 
aan mijn fiets, zelfs een keer reed ik de race uit zonder één kogel in 
mijn trapas.
Grote namen in die tijd waren: Bert van Laarhoven, Jan van Ham, Jan 
de Vries en het fietswonder ‘Den Doolaard’ (Jan Heeffer).
In 1952 begon voor mij het succes. Waren er in de eerste jaren alleen 
Beekse renners toegelaten, in 1952 was het een open wedstrijd. We 
zagen renners uit o.a. Haarsteeg, Luyksgestel, Reusel, Moergestel en-
zovoorts. Geen racefietsen, wel platte sturen, spatborden van 10 cm 
lang en verder kale fietsen.
Ik trainde altijd met achtenveertig/ zeventien en zaterdags voor de 
wedstrijd naar ‘Artske’ voor het monteren van een zestien. Over trai-
nen gesproken, we hadden een trainingsclubje met vrienden: o.a. de 
Prins, Jo Bekkers, Toon Bosmans, Kees van Oort (van RTCH), Jan de 
Bruin, Jan de Vries en den Doolaard. We reden vanuit Hilvarenbeek 
naar Oirschot en over Moergestel en Biest-Houtakker terug.
De wedstrijd in 1952 had voor mij een merkwaardig verloop. Vanaf de 
start kon iedereen hard fietsen zodat ik de eerste twee ronden alleen 
maar voorzichtig aan de staart kon fietsen. Van mijn bochtenwerk 
moest ik het ook al niet hebben. Op het beruchte sintelpaadje (zestig 
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cm breed) viel er halverwege de groep een gaatje. In het Klein-Loo 
aangekomen, zette ik me fanatiek op kop van het tweede peloton en bij 
het passeren van de finishlijn in het Groot Loo hoorde ik het publiek 
gillen: ‘Sjef, ge zit los…’. Na negen ronden op mijn eentje achtervol-
gen, kreeg ik aansluiting bij de staart van de kopgroep. Onderwijl had 

n  Tour de Loo in 1952. Een verdienstelijke 2e plaats voor Sjef Roberts.
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ik al diverse Beekse renners teleurgesteld langs de kant zien staan. De 
twaalfde ronde zette ik me op kop, terwijl ik dacht dat het de elfde 
was. Honderd meter voor de finish begon plotseling het publiek mijn 
naam te roepen. Omkijkende wat er gaande was, hield ik mijn benen 
stil en reed over de meet. Door de microfoon hoorde ik dat Jo van 
de Loo uit Moergestel gewonnen had. Per vergissing werd ik tweede 
omdat ik dacht dat er nog een ronde te gaan was. Het publiek was 
teleurgesteld, volgend jaar beter.

Dat jaar (1953) zou ik goed voorbereiden want ik voelde voor het 
eerst dat ik kon fietsen. Mijn collega van het werk, die de wedstrijd 
gezien had, schold me de huid vol over zoveel stommiteit. Hij zou de 
komende wedstrijd voor mij regelen vanwege het ontbreken van enig 
koersinzicht. Hij was immers de verzorger van Gerrit Schulte. Later 
bleek via anderen dat Gerrit Schulte bij het naar de start manoeu-
vreren bij een wedstrijd alleen maar zijn hand op de schouder van 
mijn collega had gelegd om zijn evenwicht te bewaren en hem daarna 
goedkeurend had toegelachen.
Op de wedstrijddag was het rennerskwartier bij ons thuis. Renners en 
supporters liepen in en uit en maakten gebruik van de slaapkamers 
tot en met de varkenskooi. Ons moeder zette de hele middag thee en 
koffie en onze pa riep tegen iedereen: ‘As ge honger hed, er is brood 
zat’.
Mijn collega, die zich ondertussen mijn verzorger noemde, nam me 
mee naar de bleik (grasveldje) om me met slaolie waarin een ei was 
geklutst te masseren, op me inpratend dat ik tijdens de wedstrijd niet 
meer mocht denken. Hij legde me zijn wedstrijdtactiek uit en liet me 
geloven dat ik onverslaanbaar was. Je krijgt van mij een beker sinaas-
appelsap halverwege en als ik roep ‘GAON’ dan rijde weg. Ik kijk wel 
wie er door zit en ge blijft weg. Een rondje na het sinaasappelsap, in 
het Klein Loo na het sintelpaadje, riep hij ‘GAON’ gepaard gaande 
met een serie vloeken die ik nog nooit had gehoord. Ik had steeds 
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tussen de wielen gezeten (volgens opdracht) en demarreerde links uit 
de groep weg. Met circa vijftig meter voorsprong werd ik winnaar. 
De wedstrijd een jaar later werd door iedereen gebruikt om mij op de 
kop te zetten zodat zowat een volledig peloton naar de streep reed. 
Omdat ik geen sprinter ben, werd ik slechts vierde. Weer een jaar later 
was voor mij een grote teleurstelling. Slechte voorbereiding, operatie 
in ziekenhuis en veertien dagen voor de wedstrijd getrouwd. Gevolg, 
total loss over de finish als laatste.”

Na deze periode viel de Tour de Loo weer stil om in de zestiger jaren 
opnieuw populair te worden. Een ander typisch Beeks wielergebeu-
ren speelde zich af op de Bukkum in de nabijheid van de plaats waar 
Scouting Hilvarenbeek zat.
Ondanks het feit dat het voor de Scouting niet de bedoeling was de 
wielerwedstrijd voor de tweede keer te organiseren bezweken de initi-
atiefnemers toch voor de druk. Zo wild enthousiast was iedereen. Het 
jaar daarvoor organiseerden ze deze activiteit in het kader rondom 
het nieuw te bouwen clubhuis. Als er een gebeurtenis is geweest die 
veel gespreksstof opleverde dan was het wel de Tour de Bukkum. Het 
verzoek dit te herhalen was dan ook niet tegen dovemansoren gezegd. 
Temeer ook omdat een bouwbudget nu eenmaal meestal net iets te 
krap is. Ingeschreven kon worden bij Harry Smulders en Peter Ge-
raerts. In het bijzonder werd er uitgekeken naar de ploegenwedstrijd 
die de editie eerder al op het scherpst van de snede werd uitgevochten. 
Daarbij werd al snel duidelijk wie de gelegenheidsfietsers waren en 
wie wekelijks een flink aantal kilometers draaiden. Zestien gespon-
sorde ploegen kwamen er op 9 september 1990 aan de start. Dit onder 
het toeziend oog van een volstrekt onafhankelijke jury bestaande uit 
de fractievoorzitters van de vijf Beekse politieke partijen.
Voor de pure hardrijders werd de middag afgesloten met het kampi-
oenschap van d’n Bukkum. Een onderdeel waar veel toeschouwers op 
afkwamen was de Alternatieve wedstrijd. Daarbij ging het vooral om 
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de franje ofwel wie verschijnt er het fraaist uitgedost op het parcours. 
Na alle wedstrijden bracht de jury opvallend eensgezind het juryrap-
port naar burgemeester Ligtvoet die zonder zorg de prijzen uit kon 
reiken. Paul van Oirschot was de winnaar met achtereenvolgens: 
Peter van de Maas, Jozef van de Maas, Jan Meyer, Gijs Peeters, Piet 
van Leeuwen, Eric Linschoten, Stan Gommers, Maarten den Engel-
sen, Mark Kiemeney, Stephan van de Maas, Ad van Kollenburg, Sjef 
Roberts en Jan Colsters.
Uiteraard werden er ook alternatieve prijzen uitgereikt: De prijs voor 
de sportiefste ploeg ging naar de Pezerikken omdat ze meer rond-
jes kregen dan dat ze zelf reden. Zij lieten andere ploegen sportief 
voorgaan terwijl ze zelf regelmatig bijtankten. Voor de origineelste 
ploeg kwam Albert Heijn in aanmerking door de vele variaties in 
uitmonstering en het creatieve vermogen. De snelste moeder werd 
Nella Dirks en dat was een knappe prestatie want ze zat achter op de 
tandem en liet in alle rust een ander het werk doen.

Wieler Supporters Club Hilvarenbeek

Eindelijk weer een wielerclub in Hilvarenbeek. Wieler Supporters Club 
Hilvarenbeek werd op 2 maart 1970 opgericht. De nieuwe vereniging 
was de concrete invulling van de behoefte om vorm te geven aan de 
ondersteuning van jonge Hilvarenbeekse wielrenners en om de wie-
lersport in het algemeen te stimuleren. Zowel Fons van Luffelen als 
Way Naaijkens behoorden tot de initiatiefnemers. Op verzoek van de 
Sportraad werd drie jaar later de naam veranderd in Wieler Sport Club 
Hilvarenbeek (WSC). Een uiterst actieve vereniging met een keur aan 
activiteiten zoals de Wielerronde waarvan de eerste wedstrijd plaats 
vond in 1971. Maar ook Jeugdrondes, Hometrainerwedstrijden, Veld-
rijden, Tijdritten en Recreatierondes werden georganiseerd. Zelfs bij 
de Kwarttriathlons en Wintertriathlons waren zij betrokken. In 1994 
werd de vereniging bekroond als ‘Sportvereniging van het jaar’ onder 
het bezielende voorzittersschap van Piet van Leeuwen.
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Het zou niet bij deze wielerclub blijven. Rijwiel Toer Club Hilvaren-
beek (RTCH) zag in 1976 het levenslicht. Natuurlijk werd er in Hil-
varenbeek al veel gefietst. Toon Donkers en Martin Schijvens waren 
daar het goede voorbeeld van. Beide waren al jaren actief. 
Toon in het veldrijden en Martin in de hardrijderij. Niemand keek er 
dan ook vreemd van op dat juist zij de initiatiefnemers waren voor de 
oprichting van een fietsclub. Het doel was duidelijk en aantrekkelijk: 
in clubverband de conditie en gezondheid bijspijkeren door op elke 
zondagmorgen een stevige fietstocht te gaan maken. Dit alles onder 
de noemer dat bij de toerclub elke vorm van racen taboe zou zijn.
Bij de oprichting, die plaats vond in Café Concordia schreven meteen 
23 liefhebbers in: Jos Adriaansen, Henk Baars, Frans van Bommel, 
Tjeu Bruurs, Toon Donkers, Wil Gijsbers, Ad van Halteren, Kees van 
Halteren, Jan van Helvoirt, Toon van Helvoirt, Wim Horvers, Fons 
van Iersel, Leo de Leijer, Piet Loijens, Cees Michels, Gerard Peeters, 
Gijs Peeters, Jac Peeters, Gerard van de Sande, Ad Schalks, Martin 
Schijvens, Ad Smeijers en Gust Verheggen.

n  V.l.n.r. Jozef van de Maas, Jac Peeters, Martin Schijvens, Henk Hoosemans, 
Hans Roberts, Jan de Bruijn.
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De club ging heten Rijwiel Toer Club Hilvarenbeek. Waren de op-
richters mensen geweest met een groter historisch besef dan zou de 
vereniging ongetwijfeld Velocitas II gedoopt zijn. Buiten de gemeente 
werd de club MASH genoemd dankzij de sponsor Martin Schijvens. 
De club sloot zich aan bij de Nederlandse Rijwiel Tour Unie. Het 
eerste clubuitstapje vond een jaar later in Zuid-Limburg plaats.
Gedurende de eerste vijf jaar zou het ledenaantal uitgroeien tot 108 
leden. Alhoewel de uitgangspunten van de club heilig waren, werd 
de snelheid toch aangepast. Beter materiaal en een betere conditie 
gaf daar aanleiding toe. De leden waren het tempo ontgroeid en de 
snelheid werd opgevoerd naar zo’n 30 km per uur.
Wat niet onvermeld mag blijven zijn de Hilvertochten. Met Jos de 
Brouwer als drijvende kracht werd de eerste tocht gereden in 1990 
in het kader van de restauratie van de Beekse toren. Zes jaar later, 
toen de club 20 jaar bestond, werd dit succes nog eens herhaald niet 
vermoedende dat het uit zou groeien tot een jaarlijks festijn met in 
2003 zelfs een deelname van een kleine duizend fietsers.   

Beekse wielercross

De eerste Beekse wielercross werd gehouden op en rond het talud van 
de in aanleg zijnde rondweg aan de Diessenseweg. Zowel Gijs als Jac 
Peeters waren meerdere keren succesvol. De allereerste cross op 27 
februari 1977 werd met een minuut voorsprong gewonnen door Jac. 
Gijs won de cross vervolgens drie keer op rij. 
Na 1978 werden de wedstrijden gehouden op het parcours bij de trim-
baan in het Groot Loo nadat de weg (N269) was opgeleverd.
Tot halverwege de jaren negentig werd daar gereden. Toen de animo 
terugliep ging het evenement ter ziele met weer een kleine opleving in 
februari 2017. En wie ook weer van de partij was, Gijs Peeters. Dertig 
jaar ouder maar nog even gedreven. Fysiek hield hij het niet lang vol 
maar de lol was er niet minder om. Ook geen ereplaats was er wegge-
legd voor Henk Baars. Het was Diessenaar Ton van Korven die met 
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de eer ging strijken. Niet vreemd, gezien zijn prestaties bij de Masters. 
Bij de manche met de open inschrijving was de Belg Hans van den 
Boogaard de snelste.

een wereldkampioen in ons midden

Zondag 4 februari 1990: de mooiste dag uit de sportcarrière van Henk 
Baars. De kleine Diessenaar kan het zelf amper geloven als hij op het 
WK-parcours in het Spaanse Getxo in de laatste bocht achteromkijkt. 
Hij ziet niemand en dan begint het echt tot hem door te dringen: 
hij is de nieuwe wereldkampioen veldrijden. Hij, de man van de re-

n  Menig wielercross werd door Gijs Peeters gewonnen.
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gelmatigheid in zijn uitslagen en slechts af en toe winnaar, krijgt de 
beloning van dertien jaar noeste trainingsarbeid. Baars de ‘knokker’. 
Dat was hij al in zijn vroegste jeugd als voetballer bij RKDSV. Via het 
toerfietsen bij RTCH belandde hij in de wedstrijdsport. Zijn dorps-
genoot Toon Donkers maakte hem er warm voor. In 1976 krijgt hij 
een KNWU-nieuwelingenlicentie bij het Tilburgse TWC Pijnenburg. 
Lang beoefent hij zijn sport als machinebankwerker bij DAF in Eind-
hoven. Zelfs toen hij in 1985 een semi-profcontract kreeg bij de ploeg 
van Peter Post moest hij een volledige werkweek bij DAF werken. Hij 
hield aan het fietsen zo weinig over dat het een noodzaak was. Pas als 
hij in 1987 een privésponsor vindt (Barbas Alternatieve Verwarming 
uit Bladel) gaat het crescendo. In 1989 stopt de sponsoring en rijdt 
hij verder in het shirt van Protekta uit Breda. Datzelfde jaar maakt 
hij kennis met het mountainbiken en wordt hij in Zeist de eerste Ne-

n  Henk Baars, de wereldkampioen van 1980, 37 jaar later bij een wielercross in 
het Groot Loo.
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derlandse kampioen. Vervolgens wordt hij derde in het Super Pres-
tige-klassement, neemt deel aan het WK en wordt wereldkampioen.
Een andere bekende Diessense renner was Toon Donkers. Hij over-
leed op 40-jarige leeftijd. Hij heeft veel voor de wielersport betekend 
als wielrenner, veldrijder, wielertrainer en als organisator van wed-
strijden. 
Ook een topper is Bekenaar Patrick van Leeuwen, gespecialiseerd 
in het veldrijden. Hij zou het brengen tot deelname aan Wereldbe-
kerwedstrijden, Super Prestige-crossen en uitverkiezing in nationale 
selecties. Ook in wegwedstrijden is hij bedreven. 
Hij begon ooit als beloftevol wielrenner en behoorde tot de topama-
teurs in Nederland. Tien jaar lang, van 1970 – 1980, reed hij vele 
klassiekers in zowel binnen- als buitenland. Hij zat in een ploeg met 
onder meer Jan Raas, Adri van de Poel en Henk Lubberding. ‘Rijden 
door het zand is voor mij als spelen in de zandbak’, kopte het Brabants 

n  Toon Donkers tijdens de 2e wielerveldrit in Hilvarenbeek (1977).
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Dagblad in oktober 2016. Een artikel over de laatste loodjes voor Pa-
trick van Leeuwen die met plezier terugkijkt op zijn wielerjaren. ‘Via 
het mountainbiken en het koersen op de weg ben ik in het veldrijden 
terecht gekomen. Het mooie hieraan vind ik dat het een eerlijke sport 
is. Op de weg kunnen renners profiteren van het werk van anderen, 
maar in het veldrijden wint meestal de renner die over de beste benen 
beschikt.

Ook de Beekse wielrenner Gerard Peeters was vele jaren een ver-
dienstelijk amateur bij de KNWU. Bij de Brabantse Bond werd hij 
kampioen cyclocross in de categorie amateurs en beroepsrenners, 
een Open Kampioenschap waaraan ook veel Belgen deelnamen. Een 
leuke bijkomstigheid was dat hij daarvoor niet de Nationale kam-

n   V.l.n.r. Ton van Korven, Toon van Spandoek, (2xnb), Wout Quispel, Toon 
Donkers, (nb), Henk Baars, Gijs Peeters, (nb), Gerard Peeters, (nb).
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pioenstrui kreeg uitgereikt maar een heuse ‘Regenboogtrui’ die met 
trots gedragen werd in het seizoen dat erop volgde.
Nog een andere Beekse wielrenner verdiende zijn sporen. 
Wout Quispel was van beide markten thuis. Deze Bekenaar meldde 
zich op 16-jarige leeftijd in 1986 bij de Tilburgse wielerclub TWC 
Pijnenburg, een wielerclub waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 
jaren dertig. 
Na een jaar lang kermiskoersen gereden te hebben, mocht hij een echt 
criterium koersen. En niet zomaar een, maar ‘De Hel van Mergelland’ 
voor junioren te vergelijken met de Amstel Goldrace. Hij reed daar 
met de besten mee.

n  Wout Quispel onder contract bij ‘t IJsboerke.
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Talenten als Jan Paul van Poppel, Cees Evers en Nico Verhoeven 
waren leeftijdsgenoten waar menige strijd mee werd uitgevochten. 
Letterlijk en figuurlijk want het ontging de leiding niet dat het er niet 
altijd eerlijk aan toe ging. Nico Verhoeven werd voor dat gedrag dis-
ciplinair gestraft waardoor Wout voor een tweede keer de kans kreeg 
zich in een groot criterium, te weten de ronde van Midden Neder-
land, te bewijzen. Ook hier reed hij zich in de kijker en wel zodanig 
dat wielerploeg het IJsboerke hem als amateur wilde sponsoren. 
Toen bij de professionals van dezelfde wielerploeg zich een dopingge-
val voordeed, stopte de leiding meteen de professionele tak. Voor de 
amateursafdeling waaronder Wout ontstond een buitenkansje want 
al het materiaal waaronder kleding en de allerbeste wedstrijdfietsen 
ging naar de amateurs. Zo kon hij ’s winters op het veld en vervolgens 
op de weg over het allerbeste materiaal beschikken om zijn wedstrijd-
jes rijden. Samen met Henk Baars en de gebroeders Peeters werd die 
jaren de eer van de gemeente Hilvarenbeek hooggehouden.
Lang heeft de carrière van Wout Quispel niet geduurd. Na vijf jaar, op 
21-jarige leeftijd, hing hij zijn fiets aan de wilgen en kon hij terugkij-
ken op een mooie tijd.

MTB –- Esbeek

Een heel andere loot aan de stam vormt de mountainbikevereniging. 
Zij heeft als doel om sportief fietsen op zowel de racefiets als op de 
mountainbike aan te bieden. Vooral de lichtjestochten spreken tot de 
verbeelding.

n  Lichtjestocht.  Fotograaf Toos Verhoeven
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’Zwemonderwijs 
hoort bij je 
opvoeding’

Een groot deel van Nederland ligt onder zeeniveau. Door de 
eeuwen heen hebben dan ook overstromingen en watersnood-
rampen Nederland geteisterd. Het is dan ook niet vreemd dat 

we niet alleen goed weten hoe we ons moeten beschermen maar ook 
hoe we het water kunnen gebruiken. Een leven zonder water is der-
halve ondenkbaar, sterker nog, zonder water kunnen we niet leven. 
En we beleven er ook veel plezier aan. Zwemmen, varen, surfen, zei-
len en vissen, vormen een hobby voor veel mensen. De aanleiding 
voor het bouwen van zwembaden waren de verdrinkingen die voor-
komen hadden kunnen worden als meer mensen konden zwemmen. 
Voor veel steden waren zwembaden een statussymbool en gaf het vi-
taliteit en daadkracht weer. Zo ook in de voor honderd procent ka-
tholieke stad Tilburg. Het zwembad aan de Ringbaan Oost, geopend 
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in 1932 was niet voor vrouwen bestemd. Zelfs na de verbouwing in 
1952 waren de baden nog gescheiden met een aparte ingang voor 
mannen en vrouwen. Was het dan overal zo? Nee, de eerste zwem-
vereniging in Tilburg, Het Baksche Ven, opgericht in 1909 had zijn 
eigen regels. De reden lag in het feit dat het ven op het grondgebied 
van Berkel-Enschot lag en de pastoor aldaar geheel geen moeite met 
gemengd zwemmen had.

n In de jaren dertig werd er in de Flaes gezwommen.
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zwemmen

In de jaren dertig waren de vennen op het Landgoed De Utrecht 
niet alleen in trek bij natuurliefhebbers en vogelaars, maar ook bij 
schaatsers en zwemmers. Alleen gasten van Huize Rustoord en 

personen met schriftelijke toestemming van levensverzekeringsmaat-
schappij De Utrecht werden toegelaten. 
Men moest zich omkleden in hokjes, mannen en vrouwen in geschei-
den complexen. Gemengd zonnen was verboden. De Esbeekse kun-
stenaar Andreas Schotel was niet zo preuts als het gros van zijn tijd- 
en streekgenoten. Hij liet er zijn dochtertjes naakt baden en maakte 
daar dan etsen van. Daar werd in het dorp schande over gesproken.
De wens om in Hilvarenbeek een zwembad te krijgen stamt reeds uit 
1936. Toen gingen de gedachten uit naar Kasteel Groenendael. Zestien 
jaar later werd gedacht een zwembad aan te leggen achter de Kasteel-
straat. Maar het zou tot 1969 duren voordat er beweging in kwam.
Met de uitgave van obligaties en met medewerking van de Rabobank 
kwam de zogenaamde burgerzinlening tot stand. Hierdoor kon sport-
accommodatie De Hispohal, in wijk de Elst gefinancierd worden. De 
bouw van het zwembad werd in 1970 gestart en eind dat jaar ging 
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het bad voor het publiek open. Meteen daarna werd door een aantal 
mensen het idee geopperd om te komen tot een oprichting van een 
zwemvereniging. Daarbij was de toenmalige leiding van het zwem-
bad, te weten de heren Ehren en Daelmans betrokken. Een jaar later 
was de zwemvereniging een feit en werd gestart met 130 leden. Het 
bestuur bestond uit de heren Leijten, Van den Heuvel, Van Beurden, 
Hamers en mevrouw Van den Hurk. Een naam werd bedacht. Het 
werd geen Flipper, de Dolfijnen, Olympia of Golf maar ‘De Dokke-

n  Voor het vele werk werden secretaresse José van der Poel en voorzitter Wim 
Lemmens gedecoreerd.
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laers’. Wanneer vroeger de boeren van Hilvarenbeek ’s avonds na het 
werk gingen dokkelen dan ging men in het toen nog zuivere water 
van de Ley, Reusel of Hilver pootjebaden. Het werd dus een naam die 
overduidelijk met de geschiedenis van ons dorp te maken heeft. Fons 
van Beurden was de bedenker. Ook het logo kwam uit eigen geledin-
gen. Het ontwerp kwam van Max van Beurden. De vereniging ont-
wikkelde zich voorspoedig. In 1975 toen scheidend voorzitter Leijten 
de voorzittershamer overdroeg aan Wim van Teeffelen, blikte hij met 
genoegen terug op de sportieve successen. Toch was er toentertijd 
ook een kritische noot. Financieel gingen de zaken minder goed. 
Verhoogde kosten betreffende het zwembadbeheer en sterk gestegen 
K.N.Z.B.-tarieven waren hiervan de oorzaak. Ook de snelle groei was 
weliswaar verheugend maar bracht ook organisatorische problemen 
met zich mee. Sterke besturen en veel vrijwilligers hebben er tot op 
de dag van vandaag voor gezorgd dat het een gezonde vereniging is. 
Niet voor niets ontvingen José van der Poel en Wim Lemmens een 
lintje uit handen van burgemeester Palmen. Ook telt de vereniging 
maar liefst zeven ereleden: Hans van Baarle, Rob Derks, Mia Spa-
pens-Vriens, Nico Aarts, José van der Poel, Wim Lemmens en wijlen 
Diny Netten. 
Op vrijwel alle onderdelen van de zwemsport is de club actief. Van 
recreatief zwemmen, wedstrijdzwemmen, waterpolo tot synchroon-
zwemmen. Het aantal leden schommelt de laatste jaren tussen de 300 
en 350.
De recreatieven zijn voornamelijk gericht op de jongste zwemmers, 
die willen blijven zwemmen na de gewone zwemles. Bovendien is 
deze afdeling ook geschikt voor zwemmers, die graag zwemmen 
maar liever niet aan zwemwedstrijden mee willen doen. Wil je graag 
je conditie op peil houden en lekker baantjes zwemmen dan kun je 
terecht bij de Masters. Hier worden baantjes getrokken zonder de 
verplichting om aan competitiewedstrijden deel te nemen. Onder 
begeleiding wordt er getraind op conditie en snelheid.
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De afdeling wedstrijdzwemmen is de afdeling voor de fanatieke wed-
strijdzwemmers. Deze afdeling specialiseert zich in alle zwemslagen.
Het verhaal van de Beekse waterpoloërs begint in 1974. Handbal in 
het water, zo werd waterpolo in 1876 genoemd door de Schotse ‘uit-
vinder’ William Wilson. De eerste officiële wedstrijd dateert van een 
jaar later tijdens het Bon Accord Swimming Festival in de Schotse 
rivier de Dee. 
Twee jaar nadat zwemvereniging De Dokkelaers werd opgericht werd 
waterpolo toegevoegd aan het aanbod. 
Maar met slechts één team in de allerlaagste klasse was de koek snel 
op. Eind zeventiger jaren werd voor een nieuw beleid gekozen. Bij de 
jeugd bleek namelijk talent te zitten. Hans Leijten en Arthur Spapens 
maakten onder meer deel uit van de Brabantse jeugdselectie terwijl 
Ruud van Esch zelfs in het Nederlands schaduwteam voor spelers 
onder de zestien acteerde. Door vroeg te selecteren werd de basis 

n  Zwemplezier.
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n  De catering tijdens festivals Elastiek was een geweldige bron van inkomsten.

gelegd voor stijging van het niveau. Hoe sneller je namelijk begint 
hoe groter de kans is op succes. En er is een aanmerkelijk lange weg 
te gaan want voor waterpolo zijn diverse zwemonderdelen van groot 
belang. Het watertrappelen moet daarbij heel anders gebeuren dan je 
normaal aanleert. Daarnaast is borstcrawl heel belangrijk. De eerste 
selectie wordt daarop dan ook toegepast. Na een gestage opbouw van 
de selectiegroep kon in 1986 een stap gezet worden naar de herenaf-
deling en ging het vanaf toen beter. Men promoveerde vervolgens jaar 
op jaar. Eerst naar de 2e klasse kring, vervolgens 1e klasse kring, toen 
naar de 2e klasse van het district, daarna 1e klasse district en nu dan 
de 3e klasse landelijk.
Tegenstanders komen uit Maastricht, Nijmegen en Rotterdam. Nog 
een keer promoveren en we spelen alleen nog maar boven de rivieren. 
“Niet dat we dat erg vinden”, uitten Ruud van Esch en Günther Spa-
pens. “De prestatie telt. Zelfs als je meteen weer degradeert, heb je dat 
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hogere niveau mee kunnen maken.” Niet iedereen deelde die mening. 
Hans Leijten vroeg het zich openlijk af:” kan een verblijf in een hogere 
klasse niet eerder nadelig werken? Kijk, nu staan we ons mannetje. 
We winnen heel regelmatig, spelen mooie wedstrijden en kunnen de 
bovensten af en toe verrassen. Als je nu hoger speelt, ga je misschien 
te veel verliezen en dat zou de motivatie bij enkelen misschien doen 
afnemen. Dat zou ik jammer vinden, want dat zou ten koste gaan van 
de gezelligheid. Gezelligheid staat hoog in het vaandel. We hebben al 
met het nadeel te maken onze wedstrijden in de Drieburcht (Tilburg) 
te moeten spelen. Daardoor kun je de sport in je eigen dorp niet echt 
uitdragen want je moet een echte supporter zijn om er speciaal voor 
naar Tilburg te gaan.”
Daarom is het opvallend dat de waterpolovereniging, welke een 
aparte afdeling binnen ‘De Dokkelaers’ is, toch nog heel wat leden 
heeft. Van klein tot groot.

n  Dokkelaers waterpolotraining.
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Synchroonzwemmen

Binnen zwemvereniging ‘De Dokkelaers’ heeft zich een geweldige 
kunstzwemtak ontwikkeld. Halfweg jaren zeventig waren het Diny 
Netten-Boers en Monique Netten die ergens een kunstzwemdemon-
stratie zagen en zich meteen afvroegen of het niet iets was voor Hilva-
renbeek. Vanaf 1986 volgden zij een cursus om zo vertrouwd te raken 
met de basisbeginselen van dit jongste onderdeel van de zwemsport. 

n  V.l.n.r. Kim Esser, Marit van den Wittenboer, Megan de Jong.
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Vervolgens volgden zij de trainerscursus A in Zeist. Na een jaar be-
haalden beiden het diploma. 
Zo werd er gestart met synchroonzwemmen en al heel snel werd er 
eens per jaar een show gegeven. Gaandeweg sloten steeds meer meis-
jes zich bij deze sport aan. Elegante meisjes met strak opgestoken 
haar en een neusklem. Zo halen we kunstzwemsters voor de geest. 
Een topsport die weinig aandacht krijgt op de Olympische Spelen na. 
Synchroonzwemmen is niet alleen moeilijk maar ook duur. Er moet 
altijd een compleet zwembad worden afgehuurd omdat de ruimte 
noodzakelijk is.
Kunstzwemmen zoals het in de volksmond wordt genoemd, vergt veel 
training, wil men tenminste op een hoger niveau iets presteren. De 
wedstrijdzwemmers zijn wekelijks drie keer met hun sport bezig. In 
de zaal worden onder leiding van een balletdocente balletachtige oefe-
ningen ingestudeerd waarbij de nadruk ligt op conditie en lenigheid. 
De andere twee keren worden er verschillende figuren getraind in het 
bad met muziek. Wil iemand de absolute top bereiken dan is zelfs een 
dagelijkse training vereist. Kortom, kunstzwemmen is een moeilijke 
sport. Het vergt een gedisciplineerde aanpak, lichaamskracht, elegan-
te bewegingen, timing, conditie en lenigheid. En dat alles ook nog 
eens grotendeels onder water. Net als bij judo begint een startende 
kunstzwemster met het halen van basisdiploma’s die in moeilijk-
heidsgraad oplopen. Begonnen wordt met een aantal basishoudingen. 
Voor de leek zal de zeilboot beurtelings, de gehurkte draai of de 
salto achterover gehurkt weinig zeggen. Het zijn de drie basisfiguren 
voor het eenvoudigste F-diploma. Door steeds moeilijkere figuren en 
houdingen in te studeren, kan een kunstzwemster daarna weer een 
volgend diploma halen. Eerst moeten op deze manier drie diploma’s 
gehaald worden F, E en D, voordat er in wedstrijden uitgekomen mag 
worden. In de wedstrijden kan door het bereiken van bepaalde pun-
tentotalen weer een volgend diploma gehaald worden. Zo zijn er in 
totaal zeven niveaus, waarbij het A-niveau het allerhoogste is. Net als 



Óp en in het water 95

bij iedere andere sport worden ook hier wedstrijden en competities 
georganiseerd, waarin clubs zich met elkaar meten. Zo is er een Bra-
bantse competitie, waarin meerdere clubs deelnemen. In 1991 werd 
er voor het eerst aan de Brabantse kampioenschappen meegedaan. 
Jammer dat de thuiswedstrijden in Vught of Tilburg moesten worden 
gehouden omdat het bad van De Hispohal niet de vereiste diepte 
van 3 meter had. Met de bouw van het nieuwe zwembad is dit vanaf 
tweede de helft 2018 verleden tijd.

Onder de synchroonzwemmers zijn veel vaandeldragers. Allereerst 
de synchroonzwemploeg als geheel die al drie keer de titel sportploeg 
van het jaar won. Individueel springen Noortje en Bregje de Brouwer, 
Anouk Horrevorts en de junior Marit van den Wittenboer in het oog. 
De toekomst is verzekerd met Eline Bressers, Anne van Gool, Mila 
Falkenreck, Anouck Smulders, Isa Hendriks, Indra Duif, Mette Kol-
sters, Isa van Opstal, Anne van Been en Lynn van Gestel. Het doel 

n  V.l.n.r. Fay Bastiaansen, Jikke Berens, 
Tess van Nunen, Ize van Gestel, Loïs 
Bastiaansen.

n  V.l.n.r. Isa van Opstal, Lynn van 
Gestel, Mette Kolster, Caia Smets.
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voor Noortje en Bregje de Brouwer is meedoen aan de Olympische 
Spelen 2020 in Tokio. De eerste stap werd in januari 2018 gezet door 
het behalen van de Nederlandse Kampioenschappen in Alkmaar.

Tilburgse watersportverenigingen op Beekse bodem

Vlakbij het vakantiepark ‘Beekse Bergen’ in de gemeente Hilvaren-
beek ligt de ‘Watersportbaan Tilburg’. Deze baan werd in 1977 als 
verbreding van het Wilhelmi-
nakanaal aangelegd als een vier-
baans roeibaan van 2000 meter 
lang en 80 meter breed. Het is de 
thuisbasis van de twee roeiver-
enigingen Vidar en TOR en van 
de kanoclub Tilburg. Dichtbij het 
sportgebeuren waarover dit boek 
handelt maar van Tilburgse signa-
tuur waardoor het geen deel uit-
maakt van ‘Twee eeuwen Beekse 
Sporthistorie’. Een uitzondering hierop vormt de windsurfclub gezien 
het groot aantal windsurfers uit onze gemeente.
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Windsurfen

In de jaren tachtig betekende surfen nog gewoon ‘plankzeilen’.
Dankzij de bereidwillige medewerking van de directie van de 
Beekse Bergen werd het door een particulier initiatief mogelijk 

een clubhuis te realiseren aan de oevers van het strandbad. Een wind-
surfclub was geboren. Niet alleen konden de surfplanken worden 
opgeborgen, er werd ook een aparte ingang gemaakt. Met een 70 ha 
grote plas werd het al snel Cariben van de Lage Landen genoemd. Een 
vereniging met potentie was ontstaan.

Windsurfen is een heel jonge sport. Pas in 1972 waagden de eerste 
surfers zich op zo’n wiebelende plank. Acht jaar later telt Nederland 
al bijna een kwart miljoen surfers en behoort Nederland tot de groot-
ste surfnaties van de wereld. Dit vertaalde zich al snel tot successen, 
want zowel in 1980, 1981, 1982 en 1984 werd Stephan van den Berg 
wereldkampioen surfen.
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n  Surfen op de 70 ha grote plas bij de Beekse Bergen.

n  Vincent Jansen in een sterk deelnemersveld.
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Maar ook van eigen Beekse bodem waren er klinkende successen 
en wel door Vincent Jansen in 1992. Hij won de windsurf Elfsteden-
tocht en het Europese windsurf Mekka Leucate waar hij meer dan 
280 Franse deelnemers achter zich wist te laten. Ook in Hilvarenbeek 
werd jaarlijks een nationale surfwedstrijd op de Beekse Bergen ge-
varen. Zijn beste prestatie daar was de tweede plaats overall. Na een 
overstap naar het kitesurfen waarvoor hij 15 jaar actief was, pakte 
hij in 2015 het windsurfen weer op. Nog steeds vaart hij tussen top-
surfers zoals Dorian van Rijsselbergen. Verslaan kan hij ze niet meer 
want alle nationale- en internationale toppers zijn allemaal full-prof. 

Nog steeds is windsurfclub Beekse Bergen een jonge, enthousiaste en 
ambitieuze sportvereniging die er alles aan doet de windsurfsport 
positief uit te dragen.
Zo kijk je reikhalzend uit naar een nieuw surfseizoen, zo sta je met 
lege handen. Het overkwam de vereniging in februari 2016. Een brand 
verwoestte de opslagloods en sommige leden raakten alles kwijt. 
Daarnaast moest iedereen de handen uit de mouwen steken omdat 
vrijwel niets door de verzekering vergoed werd. Ondanks de flinke 
brand kon twee maanden later toch aan een nieuw seizoen begonnen 
worden. Veel zelfwerkzaamheid was daaraan voorafgegaan.
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Vissen

Vóór de Tweede Wereldoorlog werd er met eenvoudige 
middelen voornamelijk gevist om de gevangen buit te 
consumeren. Toen het economisch beter ging en vissen 

niet meer noodzakelijk was, kwam de hengelsport in de sfeer van 
vrijetijdsbesteding. De hobby groeide in de jaren zeventig door en 
het assortiment hengelsportmateriaal breidde fors uit. Vanaf de ne-
gentiger jaren van de vorige eeuw tot heden is er sprake van een ver 
doorgevoerde specialisatie.

Door 800.000 Nederlanders, voornamelijk mannen, uit alle maat-
schappelijke lagen wordt met geestdrift het sportvissen beoefend. 
Ook Diessen kent een visclub namelijk H.S.V. ‘t Turkaa. De visvijver 
waar de hengel wordt uitgegooid, is gelegen in het natuurontwikke-
lingsgebied ’t Turkaa te Diessen. In dit natuurgebied Turkaa stroomde 
ooit kronkelend de Reusel. 
Dit kronkelend stuk van de beek was bijna uit het landschap verdwe-
nen. In 1995 zijn de oorspronkelijke meanders in het bos uitgegraven 
en het water kan daar weer slingerend zijn weg vinden. Vissen zoals 
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het bermpje, de beekprik en de winde zijn teruggekomen. In 1978 
werd na enkele jaren onderhandelen met de gemeente een begin 
gemaakt met de realisering van de dromen van enkele Diessense 
hengelsportbeoefenaars. Er werd onderzoek verricht naar de moge-
lijkheid om een visvijver te creëren. Het bosgebied werd als locatie 
gekozen en in 1982 werd gestart met de uitgraving. In 1984 was de 
vijver klaar en twee jaar later werd hij officieel geopend.
Het visconcours dat ter gelegenheid van de opening van de visvijver 
gehouden werd, trok vijftig vissers en ruim 200 toeschouwers. Burge-
meester Reinders sprak bij de opening van een buurtvijver omdat veel 
wandelaars even bij de vijver stil bleven staan om daar te buurten en 
te genieten van de natuur. Dat er veel vis zat, bewees Ferrie Nooyens 
bij de junioren en Ton Derks bij de senioren die respectievelijk 173 en 
287 cm vis aan de haak wisten te slaan.

Een andere vereniging waar veel visliefhebbers lid van zijn, is De 
Ruischvoorn Tilburg (opgericht 21 maart 1926). Met 4000 leden een 

n  ‘t Turkaa, de geliefde visstek in Diessen.
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heel grote vereniging. Weliswaar geen Beekse club maar met viswater 
aan het Wilhelminakanaal, de Leemputten, de Esbeekse viskuil en 
de Reusel in Diessen toch wel noemenswaardig. Eind 2015 heeft een 
aantal vaste vissers van de Leemputten dit viswater een forse opknap-
beurt gegeven. 
Dode bomen langs de oever werden verwijderd en de door water en 
wind uitgeholde en ingestorte oevers gerepareerd. Dit prachtig stukje 
natuur is ontstaan door het uitgraven van leem. Eind jaren zestig 
besloot de Tilburgse visvereniging de putten te kopen en ze te gaan 
gebruiken als visvijver.

De Esbeekse viskuil sloot in januari 1993. Toen het bestuur van de 
visvereniging ‘De gezellige Visser’ besloot het contract niet langer te 
verlengen, besloten de eigenaars om privacyredenen zowel de viskuil 
als het terrein eromheen voor publiek af te sluiten.

n Een fraai stukje natuur bij de oude Leemputten.
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Geen visserslatijn op Biestse Oevers

De vijvers op de Biest, met een totale oppervlakte van 4500 vierkan-
te meter, zijn in 2004 aangelegd. Er wordt hoofdzakelijk gevist op 
regenboogforellen en zalmforellen. In heel Nederland zijn in totaal 
vijftig forellenvijvers. De sport is een combinatie van goed materiaal, 
techniek en goed opletten. Tijdens het Nederlands kampioenschap 
in 2007 werd het team uit Biest-Houtakker, bestaande uit Allen 
Roumimper, Alvora Gianoncelli, Sjaak de Rooij, Ramon Teuben en 
Kenneth Beekmans, eerste met een vangst van 27 forellen met een 
totaalgewicht van bijna 13 kg.
Het vissen op regenboogforellen en zalmforellen is een snelgroei-
ende sport. Gevangen vis mag niet worden teruggegooid. Per visser 
worden er steeds enkele forellen uitgezet waar in vier uurtjes tijd op 
gevist mag worden.

n Bij de Biestse Oevers op jacht naar een grote zalmforel.
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Schaatsen

Schaatsen: al vóór de jaartelling werd er geschaatst.
Wanneer, hoe en waar het schaatsen ooit is begonnen, dat 
weet niemand precies. Wel is bekend, dat mensen al voor 

de jaartelling geslepen dierenbotten onder hun voeten bonden en zo 
over het ijs gleden. Menig oudere heeft zelf leren schaatsen achter een 
stoel op ‘botjes’ die ongetwijfeld daar een afgeleide van zijn. Een echte 
schaatsslag was met de aangescherpte dierenbotten niet te maken, 
dus gebruikten mensen stokken met punten eraan, of zelfs de wind 
om vooruit te komen. Op veel plaatsen in Europa zijn zulke schaatsen 
van dierenbotten teruggevonden. De oudste zijn opgegraven in de 
omgeving van Bern (Zwitserland). Het eerste duidelijke beeld van een 
zwierende schaatser, is te zien in de houtsnede van Johannes Brug-
mans (Lidwina’s val) uit de 14e eeuw.

De eerste wedstrijden

Schaatsen werden niet meer alleen gebruikt om over het ijs van de 
ene kant naar de andere plaats te komen maar ook om wedstrijden 
te rijden. Rond 1180 schreef de Engelsman Thomas Becket al over 
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twee mensen die in volle vaart naast elkaar schaatsten als wedstrijdje. 
Toch zou het nog eeuwen duren alvorens echte wedstrijden werden 
georganiseerd. De eerste ‘hardrijders’ die bekend werden, waren 
Adam Hurdrider en Cornelis IJnzes. Die laatste won rond 1800 bij 
een kortebaanwedstrijd in Sneek. Hardrijderijen, zoals schaatswed-
strijden vroeger werden genoemd, werden steeds populairder. Rond 
1850 werden in Nederland de eerste ijsverenigingen opgericht. 

Schaatsen op De Flaes en wat eraan voorafging

In 1899 was levensverzekeringsmaatschappij ‘De Utrecht’ begon-
nen met het ontginnen van de enorme heidevlakte tussen Esbeek 
en Lage Mierde. Duizenden bomen werden aangeplant en de beste 
grond werd voor landbouw in gebruik genomen. De ontginners van 
de Heidemaatschappij waren vooruitstrevend, ze wilden de mooiste 
stukken natuur in het gebied zoveel mogelijk behouden. Het water 
‘De Flaes’ hoorde daar ook bij. Het was ontstaan door klotwinning 
ter plaatse, een natte soort veen die door de bevolking, bij gebrek aan 
beter, als brandstof gebruikt kon worden. Wat na de afgraving bleef 
was een grote waterplas die door de oeverbegroeiing met vooral gagel 

n  De spaarzame schaatsdag in 2017. Fotograaf Elaine Vogelaar
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een steeds natuurlijker uiterlijk kreeg. ‘De Flaes’ ligt bijna helemaal op 
het grondgebied van de gemeente Hooge- en Lage Mierde. De meeste 
Bekenaren zullen daarvan opkijken want iedereen in Hilvarenbeek 
spreekt van ‘onze Flaes’. In de winter trok, vanaf de jaren twintig, het 
ven in strenge winters steeds meer publiek. Een gevolg van de hoe-
veelheid vrije tijd die toenam met de invoering van de 8-urige werk-
dag. Jongens en meisjes werden al iets vrijer gelaten om met elkaar in 
contact te komen en wat was er op een vriesdag mooier dan te gaan 
schaatsen. Een gebruik dat vroeger voornamelijk in de Noordelijke 
provincies en andere waterrijke gewesten werd beoefend. 

Overlast

Maatschappij ‘De Utrecht’ was niet altijd even vereerd met de massale 
toeloop. Schaatsers legden hun fietsen her en der in het groen, bescha-
digden de jonge aanplant, vertrapten veel planten en lieten rommel 
achter. Houtvester Wormgoor stond op het punt om het schaatsen 
op ‘De Flaes’ zelfs helemaal te verbieden. De liefhebbers van de ijs-
sport in Hilvarenbeek werden echter gered door het initiatief van een 
tweetal leden van de Koninklijke Marechausseé, de heren Abraham 
Huizer en Adriaan Keizerswaard. Een IJsclub zou de uitwassen van 
het wilde schaatsen tegen kunnen gaan. Houtvester Wormgoor ging 
akkoord en een bestuur van de IJsclub werd gevormd. Voorwaarde 
was wel dat het een officiële vereniging zou worden met Koninklijke 
goedkeuring.

Oprichting

Op zaterdag 18 november 1933 opende voorzitter Lauwers de eerste 
officiële vergadering van IJsclub ‘De Flaes’ in hotel De Valk. De me-
de-initiatiefnemers waren P. Smolders en H. van de Sande. Het hore-
cabedrijf aan de Gelderstraat, waar na het postkantoor nu de HEMA 
is gevestigd, werd clublokaal waar de bestuursleden regelmatig bij-
eenkwamen. De opkomst bij de eerste vergadering was massaal. Maar 
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liefst 129 liefhebbers gaven zich op als lid met daarnaast nog eens 
11 donateurs. Leden moesten eenmalig twee kwartjes gaan betalen 
en voor bezoekers die geen lid waren, werd een entree van twintig 
cent per keer geheven. Schoolgaande kinderen werden geheel van 
betaling vrijgesteld. Recreatief schaatsen stimuleren was slechts een 
van de doelstellingen van de nieuwe vereniging. Daarnaast werd de 
wedstrijdsport niet vergeten. 

Een maand na de oprichting werden al de eerste schaatswedstrijden 
georganiseerd. In de krant van 9 december 1933 werd teruggeblikt op 
de opening van de baan. Een citaat hieruit: “De Flaes was voor deze 
gelegenheid in een vrolijke feesttooi gezet. De Nederlandse driekleur 
en de zwartgele vlaggen wapperden in het prikkelende oostenwindje 
en de zon straalde uit een blauwe hemel op een schitterend ijsvlak. 
Door het harde werken van het kordate bestuur was de ijsvloer in 

n Opening Flaes in 1933.
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puike conditie, al was het ijs altijd al wel enigszins hobbelig. Er werd 
zelfs een autodienst ingesteld om het terrein voor iedereen makkelijk 
bereikbaar te maken.”
Al vrij snel wilde het bestuur zo spoedig mogelijk een echte ijstent. 
Door het grote aantal leden en de vele betalende bezoekers was de kas 
inmiddels zo gespekt dat aannemer Van Hoof uit Diessen een groene 
houten keet kon bouwen voor een bedrag van 400 gulden. Na elk 
seizoen werd de ijstent uiteengenomen en opgeborgen waarna andere 
verenigingen hem voor 25 gulden konden huren. Alleen harmonie 
Concordia ontkwam hieraan. Zij huurden de ijstent met gesloten 
beurs in ruil voor een gratis optreden, een middag lang, op het ijs 
van De Flaes. Dat optreden van Concordia had blijkbaar ook wel 
schaduwzijden getuige de opmerking van bestuurslid Van de Burg in 
de vergadering van 4 november 1939: “We moeten de harmonie niet 
meer over het ijs laten marcheren, daarna zoo’n marsch de baan vol 
sigaren en sigaretteneindjes ligt en bovendien geheel vernield wordt.” 
Het optimaliseren van de ijsbanen met een lengte van één kilometer 
werd in eigen hand gehouden. Het vegen werd aanbesteed onder de 
leden die dan van 12.00 uur tot 16.00 uur in touw waren. Er stond 
een vergoeding van anderhalve gulden tegenover. Op dat moment 
was nog niet te bevroeden dat dit wel eens een grote bottleneck zou 
worden en het voortbestaan zou gaan bedreigen. Een groot probleem 
voor de IJsclub lag geheel buiten hun macht. Door het wisselvalli-
ge klimaat, strenge en zachte winters wisselden elkaar af, was het 
moeilijk het enthousiasme voor de club levendig te houden. Echter 
niet in de winter van 1938 op 1939, toen was het goed raak. Nachten 
van -18 graden waren geen uitzondering. Een jaar later lag echter de 
oorlogsdreiging al over Nederland. Soldaat zijn was toen geen vetpot 
en derhalve besloot de IJsclub militairen vrije toegang te geven mits 
gekleed in uniform.
In het voorjaar van 1940 werd ons land door het Duitse leger bezet. 
Een deel van ‘De Utrecht’ werd door hen als schietterrein in bezit 
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genomen. Ook ‘De Flaes’ lag in dat gebied en hiermee kwam er een 
tijdelijk einde aan de activiteiten van een van de oudere sportclubs in 
Hilvarenbeek. Het werd als verboden gebied verklaard. Landgoed ‘De 
Utrecht’ stelde de ‘Broekeling’ als vervangende baan beschikbaar. Tot 
1956 is er weinig activiteit te bespeuren bij de IJsclub. Na een korte 
opleving wordt de club in 1961 als het ware heropgericht. Een nieuw 
bestuur ging met frisse moed aan de slag. Als de IJsclub 30 jaar be-
staat wordt verlenging aangevraagd van haar Koninklijke erkenning. 
Er zijn dan 400 leden.

IJsclub ‘De Flaes’ uit noodkreet 

Het bestuur roert zich in 1973 via de Hilverbode. IJsclub ‘De Flaes’ is 
een vereniging die al meer dan een halve mensenleeftijd bestaat. Zij 
heeft zich onsterflijke verdiensten verworven voor de schaatssport. 
Nergens in de omgeving kan men iets gelijkwaardigs vinden. ‘De 
Flaes’ gevat in een decor van weidse schoonheid. Generaties lang 
hebben onze dorpen daar van fijne dagen van gezond vermaak mogen 
genieten. Steeds zorgde men ervoor dat er geschaatst kan worden. Dat 
kostte heel veel werk dat echter maar door een selecte groep keer op 
keer weer gedaan werd. Vaak onder moeilijke omstandigheden. Nu 
doet de IJsclub eens een keer een beroep op de gemeenschap. Nee 
hoor, men kan de beurs weg bergen. Er wordt geen geldelijke steun 
gevraagd. De club is verre van armlastig. Waar men wel behoefte 
aan heeft, is mankracht van enthousiaste jongeren. Op korte termijn 
beleggen wij hierover een vergadering en wij hopen op een grote op-
komst.” Op 17 januari vond inderdaad de aangekondigde ledenver-
gadering plaats. Een avond dat er bij zaal Naaijkens een volksoploop 
werd verwacht. Een gedrang van veel mensen om binnen te komen. Er 
vielen gelukkig geen doden want toen de storm was bedaard, bleken 
zeven ijsliefhebbers erin geslaagd te zijn de vergadering te bereiken. 
Cynisch werd geconstateerd dat de leden een verbluffend vertrouwen 
hadden in het bestuur omdat ze er namelijk op bleven rekenen dat het 
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tafeltje wel gedekt zou worden als er ijs zou liggen.  Het bestuur zou 
het echter leuker gevonden hebben als de leden zich niet alleen als lid 
op papier zouden gedragen. Er was namelijk behoefte aan leden die de 
handen uit de mouwen wilden steken.  Aan deze oproep werd echter 
geen gehoor gegeven en vier jaar later kwam, als gevolg hiervan, de 
vraag over het voortbestaan aan de orde.

Met het terugtrekken van het zittende bestuur dreigde de IJsclub een 
vereniging te worden zonder officiële leden. De belangrijkste taken 
van het bestuur, te weten het bevorderen van de ijssport in het alge-
meen en in het geval van ijs te zorgen voor een berijdbare baan plus 
de organisatie van wedstrijden, stonden op het spel.
Gelukkig werd datzelfde jaar mankracht toegezegd door de gemeenten 
Hilvarenbeek en Hooge- en Lage Mierde. Voor de heer Van Leeuwen 

n  Schaatsdrukte op de Flaes ondanks de ingezette dooi.
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van Landgoed De Utrecht reden om te verklaren dat ‘De Flaes’ voor de 
ijsclub ter beschikking zou blijven. Sportambtenaar Henk Daelmans 
werd vervolgens voorzitter, aangevuld met P. Haest (secretaris), G. 
van de Heiden (penningmeester), A. Bruurs (baancommissaris) en A. 
van Beurden (lid). Uit het bestuur gingen de heren Aerden, Spierings, 
Maillé, Van de Jagt en Kuijpers. Voor de jarenlange werkzaamheden 
en enorme betrokkenheid ontvingen de heren Aarden en Spierings 
de zilveren legpenning van de KNSB uit handen van de heer Van de 
Berg. Dick Aerden was voorzitter in de periode 1961 – 1977. Als rent-
meester van het landgoed ‘De Utrecht’ wist hij vele werkzaamheden 
rond het ijsvermaak goed te organiseren. Voorts zorgde hij ervoor dat 
de ijsclub in 1977 niet ter ziele ging. De gouden legpenning was weg-
gelegd voor de heren Maillé en Van de Jagt voor bewezen diensten.
Ter gelegenheid van het zestigjarig jubileum werd een tweede borstel-
machine gekocht om de ijsbaan voor het seizoen 1993 – 1994 in een 

n  Kees Verheggen stelt bij het 60-jarig bestaan van IJsclub de Flaes zijn collectie 
oude schaatsen ten toon.
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nog betere conditie te brengen. Maar de belangrijkste festiviteit werd 
toch wel gevormd middels een tentoonstelling in de Wandelgangen 
van het Hilvarenbeekse gemeentehuis. 
’60 jaar schaatsen op De Flaes’ luidde de titel van de expositie die 
13 november 1993 door burgemeester W. Ligvoet werd geopend. De 
oproep in de Hilverbode om materiaal beschikbaar te stellen hielp 
de organisatie een fraaie expositie samen te stellen waaronder foto’s, 
oude stukken en publicaties en een prachtige verzameling oude 
schaatsen van Kees Verheggen.
Nadat een paar maanden door 13 medewerkers onder leiding van Piet 
Haest, Janus Kluijtmans en Ad Smolders hard gewerkt was aan een 
nieuwe ‘groene keet’, kon die in gebruik worden genomen. In de loods 
van Harry Spierings was er met name op de zaterdagen geschuurd, 
geverfd, geboord en getimmerd. Het resultaat mocht er zijn. Een 
geïsoleerde container met ramen en loopdeur, waarin alle materia-

n  Ad Smolders meet de dikte van het ijs.
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len, de sneeuwschuiver en de twee borstelmachines efficiënt konden 
worden opgeborgen.
Voor al zijn werkzaamheden werd ijsmeester Piet Haest sportvrijwil-
liger van het jaar 1997. Naast het verzorgen van de ijsvloer waarvoor 
hij steeds voor dag en dauw aanwezig is, verzorgde hij ook nog eens 
het onderhoud van de machines. Als schaatsliefhebber in hart en 
nieren schaatste hij ook nog eens tweemaal per week op de kunstijs-
baan in Eindhoven. En wat had hij graag de officiële Elfstedentocht 
gereden. Maar Piet zou Piet niet zijn als hij daar geen alternatief voor 
had. Op 3 januari 1998, daags voor de officiële Elfstedentocht reed hij 
toch de tocht der tochten.

n  Het bestuur van IJsclub De Flaes. V.l.n.r. boven: Piet Haest, Gerard van der 
Heiden, Bianca Verhagen-Smolders, Marion Hoogveld, Sjef Smolders.  
V.l.n.r. onder: Joes Vermeer, Arian van der Heiden, Ton Kluijtmans, Claus van 
Teeffelen.
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Geen ijs en toch in de prijzen vallen. Het overkwam Ad Smolders met 
de benoeming tot Sportvrijwilliger 2017. Een prijs voor zijn jarenlan-
ge inzet voor IJsclub  De Flaes.

Elfstedentocht van 1997

Een droom ging in vervulling. Worden schaatsers al lyrisch als De 
Flaes ‘dicht’ ligt, met de tocht der tochten in aantocht was de sfeer 
zelfs euforisch. Jos van Leeuwen, Chris Vinken, Jos Wilborts, Piet 

Haest, Henk Harbers, Ad Rey-
rink en Piet van Leeuwen her-
inneren zich deze dag als ‘mijn 
allermooiste sportdag ooit’. Om 
nog maar te zwijgen over Marion 
Kluijtmans. 
Zij werd de eerste vrouw uit de 
gemeente die de 200 kilometer 
wist te voltooien. Zij had een 
begeleidingsteam meegenomen 
dat haar gedurende de dag ver-
gezelde. Het was een nadeel voor 
haar dat ze pas om 9.45 uur het 
ijs op mocht. In de Hilverbode 
van begin januari deed ze ver-
slag: “Alles bij elkaar vond ik het 
een onbeschrijflijke ervaring. 
Fantastisch, zo ver schaatsen 
en dan overal dat publiek, niet 
te geloven. Ik vond de tocht 
niet echt zwaar, dat is me 100% 

meegevallen. Ik was namelijk helemaal niet zo goed getraind. Ik had 
weliswaar de Molentocht gereden, maar die was slechts 75 kilometer. 
Verder was ik weinig op de Flaes geweest, want ik had aanvankelijk 

n  Marion Kluijtmans tijdens de 
Molentocht, twee dagen voor de 
Elfstedentocht.
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te veel last van een verkoudheid. Eerst was ik bang dat ik niet op tijd 
binnen zou zijn, maar gaandeweg kreeg ik in de gaten dat het goed 
ging. Mijn vader, mijn man Joes Vermeer, Ger van Beers en Henk 
Mangus stonden steeds op een volgende plek op me te wachten. Daar 
was ik dan een half uur of zo eerder. Toen ik de wind op kop kreeg, 
ben ik gewoon langzamer gaan schaatsen met een kortere slag. Het 
meest heb ik alleen gereden. Ik ontdekte dat mijn basisconditie best 
goed was. Ik sport namelijk veel. Verder blijk ik redelijk te kunnen 
schaatsen en dat verleer je blijkbaar niet. Alleen toen ik in het donker 
kwam was het heel eng. Doordat ik ’s morgens zo laat weg was, moest 
ik ’s avonds nog een heel eind in het donker schaatsen. Je ziet mensen 
vallen door al die scheuren, afschuwelijk. Ik wilde echter dolgraag 
finishen. Toch ben ik een keer zo hard gevallen dat ik me afvroeg of ik 
wel verder kon. Daar was ik behoorlijk van geschrokken. Van de kou 
heb ik geen last gehad. Blijkbaar was ik precies goed gekleed.”

Beekse schaatsers actief op de Weissensee

Bij gebrek aan echt strenge winters vormt de Weissensee een goed 
alternatief voor de Elfstedentocht. Al jarenlang komen daar schaats-
minnende Bekenaren op af. Ook Theo Wijten was er regelmatig en 
voltooide meer dan eens de afstand van 200 km. Maar het ging niet 
altijd voor iedereen van een leien dakje. Soms zat er een jaar tussen 
vol met tegenslagen. Zo ook in 1999 voor Ad Smolders bijvoorbeeld, 
die net voor zijn vertrek met griep thuis moest blijven na een jaar aan 
voorbereiding. Zijn broer Ton, Theo Wijten en Harrie en Jos Wilborts 
togen wel vol goede moed naar dat bergmeer in Oostenrijk. Werd er 
op zaterdag nog getraind onder de meest ideale omstandigheden, op 
de dag van de wedstrijd een dag later was het bar en boos. De rijders 
werden getrakteerd op sneeuw en ijzel. Al snel was iedereen door-
weekt en links en rechts gingen schaatsers onderuit door alle gaten en 
scheuren die gaandeweg ontstonden. Veel mensen liepen botbreuken 
en heupfracturen op. Ook Theo Wijten ging hard tegen het ijs en liep 



Óp en in het water116

een bloedende hoofdwond op. In een veldhospitaal werden alle slacht-
offers behandeld en de wedstrijd werd afgeblazen. Voor Jos Wilborts 
niet zo erg want als je ook schaatst op het Baikalmeer in Mongolië 
en op de Gele Rivier in China dan heb je je sporen al ruimschoots 
verdiend.

Overdekt schaatsen vlak in de buurt

Om verzekerd te zijn van goed ijs wordt er vaak uitgeweken naar de 
Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg, of de ijsbanen in Breda, Eindhoven en 
zelfs Thialf in Heerenveen. Zo ook door sporttalent wedstrijdschaat-
ser Martijn Weber uit Biest-Houtakker. 
Sinds 2010 is hij lid van schaatsclub De Vennen. Een vereniging uit 
Moergestel met circa honderdtachtig leden waarvan bijna de helft 
jeugdleden. Geschaatst wordt op afstanden variërend tussen de hon-
derd meter en de tien kilometer. Zijn talent bleef niet onopgemerkt. 

n  Martijn Weber op volle snelheid.
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Niet voor niets kreeg hij de titel Sporttalent 2017. Hij verbeterde in 
het seizoen 2016-2017 maar liefst 21 persoonlijke records en werd 3e 
bij de gewestelijke kampioenschappen sprint van gewest Zuid-Neder-
land. Andere jonge talenten in ons dorp waren Gijs Peeters en Rens 
van Korven. Voor Gijs niet lang want zijn keuze is op motorcrossen 
gevallen. Maar toen hij nog schaatste was hij gewestelijk kampioen 
en mocht hij deelnemen aan de Nationale Kampioenschappen jeugd-
marathon in Heerenveen. Jarenlang zat hij samen met Rens in het 
selectieteam van IJsclub Eindhoven. 

IJspoging Vrijthof strandt in 2006

Het lukt Stichting Hilvarenbeek On Ice niet de Vrijthof jaarlijks om 
te laten toveren tot een ijsbaan. Niet alleen Bekenaren spraken ini-
tiatiefnemer Tim van Dijk hier regelmatig op aan, ook organisaties 
zoals Land van de Hilver, De Flierefluiter en de KBO hadden de plan-
nen graag gerealiseerd zien worden. De KBO was zelfs bereid voor 
toezichthouders te zorgen. Het project struikelde omdat de gemeente 
maar voor één jaar een vergunning af wilde geven en dat was voor 
de stichting te risicovol. Van Dijk legde uit: ”Met het project was veel 
geld gemoeid en de kans dat het maar één jaar toegestaan zou worden, 
zagen we niet zitten.”
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Atletiek

‘’Rennen en dan een speer gooien om een dier te vangen.  

Zonder atletiek waren we allang uitgestorven  

van de honger’

Bron onbekend

Op maandag 14 oktober 1985 kwam in hotel de Ouwe 
Kuyp een 30-tal personen bijeen om de mogelijkheden 
tot oprichting van een atletiekvereniging te onderzoe-

ken. Al heel snel werd die avond duidelijk dat er een uitgesproken 
behoefte was aan een dergelijke atletiekvereniging. Afgesproken werd 
voorlopig het accent te leggen op het lopen en later te bekijken of uit-
breiding met andere onderdelen mogelijk en wenselijk zou zijn. Een 
voorlopig bestuur bestaande uit Frans van Hees, Henk Mangnus, Ans 
Mastenbroek, Alice Otte, Johan Veerwater en Matti de Vugt kregen 
de opdracht op korte termijn concrete plannen uit te werken. En ze 
hadden er zin in want twee dagen later kwamen ze weer bij elkaar met 
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een besluitenlijst waar een duidelijke visie uit sprak. Hilvarenbeek 
was er klaar voor. Er werd voorzichtig gestart onder de naam Atle-
tiekclub Hilvarenbeek. Twee jaar later werd het lidmaatschap met de 
Atletiekunie aangegaan en werd om verwarring te voorkomen, verder 
gegaan onder de naam ‘Achil ’87’. Direct al meldde zich een 50-tal 
personen aan. In eerste instantie alleen maar lopers. Maar de opzet 
was om uiteindelijk te komen tot een vereniging waarin alle onderde-
len van de atletiek bedreven zouden kunnen worden. En dat zou ook 
gaan lukken want in de aanloop naar de nieuwe buitensportaccom-
modatie De Roodloop was ook een 400 meter baan voorzien met alle 
faciliteiten voor de technische nummers. Deze baan zou hoofdzake-
lijk gebruikt worden voor loopnummers want de technische onderde-
len van de atletieksport kwamen nooit echt van de grond. Een aantal 
skeeleraars was nog wel een tijdje actief. Maar lopen was troef.
Henk Mangus en Matti de Vugt ontwierpen trainingsschema’s en 
samen met Alice Otte, Frans van Hees, Jan de Bruijn, Clary Pas en 
Geert Abrahams vormden zij het trainerscollectief. Onder redactie 
van Rikie van Korven, Ad Wolfs, Henk Mangnus en Geert Abrahams 
verscheen in 1986 het eerste clubblad. 

De beste Beekse loopster destijds was Nelly de Brouwer. Toen in Hil-
varenbeek het lopen goed en wel van de grond kwam, was zij een van 
de eersten, die zich bij Achil aanmeldden. Al spoedig bleek dat zij 
aanleg had voor de lange afstand. Zij was dan ook de eerste vrouw die 
de Beekse marathon voltooide. Ook in New York liep ze twee maal de 
marathon. Haar kracht lag in haar wilskracht en uithoudingsvermo-
gen. Dit stelde haar in staat wedstrijden van 100 km te lopen. Bij een 
wedstrijd in Winschoten over 100 km waarvoor zij officieel uitgeno-
digd was om Nederland te vertegenwoordigen, finishte zij als eerste 
Nederlandse vrouw in een tijd van 10 uur en 21 minuten. In 1992 
stond zij landelijk, op de ranglijst van de 100 km, op de tweede plaats.
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Eigen home

Vanaf 1988 was er een accommodatiecommissie actief, die na enige 
jaren van stagnatie in 1993 een mooi bouwplan kon presenteren. 
Prachtig gelegen bij de baan, met een terras naast een vijverpartij 
en met goed uitzicht op het sportgebeuren. Een beroep werd gedaan 
op eenieder om te komen helpen. Was het niet met schilderen dan 
wel door te timmeren, tegelzetten, loodgieterswerk of het maken van 
gordijnen. De bouwcommissie rekende op veel respons, zodat bij de 
opening van het complex met recht gesproken zou kunnen worden 
van ‘ons home’. “In hoeverre wilt u bij de realisering hiervan betrok-
ken worden?” Die vraag stelde voorzitter Dries Kuijpers in 1993 in 
een speciale uitgave van het clubblad. “Een nieuwe accommodatie is 
een signaal van een belangrijke fase, waarin we uitgroeien naar een 
vereniging waar we elkaar steeds meer zullen treffen op sportieve en 

n  Plannen voor clubgebouw Achil op de tekentafel.
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andere momenten. Een goede accommodatie is van belang voor de 
sociale contacten. Het zal een meer intensief gebruik van de baan met 
zich meebrengen en het leent zich bovendien prima voor het ontvan-
gen van gasten bij wedstrijden”. 
Met de gemeente Hilvarenbeek en sportvereniging Hilvaria werden 
afspraken gemaakt over de bouwwerkzaamheden. Overeengekomen 
werd samen met Hilvaria de ruwbouw neer te gaan zetten. 
De gemeente zegde toe daarbij een aantal taken te zullen uitvoeren. 
Tevens werd toegezegd de beschikking te krijgen over allerlei mate-
rialen die tijdens en na de bouw nodig zouden zijn. Achil zorgde zelf 
voor de afwerking. In de tussentijd tekenden Hilvaria en Achil een 
overeenkomst waarin werd opgenomen dat twee kleedruimtes van 
Hilvaria gehuurd konden worden om vervolgens na vijf jaar de beide 
kleedruimten over te nemen.
Door een lening groot f.25.000,00 bestaande uit 250 obligaties à 
f.100,00 werd de bouw mede mogelijk. Ook Hilko plukte er de vruch-
ten van. Als kleine dames korfbalvereniging was het voor Hilko niet 
verantwoord te investeren in een nieuw clubgebouw. Het bestuur gaf 
er dan ook de voorkeur aan kleed- en clubhuisruimte te huren. En 
hier was geen bezwaar tegen. Zo werden kleedruimtes van Hilvaria 
gehuurd en werd gebruik gemaakt van het clubhome van Achil.

Opening sportpark

Het oplaten van een heteluchtballon met daarin de prijswinnaars van 
de loterij, Maria van Eijken en Ria van den Broek, vormde de feestelij-
ke afsluiting van het Achilprogramma ter gelegenheid van de officiële 
opening van De Roodloop in 1994. Bij Achil is er tot het laatste moment 
met man en macht gewerkt om het clubgebouw klaar en brandschoon 
te krijgen. En ‘af ‘was het. De bezoekers van het Achilhome, door 
vele vrijwilligershanden tot stand gekomen, waren vol bewondering 
voor de perfecte afwerking en de frisse kleuren waarin het interieur 
geschilderd was. Het bestuur zorgde tussen enkele onderdelen van 
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het programma door voor een aardige openingshandeling. Speaker 
Henk Magnus confronteerde een verraste Jack van de Sande met het 
(nu keurig ingelijste) stukje papier, waarop hij in 1986 de naam ge-
schreven had die de club, pas opgericht, volgens hem moest krijgen. 
Het mooie weer zorgde ervoor dat er grote belangstelling was voor 
een stoel op het terras. Daar hadden de toeschouwers de gelegenheid 
het zondagmiddagprogramma van Achil van dichtbij te volgen. Aan 
de sponsorloop over 1000 meter, waarmee het programma begon, 
namen zo’n 30 jeugdleden deel. De senioren kwamen aan bod in een 
afvalrace, waarvan de deelname zo groot was dat aan twee zijden van 
de baan gestart moest worden. Ton Kluijtmans werd Achils eerste 
afvalracekampioen. Voorlopig hoogtepunt van de middag was onge-
twijfeld de loop over 5 km tussen Ad de Bruijn jr. en de Achil jeugd, 
die het in estafettevorm tegen hem opnam. De kinderen hadden ge-
traind om van hem te winnen en dat lukte ook. Ad moest ¾ ronde 
op hen toegeven, maar vestigde niettemin een baanrecord op deze 
afstand. Dat de baan ook geschikt was voor andere sporten, bewees 
de skeelergroep van Geert Aerts en de gebroeders Van Oevelen op 
hun racefiets achter twee motoren. Ze oogstten veel bewondering bij 
het publiek. Skeeleren is de sport waarmee vooral schaatsers in de 
zomer hun conditie én techniek op peil weten te houden.

Uit de geschiedenis van de Beekse Marathon

Tot voor een aantal jaren terug was het gebruik om op Koninginnedag 
naast talrijke andere festiviteiten ook loopwedstrijden te organiseren. 
Plaats van handeling vormde de Trimbaan. De organisatie berustte 
wisselend bij een Beekse sportclub. IJsclub De Flaes, met o.a. Piet 
Haest en Gerard van der Heiden tekende regelmatig voor de organi-
satie. Het aantal deelnemers bleef jarenlang aan de bescheiden kant. 
Van buitenaf kwam er nauwelijks iemand, vanuit Beek waagde zich 
soms slechts een aantal van vijf à tien schoorvoetend aan een loop-
wedstrijd. Frans van Hees verwoordde het in het clubblad als volgt: 
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“Ik herinner me van onze huidige leden Gerard van der Heiden, Rien 
Vermaire en Ad Wolfs. Ondanks de geringe belangstelling vond ik de 
loop een gezellig evenement. Er werd niet alleen fel gestreden maar 
ook druk nagepraat. Niemand wist iets van lopen wat de gesprekken 
alleen maar interessanter maakte. Na de loop van 1979 liep ik nog een 
stukje uit met Loek van Tiggelen en Gerard van der Heiden. Natuur-
lijk komt in zo’n situatie het gesprek op de leeftijd. Loek vertelde dat 
hij komende zomer 40 jaar zou worden. Spontaan heb ik toen deze 
kleurrijke Bekenaar een passend cadeau aangeboden: een loopwed-
strijd over een afstand die qua kilometers zou passen bij zijn leeftijd. 
Het idee van de Beekse Marathon was geboren. Rien Vermaire werd 
gepolst en gezamenlijk zouden we voor de organisatie zorg dragen. 
Door zijn vertrek naar Overzee kon Rien slechts kort deel uitmaken 
van de organisatie. Rochus Kok nam al spoedig zijn plaats in. Via de 
Hilverbode werd Beek op de hoogte gebracht van de plannen. Vage 
plannen, meer dan de naam marathon kenden we niet. Het plan sloeg 
aan. Velen reageerden, uit enthousiasme, nieuwsgierigheid of sensa-
tielust. Ook negatieve reacties bleven niet uit. Wim Simons, gymle-
raar op de mavo, kwamen we tegen. “Hartstikke gek zijn jullie. Je 
weet niet waar je aan begint. Waarom geen halve?” Op zekere avond 
werd ik gebeld door een man uit Bladel. “Ik heb gehoord dat jullie een 
marathon organiseren.” Op een bevestigend ja vervolgde de man: “En 
wat voor afstanden hebben jullie zoal?” Voorzichtig heb ik gepoogd 
om uit te leggen dat een marathon in de atletiek ruim 42 kilometer 
telt. Doch voor mijn uitleg ten einde was, luidde de conclusie: “Dan 
weet ik het al. Ik train nog maar wat voort en dan zie je me volgend 
jaar wel verschijnen.”
Deze en soortgelijke opmerkingen zetten ons, als de organisatoren, 
toch aan het denken. We wisten inderdaad niet wat op ons af kwam. 
Angst voor onbekende gevolgen maakte zich van ons meester. Een 
halve marathon kwam niet in aanmerking. Voor ons toen half werk, 
de afstand kwam niet overeen met de jaren van Loek en “half” mist 
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nu eenmaal de magische aantrekkingskracht van een hele marathon. 
Dokter Marres gebeld. In eerste instantie dacht hij dat er aan het 
lopen van een marathon wel geen risico verbonden zou zijn. Een half 
uur later belde hij terug met de mededeling dat marathons zeker niet 
van gevaar ontbloot zijn. Misschien had hij intussen in de encyclo-
pedie het verhaal van de eerste marathonloper gevonden. De orga-
nisatie zat echt even met de handen in het haar. Ze wilde niet alleen 
graag Beek aan het lopen krijgen maar Beek ook lopende houden. 
Dan toch geen marathon of een marathon waarbij door de opzet alle 
mogelijke risico’s zoveel mogelijk werden uitgeschakeld? We kozen 
voor het laatste. De Beekse Marathon moest een “ludiek loopfestijn” 
worden. Prestatiedrang die kon leiden tot onverantwoorde daden, 
moest bij voorbaat worden uitgebannen. Er zouden geen prijzen zijn 
voor de eerst aankomenden, maar voor die lopers die zich op de een 
of andere wijze ludiek onderscheidden. Het parcours werd verdeeld 
in vier lussen met als centrum de Vrijthof zodat iedereen in de buurt 
van de thuishaven kon ophouden. Alle lopers mochten een begeleider 
meebrengen op de fiets. De begeleiders konden in tijd van nood de 
lopers bijstaan. Bovendien gaven de vele fietsers aan het gebeuren een 
extra tintje. Op de derde zondag in september 1980 stonden zo’n ne-
gentig lopers en vier loopsters aan de start. Een voor die tijd erg groot 
aantal. Loek van Tiggelen verrichtte de start op een wijze die paste in 
de ludieke opzet. Hij liet alle deelnemers gezamenlijk tot drie tellen, 
waarna ze mochten vertrekken waaronder hijzelf.
De eerste Beekse Marathon verliep succesvol. Geen ongelukken, geen 
letsels, veel plezier bij deelnemers en een talrijk publiek. De jury van 
het eerste jaar bestond uit An Mangnus, Mieke Rietveld en Lilian de 
Vugt. Ze hadden geen gemakkelijke opdracht, prijzen uitdelen op 
grond van ludieke criteria. We doen een greep uit de prijzen die zij 
toekenden: de eerste uitvaller, de wijdste broek, de jongste deelnemer, 
de mooiste benen, de grootste blaar, de stijlprijs, de langste haren, 
de meeste begeleiders. In een feestelijke sfeer vond na afloop in ’De 
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Zwaan’ de prijsuitreiking plaats. Daarbij werd o.a. Mattie de Vugt 
met opgerolde broekspijpen op een tafel gehesen omdat de aanwe-
zigen ook wel eens wilden zien waarom hij de prijs voor de mooiste 
benen had gekregen.
“Eerste Beekse Marathon vraagt om herhaling” schreef Ran Naaij-
kens in de Hilverbode. De weg was gebaand. De formule sloeg aan. 
Hier en daar moest een organisatorische plooi worden gladgestreken. 
De jury van het eerste uur trok zich liever terug. Marcel Bolsius, Nop 
van Hoof en Cees Oomen verschenen ten tonele. 

Met grote vindingrijkheid gaven zij kleur aan de Beekse Marathon. 
Bij een van de marathons reikten zij aan de finish flesjes uit voor een 
zogenaamde dopingcontrole. Frans Denissen uit Tilburg meende dat 

n  De ludieke jury v.l.n.r. Marcel Bolsius, Nop van Hoof en Cees Oomen in 1984.
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het ernst was en leverde even later zijn flesje gevuld weer in bij de jury. 
Bij de prijsuitreiking werd hij onderscheiden met de zeikprijs. 
Bij elk evenement roept een aantal toeschouwers uit: “Volgend jaar 
doe ik ook mee”. Velen hebben woord gehouden waardoor de derde 
zondag in september is uitgegroeid tot een goed bezocht loopfestijn. 
Ik kijk eens door de lijst heen en zie dat een aantal van onze huidige 
leden reeds in 1980 van de partij was: Jos Adriaansen, Jan de Bruijn, 
Gerard van der Heiden, Walter Maas, Henk Mangnus, Jan van Rijs-
wijk, Mattie de Vugt, Ad Wolfs, Jac van der Sande, Nanny van Rijs-
wijk. Speciaal vermelden wil ik ook Ad de Bruijn senior. Zwoegend 
heeft hij de eerste Beekse Marathon tot een goed einde gebracht. Een 
paar dagen later kwam hij langs om te informeren of ik iets van ma-
rathontraining wist. Mijn schaarse kennis van destijds heb ik hem 
overgebracht. Ad ging bij me weg met: “Je zult nog van me horen”. Hij 
heeft woord gehouden. Na de eerste marathon hebben Ad Wolfs en 
ik gewed dat we bij de eerste 25 Beekse Marathons aan de start zullen 
staan. De afvaller betaalt aan de ander een etentje. Na 8 marathons 
betaalt ieder zijn etentjes nog steeds zelf. 
Vanaf het eerste moment hebben de organisatoren gezegd: We gaan 
door tot ons lustrum, daarna laten we de organisatie aan anderen 
over. Zo is het ook gegaan. Het was ook tijd dat anderen het roer 
overnamen. De organisatie bracht voor het drietal te veel werk met 
zich mee. De ludieke opzet kon ook niet onbeperkt doorgaan. 
De namen en de tijden van de winnaars van de eerste vijf Beekse Ma-
rathons: 1980 Reg Otten 3:04:48, 1981 Geert Aerts 2:47:16, 1982 Geert 
Aerts 2:42:22, 1983 Ad van Hest 2:33:10, 1984 Mattie de Vugt 2:24:30.

De damesdeelname aan de Beekse Marathon is aarzelend op gang ge-
komen. Ik meldde reeds dat bij de eerste marathon slechts vier dames 
aan de start stonden. Onder hen ons huidige lid Nanny van Rijswijk. 
Bij de derde marathon zag het ernaar uit dat slechts een dame de 42 
km zou voltooien. Madelein de Brouwer had zich degelijk voorbereid 
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doch moest na 32 km opgeven. In 1983 voegde zich Alice Otte onder 
de deelnemers. Zij kwam, zag en bleef winnen. Hilko heeft daarna de 
Beekse marathontraditie voortgezet, zij het in een enigszins gewijzig-
de opzet.”

Hardlopen niet aan leeftijd gebonden

Dat bewijs werd maar weer eens geleverd door Achil-loper Jan de 
Bruijn uit Hilvarenbeek. In 3 uur en 22 minuten liep hij de marathon 
in Etten-Leur waarmee hij Nederlands kampioen werd in de leeftijds-
categorie 65+. Zijn eerste marathon liep hij in 3 uur en 20 minuten, 
hij was toen 48 jaar. De Bruijn is een lange afstandsloper pur sang. 
Hij stamt nog uit de tijd dat er in de jeugdjaren veel gelopen werd. 
Als kind deed je alles te voet. Op een holletje even op en neer naar 

n  Alice Otte 1e dame bij de Beekse Marathon in 1984.
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Moergestel was gewoon. Het liefst loopt hij alleen in de natuur zelfs 
als het donker is. “Dan zie je de sterren en voel je je verbonden met het 
heelal”. In 1997 kreeg hij de titel ‘Beekse sporter van het jaar’.

n  Jan de Bruijn, lange afstandsloper pur sang.
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Mogelijk geen Beekse marathon meer

‘Na 13 jaar vindt Korfbalvereniging Hilko het welletjes’, meldt de 
Hilverbode. Er zijn geen opvolgers voorhanden om de organisatie 
rondom de Beekse marathon over te nemen. In 1980 werd de ma-
rathon voor het eerst gelopen. Na vijf jaar zochten de organisatoren 
van het eerste uur een vereniging die met dit destijds ludieke spor-
tevenement door zou willen gaan. Een commissie van vier nam het 
voortouw en 13 jaar lang hebben Sjan van Trier, Jan van Hees, Ben 
van Nuenen en Piet van de Lindeloof de marathon daarna georga-
niseerd. Achil zou als atletiekvereniging de eerste aangewezene zijn 
geweest om deze wedstrijd in haar programma op te nemen. Maar 
volgens Henk Mangnus, die aan de wieg stond van de marathon, was 

n  Martien van Gestel in de snelle tijd van 2.40.20 uur geïnterviewd door Loek van 
Tiggelen.
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er binnen het bestuur geen ruimte om dit karwei er nog eens bij te 
doen. “Dit hebben wij Hilko laten weten en erbij gezegd wel graag alle 
medewerking te willen verlenen.”

Herinneringen aan de eerste Beekse Marathon  

van Loek van Tiggelen:

“Die derde zondag van september ben ik, tegen mijn gewoonte in, 
niet naar de wedstrijd van Hilvaria gaan kijken. Dan moet er heel wat 
aan de hand geweest zijn! En dat klopt. Die zondag heb ik namelijk 
zelf eens de stoute sportschoenen aangedaan. En ik was niet de enige, 
dat bleek al gauw. Om kwart voor elf trok ik uitgedost als een waar 
atleet en goed in de vaseline gezet, de voordeur achter mij dicht. In 
draf ging het naar de Vrijthof. Een verzorger achter me aan in de per-
soon van Wies Rad. De laatste op een oude bakfiets van Wout Favier, 
speciaal opgeknapt door Sjefke Vugts. Geen brood in de mand, maar 
wel speciale drankjes, stukjes banaan, druivensuiker, een handdoek, 
pleisters enz. U begrijpt het al. De eerste Beekse marathon, ja, als 
schutspatroon kon ik daar niet achterblijven en ik had nu eenmaal 
alles op alles gezet om de 42 km en 195-meter ook werkelijk uit te 
lopen.
Op de Vrijthof aangekomen, bleek ik niet de enige te zijn. Maar liefst 
90 grote en kleine gekken waagden zich aan de start van dit dolle 
avontuur. Compleet met fietsende verzorgers en in alle kleuren van de 
regenboog. Een waar spektakel waar het vanaf het begin aan, aan toe-
schouwers niet ontbrak. Ook penningmeester Ad Smits van Hilvaria 
was aanwezig om vanachter de draad langs de Vrijthof eens rustig te 
speuren naar onbekend Beeks talent. Een uitmuntend idee. Tevens 
kostenbesparend, want hij hoefde er niet voor te reizen en de toegang 
was gratis. Nog een andere bekende Hilvariaan dook plotseling op 
uit etablissement De Zwaan. Voorzien van een enorme kwektoeter 
sprak Rien Vermaire op de van hem bekende wijze het voetvolk toe. 
Na enige wijze raadgevingen kreeg ik de toeter en de opdracht om bo-
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venop een wankele stoel Beek voor enige uren in beweging te zetten. 
Ik heb niet als eerste de kogel door de kerk gejaagd. Dat vond ik wat 
vervelend voor de kerkgangers. En de spits eraf bijten was me wat 
hoog gegrepen. Dus heb ik de meute simpelweg tot drie laten tellen. 
En op dat moment gebeurde het ongelooflijke. Voor het eerst in de 
geschiedenis van Beek draven 83 sportievelingen de Sebastiaanstraat 
in om te beginnen aan een triomftocht door het Beekse. Van alle 
kanten klinken de aanmoedigingen. Het verkeer wordt geregeld, 
overal wordt ruim baan gemaakt.
De eerste ronde zorgt al voor een langgerekt veld en voor iedere deel-
nemer en verzorger wacht er op de Vrijthof een warm applaus en een 
frisse spons. Langzamerhand begint het echter menens te worden. Na 
zo’n 15 km moet het bidonnetje er aan te pas komen en verdwijnt 
het eerste stukje banaan. Het ritme wordt constanter, de blik gaat op 
oneindig en de strijd met jezelf begint. Vooral op de stille stukken 
moet dan doorgezet worden. Maar telkens weer op het goede moment 
komt de bewoonde wereld in zicht. Aanmoedigingen. Mensen met 
emmers water. Druiven. Een handdoek. De Vrijthof komt weer in 
zicht. De stem van Rien. Applaus, gejuich, geroep, een spons in de 
nek. Het tempo loopt weer even omhoog door de kick van het en-
thousiaste publiek. En voor je het weet, ben je het dorp dan weer uit. 
Het viaduct op de Hakvoortseweg is het signaal voor drinken. De 
verzorger rijdt vooruit en wacht je beneden op. Een paar slokken, de 
handdoek voor het gezicht en verder. De klinkers geven niet mee. Het 
is warm. De Biest lijkt toch verder weg te liggen. Langs het kanaal 
tenslotte krijg je alleen al dorst bij het zien van zoveel water. Einde-
lijk de brug naar Moergestel, het keerpunt. Even een stukje banaan. 
Terug nu. Wist u dat de Biest zo’n langgerekt dorp was? Maar er zijn 
weer toeschouwers. Er staan weer emmers water. Er wordt geroepen 
en je loopt door. Plots gooit iemand onbedoeld een hele emmer over je 
heen. Je hebt nu geen droog plekje meer aan je lijf en het water sijpelt 
zelfs tussen je tenen door.
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Opnieuw het stille stuk over de Hakvoortseweg. Nog steeds lopers 
die in tegengestelde richting gaan. Die moeten dat hele stuk door de 
Biest nog. Het gaat dus nog niet zo slecht. Toch loopt het tempo terug. 
Wies praat me moed in. Het viaduct komt weer in zicht. Eenmaal er 
overheen ruik je als het ware de Vrijthof weer. Het tempo gaat weer 
omhoog. Geroep, geklap, gejuich, de spons, alles gaat automatisch nu. 
Als in een flits. Je herkent de mensen amper meer. Je loopt en loopt 
en loopt. Diessenseweg. Onder de snelweg door. En plots de eerste 
tik met de hamer. Wat pijn in de schouders en een beetje kou. Even 
flink de rug laten wrijven en verder gaat het weer. De Waterstraat en 
stilte alom. Steeds verder weg van Beek. Waarheen? Waarom? Hoe 
ver is het nog? Waar ben ik aan begonnen? Drinken, lopen, drinken, 
lopen, lopen. Niet denken, niet stilstaan, zoeken naar evenwicht, de 
rug laten masseren. Verder, verder, niet stilstaan, in beweging blijven. 
Eindelijk mensen. Bij Dalan Nop van Hoof met een bloemenspuit. 
Oversteken. Iemand houdt een auto tegen. Het keerpunt. Terug naar 
Beek. De toren van Esbeek komt langzaam dichterbij. De toren van 
Beek lonkt. Dorst, kou, leeg. Aanmoedigingen bij Piet Smolders. De 
laatste kilometers. Er lijkt geen einde aan te komen. Frans en Ans 
Cop pens roepen. In de Biest waren ze ook al. Meer mensen roepen, 
meer moed. Maar plots bij Kloppenberg, op nog geen kilometer 
van het eindpunt zit ik volkomen vast. Laatste keer masseren. Als 
een machine zet ik me weer in beweging. Ik zie alleen de toren dan 
de vormen van de Vrijthof. Geroep, gejuich, vrienden, bekenden, 
mensen, mensen, mensen. De tranen springen me in de ogen. Bloe-
men, een handdruk, nog een, mensen, mensen. Ik ben er. Het zit erop. 
Ik weet nu wat afzien is.”

Sportvoeding

Hardlopen en Henk Mangnus kun je in één adem noemen. Al sinds 
de jaren zeventig is hij een vertrouwd gezicht op zijn loopschoenen in 
en rondom Hilvarenbeek. Aanvankelijk was hardlopen in die tijd nog 
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geen hype in tegenstelling tot de grote populariteit die de loopsport 
nu geniet. 
Het bleef echter niet bij lopen alleen. Hij richtte in 1985 atletiekver-
eniging Achil mee op, was een van de grote initiatiefnemers van de 
Beekse marathon en ging boeken schrijven over hardlopen en sport-
voeding met als titels ‘Van beginner tot marathonloper’ en ‘Levens-
kwaliteit door optimale voeding’. Eerder bracht hij samen met Mattie 
de Vugt onder de naam Vuma de moutdrank Vitamalz in Nederland 
op de markt. De import en distributie deden ze zelf. Alles onder de 
noemer: ‘het bevorderen van sport en gezondheid’. Sport, voeding en 
prestaties zijn volgens Henk niet los te zien omdat aantoonbaar is dat 
een juiste voeding de grondslag vormt. De dagelijkse basis levensmid-
delen zijn graanproducten, peulvruchten, aardappelen, zilvervlies-
rijst, melk, melkproducten, groente, fruit en noten aangevuld met 
eieren, vis en vlees. Van groot belang daarbij is de vorm waarin deze 
producten gegeten worden. In Henk Mangnus zijn visie gaat hij uit 
van de zogenaamde biologische waarde. Hij laat zien in welke vorm 
voedsel optimaal gegeten kan worden. Vitamalz is een natuurlijk pro-
duct dat sinds jaar en dag in Duitsland wordt gedronken. De goede 
smaak en de gunstige invloed op de gezondheid mogen de basis zijn 
van de grote populariteit. Bij onderzoeken aan universiteiten en bij 
tests in de praktijk is gebleken dat het product ook uitermate geschikt 
te is als sportdrank. Ook in Nederland werden door toplopers uit-
voerig proeven genomen. Het product voldeed geheel aan de eisen 
die aan een goede sportdrank gesteld mogen worden: aangenaam van 
smaak, dorstlessend en doordat alle stoffen in Vitamalz zich in hun 
natuurlijke omgeving bevinden.
En zo krijgt elke tak van sport zijn optimale voeding voorgeschoteld. 
En dat gecombineerd met het belangrijkste voedsel dat de natuur ons 
te bieden heeft. Namelijk zuurstof. Het is gratis verkrijgbaar, het kost 
niets, alleen ’n beetje inspanning. 
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Henk is daar zelf het beste bewijs van. Al vijftig jaar loopt hij weke-
lijks meermaals zijn rondjes.

Hardlopend naar Santiago de Compostela 

Op 7 mei 1997 denken zeven lopers, na 2500 kilometer, in Compos-
tela aan te kunnen komen. Ad de Bruijn, de initiatiefnemer van dit 
avontuur, is stellig in het voorgenomen doel: Elke meter moet hard-
lopend worden afgelegd. En wie een dag niet mee kan, die gaat de 
volgende dag naar huis.

Aanvankelijk waren er vier lopers die aan de tocht zouden gaan be-
ginnen: Ad de Bruijn (50), Leon Vugts (42) uit Diessen, Henk Roozen 
(38) uit Tilburg en Jan ten Bült (58) uit Bladel. Daarna kwamen er nog 
bij Gerard Pasmans (37) uit Westelbeers, Henk van Hoek (50) uit Lith 
en Peter Peters (38) die op Tulder woont. 
Gedurende de trainingsperiode vooraf werd er alvast elke ochtend 
om 6 uur gestart om te ervaren hoe dat aanvoelde. Door zo vroeg te 
starten zou rond de middag de geplande afstand van die dag afgelegd 
zijn en konden de atleten zich gaan verzorgen en weer herstellen voor 
de volgende dag. Uiterst belangrijk, wil je het 50 dagen achtereen 
volhouden.

Het begeleidingsteam bestond uit vier man. De door het Amsterdam-
se transportbedrijf Kalse beschikbaar gestelde bus werd bestuurd 
door Jan Hamerslag uit Den Bosch. Oud-wielrenner Jan Kuijs reed 
de camper. Bert Boer die de route uitstippelde, begeleidde de lopers 
op de fiets en bereidde ook de tocht voor de dag erop voor. Elke dag 
reed hij dus ca. 150 kilometer. En er was natuurlijk ook een kok. Op 
Piet van de Ven rustte de taak dagelijks lichte voedzame maaltijden te 
verzorgen. Per dag acht tot tienduizend calorieën.
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Klaar voor de start - Vrijdagmorgen 8.00 uur. Het verlossende 
moment is daar. Heel veel volk deed op de Vrijthof de ultralopers 
uitgeleide. Kardinaal Willebrands die er ook zou zijn was alleen per 
fax aanwezig.
De eerste dag ging de karavaan via Poppel, Merksplas en Rijkevorsel 
naar Viersel waar overnacht werd. Na de eerste vier dagen kwam een 
reactie vanuit van de lopers: ‘Onvoorstelbaar zwaar meldde Ad de 
Bruijn. In totaal was het gezelschap toen 236 kilometer op weg, een 
gemiddelde van 60 kilometer per dag. De lopers waren nog onder de 
indruk van de geweldige entourage tijdens het vertrek. ‘Dat was on-
voorstelbaar, grandioos en tevens ontroerend’, verwoordde de Beekse 
antiquair de gevoelens van de groep.

n  V.l.n.r. voor de kathedraal van Santiago de Compostela Ad de Bruijn, Peter 
Peters, Bert Boer (begeleider) en Leon Vugts.
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De 38-jarige Tilburger Henk Roozen moest op Eerste Paasdag het 
eerst afhaken. Hij was helemaal op. Een dag later kreeg ultraloper 
Henk van Hoek een ontstoken scheenbeen en keerde terug naar 
huis. Beide opgaven betekende een forse aanslag op het moreel van 
de overblijvers. Vooral de heuvels af lopen, vroeg veel van knieën en 
bovenbenen. 
Ondertussen doet het meeleven van het thuisfront erg goed. Zo 
opende het programma ‘Sportief gezien’ van de V.L.O.H. een brie-
venbus voor de lopers. Mensen die de lopers een kaart wilden sturen, 
konden deze bij de redactie inleveren die er vervolgens voor zorgde 
dat een pendeldienst ze bij de lopers bezorgde. Niet voor iedereen 
leverde dat steuntje in de rug veel op. Jan ten Bült en Gerard Pasmans 
moesten de tocht ook staken wat betekende dat er nog maar drie 
lopers over waren, Leon Vugts, Peter Peters en Ad de Bruijn. 

Een mijlpaal wordt bereikt als de drie lopers de Spaanse grens pas-
seren en kennis maken met de eerste Pyreneeënreuzen. Er is dan 
1398-kilometer afgelegd. Ondanks stijgingspercentages van 10% 
wordt er niet gewandeld maar hardgelopen want dat was de afspraak. 
Aan rustdagen is nog geen behoefte. Nadat ze vrijdag 21 maart uit 
Hilvarenbeek vertrokken, zijn er 1950 kilometers afgelegd. Er rest 
nog 250 kilometer. Het vooruitzicht dat ze daar negen dagen over 
mogen doen, stemt de groep vrolijk. Ze genieten van de klim naar de 
Cruz de Ferro en kijken uit naar alle belangstellenden die met een bus 
onderweg zijn.
Een actiecomité is intussen driftig in de weer om de lopers en hun 
begeleiders bij thuiskomst een onvergetelijk welkom te heten. Het 
Compostela gezelschap zal straks op 11 mei in optocht vanaf atletiek-
vereniging Achil aan de Roodloop naar de Vrijthof komen om een 
emotioneel einde van een memorabele tocht in te luiden.
Je krijgt wat je verdient, zo luidt de uitspraak. Na een dag van stro-
mende regen brak de zon door toen de lopers bij de kathedraal van 
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Santiago de Compostela arriveerden. Een vijftigtal familie, vrienden 
en kennissen die er een verre reis voor over hadden, ontvingen de 
lopers hartverwarmend. Een nog groter onthaal vond een paar dagen 
later plaats op de Vrijthof.
Op 16 juli zond de KRO-omroep een documentaire uit over de tocht

n  Massale toeloop op de Vrijthof bij de terugkeer uit Santiago de Compostela.
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Triatlons: 
Hilvarenbeek heeft 

er wel iets mee

Het was baron de Coubertin die in 1901 voor een sensatie 
zorgde. Gedurende zes uur non-stop fietsen, roeien, paard-
rijden, tennissen, motorrijden, boksen en schermen was hij 

de voorloper van de multisport die later triatlon ging heten. Het zou 
nog zeventig jaar duren voordat de Amerikanen de moderne triatlon 
vormgaven waarbij gezwommen, gefietst en gelopen wordt. In febru-
ari 1974 werd de eerste triatlon de ‘Mission Bay’ in San Diego USA 
georganiseerd. Begin jaren tachtig wordt de triatlon gereglementeerd. 
De officiële afstanden werden 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 
42,195 km lopen. Al met al een vrij jonge sport.
De hele triatlon, de halve en de kwarttriatlon ontwikkelden zich door 
en er kwamen specialisten op alle afstanden. Jaarlijks worden er meer 
dan 100 wedstrijden georganiseerd met startmogelijkheden voor ie-
dereen. Van piepjong tot fitte vutter, van beginner tot gevorderde, van 
top- tot breedtesporter. De Nederlandse Triatlon Bond vertegenwoor-
digt de belangen van meer dan 125 verenigingen.

Alhoewel er in Hilvarenbeek geen vereniging is, heeft het dorp er wel 
iets mee. Op 25 augustus 1984 werd de eerste kwarttriatlon gehouden 
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met de start in het Wilhelminakanaal ter hoogte van Biest-Houtak-
ker. Zestig deelnemers gingen de strijd aan.
Over het hele parcours verdeeld waren er ca. 7000 toeschouwers op de 
been met als gevolg dat het verkeer totaal ontregeld werd.

Felle strijd werd er geleverd tussen Leon Vugts uit Diessen en Ton 
Kluijtmans uit Hilvarenbeek. Uiteindelijk werd de strijd met 67 tellen 
verschil beslecht. Vugts werd de winnaar. Gijs Peeters verscheen wel 
aan de start maar moest ziek uitvallen. Dit gebeurde halverwege de 
wedstrijd toen hij nog in gewonnen positie lag. Niet gek in de weten-
schap dat zijn sportieve aspiraties een week eerder nog verder reikten, 
namelijk de Holland Triatlon, het Open Nederlands Kampioenschap 
te Almere op 18 augustus 1984. Dit ontging het Brabants Dagblad 

n  Een podiumplaats voor Ton Kluijtmans bij de eerste Beekse kwarttriatlon in 
1984.
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zeker niet want daags na de wedstrijd schreef de sportredactie: “On-
danks de geringe voorbereiding bleef Gijs binnen de gestelde limiet 
van 15 uur. Na 13 uur, 47 minuten en 29 seconden passeerde Gijs de 
finish. Na een goede tijd bij het zwemmen, de watertemperatuur in 
het IJsselmeer bedroeg 14 graden en ondanks de stormachtige wind 
begon hij nog redelijk fris aan zijn laatste afstand, de marathon. Ook 
hier ging het de eerste 28 km voorspoedig. Toen waren de spieren zo 
verkrampt dat de laatste 14 km haast wandelend moesten worden af-
gelegd. Toen de finish in beeld kwam en 60.000 enthousiaste mensen 
ook de mindere goden verwelkomden, was alle pijn snel vergeten. 
Wat deze prestatie zo bijzonder maakte, was de zware hartoperatie 
die Gijs op jonge leeftijd moest ondergaan. Zijn revalidatie was in feite 
de start tot het weer kunnen functioneren op topsportniveau. Zijn 
aangeboren talent maar vooral zijn doorzettingsvermogen brachten 
hem zover”. 

n  Gijs Peeters leverde in 1987 bij de triatlon van Almere een topprestatie.
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Drie jaar later in 1987 stond Gijs opnieuw aan de start in Almere. Met 
de ervaring van zijn eerste triatlon op zak en met nog meer trainings-
arbeid in de benen, leverde hij een topprestatie. 10 uur en 24 minuten 
was zijn eindtijd. 

Nog meer Beekse triatleten onder magische grens

Het werden in 1996 tijden waar ze alleen maar van hadden gedroomd. 
Zowel Ton Kluijtmans (33) als Ad Meeuwsen (31) doken bij de enige 
echte hele triatlon van Nederland onder de grens van 10.00 uur. Een 
magische grens die veel triatleten eens in hun carrière willen slech-
ten. De twee dorpsgenoten hadden de weersomstandigheden mee in 
Almere, waar deze triatlon tevens gold voor het Nederlands kampi-
oenschap.  Een tijd van 9.35.27 uur voor Ton Kluijtmans met kort 
daarachter Ad Meeuwsen met 9.42.57 uur. Voor allebei een perfecte 
race onder omstandigheden die nagenoeg ideaal waren. De tempera-
tuur van het water en lucht was goed, en er was weinig wind. Vooral 
dat laatste legt bij het fietsen gewicht in de schaal. Beide atleten 
hadden hun hele seizoen op deze wedstrijd afgestemd. ‘Niet te hard 
van stapel’. Dat was bij het vertrek de allesoverheersende gedachte 
voor Ton Kluijtmans. “Steeds dacht ik, niet te snel want onherroepe-
lijk komt dan de man met de hamer. Voor het zwemmen had ik een 
tijd van een uur in gedachten. Dat had ik goed ingeschat want ik deed 
er maar twee seconden langer over. Ad Meeuwsen was twee minuten 
langzamer. Toen ik aan het fietsen begon, dacht ik: niet gaan stressen. 
Doe het maar rustig aan. Het eerste uur werd 34 kilometer afgelegd. 
Maar dat was echt met de vingers in de neus. Dus ik dacht, wat er 
ook gebeurt, ik ga gas geven. Na 140 km zat ik aan een gemiddelde 
van 37 km. De laatste 10 km heb ik toen wat rustig aangedaan om me 
op te laden voor de marathon. Zo kon ik na 5 uur 36 aan het laatste 
onderdeel beginnen. Ik lag toen op de 90e plaats. Intussen was Ad 
Meeuwsen, als betere fietser, al 8 minuten aan het lopen.” Ad was al 
in de eerste ronde Ton Kluijtmans bij het wielrennen voorbijgegaan 
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en dat verwonderde de Diessenaar. “Dat had ik niet verwacht. Pro-
bleem bij mij was echter dat ik mijn etenstas was vergeten in te leveren 
waardoor ik minder kon eten en mijn eetschema aan moest passen. 
Dat brak me op bij het lopen. De eerste vijf kilometer gingen nog wel. 
Daarna werd het steeds moeizamer. Halverwege de marathon was bij 
mij de accu flink leeg. Ton was me toen al gepasseerd. Ik eindigde als 
66e en dat is in een totaalveld van 672 natuurlijk niet slecht.”
Bij Ton Kluijtmans bleef het lopen wonder boven wonder perfect gaan. 
“Ik dacht bij de 20 kilometer: waar blijft de man met de hamer? Ik leek 
op een eindtijd van 9.15 uur af te stevenen. Bij de dertig kilometer 
kwam ik weer door het stadion. Dat was werkelijk gigantisch. Dui-
zenden mensen die onder meer jouw naam scanderen. Je krijgt er een 
brok van in je keel. Toen ik het stadion uitkwam, was er niet één man 
met de hamer, nee, ze stonden met drieën op me te wachten. In die 
laatste 12 km heb ik 20 minuten verloren. Niettemin was ik verschrik-
kelijk blij met mijn eindtijd. In de eindrangschikking werd ik 52e: met 
de buitenlanders eraf zat ik bij de beste dertig van Nederland.”

Wintertriatlon

Een goed berijdbare ijsvloer, een schitterende omgeving en een warm 
winterzonnetje vormden in januari de ingrediënten voor een prima 
schaatsweekend. Daarbij 59 deelnemers voor de kwart wintertriatlon 
en het decor van De Flaes was volmaakt. Na het loopparcours van 
10 km kwam Frans Deenen uit Oostelbeers als eerste terug bij de 
Hispohal om te beginnen aan 25 km fietsen. Op de tweede plaats lag 
Ton Kluijtmans. Toen Geert Aerts die toch niet als een echte ‘fietser’ 
bekend stond als eerste de 1850 meter lange ijsbaan op kwam, stond 
de winnaar al vast. Als meervoudig deelnemer aan elfstedentochten 
zou hij de zegen niet meer verspelen. De eerste Bekenaar werd Ton 
Kluijtmans op de 7e plaats met direct daarachter Claus van Teeffelen. 
Ingrid van Zuijdam en Marion Kluijtmans vochten de strijd om de 
beste vrouwelijke deelnemer uit. Het werd Ingrid van Zuijdam.
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Het fenomeen Jos Wilborts

Voor veel sporters is een éénmalige deelname aan een triatlon al een 
prestatie. Hoe moet je de sportieve hoogstandjes van Jos Wilborts uit 
Biest-Houtakker dan wel niet kenschetsen?
200 Triatlons en elke keer gefinished. Formidabel is nog zwak uitge-
drukt. Jos reisde over heel de wereld om zijn hobby gestalte te kunnen 
geven. Een greep uit zijn verre reizen: Esbeek, Franeker, Oostenrijk, 
Zweden, Frankrijk, Canada, Mongolië, China.

Dutch Extreme

Lazen we al over kwart- halve en hele triatlons, het kan nog extremer. 
Bekenaar Ton Kluijtmans ondervond het in 2001 tijdens de Dutch 
Extreme waar 90 (45 teams van 2) aan deelnamen. Samen met Paul 
Vahl volbracht hij de duo-tocht van Maastricht naar Pieterburen. 
Vooral de wijze waarop sprak tot de verbeelding.

n  Het fenomeen Jos Wilborts uit Biest-Houtakker.
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70 km per kano over de Oude Maas van Maastricht tot Roermond; 
210 km mountainbiken via het Pieterpad van Roermond tot Vorden 
(Gelderland); 144 km skeeleren van Vorden tot Noord Laren (Gronin-
gen); 60 km hardlopen van Noord Laren tot Pieterburen.

De tocht zou uiteindelijk duren van zaterdagochtend 8.00 uur tot 
maandagochtend 4.00 uur. En dit non-stop. Een verdiende 7e plaats 
was hun deel. Het herstellen duurde langer.
Ton Kluijtmans: “Dat heeft me een jaar gekost.”

n  Aan de start voor 70 km kanoën.





hoe het Rolt
caramboleert 
en schuift





153Hoe het rolt, caramboleert en schuift

Biljarten

Cafeé biljart, cafeé biljart

Klein stukje groen voor het eenzame hart

Schuifje zegt klik, balletje tik

Die ene ben jij en die ander ben ik

Toon Hermans

Het biljartspel kent een lange en rijke geschiedenis. Het spel 
werd gespeeld door koningen en burgerlui, presidenten, 
zwakbegaafden, dames en heren. Het spel is ontstaan in 

West-Europa, waarschijnlijk Frankrijk, in de 15e eeuw en werd aan-
vankelijk als een veldsport gespeeld.
Het biljartspel verhuisde naar binnen op een houten tafel, die bekleed 
was met een groen kleed. Dit om gras na te bootsen. Rondom de tafel 
werd een simpele lat bevestigd. De ballen werden geschoven, in plaats 
van gestoten, met een houten stok. De term biljart is naar men aan-
neemt afkomstig uit het Frans en is waarschijnlijk samengesteld uit 
de woorden ‘bille’ van bal en ‘art’ van kunst. In 1600 was het bekend 
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genoeg om genoemd te worden in Shakespeare’s ‘Anthony en Cleo-
patra’.

De keu werd ontwikkeld aan het einde van de 17e eeuw. Als een bal 
(te) dicht bij de rand kwam te liggen, was het zeer moeilijk om met 
wat toen de voorkant was (een lepelvorm) te schuiven. In zo’n geval 
werd de stok omgedraaid en werd er met het dunne achtereinde (de 
cue wat zoveel betekent als staart) gestoten. Tafels hadden in het begin 
platte verticale randen om ervoor te zorgen dat de ballen niet van de 
tafel zouden rollen. Al gauw ontdekten spelers dat de ballen door de 
randen weerkaatst konden worden en men begon er zelfs gericht op 
te spelen.

Na 1800 werd het materiaal dankzij de industriële revolutie meer en 
meer verbeterd. Krijt werd geïntroduceerd om de wrijving tussen de 
bal en keu te vergroten. Ook werd de keu met een leertje uitgerust, 
waarmee de speler een bal een zij-effect kon geven. Nadat de industrie 
het in 1839 voor elkaar kreeg om rubber te vulkaniseren, werden in 
1845 de eersten rubberen banden voor de biljarttafel geïntroduceerd.

Biljarten in de naaste omgeving

Er werd al gebiljart rond 1900 wat resulteerde in de oprichting van 
biljartverenigingen als ‘Even Telt Ook’, De Groene Jagers en Strijd 
en Vrede. Terugkijkend in het verleden blijkt dus dat er al heel wat 
jaren gebiljart wordt in deze contreien. Pietje Hamers uit de Peters-
hemstraat biljartte al in de twintiger jaren. Zo stonden er toentertijd 
biljarts in uiteraard het patronaat maar ook in de cafés van Miet en 
Kees Goes, de Posthoorn, de Tent en bij Jan Loijens. 

De tafels hadden in de hoeken en in het midden gaten waardoor het 
spel toen wat weg had van het poolen nu. Dikwijls werden er barak-
concoursen gehouden. Hierbij werd de bal via de band gespeeld naar 
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een in de hoek geplaatste houten bak met gaten waar verschillende 
punten behaald konden worden. Om deel te kunnen nemen aan een 
echte competitie weken enkele liefhebbers uit naar Tilburg. Daar 
konden Pietje Hamers en Harrie van Pinxteren meedoen aan de 
echte competitie van de Tilburgse Bond. Dat was de reden dat onder 
impuls van deze twee in Beek een eigen competitie in het leven werd 
geroepen. Rond 1950 werd de Beekse Bond zelfstandig. Er werd een 
statuut opgesteld om te zorgen dat de competitie zo gladjes mogelijk 
zou verlopen. Het aantal deelnemende spelers steeg ras. 
In de oorlog werd de Hilvarenbeekse biljartbond opgericht. Men sloot 
zich aan bij de Tilburgse biljartbond waardoor men ook lid was van 
de KNBB. De vrij hoge contributieverplichtingen en de uitwedstrij-
den in Tilburg en omgeving deden het bestuur onder voorzitterschap 

n  Biljartvereniging De Groene Jagers voor café De Tent.
Fotograaf J.A. Abrahams; Collectie Heemkundige Kring Ioannes Goropius Becanus
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van Ad Leijten besluiten zich los te maken van Tilburg. Men ging 
toen zelfstandig activiteiten organiseren.
Dat biljarten niet alleen een mannenaangelegenheid is, was te zien bij 
de dames van ‘Het Krijtje’, die vanaf 1986 hun thuishaven hadden in 
café ‘Het Koetshuis’ aan de Paardenstraat. In 1990 kopte het Brabants 

n   Kiske Willems met een lengte van 1.58 meter had een stoof nodig om te kunnen 
stoten.  
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Dagblad dat de dames Cor Heeffer, Elly Fiers, Corke Hartogs, Cle-
mentine Jansen, Toos v/d Sluis en Annie Damen van ‘Het Krijtje’ hun 
mannetje stonden.

De lange biljartroute van De Heuveltjes uit Biest-Houtakker

Al vanaf 1958 wordt er in Biest-Houtakker gebiljart. Toen werd bil-
jartvereniging De Heuveltjes opgericht door de uitbater van Café 
Kerkzicht, Gerard van den Heuvel. Hij was een biljarter in hart en 
nieren. Iedereen kon bij hem terecht voor biljartadvies. Zomaar lid 
worden was er niet bij. Gerard wilde wel weten wie hij binnenhaalde. 
In 2003 overleed deze markante man. Naast voornoemde biljartver-
eniging was in café De Zeven Lindekes ook nog een andere groep 
biljarters actief. Menig wedstrijdje werd onderling uitgevochten. Toen 
in 1980 voor de biljartvereniging het huurcontract werd opgezegd, 
moesten ze terecht verderop in de Biestsestraat waar een nieuw café 
de deuren wilde openen. De gemeente was het hier echter niet mee 
eens en dus begon voor de biljarters een periode waarin alleen met 
kunst en vliegwerk gebiljart kon worden. Na een jaar van soebatten 
met de gemeente mocht het café, een jaar later dan gepland, open. In 

Competitie wordt gespeeld bij:

Gasterij De Posthoorn BV De Posthoorn
Ome Toon in ’t Gebint BV De Heuveltjes
Partycentrum Hercules BV Hercules
Café ’t Trefpunt BV Stoottroepen
Biljart en Poolcentrum Hilvarenbeek BV Concordia
Hotel Brabant BV Hotel Brabant
Café De Verandering BV De Verandering
Café De Verandering BV Les Caramboles
Café De Troubadour BV De Troubadour
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1997 werd het café overgenomen en kreeg het de naam café Nermind. 
Toen het de deuren sloot verhuisden de biljarters naar café D’n Bolck. 
Ook daar was voor de biljarters geen lang leven beschoren want het 
café werd in 2003 verhuurd aan een Chinese uitbater. Dit was een 
moeilijke periode voor ‘De Heuveltjes’ omdat er in Biest-Houtakker 
geen biljartlocatie voor handen was. De oplossing lag in Hilvarenbeek 
bij de Posthoorn. Tot …juni 2014, toen vonden ze bij ‘Ome Toon’ in 
’t Gebint een eigen thuis. En zijn er geen biljarters, dan verdwijnt het 
biljart in de grond, gaan de lampen automatisch omhoog en sluit de 
houten vloer.

KBO

Nergens wordt zoveel gebiljart als onder de vlag van de KBO. Met 
meer dan honderd actieve biljarters een levendig decor in de foyer 
van de Elckerlyc. 

n  Vooraan links Henk Graumans, vooraan rechts Jac van Trier, aan stoot Addy 
van Seeters.
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Bowlen

Oorspronkelijk waren er bij het bowlen 9 kegels, net zo-
als bij kegelen. Het werd geïmporteerd naar Europa uit 
Amerika in de 17e eeuw. In 1850 kwam er een verbod 

in verband met de goklust van de Amerikanen. Om dit te omzeilen 
kwam een vindingrijke Amerikaan op het idee een 10e kegel erbij te 
plaatsen. Dit was de geboorte van het 10-pin bowling. Door de au-
tomatisering van het opzetten van de kegels, waarbij de kegeljongen 
overbodig werd, kwam de sport in Amerika tot zeer grote bloei. De 
bowlingsport werd in 1966 officieel als sport erkend door de Neder-
landse Sportfederatie. Dat een Nederlander, Xander van Mazijk uit 
Maassluis in 2017 wereldkampioen werd, was wel heel bijzonder.

In Hilvarenbeek zou het nog tot begin 1980 duren alvorens bij bow-
lingcentrum Kempenhof, dat toen net geopend was, een bowling-
competitie voor bedrijven van start ging. Deelnemers waren Café 
den Hemel en de Belindabar. Een geweldige stimulans want enkele 
maanden later waren er op de acht banen al 16 teams actief. Eigenaar 
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Toon de Brouwer was de drijvende kracht die al het mogelijke deed 
om het iedereen naar de zin te maken.
Ook de Beekse Bowlingweek waarvoor zoveel mogelijk verschillende 
doelgroepen werden uitgenodigd leverde een flinke aanwas aan leden 
op. Een speciale film liet de fijne kneepjes zien waarna langs de banen 
de adviezen weer eens werden herhaald.

Bowlen werd ‘’hot’ in de jaren negentig 

Bowlen was de snelst groeiende sport in ons land. Iedereen, jong en 
oud, man en vrouw kan bowlen en sloeg aan het bowlen. Een grote 
internationale happening is daar een mooi voorbeeld van. Ruim 500 
deelnemers uit Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk kwamen 
april 1990 naar Kempenhof voor de Open Nederlandse Kampioen-
schappen. 
Als Bowlingvereniging Hilvarenbeek 
haar 10-jarig bestaan viert, zijn 
er 135 leden. De competiteteams 
waren: VT Versteijnen, Kolsteren 
Vishandel, Van Hees Wegenbouw, 
The Fighters, Vromans, Fina Witlox 
en League 55.
Drie jaar later vormde Kempenhof opnieuw het decor voor een 
groots toernooi. Nu betrof het het Europees Kampioenschap waarbij 
de Scandinavische landen toonaangevend zouden blijken. In totaal 
deden er 13 landen mee. En er was maar één Beekse deelnemer, Ben 
van Pelt. Hij presteerde redelijk. In het totaalklassement eindigde hij 
op een 70e plaats in een veld van 320 spelers.

Talent van eigen bodem

Ronan van der Loo (geboren 2001) is een toptalent in de dop. Al 
vanaf zijn zesde toen hij begon bij Dolfijn Bowling Tilburg timmert 
hij aan de weg. Op zijn tiende is hij al Nederlands kampioen bij de 



161Hoe het rolt, caramboleert en schuift

jeugd. Heel zijn jonge leventje staat in het teken van bowlen. Buiten 
de toernooien in de weekenden traint hij ca. 28 uur per week. Zijn 
uiteindelijke doel is College Bowling (Amerika) met een studie aan de 
Webber International University en training krijgen van de beste coa-
ches ter wereld, om vervolgens door te stromen naar de PBA-leaque. 
Zijn trainer André van Gurp, zijn ouders en zijn school Kempenhorst 
creëren voor hem het juiste topsportklimaat. De topsportmentaliteit 
heeft hijzelf. Maar hoe krijg je het financieel allemaal rond? Zonder 
een ruim budget is het moeilijk je sportieve droom te verwezenlijken. 
Ronan probeert met crowdfunding financiële hulp te verkrijgen. Hoe 
meer je jezelf in de picture speelt hoe gemakkelijker dat is. Uitzen-
ding naar de Europese jeugdkampioenschappen in Reykjavik en zijn 
gewonnen bronzen medaille (teamwedstrijd), eind maart 2016, gaan 
hem daar zeker bij helpen. Het bleef niet onopgemerkt. In hetzelfde 
jaar ontving Ronan de titel ‘Sporttalent van het jaar in Hilvarenbeek’.
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Hockey

Fresco’s en mozaïeken leren ons dat spellen waarbij een bal met 
een stok geslagen wordt al heel lang voor onze tijdrekening 
bestonden. Heel bijzonder is in dit verband het bestaan van 

een marmeren reliëf uit 510-500 na Chr. waarop duidelijk twee hoc-
keyspelers te herkennen zijn. Het eerste volk waarbij daadwerkelijk 
sprake was van een stok- en balspel waren de Perzen. Deze speelden 
een spel dat sterk leek op het huidige polo. De arme Perzen die niet 
in het bezit waren van paarden, pasten dit spel aan en beoefenden het 
op de grond. In Europa beoefent men sinds een tiental eeuwen derge-
lijke sporten zoals ‘hocket’ en het ‘malispel’ in Frankrijk of ‘hurling’ 
dat nog steeds heel populair is in Ierland. Deze sporten vormen de 
voorouders van het grashockey waarvan de regels in 1883 te Wimble-
don opgesteld werden. De term hockey komt van het Franse hocquet 
dat gebogen stok betekent. In 1891 zag Pim Mulier een hockeywed-
strijd in Engeland en bracht het spel naar Nederland. In 1898 werd 
de Nederlandse hockeybond opgericht. Regels werden zelf gemaakt 
en weken per land af. Maar omdat Nederland in 1928 de Olympische 
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Spelen ging organiseren, werd besloten vanaf 1926 de internationale 
regels te volgen.

Eerste hockeyschermutselingen in Hilvarenbeek

In de Rooms Katholieke jeugdherberg aan de Koestraat in Hilva-
renbeek werd op 27 april 1962 de grondslag gelegd voor het Beekse 
hockey. In de bijeenkomst die geleid werd door de heer de Graaf werd 
bekeken of er genoeg interesse zou zijn om in Hilvarenbeek te hockey-
en. Een gedeelte van de tuin van de jeugdherberg zou dienst kunnen 
doen om te oefenen. Er waren ruim 50 enthousiastelingen. De con-
tributie werd vastgesteld op 25 gulden voor senioren, 15 gulden voor 
junioren en 10 gulden voor de aspiranten. Uiteindelijk zou er gespeeld 
worden op het terrein achter het parochiehuis. Het eerste bestuur van 
de Hilvarenbeekse Mixed Hockeyclub werd gevormd door mej. Loes 
van Hoof, en de heren Smulders, Van Ommeren, Otjens, Damen, Van 
Roermond en de Graaf. De hockeyclub stierf een stille dood. Maar 
weer anderen stonden op.

Al lang bestonden er plannen voor een hockeyclub maar allerlei 
omstandigheden werkten de uitwerking van die plannen tegen. 
Liefhebberij was er genoeg en in het verleden wel gebleken maar het 
grootste struikelblok was het antwoord op de vraag waar gespeeld 
zou moeten worden. Ook binnen de Sportraad leefde dit onderwerp. 
De vergadering op 5 februari 1979 onder voorzitterschap van Martin 
Bonenkamp stond geheel in het teken van de hockeysport. Mevrouw 
Den Hollander en de heer Brakkel van de Nederlandse Hockeybond 
kwamen tekst en uitleg geven. Na afloop was een aantal personen 
bereid zich in te zetten voor een op te richten hockeyvereniging. 
Onder leiding van Jan Wijnhoven met ondersteuning van de dames 
Davids, De Wert, Van Oers en de heren Lakatos, Scheijgrond, Lam-
bert en Hagen werd van start gegaan. Een kans kwam, toen aangebo-
den werd het oefenveld van de jeugdboerderij in de Eekhool te gaan 
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gebruiken. En omdat de leden van de nieuwe club hoofdzakelijk tot 
de jeugd behoorden, werd meteen maar besloten om ook in de jeugd-
boerderij een onderdak te zoeken. Op dat moment was er een hon-
derdtal hockeyliefhebbers. Het prille voorzitterschap wordt waarge-
nomen door Marijke van Oers met Miep Davids voor het secretariaat 
en Jeanette de Wert en Henk Scheijgrond die de financiën beheerden. 
De omstandigheden waren natuurlijk uitermate slecht. Je kunt wel 
heel leuk een hockeyclub oprichten maar: er was geen geld, geen veld, 
helemaal niets. Van de hockeybond kreeg Hockeyclub Hilvarenbeek 
de kleuren rood/zwart toegewezen. Niet hun eerste keus want liever 
hadden ze de kleuren donkerblauw/lichtblauw maar de hockeybond 
was onverbiddelijk.

Tijdens het seizoen ´79/80 kon de leden niet meer geboden worden 
dan het spelen van vriendschappelijke wedstrijden op velden van een 
andere club. De jeugd speelde op het voetbalveld van café De Reisduif 
aan de Bloemenstraat. Een modder-kuilenpad leidde naar een uiter-
mate slecht veld, dat gezien de talrijke gaten beter voor golf gebruikt 
had kunnen worden. De heren senioren speelden de competitiewed-
strijden op het voetbalveld van Hilvaria aan de Kasteelstraat. Zo is er 
tijdenlang gesjouwd met doelen. Ook moest er steeds weer opnieuw 
gekalkt worden om de voetbalvelden hockeyklaar te maken.

De training van de junioren en mini ś werd verricht door een aantal 
enthousiaste moeders, waarvan het merendeel tevens coach van een 
ander team was. De jongste leden konden deelnemen aan de mi-
ni-competitie daar deze teams op een klein knollenveldje spelen en 
hiervoor was de Eekhool groot genoeg. De kantine was de jeugdboer-
derij. Maar om echt te kunnen hockeyen, moet je aan de competitie 
kunnen deelnemen en daarvoor moet je over een aan de gestelde 
eisen van de KNHB geschikt veld beschikken. Dit bleef het grootste 
probleem voor de club en werd bijna een bedreiging voor het voortbe-
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staan. Na talloze velden bekeken en hierover onderhandeld te hebben, 
kreeg men met behulp van de gemeente in januari 1980 de beschik-
king over een veld aan het Kerkpad in Esbeek. Doch voordat dit veld 
geschikt was om er hockey op te spelen, zou er nog een jaar overheen 
gaan. Toch wilde het bestuur het vertrouwen van die mensen, die met 
de nodige risicó s en voldoende enthousiasme lid bleven, bevestigen 

n  Waarop kun je beter leren hockeyen dan op een knollenveld met lang gras.
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en in allerijl werd een noodoplossing gecreëerd, zodat met ingang van 
het seizoen ´80-́ 81 door alle elftallen aan de competitie deelgenomen 
kon worden. Die noodoplossing werd gevonden dankzij de medewer-
king van ´de Reisduif´ met een veld voor de junior elftallen en de 
huisvrouwen, ‘Esbeek Sport’ met een veldje voor de mini ś en Hilva-
ria met een veld voor de heren senioren. Kleedruimte en de kantine 
van ‘Esbeek Sport’ werden ter beschikking gesteld. Zo kon iedereen 
overal terecht, wat echter wel wat improvisatievermogen vergde.

De training werd overgedragen aan studenten van de sportacademie. 
Een scheidsrechtercursus werd gevolgd door bijna alle seniorleden. Na 
de winterstop februari ´81 werd dan eindelijk het eigen veld in Esbeek 
in gebruik genomen en werd er tevens een clubgebouw neergezet. Dit 
werd door eigen leden en met eigen middelen opgebouwd, wat een 
heel karwei was en een jaar zou duren. Lange tijd werd dit clubhuis 
enkel als kleedruimte en onderdakverschaffing gebruikt. Geen gas, 
geen licht, geen water. Wekelijks werd er aan -en afgesjouwd met 
thermoskannen koffie, jerrycans met ranja terwijl op een primusstel 
thee werd gezet. Langzamerhand waren er diverse vaste commissies 
geformeerd, waardoor een aantal zaken uitgewerkt en beter gecoör-
dineerd kon worden. Bij de aanvang van het seizoen ´81/́ 82 bleek dat 
de club haar voortbestaan bewezen had. Een clubgebouwcommissie 
transformeerde de aangeschafte ´hut́  tot clubgebouw. Het clubhuis 
was niet meer dan een houten keet een jaar eerder overgenomen van 
de Tilburgse hockeyvereniging Were Di.
Erg belangrijk want een clubgebouw is een ontmoetingscentrum voor 
alle leden van de club en is dit door de leden zelf bereikt, dan zegt dit 
heel veel over de mentaliteit van een club.

Eerste lustrum

Sloegen ze in de eerste jaren het balletje nog rond op een tot hockey-
veld gebombardeerd hobbelig weiland in de Eekhool, nu in 1984 zien 
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de ballen alle hoeken van twee heuse hockeyvelden in Esbeek. Was 
het in de eerste pionierstijd behoorlijk behelpen met de kleedruimte, 
vijf jaar later wordt er feestgevierd in een eigen clubhuis waar ze zich 
thuis voelen en waar het gezellig toeven is, ook al praten sommigen 
wel eens smalend over hun te kleine hockeykeet.

Verhuizing naar De Roodloop

Op 26 mei 1988 nam de gemeenteraad van Hilvarenbeek het besluit 
om een krediet van zo’n drie miljoen gulden beschikbaar te stellen om 
gefaseerd, een nieuwe buitensport-accommodatie in Hilvarenbeek te 
realiseren. Er werd een Stichtingsbestuur gevormd waarin meerdere 
verenigingen participeerden. Op 25 augustus 1989 werd het eerste 

n  Meisjes hockeyteam 1985. Achter: Elske Ruijgrok, Marielle van Peperstraten, 
Marieke Vergouwen, Jacqueline van Onzenoort, Femke Ruigrok en coach 
Jeanette de Wert. Voor: Tobi Dijkstra, Monique de Wert, Eva de Groof, Inge 
Schuurkes, Petra van de Pas en keeper Sandra Korting.
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deel van fase 1 officieel geopend, waaronder het hockeycomplex. Als 
plaats van handeling was gekozen voor het fraaie clubgebouw van de 
Hockeyclub. De voorzitter van de Stichting Sportpark De Roodloop, 
de heer Scheffer benadrukte dat het nieuwe sportpark het resultaat is 
van de samenwerking van vier verenigingen met de hockeyclub als 
eerste gebruiker.”In de eerste fase van de realisering van het sport-
complex is gekeken naar de verenigingen, die het moeilijkst zaten met 
hun accommodatie. De situatie was voor de hockeyclub zo nijpend, 
dat voor hen het snelst een oplossing is gevonden.”

Voorzitter van de hockeyclub de heer Nol Ruigrok, noemde 25 augus-
tus 1989, de dag van een mijlpaal voor zijn vereniging. De openings-
handeling kreeg mede vorm door vijf parachutisten van de paraclub 
Oud-Turnhout. Zij landden op het kunstgrasveld en brachten drie 
vlaggen mee (de vlag van atletiekvereniging Achil had men onderweg 

n  Het nieuwe hockeycomplex werd op 25 augustus 1989 in gebruik genomen.
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verloren) Onder muzikale begeleiding van de Harmonie werden de 
vlaggen gehesen. Na deze officiële openingshandeling kon voor de 
hockeyclub als eerste gebruiker van het sportpark het feest, dat sa-
menviel met het tienjarig bestaan, beginnen.

De vereniging telt in 2017 ca, 430 leden. Met 32 teams wordt er com-
petitie gespeeld.

Voorzitters door de jaren heen:

Jan Wijnhoven  1979
Marijke van Oers  1979-1984
Nol Ruigrok  1984-1990
Peter Blankenstein  1990-1996
Frank Bertens  1996-1998
Dick Freriks  1998-2004
Dion Janssen  2004-2008
Teun Goosen  2008-2011
Inge Toebosch  2011-2014
Patrick Groothuis  2014-2017

Leden van verdienste:

2005 Dick Freriks, 
 Ria Bonenkamp, 
 Peter Blankenstein, 
 Marijke van Oers
2008 Dion Janssen
2013 Teun Joosen
2016 Peter de Jong
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Leven lang hockey

Eén van de speerpunten van de KNHB is een leven lang hockey. In 
het kader daarvan werd in 2015 door HCH, Funckey Hockey, geïn-
troduceerd waarbij de jeugd al vanaf vijf jaar op de zaterdagochtend 
kennis kan maken met de hockeysport.

n  Team MB2 kampioen 2017 met de hoogste clubscore. v.l.n.r. boven: Iris Bruurs, 
Iris Sybesma, Lotte Bles, Anouk Moonen, Josien Mulders, achter de bloemen 
Sanne Bruurs, Brit Maas, Indra de Beer, Jessie Blankers, Pien Vingerhoets, 
Jannetje Jongen, Sophie van Hees. Onder v.l.n.r.: Britt Habraken, Kirsten van 
Schooten, Naomie van Hoof en Bibi Kruijssen.
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Jeu de Boules

Een maarschalk als scheidsrechter (anekdote uit de 17e eeuw)

Maarschalk Turenne was behalve een groot militair ook een enorme 
liefhebber van jeu de boules. Op een dag liep hij langs een groep 
werklui die aan het boulen waren en bleef staan om te kijken. Er 
ontstond een moeilijke situatie over welke boule er nu het beste voor 
lag. Alle spelers waren in rep en roer en omdat hij een onpartijdige 
toeschouwer was, werd een beroep op hem gedaan. Zonder aarzelen 
stemde hij toe en ging op zijn knieën op de grond de afstand tussen 
de boules meten. Daarbij gebruikte hij zijn wandelstok en sprak ver-
volgens zijn oordeel uit. Degene die niet op punt lag voelde zich bena-
deeld en werd kwaad, zelfs zo erg, dat hij Turenne uitschold. Turenne 
reageerde niet en omdat hij zich misschien had vergist, bood hij de 
spelers aan nog een keer te meten. Net toen hij goedmoedig met de 
tweede meting wilde beginnen, kwamen er enkele officieren op hem 
af die hem zochten. Toen ze Monseigneur nota bene op de knieën 
zagen, uitten ze hun verbazing. Toen begrepen de spelers met wie ze 
te maken hadden. Degene die Turenne had uitgescholden wierp zich 
voor zijn voeten en smeekte om excuus en riep: “Oh Monseigneur, 
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als ik geweten had dat U het was!” “Ach beste vriend”, zei Turenne, 
“u moet tegen iedereen beleefd zijn, wie het ook is, en vooral tegen de 
scheidsrechter, die u zelf heeft gekozen en die, geloof me, u niet wilde 
bedriegen.” Een opmerking van een wijs man, die omdat hij zelf ook 
zoveel van het spelletje hield, kennelijk maar al te goed begreep hoe 
hoog de emoties soms konden oplopen.

Met een gemiddelde leeftijd van boven de 80 wordt er in Hilvaren-
beek op de Veldhoven bij het oude KPJ-gebouw door ruim 70 mensen 
wekelijks jeu de boules gespeeld. Harrie Abrahams was daar voor de 
KBO in 2005 de initiatiefnemer. Het spelletje vindt trouwens in heel 
de gemeente gretig aftrek. Want ook op sportpark De Alsie in Diessen 
(JBC de Onvermoeide) en op sportpark De Stevort in Biest-Houtak-
ker (De Biestse Boulers) wordt volop gespeeld in diverse competities. 
Esbeek is nog bezig met een herstart nadat ongeveer 25 jaar geleden 
een jeu de boules baan op het dorpsplein was aangelegd. Toen was de 
Frankische Jeu de Boules Club Esbeek daar actief. Door verschillende 
redenen werd er de laatste jaren niet meer gespeeld. Maar hierin komt 
gelukkig verandering want het initiatief dat in 2017 gestart is, heeft 
navolging gekregen.

n  Tot op hoge leeftijd kan er jeu de boules beoefend worden.
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Sjoelen

Sjoelen is niet plotseling ontstaan, het is langzaamaan ge-
groeid. Bij veel spelen werden vroeger al vakken en gaten ge-
bruikt en omstreeks 1600 waren er dan ook al bakken met 

gaten waarbij knikkers of munten door gaten gerold moesten wor-
den. Als voorloper van het sjoelen zou ook het Engelse shuffleboard 
beschouwd kunnen worden. In Shakespeare’s ‘Merry Wives of Wind-
sor’(1602) werd voor het eerst over een shuffleboard gesproken. Om-
dat het spel veel aan boord van schepen werd gespeeld, werden de 
veelvuldig in zee gerolde munten vervangen door houten schijven. 
Door de grote populariteit werden hiervoor aan wal in eerste instan-
tie grote houten banen gebruikt, de zogenaamde klosbanen. Hierna 
kwamen in de beginjaren van de vorige eeuw uiteindelijk houten bak-
ken, die draagbaar waren. En dit was de aanzet tot het huidige sjoe-
len. Een naam die ontleend is uit het Fries. Een behendigheidssport 
met diverse competities tot aan een heus wereldkampioenschap toe. 
Maar de meeste mensen zien het toch als gezelschapsspel op de keu-
kentafel waarbij de deelnemers in drie beurten de schijven door vier 
kleine gleufjes op het einde van de plank moeten schuiven. 
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Een van de weinige sjoelverenigingen is Basjo uit Baarschot. Elke 
dinsdagavond wordt er in de Eenhoorn geschoven dat het een lust is. 
De vereniging werd in 1982 opgericht en er werd in café de Schuur 
gespeeld ofwel in vakjargon, gegooid. Tot 2013, toen het café gesloten 
werd en men onderdak vond bij de Eenhoorn in Diessen.
“Op tien bakken wordt er vanaf oktober tot april gegooid”, volgens 
het oudste lid Co van den Hout. “Nu alleen nog maar in Diessen 
maar ooit gingen we naar Chaam, Raalte, Vlissingen en zelfs Ant-
werpen om competitie te spelen. Met zestien leden zijn we natuurlijk 
een kleine vereniging. De gemiddelde score schommelt tussen de 110 
en 140 waar het maximale 148 is. Hoe we de bakken glad houden? 
Gewoon met aardappelmeelpoeder.”
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Golf

Golf werd 400 jaar geleden uitgevonden door een Schotse 
herder. Om zich te ontspannen nam hij op een bepaalde 
dag zijn herdersstok in beide handen en sloeg hij een rond 

kiezelsteentje enkele meters verder. Het principe van het golf was ge-
boren. De officiële geboortedatum is 14 mei 1754. Op die dag had 
een groep vrienden in Schotland het idee om regels van hun gelief-
koosde sport neer te schrijven en te publiceren. Maar er worden ook 
verschillende andere sporten als voorloper van het huidige golfspel 
beschouwd. In oude geschriften van Egyptenaren, Perzen, Grieken en 
Romeinen zijn verwijzingen te vinden naar verschillende spelvormen 
die op het golf leken.

De eerste plannen voor een golfbaan in de gemeente Hilvarenbeek 
dateren uit 1987. AMEV-verzekeringen verklaarde zich bereid een 
golfbaan aan te leggen aan de noordoostzijde van het landgoed en 
stelde in principe gronden hiervoor beschikbaar. Ook het College van 
B&W stond positief tegenover de plannen. Nadat de gemeenteraad in 
de raadsvergadering van 27 juni 1991 eveneens akkoord ging, lag de 
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weg open. Nadat het echter niet meer alleen over een golfbaan ging 
maar het gehele complex ook een hotel, appartementengebouwen, 
winkeltjes, zwembad, sauna en fitness zou gaan omvatten, schrok dit 
de raad af. Dit betekende een dikke streep door de rekening van de 
voorstanders. Ook de Raad van State ondersteunde de voorlopige uit-
spraak van de Brabantse Milieufederatie en de Heemkundige Kring. 
Zij vonden dat de grootschalige aanleg te bedreigend zou zijn voor 
de landschappelijke, cultuurhistorische en biologische waarde van 
het gebied. Het grootste deel van het geprojecteerde terrein heeft een 
kwalificatie ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’. Een deel 
kreeg van de Gedeputeerde Staten de nog beperkendere aanduiding 
‘Natuurgebied’. Woordvoerder van de Brabantse Milieufederatie en 
een van de belangrijkste opponenten was Joep Aarts uit Esbeek.
Aarts: “We wachten nu met groot vertrouwen de definitieve en 
bindende uitspraak van de Kroon af. We geloven vast dat latere 
generaties dankbaar zullen zijn dat ‘de Utrecht’ hiermee als prach-
tig natuurgebied, een van de meest uitgestrekte in heel Nederland, 
behouden kan blijven.” Met de uitspraak van de Raad van State in 
augustus 1995 kwam er eindelijk een einde aan een procedure die in 
1991 startte. De Raad van State vond dat onderzoek had aangetoond 
dat er behoefte bestond aan een combinatie van verblijfsaccommo-
datie en een golfbaan. Eveneens vond de Raad van State dat de Bra-
bantse Milieufederatie en Heemkundige Kring terecht opmerkten dat 
het plangebied landschappelijke en cultuurhistorische waarde heeft. 
Toch was de Raad de mening toegedaan dat de aanleg van een golf-
baan niet tot een onaanvaardbare aantasting van de waarden in het 
gebied zou leiden: uit de milieu-effect rapportage was gebleken dat 
de fauna nauwelijks nadelige verandering zou ondervinden. Als het 
plan niet uitgevoerd zou worden dan zou het agrarische gebruik ver-
sterkt worden hetgeen wel nadelig zou zijn voor de natuurwaarden. 
De Raad van State onderschreef het besluit van Gedeputeerde State 
dat uitbreiding zoveel mogelijk rond Huize Rustoord diende plaats te 
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vinden om de aantasting van de natuur- en landschapswaarden voor 
het merendeel te beperken. Daarom moest de verblijfsaccommodatie 
qua omvang beperkt blijven en moest voorkomen worden dat het 
complex ook dienst zou kunnen doen als algemeen congrescentrum. 
De Raad van State schaarde zich dus vierkant achter het besluit van 
de Brabantse Milieufederatie, de AMEV en de Heemkundige Kring. 
Dat betekende dat de AMEV dus op het landgoed een golfbaan met 
18 holes en een bescheiden verblijfsaccommodatie in en rond Huize 
Rustoord kon gaan aanleggen.

Met de onthulling van een bouwbord werd in september 2000 op 
Landgoed De Utrecht officieel met de aanleg van de 18-holes golfbaan 
met drive range en oefenfaciliteiten begonnen. De oppervlakte van de 
baan bedroeg 55 hectare en was ontworpen door golfbaanarchitect 
Alan Rijks. Een ontwerp dat voldeed aan de eisen om zodoende de 
A-status te krijgen. De landelijke, rustieke en uitdagende golfbaan is 
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ingevlochten in het al bestaand bosrijke coulisselandschap. De ver-
wachting was dat de baan in oktober 2001 werd opgeleverd. Dit gold 
ook voor de verbouwing van boerderij ‘De Ekster’ die als paviljoen 
dienst zou gaan doen. Golf- en countryclub Midden-Brabant ging de 
golfaccommodatie exploiteren.
Inmiddels is golf al lang geen elitesport meer. Terwijl elders het ver-
enigingsleven afbrokkelt, bloeien en groeien de golfverenigingen. 
Golfbanen zijn toegankelijker geworden en niet langer elitair alhoewel 
de contributies nog steeds fors zijn. De tijd van ballotagecommissies 
ligt ver achter ons. 
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Voetbal

Balspelen waren er al in de oudheid. Het Romeinse Harpas-
tum ligt aan de basis van het latere Engelse voetbal. Plaats 
van handeling was een rechthoekig veld waar een leren (har-

paste) gevulde zandzak achter de basislijn gewerkt moet worden. Dit 
kon door te gooien of door te trappen. De tegenstander mocht daarbij 
gehinderd worden door hem vast te pakken. Een vervolg kwam vanaf 
de 10e eeuw. De harpaste maakte plaats voor een varkensblaas of een 
leren omhulsel gevuld met zaagsel, hooi of vodden. Het was de bedoe-
ling de ‘soule’, zoals die bal genoemd werd, op een vooraf afgesproken 
plaats te krijgen. De deelnemers speelden elkaar met de hand of voet 
de ‘soule’ toe. Het gewelddadige spel kende een grote populariteit en 
werd in de 11e eeuw nadat Normandiërs Engeland veroverd hadden, 
geïmporteerd naar Frankrijk en zij gaven het de naam ‘football’. Zo-
wel in Frankrijk als in Engeland raakte de sport vervolgens in ver-
val. Gelukkig waakten de Engelse scholen over het welzijn ervan. On-
danks het feit dat een groep scholen voetbal in zijn oude vorm wilde 
bewaren, was het Cambridge dat een minder gewelddadige vorm van 
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voetbal wilde. Met dit doel voor ogen werd in 1863 de Football Asso-
ciation opgericht. Dé geboorte van het moderne voetbal.
Pas nadat er enkele jaren professioneel gevoetbald werd, kwam men 
op het idee de scheidsrechter een fluitje te geven. Tot die tijd hanteerde 
een scheidsrechter uitsluitend een vlaggetje. Het fluitje werd in eerste 
instantie ontwikkeld voor de Londense politie als opvolger van de 
ratel. De erwtenfluit bood op het veld uitkomst. Zo werd het voetbal 
steeds professioneler. Ontspanning op het veld maar ook thuis, want 
Han Hollander gaf het eerste radioverslag op 11 maart 1928 tijdens de 
voetbalinterland Nederland-België.

Betaald voetbal

Al voor 1914 hadden zogenaamde clubjes met arbeiders een plaats 
verworven in de voetbalgemeenschap. Dit breidde zich alleen nog 
maar uit nadat de 48-urige werkweek werd ingevoerd. De eliteclubs 
die het spel op poten hadden gezet zagen het met lede ogen aan. Op 
en rondom het veld veranderde er namelijk veel. Niet alleen werd het 
spel fanatieker maar ook veel ruwer. Hoffelijkheid was ver te zoeken 
en dat werd ook nog eens onderstreept door het taalgebruik dat gebe-
zigd werd. Bij de eliteclubs als bijvoorbeeld HFC, Quick en Kampong 
was een voetbalwedstrijd in eerste plaats een gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten. Voor de volksclubs daarentegen was het een plek om 
tegen elkaar te strijden met de nadruk op het persé willen winnen. 
Het gevolg was dat de eliteclubs veel leden verloren. Men ging tennis-
sen of hockeyen. En de clubs die het tij wilden keren, sloten zich in 
1922 aan bij ‘De Nederlandsche Corinthians’, een afsplitsing van de 
bestaande competities. Een organisatie die streefde naar zuivere ama-
teuropvattingen waarbij beschaafd voetbal voorop stond in plaats van 
veldslagen. Dit stuitte natuurlijk tegen de borst van de Nederlandse 
Voetbal Bond die dan ook geen medewerking verleende. Zo bleef 
men zich in de gelederen van de Corinthians beperken tot onderlinge 
wedstrijden. In 1933 hielden de Corinthians geruisloos op te bestaan. 
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Het is haast niet meer voor te stellen maar lang ging de Koninklij-
ke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) ervan uit dat voetbal alleen 
bestemd was voor amateurs. Het zou dan ook tot 1954 duren dat 
profvoetbal geaccepteerd werd. Daarmee kwam een eind aan het 
verzet van de KNVB die jarenlang de overstap van amateurvoetbal 
naar de betaalde variant heeft geblokkeerd. Vooral in de jaren dertig 
van de vorige eeuw leverde dit schrijnende situaties op. In het week-
end waren de voetballers helden, en de rest van de week hadden ze 
vaak geen werk. Met de overstap werd er niet langer gespeeld voor 
consumptiebonnen en jaarlijks nieuwe voetbalschoenen, ondanks de 
duizenden toeschouwers. Natuurlijk werd er onder tafel met geld ge-
schoven maar daar werd wijselijk over gezwegen. Dat profvoetbal geen 
kans kreeg kwam mede door de aartsconservatieve KNVB-voorzitter 
Karel Lotsy, die het verwerpelijk vond. “Deserteurs en geldwolven zijn 
die profs.” Er werd dan vooral gedoeld op gelukzoekers als Wilkes, De 
Munck en Harder die zich in het buitenland lieten betalen.
In januari 1954 werd de Nederlandse Beroeps Voetbal Bond (NBVB) 
opgericht waar tien clubs zich bij aansloten en als ‘wilde bond’ werd 
gekenschetst. De KNVB dreigde zelfs met een levenslange schorsing 
voor wie zich daarbij aansloot. Pas toen het publiek massaal op de 
profcompetitie af kwam, ging de KNVB overstag. De NBVB ging op 
in de KNVB.

Andere kleding dan hun werkkleding en hun zondagse pak hadden 
de meeste mensen niet in de jaren vijftig. Wie naar de voetbal ging, 
deed zijn nette kleren aan.

De voetbalontwikkeling in Hilvarenbeek verschilt niet veel van het 
landelijke gebeuren. Prominente Bekenaar Jan Naaijkens die al veel-
vuldig over de geschiedenis van Hilvarenbeek en zijn kerkdorpen 
publiceerde, kan beeldend vertellen over de periode van patronaats-
voetbal tot voetbalclub Hilvaria.
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“In het eerste kwart van de vorige eeuw, zo ongeveer vanaf 1919 
werden er enkele pogingen ondernomen het edele voetbalspel in 
Hilvarenbeek eer te doen vinden. Voetbalclub Den Hemel was actief 
en in café Looijens werd een voetbalclub opgericht die de naam ‘Vol-
harding’ kreeg. 

De contributie bedroeg 10 cent per week en ook de entreeprijs voor 
de wedstrijden werd vastgesteld op dit bedrag. De club sloot zich 
aan bij de RKVB, de Roomsch Katholieke Voetbalbond omdat het 
in die dagen nu eenmaal de natuurlijkste zaak van de wereld was, 
dat in dorpen en steden met een overwegend katholieke bevolking 
alle aktiviteiten des levens, dus ook het voetballen plaatsvonden in 

n  Voetbalclub den Hemel in 1926: staande v.l.n.r. Kees Goes, Adriaan Smolders 
van Opstal, L. Roostenburg, Christ Coppens, J. Jansen (de Tent). Tweede rij: Mart 
van Raak, Adr. Van Oirschot, Harry van de Ven, Jo Coppens en keeper Gerrit 
Mattheewse.
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katholiek verband. De naam van de eerste geestelijk adviseur is niet 
meer bekend, maar de namen van de helden van het eerste uur zijn 
bewaard gebleven. Janus Loyens was de keeper en verder voetbalden 
mee Toon Coppens, Henk van Bladel, Joaneke van Hees, Graadje van 
Ham, Eduard van Dungen, Frans Smolders, Toon Zeebregts, Nico 
van de Brandt, Jac van de Poel, Jan Smolders en Jan Bressers. De laat-
ste was de zoon van schoenfabrikant Piet Bressers die achter in de 
Veldhoven een stuk hei had liggen dat hij beschikbaar stelde voor de 
voetbalclub van zijn zoon. De woeste grond werd zo goed en zo kwaad 
als dat ging geëgaliseerd, maar ofschoon de eisen minimaal waren, 
zag men toch uit naar een geschikter terrein. Men vond het achter de 
Akkermolen aan de Esbeekseweg, op een wei van Toon Timmermans. 
Voor onze begrippen was het een onmogelijk terrein, dat waarschijn-
lijk allerminst beantwoordde aan de normen van de voetbalbond, 
maar voor wie er jarenlang op hebben gespeeld zou het nog langer 
een legendarische klank houden. Deze oervoetballers gingen de ge-
schiedenis in met sterke verhalen over doorgeknalde dwarslatten en 
wonderbaarlijk gestopte ‘penanties’. Na enkele jaren ging de club op 
de fles. Een nieuwe club werd opgericht in de jaren 1925-1927 die naar 
goed gebruik van die dagen een Engelse naam kreeg: Hilvarenbeekse 
Football Club (HFC). De club speelde op een hoog, bultig, kaal ter-
rein tegenover de steenoven in Esbeek. De bal rolde wel eens weg als 
op een aflopend biljart en soms schoten de spelers in een vervaarlijke 
hoestbui, als de wind in de verkeerde hoek stond en de zwarte blaak 
van de steenovenschoorsteen op het veld sloeg. Of van de rook van 
het stoomtrammetje der Brabantse Buurtspoorwegen, dat hakkend 
en puffend zijn weg zocht naar Esbeek en de Belze grens. Van 1907 tot 
1935 reed deze stroomtrein. Een tijd dat voetbalschoenen alleen maar 
voor gefortuneerden waren weggelegd en een clubtenue simpelweg 
bestond uit een rode zakdoek.”
Tot begin jaren dertig zou het rustig blijven aan het Beekse voetbal-
front. 
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Pal achter het parochiehuis vond op 12 december 1931 de opening 
plaats van het nieuwe voetbalterrein. Op die dag speelde SDO (Sa-
menspel Doet Overwinnen), de patronaatsclub, tegen DCS uit Oir-
schot. Kapelaan Simons verrichtte de aftrap.

Hilvaria

Maar pas in 1932 leidde dit tot een blijvend resultaat. Er werd op 1 
augustus in het chique hotel de Valk een voetbalclub opgericht die 
de naam Rooms Katholieke Hilvarenbeekse Voetbal Vereniging, 
RKHVV Volharding kreeg. Het veld waarop gespeeld werd en niet 
uitblonk door kwaliteit lag naast de steenfabriek. Enkele jaren later 
moest de naam Volharding gewijzigd worden in Hilvaria omdat in 

n  De eerste voetbalclub van Hilvarenbeek. De Volharding beschikte rond 
1910 over een veld bij de steenoven. De foto werd genomen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog toen leden van de Volharding een wedstrijd speelden tegen 
ingekwartierde militairen. Slechts enkele namen zijn bekend: Mallens, 
Hendriks, Bresser, Smolders en Zeebregts.
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Boxmeer een club al veel eerder de naam Volharding voerde. Het werd 
een echte club met een bestuur, een reglement, betalende leden en 
een geestelijk adviseur omdat de club zich had aangesloten bij de RK 
Voetbalbond. Het was toen de tegenhanger van de neutrale KNVB.
De goed geleide jonge vereniging trok heel snel nieuwe leden aan en 
het spelpeil steeg zienderogen. In 1937 kon al het eerste kampioen-
schap gevierd worden en dat herhaalde zich in 1938. Tot die tijd had 
Hilvaria zich moeten behelpen met primitieve speelterreinen maar 
nu kon zij dankzij het kerkbestuur, midden in het dorp in de Wou-
werstraat, beschikken over twee voetbalvelden. Zonder enige outil-
lage overigens. Het belette Hilvaria niet daar haar eerste glorieuze 
hoogtepunt, promotie, te vieren. Na de sombere oorlogsjaren kwam 
Hilvaria weer snel tot bloei. De groei aan jeugdleden was zo sterk 
dat al snel in het seizoen ’47-’48 een jeugdcompetitie opgestart kon 
worden. Én in 1954 kon probleemloos een oude wens vervuld worden 
met de overstap naar de KNVB, eigenlijk de enige echte voetbalbond. 
Dit leidde opnieuw tot een absoluut hoogtepunt. Onder leiding van de 
legendarische trainer / voetballer Janus Kluijtmans en onder het oog 
van meer dan 1000 supporters promoveerde de club naar de 3e klasse 
van de KNVB. De kampioen kreeg een grandioze intocht met de 
muziek voorop. Het halve dorp was uitgelopen om het triomferende 
zogenaamde Bie-Bob elftal toe te juichen.
Het menselijk bestaan is wisselvallig en dat geldt ook voor een sport-
club. Ondanks een totale vernieuwing van de velden die in 1963 
plaatsvond, een enorme verbetering van de outillage en de goede re-
sultaten bij de jeugdelftallen trad er een dalende lijn op. Dit mondde 
uit in de Brabantse Bond en werd gezien als een absoluut dieptepunt 
voor wat betreft de prestaties.
Een ander dieptepunt in de geschiedenis van Hilvaria waren de 
moeilijke bestuurlijke jaren begin jaren negentig onder de net geïn-
stalleerde voorzitter Wil de Kort. Als een olifant denderde hij door 
de porseleinkast. De Kort gooide respectloos alles op een hoop. Niets 
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klopte in zijn ogen. Geen goede jeugdtrainers, geen mentaliteit, geen 
vechtlust. Gezapigheid alom. De zittende voorzitter Leo Visser had 
al eerder aangegeven ermee te willen stoppen. Wel bleef hij in het 
bestuur ter ondersteuning. De Kort verwoordde het destijds als volgt: 
“Het is moeilijk een voorzitter te vinden voor een club die slecht func-
tioneert. Er is behoefte aan iemand die zijn nek uit durft te steken: 
Ik heb toen ja gezegd onder bepaalde voorwaarden. Alles moet mo-
derner, meer structuur. Twintig jaar dezelfde functie bekleden met 
dezelfde formuliertjes werkt niet langer. Dan roest een vereniging 
vast en moet er worden bijgestuurd. Ik stel me als doel de vereniging 
een modern aanzicht te geven en ervoor te zorgen dat wij in het jubi-
leumjaar, na 24 jaar afwezigheid, weer terug kunnen keren naar de 4e 

n  Hilvaria 1 uit 1965 v.l.n.r.: Harrie van de Sanden (vz), Jan van Ham (leider), 
Jan van Trier, Toon van Spaandonk, Jan de Laat, Wies van Steen, Frans van 
Hees, Wim Simons, Ton van Raak, Harrie van de Sande. Zittend v.l.n.r. Gust 
Verheggen, Jules Maille, Henk Zeebregts, Cees Verheggen, Ad Persoons.
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klasse KNVB.” Zijn dadendrang, die niet voorzien was, werd een ob-
sessie en clubleden als Wim Simons, Harrie Verhoeven en Leo Visser 
moesten alle zeilen bijzetten het echte Hilvaria overeind te houden. 
Toen De Kort ook nog eens de trainer op een zijspoor zette, was voor 
Leo Visser de maat vol en ging hij uit het bestuur. Maar niet alleen 
oud-bestuursleden moesten het ontgelden, ook de voorzitter van 
Stichting Roodloop kreeg onder uit de zak. Hij zou te weinig recht 
hebben gedaan aan het oplossen van de problemen waar Hilvaria mee 
kampte. Reden om als Hilvaria uit de Stichting Roodloop te stappen. 
Onterecht en ver beneden peil vond de toenmalige vicevoorzitter van 

n  Frans Coppens krijgt van voorzitter Leo Visser in 1984 de zilveren 
verenigingsspeld. Twee leden met een groot verenigingshart.
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de Sportraad, Jeroen de Bruijn. De volledige Sportraad betreurde dit 
eveneens.
Na het terugtreden van Wil de Kort in 1995 (een jaar later zou hij over-
lijden) nam Wim Simons tijdelijk het voorzitterschap over, waarna 
naarstig gezocht werd naar een nieuwe eerste man. Niet gemakkelijk 
want de erfenis van het vorige beleid was allesbehalve opwekkend. 
Een hoge schuld maakte het allerminst aantrekkelijk om de kar te 
gaan trekken. Een schuld die wel op zou kunnen lopen tot 50.000 
gulden gelet op de eventuele boetes van de fiscus.
Toch was er geen reden tot wanhoop of pessimisme. Hilvaria bleef 
een levendige vereniging waar een plezierige, gemoedelijke gezellig-
heidssfeer heerst en waar nog warme vriendschappen bestaan. En nog 
steeds mag de vereniging zich koesteren in een warme belangstelling 
van de Beekse gemeenschap.
Terecht, want 75 jaar lang kregen talloze jonge mensen de kans om 
zich onder beschermende omstandigheden sportief nog meer te 
vormen en ontplooien. De vele anonieme werkers bewijzen nog altijd 
dat er idealisme en belangeloze inzet bestaat. Petje af voor de manier 
waarop het fraaie complex de Roodloop in 1994 vorm kreeg. Het ge-
tuigde van moed en levenskracht.

Eerbetoon voor ‘’leven lang Hilvaria’

Het 75-jarig bestaan in 2007 werd extra luister bijgezet met de uitrei-
king van drie koninklijke onderscheidingen. Wijnand Bles, Toon de 
Bruijn en Henk Verburg werden gedecoreerd. En dit was meer dan 
terecht. Oud-voorzitter Wijnand Bles is 34 jaar in de weer geweest 
als scheidsrechter, barhulp, met het onderhouden van het park tot en 
met het schoonhouden van kleedlokalen. Toon de Bruijn richtte zich 
meer op de jeugd. Hij trainde pupillenelftallen, jeugdteams en orga-
niseerde in de jaren tachtig schoolvoetbaltoernooien. Hij deed dat in 
samenwerking met de schoolbesturen van de basisscholen. Ook Henk 
Verburg kan terugkijken op een leven lang Hilvaria. Tien jaar lang 
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speelde hij in het eerste elftal tot een beenbreuk daar een einde aan 
maakte. Maar al snel maakte hij de overstap naar het trainerschap 
en gaf hij scheidsrechterscursussen. Meer dan dertig jaar is hij een 
belangrijk aanspreekpunt, wast hij met zijn vrouw shirts en verleent 
hij lichte medische verzorging.

Het jaar 2017 was voor Hilvaria een succesvol jaar. Sterspeler Jorie 
van Rijswijk werd genomineerd voor de titel Sporter van het jaar 2017 
en het jeugdteam JO 11-1 werd eveneens voorgedragen.

Het inmiddels oude Hilvaria zal nog lang haar waarde binnen 
de Beekse gemeenschap blijven innemen. Daarom ‘kop omhoog 
mannen’ ofwel ‘Als het vandaag niet lukt dan morgen wel’.

n  Topscoorder van Hilvaria 1: Jorie van Rijswijk.
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Wie Hilvaria aan wil moedigen:

RKDSV (Rooms Katholieke Diessense Sport Vereniging)

Op een winteravond in 1932 zit een tiental stoere knapen uit Diessen 
rondom een warm kacheltje met een potje Baarschots bier bij Adri-
anus van den Hout in het café aan de kerk in Baarschot. De jongens 
zijn bezield van het voetbalideaal en zij willen dolgraag komen tot 
de oprichting van een Diessense voetbalclub. Maar in hun fanatieke 

Hilvaria refrein clublied

Hou vol die groene / witte kleuren
Hou vol Hilvaria groen
Er kan ons niks gebeuren
Hilvaria wordt kampioen
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streven worden ze bemoeilijkt. Voetballen op zondagmiddag zou wel 
eens een probleem kunnen geven met de pastoor, in verband met het 
Lof en andere verplichtingen op dit gebied. Wat ook hun gemoeds-
rust niet ten goede kwam, was een algemene ontwikkelingsavond die 
eerder in het patronaatsgebouw plaatsgevonden had. In een lezing 
wees professor Heesemans uit Hilvarenbeek de aanwezigen op de 
heidense sportgeest die over de wereld heerste en zich voornamelijk 
openbaarde bij dans en overdreven sportwaanzin. Op deze drukbe-
zochte vergadering sprak ook de Diessense pastoor van der Linden 
zich openlijk uit tegen voetbal. De animo bij de jongens was dus tot 
een dieptepunt gedaald.
De verwachte problemen vielen echter reuze mee. Met de hulp van de 
plaatselijke bakker Jack Peeters en rector Böckling van het klooster 
was de zaak zo gepiept. Pastoor van der Linden had geen moeite met 
de oprichting, mits de godsdienstoefeningen geen gevaar liepen. Het 
werd dus voetballen na vier uur met de restrictie dat het op goede leest 



194 Voeten die spreken

geschoeid moest zijn met inachtneming van de kerkelijke godsdienst-
oefeningen. De oprichting van een voetbalclub lag in het verschiet.

Op 17 juli 1933 zijn er in het patronaat 15 mensen present. Rector 
Böckling, gewezen kapelaan te Nijmegen en nu rector op het klooster 
en sportliefhebber, is de woordvoerder. Een eerste vereiste om lid te 
worden van de voetbalclub is dat men aangesloten behoort te zijn bij 
een godsdienstige vereniging. Jongens onder de 18 jaar waren lid van 
de Kleine Congregatie en de ouderen van de Grote Congregatie. De 
contributie van de club die DSV gaat heten bedraagt respectievelijk 
5 of 15 cent per week. Ook over het tenue was al een keuze gemaakt: 
wit shirt met zwarte kraag/ zwarte broek/ zwarte sokken met witte 
strepen. Uiteindelijk zou het toch oranje/ zwart worden.

n  Jeugdteam RKDSV/EDN 17-1 bestaande uit: Peter van Dorst (coach), Hein 
de Bresser, Jurre de Kort, Sander van der Aa, Joost Reijrink, Tom Verhoeven 
(aanvoerder), Rik van Dorst, Bram van Hamsvoord, Sjoerd van Hamsvoord 
(keeper), Daan van Esch, Onno van Gemert, Boy Comperen, Ties van Oort, Tim 
Prijt, Jeroen van Esch (coach).
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Een maand later wordt er voor het eerst gespeeld op een veld aan de 
Baarschotseweg. Vroeger een woest stuk heidegrond nu een lap grond 
waar geen gras wilde groeien. Tot 1937 deed het dienst waarna naar 
de Beerseweg vertrokken werd. Maar ook hier was het ploeteren. Re-
gelmatig stond het veld onder water. Na de Beerseweg werd het Heu-
velstraat (1945), Maternusstraat (1949), Docfastraat/Rijtseweg langs 
het Plassebedje (1951), Beekseweg (1959) om uiteindelijk in 1973 het 
riante Sportpark de Alsie te betrekken.
Het tot in de puntjes verzorgde sportpark ‘de Alsie’ aan de Buskes is 
een van de paradepaardjes van het dorp. 
Een innige samenwerking is er met voetbalclub EDN ’56 uit Hag-
horst. Leden van beide clubs spelen samen in een aantal jeugdteams.

EDN ‘56

Sinds 1956 kent Haghorst een eigen voetbalclub onder de bemoedi-
gende naam ‘Ende Despereert Niet ’56’, (een motto van de 17e-eeuwse 
schrijver Bredero dat zoveel betekent als ‘wanhoop niet’). Voor het 
begin van de sport in de Haghorst moet verwezen worden naar Smit 
Verhoeven die afkomstig was uit Dussen en daar jaren lid was geweest 
van de plaatselijke voetbalvereniging. Om op zondagmiddag de tijd 
te doden, ging hij vaak met zijn kinderen spelletjes doen waaronder 
voetballen. Het bleef echter niet alleen bij de kinderen van Verhoeven. 
De groep groeide al snel naar een twintigtal kinderen. Genoeg om 
leuke partijtjes te spelen waarbij Verhoeven steevast als scheidsrechter 
optrad. Intussen verrees er ook een school met aan het hoofd Verhelst 
en onder zijn leiding begon men in 1952 met schoolvoetbal. Hij wist 
een groep van twintig Haghortse jongens enthousiast te maken. Een 
eerste bal werd aangekocht en als het ware tussen de koeienvlaaien, 
op een weiland achter café Verhoeven, werd er een balletje getrapt.
Twee jaar later kreeg de club de officiële erkenning van de KNVB. Dit 
ging niet gemakkelijk omdat de KNVB ervan uit ging dat ze gemak-
kelijk bij de Diessense voetbalbroer RKDSV konden voetballen. In 
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het seizoen 1956-1957 mocht EDN ’56 voor het eerst deelnemen aan 
de competitie. De club groeide snel maar burgemeester Wijnhoven 
bleef bij zijn standpunt dat ze beter in Diessen konden voetballen. 
Vooral dankzij de hulp van wethouder Janus van Bijsterveldt werd 
aan de rand van ’t Stuk, een bos aan de rand van het dorp, een heus 
voetbalveld aangelegd. Later werd de voormalige stal van Janus Ver-
hoeven omgebouwd tot twee kleedhokken met wasgelegenheid en 
werd aan alle eisen voldaan.
Omdat het aantal elftallen flink was gegroeid en er inmiddels ook 
een dameselftal was opgericht, ontstond begin jaren zeventig de 
behoefte aan een nieuwe en grotere accommodatie. In 1972 was de 
club gegroeid naar tien elftallen en een damesteam. De KNVB had 
inmiddels de kwaliteitseisen aangescherpt wat de noodzaak voor een 
andere betere accommodatie alleen maar groter maakte. Op 24 au-
gustus 1974 werd het nieuwe sportcomplex geopend. De naam werd 
‘De Haan’ naar de akker waarop het gebouwd was.
In 1979 ging de nieuw opgerichte korfbalvereniging deel uit maken 
van EDN ’56 en werd de naam veranderd van voetbalvereniging naar 
sportvereniging EDN ’56. Niet alleen mannen trapten een balletje, 
ook een aantal Haghortse vrouwen kreeg er lol in.

Damesvoetbal EDN ’56

En niet zomaar voor de lol of voor spek en bonen. Vanaf 1970 was 
het team een geduchte tegenstander in Noord-Brabant en wéér later 
in Nederland. In 1973 werden ze kampioen in de hoogste klasse die 
het damesvoetbal in Nederland kende. Topspeelster Nel van Bijster-
veldt kwam zelfs in enkele vriendschappelijke wedstrijden uit voor 
het Nederlands team. Een blessure maakte aan haar interlandcarrière 
vroegtijdig een einde. Toen in 1985 een aantal ervaren speelsters het 
team verliet en er zich onvoldoende nieuwe speelsters aanmeldden, 
moest EDN zich helaas weer terugtrekken uit de competitie. Hiermee 
kwam een eind aan 15 jaar hoogstaand damesvoetbal in Haghorst.
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Tuldania

Genoemd naar een abt met de naam Tuldanus werd voetbalver-
eniging Tuldania op 5 maart 1946 opgericht. Enkele dorpen waren 
Esbeek toen al voorgegaan. Niet dat er niet gevoetbald werd maar in 
ieder geval niet met een officiële status. Het vooroorlogse Esbeekse 
voetballeven speelde zich af op het voetbalterrein van een Hilvaren-
beekse club. Dit terrein lag tussen de steenfabriek én het benzine-
station. Hierop speelde RKHVV Volharding vanaf de oprichting in 
augustus 1932 tot 3 oktober 1937. Al gauw ging Volharding op zoek 
naar een terrein in Hilvarenbeek. Het was namelijk een heel gedoe 
om je eerst om te kleden in hotel ‘de Valk’ om vervolgens in Esbeek 
te gaan spelen om na de wedstrijd alles weer in omgekeerde volgorde 
te moeten doen. Zo begon in de dertiger jaren het Esbeekse voetbal-
leven want als Hilvaria klaar was, zij waren inmiddels zo gaan heten, 
dan konden de Esbeekse jongelui aan de slag. In de winter was het 
evenwel onmogelijk, want dan was het te vroeg donker. Het was nog 

n  In 1920 werd er in Esbeek al gevoetbald.
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de tijd van ‘drie corners penantie’. Ook werden er geen corners geno-
men want zo goed konden ze niet trappen met zo’n zware leren bal.
Het stoutmoedige plan om in Esbeek te gaan voetballen werd op 5 
maart 1946 in het parochiehuis genomen op initiatief van de gebroe-
ders de Bruin en Hamers. Pastoor Simons die ook aanwezig was kon 
zich wel vinden in de oprichting van de voetbalclub maar hoopte 
tevens een gunstige regeling te kunnen treffen wat de tijd der wed-
strijden betrof met het oog op de te houden kerkelijke diensten. Met 
grote meerderheid werd de heer Soetens tot voorzitter gekozen naast 
de andere bestuursleden Wezenberg, Kuijpers, Dankers en Sanders. 
Dat pastoor Simons de taak van geestelijk adviseur op zich nam, was 
vanzelfsprekend. Een geweldige opsteker voor de jonge vereniging 
was de toezegging door de verzekeringsmaatschappij ‘De Utrecht’ 
die de zogenaamde ‘paardenwei’ als voetbalveld ter beschikking te 
stellen.

Een van de eerste taken van het bestuur betrof de naamgeving, de 
contributie en het clubtenue. De naam Tuldania werd met vrijwel 
algemene stemmen aangenomen en ook de contributie, boven 17 jaar 
40 cent en onder 17 jaar 25 cent per maand, vormde geen obstakel. De 
tenuekeuze duurde wel wat langer. Een blauw shirt met witte kraag, 
zwarte broek en kousen in overeenstemming met het shirt. Mochten 
de shirts niet verkrijgbaar zijn dan zou de keuze geel/zwart worden. 
Het werd uiteindelijk oranje/zwart.
Op zondag 8 september 1946 werd dan het Esbeekse voetbalterrein 
geopend. Dit terrein werd de ‘paardenwei’ genoemd omdat de trek-
paarden van ‘De Utrecht’ hier graasden.
De club was opgericht, het terrein officieel geopend, een krachtig 
bestuur gevormd en de leden toegestroomd. Er waren maar liefst 45 
senior- en 22 juniorleden geregistreerd. Ook was de publieke belang-
stelling meer dan voortreffelijk. De oprichting van de voetbalclub was 
een schot in de roos.
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In 1947 werd het eerste succes gevierd: kampioen in de 2e klasse 
NVB-afdeling Noord-Brabant. Het elftal bestond uit: Cees en Piet 
van Raak, Jo Wezenberg, Jan de Bruijn, Wim van de Biggelaar, Pierre 
van Rijswijk, Cees de Bruin, Cees Moonen, Toon Bissels, Jan van de 
Bruggen en Jo van Rijswijk.

RKSOS (Samenspel Overwint Steeds)

Net zoals in de andere kerkdorpen speelden school en kerk bij de 
oprichting van de Biestse voetbalvereniging vlak na de oorlog een be-
langrijke rol. De oprichtingsbijeenkomst vond plaats in het schoolge-
bouw waar Piet de Graaf hoofdonderwijzer was. Vijfentwintig jonge 
mannen namen op 30 juli 1945 een besluit dat de basis zou vormen 
voor het huidige voetbalgebeuren in Biest-Houtakker. Om naamsver-
warring te voorkomen werd niet gekozen voor de patroonheilige St. 
Antonis maar voor RKSOS, in 1978 werd R.K. vervangen door S.V.

n  Hans van Breukelen steelt de show bij jubileumfeest Tuldania in 1986.
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Gespeeld werd op een veld dat direct aan het Vossenhol ligt maar niet 
voldeed aan de officiële eisen. Zo kon er niet gedoucht worden maar 
moest er gebruik gemaakt worden van een kraantje. Maar daar kwam 
verandering in. 1982 zou een belangrijk jaar in de clubgeschiedenis 
worden omdat in dat jaar sportpark De Stevort een grote gedaante-
verandering onderging: er kwam – na een lange strijd – een prachtig 
nieuw veld bij en er werden nieuwe kleedlokalen in gebruik genomen 
én de kantine en bestuurskamer werden uitgebreid. Met name bij de 
realisatie van de nieuwe kleedlokalen en de uitbreiding van kantine 
en bestuurskamer was zelfwerkzaamheid troef. Voorts kwam achter 
het oudste SOS-veld een nieuwe sportmogelijkheid met de uitbreiding 
van twee tennisbanen. Al met al werd De Stevort, op het sportieve 
vlak, het kloppend hart van Biest-Houtakker.
Als je SVSOS zegt dan noem je in één adem Jos Wijten, geboren te 
Biest-Houtakker. 

n  40-jarig bestaan met rechts een trotse verenigingsman Jos Wijten.
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In 1945 werd hij lid van SVSOS. Na ruim 20 jaar actief voetballer 
te zijn geweest maakte een beenbreuk een eind aan deze loopbaan. 
Op 10 september 1966 werd hij voorzitter van zijn voetbalclub, een 
functie die hij tot 6 juni 1997 heeft vervuld.
Naast de gewone bestuurlijke taken, nam vooral de zorg om een pas-
sende accommodatie een groot deel van zijn tijd in beslag. In 1969 
konden de washokken en schuren verwisseld worden voor een eigen 
clubgebouw. Doch alleen met een nieuw clubgebouw was het niet 
gedaan. In 1970 begonnen de onderhandelingen met Gemeente, Hei-
demij en Regenten van de afdeling Biest-Houtakker over de toekom-
stige locatie. Twaalf jaar duurden deze onderhandelingen. Jos Wijten 
deed zich hierbij kennen als de grote organisator en drijvende kracht. 
In 1982 kwam de bekroning van alle inspanningen. Op 15 augustus 
vond de feestelijke opening plaats van een prachtig sportcomplex ‘De 
Stevort’. In 1985 werd Jos Wijten uitverkozen tot Beeks Sportman van 
het jaar. Op 12 mei 2009 overleed hij.

n  Opening van sportpark De Stevort in 1982.



202 Voeten die spreken

Zaalvoetbal

Zaalvoetbal is nog een relatief jonge sport. Ontstaan in de ja-
ren dertig in Argentinië en in de jaren zestig overgewaaid 
naar Nederland. Vanaf 1968 is zaalvoetbal onderdeel van de 

KNVB. In het buitenland heet de sport futsal (futbol = voetbal en sala 
= zaal).

De opening van de Hispohal op 24 april 1971 is van grote betekenis 
geweest voor het zaalvoetbal. Bekende voetballers als Roel Wiersma 
en Fons van Wisse speelden ’s avonds mee tijdens de eerste zaalvoet-
balwedstrijd aldaar.
Na een paar jaar onderling gespeeld te hebben, vond het Beekse zaal-
voetbal in 1974 aansluiting bij de KNVB. De sport was in de gemeente 
al snel geliefd. Zo werd er in 1974 gestart met 8 teams. In 1995 was dit 
al opgelopen tot 32 teams. Een aantal teams uit die tijd: 
Belinda Boys, F. van Hees Sport, Den Hemel, FC Hoca, JPS, FC Mo-
lenberg, Nico v/d Wouw Sport, RKDSV, FC Trap, FC Trefpunt, Tul-
dania, Verhoeven Sport, VWC, WSC ’70, Zigenhorn Sport. De Kort 
Schilderwerken, FC Renco.



203Voeten die spreken

Vooral in de beginfase bezorgde de beschikbaarheid van de Hispo-
hal kopzorgen. Pas nadat de Hiltenhal in gebruik werd genomen en 
tennis uit de Hispohal verdween, ontstond er meer capaciteit. Begin 
jaren 80 werd afscheid genomen van de KNVB die steeds meer con-

n  Zaalvoetbal in de Hispohal waar in hoogtijdagen 32 zaalvoetbalteams actief 
waren.
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tributie verlangde voor haar opgelegde ‘service’. Zo was er een verbod 
op sponsornamen op de shirts en was er een verplicht abonnement 
op het blad ‘Voetbal Totaal’. Met als gevolg veel irritatie en de drang 
om onafhankelijk te zijn. Een afscheiding lag steeds meer voor de 
hand en in 1982 was het zover dat de Hilvarenbeekse zaalvoetbal-
bond (HZVB) werd opgericht ten overstaan van Notaris Vergouwen. 
Henk Daelmans, Geert van Geijn, Pierre Hettema, Fons van Luffelen, 
Gerrit Spapens en Ad van Steen waren de initiatiefnemers.
Na een korte flirt met de Nederlandse Zaalvoetbalbond werd ook deze 
samenwerking stopgezet. Aansluiting bij de Nederlandse Culturele 
Sportbond (NCS) betekende gunstige verzekeringsvoorwaarden en 
belangenbehartiging door de Nederlandse Sportfederatie. Dit laatste 
bracht uitkomst in de vete met de KNVB.

Toch was het niet alleen Halleluja. In het jaar 1989 was het zelfs crisis. 
Opheffing dreigde omdat de bestuursleden Jos van Doormaal (secre-
taris), Fons van Luffelen (competitieleider) en Henk Hufken (scheids-
rechterzaken) ermee stopten. Gelukkig konden tijdig de ontstane 
vacatures ingevuld worden.

Reeds in 1990 bij de voorbereiding van de festiviteiten rondom het 
20-jarig bestaan van het zaalvoetbal in Hilvarenbeek kwam het idee 
ter sprake om een jubileumboek over het Hilvarenbeekse zaalvoetbal 
samen te stellen. Er werd toen afgesproken dat een dergelijk boek 
beter op zijn plaats zou zijn bij het vieren van het 25-jarig bestaan. 
Aldus geschiedde. Tijdens de algemene ledenvergadering in 1995 
werd een commissie in het leven geroepen onder voorzitterschap van 
Peter Abrahams. Treffend werd de ontwikkeling van het zaalvoetbal 
in Hilvarenbeek, zowel in bestuurlijk als in sportief opzicht op papier 
gezet.
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Kermisvoetbal

Vanaf 1961 tot 2011 vond daags voordat de Beekse kermis 
begon een voetbalwedstrijd plaats tussen de kermisex-
ploitanten en een team afgevaardigden van de gemeente 

Hilvarenbeek. Een van de weinige gemeenten waar zoiets georgani-
seerd werd. Nico Toonen was de drijvende kracht. Waren er spelers 
te kort dan kwamen de kinderen van ambtenaren in aanmerking. De 
sfeer was altijd gezellig, vooral na afloop bij Betje Ketel aan de tap op 
de Vrijthof. De laatste wedstrijd was tevens het vijftig jarig jubileum.

n  Tot 2010 was kermisvoetbal een traditie vóór het begin van de Beekse kermis.
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Tafelvoetbal

Elke laatste week van oktober viert nostalgie bij café Ome Toon 
hoogtij.

Tafelvoetbal werd uitgevonden in Frankrijk zo rond 1900. De tafel-
voetbalsport ontwikkelde zich pas echt toen het een hulpmiddel bleek 
te zijn bij het revalidatieproces van oorlogsveteranen. Er werden na-
melijk grote successen geboekt met het verbeteren van de oog-hand-
coördinatie. Onder de namen foosball (VS), kicker (Duitsland), me-
tagol (Argentinië), billiardino (Italië) en bakken (Vlaanderen) is de 
sport wereldwijd bekend.

Begin jaren tachtig was het een vertrouwd beeld in de plaatselijke 
cafés. Een biljart, een gokkast en tafelvoetbalspel maakten deel uit van 
de inrichting. Zo kon er in de cafés d’n Bolk, ’t Schouwke. ’t Snoekske, 
den Horst, en het Mussennest getafelvoetbald worden. En wel op de 
enige echte tafels met houten poppen, een glazen veld en een balletje 
van kurk. Dit beeld kwam weer boven bij Hans Hesselmans, Toine 
Smolders en Lennart de Graaf toen die in 2009 als navolging op de 
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ooit gehouden Biestse Volksfeesten weer eens een nostalgisch kneu-
terige avond wilden organiseren. Natuurlijk hoorde daar tafelvoetbal 
ook bij. 

Nooit zullen ze hebben kunnen bevroeden dat het uit zou groeien tot 
een tafelvoetbaltoernooi waaraan door 70 teams wordt deelgenomen. 
Gespeeld wordt in vier categorieën: mannen, vrouwen, pubers en 
kinderen. De kinderen spelen ’s middags voorafgaand aan het grote 
toernooi. De organisatoren beschikken zelf over zes tafelvoetbaltafels, 
drie stuks komen van derden. Allemaal toptafels zoals vroeger. 
Begonnen werd in een tent naast de kerk. Inmiddels wordt het toer-
nooi de laatste jaren gespeeld bij café Ome Toon. De internationale 
bekendheid is verkregen door een aantal Belgische deelnemers die de 
weg naar Biest-Houtakker inmiddels weten te vinden. En met succes 
want menigmaal gaan ze met de prijzen aan de haal.

n  Zeventig teams strijden voor de begeerde titel.
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Rijvereniging 
Wilhelmina: al 
vanaf 1926 te 

paard

In de twintiger jaren reden de jonge boeren op hun landbouw-
paarden in los-vast verband gezamenlijk ritten, bijvoorbeeld naar 
‘De Beerse Bak’. Veel ouderen herinneren zich ook het ringsteken 

op het Vrijthof en de ruiterfeesten tussen de verenigingen die bij de 
Noord Brabantse Boerenbond waren aangesloten. In juli 1926 waren 
het de heren Abrahams, Damen, Van Gool, Van Rooij en Witlox die 
het initiatief namen een rijvereniging in Hilvarenbeek op te richten. 
De eerste commandant was Koop van Gestel alias Koop van Bordjes. 
Van een regelmatig concoursbezoek was in die tijd nog geen sprake. 
Op de ruiterfeesten was dressuur bijzaak. De ruiters beijverden zich 
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om het volk te boeien met wat circuswerk. Dit spektakelwerk gebeur-
de allemaal op of over de ruggen van de koudbloedpaarden, waarmee 
door de week het werk werd gedaan. Het volk betaalde entree en zo 
werd de kas goed gevuld. Het eerste concours dat in Hilvarenbeek 
gehouden is, was in 1932 tegenover café Van Dal. De entree bedroeg 
twee kwartjes en een pilsje kostte een dubbeltje. Men bouwde zelfs 
twee verschillende parkoersen te weten een voor de Belsen en een 
voor de luxepaarden. In deze tijd werd ook het diploma rijvaardig-
heid in het leven geroepen.
In 1938 hield men in Hilvarenbeek een groot concours in het kader 
van het 10-jarig bestaan van de Bond van Landelijke Rijverenigingen 

n  Ter gelegenheid van de viering van het tweede lustrum van de Bond van de 
landelijke rijverenigingen van de NCB werd in juli 1938 een groot ruiterfeest 
georganiseerd.
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van de NCB. Dit festijn duurde twee dagen en bezoekende ruiters 
werden met hun paarden ingekwartierd. 

Daarna kwamen de sombere oorlogsjaren en de activiteiten kwamen 
stil te liggen. In 1945 werd de draad weer opgepakt en waren er weer 
veel activiteiten waaronder het Torenspel. Steef Dirkx was toen com-
mandant en voorzitter, en de vereniging bestond uit twee achttallen. 
Het tweede achttal werd gecommandeerd door Bart Ketelaars. De 
ombuiging naar de luxepaarden had zich inmiddels geheel voltrok-
ken. Het enige wat zo nu en dan roet in het eten gooide was de ver-
koop van een paard dat net afgericht was voor het achttal. Maar het 
ledental liep terug. De groei was eruit en niet alleen in Hilvarenbeek. 
Ook in naburige dorpen liep het terug. Halverwege de jaren vijftig 
kwam hier gelukkig verandering in en werd met name de dressuur 
weer opgepakt. Van 1956 tot 1963 was Wim Bruurs commandant en 
Janus van Dal voorzitter. Achtereenvolgend traden de volgende com-
mandanten aan: Jan Abrahams, Bart Ketelaars, Geert van de Ven en 
in 1986 Annet Woestenberg als eerste commandante.

Al lang is er dan een grote wens van de paardensportverenigingen 
om over een eigen accommodatie te kunnen beschikken met de mo-
gelijkheid een eigen rijhal te realiseren. Maar de onderhandelingen 
verliepen moeizaam. Wel lag er bij de gemeente een plan van de heer 
en mevrouw Van Haaren om op commerciële basis een manege aan 
het Klein Loo te bouwen en te exploiteren. Deze plannen werden 
toegejuicht door de paardensportverenigingen. Hierdoor werd de 
bouw van een eigen toekomstige overdekte rijhal wellicht overbodig 
en konden zij genoegen nemen met de inrichting van uitsluitend een 
aantal buitenbakken. Nadrukkelijk werd gesteld dat de kosten voor 
de verenigingen te hoog zouden oplopen indien ’s zomers ook buiten-
accommodatie van een particuliere manege ingehuurd zou moeten 
worden, los van andere praktische gebruiksmogelijkheden. Men wilde 
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ongebonden zijn. Tegen het inhuren van oefenuren in de manege 
tijdens de wintermaanden had men geen bezwaar. Men betaalde nu 
ook aan manege De Broeksie in Esbeek. Van Haaren stond een com-
merciële exploitatie voor. Om het rendabel te maken zou de verhuur 
van rijruimte gecombineerd gaan worden met een paardenstalling, 
het geven van rijlessen en de verhuur van paarden aan particulieren. 
De ponyclub opteerde voor accommodatieruimte in de omgeving van 
het KPJ-gebouw. Volgens de gemeente waren de gewenste oplossingen 
niet eenvoudig te realiseren. De omgeving rondom het KPJ-gebouw 
was problematisch gezien de geplande toekomstige woningbouw. En 
de locatie van een manege aan het Klein Loo stuitte op planologische 
bezwaren vanwege het te handhaven open en cultuurhistorisch waar-
devolle karakter van dit gebied.

Zeg je Wim Bruurs dan zeg je meteen rijvereniging Wilhelmina. 
Direct na de bevrijding werd hij lid en was velen jaren actief als ruiter 
op concoursen en wedstrijden. Tot aan het moment dat zijn eigen 
kinderen pony leerden rijden en lid werden van de ponyclub zat hij in 
het zadel. Zijn hart bleef bij de vereniging en dus zette hij zich vanaf 
die tijd op diverse gebieden in voor de vereniging. Zo is hij jaren-
lang commandant geweest en daarnaast bestuurslid. Ook als jurylid 
was hij op menig concours aanwezig. Op zijn zeventigste verjaardag 
moest hij gezien de reglementen daarmee stoppen. Wat moet het hem 
deugd gedaan hebben zijn grote passie over te hebben kunnen dragen 
op zijn nageslacht.

Ponyclub Wilhelmina kampte in 1980 met grote problemen op het 
gebied van voldoende terreinen om te kunnen rijden. Het bestuur had 
al haar improvisatietalent nodig om de ponyclub met 60 jeugdleden 
draaiende te houden. Men was te veel afhankelijk geworden van de 
goedwillende medewerking van particulieren. De huidige ruimte was 
gewoon te klein, om over de verdere accommodatie, die wenselijk is, 
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nog te zwijgen. Er dreigde een ledenstop. Aan het college werd via de 
Sportraad een stuk terrein gevraagd ter grootte van 1,5 tot 2 hectare. 
Acht jaar later was het zover en was het een feestelijke dag voor de 
ponyclub en rijvereniging Wilhelmina. Aan de Goirlesedijk, aan de 
rand van sportpark ‘De Roodloop’ werd de sportaccommodatie van 
zowel de rijvereniging als ponyclub officieel in gebruik genomen. Dat 
gebeurde na een dag waarop allerlei spelen op het terrein van de ver-
enigingen plaatsvonden zoals ringsteken, stoelendans, estafette met 
water overbrengen. Dit alles gebeurde met en op pony’s en paarden. 
Helaas waren de weergoden de organisatoren slecht gezind. Dat had 
tot gevolg dat de belangstelling aan de magere kant was. ’s Avonds 
was de uit- en inspanningsplaats voor paarden gevuld met de leden 
van zowel de ponyclub de rijvereniging en genodigden. Van deze 
overdekte plaats, gelegen pal naast het oefenterrein, was de open zijde 
van het gebouw afgeschermd met grote stukken zeil. De overdekte 
accommodatie omvatte voorts nog een ruime kantine. Ook aan de 
bezoekers van het complex was gedacht door het inrichten van een 
ruime parkeergelegenheid. Door de gezamenlijke inspanning kon de 
overdekte accommodatie gerealiseerd worden. Samen werd in eigen 
beheer het pand opgetrokken. Dat gebeurde overigens onder een 
overkoepelend bestuur. De voorzitter van deze stichting, de heer W. 
van Acker, sprak het openingswoord uit. Hij gaf een overzicht van 
de geschiedenis van de totstandkoming van deze definitieve bestem-
ming voor de Beekse paardensport. Immers jarenlang zwierven de 
paardensportliefhebbers van hot naar her. Nu eens beschikten ze over 
een geschikt terrein, maar moesten daar weer verdwijnen, dan weer 
moest de paardensport bedreven worden op een veld waarvan de 
ondergrond onvoldoende geschikt was. Tenslotte wees de gemeente 
Hilvarenbeek op 7 juni 1988 het huidige terrein toe. Daarmee waren 
de problemen nog niet van de baan. De provincie wilde geen toestem-
ming geven voor een gebouw op die plaats. Het was immers buiten-
gebied met een agrarische bestemming. Daarnaast bleek het terrein 
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waarop gesport moest worden zodanig van structuur dat grondige 
drainage noodzakelijk bleek. Maar voor alle problemen werden 
oplossingen gevonden en op 7 juni 1993 werd de bouwvergunning 
afgegeven. De inzet van de leden leidde ertoe dat er iets moois verrees. 
Maar de financiën bleken, zoals immer, het hete hangijzer. Dankzij 
onder meer de Van Spreeuwelstichting, de Rabobank en de gemeente 
Hilvarenbeek werden ook deze hobbels genomen en kon het naam-
bord ‘Wilhelmina’s Honk’ worden aangebracht.
Plannen voor de toekomst waren er nog genoeg. Beide verenigingen 
droegen de naam Wilhelmina en omdat van hetzelfde complex ge-
bruik gemaakt werd zou het bestuurlijk meer dan wenselijk zijn om 
alles onder één bestuur te laten ressorteren. Daarnaast was het zo, 
dat de bouw van het huidige onderkomen, gerealiseerd werd met een 
visie op de verdere toekomst. Want ook ’s winters wilden ze hun sport 
blijven beoefenen. Daarvoor ontbrak nog een overdekt terrein. Al met 
al kwam er zo een einde aan de zeventigjarige zwerftocht door Hil-
varenbeek waarbij de vereniging alle hoeken van Beek heeft gezien. 
Zo oefende men een tijd in de buurt van de jeugdboerderij, op het 
industrieterrein bij de Geul, in het Groot Loo en aan de Esbeekseweg.
Anno 2017 bestaat RSV Wilhelmina uit 60 ruiters. De ruitersportver-
eniging heeft inmiddels de beschikking over een eigen rijhal met een 
uitgebreide kantine. Het bestuur en de leden dragen samen zorg voor 
de exploitatie en onderhoud van het terrein. Eind 2017 kreeg de ver-
eniging de beschikking over het fraaie hekwerk dat rondom de oude 
schoollocaties van de Driehoek en de Adrianus stond. De omheining 
werd bemachtigd door een ruil op de Beursvloer. 

Vanaf 1945 tot aan zijn overlijden in 1997 was Janus van Dal het ge-
zicht van ruitersportvereniging Wilhelmina. Als oud-commandant, 
jurylid en oud-voorzitter heeft hij een grote stempel gedrukt op de 
vereniging. Terecht was hij dan ook erelid.
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Paardensport kent een brede belangstelling

Naast rijvereniging Wilhelmina is rijvereniging Taxandria eveneens 
een vereniging van het eerste uur. PSV Taxandria bestaat al vanaf 
1925. Een van de oprichters was Jan Kroot, een paardenman in hart 
en nieren. Hij was ook een van de grondleggers voor de oprichting van 
Ponyclub Jong Taxandria 1967. In 1980 kregen ze hun eigen manege. 
Inmiddels zijn beide verenigingen opgegaan in Paardensportvereni-
ging Taxandria met 80 leden. Een andere Pony- en Paardensportver-
eniging is PPH uit Haghorst.

PHH bestaat uit twee onderdelen: ponyclub ’t Wit Paardje en paarden-
sportvereniging De Horstdravers. De ponyclub vindt zijn oorsprong 
in 1968 onder de naam De Horstdravertjes. Een aantal mensen nam 
het initiatief om deel te kunnen nemen aan wedstrijden. Hierbij speel-
den Jan op ’t Hoog, Harry Derks, Jos Jansen en Sjak Rombouts een 
grote rol. Zij vormden het bestuur van het eerste uur. Geoefend werd 

n  Haghorst, manege Het Witte Paardje.
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op een weiland bij het kanaal in de buurt van de zwaaikom. De ruiters 
deden voornamelijk aan afdelingsdressuur en individuele dressuur. 
Er werden alleen witte pony’s toegelaten. In de hoogtijdagen bestond 
de club uit zestien schimmels die twee achttallen vormden. Al snel 
ontstond de behoefte aan een overdekte rijhal, waar de leden ook 
bij slecht weer terecht konden. Hiervoor werd een nertsenkwekerij 
aangekocht door Jan op ’t Hoog en geplaatst bij de kalverenboerderij 
van de familie. Dit was een van de eerste maneges in de regio waar 
ponylessen werden gegeven. Ook voor kinderen zonder pony. Deze 
kinderen stroomden vervolgens door naar de ponyclub en hiermee 
werd het een vereniging met een functie voor de hele regio. Eind jaren 
zeventig vindt er een splitsing plaats binnen de ponyclub. De ene helft 
gaat door onder de naam De Horstdravertjes. De andere groep blijft 
zijn thuisbasis houden bij manege ’t Wit Paardje en gaat verder onder 
de naam PC ’t Schimmeltje. Dit terwijl de eis van de club om alleen 
nog witte pony’s toe te laten niet meer helemaal vol te houden bleek.

Talent uit Haghorst

Manoek Linssen (15) werd genomineerd voor Sporttalent 2017. Ze 
begon op haar zesde jaar bij Manege ’t Wit Paardje met lessen. Drie 
jaar later werd ze met haar eigen pony Flyer lid van de ponyclub. 
Zowel individueel als in teamverband won ze met Flyer veel prijzen. 
Sinds haar 13e jaar rijdt ze op haar pony Floor waarmee ze meteen 
Brabants Kampioen werd. Sinds begin 2017 rijdt ze ook op de vierja-
rige Jacco een volle broer van Floor. Kortom een dressuurruiter waar 
ze bij ponyclub ’t Wit Paardje erg trots op zijn.

Ook in Hilvarenbeek en wel aan het Laag Spul bij ‘De Bikse Ruiters’ 
kunnen kinderen terecht om de paardensport uit te oefenen. In 1998 
ging de vereniging van start. De club begon met negen jeugdleden en 
heel veel enthousiaste volwassenen om alles in goede banen te leiden. 
Het bestuur bestond toen uit Dré van Dal, Paul de Lepper en Jan de 
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Bresser. De familie Van Gestel stelde het oefenterrein, de kantine en 
een veewagen ter beschikking. In 2006 wonnen ze de prijs voor de 
beste sportploeg van de gemeente Hilvarenbeek. Al vanaf het eerste 
jaar worden er veel activiteiten georganiseerd waaronder het populai-
re ponycamp.

Esbeek zonder rijvereniging

Na 60 jaar rijplezier stopt rijvereniging RSV Esbeek in 2017 door 
gebrek aan leden. In 1978 werd de vereniging door Wim Abrahams 
bij de Broeksie in de Groenstraat opgericht. Het werd een florerende 
vereniging met een eigen clubhuis. Kempische toppers als Imke Bar-
tels, Harrie Smolders en Will Schellekens legden er de basis van hun 
carrière.
In 1999 fuseerden ponyclub De Vrolijke Rakkers en rijvereniging De 
Paardenvriend. Met een 50-tal leden werd er op hoog niveau gepres-
teerd. Vanaf 2006 ging het echter bergafwaarts toen de manege in 

n  Manoek Linssen trotse winnares.
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niet Esbeekse handen kwam. Tot eind 2017 werd er nog maar met 
een handvol leden gereden tot er tenslotte de stekker eruit werd ge-
trokken. Een hard gelag voor al de vrijwilligers waaronder Marion 
Kluijtmans die al vanaf 1989 secretaris was.
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Duivensport voor 
de slechtvalk

Uit alle culturen vertellen geschiedkundige geschriften over 
de band tussen mens en postduif. Het is bekend dat deze 
vogels ook op zee hun goede diensten bewezen. Vissers uit 

landen rondom de Middellandse Zee namen ze al mee op hun boten. 
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Bij het aanvaarden van de thuisreis lieten zij ze los om aan dorpsge-
noten te laten weten dat alles in gereedheid gebracht kon worden voor 
het verwerken van de vangst. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog deden 
de dieren dienst als koerier. Tenminste 3000 soldaten en 150 officie-
ren waren in touw voor de alleen al 54.000 Amerikaanse postduiven.

Geschiedenis postduivenhoudervereniging De Reisduif 

De Beekse geschiedenis gaat terug tot de 19e eeuw. Op zich is dat 
niet verwonderlijk want de vorm van het overbrengen van berichten 
is bekend. ‘De Luchtbode’ was dan ook de toepasselijke naam van 
de kleine vereniging die gehuisvest was in café Bogaers aan de Gel-
derstraat. Duiven werden toen nog in hokken gedragen op de rug, 
en zo naar hun bestemming gebracht. Later namen hondenkarren 
en rijwielen die last over en nog later, paard en wagen. In 1918, ont-
stond een nieuwe vereniging die de naam ‘Reisduif ’ ging dragen. 
Na verscheidene clublokalen te hebben gekend vond men tenslotte 
een definitieve stek in het gelijknamige café aan de Bloemenstraat. 
Kort na de oprichting splitste zich een gedeelte af, die als nieuwe ver-
eniging onder de naam ‘De Postduif ’ verder ging. In 1930 werden 
de beide duivenverenigingen weer herenigd. Een dieptepunt in de 
verenigingsgeschiedenis vormde de Tweede Wereldoorlog. Duiven-
liefhebbers moesten hun dieren ombrengen omdat de Duitsers bang 
waren dat ze voor spionagedoeleinden zouden worden gebruikt. Als 
bewijs voor hun dood golden de afgesneden poten die men op het 
gemeentehuis moest inleveren. Enkele duivenliefhebbers lieten hun 
dieren onderduiken, maar de meesten volgden het bevel op. Na de 
oorlog werden de hokken weer, met veelal in België gekochte duiven, 
bevolkt. De sport maakte vervolgens een sterke groei door totdat in 
de jaren tachtig een kentering optrad.

Eind jaren zeventig telde de vereniging nog 70 leden. Het bestuur be-
stond uit P. Hamers (vz), G. Spapens (secr.) en A. Mutsaers (penning-
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meester). Marinus van Beek (1886) was met zijn 92 jaar het oudste 
lid. De onderlinge vriendschapsband was erg belangrijk. Vooral het 
samenkomen in het clublokaal bij het afhalen en inleveren van de 
klokken was een telkens terugkerend genoegen.

Piet Hamers en De Reisduif

In 1933 kwam Piet Hamers bij de postduivenvereniging. Toen nam 
hij de kooi over van zijn overleden broer Giel. Al eerder was hij met 
postduiven bezig. In zijn schooljaren had hij een kist tegen de muur 

n  Staand v.l.n.r.: Walter van Gestel, Twan Hoozemans, Janus van Trier, Jan van 
Raak, Toon Abrahams, Sjef Smolders. Zittend v.l.n.r.: Gerrit Spapens, Piet 
Hamers en Antoon Mutsaers.
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van de ouderlijke woning getimmerd waarin hij zijn eerste duiven 
hield. Met leeftijdsgenoten organiseerden ze dan zelf wedstrijdjes, 
waarbij een wekker als klok dienstdeed en waarbij de eerste prijs be-
stond uit de eer van de rest. Het voorzitterschap van De Reisduif heeft 
hij ongeveer 30 jaar bekleed. Toen hij zeventig werd, vond hij het tijd 
de voorzittershamer over te dragen. Een grote kooi heeft hij zelf nooit 
gehad. Toch haalde hij heel wat prijzen binnen. Het mooiste van de 
duivensport was voor Piet Hamers het terugkomen van de duiven op 
de klep. “Ik zag bij de toren al of het een duif van mij was. We zaten 
dan dikwijls hier op de bank in de tuin met enkele mensen op ze te 
wachten.”

Alfons van Luffelen lid vanaf 1957

In een interview half jaren negentig sprak een van de actieve leden 
Alfons van Luffelen enthousiast maar zorgelijk over zijn grote hobby:
“De vereniging is aan het vergrijzen en het ledenaantal loopt flink 
terug. Een grote reden betreft de kosten. Een hok van enkele dui-
zenden guldens, voer, transport en inleg bij wedstrijden is niet door 
iedereen op te brengen. Maar waar een wil is, is een weg. Het kan 
natuurlijk ook goedkoper. Zelf een hok timmeren en een koppeltje 
duiven van een van de oudere leden zien te bemachtigen. Ik word 
wel eens gevraagd wat nu de aantrekkingskracht van de duivensport 
is? Voor de een is het kweken van jonge duiven en de zorg voor het 
broedsel één aspect, voor anderen is weer het wedstrijdelelement be-
langrijk. Het lossen van de duiven op grote afstand waarna ze terug-
vliegen naar hun hokken. Dat is een spannende race: wie is het snelste 
terug. Iedere duivenhouder moet zelf wel duiven fokken om ook wat 
geld binnen te krijgen. Want duiven hebben niet het eeuwige leven 
en bovendien komen er ook herhaaldelijk enkele duiven niet terug. 
Twintig koppels leveren per jaar 35 jonge duiven op. Per jaar raak ik 
er tussen de 10% en 30% kwijt. Het is dus nodig om mijn hokken op 
peil te houden. Het is met duiven net als met renpaarden. Als ze veel 
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presteren worden ze veel waard. Bovendien kan er verder mee gefokt 
worden. De genetische eigenschappen van de ouders gaan over op de 
jongen. Dat het aantal liefhebbers afneemt, is jammer want het blijft 
namelijk een boeiende sport.”

Nostalgisch geluid van duivenliefhebber Gust Naaijkens

“De hondenclub is weg, de vogeltjesclub is opgeheven en er is ook 
geen konijnenclub meer. De toekomst voor de duivenliefhebbers ziet 
er niet anders uit. In 1992 waren er landelijk nog 55.000 duivenhou-
ders, twintig jaar later al 35.000 minder.
Van de duivenclub ‘De Reisduif ’ zijn nog maar tien leden actief in 
Hart van Brabant waaronder Hamers, de Brouwer, Castelijn, Scheirs, 
Van Wezel, Woestenberg, de Lepper, Baselmans, en Abrahams.
Jammer, het is en blijft een geweldige hobby. Maar let wel, duiven 
houden doe je zeven dagen per week en 24 uur per dag. Vijf dagen 

n  Duivenkooi met Harry Kennis (links) en Gust Naaijkens.
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achtereen verzorg je je duiven goed om ze vervolgens vrijdags de 
mand in te kunnen doen en ze na een tocht van 100 tot 300 km weer 
op het plankje te zien terugkomen.”

“Zelf ben ik een groot duivenliefhebber. Zowel de liefde voor de 
duiven als voor de bakkersstiel erfde ik van mijn vader. Tot zijn 
overlijden in 1985 heb ik hem bij de beoefening van de duivensport 
terzijde gestaan. Hij voelde zich in die tijd nooit zo bij de vereniging 
betrokken, omdat hun inzichten niet strookten met de zijne. Na zijn 
overlijden ben ik met de duivensport verder gegaan. De resultaten 
waren tot die tijd maar matig geweest. Maar daar kwam verandering 
in. Plaats- en clubgenoot Harry Kennis hielp me aan duiven en gaf me 
adviezen. En met succes want mijn duiven waaronder de ‘beroemde’ 

Zanger Jo Hoogendoorn maakte er een mooi liedje over

Daar komt munne witpen aan
Daar komt munne witpen aan
Ziede gij dat beestje met z’n vleugels slaan?

Als het zondagmorgen is
En de lucht helder en fris
Dan is het leven mooi
Staat de melker bij zijn kooi

Hij tuurt dan naar de lucht
Want z’n duif zit op de vlucht
En dan roept ie heel spontaan
Kijk, kijk daar komt ie aan.
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Boudewijn zorgden voor prijzen op lange afstandsvluchten uit Creil, 
Peronne, Limoges of Chateauroux.”

Sombere toekomst

De Beekse duivenmelkers kijken machteloos toe. Slechtvalken die 
hoog in de toren van de Sint-Petrus –Bandenkerk huizen, veroorza-
ken veel ellende. De duivenmelkers zijn de klos. Duivenmelker Erik 
Cornelissen in het Brabants Dagblad: “Onze duiven zijn voor de 
slechtvalken een vliegende snackbar.”
Een oude sport met veel toegewijde liefhebbers staat onder druk.

Duivenweetjes

‘Duivenmelker’ heeft niets met duivenmelk van doen. Het woord 
melken is hier een nabootsing van het begrip geiten melken. Iemand 
die dieren kweekt om van de opbrengst te leven. Het heeft ook een 
denigrerende klank zoals bij iemand uitmelken (arm maken) en huis-
jesmelker (woningen verhuren tegen woekerprijzen). 
Maar waar komt het dan wel vandaan?
Er zijn altijd wel duivenliefhebbers die voor of na het inmanden soms 
eindeloos blijven ‘melken’ over de kansen die er voor een bepaalde 
vlucht wel bestonden.

Het weer heeft niet alleen invloed op het oriënteren en navigeren van 
de duif maar ook op een meer of minder afwijkende vlieglijn. Goede 
vliegers zullen de luchtlagen opzoeken waarvan zij het meeste profijt 
hebben. Bij wind mee zitten ze hoog in de lucht waar de windkracht 
het sterkste is. Hebben zij de wind op kop, dan zullen ze laag over het 
landschap gaan omdat de wind daar geen vrij spel heeft en de kracht 
wordt gebroken door allerlei obstakels.
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Badminton

Badminton wordt beschouwd als een van de zwaarste en ver-
moeiendste sporten. Het is een Olympische sport. De snel-
heid van een shuttle kan wel driehonderd kilometer per uur 

halen èn het feit dat de shuttle de grond niet mag raken zijn de voor-
naamste redenen dat het tot een van de intensiefste sporten behoort. 
Vaak denken mensen dat badminton een sport is voor op de camping 
die weinig inspanning vereist. Het tegendeel is echter waar. Vroeger 
heette badminton pluimbal. Ruim 2000 jaar geleden vonden Aziaten 
het leuk om met een racket een pluimballetje naar elkaar toe te slaan. 
Later in de 16e eeuw speelde de aristocratie ‘pluimbal’. Een racket met 
snaren van geoliede draad en een licht kurken dopje met veren. In 
1873 besloot de Engelse hertog van Beaufort de regels officieel vast te 
leggen.

Badminton in Beek

Vanuit een pingpongballende vereniging Hita werd in 1972 de 
badmintonclub opgericht. Een aantal leden kwam op het idee ook 
aan badminton te gaan doen naast de tafeltennistak. Een ‘twee-in- 
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één-vereniging’. In augustus 1971 werd van start gegaan in de nieuwe 
Hispohal. 

Twee maal drie banen aan iedere kant en daar de tafeltennistafels 
tussen in. Al spoedig bleek dat het enthousiasme van de tafeltennis-
sers was verdwenen en ze liepen van tafeltennis over naar badminton. 
Op 29 juni 1972 was de dag dat de badmintonclub Hilvarenbeek 
begon. Een naam die in december dat jaar officieel bevestigd werd bij 
de notaris. 
Vanaf het begin was het al een flinke vereniging met 8 kleintjes, 28 
junioren, 70 senioren plus ook nog eens een wachtlijst. Op 14 decem-
ber dat jaar werd de vereniging bij notaris Murray vastgelegd. Het 
allereerste bestuur bestond uit: Pieter van Ham, Marianne Kuijpers, 

n  De leden van de badmintonclub waren een van de eerste gebruikers in de 
nieuwe Hispohal.
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Fons van Beurden, Mieke Schijvers, John Elward, Albert van Hoof en 
Dries Kuijpers.

Situatie in 2017

Naast het sportieve element is BC Hilvarenbeek vooral een sociale 
sportclub met een hoge mate van gezelligheid. Onder voorzitterschap 
van Leo Harpe is het aantal leden weliswaar afgenomen maar de laat-
ste jaren wel gestabiliseerd. Van de 53 leden waaronder 31 senioren, 
15 junioren en 7 G-sporters zijn er vier competitieteams die uitkomen 
in de Bossche badmintoncompetitie. De Beekse toppers spelen op het 
op drie na hoogste niveau.
De vereniging telt vijf ereleden: Bas Bakker, Wil Hoogheim, Pieter 
van Ham, Riet Vugts en Tineke Elward. Deze laatste was al lid voor-

n  Ereleden v.l.n.r: Bas Bakker, Wil Hoogheim, Pieter van Ham, Riet Vugts en 
Tineke Elward.
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dat de verenigingsakte gepasseerd was bij de notaris. Ook heeft ze tot 
nu toe, 45 jaar later, alle knipsels en foto’s nauwkeurig bewaard.
Voor al haar werkzaamheden voor- en achter de schermen ontving 
zij in 1978 de titel Rabo Sportvrijwilliger van het jaar. Voor haar geen 
reden een stapje terug te doen want als begeleidster van de g-badmin-
tonners is ze nog steeds een onmisbare schakel. Al eerder proefde de 
vereniging aan het fenomeen rolstoelbadminton. Een demonstratie 
in de Hispohal onder leiding van Corry van Laarhoven, trainster 
en coach van 15 rolstoelbadmintonners,  wekte een golf van ontzag. 
Wat een kanjers om op vier wielen te badmintonnen. In een clubblad 
blikte een lid van de vereniging, waarvan de naam niet genoteerd 
stond, terug op deze ervaring.

“Ik wil nog even terugkijken naar het rolstoelbadminton. Als je het 
hebt over motivatie en betrokkenheid met je medemens, dan werd 
daar toch wel een mooi staaltje van gedemonstreerd door Corry. 
Gewoon door toeval in contact gekomen met mindervalide mensen, 
je dan realiseren dat je het zelf een stuk makkelijker en beter hebt. 
Vervolgens al je energie in de strijd gooien om deze sporters te laten 
functioneren. Een van de gehandicaptensporters  was een zekere Piet. 
Hij was boer geweest, had altijd hard gewerkt en nooit tijd gehad voor 
sport of een sociaal leven. Werken was het devies. Te vroeg verliest 
hij zijn vrouw. Hij werkt zich vervolgens letterlijk en figuurlijk een 
breuk en raakt arbeidsongeschikt. Vervolgens valt hij in een enorm 
isolement, kent maar weinig mensen en weet nergens anders de weg 
dan op de boerderij. De huisarts adviseert hem aan aangepaste sport 
te doen en zo kwam hij in aanraking met Corry. Een lot uit de loterij. 
Inmiddels is badminton zijn lust en zijn leven. Piet leeft weer.”
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Squash

’Speel geen squash om Fit te worden,  

word Fit voordat je gaat squashen.’

Bron onbekend

Rondom het ontstaan van Squash in 1865 bestaan verschillen-
de beweringen. De een denkt dat het ontstaan is in de be-
faamde kostschool Harrow in Engeland waar jongens het 

zouden spelen terwijl ze op een ‘racketsbaan’, de huidige tennisbaan, 
stonden te wachten. Weer anderen zijn van mening dat de ontwikke-
ling van de sport plaatsvond op de binnenplaats van een gevangenis 
door steeds een bal tegen de gevangenismuren te slaan.
De eerste spelregels en de eerste baan zijn wel in Harrow ontwikkeld. 
Vanuit de eerder genoemde kostschool sloeg de squashvlam over naar 
andere voorname kostscholen en de grote universiteitssteden Oxford 
en Cambridge. Vanuit deze kostscholen trok squash met de ex-stu-
denten mee naar Londen en de koloniën. Ook in Egypte werd door 
de hoge ambtenaren en militairen gespeeld. In 1939 zocht de Royal 
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Air Force (RAF) een sport, die aan een aantal voorwaarden moest 
voldoen: niet te veel ruimte in beslag nemen, hoge reactiegraad, 
hoge fitheid waarde en in korte tijd te spelen. Een onderzoek wees 
uit dat squash voor het vliegend personeel een ideale sport was. Zo 
verschenen op alle RAF-bases squashbanen, waar ook ter wereld. Het 
Britse leger nam dit initiatief over. Hierdoor begon squash bekend te 
worden.

Met het commerciële squash begon een enorme groei en bloei van de 
sport. Vanuit de exclusieve sfeer van de kostscholen, universiteiten, 
officiersmesses en clubs kwam squash opeens tevoorschijn als een 
sport voor allen. Vandaar dat squash in Engeland de op één na groot-
ste sport is. Wereldwijd wordt squash in meer dan 175 landen door 
meer dan 20 miljoen mannen en vrouwen beoefend.
In Nederland is squash in 1934 geïntroduceerd door J. Fentener van 
Vlissingen. Hij liet de eerste squashbaan in Utrecht neerzetten. Am-
sterdam volgde met een squashbaan in het Polmanshuis naast hotel 
Krasnapolsky. Daarna volgden Den Haag en Rotterdam. De Squash 
Bond werd in 1938 opgericht maar de oorlog bracht stilstand. Na de 
oorlog werd groei pas weer mogelijk nadat het bedrijfsleven bereid 
was in squash te investeren.

Beekse topper

Babette Hoogendoorn werd op 20 juli 1965 geboren in Hilvarenbeek. 
Op nog jeugdige leeftijd werd zij lid van tennisvereniging HTC de 
Ypelaer. Al spoedig leerde zij in Goirle squash kennen, een toen nog 
relatief onbekende sport. Squash werd haar grote liefde, zeker toen 
zij aanleg voor deze sport aan de dag legde. Doordat het een kleine 
wereld was met maar een beperkt aantal banen in Nederland, speelde 
ze al gauw op landelijk niveau. Op 17-jarige leeftijd werd zij 5e bij de 
Nederlandse kampioenschappen. Een jaar later vierde.



237Met rackets bewapend

Dit succes stimuleerde haar zozeer dat zij met nog meer bezetenheid 
ging trainen. In het winterseizoen 84/85 brak zij duidelijk door. In ja-
nuari 1985 won ze haar eerste internationale toernooi in Goirle. Deze 
prestatie herhaalde ze spoedig daarna in Amsterdam. In maart werd 
het Nederlandse kampioenschap met grote overmacht behaald. Om 
zich nog verder te kunnen ontplooien ging Babette naar Engeland. 
Daarna volgden internationale successen snel op elkaar, met als één 
van de hoogtepunten de overwinning in een sterk bezet toernooi te 
Berlijn. Met het Nederlands team bereikte ze tijdens de wereldkam-
pioenschappen te Dublin een knappe achtste plaats. Een prestatie die 
nog nooit eerder door een Nederlands team was geleverd. De carrière 
van Babette bleef op hoog niveau. In 1987 werd ze voor de 3e maal 
Nederlands kampioen.

n  Links Babette Hoogendoorn in actie.
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Tafeltennis

Van een champagnekurk met een deksel van een sigarendoos 

tot een celluloid balletje en een sandwich batje

In feite is tafeltennis een huiskamervariant van tennis. Weersom-
standigheden zaten buitentennis nog wel eens in de weg. Ping-
pong, de allereerste naam van het spelletje en verwijzend naar het 

geluid, werd eind van de negentiende eeuw in Engeland voor het eerst 
beoefend. Ooit was het een exclusief spel, door Engelse militairen 
naar alle uithoeken van de wereld verspreid. Toch zou het tot de jaren 
vijftig duren voordat het een volwassen sport zou worden.
In 1953 lanceerde de Grote Chinese Leider Mao Tse-Tung zijn slogan: 
‘Ontwikkel een sportcultuur en geef het volk een gezond en sterk 
lichaam.’ Sportbeoefening moest mensen gezond maken en zo hun 
productiviteit verhogen. Mao wilde afrekenen met het beeld van 
China als ‘de zieke man van Azië’. Zo gaf hij de aanzet tot de razend-
snelle ontwikkeling van tafeltennis tot volksport nummer één. Dit tot 
op de dag van vandaag want nog steeds is China een onuitputtelijk 
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reservoir van 300 miljoen pingpongende Chinezen. In tegenstelling 
tot de rest van de wereld spelen zij met de penhoudergreep.

Ping Pang Qui, Chinees voor tafeltennis, is de enige zegen van het En-
gelse kolonialisme. Je kunt het net zo goed een geschenk uit de hemel 
noemen; geen ander volk dan de Chinezen is zo gek van het spelletje 
en heeft het zo perfect leren spelen. De batjes en pingpongballetjes 
uit de Chinese Friendship-fabriek waren voor iedereen betaalbaar. 
Chinezen gaan naar het park om samen te fitnessen of in een kring 
hun tai chi slow motion te maken. Maar de meeste komen naar het 
park om te pingpongen.

In Hilvarenbeek was het tennisclub HTC de Ypelaer die de aanleiding 
vormde voor een Beekse tafeltennisclub. Verschillende leden waren 
verwoede thuistafeltennissers en wilden zich onderling wel eens 
meten. In 1966 organiseerden zij voor de tweede keer succesvol een 
toernooi in zaal Concordia. Dat het een jaar eerder niet leidde tot 
de oprichting van een club lag aan het ontbreken van een geschikte 
locatie. Dit werd anders toen men kon gaan beschikken over de voor-
malige Landbouwschool in de Schoolstraat, De vereniging werd in de 
loop van 1967 opgericht onder de naam Hita ’67, bedacht door Gust 
Jansen. Een actieve club die alles uit de kast haalde om naamsbe-
kendheid te genereren. Cultureel ambtenaar Henk van Berkel was de 
drijvende kracht. Voor 165 gulden werd een oefentafel aangeschaft. 
Nadat de belangstelling groter werd, werden er twee wedstrijdtafels 
gekocht. Maar de leden moesten er wel wat voor doen. Elk lid kreeg 
10 steunkaarten om die voor 1 gulden te verkopen. Vanaf februari 
1968 werden er officiële wedstrijden gespeeld en zelfs Nederlands 
kampioen Bert van de Helm werd naar Hilvarenbeek gehaald voor 
het spelen van een demonstratiewedstrijd. Enthousiasme alom want 
bij de Beekse tafeltenniskampioenschappen deden maar liefst 110 
spelers mee.
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Maar Hita ’67 beschikte zelf ook over talenten. Zo werd Nelly van 
Bijsterveldt in 1969 Brabants kampioen meisjes junioren en werd 
Ruud Schijvens uitgenodigd voor een achtkamp 4e klas. In totaal telde 
de vereniging in de jaren zeventig 78 leden.

De doorstart van Hita ’67 naar Hita ‘79

Toen Hita ’67 in de voormalige Landbouwschool plaats moest maken 
voor de bibliotheek en Werckwinckel, verhuisde ze naar de Hispohal. 
Ongezellig groot en financieel niet op te brengen. Toen er vervolgens 
in 1972 een badmintonafdeling aan werd toegevoegd, bloedde het 
tafeltennis begin jaren zeventig dood. Tot 1979 kende Hilvarenbeek 
geen tafeltennisvereniging meer. Maar op 6 november dat jaar werd 
een doorstart gemaakt en ontstond er een nieuwe periode. Karel de 
Hond en Frans Netten namen het initiatief. Karel speelde regelmatig 
in de raadskelder van het gemeentehuis in Hilvarenbeek, tijdens de 
lunchpauze. Het bleek dat er nogal wat belangstelling was om te tafel-
tennissen in verenigingsverband. Toch kwam het maar moeilijk van 
de grond en toen Frans Netten zich terugtrok stond Karel er alleen 
voor. Het initiatief leek op dood spoor te zitten. In dezelfde periode 
liep Jan Stoel eveneens met het idee rond een tafeltennisclub in Hil-
varenbeek op te richten. Toen hij in Bergen op Zoom woonde was hij 
lid van Het Markiezaat. Toen hij in 1978 definitief in Hilvarenbeek 
kwam wonen, wilde hij graag wat aan sport doen, doch kon zijn draai 
bij andere verenigingen niet vinden. Hij wilde tafeltennissen. Hij was 
dan ook dolblij met het initiatief van Karel de Hond. Toen deze zei 
dat hij eigenlijk op dood spoor zat, bood hij zijn medewerking aan. 
Via het bestuur van de openbare bibliotheek waarin Jan zitting had, 
kwam hij over de op te richten club in gesprek met medebestuurs-
lid Dries Kuijpers. Deze was oud-lid van Hita ’67. Dries wilde ook 
wel zijn steentje bijdragen aan de oprichting van een tafeltennisclub. 
Karel, Dries en Jan kwamen enkele malen bijeen om serieus werk van 
hun plannen te maken. Er verscheen in de Hilverbode een oproep van 
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de initiatiefgroep: dat aspirant leden zich konden melden. Het betrof 
in eerste instantie alleen senioren. De oproep werd goed gehonoreerd 
want maar liefst 55 mensen meldden zich aan. De vereniging kon 
worden opgericht. Den doel in café Kempenhof werd de eerste speel-
zaal en via een gunstige regeling zorgde tennisshop Damen-Schijvens 
ervoor dat er twee tafels aangeschaft konden worden. Daarnaast stelde 
Karel de Hond een tafel uit eigen bezit beschikbaar. De contributie 
werd vastgesteld op 100 gulden en ook de naam werd vastgesteld. De 
16 suggesties ten spijt bleef de naam Hita luiden met verwijzing naar 
de vorige tafeltennisvereniging. Het jaar ’79 werd eraan toegevoegd.
Het voorlopige bestuur bestond uit Karel de Hond (vz), J. Scheffer 
(secr), J. van Gestel, Dries Kuijpers en Jan Stoel. Men beschikte dus 
over drie tafels en dinsdagavond en donderdagavond waren de speel-
avonden. Kempenhof was de locatie maar vanaf het begin regende 

n  Hita ‘79 speelde in 1984 voor het laatste jaar in gymzaal de Ypelaer.
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het klachten. Zo was de vloer veel te glad en de beschikbaarheid van 
de accommodatie niet altijd gegarandeerd. Desondanks nam het le-
denaantal toe en al snel was er voor de dinsdagavond een ledenstop. 
Omdat de accommodatie niet geschikt was voor competitie werd per 
januari 1981 uitgeweken naar de gymzaal van de Ypelaer. 
Deze zaal verwaarloosde echter in sneltreinvaart. Zo erg zelfs dat de 
vereniging zich bereid verklaarde de gymzaal over te nemen tegen 
een symbolisch bedrag en zelf voor beheer en onderhoud te zorgen. 
Het zou anders lopen. Eind 1989 hief de beheercommissie van de 
Ypelaerzaal zichzelf op en moesten de gebruikmakende verenigingen 
ergens anders worden ondergebracht. Het zou tot januari 1990 duren 
voordat de huishoudschool Hildewaris gebruikt kon gaan worden.

In het eerste jaar speelden er bij Hita ’79 alleen maar senioren. Tussen 
die senioren was er een aantal dat de tafeltennissport redelijk beheers-
te. Veelal waren ze al eerder van een andere tafeltennisvereniging lid 
geweest. Ook waren er leden die eigenlijk nooit getafeltennist hadden. 
Om die spelers tegemoet te komen, werd besloten een aantal senioren 
die daar belangstelling voor hadden te begeleiden. Op dinsdagavond 
zouden dat Ton van Dal, Bart Kuypers en Jan Stoel doen en op don-
derdagavond Dries Kuijpers en Steef Luyten. Helaas verwaterde dat 
initiatief snel en bleef eigenlijk alleen Jan Stoel over die voor een trai-
ning zorg droeg. In augustus 1980 krijgen de junioren voor het eerst 
training van een van de senioren. De eerste gediplomeerde trainer 
werd Bart de Krijger 

In die jaren beschikte Hita ’79 over sterke competitieteams. Zeker 
toen het eerste team in de 1e klasse speelde. De teams waren zo in trek 
dat sponsoring tot de mogelijkheden behoorde. Ze stonden net niet in 
de rij maar schildersbedrijf Nico van de Wouw, Sportzaak Zigenhorn 
en niet te vergeten Chinees restaurant Nan King waren geïnteres-
seerd. Niet dat ze nu ineens met de penhoudergreep gingen spelen. 
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Een leuke anekdote vormt de jaarlijks terugkerende vriendschappe-
lijke wedstrijd met een tafeltennisvereniging in Boxtel die eveneens 
een Chinees restaurant als sponsor had. Of er van matchfixing sprake 
was, zullen we nooit weten maar een chinees etentje voor de winnaar 
zat er altijd wel in.

Wethouder Henk van de Heuvel zaaide halfweg de jaren negentig 
opnieuw twijfel over de locatie. Zo liet hij doorschemeren dat alle ge-
bruikers van de gymzaal in de Papenstraat naar de Hispohal zouden 
moeten verhuizen. En het waren toch al niet de gemakkelijkste jaren. 
Voorzitter Jan Stoel hekelde de geringe werkzaamheid van de leden. 
Het bestuur dreigde collectief op te stappen als de vacature voor se-
cretaris niet ingevuld zou worden. Aan de voorzitter lag het niet. Hij 
werd genomineerd voor sportman van het jaar voor al zijn werk. Zo 
was hij medeoprichter, onbezoldigd trainer van de jeugd, redacteur, 
uitgever van het clubblad ‘Sorry’ en penningmeester van de Sport-
raad. 

Ondertussen bleef het op het vlak van locaties rommelen. De vereni-
ging kreeg te horen dat het einde in zicht was. Pas toen Laco begin 
2000 eigenaar werd van de gymzaal aan de Papenstraat, werd ge-
bruik voor 10-15 jaar gegarandeerd. Een profetische uitspraak want 
pas in 2016 verhuist Hita ’79 naar Kindcentrum de Driehoek in de 
Gelderakkers. Een fantastische accommodatie waar de groei van de 
vereniging gestaag kan doorgaan.
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TENNIS

Tennis: ‘’Heeft yemant lust met bal of reket te spelen?’

Bron onbekend

De oorsprong van tennis ligt in Frankrijk, waar monniken 
in de 12e eeuw ter ontspanning ‘jeu de paume’ speelden. 
Dit gebeurde via het dak boven de galerijen van de kloos-

terhof waar geprobeerd werd de bal in de openingen van de galerijen 
te mikken. De tegenpartij moest dit voorkomen door de betreffende 
opening af te schermen en de aangespeelde bal met vlakke hand terug 
te slaan. Zelfs bisschoppen speelden een partijtje mee. Het spel werd 
verlegd naar de beslotenheid van de kloostertuin waar in het midden 
een touw werd gespannen als voorloper van het net. Nog steeds werd 
met vlakke hand gespeeld totdat men over ging op een houten raam 
dat bespannen werd met darmsnaren. Dat was het einde van pijnlijke 
handen en tevens de uitvinding van het racket.
Eind 13e eeuw ging men ‘jeu de paume’ ook buiten de kloostermuren 
beoefenen, waarbij de elementen werden aangepast aan de nieuwe 
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omgeving. In Engeland werd dit spel tennis genoemd, in de Neder-
landen in die tijd kaatsspel.

In Nederland werd de eerste tennisvereniging opgericht in 1885 in 
Haarlem en spoedig kreeg dat veel vervolg. Aanvankelijk zette men 
een baan uit op een niet te hobbelig grasveld en als het gras te kaal 
begon te worden dan schoof men weer een stukje op. De Nederlandse 
Lawn Tennis Bond (NLTB) zag op 5 juni 1899 het levenslicht in het 
Poolsche Koffiehuis te Amsterdam. Veertien tennissers die tot de beste 
van Nederland gerekend konden worden, waren de initiatiefnemers. 
De belangrijkste reden voor de oprichting was om uniformiteit aan te 
brengen in de regels van het spel en de organisatie van toernooien. Na 
veertig jaar verwierf de bond het predikaat Koninklijk.

Niet lang zou er op een hobbelig grasveld gespeeld worden. Het eerste 
toernooi op harde banen was al in 1892 op de nieuwe asfaltbanen in 
Scheveningen. Gravel, een mengsel van gemalen baksteen en gebro-
ken materiaal, afkomstig uit de keramische industrie, zou vervolgens 
Nederland veroveren. En nog steeds is in Nederland gravel een gelief-
de baansoort.

Tennis in Hilvarenbeek

Het initiatief voor de tennissport in Hilvarenbeek ligt in eerste in-
stantie bij de gemeente. Begin 1962 werden er aan de Ypelaerstraat 
twee tennisbanen aangelegd. Er is dan nog geen tennisvereniging. 
Dat de twee banen aansluitend zijn, was een bewuste keuze. Op deze 
wijze kon er ’s winters een bescheiden ijsbaantje worden aangelegd. 
In de winter die erop volgde was het meteen raak. Door de banen 
overmatig te besproeien, slaagde men erin een prachtige ijsbaan te 
maken. Er werden banken geplaatst en kapstokken aangebracht. Voor 
15 cent hadden de kinderen schaatsplezier. ’s Zomers waren de banen 
te huur voor belangstellenden. Een jaar later wordt er een derde baan 
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aangelegd omdat de gemeente ontdekte dat de belangstelling voor 
de tennissport toch groter was dan gedacht. Een theehuisje comple-
teerde het geheel. Maar totaal ongeschikt om het verenigingsleven te 
faciliteren. Een paar jaar later was men dan ook maar wat blij met de 
mogelijkheid die door Pieter van der Klei geboden werd om een expo-
sitieruimte van de jaarbeurs, die al sinds 1958 bij Hovers Constructie 
stond opgeslagen, voor 1000 gulden kon worden overgenomen. Tot 
1977 zou het dienst doen.

Terug naar het begin. Het eerste grote toernooi dat in 1963 op ini-
tiatief van Wim van Dijk werd georganiseerd werd een doorslaand 
succes. De opzet was niet alleen om te zien wie de sterkste zou zijn 
maar ook om alle tennisliefhebbers bij elkaar te hebben waarbij niet 
uitgesloten moest worden een echte tennisclub te vormen. “Laten we 
ons allemaal inschrijven”, meldde Wim van Dijk in de Hilverbode. 
“Opdat we behalve een herinneringsvaantje ook nog een gezellige 
club overhouden.” Aan het toernooi deden zo’n zestig Bekenaren 
mee en zij lieten op de sluitingsavond weten, graag in clubverband 
te willen tennissen. Wim van Dijk voelde dat zijn wens verwezenlijkt 
kon worden en ging meteen tot actie over. Tijdens de eerste bijeen-
komst schreven veertig personen zich in als lid van de club en er werd 
een bestuur gekozen, bestaande uit mevrouw Monster en de heren 
Cor van de Hurk, Fer van den Brûle, Alouis Slegers en Wim van Dijk. 
“HTC De Ypelaer” was geboren.

In de jubileumuitgave bij het 25-jarig bestaan, legt Bob Duijvestijn 
deze naam uit: “De Ypelaer” is niets anders dan een toponiem, waar-
van de oorspronkelijke betekenis in het duister ligt.” Al zijn bespie-
gelingen ten spijt blijft Duijvestijn bij de naam “De Ypelaer” als topo-
niem, als naam van een akker. Bij raadsbesluit van 29 september 1960 
werd “De Ypelaer” verbonden aan de huidige Ypelaerstraat. De keuze 
van de naam “De Ypelaer” voor de vereniging viel op 14 oktober 1963.
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Halverwege de jaren 70 was “HTC De Ypelaer” uitgegroeid tot een 
vereniging van ruim 200 leden en beschikte het over zes banen. In 
1973 had de gemeente Hilvarenbeek namelijk toestemming gegeven 
voor de aanleg van drie extra tennisbanen op de voormalige trai-
ningsaccommodatie van voetbalvereniging Hilvaria. Daar kwamen 
in 1979 nóg eens twee banen bij. Toen in 1978 het vijftienjarig bestaan 
gevierd werd telde de vereniging ruim 600 leden en was daarmee 
de grootste sportvereniging van Hilvarenbeek. Zij konden gebruik 
maken van een fraai paviljoen waarvan Frans van de Ven niet alleen 
het ontwerp maakte maar ook de bezielende leiding had bij de tot-
standkoming ervan.

n  1e team HTC de Ypelaer promoveert in 1984. v.l.n.r.: Joost de Wit, Frans de 
Rooij, Olaf Bluyssen, Jan van de Wiel, Patrick de Rooij.
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Roerige tijden

Het seizoen 1993 zou het laatste seizoen worden aan de Ypelaer-
straat. Jarenlang moest de toenmalige voorzitter Jeroen de Bruijn in 
het clubblad berichten over onderhandelingen en conflicten met de 
gemeente, hoop en teleurstelling, begrip en onbegrip. Het was een 
hele klus geweest voor het dagelijks bestuur bestaande uit Jeroen 
de Bruijn, Addy van Seeters, Frans van de Ven en Bart Dirkx. Het 
politieke spel zat erop. Nu er een overeenkomst was gesloten met de 
Gemeente tot verplaatsing van de banen naar De Roodloop, kon de 
HTC-verhuizings-commissie aan de slag. Na in dertig jaren aan de 
Ypelaerstraat te zijn gegroeid tot de grootste sportvereniging van Hil-
varenbeek, kon begonnen worden aan een tweede jeugd.

n  Tennis is fun, dat was het ook in 1988.
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Aan de bereikte overeenstemming waren natuurlijk voorwaarden en 
afspraken verbonden:
-  De gemeente draagt zorg voor de aanleg van tien verlichte ten-

nisbanen, een voorziening van minitennis, een oefenhoek en een 
beregeningsinstallatie;

-  De vereniging brengt de huidige verlichting aan de Ypelaerstraat in 
terwijl de kosten van overplaatsing voor de gemeente zijn;

-  De gemeente zorgt voor de sloop van het bestaande clubgebouw. De 
vereniging zal in overleg met de gemeente en de Stichting ‘De Rood-
loop’ een nieuw clubgebouw met terras realiseren met gebruikma-
king van de bij de sloop vrijkomende materialen;

-  De vereniging zal zelf zorgdragen voor het onderhoud van de ac-
commodatie en de directe omgeving. Dat laatste pas na vijf jaar;

-  De gemeente stelt 10 jaar gedurende een periode van 30 weken een 
DSW-kracht ter beschikking voor de uitvoering van dat onderhoud. 
Daarnaast ontvangt de vereniging jaarlijks gedurende een periode 
van vijf jaar fl. 28.500,00 voor het normale onderhoud. De vereni-
ging zal de kosten van groot onderhoud en van de toekomstige 
renovatie van de accommodatie voor haar rekening nemen.

In een speciale ledenvergadering spraken de leden zich positief uit 
over deze overeenkomst. Op 1 april 1994 werd de accommodatie in 
gebruik genomen. Met gemiddeld 900 leden over de laatste twintig 
jaar is HTC “De Ypelaer” veruit de grootste sportvereniging van de 
gemeente Hilvarenbeek. 
Nog steeds is HTC de Ypelaer een strak georganiseerde vereniging 
waar prestatief tennis hand in hand gaat met gezelligheid. De vele 
commissies maken het mogelijk deze grote vereniging draaiende te 
houden. Zo zijn er ongeveer 80 vrijwilligers die allerlei activiteiten 
uitvoeren waaronder een fanatieke onderhoudsploeg die de accom-
modatie in goede staat houdt. De volledige geschiedenis is in drie 
jubileumuitgaven te lezen. 
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Ook in Diessen, Esbeek, Biest-Houtakker en in en rondom de Hilten-
hal wordt volop getennist.

Op 27 augustus 1975 kwamen op uitnodiging van een initiatiefco-
mité ca. 90 personen bijeen in café de Eikelaar aan de Julianastraat 
in Diessen. Doel was de oprichting van een tennisvereniging. De 
toenmalige gemeente Diessen was in een vergevorderd stadium met 
de aanleg van twee tennisbanen op De Alsie. Dat er wel een en ander 
kwam kijken bij de oprichting van de vereniging bleek wel uit de eerste 
raming van de kosten, die werden geschat op 13000 gulden. Reeds 
in het eerste jaar van haar bestaan bleek de vereniging goede con-
tacten te hebben met haar buurman voetbalvereniging RKDSV. De 
voetbalclub stelde een kleedlokaal ter beschikking en vergaderingen 
mochten in de voetbalkantine gehouden worden. Later werd ruimte 
bij de voetbalclub gehuurd. De vereniging had nog geen naam en na 
voorstellen als smash, Diessense Tennisvereniging DTV en Zandligt 

n  Teamdag bij HTC.
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werd voor de laatste naam gekozen. Op 1 januari 1979 bedroeg het 
ledenaantal al 201 en was er een derde baan in aanleg. Begin jaren 
tachtig ging Zandligt met het gemeentebestuur in de slag voor de 
aanleg van een terras bij de banen. In het najaar van 1983 gingen er 
steeds meer stemmen op voor een eigen home. Diverse mogelijkhe-
den werden onderzocht en al snel kwam het oude noodlokaal van de 
Willibrordusschool in zicht. Op de bestuursvergadering van 2 mei 
1984 kon de voorzitter melden dat de vereniging het noodlokaal ter 
beschikking kreeg. In maart het jaar daarop werd het feestelijk geo-
pend door burgemeester Reinders. Maar de vereniging wilde meer. 
Drie jaar later ging de vereniging opnieuw met de gemeente om tafel 
zitten. Dit keer over de kwestie van een mogelijke privatisering. In de 
jaren negentig groeide de vereniging door naar meer dan 400 leden. 
Gravel werd kunstgras en verlichting rondom de banen werd aange-
legd. Door de enorme toeloop van leden besloot het bestuur in 1996 
opnieuw tot uitbreiding met twee nieuwe kunstgrasbanen. Het club-
gebouw is dan al lang veel te klein geworden en met nog twee extra 
kunstgrasbanen en een nieuw paviljoen is het plaatje helemaal rond. 
Het nieuwe paviljoen werd in 2000 geopend bij het 25-jarig jubileum. 

Ook Esbeek aan het tennissen

In november 1989 ontving Esbeeks Belang een signaal dat binnen de 
Esbeekse gemeenschap behoefte zou bestaan aan een tennisbaan. Om 
enige duidelijkheid te krijgen over de omvang van de behoefte en de 
reacties van andere verenigingen op de komst van een tennisvereni-
ging werd een enquête gehouden onder de Esbeekse gezinnen. Dit 
resulteerde destijds in 80 positieve en 20 negatieve reacties. In een bij-
eenkomst die daarop volgde konden alle verenigingen hun meningen 
kenbaar maken. Hier bleek dat de meeste verenigingen het initiatief 
voor een tennisbaan ondersteunden, maar met name voet- en korf-
balclub Tuldania vreesde voor een daling van hun ledenaantal. Het 
initiatief voor verdere ontwikkeling van de plannen werd tijdens deze 
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vergadering overgedragen aan een onderzoekscommissie. Deze com-
missie won informatie in bij naburige tennisverenigingen, contacten 
werden gelegd en offertes werden aangevraagd. In de vooravond 
van de gemeenteraadsvergaderingen bleek tijdens een openbare bij-
eenkomst in Esbeek, dat nagenoeg alle partijen de ontwikkelingen 
ondersteunden en het als een gemeentelijke taak zagen hierin bij te 
dragen. Een nieuwe enquête leverde 85 potentiële leden op. Al vanaf 
het begin lag het in de bedoeling om een vereniging op te richten die 
een aanvulling zou vormen op het bestaande sport aanbod. Bij voor-
keur in de nabijheid van het bestaande sportcomplex. Dit zou een 
gezamenlijk gebruik van kantine, parkeervoorzieningen en eventueel 
kleedruimte mogelijk maken.
Onder de naam TCE werd de vereniging op 28 juni 1989 opgericht 
met ca. 100 leden. Het eerste bestuur bestond uit: Dia Béneker, Jack 
de Graaf, Eric Huisman, Hans van de Nouweland, Wilma Ockhuizen 
en Gonny Schregardus. 

Met ook nog de tennisvereniging TOB uit Biest-Houtakker opgericht 
in 1999 en 140 leden tellende, is er in de gemeente Hilvarenbeek een 
geweldig aanbod. Naast vrij tennissen kunnen de leden daar ook 
deelnemen aan diverse activiteiten die gedurende het jaar worden 
georganiseerd. En organiseren kunnen ze wel op de Biest. Gezien de 
benamingen van de toernooitjes zoals barbecuetoernooi, snerttoer-
nooi en frikadellencompetitie moet het er wel gezellig aan toe gaan. 

Hiltenhal (voor binnen en buiten)

In mei 1979 kreeg Frans Coppens toestemming voor de bouw van 
een speciale tennishal op de Slibbroek. Zoals bij zoveel projecten 
moest er eerst veel vergaderd worden voordat daarvoor groen licht 
gegeven werd. De verwezenlijking van dit plan werd mogelijk door 
ruiling van gronden tussen de gemeente en Frans Coppens. Hij bezat 
voor de oude molen in de Gelderstraat gronden die tot een voorma-
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lige kippenfokkerij behoorden. Oorspronkelijk was het plan van de 
initiatiefnemers om de tennishal op dat terrein te laten bouwen. Daar 
was de gemeente niet van geporteerd. Die gaf de voorkeur aan een 
bouw op de Slibbroek, achter garage Van Rijn met een toegangsweg 
tussen het bedrijf van Van Rijn en het verderop gelegen woonhuis 
van familie Elings. In de nieuwe hal met een oppervlakte van 80 x 40 
meter werden 4 tennisbanen voorzien. Daar veel tennisliefhebbers uit 
Hilvarenbeek in Goirle tennisten zou de bezetting geen enkel pro-
bleem op gaan leveren. Op 1 december 1979 werd de hal in gebruik 
genomen. Tien jaar later als de Hiltenhal haar jubileum viert, gaat dat 
gepaard met een forse uitbreiding. Drie buitenbanen en drie squash-
banen completeren het sportcomplex.

En ja… er werd ook getennist op de Beekse Bergen. De gemeente 
Tilburg, in begin jaren zestig een industriestad met ongeveer 155.000 
inwoners, was grotendeels eigenaar van het gebied waar het recreatie-
gebied Beekse Bergen is uitgevoerd. In 1924 kocht de gemeente Til-
burg heidegronden aan ten zuiden van de stad. Vijfendertig jaar later, 
in 1959, kreeg de stad behoefte aan de grote hoeveelheden zand voor 
de aanleg van het hoogspoor, industrieterreinen en nieuwe woonwij-
ken. Hieruit ontstond recreatiepark ‘de Beekse Bergen’. Samen met de 
gemeente Tilburg en Hilvarenbeek werd een regeling getroffen voor 
de exploitatie van het recreatieoord. Tilburg bracht op erfgoedbasis 
323 hectare grond in en Hilvarenbeek 83 hectare. In 1962 startten de 
werkzaamheden die 12 jaar zouden duren. De tennisbanen die even-
eens deel uit gingen maken van het geheel kende een vereniging met 
toch meer Tilburgse signatuur dan Beekse. Deze vereniging maakt 
dan ook geen deel uit van deze geschiedschrijving.
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Korfbal: KrEk in 
het Korfke

Korfbal is van oorsprong een Nederlandse sport, bedacht 
door de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen in 
1902. De Amsterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding 

speelde hierbij een grote rol. Aan de hand van een Amerikaans bal-
spel en een Zweeds balspel werd korfbal ontwikkeld. Onderwijzer 
Broekhuysen ging naar Zweden om zich te bekwamen in handenar-
beid. Daar zag hij het spel ‘ringball’. Het werd, en dat was in die tijd 
ongebruikelijk, gespeeld door mannen en vrouwen samen. Terug in 
Amsterdam liet hij zijn leerlingen een soortgelijk spel spelen. Onder 
zijn leiding werd een jaar later de sport in Nederland geïntroduceerd 
en het werd meteen een populaire sport. Maar er waren ook negatie-
ve geluiden. Een krant schreef zelfs dat korfbal een monster zou zijn 
dat zijn klauwen naar alle zijden uitstrekt. Vanwege het gemengd spe-
len werd het namelijk als onzedelijk beschouwd. Inmiddels heeft de 
korfbalwereld bewezen dat het gemengde karakter van korfbal meer 
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betekent dan een kans tot vrijage zoals oude tegenstanders plachten 
te zeggen.
Dr. K.Rijsdorp kon het in 1966 niet beter verwoorden. “Het vormen-
de van een gemengde sport kan niet genoeg worden benadrukt. In 
gemengde gezelschappen behoedt de vrouw het samenlevingspatroon 
voor verruwing. De kazerne is een sprekend voorbeeld van een te een-
zijdig mannelijke samenleving. De omgangsvormen in het gemengde 
gezelschap zijn milder en beschaafder.”
Niet alleen Nederlanders en Belgen spelen korfbal. Van de ca. 200.000 
spelers wereldwijd spelen er 85.000 in deze twee landen. Sinds 1990 
wordt er elke twee jaar het Asia – Oceania Korfball Championship 
gespeeld. Veel mensen zien het als een familiesport. Het is een gecon-
troleerde teamsport voor binnen en buiten waarbij fysiek contact niet 
is toegestaan.

Veel beoefenaars in de gemeente Hilvarenbeek

D.S.V (Diessense Sportvereniging) beet het spits af. Een onderonsje 
in de vorm van een handbalwedstrijd tussen Diessense voetballers en 
enkele vrouwen was de aanleiding tot het oprichten van de korfbal-
club. Onder de naam KIK. (Krèk in het Körfke) begon men in 1947 
aan het avontuur. In 1951 ging de club verder als DSV.

Lucie Gooskens-Teurlings was initiatiefneemster en kreeg een jaar 
later assistentie van Riet Broeders - van Hees en Riet Hordijk die tot 
voorzitter werd benoemd. Samen met de voetbalclub ging men begin 
zeventiger jaren verder onder de naam RKDSV Een drijvende kracht 
voor die vereniging in die tijd, was Annie Buylinckx. Als zaterdags 
de jeugd moest spelen en het team niet compleet was, ging zij net zo 
lang het dorp in tot ze iemand had gevonden om mee te spelen. Ze 
was iemand die alles aanpakte. Ze nam plaats in het bestuur, trainde 
de jeugd en maakte zelfs rokjes voor de leden. RKDSV is een fantas-
tische en bloeiende korfbalvereniging en onlosmakelijk met Diessen 
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n  In 1950 werd er in Esbeek door Tuldania al gekorfbald.
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verbonden. Een goede jeugdopleiding, scheidsrechter- en trainerscur-
sussen en veel vrijwilligers en sponsoren vormen de stevige bodem 
onder deze club. Het zestigjarig bestaan werd groots gevierd, onder-
steund door een geweldige actie van de toenmalige Spar Plasmans. 

Eigenaar Luc van Riel kwam met 
een verzamelalbum met plaatjes 
van alle korfballende leden. Het 
liep storm.
DKV Tuldania uit Esbeek zag 
drie jaar na de oprichting van 
de Diessense opponent in 1950 
het levenslicht en eveneens als 
onderdeel van een voetbalclub. 
Nog onder geestelijk adviseur-
schap van pastoor Simons ging 
de vereniging van start met 24 
leden. Trees Smolders-van Raak 
werd voorzitter, Nelly Gielen 
secretaris en Nel van Raak pen-
ningmeester.
De oranje-zwart geüniformeerde 

Esbeekse equipe slaagde er al het eerste jaar in kampioen te worden 
in afdeling C. 
Veel later zag Hilko het levenslicht. De oprichters van Hilko waren 
dames die al eerder in Hilvarenbeek hadden gekorfbald, namelijk 
bij Brabantia welke vereniging ressorteerde onder voetbalvereniging 
Hilvaria. De vereniging werd op 23 april 1974 opgericht in de meis-
jesschool aan de Koestraat. Het bondsbestuur Midden-Brabant was 
voltallig aanwezig om van dit gebeuren getuige te zijn. Behalve dit 
bestuur waren er niet minder dan zo’n veertig enthousiaste leden die 
hiermee het bestaansrecht van de nieuwe vereniging onderstreepten. 
Oprichters waren Willemien van de Wouw en Sjan Smolders. Ge-

n  Het 60-jarig bestaan werd groots 
gevierd.
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traind werd er in het begin in de (te) kleine gymzaal De Ypelaer. Dit 
had tot gevolg dat de speelsters voor de helft van de tijd op de bank 
zaten. De eerste wedstrijden van de nieuwbakken vereniging werden 
gespeeld op het industrieterrein aan de Bukkumweg waarbij de ba-
rakken van de scouting als kleedruimte dienstdeden. Na twee jaar 
ging men toch maar eens uitkijken naar een ander veld. Na afspraken 
met Hilvaria kon er voortaan gekorfbald worden op de velden van 
Bruurs aan de Kasteelstraat. Hier kon de vereniging overigens alleen 
maar beschikken over een veld, want kleed- of douchegelegenheid 
was er niet. Net voor het tienjarig bestaan verhuisde Hilko opnieuw. 
Nu naar de velden bij café Van Dal, waar men wel beschikking had 
over kleedruimtes. Deze samenwerking duurde echter niet al te lang 
en al spoedig keerde men weer terug naar de Kasteelstraat. Na twintig 
jaar rondzwerven kon dan eindelijk een vaste stek betrokken worden 
aan de Roodloop op het grasveld van de atletiekbaan.
Hilko heeft naast het dameskorfbal grote bekendheid gekregen door 
zich te begeven op het pad van het loopgebeuren. De naam Hilko is 
daardoor een begrip geworden in Hilvarenbeek en verre omgeving. 
Deze Hilkolopen zijn een maandelijks terugkerende happening, die in 
1986 voor de 50e keer gehouden werd. Op Koninginnedag organiseert 
Hilko de zogenaamde torenloop. Een landelijk bekend evenement, 
dat in 1985 zijn 5e editie beleefde. Sinds 1985 is ook de organisatie 
van de Beekse marathon in handen van Hilko. Om aan al deze loop-
wedstrijden de vereiste erkenning te kunnen verlenen, is in 1982 de 
naam van de Dameskorfbalclub veranderd in sportvereniging Hilko. 
Al hun activiteiten leverden Hilko in 1985 de titel Sportvereniging 
van het jaar op.

EDN

In het voorjaar van 1979 werd door de toenmalige ouderraad van de 
plaatselijke basisschool in Haghorst het voorstel gedaan om op sport-
gebied iets te gaan doen voor de meisjes. De jongens konden al jaren 
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terecht bij de voetbalclub maar voor hun vrouwelijke leeftijdgenoot-
jes viel er op sportief gebied maar weinig te beleven. Voor toenmalig 
onderwijzer Cor Vennix een reden iets anders te bedenken. Korfbal 
was wel iets voor de Haghortse meiden. Contacten werden gelegd 
met de DSV uit Diessen, met de Nederlandse Dames Korfbalbond en 
uiteraard met voetbalvereniging EDN ’56 want er moest immers ook 
ergens gespeeld en getraind kunnen worden. Nog in dat jaar was het 
zover dat de korfbalvereniging zich aansloot bij EDN ’56. Hierdoor 
werd de naam gewijzigd in ‘Sportvereniging EDN ’56’.
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Volleybal 

Met tennis als inspiratiebron werd door William Morgan, 
professor lichamelijke opvoeding uit Holyhoke (Massachu-
setts), volleybal uitgevonden. Hij wilde een contactsport net 

zoals tennis, maar dan een, waaraan geen racket te pas kwam. In 1917 
brachten de Amerikaanse soldaten de sport mee naar Europa. Dertig 
jaar later in 1947 werd de Internationale Volleybalfederatie opgericht.

VCH 

Op het moment dat de bouw van de Hispohal voltooid was, kwam bij 
een groot aantal Bekenaren de gedachte op om het volleybalspel op 
een intensievere wijze te gaan beoefenen. Op 1 augustus 1971 werd 
VCH opgericht met veel spelers uit de toenmalige zeer actieve vereni-
ging de KJM (Katholieke Jongeren Middenstand. Allerlei sporten en 
spellen werden daar bedreven waaronder volleybal.
Wil de Kort was voorzitter en er werden veel uitwisselingen geor-
ganiseerd. Bij zo’n uitwisseling werd er veel gevolleybald door een 
vriendengroep waaronder Frans Elbers, Kees van Oirschot, Ruud 
Schijvens en Wil de Kort. Eddy van Berkel zat in die tijd op de Kweek-
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school en was een actieve volleybalspeler bij de studentenvereniging 
aldaar. De plannen om in Hilvarenbeek een volleybalvereniging 
op te richten, kregen al snel vorm. Eddy van Berkel was een van de 
gangmakers en zou ook de eerste trainer worden. De vraag in de 
Hilverbode om zich te melden, werd door 60 liefhebbers omarmd. 
“Alles was nieuw voor ons”, vertelt Eddy van Berkel. “We hadden 
niets. Alles moest aangeschaft worden. Met een aantal netten en een 
paar ballen zijn we gewoon begonnen op vier velden. Langzamerhand 
kreeg de vereniging meer structuur. Samen met een paar hulptrainers 
waaronder Wim Schijvens kon er gewerkt worden aan zowel dames- 
als herenteams die competitierijp waren. Het vervelende was alleen 
dat we aan moesten sluiten bij de volleybalcompetitie in Tilburg en 
dat alle competitiewedstrijden dus ook de thuiswedstrijden gespeeld 
werden in de stadssporthal. Echter door de komst van steeds meer 
sporthallen in de regio was de roep om thuiswedstrijden in de eigen 
hal te spelen niet meer tegen te houden. Zo ook voor VCH  dat in de 
Hispohal domicilie gevonden had. Jarenlang heb ik als trainer/speler 
een bijdrage kunnen leveren, en met veel plezier kijk ik op die periode 
terug. Er werd niet alleen op een redelijk niveau gespeeld (1e klasse) 
maar het was vooral een gezellige tijd. Veel plezier hebben we beleefd 
aan de uitwisselingen met Retie (België). Een sporthal kenden ze daar 
niet. We speelden buiten met stoeptegels als ondergrond. De lol was 
er niet minder om.”

Fusie

Begin 2000 kwamen de gemeentelijke volleybalverenigingen met 
een rigoureus plan. Namelijk een fusie waarbij VCH en VC Her-
cules Diessen samen wensten te gaan. Een initiatief van Frans van 
Kempen. Daardoor zouden er meer mogelijkheden zijn om een goede 
verenigingsopbouw te krijgen. Met de toenmalige bezetting was het 
namelijk niet mogelijk om een goede aansluiting van jeugd- naar 
seniorenteams te krijgen met als gevolg dat veel jeugd naar andere 
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sportverenigingen uitweek. Ook waren de besturen en commissies 
binnen de afzonderlijke verenigingen te mager om alle activiteiten 
goed uitgevoerd te krijgen. Eén bestuur in plaats van twee zou een 
betere inzetbaarheid van de beschikbare bestuurders geven. Daar-
naast moet een sportvereniging prestaties kunnen leveren en het spel-
niveau kunnen verhogen. Een uitdaging die voor iedere vereniging 
moet gelden. Dit gecombineerd met een prettige sfeer en gemoede-
lijkheid. Voor een hoger spelniveau zijn goed opgeleide trainers nodig 
en kleine verenigingen kunnen dat financieel niet opbrengen. Het 
beeld ontstond dat er alleen op recreatief niveau gespeeld werd. De 
Nederlandse Volleybalbond vroeg de Katholieke Sportfederatie het 
fusieproces te begeleiden. De fusie mislukte echter omdat de overeen-
stemming ontbrak. Vijf jaar later werd besloten alsnog samen te gaan 

n  Volleyballers VCH in actie in 1984.
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omdat VCH te weinig teams had om competitie te spelen. Dit kwam 
omdat het overgrote deel van de leden uit recreanten bestond. Hercu-
les uit Diessen kampte weer met een ander probleem. Daar hadden ze 
moeite met de bestuurlijke bezetting. Samen gaan was dus zo gek nog 
niet. Volleybalclub de Hilver zoals de naam nu is, telt ca. 200 leden 
komende uit de zes kernen. Frans van Kempen in de Uitstraling: “Het 
is jammer dat de wedstrijden verdeeld moeten worden over de twee 
thuishonken, namelijk sporthal de Hispohal en sporthal de Hercules. 
Dit door plaatsgebrek. Verder zie ik de club als een opleidingsver-
eniging. Veel jeugd verhuist later naar de stad waar ze op een hoger 
niveau gaan spelen. Een dankbare taak en mooi te zien dat talenten 
van hier zelfs op kunnen klimmen tot de eerste divisie.”
Ondanks de bloeiende vereniging Volleybalclub de Hilver met veel 
leden uit de diverse kernen was er in 1980 nog genoeg volleybalruim-
te voor een eigen Biestse Volleybalclub (BIVOC). Voor de kleine kern 
Biest Houtakker was het van groot belang de leefbaarheid in stand te 
houden. Sportief bezig zijn in de eigen kern werd dus als zeer belang-
rijk gevonden.

Topvolleybal in Hilvarenbeek

In 1973 was er al topvolleybal in de Hispohal. Een cadeautje voor de 
Beekse volleyballiefhebbers.
Wat was er namelijk het geval? Robot Tornado de Tilburgse volley-
balvereniging, opgericht in 1953, had te kampen met een zeer geringe 
publieke belangstelling. En om nu niet in een sfeerloze ambiance op 
het hoogste niveau te moeten acteren, werd besloten de thuiswed-
strijden in de Hispohal te spelen. Als het experiment zou slagen dan 
werd overwogen zich definitief in Hilvarenbeek te vestigen. Ondanks 
het feit dat de wedstrijden nu wel goed bezocht werden was Robot 
Tornado geen lang leven meer beschoren. Eind jaren zeventig raakte 
de club in financiële problemen en ging ter ziele.
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Beachvolleybal wordt georganiseerd door Stichting Beachvolleybal 
Hilvarenbeek.

De stranden in Scheveningen, Vlissingen  

en de zandbak in Hilvarenbeek

Elk jaar verschijnt er een speciale editie (Beachinfo) van de Uitstra-
ling voorafgaand aan het evenement. Inmiddels kent het toernooi een 
lange historie.
Het was in het voorjaar van 1997. Laat aan de bar van café De Ver-
andering, de volleybalclub met de gelijknamige naam was net opge-
richt. We wilden iets speciaals doen en de gekste ideeën kwamen naar 
boven. Eén daarvan was het houden van een beachvolleybaltoernooi 
en dat moest natuurlijk op de Vrijthof. We gingen naar huis en ieder-
een zou er eens een nachtje over slapen. Sommige mensen hadden 
we verteld van onze plannen en iedereen reageerde positief, maar 
iedereen vertelde er ook meteen bij dat het nooit haalbaar zou zijn. 
We zouden geen vergunning krijgen, het was een te grote organisatie, 
er zouden niet genoeg teams zijn in de regio en ga zo maar door. De 
initiatiefnemers Peter van de Corput, Carla Smulders, Peter Wou-
ters, Daan Roelofs, Dré Netten en Ward van Berkel besloten toch de 
mogelijkheden te onderzoeken en stap één werd de vergunning. Er 
werd contact gezocht met burgemeester Straatsma. Tijdens een eerste 
gesprek met hem leek de grootste belemmering geen probleem meer 
te zijn. De burgemeester vond het een geweldig plan en zegde zijn me-
dewerking toe. De enige voorwaarde was dat het gras niet beschadigd 
mocht worden. De volgende stap was het gras en de zandbak. Hoe 
kregen we een dertig centimeter dikke zandlaag over de grasmat en 
belangrijker, hoe ging deze laag er weer af. Ruim 350 kubieke meter 
zand, zo’n 35 vrachtwagens vol zouden er over de Vrijthof worden 
uitgekieperd. Er werd contact gezocht met Spierings in Hilvarenbeek. 
Samen met dit bedrijf werd gezocht naar de beste oplossing. Die werd 
gevonden door een zeillaag in de vorm van worteldoek over het gras 
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te leggen. Hierop zou strandzand komen afkomstig van de Beekse 
Bergen. Het oprijden ging met behulp van een shovel, zo zou het 
gras niet beschadigd worden. Het afvoeren van het zand ging met 
behulp van een kraan. Jaarlijks zijn er kleine aanpassingen geweest, 
maar het principe is eigenlijk al jaren hetzelfde. Hoe blijft het zand 
mooi liggen en krijgen we eigenlijk een mooie zandbak? We hebben 
overwogen om een bak te maken door kleine paaltjes in de grond te 
slaan om daar vervolgens planken tegenaan te bevestigen. Een andere 
mogelijkheid zou een opblaasbare ring kunnen zijn die het zand in 
bedwang zou kunnen houden. Beide opties bleken te duur en niet 
haalbaar. Bij houthandel Van Trier lagen op het terrein spoorbielzen. 
Dé oplossing voor ons probleem. We vertelden Ad van Trier wat onze 
bedoeling was en deze reageerde zeer positief. We mochten de bielzen 

n Beachvolleybal verovert Hilvarenbeek.
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lenen. De laatste jaren maken we gebruik van kleine houten boom-
stammen, omdat deze lichter zijn en dus gemakkelijker hanteerbaar.
De problemen die we moesten overwinnen, waren relatief klein en 
wat belangrijker was: de vergunning hadden we inmiddels ook al 
binnen. We konden op zoek naar sponsoren en het inschrijven kon 
beginnen. Vanaf het begin liep het storm: jong en oud wilde erbij zijn. 
Caféteams, vrienden- en familieteams: iedereen werd ingedeeld naar 
sterkte. De eerste editie was een groot feest.

In 2013 heeft Stichting Beachvolleybal als een van de 

speerpunten vastgelegd zo milieuvriendelijk mogelijk 

te werk willen gaan. Scheiden van afval en gebruik van 

biologische materialen. 

Bron: de Uitstraling (speciale uitgave)

n Op negen velden werd strijd geleverd.
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Stichting Beachvolleybal Hilvarenbeek werd uitgeroepen tot Sport-
vereniging van het jaar 2017. De club organiseert alweer 20 jaar 
Beachbeek op de Bikse Vrijthof. Een sportief zomers en sfeervol vol-
leybalevenement voor zowel de jonge als de oudere sportliefhebber.

Top beachvolleyballers van eigen bodem

De veertienjarige Danique Timmermans is Nederlands kampioen 
beachvolley. Samen met beachvolleypartner Hannah van Esch uit 
Werkendam werd in augustus 2013 het kampioenschap op het Sche-
veningse strand behaald in de leeftijdscategorie tot 14 jaar. 
Danique is lid van Beachclub Kadijk Beach University. In 2014 won zij 
de sportprijs als sporttalent van het jaar. Op haar zestiende verjaar-
dag (4 juni 2016) begon het echte werk. Met haar beachpartner werd 
voor het eerst in een Eredivisie toernooi meegespeeld. 

n Danique Timmermans (l) met partner Hannah van Esch.
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En niet onverdienstelijk. Want ondanks dat er nog niet gewonnen 
werd, waren de uitslagen zo bemoedigend dat succes niet lang op zich 
zal laten wachten. Een voorspelling die uit zou komen want de 17-
jarige Danique kreeg in 2017 de titel Sporter van het jaar Een terechte 
beloning want bij het Nederlands Kampioenschap onder de 19 jaar 
wist ze in de zomer van 2017 samen met Hannah van Esch de zilveren 
medaille te veroveren. Om dit niveau te realiseren wordt de nodige 
inspanning en discipline vereist. Gemiddeld genomen wordt er elke 
dag onder leiding van meervoudig Nationaal en Europees kampioen 
Debora Kadijk in Werkendam getraind.
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Basketbal:  
niet alleen voor 

lange mensen

Aan het einde van de 19e eeuw wilde Luther Gulick, directeur 
aan het college van Springfield (USA), het in zijn ogen vre-
selijk saaie turnen vervangen door football en rugby. Om-

dat deze sporten ’s winters niet gespeeld konden worden, wilden men 
iets bedenken voor in de zaal. In amper één nacht werd een nieuw 
spel bedacht. Twee teams die tegenover elkaar moeten staan en de bal 
in een korf in het kamp van de tegenstander moeten zien te krijgen. 
De sport kreeg de naam basketball (korf).

Ook in Hilvarenbeek deed de sport haar intrede. Basketbalvereni-
ging Biks Shots werd opgericht in 1971 door Harrie Liebregts en nog 
steeds is de familie actief. Veel wisten ze er niet van maar de families 
Liebregts en Bakker wilden toch wel heel graag basketballen toen de 
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pas opgeleverde Hispohal in de jaren zeventig daartoe een kans bood. 
Ze gingen eerst in de leer bij basketbalvereniging Paulus in Tilburg. 
Na voldoende bagage te hebben opgedaan, werd een kleinschalige 
start gemaakt, vertelt Harrie, die al vele jaren actief is als secretaris. 
Na een voorzichtige start groeide de vereniging door en werd de 
beschikbaarheid van de Hispohal een probleem. In 1990 zou dat 
botsen tussen de basketbalvereniging en de sporthal. De toenmalige 
club met 80 leden speelde noodgedwongen op drie locaties, namelijk 
naast de Hispohal ook in de gymzaal van de Doelakkers school en 
in de gymzaal Hildewaris. Sporttechnisch gezien vormden de twee 
gymzalen nog een extra probleem gezien de afmetingen. De geringe 

n  Biks Shots U16-1  links achter Tijn Maas, midden achter Jim van Liere,  midden 
voor Niek van Elderen.
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uitloop leverde gevaar op. Een verzoek om vrijdags ook in de Hispo-
hal te kunnen spelen werd niet gehonoreerd. Omdat er wel het nieuwe 
zaalvoetbalteam van schildersbedrijf W.de Kort terecht kon, was dat 
tegen het zere been. Immers de sporthal werd destijds gebouwd met 
250.000 gulden steun van de Beekse gemeenschap. Het college van B 
en W en de Sportraad werd gevraagd te bemiddelen omdat zij beide 
in de programmacommissie zaten. De uitkomst was dat voor Biks 
Shots een voorkeurspositie werd gecreëerd. Zo kon het 20-jarig be-
staan groots gevierd worden. Zelfs festival Elastiek werd overgeslagen 
om met de leden drie dagen naar Renesse te kunnen vertrekken.

n  Biks Shots U-16-1 v.l.n.r. boven Antoon van Elderen (coach), Tijn Maas, Luuk 
van Elderen, Daan de Brouwer, Jim van Liere. Onder v.l.n.r. Marijn Verhalle, 
Tom Backx, Wietse Schottert, Sven Lemmens, Niek van Elderen, Luuk Weber.
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Nog steeds is de familie Liebregts, met Harrie en Wim als erelid, 
nauw betrokken bij Biks Shots dat ze wel als hun vereniging kunnen 
beschouwen. 
Inmiddels is Biks Shots een stabiele club met veel aandacht voor de 
jeugd. Met acties als ‘Bring a Friend’ en het ‘Be a Star’ project op scho-
len heeft de vereniging veel succes en wordt duidelijk gemaakt dat 
Biks Shots meer is dan alleen een vereniging waar ballen in een netje 
worden gegooid. Het programma ‘Be a Star’ betreft de deelname aan 
een basketbalprogramma voor leerlingen van groepen 4, 6 en 8 op de 
basisscholen in de gemeente Hilvarenbeek. 
‘Star’ staat voor: S-Sportiviteit, T-Teamwork, A-Acceptatie, R-Respect

Oud basketballer Henk Pietersen (lengte 211 cm) is bij het program-
ma betrokken en dwingt bij de scholieren niet alleen door zijn grootte 
respect af. Met zijn verhaal over zijn eigen schoolperiode waarin hij 
gepest werd, laat hij de kinderen ademloos luisteren.
Het effect van het ‘Be a Star’ programma is ook bij de club ingebed. 
Jeugdleden leren al in een vroeg stadium zich sportief te gedragen, 
met samenwerken iets te bereiken, te accepteren als een tegenstander 
beter is en de scheidsrechter met respect tegemoet te treden.
De professionaliteit van de club straalt ook af van hun website. Bij 
niet veel verenigingen is die zo uitvoerig, laat staan met een visie en 
beleidsplan waarin kansen en bedreigingen zo uitvoerig uitgediept 
zijn. Als kansen ziet de vereniging potentiële leden uit Goirle, Diessen 
en de Beerzen. De huidige gestage groei bewijst dat basketballen stoer 
is met een goed imago. Waar de vereniging zich goed van bewust is 
geworden en als bedreiging ziet, is dat uitsluitend recreatief basket-
ballen talenten naar andere verenigingen jaagt. Een goede mix is dan 
ook het streven. De club telt 130 leden en sinds 2012 is er ook ‘aan-
gepast basketbal’. Doelgroep vormen daarbij jongeren in de leeftijd 
van 6 tot en met 21 jaar met een (licht) verstandelijke beperking, een 
stoornis in het autistisch spectrum of adhd.
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Be a Star scholenbasketbal

Het team van basisschool Starrebos was met schoolbasketbal in 2017 
erg succesvol. Zij wonnen onder naam ‘The big guys’ het Be a Star 
scholenbasketbaltoernooi van Hilvarenbeek. Een editie waar 25 
teams van 7 scholen aan deelnamen. Als beloning mochten deze jon-
gens na een wedstrijd van meervoudig landskampioen New Herves 
uit ’s-Hertogenbosch op de foto met de deels Amerikaanse basket-
ballers. Ook werden ze genomineerd voor de titel Sportploeg van het 
jaar 2017.

n  Starrebos winnaar scholenbasketbal.
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Denksport: sport 
of bezigheid?

Als je het hebt over sporten, dan heb je het meestal over een 
fysieke activiteit. Het kan dan gaan om een fysieke kracht-
meting, zoals bij hardlopen, een fysiek spel als voetbal, maar 

niet over een denkspel zoals schaken, en bridgen. Niet iedereen is het 
erover eens dat denksporten onder sporten vallen. Het is maar hoe 
je het bekijkt. Als je het criterium neemt of er wedstrijden in worden 
georganiseerd, dan zijn de denksporten boven alle twijfel verheven.
In de Dikke Van Dale staat de denksport als aparte sport omschreven 
dus behoren onze schaak - en bridgeclub deel uit te maken van de 
Beekse sporthistorie.

Schaken

Op 20 mei 1901 zag Max Euwe het levenslicht. 34 Jaar later werd hij 
wereldkampioen schaken na een gewonnen partij tegen Aleksander 
Aljechin. Voor het Nederlandse schaken dé inspiratiebron.
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De oervorm van het schaakspel is duizenden jaren oud zonder exact 
te weten hoe de vroegste geschiedenis eruit heeft gezien. Het woord 
schaak is afkomstig van het Perzische woord shah, dat koning be-
tekent. De huidige vorm van het schaakspel ontstond aan het eind 
van de 15e eeuw in Frankrijk, toen de dame met de huidige machtige 
mogelijkheden haar intrede deed. Tevoren was de dame of koningin 
een tamelijk beperkt en zwak stuk.
Volgens een bekende sage was een koning enthousiast over het spel, en 
vroeg hij de bedenker wat zijn loon moest zijn. De bedenker van het 
spel wilde een schaakbord hebben met een graankorrel op het eerste 
veld, twee korrels op het tweede veld, vier op het derde en zo steeds 
het dubbele aantal graankorrels. Dat leek een bescheiden loon, maar 
in werkelijkheid oversteeg het aantal graankorrels de totale oogst.

n  In opperste concentratie.
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Oprichting Beekse schaakclub

Veel thuisschakers kennen het probleem dat ze niet weten tegen wie 
ze moeten spelen. Daarom ontstond de wens op een nader te bepalen, 
vaste avond bij elkaar te komen om elkaars krachten te meten. 

De initiatiefnemers in september 1974 waren Gerard Roelofs en Loek 
van Tiggelen. De eerste kennismakingsavond een maand later werd 
een groot succes met als resultaat 16 belangstellenden die iedere 
woensdagavond naar café ‘De Toerist’ kwamen om te spelen. Al snel 
werd overwogen in competitieverband te gaan spelen. 
De laatste jaren wordt er niet meer geschaakt in Hilvarenbeek maar 
er zijn wel Beekse schakers. De Goirlese schaakclub EGS is er maar 
wat blij mee. In 2016 werden de Beekse schakers Robin Verhoeven en 
Thomas Kools met hun individuele scores respectievelijk nummer 1 
en 3 op de topscorerslijst van de promotieklasse, het hoogste niveau 
van Brabant.

Omdat de meester niet kon vatten
Hoe zijn aanval was gestrand
Besloot hij stevig te gaan matten
Met een schaakbord in zijn hand
Het werd een typisch potje schaken
Je kon de hersens horen kraken

Theo Danes
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Bridgen: een spel 
dat intrigeert

Bridge vereist concentratie, logisch denken en een goede sa-
menwerking met de bridgepartner waarbij tactiek, geheu-
gen, kansberekening en teamwork de essentiële onderdelen 

van het spel zijn. Meer dan 100.000 mensen zijn lid van de Neder-
landse Bridge Bond. Neem daarbij alle bridgers die los van de Bond 
spelen en je kunt geruststellen dat het ‘kaartspelletje’ een gigantische 
vlucht heeft genomen. En het mag dan wel een gegeven zijn dat steeds 
meer jeugd de sport omarmd heeft, bij de meeste bridgeverenigingen 
is daar nog maar weinig van te merken. Zo is de gemiddelde leef-
tijd bij de veertig jaar oude Bridgeclub Hilvarenbeek, die ruim hon-
derd leden telt, boven de 70 jaar met een verhouding man/vrouw van 
40/60.
Hoe ziet zo’n competitieavond eruit? Ruim 100 leden spelen op hun 
niveau op een avond 24 spellen. Op zes verschillende tafels vier spel-
len die voor alle deelnemers identiek zijn. Op een groot scherm tikt de 
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klok de minuten weg. Het strakke schema is nodig om de 24 spellen 
in goede banen te leiden. Een computerkastje per tafel rekent na elk 
spel meteen uit hoe je score is in relatie tot de andere deelnemers. 
Concentratie, tijdsdruk, stilte, strenge regels. Wat is daar nu leuk 
aan, hoor je leken wel eens vragen. Een antwoord is moeilijk te geven 
omdat je het moet ervaren. Al snel word je dan gegrepen door het spel 
omdat het je intrigeert. Al het andere is bijzaak. En…wordt er dan 
nooit gelachen? Zeker wel, op de eerste plaats om je eigen fouten maar 
zeker ook tijdens de informele momenten die er op zo’n avond voor, 
tijdens en zeker erna altijd aanwezig zijn. 
De Hilvarenbeekse bridgeclub ontstond in Ouwe Cuyp. Enkele Be-
kenaren waaronder Theo Remmerswaal speelden bridge bij Boerke 
Mutsaers in Tilburg waar Frans van Tongeren, ook woonachtig in 

n  Een bridgeavond op hoog niveau.  Fotograaf Hans Crone
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Hilvarenbeek, voorzitter was van bridgeclub Up and Down. Hij nam 
ook het initiatief om in Hilvarenbeek een vereniging op te richten met 
meteen al behoorlijk veel leden. Hotel Brabant werd in de beginjaren 
het vaste adres. Bridgers van het eerste uur: Wim Simons, Kees Sik-
kema, Wil Stoops, Wil Verscheijden, Piet Vissers, Karel Nelen, Frans 
Engels, Hans Linsen, Huug en Betty Boon. Betty Kruijsse uit Hooge 
Mierde was de wedstrijdleidster. Bridgeclub Hilvarenbeek is vanaf 17 
augustus 1977 actief. Pas later in 1995 werd de Bridgeclub Diessen 
opgericht en wel op 23 januari.
Eveneens in Hilvarenbeek is BC de Hilver actief. Met de organisatie 
van Hilvarenbridge weten ze jaarlijks 186 paren aan de bridgetafel te 
krijgen op en rond de Vrijthof in diverse sfeervolle horecagelegenhe-
den.
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volop 
paardenkrachten

’De Grensjagers’ werd opgericht op 18 januari 1949 als 
auto- en motorclub en was aangesloten bij de Konink-
lijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV). 

Er werd samengegaan met drie andere verenigingen uit zuidelijk Bra-
bant waaronder ‘De Wielewaal’ uit Reusel. Initiatiefnemers van het 
eerste uur waren de heren Aerden, Maillé, Wisse en Kerkhofs.
Voorzitter Dick Aerden reed zelf ooit, na de Tweede Wereldoorlog, 
een TT in Assen en werd daar niet onverdienstelijk vierde.
In die tijd waren er niet veel mensen die zich een auto konden veroor-
loven. Het was de tijd van het ontluikende Dafje. Op zondagen werden 
er tochtjes gemaakt om maar gezien te worden. Pas veel later werd de 
auto en motor voor het grote publiek bereikbaar. In 1975 werd Cees 
van Helvert lid en hij werd een groot voorvechter voor het behouden 
van oriëntatieritten in de regio en was hij een van de initiatiefnemers 
van de crossafdeling. In 1989 werd hij hiervoor beloond met de titel 
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‘Sportman van het jaar’. Veel oriëntatieritten werden door De Grens-
jagers in die periode uitgezet met veel deelnemers. De bekendste ritten 
waren: De Voorjaarsrit, Midsummernightsrit, Hanenrit en Wildrit. 
Het rijden van deze ritten stopte pas in 1997 toen er geen animo meer 
was om op zondagen de hele dag in de auto te zitten.

Een andere tak van sport deed begin jaren zeventig eveneens haar 
intrede. Een bromfietscrossclub. De Beekse jongeren werden hiervoor 
warm gemaakt via de plaatselijke media:
“Dat in deze gemotoriseerde tijd de jongeren al vroeg veel belang-
stelling hadden voor alles wat ‘vanzelf ’ bewoog, was een verschijnsel 
dat zowel aanmoediging verdiende als wel met enige reserve moest 
worden tegemoet getreden. Immers buiten de kennis en de vaardig-
heid die men opdeed bij het bezig zijn met de techniek van een voer-
tuig schuilde hier het gevaar dat men op al te jeugdige leeftijd ook de 
eigen capaciteiten in het besturen ervan wilde beproeven. Een gevaar 
in die zin dat de verkeerswetgeving op de openbare weg nu eenmaal 
bepaalde eisen stelde aan een voertuig én berijder. Het voorgaande 
schetst in het kort de problemen waarmee een verwoed bromfiets-
knutselaar werd geconfronteerd, die zijn opgevoerde machientje 
regelmatig op zijn kwaliteiten wilde testen, op de verharde weg of in 
een ruig terrein, waar hij naar hartelust kon crossen.”
Wetend dat vele jongeren deze hobby slechts konden beleven met de 
voortdurende angst door de politie in de kraag te worden gegrepen, 
namen enkele mensen het initiatief om voor deze ongetwijfeld grote 
groep jongelui, te komen tot een eigen crossbaan.
Daartoe werd door H. Boom, S. Gommers en H. Daelmans, ambte-
naar sportzaken, een oriënterend bezoek gebracht aan de crossclub 
en het bijbehorende terrein van de Wijkraad West in Goirle, waarbij 
een indruk werd verkregen van de technische aspecten van de or-
ganisatie. De voorlopige plannen, die hierna ontstonden waren om 
middels ’n crossvereniging en een, alleen voor de leden, toegankelijke 
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baan een grote groep jeugd op te vangen. Een bijeenkomst in Cultu-
reel Centrum Elckerlijc werd belegd. Alle geïnteresseerden, jongeren 
zowel als hun ouders, die wilden meewerken aan dit project, werden 
daar verwacht. Dat was in hun eigen belang, want hoe meer actieve 
crossers en ouderen die wilden meewerken aan dit project, des te 
eerder zouden de Beekse bromfietsenthousiasten ongestoord van hun 
hobby kunnen genieten.
Ongeveer veertig jongeren maakten van deze eerste gelegenheid 
gebruik om hun enthousiasme te tonen en veel vragen te stellen, 
terwijl tevens een vijftal ouders acte de presence gaf. Gestimuleerd 
door deze grote opkomst werd gemeend bij de gemeente een ver-
zoek in te kunnen dienen voor een terrein, waarop te zijner tijd de 
crossbaan aangelegd zou kunnen worden. Bovendien werd er contact 
opgenomen met deskundigen op het gebied van verzekeringen. De 
vereniging zou er komen. Eerst op het crossterrein aan de Eekhool 
dat op 11 mei 1977 geopend werd door burgemeester d’Hondt. Vanaf 
12 jaar kon men lid worden en verkreeg men een echt startbewijs van 
de KNMV. Toezicht van volwassenen werd toegezegd en de Kinder-
boerderij herbergde tevens een reparatieruimte.
De gemeente had zo haar eigen mening over het verschijnsel crossen. 
Het kon worden aangemerkt als een lawaaiveroorzakende recrea-

n  Motorcrossterrein in Biest-Houtakker. 
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tievorm. Juist vanwege de geluidshinder, die bij het crossen een rol 
speelt, is het uiterst moeilijk om een geschikte locatie te vinden.
In mei 1978 verkaste men naar het crossterrein in Biest-Houtakker, 
gelegen aan het Wilhelminakanaal. Ver van de bewoonde wereld. In 
het begin was er veel tegenstand over deze locatie omdat de afstand 
die de jongens te voet moesten afleggen met de brommer aan de 
hand, te groot was. Maar de locatie vergoedde veel. Men beschikte 
over een technische zandbaan (het Wilhelminacircuit) en een mooie 
overzichtelijke jeugdbaan voor de 50cc en beginnende 65cc rijders. 
Het Wilhelminacircuit is een licht-harde zandbaan met een lengte 
van 1200 meter. 

De ideeën van Boom, Gommers en Daelmans begin jaren zeventig 
voor de aanleg van een bromfietscrossbaantje waren zo slecht nog 
niet.

n  Gijsje Peeters op volle snelheid.
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De motorcrossvereniging MCT De Dreef uit Dongen die geen eigen 
circuit had, werd in 2006 benaderd de motorcrosstak nieuw leven in 
te blazen. En met succes want een jaar later werd MCC Biest Houtak-
ker opgericht om los ven De Grensjagers verder te gaan. Dit was ook 
het moment dat Gijs Peeters, zoon van Jac, actief werd in deze sport. 

Beekse crossers succesvol

Wie droomt niet van het grote werk en met een duizelingwekkende 
vaart over zandcircuits te racen. Lucas en Floris van der Aa, en Gijs 
Peeters, alle drie uit Hilvarenbeek en Jos van Dal uit Diessen behoren 
in ieder geval tot die categorie. 
Motorcross ontstond na de Tweede Wereldoorlog, toen er veel ‘off-
road’ werd gereden met oude legermotoren. Uiteindelijk groeide 
motorcross uit tot een volwaardige sporttak. De motoren worden al 
decennia speciaal geproduceerd om te crossen.

n  Actie van Gijsje Peeters op het strand van Scheveningen.
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De broers Van der Aa werden in 2015 nog Brabants kampioen in de 
65cc en 85cc. De verwachtingen waren hooggespannen nu ze allebei 
over een spiksplinternieuwe machine beschikten. Een andere beken-
de Beekse motorcrosser is de jeugdige Gijs Peeters. Hij werd al kam-
pioen in 2013 (MX2/ 125cc) en een jaar later in de MX1/50 cc. Sinds 
2016 heeft hij zijn zinnen gezet op een andere tak van de motorsport, 
de Endurosport. Op zijn nieuwe motor een KTM 300 cc neemt hij 
inmiddels deel aan lange afstandswedstrijden. Daar is het knokken 
tegen jezelf, tegen de klok, tegen de route en tegen de rest. Daarnaast 
moet je over een goed fysiek gestel beschikken want het is een slopen-
de tak van sport. Deze wedstrijden zijn echter beperkt tot een tiental 
per jaar en vinden veelal plaats in het najaar als het gewas van het veld 
is en er meer ruimte beschikbaar is. Ooit hoopt Gijs de Parijs Dakar 
rally te kunnen rijden, maar vooralsnog is dat een verre droom.
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Skelteren

De eerste skelterwedstrijden werden door de Scouting geor-
ganiseerd op het schoolplein van de Jongensschool aan de 
Varkensmarkt. Een lucratieve bezigheid om de kas te kun-

nen spekken. De jaarlijkse skelterrace stond onder leiding van Ton 
Soeterbeek van SBN (Skelter Brigade Nederland). 

n  Gijs Peeters op skelter in tuin ouderlijk huis in 1982. Het team Peeters viel 
regelmatig in de prijzen.
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Na enkele jaren gestopt te zijn met de organisatie nam carnavalsvereni-
ging De Pezerikken het over. De ‘mannen van bakkerij Peeters’ waren 
vrijwel nooit te verslaan. Jaar na jaar waren zij zowel individueel als 
collectief onklopbaar. Om andere deelnemers ook een overwinning 
te gunnen, werd een categorie ‘Buitengebeuren’ in het leven geroepen 
waar de broers Peeters tegen elkaar streden. Gezamenlijk behaalden 
ze zowel individueel als in teamverband in Rijsbergen diverse Neder-
landse kampioenstitels. Een echte vereniging is er in Hilvarenbeek 
nooit van de grond gekomen maar op individuele basis waren er wel 
degelijk successen. Zo werd Gijs Peeters in 1976 in Rijsbergen kampi-
oen. Team Bakkerij Peeters bestond uit de broers Jac, Gerard en Gijs 
Peeters aangevuld met Rob Hagen en Ronald Leemans.



s p r i n g e n
beweging en
verstilling
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Turnen: gym voor 
gevorderden

Turnen is een sport die al heel oud is. Het turnen heeft zijn 
oorsprong bij de Romeinen, die het arte Gymnastica noem-
den. De vernieuwde belangstelling voor het turnen dateert 

uit de tweede helft van de 18e eeuw en danken we vooral aan de Duit-
se pedagogen als Basedow (1723-1790), Salzmann en J.C. Gutsmuths 
(1759-1839). Zij slaagden er in gymnastiek in een paar jongensscholen 
in te brengen. Vooral Gutsmuths die het eerste leerboek voor gym-
nastiek Gymnastik für die Jugend publiceerde. De Franse versie ver-
scheen in 1803. Dit leerboek had een erg grote invloed op de gymnas-
tiekbeoefening. Onder deze drie pedagogen kende vooral Duitsland 
op het einde van de 18e eeuw een sterke bloei van de gymnastiekbe-
weging.
Het Duitse turnen onderging vooral de invloed van Friedrich Ludwig 
Jahn (1778-1852) die in het begin van de 19e eeuw nieuwe impulsen 
gaf aan de Duitse turnbeweging. Hij propageerde, in het kader van 
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de Napoleontische overheersing, het turnen als een middel om de 
Pruisische jeugd te harden. Er werden grote turnoefeningplaatsen 
aangelegd waar de jeugd een strakke fysieke oefening kreeg met tal 
van oefeningen en turntoestellen. Jahn, die op de Hassenheide in Ber-
lijn de eerste openbare Türnplatz opende, stond aan de basis van de 
oefeningen aan de brug, de rekstok, het paard en de bok. Hij was de 
grondlegger van de Duitse Türnverein. Dit verenigingsturnen werd 
later overgenomen door vele andere landen.
Na de overwinning van Napoleon bleven de Duitse turners ook po-
litiek actief. Omdat ze republikeinse eisen hadden was er zelfs een 
algemeen turnverbod tussen 1819 en 1842 en werd Jahn gearresteerd 
in 1820. Toch bleef het turnen ondergronds doorgaan in kleine zalen 
waardoor nog meer nadruk kwam te liggen op de turntoestellen. 
Door dit turnverbod zochten toen veel turners hun heil elders en 
werd turnen bekend in Europa.
Zo evolueert het turnen nog tot op de dag van vandaag. Toestellen 
worden aangepast om meer veiligheid te garanderen of moeilijkere 
elementen mogelijk te maken. De meest recente drastische verande-
ring is de invoering van de Pegasus als nieuw springtoestel in 2002 ter 
vervanging van het vroegere springpaard.

Turnen in Hilvarenbeek

Met trampoline en minitrampoline als enige onderdelen is de Beekse 
turnvereniging in 1974 geboren onder de naam T.C. Barani. In de 
toekomst hoopte ze te komen tot een gymnastiekvereniging. Met do-
naties en loterijen lukte het de benodigde materialen aan te schaffen. 
De eerste training werd gehouden op 31 augustus. De naam Barani 
komt van een bepaalde trampolinesprong, de voorwaartse salto met 
halve schroef. 
De vereniging werd opgericht door Martin Bonekamp en Wim 
Simons naar aanleiding van de Zeskamp die in Groningen werd ge-
houden. Er ontstond een wedstrijdgroep met o.a. Marion Kluijtmans 
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en Paul Simons die bij tal van kampioenschappen succesvol waren. In 
1976 had de vereniging al 110 leden en twee eigen grote trampolines. 
Zelfs het Nederlands kampioenschap werd in 1977 in Hilvarenbeek 
gehouden. Het aantal deelnemers bedroeg ruim 200 turners en 
turnsters. T.C. Barani was een kweekvijver van veel talenten. Zo ook 
Bekenaar Boudewijn Haans. De beginselen leerde hij bij Barani. Bij 

n  Trampolinespringen 1980 in gymzaal de Ypelaer.
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n  Turndemonstratie in 1988 onder toeziend oog van Wim Simons.



301Springen, Beweging en Verstilling

Kunst en Kracht uit Tilburg kwam hij verder tot ontplooiing en in 
1984 mocht hij deelnemen aan de Nederlandse kampioenschappen. 
Het werd een doorslaand succes. In de categorie 13-15 jaar werd de 
vijftienjarige Boudewijn Nederlands kampioen. Bij de meisjes t/m 15 
jaar werd Marion Kluijtmans eerste en Anita Wijten tweede.

Turntalenten van eigen bodem

Een talent van eigen bodem is Lotte de Graaf uit Biest-Houtakker. 
Naast haar studie staat haar verdere leven helemaal in het teken van 
turnen. Lotte traint bij Avanti-Turnivo in Reusel. 

n  Lotte de Graaf.  Foto Turnsupporter
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Haar trainster is Corrie van Kouteren. Zij begon op zesjarige leeftijd 
bij turnvereniging Variant in Lage Mierde. Al heel vroeg nam zij 
deel aan wedstrijden. Dit leidde in 2010 al tot een uitnodiging voor 
deelname aan de Nederlandse kampioenschappen in de derde divisie. 
Pech achtervolgde haar echter want een gebroken arm gooide roet in 
het eten. Een herkansing volgde drie jaar later in de tweede divisie. 
Zij eindigde daar als 19e. In 2015 werd zij als sporttalent genomineerd 
in Hilvarenbeek. Die nominatie maakte ze meer dan waar. In haar 
eerste wedstrijd als turnster eiste ze direct het zilver voor zich op bij 
de regiokampioenschappen van Brabant Oost. Naast het zilver in de 
meerkamp kwalificeerde de turnster zich ook voor alle toestelfinales. 
Sinds 2016 turnt ze in de eerste divisie bij de senioren. Door haar 
prestaties in 2017 ontving ze ook een uitnodiging om deel te nemen 
aan het turngala in de Maaspoort in ’s-Hertogenbosch. Daar turnde 
ze onder meer samen met Olympisch kampioen Sanne Wevers.

n Amber van Oort.  Foto Turnsupporter
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Een ander talent uit Biest-Houtakker is Amber van Oort. Op weg 
naar een plaats in de halve finale voor het Nederlands kampioenschap 
in Dalen (Drenthe) veroverde zij een bronzen medaille. Zij turnde op 
sprong, brug en vloer bijna de hoogste scores en plaatste zich daarmee 
voor de halve finale. Deze nominatie maakte ze meer dan waar. In 
haar eerste wedstrijd als turnster eiste ze direct het zilver voor zich op 
bij de regiokampioenschappen van Brabant Oost. Naast het zilver in 
de meerkamp kwalificeerde zij zich ook voor alle toestelfinales.

n Karin van Sprang.  Foto Turnsupporter
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Nieuwe Beekse sportaccommodatie

Reikhalzend wordt uitgekeken naar de ontwikkelingen omtrent de 
nieuwe sporthal op de Roodloop. Vanaf het eerste moment is Avan-
ti-Turnivo in gesprek met de gemeente vanuit de wens om in een klein 
deel een aantal turntoestellen (70 m2) permanent te kunnen plaatsen. 
Als dat lukt dan kan in Hilvarenbeek hetzelfde geboden worden wat 
er nu in de gemeenten Reusel, Bladel en Eersel staat. De turnleden uit 
Hilvarenbeek hoeven dan niet meer te reizen.
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Judo: Ju-Do de 
soepele manier

Judo vindt zijn oorsprong in jiujitsu, een Japanse vechtsport van 
de Samoerai. In 1964 komt de sport op het Olympisch pro-
gramma. De strijd wordt gestreden in Tokyo in de Budokan 

hal. Voor het Nederlandse judo een toernooi om nooit meer te verge-
ten. Want Anton Gesink wordt na winst op Akio Kaminaga Olym-
pisch kampioen. Hij verovert niet alleen de Olympische titel maar 
ook de sympathie van heel Japan door de judomat, de Tatami, heilig 
te verklaren door na zijn winst iedereen van de judomat te weren.

Terug naar het verleden.

Jigoro Kano was een kleine en magere jongen. Ondanks dat hij veel 
geplaagd werd, deed hij nooit vervelend terug, want vechten durfde hij 
niet. Toen hij in 1876 zestien was, stapte hij naar een jiujitsu-school, 
want hij had gehoord dat een kleinere van een grotere en sterkere 
kon winnen dankzij jiujitsu technieken. Zijn conditie verbeterde snel 
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en ook werd hij door alle oefeningen sterker. Al snel leek hij geen 
spillebeen meer en hij voelde zich ook sterker. Daarom durfde hij ook 
steeds meer voor zichzelf op te komen als hij geplaagd werd. Maar 
hij merkte al snel dat het niet meeviel. De trainingen waren zwaar 
en stoten met de vuisten, trappen met de voeten en steken met de 
vingers, het was allemaal toegestaan. Jiujitsu had veel goeds maar het 
was veel te hard. Dat zette hem aan het denken. Kano zocht, dacht 
na, probeerde uit en vond wat hij wilde. De toen 22-jarige student 
noemde het judo. Het was veiliger om te beoefenen en dus prettiger 
om te trainen en leuker om naar te kijken.

Judo in Hilvarenbeek

Op 10 november 1973 werd in de gymzaal aan de Ypelaerstraat een 
judo-demonstratie georganiseerd door de judoka’s De Rooy en Van de 
Pas. Beiden hebben de 2e Dan. De Beekse vereniging werd in januari 
1974 opgericht. Bart van de Ven werd voorzitter, Ton Ribberink secre-

n Jong geleerd oud gedaan.
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taris en Jan de Rooy penningmeester. Goirlenaar De Rooy verzorgde 
de lessen. Hij leende daarbij de vereniging een mat. De contributie be-
droeg respectievelijk 5-6-7 gulden. Jan de Rooy kreeg dat eerste jaar 
alle contributiegelden maar moest daarvoor in de plaats alle kosten 
betalen. In oktober 1974 werden de eerste clubkampioenschappen 
gehouden. Het ledenaantal groeide gestaag. Al in 1977 als Peter Maas 
uit Tilburg de nieuwe trainer wordt, telt de vereniging 100 leden.

De bekendste judoka die de vereniging heeft voortgebracht is Anika 
van Terheijden. Al na de eerste lessen wist de toenmalige trainster 
te vertellen dat deze Beekse een ster in de dop was. Als mavoleerling 
timmerde Anika van Terheyden op 13-jarige leeftijd al aan de weg. 
In oktober 1992 werd ze niet alleen 2e bij de Zuid-Nederlandse kam-
pioenschappen in Goirle maar kreeg ook een uitnodiging om mee te 
doen aan de Nederlandse kampioenschappen.
De samenwerking tussen de judovereniging Hilvarenbeek met als 
trainer Ruud Cornelissen en de sportschool van Jan de Rooy in Goirle 
begon haar vruchten af te werpen. Vier jaar verder werd ze Open 
Belgisch kampioen bij de junioren tot 52 kg. Heel haar leven stond 
inmiddels in het teken van judo. Door de week elke dag trainen in 
Goirle en zondags samen met de nationale selectie in Nieuwegein. 
Een hard bestaan volgens Anika: “Ik moet er veel voor laten. Op tijd 
naar bed en nauwelijks televisiekijken. Gelukkig zijn mijn ouders die 
altijd willen rijden even enthousiast en leven ze hartstochtelijk mee.” 
De successen bleven zich opstapelen. In de leeftijdsklasse tot 19 jaar 
veroverde ze in 1998 in de klasse tot 56 kg de nationale titel. De keuze 
voor de nieuwe, zwaardere gewichtsklasse bleek een juiste. In de finale 
versloeg ze de kampioene van een jaar ervoor Shirley Butter.

Accommodaties bottleneck

Zeven jaar had de vereniging ernaar uitgezien: een verhuizing van 
de Papenstraat naar een eventuele nieuwe aanbouw van de Hispo-
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hal. Eindelijk zouden ze dan letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen 
om de vleugels wat verder uit te slaan. Mogelijkheden krijgen om 
bijvoorbeeld met de wedstrijdploeg intensiever aan de slag te gaan. 
Maar de politieke werkelijkheid bleek een andere. De gymzaal aan 
de Papenstraat werd in 1998 geprivatiseerd en de Judovereniging 
kon blijven. Weg toekomstideeën, een hele slag voor de vereniging, 
trainers en bestuur. Het zou tot 2015 duren alvorens de gymzaal bij 
Kindcentrum de Driehoek in gebruik kon worden genomen. 

Ook Judovereniging Deusone liep tegen dezelfde problemen aan. Er 
werd kleinschalig begonnen als club waar lekker judoën en stoeien 
centraal stond.
De judovereniging werd in januari 1974 opgericht. Onder grote be-
langstelling werd in de garage van Ad Kroon een judoruimte (dojo) 
geopend. Kroon leerde judoën bij judovereniging Sint Jan uit Moer-
gestel en werd een geduchte judoër bij de zwaargewichten. Niet van 
het kaliber Ruska en Gesink maar toch wel goed genoeg om er tégen 
te mogen judoën. Tijdens de eerste jaren in Diessen ging het goed met 
de club en met De Kroon als trainer. Totdat hij, na een zwaar ongeluk 
in 1976 en anderhalf jaar revalideren, zijn lessen moest staken. De 
lessen werden eerst overgenomen door Frans Schellekens en vervol-
gens door Arie Redelijkheid. Arie zou in totaal bijna 25 jaar lesgeven 
in Diessen. Niet meer achter Ad Kroon’s huis maar in sporthal de 
Hercules. In 2002 nam hij afscheid en werden de trainingen overge-
nomen door de zoon van Ad Kroon, Alex. Inmiddels wordt al ruim 
veertig jaar judo verzorgd in Diessen.
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Yoga

’Yoga, het spel van 
beweging en ver-
stilling’, zo luidt 

de titel van een van de vele yo-
gaboeken die Annemie Beukers 
heeft geschreven. 
Op verzoek van de plaatselijke 
KBO ging zij in Hilvarenbeek 
lesgeven. “Yogabeoefening is 
zeer bevorderlijk voor een fysiek, 
mentaal en geestelijk welbevin-
den en is geschikt voor iedereen 
die daarvoor open staat”, schreef 
zij in de Seniorenkrant. “Open-
heid, aandacht, waarneming en 
acceptatie zijn sleutelbegrippen. 
Zo kan yoga een boeiende reis 
zijn waarbij veel te beleven valt, 

n  Docent Esmeralda van Hoek. 
Fotograaf Tim van Dijk | Tmedia.nu
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een reis die leidt tot meer zelfinzicht, een betere gezondheid en le-
vensvreugde. 
Door bewuste, fysieke inzet kunnen lichaamsbewustzijn, tastgevoel 
en sensitiviteit tot ontwikkeling komen en door middel van ademha-
lingsoefeningen de ademkwaliteit verbeteren.”
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Tai Chi, waarbij 
energie het 

sleutelwoord is

Een andere vorm van beweging die in opmars is. Actieve medi-
tatie die lichaamsbeheersing en -bewustzijn combineert met 
de controle van de ademhaling.

Docent Ad van Brakel: “We leven in een jachtig bestaan. De snelheid 
van de sociaal media, het belang van ons uiterlijk, bezitsdrang en het 
willens en wetens een prestatie moeten nastreven. Niets van dit alles 
is ons vreemd. Een actieve kunst voor interne rust die de gemoeds-
toestand bevordert en daarnaast zorgt voor een goede interne ge-
zondheid is dan ook niet verkeerd. Tai Chi kan hieraan voldoen. Het 
is geen sport zoals wij die kennen in onze samenleving maar verwijst 
naar een filosofie die zijn oorsprong vindt in het China van duizen-
den jaren terug toen de mensen nog in en naar de natuur leefden. Alle 
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oefeningen hebben als doel om je 
op een natuurlijke wijze in balans 
te brengen met je eigen energie en 
met die van je omgeving.
Het uitgangspunt is dat alles ener-
gie is (Chi) en dat die stromende 
energie je in balans brengt. Bij 
ziekte en pijn zit er een blok-
kade in je energiesysteem. Dit 
kan leiden tot een disbalans met 
stress tot gevolg. Niet voor niets 
zie je overal tegenbewegingen in 
de vorm van wandelen, medita-
tie, yoga en Tai Chi. Dertien jaar 
geleden kwam het Tai Chi op 
mijn pad.”

Ad van Brakel is oud-sportdo-
cent en fervent sporter en trainer. 
Na een opleiding aan het Centrum voor Natuurlijke Gezondheids 
Ontwikkeling (NGO). 
Ook bij de KBO Hilvarenbeek kon Tai Chi beoefend worden. Wijlen 
Ad Vester was hiervoor twee keer per maand in de Hilvaria Studio’s 
beschikbaar.

n Tai Chi docent Ad van Brakel.
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Wandelvierdaagse: 
sinds 1961 niet meer 

weg te denken

Terugblik door Michiel van der Sanden na de eerste 25 jaar 
opgetekend door de Hilverbode:
“Voor sommige kinderen is de grote vakantie echt een grote 

vakantie, waarin de verveling nog wel eens wil toeslaan. Dat is niet 
alleen van deze tijd, maar dat was 25 jaar geleden ook al zo. Temeer 
als men bedenkt dat ‘op vakantie gaan’ bij velen nog niet zo gewoon 
was. Ín het Gelderse Ottersum loste men dat probleem in die tijd al 
deels op door het organiseren van een jeugdwandelvierdaagse, zonder 
enige twijfel geënt op wat ook toen al jaren gebruikelijk was in Nijme-
gen. En het was dus in Ottersum waar Nico Toonen het idee haalde 
om ook in Hilvarenbeek in de schoolvakantie een vierdaagse te gaan 
organiseren. Op het gemeentehuis, waar hij toen werkte, wist hij nog 
een tweetal collega’s voor zijn plannen warm te krijgen en al spoedig 
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gingen Nico Toonen, Ad Vogels en Anton Maas aan de slag en was de 
Hilvarenbeekse Jeugd Wandelvierdaagse geboren. 

De drie organisatoren gingen persoonlijk op bezoek bij de diverse 
schoolhoofden in Hilvarenbeek en wijde omgeving om hen aldus voor 
het aanstaande evenement enthousiast te maken. Niet in de laatste 
plaats tot grote verbazing van de initiatiefnemers zelf kwamen de op 
de scholen achtergelaten inschrijfformulieren in groten getale terug. 
En aldus trok die eerste wandelvierdaagse in 1961 al bijna 1000 deel-
nemers. ’s Middags enkele afstanden speciaal voor de schooljeugd en 
’s avonds een afstand voor alle ouderen. Van heinde en ver kwam men 
hier vier dagen lang zijn routes lopen. Uit Moergestel, Oisterwijk, Riel 
en zelfs Poppel, om maar eens enkele plaatsen te noemen. Doorgaans 

n Aankomst op de Vrijthof in 1984.
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allemaal op de fiets. Het was dan ook vanzelfsprekend dat er rond de 
kerk en op de schoolpleinen aan de Koestraat en de Varkensmarkt 
grote bewaakte fietsenstallingen werden gecreëerd. De medewerking 
die men van alle kanten kreeg was zeer groot en veel kon op zeer 
informele wijze met deze en gene worden geregeld. Aan leiders en 
leidsters voor de jeugdgroepen overigens ook geen gebrek. Velen van 
hen liepen bovendien ’s avonds ook nog eens een keer mee. Echter de 
routes waarlangs gelopen moest worden, gaven nog wel eens proble-
men. Routebeschrijvingen werden uiterst summier gehouden en op 
vele plaatsen werd gewerkt met gekleurde pijlen. Iedere afstand had 
zo zijn eigen kleur. Het laat zich echter al raden wat er nogal eens 
gebeurde, hetgeen ertoe leidde dat er zo hier en daar nog wel eens 
een kilometertje te veel, of in gunstiger omstandigheden, een stuk te 
weinig werd gelopen. Maar ach, een kniesoor die daar op lette.
Vanaf het eerste jaar was het gebruikelijk de deelnemers aan het mid-
daggebeuren wat aan te bieden. De eerste en de derde dag een flesje 
limonade, de tweede dag een ijsje en de laatste dag een rolletje zuur-
tjes. De laatste traktatie werd overigens door de dorstige kelen op prijs 
gesteld. Die laatste dag werd er dat eerste jaar al een met ‘Nijmeegse 
allure’. Vele bossen bloemen voor de binnenkomers en voor de groe-
pen die zich voor die dag nog wat extra feestelijk hadden uitgedost 
was er ook nog eens een prijs te verdienen. De jury, o.a. bestaande 
uit H. van der Sanden, W. van Dijk, J. Abrahams, J. Naaijkens en P. 
Hermsen, zou zich jaren van haar taak blijven kwijten, vaak gezeten 
op het terras bij Dalan, tot het moment dat de intocht meer op een 
carnavalsoptocht ging lijken dan op de binnenkomst van een wan-
delvierdaagse.

Traditioneel werden natuurlijk ook de medailles die op zaterdag aan 
de volhouders konden worden uitgereikt. Tot vreugde van velen werd 
er ieder jaar een andere ‘medollie’ opgespeld en torsten velen later, 
vier dagen lang, een hele batterij eremetaal mee.
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Die eerste jaren nam het aantal deelnemers telkens toe en steeg tot 
boven de 1600. Maar goed voorbeeld deed kennelijk goed volgen en 
allengs zag men ook in andere plaatsen vierdaagsen ontstaan. Een en 
ander had, ook door het meer in zwang raken van het op vakantie 
gaan en door het ontstaan van het jeugd vakantiewerk, tot gevolg dat 
later het deelnemersaantal behoorlijk terugzakte. Gelukkig maar van 
tijdelijke aard.
Fameus waren in de beginjaren ook zeker de blarenbals te noemen. 
Leiders, leidsters, deelnemers aan de avondvierdaagse, controleurs, 
EHBO’ers, allen trokken vrij massaal naar Concordia, plotseling geen 
last meer hebbend van zere voeten, blaren etc. En het moet gezegd 
worden het was er vaak bijzonder gezellig. Terecht natuurlijk dat de 
organisatie dit 25e jaar die goede traditie weer in ere herstelt.
Tenslotte mag ook het weer niet onvermeld blijven. Voor zover de 
eerste 25 jaar is na te gaan is in al die jaren slechts eenmaal op woens-
dag het gebeuren vanwege het weer afgelast. Al die andere dagen, in 
totaal dus 95, was het kennelijk best om te doen. Laten we hopen dat 
we de komende jaren het er letterlijk en figuurlijk even zonnig vanaf 
brengen.”

Tot 1977 werd de vierdaagse gehouden in de zomervakantie. Mede 
doordat in die periode een jeugdvakantieweek werd georganiseerd 
liep de belangstelling voor deelname aan de wandelvierdaagse snel 
terug. De organisatoren hebben toen besloten om de oorspronkelijke 
gedachte los te laten en het evenement om te bouwen tot een jeugd- en 
avondvierdaagse voor jong en oud, te houden buiten de vakantiepe-
riode.

Na de vijftigste editie in 2010 stopten de iconen van de Beekse Wan-
delvierdaagse, Michiel van der Sanden en Ad van Steen ermee. Het 
stokje werd overgedragen aan Ron Smolders, Jack Colsters en Kees 
Hensbroek.
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Zeskamp

“De Zeskamp is een evenement dat het midden houdt 
tussen een buurtfeest en de Olympische Spelen”, 
waren de woorden van Tv-producer Dick van ’t 

Sant van de NCRV toen hij B&W Hilvarenbeek in 1973 uitnodigde 
mee te doen. Het goed bekeken programma zou nog een seizoen du-
ren. In ’n zevental uitzendingen bestrijden 18 Nederlandse gemeen-
ten elkaar in een afvalcompetitie. Ze gaan de strijd aan op het gebied 
van kracht, snelheid, inventiviteit en behendigheid. Een team moet 
bestaan uit 5 speelsters, 5 spelers, super zeskamp(st)er en een doe-het-
zelver (handige klusjesman), ’n zakelijk leider en een captain.

De belangstelling om mee te doen was overweldigend. Uit ongeveer 
90 belangstellenden om mee te spelen werd een groep geformeerd 
van 29 spelers. Dit was de eerste selectie waarmee zes weken intensief 
werd getraind onder de bezielende leiding van Wim Simons. Cultu-
reel ambtenaar Ed Lint werd aangesteld als zakelijk leider, sportamb-
tenaar Henk Daelmans nam de rol van captain op zich. 
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De definitieve selectie was als volgt:
-  Super zeskamper: Jos van Roovert
-  Spelers: Frans Coppens, Wim Koks, Ton Smolders, Janus Kluijt-

mans, René de Kort
-  Speelsters: Alma van Meel, Gerrie Eshuis, Miep Davids, Ans van 

Dal, Ans Coppens

Particulieren brachten fl. 5500,00 bijeen en een loterij bracht ook nog 
eens fl. 2000,00 op. 
De zeskampploeg was er klaar voor. Het was echter helaas van korte 
duur.

Een verslag: “In de Leidse Groenoordhal gonsde het van activiteit. 
Rumoer van klaterend applaus als de gladiatoren binnen draven. 

n Zeskampers onder het toeziend oog van Jo Barben.
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Barend Barendse aan de microfoon. Na Leiden volgde Groningen. 
Daar vond Hilvarenbeek haar Waterloo. De Groningse veldslag werd 
een misslag. Onder de bezielende leiding van Dick Passchier (pre-
sentatie) en Wim Velthuizen (wedstrijdleider) werd verloren van de 
gemeenten Anloo, Montfoort, Olderkerk, Wierden en Zwijndrecht.”

Twaalf ProvinciëEn Spel 

Zes jaar later na de Zeskamp was Hilvarenbeek op 19 april 1979 weer 
in voor een sportieve strijd. De mogelijkheid deed zich voor met het 
Twaalf Provinciën Spel naar aanleiding van het 400-jarig bestaan van 
de Unie van Utrecht (Grondslag van de Nederlandse Staat). De orga-
nisatie was weer in handen van de NCRV.
Na een enerverende beslissingswedstrijd tussen Hilvarenbeek en Mill 
werd Hilvarenbeek aangewezen om Noord-Brabant te gaan vertegen-
woordigen. Naast een praktisch gedeelte (sportieve vlak) was er ook 
een theoretisch deel. Hiervoor werd Jan Naaijkens uitgevaardigd als 
de ‘antwoordman’. Ondersteuning was er in de vorm van een team 
journalisten die op het gemeentehuis paraat stonden via een open 
telefoonlijn. De strijd met IJsselmeerpolders liep echter uit op een 
fiasco. Het spel was voor Beek, voor IJsselmeerpolders de knikkers.
Vooral het theoretisch gedeelte liep bepaald niet zoals het had moeten 
lopen. De achterban die zetelde in het gemeentehuis liet het enkele 
keren op een verbijsterende manier afweten. De toch ietwat teleur-
stellende einduitslag mocht echter de pret van de Beekse ploeg niet 
drukken. Dit gold ook voor theoreticus Jan Naaijkens. Zenuwen 
hadden hem blijkbaar toch ernstig parten gespeeld. Een heel wijs 
woord tenslotte sprak de leider van de supportersbussen, Jan Abra-
hams. “Die van Beek hebben in ieder geval de moed gehad om mee te 
doen, en in Brabant zijn ze toch maar mooi eerste geworden.”

De Beekse deelnemers waren: Ton Smolders, Mien van de Wouw, 
Eddy Smulders, Berrie Damen, Stefan van de Maas, Corry Favier, 
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Wim Koks, Jules Maillé, Elly Daelmans, Annet Robben, Frans Cop-
pens, Ad van Steen en Dré Netten. Captain was Henk Daelmans.

Sportuitwisseling Hilvarenbeek –- Lindlar

Het eerste contact werd gelegd door Geert van Geijn van de Sportraad. 
Lindlar ligt 40 km ten oosten van Keulen in het Bergische Land en 
heeft 13.500 inwoners. Lindlar beschikt over ongeveer dezelfde spor-
taccommodaties. B&W hebben veel belangstelling voor een dergelijke 
uitwisseling.
Zes Beekse clubs waren bereid voor Hilvarenbeek mee te doen: zwem-
men, badminton, voetbal, zaalvoetbal, trampolinespringen en tennis. 
Later kwamen daar nog judo, volleybal, windsurfen en tafeltennis 

n  De president van Lindlar, Richard Stein, overhandigt de voorzitter van de 
Sportraad, Toon Klop, een aandenken.
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bij. Op 30 en 31 mei (1980) vonden de eerste wedstrijden in Duits-
land plaats. In totaal reizen hiervoor 160 Bekenaren af. Het had één 
grote sportieve verbroedering moeten worden. Uit de nabeschouwing 
bleek dat de organisatie en coördinatie van Duitse zijde nogal wat 
te wensen over lieten. Contacten tussen Nederlandse en Duitse deel-
nemers werden nauwelijks gelegd. De Sportraad sprak dan ook haar 
twijfel uit over de interesse van Duitse zijde om naar Hilvarenbeek te 
komen. Na positieve berichten uit Duitsland werd alsnog groen licht 
gegeven.
In september 1982 is het zover. De Sportraad ontvangt 120 Duitse 
sportvrienden in de Hispohal. Het programma bestaat uit vriend-

n  De scholenzeskamp kende een massale belangstelling.
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schappelijke sportwedstrijden, demonstraties, safaripark en 
IMAX-theater. Overnacht wordt bij Beekse gezinnen.
De Duitse gasten waren laaiend enthousiast over de perfecte organi-
satie en de gastvrijheid. Intern werd wel het ongenoegen uitgesproken 
over handelwijze van Hilvaria die haar leden verbood om aan zaal-
voetbalwedstrijden deel te nemen. Na zes edities kwam er een einde 
aan de uitwisseling.



s p o rt 
arena’s





329Sportarena’s

zonder locaties 
geen sport

Zonder locaties kan er geen sport bedreven worden. Terug-
kijkend naar twee eeuwen sporthistorie is het verkrijgen 
hiervan een doorlopend gevecht geweest. Welke sport je 

ook onder loep neemt, vrijwel alle verenigingen moesten in het begin 
roeien met de riemen die voorhanden waren. Voetballen of hockeyen 
op een stuk woeste hei of op een hoog, bultig, kaal terrein, niemand 
keek ervan op. Soms werd zelfs gespeeld op veldjes vol met kuilen die 
voor een deel onder water liepen als het natte seizoen aanbrak. Voor 
de Beekse ruiters kwam er pas na een zwerftocht van zeventig jaar, 
waarin alle hoeken van Hilvarenbeek gezien werden, de juiste loca-
tie in zicht. Voor de zaalsporters was het al niet beter. Een ruimte in 
de oude landbouwschool of een zaaltje achterin een café, alles deed 
dienst totdat de Hispohal soulaas bood. Inmiddels zijn er kunstgras-
velden, hardcourtbanen en goed geoutilleerde ruimtes en gymzalen. 
En als klap op de vuurpijl vanaf september 2018 een nieuwe moderne 
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sporthal annex zwembad. Een terugblik laat zien dat niets vanzelf-
sprekend is. 

Gymzaal Ypelaer

In 1957 gaf de gemeenteraad toestemming voor de bouw van een 
moderne, goed geoutilleerde gymzaal ten oosten van het voetbalveld 
tussen de Wouwerstraat en de Ypelaerstraat. De raad vond dat daar-
mee een leemte werd opgevuld want met de lichamelijke opvoeding en 
vorming was het in Hilvarenbeek droevig gesteld. De bouw van deze 
gymzaal moest daarin ommekeer teweegbrengen. De eis was dan ook 
dat hij geschikt voor meerdere sporten moest zijn zoals basketbal, 
badminton, tafeltennis, judo, korfbal en ballet. Het gebouw kreeg een 
lengte van 20 meter en een breedte van 10 meter. Een jaar later werd 
de sporthal ingezegend door pastoor De Beer met aansluitend een 
feestelijke opening. Tienvoudig turnkampioen Klaas Boot was bereid 
gevonden een turndemonstratie te verzorgen.

In het kader van de bezuinigingsplannen voor 1984 besloot het colle-
ge van B&W de gymzaal van de begroting af te voeren. De Sportraad 
werd om advies gevraagd. Een aantal verenigingen dreigde in de kou 
te komen staan. Voor de tafeltennisclub, de judovereniging en de 
korfbalvereniging Hilko was er nauwelijks een andere mogelijkheid 
voor betaalbaar onderdak. De hoop was gevestigd op de beheerscom-
missie Ypelaer die gelukkig goed functioneerde en voor de betreffen-
de verenigingen ruimte wist te vinden. De commissie die bestond uit 
J. Stoel, mevr.W. Meurs (kleutergym), A. Broekema en R. Reinacker. 
P. Rietveld was de afgevaardigde van de sportraad.

Parca Ludica

Het prachtige sportcomplex dat er nooit zou komen. Wilde ideeën 
had burgemeester Meuwese (burgermeester van 1946-1975) meer dan 
genoeg. Zo vroeg hij zich begin jaren zestig af of een winkelcentrum 
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achter de kerk in Hilvarenbeek wel op zijn plaats was. Hij zag meer in 
een klein ‘Montmartre’ met kleine straatjes met winkeltjes en hier een 
daar een kunstenaar met zijn ateliertje. Zijn ideeën gingen in rook op. 
Maar Meuwese bleef in het groot denken. Zo ook zijn plan voor een 
sportcomplex met de werknaam ‘Parca Ludica’. 

Begin 1967 werd door hem opdracht gegeven aan de Koninklijke 
Heidemaatschappij om advies uit te brengen over de situering van 
een sportpark aan de oostzijde van de geprojecteerde provinciale weg 
en de bestemming van de dan vrijkomende terreinen aan de Ypelaer-

n  Parca Ludica, het sportcomplex dat er nooit zou komen.



332 Sportarena’s

straat. Hij was van mening dat de situering van het nieuwe sportpark 
landschappelijk bezien bijzonder gelukkig was en bij een juiste de-
taillering harmonisch in het landschap ingepast zou kunnen worden. 
Bij een nadere uitwerking van het sportpark werd overwogen of de 
natuurlijke scheiding door het door het complex stromende Spruiten-
stroompje verder uitgewerkt zou kunnen worden en wel zodanig, dat 
bijvoorbeeld de voetbal- en de handbalvelden aan de ene kant van de 
beek konden worden gesitueerd en de hockey- en voetbalvelden plus 
de tennisbanen aan de andere kant. Meuwese vond dat in de prak-
tijk gebleken was, dat de combinatie van hockey- en voetbalvelden 
minder gelukkig was. De combinatie van een zwembad en sporthal 
was zowel economisch als architectonisch wel aan te bevelen en dan 
nog het liefst zo dicht mogelijk bij de provinciale weg.
De terreinen, waarop het sportpark zou worden geprojecteerd waren 
in gebruik als grasland. Het gebied werd aan de noordzijde begrensd 
door de Hakvoortseweg, aan de oostzijde door Annanina’s rust en de 
zuidzijde door de Diessenseweg. Aan de westzijde werd de begrenzing 
gevormd door de aan te leggen provinciale weg. Voor de ontwatering 
van de gronden zou de Spruitenloop dienstdoen. Grondmaatschappij 
N.V. Breda gaf haar conclusie. Het park zal door de verscheidenheid 
aan elementen zowel de sportbeoefenaar als de passieve recreant 
goede ontspanningsmogelijkheden bieden, terwijl er ruime moge-
lijkheden ontstaan voor de spelende jeugd die passief en actief wil 
recreëren (trimbaan, roeivijver, speelweide). Wanneer in de bossen 
van Annanina’s rust ruiter– en wandelpaden kunnen worden aange-
legd, aansluitend aan het onderhavige plan, zal het park dat van grote 
allure is een nog grotere aantrekkelijkheid krijgen.
Op 4 juni 1972 kwam er een einde aan de ludieke plannen. De directie 
van de Grondmaatschappij N.V. kreeg de volgende brief:
“Gezien de financiële positie dezer gemeente betreuren wij het ten 
zeerste U te moeten mededelen dat door ons eerst een opdracht kan 
worden verstrekt indien vaststaat dat van overheidswege in de uit-
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voering van dit project een aanvaardbaar subsidie kan worden ver-
kregen.”

Gymzaal Huishoudschool Hildewaris (Papenstraat)

Deze gymzaal werd in 1970 gebouwd en werd zeven jaar later eigen-
dom van de gemeente Hilvarenbeek. Met de handhaving ervan was 
zowel het onderwijs als het verenigingsleven gebaat. In 1998 gaf de 
gemeente de gymzaal in gebruik aan Laco voor een periode van 20 
jaar. Tot aan de verhuizing van basisschool de Driehoek naar de Gel-
derakkers werd er volop gejudood en getafeltennist. Na de sloop ver-
rijzen er in 2019, 13 patiobungalows en een appartementencomplex.

Sportpark De Haan

Nadat de KNVB de in gebruik zijnde velden regelmatig afkeurden, 
greep de gemeente Diessen in. Er werd een stuk grond in Haghorst 
aangekocht en zo kon er aan de realisatie van een nieuw sportcomplex 
begonnen worden. Op 24 augustus 1974 werd door de burgemeester 
het nieuwe complex geopend. De naam van de accommodatie werd 
‘De Haan’. Dit was de naam die de akker droeg waarop het complex 
gebouwd is.

Sportpark De Alsie

Via een ruilverkavelingovereenkomst kreeg de gemeente Diessen 
in 1972 de beschikking over de gronden tussen de Beekseweg en de 
Bremstraat voor de aanleg van sportvelden. Een oppervlakte van 4.3 
ha kwam ter beschikking en dat was maar goed ook want de nood 
was hoog. Ruim 200 sportbeoefenaars (voetbal en korfbal) beschikten 
slechts over één veld en dat was nog van derden gehuurd. In de eerste 
fase van het project werd voorzien in één extra veld. Het gemeen-
tebestuur wilde namelijk het sportveldencomplex gefaseerd uit gaan 
voeren. Een jaar later werd eveneens een kantine en kleedlokalen ge-
realiseerd. Het zou nog tot eind jaren zeventig duren alvorens nog een 
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extra voetbalveld annex korfbalveld in gebruik genomen kon worden. 
Deze uitbreiding veroorzaakte echter andere problemen door een 
tekort aan kleedruimten. Met een uitbreiding van vier kleedlokalen, 
een keuken, berging en bestuurskamer werd het sportcomplex einde-
lijk volwaardig. 

Zeker omdat in 1975 tennisclub Zandligt werd opgericht en de be-
schikking kreeg over twee greenset-tennisbanen. Banen met een mat-
groene kunststof toplaag die voegloos op een sterke asfasltfundatie 
werd aangebracht. De interesse in de tennisclub werd zo groot dat na 
twee jaar al een noodbrief gestuurd werd naar de gemeente. Met 200 
leden tennissen op slechts twee banen was teveel van het goede. Ook 
in de ogen van de KNLTB die benadrukte dat 60 personen per baan 
het maximum is. Bij de gemeente vond de vereniging een luisterend 
oor want in 1978 werd een derde tennisbaan in gebruik genomen.

n  Sportpark De Alsie.  Fotograaf Tim van Dijk | TMedia.nu
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Sportpark D’n Hondsbosch 

In de besprekingen rond de ruilverkaveling had het kerkbestuur toe-
gezegd dat enkele hectaren grond die het in haar bezit had en die 
vrij van pacht waren, toebedeeld mochten worden als sportveld voor 
Esbeek. De door de toenmalige rentmeester van De Utrecht opgezette 
‘Stichting Esbeek Sport’ zou de huurder en exploitant van de velden 
worden. Deze stichting werd opgericht in nauw overleg met het be-
langenorgaan ‘Esbeeks Belang’. De ruilverkaveling zorgde voor ega-
lisering van het terrein en het inzaaien, maar verdere accommodatie 
was er nog niet. Op de plaats van het huidige kleedgebouw werd van 
armoede dan ook maar weer de verhuizing van het houten gebouw 
ondernomen. Demontabel was het gebouwtje echt niet meer. Dus 
moest de clubaccommodatie op een platte wagen gehesen worden en 
werd het zo naar het dorp vervoerd. Hiermee had Tuldania een plaats 
in het dorp veroverd. De eerste indeling van het sportcomplex was 
heel anders dan nu. Er was één voetbalveld, zeg maar op de plaats van 
het huidige hoofdveld, maar dan wel 90 graden gedraaid. De entree 

n  Sportpark D’n Hondsbosch.  Fotograaf Tim van Dijk | TMedia.nu
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lag bij het huidige zandpad en er was een groot onverhard parkeerter-
rein waar nu de tennisbanen liggen. Het complex was ruim opgezet 
want er was rekening gehouden met een tweede voetbalveld. Toen de 
wens van een tweede voetbalveld concreet werd, bleek dat het meten 
van de heren van de Ruilverkaveling niet goed was geweest: er kon na-
melijk geen tweede veld bij! Een maatverschil van pakweg tien meter 
tussen de voor- en achterzijde van het veld. Goede raad was duur, 
maar door de bereidwilligheid van buurman Janus van Dommelen en 
de financiële inbreng van het kerkbestuur kon het benodigde strookje 
bijgekocht worden, zodat het eerste veld werd gedraaid en veld twee 
aangelegd kon worden.
Al vanaf de realisering van het Esbeekse sportcomplex was bij de 
Esbeekse bevolking de wens naar voren gekomen om het complex 
van de nodige accommodatie te voorzien. Het was Esbeeks Belang 
die dit verlangen inhoud wilde geven. Op haar initiatief werd op 16 
februari 1964 bij notariële acte de Stichting Sport opgericht. Doel: het 
stichten, beheren en exploiteren van sportterreinen annex sport- of 
aanverwante lokaliteiten te Esbeek te stimuleren. Het getuigde van 
stoutmoedigheid en van vertrouwen in de bevolking dat ter verkrij-
ging daarvan werd besloten een zgn. burgerzinlening aan te gaan die 
fl. 50.000,00 zou moeten opleveren. De stukken van fl. 1000,00 en fl. 
100,00 gingen vlot van de hand en de nog ontbrekende meerkosten 
konden van derden worden geleend. Men kon aan de slag en een 
prachtig gebouw verrees: o.a. vier kleedkamers, twee wasruimten, vijf 
douches, vijf toiletten en een bestuurskamer. Klapstuk bij de opening 
waren de sportdemonstratiewedstrijden waaronder de derby Tuldania 
/Hilvaria. Ook wel de match tussen kleine en grote broer genoemd.
Een volgende stap was de verwezenlijking van een gymnastiekzaal. 
Een krediet van fl. 455.000,00 was hiervoor voldoende. Het ontwerp 
kwam van architect Nijhuis en de plaatselijke aannemer zou de bouw 
verzorgen. En dat het niet alleen de basisschool was die met smart 
naar de nieuwe accommodatie uitzag, bleek wel uit het feit dat ver-
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schillende sportclubs uit Esbeek nu al lieten horen dat ze graag in de 
avonduren van de nieuwe zaal gebruik wilden maken. Een aparte weg 
van de school naar de zaal ging ervoor zorgen dat de kinderen geen 
gebruik hoefden te maken van de drukke provinciale weg.

Het ging niet altijd voor de wind. Buiten hun eigen schuld om kwam 
Tuldania in een klap zonder trainingsveld te zitten. Wat was er mis-
gegaan? In opdracht van de gemeente Hilvarenbeek werd in maart 
‘96 per ongeluk zwart zand gestort op hun trainingsveld. Uit protest 
trainde ze op het heilige gras van de Vrijthof. De geïmproviseerde 
training verliep, ondanks de boosheid van de Tuldania-voetballers, 
rustig. De koplampen van enkele auto’s zorgden voor een soort 
noodverlichting en aan slidings waagden zij zich niet. Dat het zo 
kon gebeuren, lag in het feit dat het trainingsveld aan de Leeuwerik 
verkocht was en een ander veld alvast was ingezaaid totdat de switch 
gemaakt kon worden. Maar voordat het nieuwe trainingsveld speel-
klaar was, stortte de gemeente dat zwarte zand. Weliswaar werd het 
kort daarna weer verwijderd maar het leed was al geschied. Slechts 
één helft van het trainingsveldje bleef bruikbaar. De gemeente sprak 
over een tijdelijk ongemak maar Tuldania wist wel beter. De bouw 
van de kleedruimten en kantine kwamen tot stand in de periode dat 
Joost Soetens voorzitter van Tuldania was. In de jaren daarna is D’n 
Hondsbosch uitgebreid met de gemeentelijke gymzaal, en de tennis-
banen.

Sportpark ‘De Stevort

De naam werd ontleend aan een bruggetje over de stroom die even 
voorbij het sportpark in Biest-Houtakker loopt. Er moest lang ge-
wacht worden voordat het sportpark gerealiseerd werd. In 1977 werd 
door de gemeente aan Heidemaatschappij. Nederland al een opdracht 
verstrekt voor een locatie-onderzoek. 



338 Sportarena’s

Maar in 1980 zag het er dan toch eindelijk naar uit dat het zou gaan 
lukken nu het was opgenomen op de investeringslijst. Het was de 
bedoeling dat de werkzaamheden in drie fasen zouden worden uitge-
voerd. In totaal werd er fl. 878.000,00 voor uitgetrokken. Een raming 
die paste binnen de grenzen van het bestemmingsplan ‘Beverakkers’. 
Het voor de aanleg van het sportpark bestemde terrein ligt aan de 
zuidzijde van het Vossenhol en aan de noordzijde van het Spruiten-
stroompje. In oktober 1981 kon er in de Biest op een goede locatie 
gesport worden.

Sporthal Hercules

Zou in 1986 eindelijk de sporthal in Diessen er komen? Het college 
van BenW wilde een start maken met de voorbereiding opdat er in 
april ’87 al proefgedraaid zou kunnen worden. Er lag een reservering 

n  Sportpark De Stevort.  Fotograaf Tim van Dijk | TMedia.nu
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van 1,3 miljoen gulden te wachten en er zou gebouwd moeten worden 
op de vrijgekomen grond aan de Molenstraat waar voorheen de kleu-
terschool stond. Het bouwperceel grensde aan gemeenschapshuis 
Hercules. De sporthal zou er komen want de raad stemde met 10 voor 
en 1 tegen voor de bouw van de sporthal aan de Molenstraat. Er werd 
een bedrag uitgetrokken van 1,8 miljoen gulden en architect Gerard 
Derks uit Eindhoven kreeg de opdracht. De bouw werd uitbesteed 
aan aannemersbedrijf Van Gijsel uit Diessen. Even dreigde er nog 
een kink in de kabel te komen omdat veehouder A. Vingerhoets een 
bezwaar indiende waardoor de provincie geen verklaring van geen 
bezwaar af kon geven. Een korte tijd later werd het geschil in der 
minne geschikt. Op 16 oktober 1987 opende burgemeester Reinders 
de nieuwe accommodatie.

Op weg naar de Roodloop

Er is een tekort aan buitensportaccommodaties. In die conclusie van 
de Sportraad kon de gemeente zich in 1980 helemaal vinden. Na een 
onderzoek werd de voorkeur voor een sportpark uitgesproken voor 
het gebied ‘Klein Loo’, westelijk gesitueerd van Hilvarenbeek tussen 
de Kasteelstraat en de weg naar Poppel op het daar aanwezige oude 
bouwlandcomplex met de benaming ‘De Karitsakkers’. De goedkoop-
ste oplossing zou zijn als voetbalvereniging in zijn geheel verplaatst 
zou worden. Het toenmalige sportpark ‘De Ypelaer’ kon dan verder 
ingericht worden voor hockey en korfbal. Uitruil van de gebouwen 
en de tennisbanen werd toen afgeraden vanwege kapitaalvernietiging.
Van de voornoemde locatie werd echter afgezien omdat de gronden 
waarop de uitbreiding gestalte hadden moeten krijgen in hoge mate 
belast werden door de in de directe aanwezige agrarische bedrijven 
met intensieve veehouderij.
De focus werd verlegd naar de locatie Elstakkers en om dat financieel 
mogelijk te maken zou op het bestaande sportcomplex wel woon-
functies moeten worden gerealiseerd.
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Zowel rijvereniging Wilhelmina, atletiekvereniging Achil als tennis-
club De Ypelaer lieten de gemeente meteen weten of ze rekening wilde 
houden met genoeg ruimte voor de betreffende verenigingen. In au-
gustus 1994 werd de Roodloop in gebruik genomen. In de hoofdstuk-
ken van de verenigingen wiens domicilie daar sindsdien gevestigd 
zijn wordt verder aandacht besteed aan dit prachtige sportpark.

Nieuwe Sporthal / Zwembad

Voor de bouw van het zwembad / sporthal in de Elst was in eerste 
instantie het perceel aan de Ypelaerstraat tussen de panden van F. 
Engels en P. Peters voorzien. Echter gezien de ruimte die een dergelij-
ke bouwmassa vraagt, werd aanbevolen een andere locatie te kiezen. 
Het werd de Elst waar een ruimte voor bijzondere bebouwing van 
ruim 1,8 ha was gereserveerd. Pellikaan bouwbedrijf offreerde in 1968 
voor de sporthal fl. 540.000,00 en voor het zwembad fl. 448.000,00. 

n  Sportpark De Roodloop.  Fotograaf Tim van Dijk | TMedia.nu
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De bouwtijd zou 26 weken bedragen. Tot aan september 2018 zou de 
locatie dienstdoen.

De bouw werd gegund aan Pellikaan Bouwbedrijf. Niet alleen op basis 
van prijs maar ook voor het ontwerp en het plan erachter. Het plan 
omvat een compact gebouw dat door die compactheid minder energie 
nodig heeft. Door een optimale isolatie en door gebruik te maken 
van zonnepanelen, waterpompen en warmteterugwinning, ontstaat 
een energieneutraal gebouw dat zelfvoorzienend is qua energie. Zo 
ontstaat een ‘all-electric’ gebouw zonder gasaansluiting. ‘All-electric’ 
is een verzamelnaam voor technieken waarbij warmte wordt gepro-
duceerd met behulp van elektriciteit. 

n  Sportpark De Roodloop met op de achtergrond de nieuwe sporthal. 
	 Fotograaf Tim van Dijk | TMedia.nu



Het gebouw biedt mogelijkheden voor eventuele commercieel inte-
ressante sport gerelateerde voorzieningen, zoals een fitnessruimte.
Naast het nieuwe sportcomplex kan er ook nog gebruik gemaakt 
worden van de goed geoutilleerde gymzalen bij de basisscholen De 
Doelakkers, Starrebos en De Driehoek.
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Pellikaan staat 
voor sport en 

bouwen

Menig voetballer van weleer begon na zijn actieve voetbal-
loopbaan een sigarenzaak. Niet Henk Pellikaan. Op veer-
tienjarige leeftijd verhuisde hij al naar Tilburg om een 

bouwkundige opleiding te volgen. En met succes want vier jaar later 
begon hij als calculator bij aannemingsbedrijf Struyken en stond hij 
in het basiselftal van eersteklasser LONGA. 
Het bracht hem succes op beide fronten. Hij speelde tussen 1932 
en 1936 in totaal 14 wedstrijden in het Nederlands voetbalelftal en 
nam in 1934 deel aan het WK in Italië. Toen hij noodgedwongen 
door blessureleed met voetballen moest stoppen, startte hij zijn eigen 
bouwbedrijf met dezelfde passie en gedrevenheid als zijn voetbal-
loopbaan. Niet vermoedend dat hij de grondslag zou leggen voor een 
bouwimperium met op de dag van vandaag een omzet van meer dan 
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n  Met een tribune eert LONGA nog steeds Henk Pellikaan.

n  In de eerste tennishal van Pellikaan in de Insulindestraat in Tilburg vond in 
1964 een Daviscupwedstrijd plaats. Op de foto (linksonder onbekend), Evert 
Snijder, Tom Okker, Henk Pellikaan en Jan Hajer.
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100 miljoen euro met onder andere de realisatie van sportfaciliteiten, 
zwembaden en wellnesscentra. Zijn voorliefde voor de tennissport, 
waar hij mee begon toen hij niet meer kon voetballen, gaf hij wel op 
een bijzondere manier vorm. In een loods bij zijn bedrijf bouwde hij 
zijn eigen overdekte tennisbaan aan de Insulindestraat in Tilburg 
waar zelfs in 1964 het DavisCup Team met Evert Snijder, Tom Okker 
en Jan Hajer actief was. In hetzelfde jaar werd de eerste sporthal in 
Middelburg in gebruik genomen. Het bouwconcept was de start van 
een serieuze bedrijfstak want in Nederland staan inmiddels al ruim 
1000 sporthallen waaronder ook een in Hilvarenbeek.

Roep om zwembad

Pogingen om in Hilvarenbeek een zwembad te krijgen, kwamen nooit 
echt van de grond.
Reeds in 1936 werd door Hilvarenbeek Vooruit verzocht om een 
zwembad bij Kasteel Groenendael. Tevergeefs. In 1952 werd gedacht 
aan de aanleg van een zwembad achter de Rogier van Leefdaelstraat. 
Het bleef ook hier echter bij plannen. Het begin van wat later de 
Hispohal zou worden, lag bij de moeder van Dré Netten, de voorma-
lige bedrijfsleider van de Hispohal. Toos Netten-Naaijkens zat in de 
Beekse gemeenteraad en speelde graag in op geluiden die ze oppikte 
binnen de bevolking. Nogal wat Bekenaren zouden graag zien dat in 
Hilvarenbeek een overdekt zwembad aangelegd zou worden. Raads-
lid mevrouw Kooijman was ook zo’n bevlogen raadslid. Haar slogan: 
‘Met Kooijman het bad in’, werd door velen omarmd. We schrijven 
1965, toen zij dat idee samen opperden bij burgemeester Jan Meuwese, 
die direct enthousiast was. Hij wilde zelfs een stap verder gaan en een 
groter complex nastreven: een zwembad én een sporthal. Men ging 
allerlei voorbereidingen treffen om plannen te maken. Zo ging men 
naar de KNZB voor de afmetingen van het zwembad. Men kwam 
uit op een breedte van 9,10 meter. Vreemd omdat voor wedstrijden 
een baan 2,50 meter breed moest zijn. Verder zou het wateropper-



348 Bouw en Exploitatie

vlak de 250 m2 niet halen zodat het bad voor diplomazwemmers niet 
geschikt zou zijn. Overigens kreeg men hiervoor later wel dispensa-
tie. Maar er was ook kritiek op de plannen. Sommigen dachten dat 
het project voor Hilvarenbeek te hoog gegrepen was. Het dorp telde 
toen zo’n 7500 inwoners en was een zwembad annex sporthal dan 
geen al te grote luxe. In augustus 1969 leken de pessimisten gelijk 
te krijgen. De ambitieuze plannen klopten, maar het gemeentebe-
stuur kreeg de plannen financieel niet rond. De bouw van zwembad 
en sporthal zouden samen 1,2 miljoen gulden kosten. De gemeente 
kon echter niet meer dan een bedrag van zeven ton investeren. Men 
kwam dus vijf ton te kort. De enige mogelijkheid om de bouw toch 
te kunnen laten doorgaan, was een beroep te doen op de portemon-
nee van de Hilvarenbeekse bevolking. Als zij zo graag een dergelijk 
complex in hun gemeente zou zien dan zou dat ongetwijfeld blijken. 
Het gemeentebestuur had de wind wel een beetje mee. De plaatselijke 
accommodaties ten behoeve van de lichamelijke opvoeding waren 
namelijk beneden peil en de zaalsporters konden geen kant op. Op 10 
januari 1970 was het dan zover. De burger-zinlening ging van start. 
De plaatselijke banken in de gemeente stelden hun kantoren open om 
de bevolking gelegenheid te bieden op de lening in te tekenen voor 
fl. 1000,00, maar ook voor fl. 100,00 om ook de minder draagkrach-
tigen onder de bevolking in staat te stellen hun bijdrage te leveren. 
Leden van de gemeenteraad legden huisbezoeken af om mensen te 
bewegen op de lening in te tekenen. Vanaf het begin was de actie een 
succes en na drie weken schilderde burgemeester Meuwese in forse 
cijfers de bereikte stand van fl. 508.100,00 op het publicatiebord dat 
op het Vrijthof was opgesteld. De actie zou eindigen op een bedrag 
van fl. 526.800,00. Er werden 346 obligaties van fl. 1000,00 en 1808 
obligaties van fl. 100,00 uitgegeven. De rentevoet bedroeg 7% en de 
looptijd van de lening bedroeg 30 jaar. De bouw kon beginnen en 
Pellikaan uit Tilburg kreeg uiteindelijk de opdracht zwembad en hal 
te bouwen. Niemand keek daar vreemd van op want zestig andere 
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gemeenten waren Hilvarenbeek al voor gegaan. Voor Pellikaan was 
het een van de eerste complexen die gebouwd werden op de meest 
goedkope en duurzame manier. Op 21 april 1970 zetten 10 grondwer-
kertjes in spé, als vertegenwoordigers van de Hilvarenbeekse scholen, 
met het uitspitten van wat aarde, de bouw van het complex in gang. 
Op 31 december 1970 werd het zwembad voor het publiek geopend. 
Deze datum was een harde eis van burgemeester Meuwese en ja, het 
zwembad ging op tijd open. Wel nog zonder kleedruimten want die 
waren pas half klaar. Het liep meteen storm. 

Naast een zwemvereniging vonden ook sporten als basketbal, volley-
bal, badminton, judo, trampoline en zaalvoetbal in de Hispohal, zoals 
het complex inmiddels was gaan heten, hun domicilie.
In het eerste kwartaal van 1971 brachten 33.877 mensen een bezoek 
aan het bad. Gouden tijden braken aan. De horeca onder Gerrit van 
Hoof was heel belangrijk voor de Hispohal. Bijna elk weekend was er 
wel een of ander toernooi. Dit nam pas af toen er door de jeugd veel 
op zaterdag gewerkt ging worden. Echter na die vette jaren kwamen 
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15 jaar later de magere jaren. Met name de belangstelling voor het 
zwemmen liep terug. Aangezien het zwembad het zwaarst drukte 
op de exploitatie van de Hispohal moesten er maatregelen genomen 
worden. De gemeente verlegde de aandacht naar privatisering. In 
februari 1987 vond de privatisering plaats en nam de onderneming 
Coppens / Hispohal bv de exploitatie van het totale complex over.  

Nieuwe Sporthal / Zwembad

Op donderdag 30 oktober 2012 werd gestart met een onderzoek naar 
de eventuele bouw van een nieuwe sportaccommodatie ter vervanging 
van de Hispohal. Voordat dit besluit genomen werd, gingen er al tien 
raads- en/of commissievergaderingen aan vooraf. Maar de druk werd 
hoog daar op 1 september 2017 de overeenkomst met LACO ten einde 
zou lopen. De aanvullende wensen van de sportverenigingen logen er 
niet om. Vooral voor zwemvereniging de Dokkelaers erg belangrijk. 
Zo moet het bad dieper dan het huidige i.v.m. synchroon zwemmen en 
een breedte hebben van 16 meter voor het wedstrijdzwemmen. Daar-
naast is een beweegbare bodem gewenst en een hoger plafond om aan 
de eisen van waterpolo te kunnen voldoen. Ook Volleybalvereniging 
VC De Hilver, Turnvereniging Avanti-Turnivo, Basketbalvereniging 
Biks Shot en Korfbalvereniging DSV hadden zo hun wensenpakket. 
Maar niet iedereen stond te trappelen. Zo was Chris Aerts, exploitant 
van de Herculessporthal in Diessen bevreesd, dat een nieuwe sporthal 
in Hilvarenbeek vooral als ingegaan zou worden op de wensen van 
de sportverenigingen, voor hem grote nadelige gevolgen zou kunnen 
hebben. Hij vreesde dat veel verenigingen dan voor de nieuwe, beter 
geëquipeerde hal zullen kiezen en dit de exploitatie van Hercules in 
gevaar zou kunnen brengen.
Na een hoop politiek gekrakeel in de aanloop naar de raadsvergade-
ring van 12 mei 2016 kreeg de gemeente Hilvarenbeek eindelijk groen 
licht om met een aanbesteding van de nieuwe sportaccommodatie 
de markt op te gaan. Een krappe meerderheid van de gemeenteraad 
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stemde in met het voorstel van het college voor een nieuw zwembad 
plus een sporthal op de Roodloop. De insprekers Jan Spapens namens 
de Dokkelaers en Frans van Kempen namens de volleybalvereniging 
gaven vooraf al aan het collegevoorstel van harte te ondersteunen. 
Aan hun wensen werd immers tegemoetgekomen wat de afmetingen 
betrof voor respectievelijke activiteiten.
De kosten mogen maximaal 7 miljoen bedragen en om de structurele 
kosten van de accommodatie te dekken moet de onroerendzaakbe-
lasting met 5,1 procent omhoog. De exploitatie mag jaarlijks € 25.000 
kosten. Dit was de uitkomst van een bewogen raadsvergadering met 
een krappe meerderheid van 9 tegen 8.

Reikhalzend kijken de sportverenigingen uit naar het nieuwe sport-
complex. Dat de huidige Hispohal nog een jaar langer dienst moet 
doen, wordt voor lief genomen. 

n  Impressie nieuwbouw op de Roodloop.
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Niet op de laatste plaats wordt het enthousiasme gedeeld door wet-
houder Jan van de Wiel: “Ik ben trots dat we als kleine gemeente een 
voorziening van hoge kwaliteit kunnen bieden. Een voorziening die 
aansluit op de sportbehoefte van onze inwoners.” Het ontwerp van 
Pellikaan laat dan ook een compact gebouw zien: overzichtelijk en 
duurzaam. Overzichtelijk omdat voor een bezoeker in één oogopslag 
duidelijk is welke kant je op moet. Duurzaam omdat het gebouw zelf 
energie opwekt via zonnepanelen en weinig energie verbruikt door 
bijvoorbeeld goede isolatie en het gebruik van ledverlichting. “Een 
groot voordeel”, is de mening van de wethouder, ”want een zwem-
bad is een grote energieverbruiker. Naast alle technische voordelen 
is het gebouw ook mooi om te zien. Ik hoop dat elke inwoner zich in 
dit gebouw welkom en veilig voelt én geïnspireerd wordt om te gaan 
sporten.”
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LACO

n  Bert Lavrijsen aan het woord bij de privatisering van de Hispohal.
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De financiële positie van de gemeente Hilvarenbeek stond in 
de jaren tachtig behoorlijk onder druk. Zowel de Beekse 
Bergen als het zwembad drukten enorm op de begroting. 

Om het zwembad weer rendabel te maken zou er fors geïnvesteerd 
moeten worden want de terugloop in het bezoekersaantal kwam 
voor een deel door het gebrek aan voorzieningen. Maar er speelde 
nog veel meer. De concurrentie was fors toegenomen. Diessen kreeg 
zijn sporthal Hercules, Goirle sporthal de Haspel en Tilburg sport-
complex de Drieburcht. Hierdoor werd de regiofunctie van de Beekse 
Hispohal minder. Daarnaast kwam er een einde aan de schoolgym-
nastiek na het verdwijnen van de mavo en liep het schoolzwemmen in 
zijn algemeenheid terug.  
Een situatie die wel op meer plaatsen speelde, zoals in Nuenen en 
Geldrop waar Bert Lavrijsen, eigenaar en huidig commercieel direc-
teur van LACO, toentertijd bedrijfsleider was. Op verzoek van de ge-
meente Nuenen schreef hij een nieuw concept om de accommodaties 
nieuw leven in te blazen en up to date te maken. Het zou de directe 

n  Laco op volle sterkte..
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aanleiding vormen voor de privatisering van de Hispohal in Hil-
varenbeek. Een idee dat niet alleen van Bert Lavrijsen kwam, maar 
eveneens van zijn zwager, de Bekenaar Frans Coppens, oud promi-
nent voetballer van Hilvaria en vanaf december 1979 eigenaar van de 
Hiltenhal. Zonder dat ze het van elkaar wisten, waren ze in gedachten 
met een eventuele privatisering van de Hispohal bezig. “Zou de His-
pohal niets voor ons zijn”, opperde Lavrijsen aan Coppens, toen de 
Hispohal een keer ter sprake kwam. “Ik heb al eens geïnformeerd bij 
burgemeester d’Hondt”, reageerde Coppens en “ik heb al een blauw-
druk klaarliggen”, was de reactie van Lavrijsen. 
De bespiegelingen van beiden zouden vervolgens gaan leiden tot in-
dringende gesprekken met de gemeente, die gesteund door de kennis 
van gemeentesecretaris Ruud Severijns over een mogelijk privatise-
ringstraject, er wel oren naar had. Kortom, de gemeente leende de 
Hispohal bv twee miljoen gulden tegen een rente van 8,5 % en erfpacht 
werd voor twintig jaar afgegeven. De privatisering was daarmee een 
feit en de nieuwe eigenaren Bert Lavrijsen en Frans Coppens gingen 
vervolgens voortvarend te werk. Personeel werd volgens afspraak van 
de gemeente overgenomen, de aanwezige horeca werd afgekocht en 
zowel het zwembad als de sporthal werden flink gerenoveerd. Met 
de aanleg van een whirlpool, sauna en Turks stoombad werd de toon 
gezet voor het landelijk uitzetten van het uitgewerkte concept. Twee 
jaar na de privatisering van de Hispohal kwam er een holdingstruc-
tuur en was LACO als bedrijfsnaam een feit. Inmiddels bezit/beheert 
LACO vijfenveertig accommodaties van Appelscha tot Zierikzee. Met 
de slogan: ‘LACO is sportief genieten’, streefde ze naar de sportieve 
ontmoetingsplek bij iedereen in de buurt voor iedereen van 0 tot 90 
jaar, individueel of in groepsverband. Vervolgens werden de pijlen ge-
richt op de zakelijke markt om met LACO bedrijfssport een bijdrage 
te leveren aan het reduceren van het ziekteverzuim.
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Er mag ook gefeest, gezongen en gelachen worden  

in de sporthal!

De Hispohal stond met beide voeten in de samenleving. Naast het 
sportgebeuren wat natuurlijk hun core business was, stond de His-
pohal ook open voor festiviteiten en gebeurtenissen waarbij een 
grote opkomst verwacht wordt. Een afspraak met de gemeente was 
dat maximaal tien evenementen per jaar plaats mochten vinden. 
Rommelmarkten, scholen-zeskampen, carnavalsbijeenkomsten tot 
aan Turkse bruiloften met 900 gasten toe. En het moet wel gezegd, 
al moest er tot de volgende ochtend doorgewerkt worden, de sporters 
leden er nooit onder. Carnavalsvereniging ‘de Pezerikken’, al jaren-
lang een graag geziene gast met de traditionele carnavalsavonden Lie-
kesfist en Aawmeutenaovond, weet daar alles van. Met man en macht 
werd er ’s nachts doorgewerkt om de basketballers om 11.00 uur ’s 
morgens hun wedstrijd te kunnen laten spelen. En veel senioren van 
nu herinneren zich nog het kinderprogramma op de AVRO-televisie 
‘Stuif es in’, gepresenteerd door Ria Bremer. De Hispohal vormde het 
decor en de hal was afgeladen vol met kinderen om te zien wie de 
‘Gouden Stuiver’ in ontvangst mocht nemen. De sociale functie van 
de Hispohal was enorm en de bereidwilligheid niet minder. Meeden-
ken werd een tweede natuur en ons kent ons het motto. Zo wist kin-
dervakantiewerk zich verzekerd van een opvang als moeder natuur 
roet in het eten zou gooien. Een spil in het geheel was zonder meer 
manager Dré Netten, later regiomanager. Op 15 december 1970 trad 
hij bij de gemeente Hilvarenbeek als badmeester in dienst en werd 
zelfs de eerste ambtenaar die geprivatiseerd werd. Op 1 maart 2014 
nam hij na een carrière van 44 jaar afscheid als regiomanager van 
LACO. Met een dijk aan ervaring wist de Beekse politiek hem maar al 
te graag te vinden voor advies als ervaringsdeskundige bij de plannen 
voor het nieuwe sportcomplex aan de Roodloop. Zowel wethouder 
Jan van de Wiel, als de politieke partijen achtten zijn praktijkervaring 
betrouwbaarder dan de veel te natte vinger schattingen van de eerder 
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ingehuurde adviesbureaus. Een mooier compliment voor zijn werk-
zame leven, met terugwerkende kracht, is niet te krijgen.

Exploitatie 

Hoe ’n een-tweetje een scrimmage werd. Zo dacht het college van 
BenW de exploitatie rond te hebben, zo veranderde de situatie door 
een kritische gemeenteraad in een situatie waarin pas in mei 2018 
het besluit zou vallen hoe de exploitatie enkele maanden later vorm 
zou moeten krijgen. De steen in de vijver werd gegooid door de ge-
meenteraad die meer informatie wilde hebben om de juiste keuze te 
kunnen maken. Om hieraan te voldoen werd na twee bijeenkomsten 
op 8 maart 2018 een keuzedocument uitgereikt aan de gemeenteraad 
en belangstellenden met de mogelijkheid tot mei daarover een inhou-
delijke discussie te voeren. Dan zou het besluit over de exploitatie van 
de nieuwe sportaccommodatie vallen. Of LACO uiteindelijk toch de 
scepter is gaan zwaaien, valt in dit boek niet meer te lezen. LACO is 
wel tot het einde volop in beeld én in de aanval gebleven.
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jaren zeventig

Landelijk viert de voetbalsport hoogtij. Feijenoord wint in 1970 
de Europacup en het Nederlands elftal speelt twee WK fina-
les in 1974 en 1978. Het zijn ook de jaren dat Joop Zoetemelk 

grossiert in tweede plaatsen. Eerste plaatsen waren er wel weggelegd 
voor Ard Schenk met drie wereldkampioenschappen en drie gouden 
Olympische medailles in Sapporo (1972).

In Hilvarenbeek wordt op zaterdag 23 oktober 1971 in een bijeen-
komst van de besturen van de sportverenigingen, in principe besloten 
te komen tot oprichting van een Sportraad, met het doel de sportbe-
oefening in Hilvarenbeek te stimuleren en te coördineren, door meer 
samenwerking tussen de sportverenigingen onderling. Het initiatief 
komt van ambtenaar sportzaken Henk Daelmans. 
Het algemeen belang moet prevaleren:
- Eénduidige subsidieregeling;
- Coördinatie toernooiagenda’s;
- Gezamenlijke sportacties.
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De Sportraad ontstond in de tijd dat de Hispohal gerealiseerd werd. 
Deze grote binnensportaccommodatie met zwembad was een kataly-
sator voor heel wat verenigingen. Henk Daelmans gaf samen met bur-
gemeester Meuwese de aanzet voor het aanstellen van een Sportraad. 
Toen de sporthal gerealiseerd was, groeide de behoefte om een over-
koepelend orgaan in het leven te roepen. Immers alle verenigingen 
hadden grote of kleine problemen ten aanzien van de accommodatie. 
Steeds werd door iedere vereniging afzonderlijk contact opgenomen 
met de gemeente. Men achtte het daarom zinnig om een ‘de sport over-
koepelende’ organisatie in het leven te roepen. Peter Samplonius werd 
door Meuwese benaderd om een en ander op te zetten. Samplonius, 
destijds werkzaam bij de verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd, no-
digde alle verenigingen uit voor een bijeenkomst. In de beginperiode 
waren het vooral Samplonius en Daelmans die samenwerkten aan de 
inhoudelijke vormgeving van de Sportraad. De periode van aftasten, 
kennismaken met elkaar en het zoeken naar samenwerking tussen de 
verenigingen waren items die continu aan de orde kwamen. In maart 
1972 kreeg de Sportraad een officiële status en werd geïnstalleerd. 
Peter Samplonius werd de eerste voorzitter en bleef dat een jaar of 
zes. De eerste daad van belang, waar men mee naar buiten trad, was 
het inrichten van de trimbaan. Tijdens de manifestatie Welvarenbeek 
maakte de Sportraad zich hard voor de aanleg van een trimbaan. 
Door de verkoop van steunbonnen werd hiervoor al een klein bedrag 
(fl. 625,-) bij elkaar gebracht. Levensverzekeringsmaatschappij VITA 
was bereid gratis bebording ter beschikking te stellen. De meest ge-
schikte plaats werd gevonden in het Groot Loo. De opening was za-
terdag 16 juni 1973. Lang zou de Hilvarenbeekse trimbaan populair 
blijven, onder andere voor de jaarlijkse Kindervakantieweek. In de 
Sportraad werden kleine problemen geïnventariseerd. Sportambte-
naar Henk Daelmans trachtte deze vervolgens op te lossen. Een punt 
dat regelmatig op de agenda kwam, was het onderhoud van de velden. 
Met name de velden van voetbalvereniging Hilvaria kwamen daarbij 
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aan de orde. Logisch omdat Hilvaria niet alleen op sportpark de Ype-
laer sportte maar ook op de zogenaamde velden van Bruurs, en dat 
was geen ideale situatie. Door de Sportraad werden ook de Hilvaren-
beekse sportprijzen ingesteld. In 1975 werden de eerste twee prijzen 
uitgereikt. Waij Naaijkens kreeg de titel Sportman van het jaar. Met 
deze titel wordt de man/vrouw achter de schermen geëerd. Sportclub 
van het jaar werd De Dokkelaers.

In deze zelfde periode kwam sportambtenaar Henk Daelmans met 
zijn sportnota: Opvoeding en Sport te Hilvarenbeek. De intentie 
van deze nota was de behoeften aan te tonen die er op dit specifieke 
terrein in Hilvarenbeek bestonden en hoe deze waren bepaald. Meer 
dan voorheen zag de overheid het belang van de beoefening van 
sport. Zeker nu de steeds verdergaande mechanisatie ertoe leidde dat 
mensen de natuurlijke functie van hun lichaam en ledematen steeds 
meer buiten gebruik stelden. Rust… roest.
 
Op een populatie van 7818 inwoners had Hilvarenbeek in begin jaren 
zeventig 1509 sporters. Voetbal, zwemmen en tennis vormden hierbij 
de hoofdmoot. Henk Daelmans sloot de sportnota af met de volgende 
conclusies en aanbevelingen:
-  Meer aandacht nodig voor opleiding en begeleiding van het leiders-

korps van de sportverenigingen;
-  Aanpassing gewenst van de contributie;
-  Aandacht nodig voor kwaliteitsverbeteringen;
-  Betere coördinatie en onderlinge samenwerking nodig tussen de 

verenigingen;
-  Uitbreiding terreinen wenselijk v.w.b. handbal, Hilvaria, voetbalver-

eniging SOS en tennisvereniging De Ypelaer;
-  Uitbreiding kleedaccommodatie Tuldania noodzakelijk;
-  Streven naar doeltreffende subsidieverordening door de gemeente.
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Om zich te vergewissen of de rol van de Sportraad goed werd inge-
vuld, gooide de voorzitter in 1976 een balletje op omtrent de vraag of 
er wel voldoende aandacht besteed werd aan problemen die leefden 
bij de aangesloten sportverenigingen, zonder dat de autonomie van 
elke vereniging afzonderlijk werd aangetast. Zo zou hij graag zien dat 
‘verslagen van de Sportraad’ regelmatig op de agenda van bestuurs-
vergaderingen kwamen te staan.
Vicevoorzitter Martin Bonenkamp vroeg de aangesloten sportvereni-
gingen hun individuele meningen uit te spreken. De meest aanspre-
kende quotes waren:
-  De Dokkelaers: Het functioneren van de Sportraad komt over als 

‘mosterd na de maaltijd’. Samenstelling wijzigen met meer deskun-
digheid in de spits.

-  Wielersportclub: Conversatie in Sportraad voltrekt zich meestal 
tussen enkele personen.

-  Hilvaria: Sportraad heeft zijn doel voorbij gestreeft. 
-  Voetbal RKSOS: Zaalsporten voeren de boventoon.
-  Tennisclub: Communicatie tussen bestuursvereniging en afgevaar-

digde is slecht.
-  Ponyclub Esbeek: Betrokkenheid te gering.
-  Ponyclub Wilhelmina: Sportraad is te groot voor een efficiënte en 

doelgerichte werkwijze.
-  Voetbalclub Tuldania: Structuur moet volledig overboord.
-  Sportambtenaar: De werkwijze en het functioneren is niet goed.

Vanuit de gemeenteraad werd door de heer Bart Elbers hierop fel 
gereageerd:
“Het geheel aan reacties, die met zorg zijn gekozen, toont volgens mij 
aan dat de Sportraad in het geheel niet werkt, dat men de stichting 
buitenspel gaat zetten en dat een nieuw lichaam 
(de commissie) moet gaan functioneren als Sportraad c.q. sportad-
viescommissie”. 
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De Sportraad reageerde daarop gegriefd en sloeg onmiddellijk terug 
met een opsomming van de goede werkzaamheden die allemaal 
gedaan waren:
-  Een ontwerp gemaakt ‘Verordening subsidiëring jeugdsport 1974’;
-  Jaarlijkse subsidieverdeling van de grond gekregen;
-  Organisatie jeugdleiders- en bestuur kadercursussen opgezet;
-  Lichamelijke opvoeding basisscholen aan de orde gesteld;
-  Verkiezing sportvereniging en dergelijke verder uitgewerkt;
-  Een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering ingesteld;
-  De tarieven van de sportaccommodaties onderzocht en aan de orde 

gesteld.

Desondanks werd op basis van de reacties voorgesteld om een ge-
meentelijke sportadviescommissie in te stellen met een proeftijd van 
twee jaar. Zitting hierin moesten krijgen:
-  Voorzitter: lid van College van B&W;
-  Secretaris: ambtenaar sportzaken;
-  F. Damen namens de binnensporten;
-  A. Smits namens de buitensporten;
-  A. van de Wouw: Esbeek/ Biest-Houtakker;
-  M. Bonenkamp als extern deskundige;
-  Een gemeenteraadslid.

Als taak moest deze commissie zich bezighouden met het verbete-
ren van de communicatie tussen gemeentebestuur en Sportraad en 
beiden voorzien van advies.
Burgemeester d’Hondt sprak de noodzaak uit dat de taken, zowel van 
de Sportraad als van de sportadviescommissie zeer duidelijk moesten 
worden. Hij zag de Sportraad meer als een opinievormend orgaan 
van wat in Hilvarenbeek zou moeten gebeuren en als klankbord. De 
taak van de sportadviescommissie zag hij als volgt: het zakelijke ge-
deelte en de beleidszaken van de gemeente behartigen. Geheel tegen 
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het voorstel van de Sportraad in week burgemeester d’Hondt dus af 
van hun voordracht. Dit terwijl de voordracht al in een eerder stadi-
um met waarnemend burgemeester Hosli en secretaris Van Casteren 
was afgerond. De enige wijziging die aan de Sportraad werd gevraagd 
was, om de vertegenwoordiging terug te brengen van vier naar drie 
personen. In een stevige brief ging de Sportraad verhaal halen. De 
belangrijkste elementen hieruit:
-  De Sportraad is de initiatiefnemer om te komen tot een sportadvies-

commissie;
-  Er zijn wijzigingen aangebracht zonder de initiatiefnemer hiervan 

in kennis te stellen;
-  Het minder goed gaan functioneren snijdt volgens ons geen hout;
-  Het bevreemdt ons dat wisseling van het college ook wisseling van 

standpunt betekent;
-  Er bestaat twijfel over het argument dat de kandidatuur van de heer 

Frans Damen onaanvaardbaar zou zijn, gezien het raadlidmaat-
schap van zijn vrouw.

Het definitieve antwoord van burgemeester d’Hondt liet niet lang op 
zich wachten. “Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in 
de vorige zittingsperiode inderdaad steeds voor ogen gehad, zolang 
de Sportraad goed functioneerde, de voordracht ten aanzien van niet 
raadsleden voor de commissie sport over te nemen. Het college in de 
huidige samenstelling denkt daar in meerderheid anders over.”

Los van bovenstaande discussie vertrekt op 8 juni 1977 de voorzitter 
van het eerste uur de heer Samplonius. Hij wordt opgevolgd door de 
heer Bonenkamp.
Na drie jaar eindigt de discussie en wordt overgegaan tot stemming 
over:
-  Moet de Sportraad blijven bestaan?
-  Nemen leden van de Sportraad zitting in de sportadviescommissie?
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Ten aanzien van de eerste vraag werd unaniem besloten, dat de Spor-
traad moest blijven bestaan. Ten aanzien van het tweede punt sprak 
iedereen zijn ongenoegen uit over het verloop van de zaak. Alvorens 
de zitting werd gesloten, meldde de heer Damen dat hij zijn functie 
als secretaris van de Sportraad neerlegt. Mevrouw van de Hurk volgde 
hem op. Dit was echter van korte duur want al na een jaar gaf zij te 
kennen niet langer het secretariaat te willen voeren. Zij was teleurge-
steld in de belangstelling en de samenwerking met de verenigingen. 
In dezelfde vergadering meldde ook de voorzitter dat er uitgekeken 
moest worden naar een nieuwe voorzitter, daar hij in verband met 
drukke werkzaamheden niet langer de voorzittershamer kon blijven 
hanteren. Daarnaast was hij evenals mevrouw van de Hurk teleurge-
steld in het functioneren van de Sportraad wat mede van invloed was 
op zijn genomen besluit. De heer Van Oers bood aan tot de jaarverga-
dering het secretariaat waar te nemen. Hij wilde tevens in een gesprek 
met de aftredende voorzitter om zijn mogelijke kandidatuur voor het 
voorzittersschap bespreken.
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Jaren tachtig

De jaren tachtig kunnen niet echt als een succesvol sportief 
decennium betiteld worden. Een Europees kampioenschap 
voor het Nederlands elftal in 1988 daargelaten. Ook de Ne-

derlandse Pk’s deden van zich spreken. Jack Middelburg won in 1980 
in Assen mét gebroken been en in zijspanraces waren we ook nog wel 
succesvol gezien de successen van Egbert Steuer en Bernard Schnie-
ders. Verder bleven aansprekende successen achterwege.

Die teneur was er ook plaatselijk. De Sportraad rommelde nog wat 
aan. Wel vond er een overdracht plaats van het voorzitterschap en 
het secretariaat. De heer Van Oers werd bereid gevonden om de taak 
als voorzitter op zich te nemen. Met gemengde gevoelens denkt de 
vorige voorzitter Martin Bonenkamp terug aan zijn voorzitterschap. 
Hij heeft er weliswaar plezier aan beleefd, maar hij heeft ook teleur-
stellingen moeten verwerken. Ook meende hij dat het niet goed is als 
dezelfde mensen lange tijd een bestuursfunctie vervullen. Er kan dan 
verstarring ontstaan. Als nieuwe secretaresse werd mevrouw Carla 
Deibel benoemd.
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Het voorzitterschap van de heer van Oers bleek echter maar van korte 
duur. Zijn nieuwe baan bewoog hem een jaar later weer om te stop-
pen. De heer Toon Klop werd bereid gevonden de nieuwe voorzitter te 
worden. Ondertussen stond de status van de Sportraad nog steeds ter 
discussie. In 1982 liet Fré Davids, als lid van de Sportraad, zijn licht 
schijnen op de vraag welke vorm van bestuur voor de Hilvarenbeekse 
Sportraad het meest geschikt was.
“Onder het voorzitterschap van Toon Klop is de Sportraad weliswaar 
beter uit de verf gekomen maar toch kan ik me voorstellen dat het be-
stuur zich nog beter wil profileren. Middels meer en intensiever ver-
gaderen zou een sportadviescommissie overbodig kunnen worden.” 
Fré Davids droeg een aantal alternatieven aan waarbij de huidige 
structuur gehandhaafd bleef maar wel scherper bijgesteld diende te 
worden.
‘Plan Davids’ werd met de gemeente besproken. De reactie was in 
grote lijnen zondermeer positief te noemen. Het voorstel luidde: de 
sportadviescommissie moet gaan bestaan uit vier leden van de Spor-
traad plus drie raadsleden en de ambtenaar sportzaken (secretaris 
zonder stemrecht). Een mogelijk beletsel zou het financiële aspect 
kunnen zijn in verband met eventuele bezoldiging van de commissie-
leden. De initiatiefnemers zagen dat niet als beletsel omdat bezoldi-
ging niet persé nodig is. Nu wordt er ook pro deo gewerkt.

De jaren ’83 en ’84 waren jaren waarin de Hispohal regelmatig tijdens 
vergaderingen van de Sportraad ter discussie stond. Veel clubs gaven 
aan dat er vaak sprake zou zijn van dubbele reserveringen. Ook over 
de temperatuur van het douchewater werd geklaagd. 
De Sportraad stelde gedragregels voor om de reeds gebruikelijke gang 
van zaken tussen Sportraad en College wat meer vorm te geven. Vol-
gens de Sportraad is het altijd zinvol gedragregels gezamenlijk op te 
stellen, waaruit duidelijk blijkt wat van elkaar verwacht mag worden. 
De heer H. van Poppel, ambtenaar Culturele zaken adviseerde het 
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College, dat dit alleen nodig is als het vertrouwen in elkaars handelen 
is verdwenen. Hij zag dan ook geen aanwijsbare behoefte om tot het 
vaststellen van gedragsregels tussen de Sportraad en het College over 
te gaan. Toch werden bestaande afspraken aangescherpt:
-  De Sportraad kan het College van B&W gevraagd en ongevraagd 

advies geven over aangelegenheden betreffende de sport in de ruim-
ste zin van het woord;

-  Het College van B&W zal o.a. over de volgende zaken advies inwin-
nen bij de Sportraad:

 -  Aanleg, onderhoud en exploitatie binnen- en buitensportac-
commodaties;

 -  Tarieven en regels sportsportaccommodaties;
 -  Subsidies voor plaatselijke sportverenigingen.  

In het jaar 1984 stond sportambtenaar Henk Daelmans centraal en 
wel als drijvende kracht achter sportief Hilvarenbeek. Het was dan 
ook niet meer dan terecht dat hem de eer Sportman van het jaar ten 
deel viel. Dag en nacht stond hij klaar voor het Hilvarenbeekse sport-
gebeuren. Zo had hij grote betrokkenheid bij het Zeskampgebeuren, 
Spel Zonder Grenzen en het Twaalf Provinciën Spel. Ook organi-
seerde hij zowel als bestuurder en als speler de zaalvoetbalcompetitie 
en ontstond het lekenvolleybaltoernooi mede door zijn initiatief. En 
alsof het nog niet genoeg was, Daelmans was ook direct betrokken 
bij Kindervakantiewerk, Jeugdcarnaval en diverse schooltoernooien. 
Van zijn belangrijk aandeel in de oprichting van de Sportraad hebben 
alle sportverenigingen tot op de dag van vandaag nog profijt. 
De jaren erop waren drukke jaren voor de Beekse Sportraad. In 1985 
gaven veel verenigingen hun medewerking aan het 40-jarig bestaan 
van het Rode Kruis. Veel tijd werd eveneens gestoken in de buiten-
sportaccommodaties. Samen met de gemeente werden mogelijkhe-
den onderzocht voor buitensportvelden voor Hilvaria, hockeyclub 
Hilvarenbeek en korfbalvereniging Hilko. 
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Sport Overdag werd met succes gestart: Medio jaren 80 was deze vorm 
van sport bedrijven in Hilvarenbeek een begrip. Veel dorpsgenoten 
maakten van de mogelijkheid gebruik om regelmatig, meestal weke-
lijks op een recreatieve manier met sport en beweging bezig te zijn. 
Beschikkend over enige basisconditie kon men zonder problemen aan 
de activiteiten van Sport Overdag meedoen. Vooral de vrijblijvend-
heid sprak de mensen aan. Men kon deelnemen wanneer men wilde 
en hoefde zich niet verplicht te voelen iedere week mee te doen. De 
doelstelling was om mensen die om de een of andere reden niet deel-
namen aan het arbeidsproces en hierdoor sociale contacten misten, in 
de gelegenheid te stellen via sportbeoefening deze contacten te leggen 
en te onderhouden. Sportservice Brabant was bereid ondersteuning te 
geven. Sport Overdag stond open voor iedereen die overdag tijd had. 
Zonder criteria. Iedereen, jong en oud, man of vrouw was van harte 
welkom. Niet alleen uit sportief maar ook uit sociaal oogpunt. Soms 
werd door enkele deelnemers of de hele groep na afloop gezellig wat 
gedronken of zomaar wat nagepraat.
Sport Overdag werd ondersteund door de verenigingen die waren 
aangesloten bij de Sportraad van Hilvarenbeek, de gemeente en niet 
in de laatste plaats door Hispohal b.v. 
Omdat de Sportraad dit initiatief mede omarmd had, was iedereen 
na een half jaar uiterst benieuwd naar de resultaten en werd de com-
missie Sport Overdag, bestaande uit Henk Daelmans en Riet Klop, 
gevraagd een terugkoppeling te geven. Op 23 april 1985 deden ze dat 
met verve: “Na een lange aanloopperiode begonnen we op 12 maart 
1985 geïnteresseerde mensen bijeen te laten komen in de Hispohal. 
We wisten niet wat we moesten verwachten, maar waren met 11 en-
thousiastelingen best tevreden. Op de vraag wat zij van Sport Overdag 
verwachten kwamen diverse suggesties naar voren zoals: conditie-
training, tafeltennissen, trimbaan, yoga, wandelen, judo, badminton 
en zelfs schermen. Inmiddels kwamen er steeds meer aanmeldingen 
binnen en was mevrouw Clary Pas bereid gevonden de ochtenden te 
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gaan leiden. Voor ons een lot uit de loterij. Zo konden we op 22 april 
de deuren van de Ypelaergymzaal openzetten en 22 dames verwel-
komen. Aan 7 tafeltennistafels die beschikbaar gesteld waren door 
de tafeltennisvereniging werd stevig gesport en door 14 dames gron-
doefeningen gedaan. In de kantine van Hilvaria werd na afloop een 
kopje koffie gebruikt. Afwisselend werd er op verschillende locaties 
gesport. De ene keer in de Hispohal dan weer in de gymzaal of ergens 
buiten. Maar het is niet alleen sporten geblazen ook het sociale aspect 
blijkt erg belangrijk. Verheugd kunnen we dan ook mededelen dat 
door Sport Overdag een paar dames met sociale problemen zich weer 
geaccepteerd voelen in de maatschappij omdat ze weer iets buiten de 
deur doen. Thans hebben we 42 aanmeldingen en kunnen door de 
prettige samenwerking met de gemeente en de heer Engels, die een 
gym-uur verschoven heeft, elke dinsdag- en donderdagochtend per-
manent in de gymzaal terecht. Het geld dat we momenteel ontvangen, 
bedraagt fl. 2,50 per persoon en willen we gaan gebruiken voor het 
aanschaffen van materiaal.”

Ook de vraag van de Sportraad voor een nieuwe ambtenaar sportza-
ken werd gehonoreerd in de persoon van Mevr. H. van Gemert. Een 
jaar later werd ‘10 eeuwen Hilvarenbeek’ door veel sportverenigingen 
ondersteund. Voorzitter Toon Klop vertegenwoordigde de Sportraad 
in deze stichting. Dit was hard nodig want de situatie rondom de 
sportaccommodaties voor Hilvaria, Hockeyclub en Hilko was nij-
pend. Na veel discussiëren werd een stappenplan opgesteld samen 
met de gemeente. Jammer genoeg bleef het intern rommelen binnen 
de Sportraad. Hr. van Geijn stoorde zich aan de onzorgvuldigheid die 
de Sportraad betrachtte en voelde zich genoodzaakt zijn functie als 
vicevoorzitter neer te leggen. Maar niet alles was in mineur.
De uitwisseling met Lindlar werd voor de zesde keer gehouden. Men 
kon in totaal 150 gasten begroeten en de sfeer was goed. Maar aan 
alles komt een eind. Zo is het voorlopig de laatste keer geweest, dat 
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de Sportraad dit evenement in zijn totaliteit heeft georganiseerd. 
Tijd voor de Sportraad zich op andere zaken te concentreren. En die 
waren er genoeg. Met name de buitensportaccommodaties hadden de 
aandacht. Rijvereniging Wilhelmina werd om technische redenen op 
een andere plaats gestationeerd namelijk de Goirlesedijk. De Elst leek 
de ideale plaats voor voetbal, hockey, korfbal en atletiek. Stichting 
Roodloop moest uitkomst gaan brengen.
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Jaren negentig

Het Bosman-arrest van het Europees Gerechtshof had in het 
betaald voetbal verstrekkende gevolgen. De machtspositie 
van spelers ten opzichte van clubs werd danig versterkt. Zo 

hoefden er minder transfersommen betaald te worden. Het aantal 
transfers inclusief salaris steeg daardoor fors. Maar wij herinneren 
ons de jaren negentig ook als de periode dat Ajax, onder het bewind 
van Louis van Gaal, tot nieuwe bloei kwam en in 1995 de Champions 
League won. Een ander sportmoment dat bij velen op het netvlies ge-
brand staat, is de gouden Olympische medaille die de volleybalman-
nen in 1996 in Atlanta behaalden.

Voor wat betreft de sport in Hilvarenbeek waren de jaren negentig een 
belangrijke periode. Op initiatief van de VLOH (Vereniging Lokale 
Omroep Hilvarenbeek) vond er eind januari 1991 overleg plaats om een 
VLOH-sportprogramma op de radio te krijgen. Uit luisteronderzoek 
was die behoefte gebleken. Enkele sportverenigingen ondersteunden 
dit initiatief en daarmee werden de sportuitzendingen een feit.
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Toon Klop volgde in oktober 1990 de heer Scheffer op als voorzitter 
van de Stichting De Roodloop. Ook de financiën van de Sportraad 
pakte hij direct aan. Om deze op orde te krijgen werd de contribu-
tie verhoogd. Tevens verzocht hij de gemeente in te stemmen met 
een huurverlaging van de Elckerlijc omdat daar op verzoek van de 
gemeente de Sportraadsvergaderingen plaatsvonden. Ook diende 
hij een verzoek in om de subsidie te verhogen en daarna vervolgens 
te indexeren. Vervolgens drong de Sportraad bij de gemeente aan 
voortvarend te werk te gaan met betrekking tot de kwaliteit van de 
tennisbanen. Het was namelijk een gebed zonder eind geworden. Een 
korte opsomming hierover:
 
1985: Bij regenval zijn de banen in een korte tijd al onbespeelbaar;
1987: HTC de Ypelaer laat KNLTB een onderzoek verrichten;
1987: Mogelijkheid tot privatisering wordt onderzocht;
1989:  Oranjewoud onderzoekt voor- en nadelen van een situering op 

de locatie Ypelaerstraat versus Roodloop;
1989:  HTC de Ypelaer wil privatiseren. Er werd een jaar over onder-

handeld. De communicatie liep via burgemeester en ambte-
naren. Op de dinsdag voor het raadsbesluit de tennisclub de 
Ypelaer te privatiseren werd door wethouder Hesselmans een 
minderheidsstandpunt ingenomen;  

1990:  Met een eigen rapport, Appels en Peren, geeft de tennisclub een 
reactie;

1990:  De banen zijn zo slecht dat slechts renovatie een structurele 
oplossing kan zijn.

Afscheidsinterview met een bewogen voorzitter

De Sportraad stond weer voor een nieuwe uitdaging toen Toon Klop 
afscheid nam van de Sportraad. De Hilverbode plaatste in februari 
1999 zijn afscheidsinterview.  
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Vanaf 1982 was Klop voorzitter van dit gemeentelijk adviesorgaan. 
Zelf blikt hij terug: “De Sportraad is een initiatief geweest van Henk 
Daelmans en Peter Samplonius en ontstond in de tijd dat de Hispohal 
werd gerealiseerd. De burgemeester stelde de Sportraad in met Peter 
Samplonius als eerste voorzitter. Samplonius was lid van de Grens-
jagers. Hij verhuisde echter en werd opgevolgd door Martin Bonen-
kamp. Aanvankelijk was ik lid van de Grensjagers en later voorzitter. 
In die tijd kwam de motorsport enorm op en kende de vereniging 
veel jeugdleden. We hadden een behoorlijk crossterrein nodig. De 
zandbulten aan de Eekhool voldeden niet langer. In overleg met de 
gemeente werd ons een terrein in Biest-Houtakker toegewezen. Toen 
Henk Boom, als afgevaardigde van de Grensjagers, de Sportraad ver-
liet, werd mij gevraagd om zijn plaats in te nemen. In de Sportraad 
zaten veel verenigingen die allemaal een jeugdbeleid hadden. We 
vergaderden in ‘De Ouwe Kuyp’ (nu herberg Sint Petrus). Het waren 
informele bijeenkomsten. De Sportraad had immers geen status in 
de vorm van statuten of huishoudelijk reglement. De vergaderingen 
bestonden vaak uit een discussie tussen de voorzitter en de amb-
tenaar van de gemeente. Vaak waren er maar vijf, zes man op een 
vergadering. John van Oers volgde Bonenkamp op, maar bleef slechts 
een paar jaar voorzitter. Toen werd ik gevraagd als nieuwe voorzitter. 
We vergaderden inmiddels in Hotel Brabant aan de Diessenseweg. 
Vanaf het begin vond ik dat de Sportraad er was om de belangen van 
alle verenigingen te behartigen. Daarvoor was een heldere structuur 
nodig. De Sportraad werd daardoor een vereniging. In 1983 werden 
de statuten vastgesteld en in 1985 een Huishoudelijk Reglement. Het 
belang van de Sportraad werd steeds groter. Er werden gedragre-
gels opgesteld tussen Sportraad en gemeente en de Sportraad werd 
een orgaan dat altijd om advies door de gemeente moest worden 
gevraagd. Langzamerhand was de taak voor het kleine bestuur niet 
meer te behappen en in het begin van de jaren negentig ontstond een 
bestuur dat bestond uit een dagelijks bestuur en een aantal bestuurs-
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leden met een portefeuille: een voor de teamsporten binnen, een voor 
teamsporten buiten en een voor de denksporten.
Heel mijn voorzitterschap overziende vormen de privatisering van de 
Hispohal en de realisering van de Roodloop toch wel de hoogtepunten. 
Over de samenwerking met de gemeente kan ik heel duidelijk zijn. 
Ondanks de vele wisselingen was over het algemeen de samenwer-
king goed te noemen. Aanvankelijk zat sport in de portefeuille van de 
wethouder sport en welzijn. In het eerste gedeelte van mijn periode als 
voorzitter had ik te maken met de wethouders Henk van de Heuvel 
en Corke van de Weijden. Deze mensen waren ontzettend betrokken 
bij de sport en met hen was het prettig werken en goed zakendoen. 
Later bleek de sport meer een zaak van beheer, accommodatiebeleid 
te worden. Het was dan ook logisch dat het verschoof naar de porte-
feuille openbare werken. De Sportraad kreeg te maken met wethouder 
Piet Hesselmans. Ook daar was het prima mee werken. Er was echter 
duidelijk een verschil. Voorheen was de wethouder bij iedere vergade-
ring van de Sportraad aanwezig. Bij Hesselmans werd gekozen voor 
‘op afroep’. Logisch omdat het niet altijd over accommodatiezaken 
binnen de Sportraad ging. Maar was Hesselmans nodig, dan was hij 
er. Nu is sport weer van openbare werken naar welzijn verschoven 
en is Jac Linnemans de verantwoordelijk wethouder. Hij wil goed 
zakendoen, maar aan alles is te merken dat hij uit Diessen komt. Het 
heeft er de indruk van dat hij steeds tussen twee vuren zit. Ik zie dat er 
nauwelijks besluiten worden genomen. Het mooiste voorbeeld is wel 
het feit dat de Sportraad en de Diessense sportclubs die ondergebracht 
zijn in de Verenigingsraad nog steeds niet onder één overkoepelend 
orgaan functioneren. Het is eigelijk toch te gek voor woorden dat het 
gemeentebestuur t.a.v. sport door twee instanties geadviseerd moet 
worden. Ook voor de collecte voor de gehandicaptensport waarvoor 
ik me al ruim tien jaar hard maak, ving ik in Diessen bot. 
Toch zie ik voor de Sportraad een mooie toekomst. Ik hoop en ver-
trouw erop dat de Sportraad de belangen van de sport op een posi-
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tieve wijze blijft behartigen. Het tijdperk Klop is nu afgelopen en het 
tijdperk Johan Tameris begint. Ik wens deze nieuwe voorzitter van de 
Sportraad alle succes toe. Aan de leden van de vereniging Sportraad 
Hilvarenbeek zal het niet liggen. Het is een prima club.” Om dat te 
bewerkstellingen moest de Sportraad zich hard blijven opstellen. Zo 
beet de Sportraad van zich af tijdens een commissievergadering Wel-
zijn in 2009. De reden dat de Sportraad zich ernstig zorgen maakte, 
loog er niet om. De omvang en de kwaliteit van de sportvoorzieningen 
werden als onvoldoende ervaren omdat er nog steeds geen concrete 
plannen lagen. Toenmalig voorzitter Jeroen Rasenberg stelde vast dat 
de gemeente ernstig tekortschoot. De Sportvisie waar al zolang om 
gevraagd werd moest er toch echt snel komen. “De Beekse inwoners 
hebben daar recht op”, stelde Rasenberg. “De toezegging dat sport 
een plaats zou krijgen in de structuurvisie is niet nagekomen”. De 
Sportvisie zou er komen alleen jaren later door een Sportraad die niet 
meer wilde volgen maar wilde initiëren. Vanaf 1993 zit de huidige 
voorzitter Rob Derks in de Sportraad. “Voor mij is het nog steeds 
een uitdaging om met sport bezig te zijn. Het is namelijk van groot 
belang, dat er in onze gemeente blijvend gesport kan worden.”

Harmonisatie binnen- en buitensportaccommodaties.

Na de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1997 bleek dat er veel 
verschillen waren tussen de gemeente Hilvarenbeek en Diessen. Op 
het vlak van de buitenaccommodaties bestond er een wirwar van 
regels. Een mooie taak was weggelegd voor wethouder Van Mol 
(1999-2010) en de Sportraad. Om hier eenheid in te krijgen. Dit ging 
niet zonder slag of stoot. Eind oktober 2004 verscheen de conceptno-
ta na een intensieve samenwerking tussen de wethouder en de Spor-
traad. Tijdens een bijeenkomst met alle sportverenigingen werd dit 
voorstel echter ondubbelzinnig afgewezen. Het overdragen van klein, 
dagelijks onderhoud van de gemeente naar de verenigingen werd 
als een te zware last voor de vrijwilligers gezien. Ook zouden met 
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name de grasverenigingen in de oude gemeente Hilvarenbeek met 
forse contributieverhogingen te maken krijgen. Veel gesprekken met 
de Sportraad en de sportverenigingen waren nodig om alle heikele 
punten boven tafel te krijgen. Alle schriftelijke reacties werden aan het 
college voorgelegd waarna het college per vereniging een standpunt 
innam. In september 2005 werd de nota ‘Harmonisatie binnen- en 
buitensport’ vastgesteld. 

Afsluitend

Al vanaf de installatie, bijna 50 jaar geleden, fungeert de Sportraad 
als haarlemmerolie tussen de aangesloten sportverenigingen rich-
ting gemeente. Uitbreiding van terreinen, onderhoudsproblemen, 
tarieven en gemeentelijke subsidies waren veelal de onderwerpen die 
steeds weer de revue passeerden. Kortom, de Sportraad als bemidde-
laar. Nadat het overgrote deel van de plaatselijke sportverenigingen 
konden beschikken over een goede accommodatie en de gemeente-
lijke tarieven en subsidies een meer gestructureerde vorm kregen, 
verlegde de Sportraad gaandeweg haar aandachtsveld. Dit kon ook 
want veel verenigingen bleken verder in staat uitbreidingen zelf te 
financieren door middel van veel zelfwerkzaamheid. Hilvaria, HTC 
de Ypelaer en de Beekse Hockeyclub zijn daar een goed voorbeeld 
van. Niet langer werd de Sportraad volgend en bemiddelend maar 
pro-actief. Een goed bewijs vormt de sportvisie gemeente Hilvaren-
beek die op initiatief van de Sportraad en in samenwerking met het 
NOC/NSF tot stand kwam. Tim Haans, student Leisure management 
op de NHTV-hogeschool te Breda, klaarde de klus. De gemeente 
maakte het financieel mogelijk. ‘Samen zetten we niemand buiten-
spel’ kreeg de sportvisie als titel mee. Hiervoor werd gekozen omdat 
er gezamenlijk voor gezorgd moet worden dat de sport binnen de 
gemeente voor iedereen toegankelijk blijft. De sportvisie moet bij-
dragen het sport- en beweegklimaat aan te laten sluiten op de be-
hoeften van de inwoners. De ontwikkeling van de Beekse bevolking 
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vraagt de komende jaren voor een doordachte aanpak. Zo daalt het 
aantal kinderen in de leeftijd van 5 tot 14 jaar de komende 10 jaar 
met 22%. Bij ouderen boven de 75 jaar wordt een toename gemeten 
van 56%. Cijfers die er niet om liegen en om actie vragen. Ook het 
Mulier Instituut kwam eind november 2017 met een verontrustend 
bericht. Jongeren tussen de 12 en 20 jaar sporten minder vaak. Maar 
iets meer dan 70% van de tieners doet aan sport. Vijftien jaar gele-
den in 2001 was dat nog 80%. Een aantal redenen ligt hieraan ten 
grondslag zoals o.a. de opkomst van de sociale media. Ook bepalen 
de Nederlandse jongeren vaker zelf wat ze doen en is de invloed van 
ouders minder geworden. 
De Sportraad heeft de eerste stappen al gezet de uitkomsten zoals 
door het Mulier instituut geuit en in de sportvisie verwoord, handen 
en voeten te geven. Een inventarisatie van het volledige sport- en be-
weegaanbod voor senioren (55+) moet ertoe gaan leiden dat voor de 
enorme toename aan ouderen zoals voorspeld voldoende mogelijk-
heden zijn. Een ander uiterste betreft de kinderen uit groep zeven en 

n  De Sportraad in beraad. Onder de toren de afscheid nemende voorzitter Rob 
Derks.
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acht. Om de kinderen sneller in aanraking te laten komen met sport 
die het beste bij hen past, zijn er plannen om op de basisscholen de 
motorische kwaliteiten te testen om zo een passend aanbod van sport 
te kunnen doen. De kans dat kinderen vervolgens langer bij de geko-
zen vereniging blijven, wordt daarmee groter. Stoppen kinderen toch 
bij een sportvereniging dan loont het de moeite te achterhalen wat de 
achterliggende reden daarvan is en samen te bekijken of wellicht de 
interesse naar een andere sport uitgaat.
Naast aandacht voor het aangepast sporten, sporten in de kleine 
kernen en een website voor het sportaanbod in de gemeente Hilva-
renbeek, krijgen de verenigingen de kans samen mee te doen aan een 
cursus positief coachen die gegeven gaat worden via NOC/NSF in de 
vorm van workshops.
Vanaf 1 januari 2018 heeft de Sportraad een andere voorzitter. Als 
waarnemer volgde Edwin Kleiboer Rob Derks op die het voorzitter-
schap vanaf 2012 bekleedde.

Zonder vrijwilligers geen sportverenigingen

Een duidelijker signaal kan niet worden afgegeven als iemand zich 
als lid van een sportvereniging aanmeldt. Een vereniging kan niet 
zonder vrijwilligers. Van de ene kant is ‘t het cement binnen de clubs, 
van de andere kant vormt het ook de achilleshiel. Want het afhaken 
van de een is veelal de zorg van een ander.
Eind 1900 ging een lidmaatschap van bijvoorbeeld een boogschietver-
eniging gepaard met diverse verplichtingen. Zo was men gezamenlijk 
eigenaar van een stuk grond en moest dat land ook gezamenlijk be-
werkt worden. De opbrengst vloeide weer terug in de verenigingskas. 
Zo drastisch is het niet meer, maar verplichtingen maken op de dag 
van vandaag weer opnieuw deel uit van een lidmaatschap van een 
sportvereniging. Het kan ook niet anders. De leden zouden te maken 
krijgen met een forse contributieverhoging als ook zij geen hand- en 
spandiensten zouden verrichten. Zo is het vegen van banen, het ver-
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richten van bardiensten, het sjouwen van balken om te kunnen zaal-
hockeyen de gewoonste zaak van de wereld. En fluiten of vlaggen bij 
de pupillen, coachen of trainen van een team, het hoort er gewoon bij.
En dan praten we nog niet over alle hulpmoeders en hulpvaders. Het 
vervoer naar de uitwedstrijden, de partjes fruit voor onder de rust, 
een helpende hand bij het onderhoud, zomaar een greep uit de vele 
taken die gedaan moeten worden.
Worden er aan de waslijn dezelfde elf gekleurde shirtjes en broekjes of 
rokjes waargenomen dan is het duidelijk. Hier woont een vrijwilliger.

n  De harde kern van de Vuttersgroep. V.l.n.r. Rob van Hasselt, Frans Vos, Leo 
Visser, Ton Moeskops, Rob Post, Gerard Denissen en Arie Wolfs. 

Fotograaf Hans Crone
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Geschiedenis 
Sportprijzen 
Hilvarenbeek

De eerste sportprijzen van de gemeente Hilvarenbeek wer-
den uitgereikt op 30 april 1976 op het Vrijthof in Hilva-
renbeek. Toen werden de sportvereniging en de sportman/ 

sportvrouw (vrijwilliger) van 1975 bekendgemaakt.

Alle sportverenigingen die lid waren van de Sportraad konden in een 
extra ledenvergadering stemmen welke vereniging de titel Sportver-
eniging van het jaar zou krijgen. Dit werd gedaan op basis van de 
jaarverslagen van de aangesloten verenigingen. Vanaf 1977 vond deze 
stemming plaats tijdens de jaarvergadering. Tijdens de jaarvergade-
ring van januari 1981 wordt besloten om de keuze van de winnaars 
over te dragen aan de commissie Sportprijzen.

De leden van de eerste commissie Sportprijzen waren:
-  P. Samplonius voorzitter Sportraad
-  W. van Acker ponyclub Wilhelmina
-  J. van Gestel v.v. Hilvaria
-  A. van de Wouw s.v. Tuldania
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Ook in 1977 werden de Sportprijzen uitgereikt tijdens Koninginne-
dag.

In 1978 werd besloten om af te stappen van Koninginnedag als datum 
voor de uitreiking van de Sportprijzen. In dat jaar werden de Sport-
prijzen van 1977 uitgereikt tijdens het Lentefeest. In 1980 werden de 
Sportprijzen uitgereikt tijdens de mini-zeskamp op 30 mei. Een jaar 
later is het weer anders als de Sportprijzen worden uitgereikt tijdens 
de sluitingsavond van het lekenzaalvoetbaltoernooi op 16 mei. Ver-
volgens werd deze ceremonie gehouden tijdens de jaarvergadering 

n  Geert Abrahams, Henk Daelmans en Nol Ruigrok ontvangen in 1985 de 
sportprijzen.
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van de Sportraad. Aan alle wisselende momenten kwam een einde 
toen op 30 januari 2009 hiervoor steeds een aparte avond werd ge-
organiseerd die in 2012 de naam kreeg sportgala. De leden van de 
commissie sportprijzen zijn Guus Buijlinckx, Pierre van Oort en 
Hans Schuttelaars. 
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n  Alle prijswinnaars van het sportgala 2017 bijeen.  Fotograaf Michel Klop
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winnaars titel 
Sportploeg  
van het jaar

2001 Dokkelaars meisjes onder 13 jaar synchroonzwemmen
2002 geen winnaar
2003 D-pupillen van EDN
2004 Dames 1 DSV Korfbal
2005 Synchroon zwemafdeling van De Dokkelaers
2006 Viertal van de Bikse Ruiters
2007 Clubteam Rozenjacht
2008 Tuldania 1
2009 Synchroon zwemploeg Age II van De Dokkelaers
2010 DSV
2011 Synchroon zwemploeg van De Dokkelaers
2012 G-badmintonners van badmintonclub Hilvarenbeek
2013 Tom Chermin en Guus Abrahams beachvolleybal
2014 Age 2 ploeg De Dokkelaers
2015 Biks Shots U 12-1
2016 Viertal M van PPH ’t Wit paardje
2017 Biks Shots U-16-1
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winnaars titel 
gehandicapte 

sporter  
van het jaar

2014 Organisatie G-zaalvoetbaltoernooi Zaalvoetbal
2015 Marlène van Gansewinkel Atletiek
2016 Suzanne van den Einden-Brok Voetbal
2017 Pieter Vriens Biljarten

n  Marlène van Gansewinkel pakt zilver bij het verspringen op het WK in 2017.
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winnaars titel 
Sporttalent  
van het jaar

1999 Stefan de Laat Triatlon
2000 Maikel van Eekelen Atletiek
2001 Vera Roozen Paardensport
2002 Coen Sevens Veldrijden
2003 Sofia Letova Turnen
2004 Linda van Logten Handboogschieten
2005 Roel Verboven Kanovaren
2006 Lars op ’t Hoog Paardensport
2007 Thomas Kools Schaken
2008 Bart Lips Paardensport
2009 Anouk Horrevorts Synchroonzwemmen
2010 Katja Letova Turnen
2011 Bas de Laat Karten
2012 Mikky Kiemeney Hockey
2013 Sam van Dijk Tennis
2014 Danique Timmermans Beachvolleybal
2015 Lotte de Graaf Turnen
2016 Ronan van der Loo Bowling
2017  Manoek Linssen Paardensport
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winnaars titel 
Sporter  

van het jaar

1980 Marion Kluijtmans Trampoline
1981 Gert Bayens Stock Autorace
1982 Patrick en Olaf Bluyssen Voetbal en Tennis
1983 Robert de Brouwer Atletiek
1984 Geert Abrahams Taekwondo
1985 Babette Hoogendoorn Squash
1986 Matti de Vugt Atletiek
1987 Boudewijn Haans Turnen
1988  Ad van de Heijning Atletiek
1989 Babette Hoogendoorn Squash
1990 Ad van de Heijning Atletiek
1991 1e team D.K.V. Tuldania Korfbal
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1992 Nel de Brouwer Atletiek
1993 Anika van Terheijden Judo
1994 Ad de Bruijn (jr.) Atletiek
1995 Rianne van Lieshout Handboogschieten
1996 Pauline Rath Atletiek
1997 Jan de Bruijn Atletiek
1998 Wil Schellekens Springruiter
1999 Wietse van Alten Handboogschieten
2000 Wietse van Alten Handboogschieten
2001 Jos Wilborts Paardensport
2002 Vera Roozen Atletiek
2003 Jack van de Sande Atletiek
2004 Wenda Welten Paardensport
2005 Bianca Dieltjes Handboogschieten
2006 Ton van Korven Veldrijden
2007 Gijs van de Wiel Voetbal
2008 Thomas van Gestel Judo
2009 Nathalie de Backer Atletiek
2010 Anouk Horrevorts Synchroonzwemmen
2011 Anouk Horrevorts Synchroonzwemmen
2012 Jos van Dal Motorcross
2013 Amber van Oort Turnen
2014 Amber van Oort Turnen
2015 Jos Wilborts Triatlon
2016 Marlène van Gansewinkel Atletiek
2017 Danique Timmermans Beachvolleybal
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winnaars titel 
Sportvereniging 

van het jaar

1975 De Dokkelaers
1976 Ponyclub Wilhelmina
1977 Turnvereniging Barani
1978 Judoclub Hilvarenbeek
1979 D.K.V. Tuldania
1980 Jeugd Grensjagers
1981 De Vrolijke Rakkers
1982 Volleybalclub V.C.H.
1983 Tafeltennisclub Hita ‘79
1984 Hockeyclub
1985 Hilko
1986 Rijvereniging Wilhelmina
1987 De Dokkelaers
1988  geen winnaar
1989 s.v. Tuldania
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1990 De Dokkelaers
1991 HZVB
1992 Hilvaria
1993 HTC de Ypelaer
1994 WSC
1995 Achil 
1996 DKV Tuldania
1997 geen winnaar
1998 Hilvaria
1999 DKV Tuldania
2000 Organisatie Wandelvierdaagse
2001 Untouchables
2002 t́ Wit Paardje
2003 Hilvaria
2004 Platform gehandicapten Hilvarenbeek
2005 SVSOS 
2006 s.v. Tuldania 
2007 Hilvaria
2008 RKDSV
2009 Judovereniging Deusone
2010 DKV Tuldania
2011 Korfbalvereniging DSV
2012 Biks Shots
2013 HTC De Ypelaer
2014 Damesvoetbal S.V.S.O.S.
2015 Rozenjacht Baarschot
2016 Rijwiel Toer Club Hilvarenbeek
2017 Stichting Beachvolleybal Hilvarenbeek
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winnaars 
titel Rabo 

Sportvrijwilliger 
van het jaar

Met ruim 1 miljoen sportvrijwilligers vormt het de groot-
ste vrijwilligerssector in Nederland. Vrijwilligerswerk 
vormt de basis om sport mogelijk te houden en de sport-

deelname op peil te laten blijven. Werving en behoud is dan ook 
een grote uitdaging voor elke vereniging. Waar zouden we zijn 
zonder onderhoudsploegen, vlaggers, fluiters, wasmoeders, breng 
en ophaal ouders, redacteuren, barcommissies, besturen enz. enz. 
Het zijn de stille krachten die het sportgebeuren in stand houden. 
Belangrijk, want sport maakt de gemeenschap sterker. Het zorgt 
voor verbroedering, tolerantie en een gezond leven. Niet voor niets 
eert de gemeente, met de sportraad als aanjager, de sportvrijwilli-
ger. Een prijs die wellicht alle andere prijzen overstijgt.

1975 Way Naaijkens
1976 Louis Snels
1977 Cis van den Hurk
1978 Tineke Elward Badmintonclub H’beek
1979 Dick Aarden Motorsport
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1980 Antoon de Bruyn Hilvaria
1981 Mien van de Wouw Hilko
1982 Geert van Geijn HZVB
1983 Harrie Verhoeven Hilvaria
1984 Henk Daelmans Sportambtenaar 
1985 Jos Wijten SVSOS
1986 Fons van Luffelen IJsclub de Flaes
1987 Jan van Ham  Hilvaria
1988  Henk Mangnus Achil
1989 C.M. Spapens en C.F.J. van Helvert 
1990 Toon Klop Sportraad
1991 Tiny Vriens SVSOS
1992 Jan Stoel Hita ‘79
1993 Guus Buijlinckx s.v. Tuldania
1994 Sjef Reinacher Judovereniging H’beek
1995 Wim van Teeffelen 
1996 José van de Poel De Dokkelaers
1997 Piet Haest IJsclub de Flaes
1998 Jack Leemans s.v. Tuldania
1999 Sjan Smolders Hilko
2000 Tinus Priems S.V.S.O.S.
2001 Janine van Oort - van Kalmthout De Dokkelaers
2002 Hans Wilmus Hilvaria
2003 Wim Lemmens De Dokkelaers
2004 Ad Sebregts S.V.S.O.S.
2005 Gerard Verhees s.v. Tuldania
2006 Wim Liebregts Biks Shots
2007 Wim Hesselmans s.v. Tuldania
2008 Frank Boonman De Dokkelaers
2009 Toos Hoosemans DSV
2010 Wijnand Bles Hilvaria
2011 Antoon van de Sande S.V.S.O.S.
2012 Corrie Vromans De Dokkelaers
2013 Piet Brouwers Hilvaria
2014 Joost Hesselmans s.v. Tuldania
2015 Adrie van de Wouw s.v. Tuldania
2016 Cocky de Brouwer Achil ‘87
2017 Ad Smolders IJsclub de Flaes
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bronnen

Van de volgende bronnen werd in willekeurige volgorde 

gebruik gemaakt:

n	  Kerkklokje 1922 – 1955
n	  Hilverbode 1957 – heden. Speciale dank aan de redacteuren Jan Stoel, Ad van Gool en 

Harrie Wenting die zo veelvuldig en uitvoerig over de Beekse sport geschreven hebben.
n	  Nieuwsblad van het Zuiden
n	  Brabants Dagblad
n	  Wikipedia
n	  Mega Sport
n	  25 jaar “De Ypelaer”
n	  Kroniek HTC de Ypelaer 40 jaar
n	  Elckerlyc was voor iedereen
n	  Notulen Sportraadsvergaderingen
n	  25 jaar zaalvoetbal Hilvarenbeek jubileumuitgave
n	  Hilvarenbeek en zijn kerkdorpen
n	  Hilvarenbeek kleurrijk dorp in zwart/wit
n	  Website Beachbeek
n	  Jubileum- en verzamelalbum 1951 – 2011 DSV
n	  50 jaar Hilvaria
n	  75 jaar Hilvaria 1932 – 2007
n	  Uitgave Cor de Buy tafeltennis (1952)
n	  Het Wel en Wee van 50 jaar RKDSV.
n	  RKDSV 75 jaar
n	  De Sportcanon door de redactie van de Volkskrant
n	  Kroniek van De Kempen ‘De fietssport’ door Kees van Kemenade
n	  Sjoelen: een oud spel, een nieuwe sport
n	  De top 500 beste Nederlandse sporters van de eeuw
n	  Hockey door Peter van de Bergh
n	  100 jaar biljarten KNB.
n	  Mart Smeets: de ontwikkeling van de Ned. Sporthistorie gedurende deze eeuw
n	  Kijk op Esbeek door Jan van Helvoirt
n	  Wielerspiegel 125 jaar wielersport in de Kempen door Piet Gijsbers
n	  Sport scheurkalender editie 2016
n	  Esbeek van de hak op de tak door Jan van Helvoirt
n	  Verdwenen maar niet vergeten door Martijn Swillens
n	  Interview op VIMEO met Gust Naaijkens over de duivensport
n	  Film: Zo grijs als een duif van Maarten Nachtegeller
n	  Diverse uitgaven Tussen Paradijs en Toekomst
n	  Special Tussen Paradijs en Toekomst nr. 83 – 2010 Wandelvierdaagse
n	  Wegwijzer Sportraad
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n	  Gemeentebestuur Hilvarenbeek 1971 – 1996
n	  ‘Ach Lieve Tijd’
n	  Website edn’56.nl
n	  Website svsos.nl 
n	  Rijwiel Toer Club 1976 – 2016 
n	  Haghorst Ons Dorp
n	  Kroniek van De Kempen ‘Giel de laatste bogenmaker’ door Cees Prinsen
n	  Boerderijmuseum Grutje
n	  Toen was er sport door Jurryt van de Vooren
n	  Personel Best door Theo Danes
n	  Clubbladen Achil (Henk Mangnus)
n	  Pellikaan 1947-2012
n	  Brabeau nummer 4 2016/2017
n	  10 jaar Hockeyclub Hilvarenbeek
n	  Jubileumuitgave Hockeyclub Hilvarenbeek 1979 – 2004
n	  Website Biest-Houtakker
n	  Stickerboek Hockey
n	  Parochiële stukken parochie H. Norbertus Esbeek
n	  Biljartpoint blad ‘de biljarter’ 
n	  Wonder jaren door Pam van der Veer en Albert Wiglema

De foto’s zijn beschikbaar gesteld door:

n	  Regionaal Archief Tilburg
n	  Gemeente Hilvarenbeek
n	  Heemkundige Kring Ioannes Goropius 

Becanus
n		  Ad van Gool
n	  Frans van Hees
n	  Stan Gommers
n	  Jozef Zigenhorn
n	  Chris van Dorst
n	  Fred van Laarhoven
n	  Ton Smolders
n	  Hispohal
n	  Dré Netten
n	  Oefening en Uitspanning
n	  Emmanuel Naaijkens
n	  Familie Roberts
n	  Tineke Elward
n	  Frans Damen
n	  Rob van Gool
n	  Coen van Hees
n	  Gijs Peeters sr.
n	  Gijs Peeters jr. 
n	  Jac Peeters
n	  Hans Crone

n	  Eddy van Berkel
n	  Bouwbedrijf Pellikaan
n	  Gust Naaijkens
n	  Vincent Jansen
n	  Harrie Verhoeven
n	  Elaine Vogelaar
n	  Wout Quispel
n	  Tim Haans
n	  Tim van Dijk | TMedia.nu
n	  Jan Appels
n	  Leon Vugts
n	  Marion Kluijtmans
n	  Ton Kluijtmans
n	  Toine Smolders
n	  Bart van Hoof
n	  Sportraad
n	  Toos Verhoeven
n	  Jan van de Wiel
n	  Avanti-Turnivo
n	  Michel Klop
n	  Familie Weber
n	  Basisschool Starrebos
n	  Hilvaria
n	  Biks Shots
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SubsidiëEnten 

n   Gemeente Hilvarenbeek
n   Stichting Van Spreeuwel Hilvarenbeek
n   Jacques de Leeuwstichting

Dank

In mijn zoektocht naar de sporthistorie heb ik veel mensen mogen 
ontmoeten die bereid waren hun kennis te delen. Weer anderen 
gingen mee op zoek naar foto’s. Dank daarvoor. Speciale dank ben 

ik verschuldigd aan mijn vrouw Myriam en aan Hans Crone die alle-
bei meelazen, meedachten en kritisch waren wanneer nodig. Om in 
sporttermen te blijven, alle hulp was als een twaalfde man. Ik wens 
iedereen net zoveel plezier in het lezen, als ik had in het schrijven.

..


