
 

DE BEGIN JAREN VAN DE WIELERRONDE VAN STEENSEL 

HOE HET GROEIDE...... 

 
In 1982 staken enkele wielerenthousiastelingen in Steensel de koppen bij elkaar. Het moest toch mogelijk zijn 
ook in Steensel, zoals op zoveel plaatsen in het land, een eigen wielerronde van de grond te tillen. 
Het organisatiecomité van het eerste uur, bestaande uit Sjef Verbaandert, Piet Hakkens, Wil Jacobs, Wil 
Stravens en Peer Heezemans kreeg meteen al de wind in de zeilen bij de verwezenlijking van het gekoesterde 
ideaal. Het beroep op de plaatselijke en regionale middenstand bleef niet zonder succes. 
Op kermismaandag 9 augustus 1982 kon er door de Steenselse schooljeugd, KNWU-nieuwelingen, recreanten 
en junioren vanaf vier uur ‘s middags om een vette prijzen- en premiebuit gestreden worden. Met van meet af 
aan gratis entree voor het publiek. Daarop heeft Steensel nog steeds patent. Zoals de renners dat hebben op 
de oranje trui van ‘van Zelst koffie’. 

 
Steensel had het eerste jaar in eigen dorp een favoriet voor de zege in de juniorenkoers. Rob Verbaandert was 
in vorm, getuige een paar overwinningen in die augustusmaand in Limburgse wedstrijden. 
De zege in zijn thuiswedstrijd rond de oude toren moest hij echter laten aan Bob Rasenberg uit het West-
Brabantse Terheyden die met Bergeykenaar Dave Das op het piepkleine parcours met de vele bochten een 
ronde voorsprong nam. Rob Verbaandert kreeg die avond toch zijn verdiende deel van het applaus door in de 
slotfase op zijn beurt het peloton in de steek te laten en beslag te leggen op de derde plaats. 
De eerste Steenselse wieleravond kon als geslaagd beschouwd worden. Veel volk langs de lijn en spanning in de 
wedstrijden waren daarvoor de ingrediënten. 
1982 
Junioren:  1 Bob Rasenberg Terheyden 2 Dave Das Bergeijk 3 Rob Verbaandert Steensel. 
Nieuwelingen:  1 Tiny Borgers Eindhoven  2 Robert Dane Engeland 3 Leo Dierix Weert. 
Recreanten:  1 Peter Michiels Netersel  2 Theo Theus Bergeijk 3 Wil van Summeren Oirschot. 
 
Toch was niet iedereen gelukkig met het korte, bochtige parcours met een lengte van 1100 meter bij de oude 
toren. Het wielercomité nam de aanbeveling die van KNWU-zijde gemaakt werd ter harte en besloot een jaar 
later het wielerparcours te verplaatsen naar de overzijde van de grote weg. Daar hadden de renners meer 
ruimte om hun rondjes te draaien, het parcours werd verlengd naar 1600 meter. En wat in het voordeel van de 
entourage sprak: alle Steenselse horeca-bedrijven werden in het parcours opgenomen. De Frans van 
Nunenstraat werd plaats van start en finish waar voluit om premies en prijzen gesprint kon worden. 
Dezelfde wedstrijdcategorieën als een jaar eerder verschenen daar aan de start. En weer toonde Bob 
Rasenberg zijn meesterschap bij de 17- en 18-jarigen. De West-Brabander toonde daarmee aan dat het 
parcours hem weinig uitmaakte. Een sterke renner kan overal goed uit de voeten, mits de vorm er is. 
Dave Das streek na een lange solo de leidersprijs op en zijn jongere dorpsgenoot Anthony Theus verscheen bij 
de nieuwelingen eveneens aan het front. En de recreanten leverden in Steensel voor het tweede 
opeenvolgende jaar strijd met elkaar in het Kempenklassement van Toon Adams. 
1983 
Junioren: 1 Bob Rasenberg Terheyden   2 Richard Ippel Leiden  3 Antoine Robben Bakel. 
Nieuwelingen: 1 Coen Ophey Erp        2 Anthony Theus Bergeijk 3 Ad Thomas Grave.  
Recreanten: 1 Henk Thijssen Bladel              2 Wil van Summeren Oirschot  3 Geert Roymans Bladel.  
 
Na het succes van de twee eerste edities van hun kermisronde streefde het actieve wielercomité naar meer. 
De publieke belangstelling voor de ronde was dermate toegenomen dat besloten werd een wedstrijd voor 
amateurs in het programma op te nemen. Temeer ook omdat Steensel op dat moment twee actieve amateurs 
in eigen gelederen had: Rob Verbaandert en Gerard Steenbreker. Eerstgenoemde was dat jaar 1984 succesvol 
met zeges in de klassieke kersenronde van Mierlo en de torenronde van Oirschot. 
Het werd de twee thuisrijders gegund zich voor eigen publiek te kunnen presenteren, al ging dat ten koste van 
de wedstrijd voor nieuwelingen. Verbaandert zag zijn kansen door een lekke band in de beslissende fase van 
zijn thuiswedstrijd in rook opgaan. Steenbreker reed naar een keurige 11e plaats. Good-old Matje Dohmen uit 
het Limburgse Born ging met de hoogste eer strijken door zich in de eindsprint van vijf koplopers duidelijk de 
snelste te tonen. “Ik wist dat ik een van de snelsten van de kopgroep was”, zei de dolgelukkige Limburger nadat 
hij de bloemen in ontvangst had genomen. “Maar ik was er toch niet helemaal gerust op. 
Marc van Orsouw oogde ook nog behoorlijk fris en ik ben niet een van de jongsten meer met mijn 33 jaar”. 



1984 
Amateurs: 1 Matthieu Dohmen Born  2 Marc van Orsouw Oyen 3 Jan Burgmans Bergeijk. 
Junioren: 1 Frank Kersten Geldrop  2 Frank Jochems Cuyk 3 Patrick Coone Eindhoven. 
Recreanten: 1 Ed van Schayk Helmond  2 Geert Roymans Bladel 3 Wil van Summeren Oirschot. 
 
En weer werd het Steenselse comité actiever. Wat wil je ook, als telkens weer blijkt dat de ronde zo goed 
aanslaat bij sponsors, bij renners en bij het publiek. De vierde editie van de ronde werd uitgebreid met een 
middagprogramma. Vanaf 13.00 uur kon de dorpsschooljeugd wedijveren met elkaar op de fiets, gevolgd door 
een wedstrijd in de Kempenpers Jeugdtoer die werd opgezet in samenwerking met de wielercomité’s in 
Casteren en Baarschot. Daarin reden de Steenselse gebroeders Ruud en Martijn Jacobs zich voor het eerst in de 
kijker en lieten die twee zien dat er weer talent van eigen bodem was. Ook werd in het programma weer plaats 
vrij gemaakt voor de KNWU-nieuwelingen, zodat er volop variatie kwam voor de kijkers op de stralende 
zomernamiddag van 12 augustus 1985. In de hoofdwedstrijd van het wielerfestijn, de amateurronde, leek het 
er even op dat Frans Plantaz uit Son, een van de beter getalenteerde Nederlandse renners, zou gaan 
zegevieren. Maar daar dachten enkele regionale coureurs anders over. Dave Das had weer eens een tijdlang 
solo gereden, Jan Burgmans had zich al van de leidersprijs verzekerd en ook John van de Akker, het 
aanstormend jong talent uit Veldhoven, had vroeg in de koers de handen van het publiek met zijn gedurfde 
rijden op elkaar gekregen. Met nog anderhalve ronde te rijden ging John van de Vleuten, ook al een nog maar 
20-jarige Veldhovenaar, er vandoor en bleef solo rijdend aan de winnende hand. 
1985 
Amateurs: 1 John van de Vleuten Veldhoven 2 Frans Plantaz Son          3 Dave Das Bergeijk. 
Junioren: 1 Patrick Coone Eindhoven 2 Frans Zeegers Oeffelt          3 Frank Jochems Cuyk. 
Nieuwelingen: 1 André Lagerwey Lunteren 2 Raymond Thebes Rosmalen   3 Ronald Jansen Veldhoven. 
Recreanten: 1 Marc Kiemeney Hilvarenbeek 2 Hans van Summeren Oirschot  3 Wil van Summeren  
Kempenpersjeugd 15-16 jaar: 1 Adri Rombouts Luyksgestel  2 Humphrey Knapen Eersel 3 Maurice Schellekens 
Moergestel. 
Kempenpersjeugd 13-14 jaar: 1 Ruud Jacobs Steensel  2 Guus Verhagen Oostelbeers  3 Martijn Jacobs Steensel. 
 
Een mooie geste ten aanzien van de jongste kinderen van Steensel en omgeving voerde het comité in 1986 uit 
door bij het eerste lustrum van de ronde een ballonnenwedstrijd en een kleurwedstrijd voor de allerkleinsten 
toe te voegen aan het wielerprogramma in samenwerking met de Stichting Jeugdvakantiewerk in het dorp. 
Honderden kinderen lieten van hun dankbaarheid hiervoor blijken door hun deelname. 
Bij het eerste lustrum werd de Steenselse amateurronde opgenomen in het klassement van het Eindhovens- en 
Helmonds Dagblad. Dat leverde de gegarandeerde deelname op van een aantal toprenners uit eigen streek èn 
van ver daarbuiten. Want de wedstrijd om de oranje trui was inmiddels een begrip geworden. Zo goed als het 
ook een traditie begon te worden dat er een fijne sfeer heerst op het gezellig aangeklede parcours aan de 
Riethovense kant van de snelweg door het dorp. Wie anders dan Jan Burgmans, Dave Das en Patrick Coone 
gaven kleur aan de wedstrijd voor amateurs met een vroege uitval. Jan Peeters bracht met zijn bezielende 
commentaar achter de microfoon het publiek dat zich weer in grote drommen had verzameld in begeestering. 
De nog jonge Coone nam de leidersprijs voor zijn rekening. Na een schitterende finale toonde Burgmans zich de 
snelste in een sprint met veertien koprijders. Zijn vierde overwinning van dat jaar.  
1986 
Amateurs: 1 Jan Burgmans Bergeijk 2 Richard van Hout Helmond, 3 Adrie Harks Sint Oedenrode. 
Junioren: 1. Anton Tak Oud-Gastel 2 Jos Smit Oosterhout  3 Martin Maton Oisterwijk. 
Nieuwelingen: 1 Jurgen Venmans Geleen 2 Ronny Daniëls Aarle Rixtel 3 Jeroen Hermes Liempde. 
Recreanten: 1 Fred Kuypers Tilburg 2 Peter Michiels Netersel  3 Jos van de Wijst Schijndel. 
Kempenpers Jeugdtoer 15-16 jaar: 1 Jeroen Reijrink Diessen 2 Humphrey Knapen Eersel 3 Maurice Schellekens 
Moergestel. 
Kempenpers Jeugdtoer 13-14 jaar: 1 Martijn Jacobs Steensel 2 Rob Asveld Veldhoven 3 Rik Smits Middelbeers. 
Schooljeugd Steensel: 1 Joost Antonis. 
 
Ook de zesde uitgave van de Steenselse ronde werd er een die in samenwerking met Tour- en wielerclub ‘De 
Contente’ uit Eersel werd opgezet. Die vereniging tekende vanaf het eerste begin voor de technische 
medewerking. Zelfs de concurrentie van de profronde van Valkenswaard deerde dat zesde jaar de Steenselse 
organisatoren niet. “Er zijn zoveel wielerenthousiasten in de omgeving dat wij ons graantje ook wel 
meepikken”, zeiden ze toen in een voorbeschouwing. en hun prognose kwam uit. Dankzij de nog steeds 
gehanteerde slogan van gratis entree en het voor het eerst die zomer aantrekkelijke weer -ook daarop schijnt 



Steensel op kermismaandag patent te hebben! - was het ‘s middags al gezellig druk op en rond het parcours. 
Rainer Beckers, een renner van wielerclub ‘Der Adler’ uit Keulen, zegevierde die avond in Steensel dankzij een 
sterke eindsprint. Daarop had zijn vluchtmakker, de nog jonge Martin Maton uit Oisterwijk geen antwoord. “Ik 
wist dat ik tegen Beckers geen kans zou hebben, verklaarde de geklopte na afloop. “Ik ben blij met mijn tweede 
plaats. Na mijn derde plaats van vorig jaar bij de junioren is dit al een verbetering. Dus dan weet iedereen wie 
er volgend jaar hier op de hoogste tree zal staan”, grapte hij.  
1987 
Amateurs: 1 Rainer Beckers Keulen 2 Martin Maton Oisterwijk  3 Jos van der Horst Erp. 
Junioren: 1 Robert van der Vin Budel-Schoot  2 Richard Jansen Valkenswaard  3 Tiny Borgers Eindhoven. 
Nieuwelingen: 1 Frank van der Werf Driesum  2 Patrick van Gestel Dommelen  3 Leon van Bon Apeldoorn. 
Recreanten: 1 Ger Gabriëls Bladel  2 Peter Michiels Netersel  3 Wil Boudewijns Bergeijk. 
Kempenpers/Rabo Jeugdtoer 15-16 jaar: 1 Luc Reijrink Diessen  2 Antoine Hendriks Bladel  3 Frank Wouters 
Hapert. 
Kempenpers/Rabo Jeugdtoer 13-14 jaar: 1 Bart Faes Hapert  2 Jac Bullens Spoordonk  3 Dennis Jochems 
Rijsbergen. 
Steenselse schooljeugd: 1 Frank Willems  2 Koen Willems  3 Rik Wintermans. 
 
Zes jaar op rij behoorde Dave Das, de Bergeijkse renner die later naar Dommelen verhuisde, bij de uitblinkers in 
de kermisronde van Steensel. Van begin af aan was hij er een vaste deelnemer. Na een tweede plaats, een 
derde plaats en drie keer de zesde prijs was hij als geen ander belust op de eindzege in het kermis vierende 
dorp. Het Steenselse parcours is voor hem in het bijzonder uitermate geschikt om zijn rennerscapaciteiten te 
tonen. En dan kon Martin Maton wel beweren nu naar de zege te gaan dingen, eigenlijk kon vriend en vijand 
het er over eens zijn dat Dave Das in de zevende ronde van Steensel loon naar werk kreeg. Dat het hem gelukte 
in de slotfase van de wedstrijd alleen voorop te geraken, gaf nog een extra glans aan de zege van de Bergeijkse 
Dommelenaar. 
1988 
Amateurs 1 Dave Das Dommelen    2 Twan van Veldhoven Bergeijk  3 Peter van de Zwaan Veldhoven. 
Junioren: 1 Patrick van Seggelen someren   2 Mike Stam Gastel        3 Jaap Viergever Drunen. 
Nieuwelingen: 1 Wietse Veenstra Harkema   2 Maikel Groffen Tilburg      3 Dick Tolhoek Jaarsveld. 
Recreanten: 1 Johan van Luytelaar Steensel    2 Ger Gabriëls Bladel      3 Frans van de Wijdeven Eindhoven. 
Kempenpers/Rabo Jeugdtoer 13-14 jaar: 1 Gianni Rivera Leopoldsburg (B)  2 Gunther van den Bossche Kapellen 
(B)   3 Nico Bousard Hoevenen (B). 
Kempenpers/Rabo Jeugdtoer 15-16 jaar: 1 Erwin Rijkers Hapert  2 Martijn Jacobs Steensel  3 Arno Keyser 
Veldhoven. 
 
Hoe goed een bepaald parcours een renner kan liggen, bewees het jaar nadien ook Rainer Beckers, de Duitser 
uit Keulen. Met de jump van een volleerd baansprinter besliste hij voor de tweede keer in drie jaar tijd de 
ronde van Steensel in zijn voordeel. In de slotfase van het avondcriterium voor amateurs dat meer weg had van 
een afvalrace dan van een alledaagse wielerkoers bleef hij met vier metgezellen voorop. Het parcours in 
Steensel leent zich voor een hoog tempo en is na de uitbreiding van de Weverstraat nog meer in trek gekomen 
bij de renners. Met een lengte van 1800 meter is het een uitermate geschikt strijdveld geworden voor de 
renners die zich op de criteriums toeleggen. En Beckers mag daartoe worden gerekend. Hij behaalde zeker al 
zijn vierde zege in het Oost-Brabantse land waar hij een regelmatige deelnemer aan de wedstrijden werd. 
1989 
Amateurs: 1 Rainer Beckers Keulen  2 Richard Jansen Valkenswaard 3 William Berns Cuyk. 
Junioren: 1 Patrick van Seggelen Someren 2 Ronnie van Engeland Nuenen 3 Marcel Vegt Kolham. 
Nieuwelingen: 1 Gerben van de Broek Veghel 2 Brian Pleyhuis Oldenzaal         3 Stefan Willemen Tilburg. 
Recreanten: 1 Dirk-Jan de Kroon Reusel 2 Wil Boudewijns Bergeijk           3 Ruud Wilting Wintelre. 
Kempenpers/Rabo Jeugdtoer 15-16 jaar: 1 Marc Buyl Veldhoven  2 Mendel Borgmans Reusel  3 Jorrit de Louw 
Bladel. 
Kempenpers/Rabo Jeugdtoer 13-14 jaar: 1 Bas van Hest Alphen  2 Roel Dirkx Bladel  3 Stefan Willems 
Luyksgestel. 
  



Herman Reessink uit het Gelderse Stokkum in het Montferland was vorig jaar de lachende derde in de negende 
amateurronde van Steensel. De Gelderlander was al een paar keer eerder deelnemer in Steensel, won een keer 
de leidersprijs en behoorde in de achtste uitgave van de ronde bij de vijf koplopers. Ook in 1990 waren er 
enkele renners voorgoed uit de greep van het peloton geraakt. Al vroeg in de wedstrijd namen Patrick van 
Seggelen, Paul Raats en Ronnie van Engeland een voorsprong die zij niet meer afstonden. Alleen Herman 
Reessink, een paar jaar eerder ook al eens lang solorijder in Steensel, slaagde er vervolgens nog in dat drietal te 
achterhalen. Toen de twee jonge rivalen van Seggelen en van Engeland in de slotfase elkaar de zege misgunden 
en niet meer voor elkaar de kastanjes uit het vuur wensten te halen, maakte Reessink daarvan dankbaar 
gebruik door afstand te nemen in het gezelschap van Raats. Die Eindhovense amateur kreeg echter 
mankementen aan zijn derailleur, waarna Reessink met ruime voorsprong de zege kon bemachtigen. 
1990 
Amateurs:  1 Herman Reessink Stokkum  2 Paul Raats Eindhoven         3 Ronnie van Engeland Nuenen. 
Junioren:    1 Mark Varkevisser Rijswijk    2 Ton Verhoeven Berkel-Enschot  3 Alexander van Bavel Sint Anthonis. 
Nieuwelingen: 1 Paul van de Akker Oss    2 Erwin van Gorp Son          3 Dirk Venema Maartensdijk. 
Kempenland/Rabo Jeugdtoer 15-16 jaar: 1 Bas van Hest Alphen  2 Adrian Houbraken Bergeijk  3 Frank 
Verhoeven Oirschot. 
Kempenland/Rabo Jeugdtoer 13-14 jaar: 1 Stefan Willems Luyksgestel  2 Frans Houbraken Bergeijk  3 Felix 
Kools Baarle-Nassau. 
Basisschooljeugd Steensel: 1 Bart Willems  2 Dennis de Kroon  3 Martijn van Dooren. 


