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ROOSENDAAL - Wat een feest, zaterdag in De Vijfsprong in Rucphen. De Molenrijders uit
Wouw Nederlands kampioen toerfietsen!
Dat moest gevierd worden. Maar eerst de kampioenstruien, en de medailles en het Wilhelmus.
Wie had dat gedacht. Dat ze ooit nog het volkslied voor hem zouden spelen. In 1980 werd Jac van
Meer uit Wouw gekroond tot Nederlands wielerkampioen bij de amateurs. Zaterdag, in de Rucphense
sporthal De Vijfsprong, 28 jaar na dato, was het opnieuw raak. Opnieuw was hij het stralend
middelpunt. Opnieuw mocht hij naar het Wilhelmus luisteren en de rood-wit-blauwe kampioenstrui
aantrekken.
Maar feitelijk was het nog veel curieuzer. Want Van Meer was nu natuurlijk niet alleen. Hij was er met
zes anderen van De Molenrijders. Samen veroverden ze de nationale titel bij het toerfietsen. En van
de zes anderen mag Van Meer, zelf 50 inmiddels, er twee tot zijn naaste rekenen: dochter Kelly, en
huidige partner Corry Kerstens. De anderen? Die mogen zeker niet onvermeld blijven: Marleen en
Toon Rokx, Kees de Kock en Gaston Herreijgers.
Dol van vreugde - 'volgend jaar gaan we op hoogtestage, haha' - keerde het stel terug naar Wouw,
naar 'clubcafé' Donkenhof. Met in het spoor een voorzitter, Kees van Eekeren, die het succes amper
leek te kunnen bevatten.
Molenrijders bestaat inmiddels 35 jaar. Gisteren deed de club voor het eerst, en met drie teams, mee
aan het NK. Het derde team behaalde de titel, door over 117 kilometer maar 133 seconden van de
streeftijd vandaan te blijven. Van Eekeren euforisch: "Onvoorstelbaar. Te gek voor woorden. Het geeft
me een soort van olympisch gevoel, echt waar! Dit is een stimulans voor de hele club."
De titelstrijd verdient enige uitleg. Want waar gaat het eigenlijk om. Toerfietsers zijn mannen - en, in
mindere mate, ook vrouwen - , meestal al aardig op leeftijd, die er vo0ral in het weekend en in het
seizoen samen op uittrekken. Ze doen dat groepsgewijs en in tochten achter 'voorrijders' die een
tevoren overeengekomen gemiddelde snelheid aanhouden.
En om dat laatste gaat het ook in een NK.
De ploegen geven tevoren een gemiddelde snelheid aan, die ergens tussen de 18 en 28 kilometer per
uur moet liggen. Zaak is om, in een ochtend- en een middagetappe, zo dicht mogelijk bij die

opgegeven snelheid te blijven. Daarbij mag natuurlijk geen gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen
als fietscomputers. Het parkoers wordt pas vlak voor de start enigszins duidelijk, de lengte wordt niet
bekend gemaakt.
Henk Jongeneelen, voorzitter van het district West-Brabant van de Nederlandse Toer Fiets Unie
(NTFU), dat het evenement samen met TC Brabantia (Rucphen) en TWC Zevenbergen organiseerde:
"We vergrendelen of verzegelen alle fietscomputers en kilometertellers. De horloges moeten ook af.
Of er nooit wordt gefraudeerd? Laat ik het zó zeggen: waar mensen zijn, daar heb je onsportief
gedrag. Valt nooit uit te sluiten. En we gaan echt niet fouilleren."
Het geheim van De Molenrijders zaterdag? Jac van Meer: "We hebben een snelheid van 28
gemiddeld opgegeven, het hoogst mogelijke. Daar rijden we het beste op. Toon Rokx en ik hebben
voorgereden. Samen hebben we er zo al duizenden kilometers opzitten. We weten precies wat we
doen en hoe hard we rijden, een kwestie van feeling. En we hebben onderweg geen lekke band
gehad."
Maar wel een bijensteek, onderweg. Bij Van Meer's partner Corry nota bene. Ze werd een half uur
voor het einde van de ochtendetappe in haar bil gestoken. "Ik ben maar doorgereden, na afloop is het
gif eruit gezogen."
Onder de 53 ploegen die de wedstrijd uiteindelijk volbrachten, ook vier teams namens Audax Klub
Nederland uit Roosendaal. Ze vielen niet in de prijzen, maar waren daar niet van onder de indruk. En
gelijk hadden ze. Toerfietsen is goed voor lijf en leden, maar is ook en vooral bij elke club een sociaal
gebeuren.
Jacques van der Heijden (62): "Of wij lolbroeken zijn? Ach, we proberen soms een beetje te feesten.
Vanavond gaat dat lukken, we hebben een jarige in de ploeg, hij is 65 geworden."
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RUCPHEN - Een team van RTC De Molenrijders uit Wouw is vanmiddag in Rucphen Nederlands kampioen toerfietsen
geworden. De Molenrijders liet in het klassement De Bruchemse Stampers en TWC Zevenbergen achter zich.
Meest prominente rijder in het Wouwse team is ongetwijfeld Jac. van Meer. De inmiddels 50-jarige Van Meer werd in 1980
nationaal wielerkampioen bij de amateurs voordat hij een jaar later aan een profcarrière begon. Tot het winnende team
behoorde vanmiddag ook Van Meer's dochter Kelly en zijn huidige vriendin Corry Kerstens.

