
1999 Paasbike: sfeerplaatje bij 
de Emmamolen in Nieuwkuijk 
(StadsArchief) 

Paasbike 2011: Op het pad onder de Meerdijk (Vlijmense Dijk) jagen de koplopers op de overwinning.(foto 
Ad van Kessel) 

Vooral door de successen 
van Bart Brentjens werd 
het mountainbiken snel 
populair in Nederland 
(Part.coll) 

Het Rijke Vlijmense Wielerleven 
 

De ATB Paasbike 

 

 
In de eind tachtiger jaren van de vorige eeuw waaide er een 
nieuwe discipline binnen de wielersport vanuit Amerika 
naar Europa over. In de Verenigde Staten werd op een soort 
van crossmotorfietsen (maar dan zonder motor) de vrije 
natuur (lees wildernis) opgezocht en al 
vlug ontstonden daar de eerste 
wedstrijden. In de USA houdt men wel 
van wat spektakel, en daarom steeg deze 
nieuwe tak van de wielersport snel in 
populariteit. Waar het de UCI (de 
internationale wielerunie) nooit lukte om 
voor het cyclocrossen Olympische 
erkenning te krijgen, was dit 
(waarschijnlijk mede dank zij support van 
het almachtige Coca-Cola en McDonalds) 
voor het ‘mountainbiken’ in een poep en 

een scheet voor elkaar. In 1989 pas werden 
voor het eerst Wereldkampioenschappen 
Cross-country en Downhill (afdaling) 

gehouden en amper zeven jaar later was 
het Mountainbiken (ATB’en = All Terrain 



Marcel Arntz (part.coll.) 

Loes van Wersch (part.coll.) 

Bicycling) al een onderdeel van de Olympische Spelen. Ook in Nederland werd het ATB’en 
snel populair, vooral door de prestaties van Bart Brentjens, die in 1995 Wereldkampioen 
cross-country werd en een jaar later de eerste Olympische Kampioen in deze discipline. Op 
dit moment lijkt het erop dat de jeugd eerder gaat ‘mountainbiken’ dan zich gaat inspannen bij 
het reguliere wielrennen op de weg. Het aloude cyclocrossen blijft erg beperkt qua 
deelnemers uit verschillende landen en blijft mede daardoor niet-Olympisch, terwijl ook de 
baansport naar een steeds kwijnender bestaan wegzakt. Eens waren de zesdaagsen het 
summum van de baansport. Nu werden er in het afgelopen winterseizoen nog maar 6 stuks 
verreden!   
     

Nieuwkuijk als ATB-wielercentrum 
In 1991 bestond wielerclub De Zwaluw veertig jaar. Dit werd gevierd met een receptie, een 
feestavond en …..  een ATB wedstrijd.  Deze wedstrijd werd verreden op en rond het in 1982 
geopende wielercircuit ‘De Heuvelen’, waarbij de door de voormalige vuilnisstort ontstane 
heuvel en de aanliggende dijk een prachtig natuurlijk parcours boden. Vanaf 2000 worden de 
ATB (mountainbike) wedstrijden in het paasweekend verreden en kreeg het evenement de 
naam Paasbike. Het parcours bestaat voor het grootste gedeelte uit onverharde paden met een 
stukje wielerbaan en een geasfalteerd fietspad. Er is een afwisseling van korte venijnige 
klimmetjes met steile afdalingen en snelle stukken. In 1992 en 1994 vonden er geen ATB 
wedstrijden plaats in Nieuwkuijk. 
 
1991 
Een van de onderdelen van de viering van het 
veertigjarig bestaan van de Vlijmense wielerclub De 
Zwaluw was een ATB-wedstrijd rondom het 
wielercircuit in Nieuwkuijk.  
Helaas is er buiten de wedstrijdannonce niets bewaard 
gebleven van deze wedstrijd, wedstrijdverslagen 
ontbreken, en zelfs de uitslagen zijn onbekend.  
 
1993 Marcel Arntz en Loes van Wersch 

Bart Brentjens was in de 
eerste ATB wedstrijden van 
het seizoen met 
overwinningen in Bergharen, 
Zeeland en Belfeld 
oppermachtig gebleken. Maar 
in Nieuwkuijk moest hij 
toezien hoe Marcel Arntz en 
zelfs Jo Martens hem nog 
voorbleven. Bij de junioren was 
Gerben de Knegt heer en meester, 
terwijl in de vrouwenwedstrijd Loes van Wersch primus werd 
voor Reza Ravenstijn. 

 
 

Uitslagen: 
Experts: 1. Marcel Arntz, 2. Jo Martens, 3. Bart Brentjens.  
Vrouwen: 1. Loes van Wersch, 2. Reza Ravenstijn, 3. Marlies Rotteveel. 
Junioren: 1. Gerben de Knegt, 2. Johan van de Ven, 3. Jeroen van den Brom. 
 



Gerben de Knegt (part.coll.) 
Vanessa van Dijk (part.coll.) 

1996, Nieuwkuijk. Bart Brentjens in 
de regenboogtrui leidt voor Marcel 
Arntz (StadsArchief) 

Elsbeth Vink (part.coll.) 

1995 Gerben de Knegt en Vanessa van Dijk 
Door de zwaarte van het parcours en de 
harde wind ontaardde de wedstrijd in een 
afvalrit. Van meet af reden er zes renners 
weg en deze werden niet meer 
achterhaald. Na de vierde ronde vielen er 
drie renners uit de kopgroep weg en 
bleven vooraan Weevers, Geurts en De 
Knegt over. In de eindsprint maakte de 
laatste het karwei bekwaam af en 
behaalde daarmee zijn eerste overwinning  
als mountainbiker bij de Experts. Jaap 
Viergever werd knap vierde, maar kon 
onmogelijk tevreden zijn. Al in de eerste 
ronde reed hij over een boomstronk een 

grote slag in zijn achterwiel. Zonder dat 
had een betere uitslag er zeker ingezeten. 

Uitslagen: 
Experts: 1. Gerben de Knegt, 2. Auke Geurts, 3. Jan Weevers, 4. Jaap Viergever. 
Vrouwen: 1. Vanessa van Dijk, 2. Saskia Out, 3. Hanneke Lieverse. 
Junioren: 1. Ruud van Mill, 2. Diederik Bakker, 3. Arjan Spierings.  
 
1996 Bart Brentjens en Elsbeth Vink 

De seizoensopening voor 
ATB’ers was in Nieuwkuijk 
op het zes kilometer lange 
parcours bij de Emmamolen 
en rond de Vlijmense (Keer) 

dijk en kende een bijzonder 
spannend verloop.  
Zowel bij de mannen als bij de vrouwen was de volledige 
Nederlandse top aanwezig. Vanaf de eerste tot de laatste 
meter reden Johan van de Ven, Marcel Arntz en Bart 
Brentjens in de kopgroep. Ook Huib de Roo had hier lang 
deel van uitgemaakt, maar moest tenslotte afhaken.  In de 
eindsprint rekende wereldkampioen en ATB-Tour de 
France winnaar Brentjens bekwaam af met zijn 
medevluchters. 
 
Uitslagen: 
Experts: 1. Bart Brentjens, 2. Marcel Arntz, 3. Johan van 
de Ven, 6. Jaap Viergever. 
Vrouwen: 1. Elsbeth Vink, 2. Natascha den Ouden, 3. 
Reza Ravenstijn. 
Junioren: 1. D. Bakker, 2. Takkenkamp, 3. Hofstede. 
 

 
 



Henk Dekker (part.coll.) 

Reza Ravenstijn (part.coll.) 

Op deze foto heeft 
Corine Dorland het 
klaarblijkelijk niet heel 
erg koud! (Nu-Sport) 

Edwin Raats (part.coll.) 
Dorland 

Een nog heel jonge 
Marianne Vos op het 
erepodium 
(part.coll.)  

1997 Henk Dekker en Corine Dorland 
Vanuit het startschot ging Henk Dekker 
er vandoor. Hij trotseerde solo de 
ontketende elementen en zijn 
tegenstanders zagen hem pas aan de 
finish terug.   
 
Uitslagen: 
Experts: 1. Henk Dekker, 1.23.50, 2. 
Huib de Roo, 3. Edwin Raats. 
Vrouwen: 1. Corine Dorland, 2. 

Natascha den Ouden, 3. Natasja 
Nachbar, 8. Majo van Ravenstijn 

Junioren: 1. Thijs Al, 2. Remco van de Rijken, 3. Erwin Bakker. 
 
1998 Edwin Raats en Reza Ravenstijn 

Henk Dekker vloog er opnieuw vanaf de start in. Alleen 
Edwin Raats kon hem volgen. Toen na een halfuur koers een 
regenbui losbarstte, luidde dit de ondergang van Dekker in. 
Gestart op slicks kon hij geen snelheid meer maken en moest 
hij Raats laten gaan. Hoe koud het was bleek aan de finish, 
waar de winnaar zo verkleumd was, dat hij van 
zijn fiets geholpen moest worden.  
In de jeugdcategorieën was de winst voor 
Marianne Vos en Lars Boom, namen waarvan we 
later nog veel meer zouden gaan horen.   
 
Uitslagen: 
Experts: 1. Edwin Raats, 1.55.16,  2. Chris 
Mulders, 3. Henk Dekker. 

Vrouwen: 1. Reza Ravenstijn, 2. Natasja 
Nachbar, 3. Marlies Rotteveel. 

Junioren: 1. Thijs Al, 2. John Vos, 3. D. Coenen. 
Funklasse: 1. Jeroen Boelen, 2. André Kraan, 3. Walter Boom. 
Funklasse jeugd-8 tm10 jaar: 1. Marianne Vos 
Funklasse jeugd-11 en 12 jaar: 1. Lars Boom 
 

1999 Edwin Raats en Corine Dorland 
Onder gure weersomstandigheden maakten de 110 
gestarte renners er een uiterst attractieve wedstrijd 
van. Op een zwaar en door de vele regenbuien van 
de voorafgaande weken doordrenkt parcours gaf 
Edwin Raats in een groep met favorieten als Bas 
van Dooren en de Belgische Kampioen Roel 
Paulissen het tempo aan. In de slotfase 
demarreerde Raats weg van zijn medestrijders om 
afgetekend te winnen.  

 
 
 



Elsbeth Vink (part.coll.) 
Dorland 

Bart Brentjens  (part.coll.) 
Dorland 

Roel Paulissen (part.coll.) 
Dorland 

Bart Brentjens (part.coll.) 

Bernadine Boog-Rauwerda  (part.coll.) 

Uitslagen: 
Experts: 1. Edwin Raats, 40 km. in 1.39.48,  2. Roel Paulissen (B), 3. Henk Dekker. 
Vrouwen: 1. Corine Dorland, 32 km. in 1.32.52,  2. Annemieke van Loon, 3. Marlies 
Rotteveel.  
 
 
2000 Bart Brentjens en Elsbeth Vink 
Zo aan het begin van het Olympisch jaar kon alleen Jan Weevers de regerende Kampioen 

volgen. In de sprint stond er echter 
geen maat op Bart Brentjens, die 
verdiend won. 
 
Uitslagen: 
Experts: 1. Bart Brentjens, 105 
minuten, 2. Jan Weevers, 3. Micha de 
Vries. 
Vrouwen: 1. Elsbeth Vink, 75 
minuten,  2. Hanneke Geysen 
(Australie), 3. Inge Velthuis. 
 
 
 

 
 

 
2001 Roel Paulissen (B) en Annemiek van Loon 
Roel Paulissen en Thijs Al gingen op het door een paar flinke 
regenbuien erg gladde parcours al snel aan de haal. Met nog drie 
ronden voor de boeg moest Al de Belgische Kampioen laten gaan. 
Deze soleerde daarna onbedreigd naar de overwinning. 
Uitslagen: 
Experts: 1. Roel Paulissen, 1.40.01, 2. Thijs Al, 3. Jan Weevers. 
Vrouwen: 1. Annemiek van Loon, 1.33.00,  2. Reza Hormes-
Ravenstijn, 3. Linda Tupijn. 
Junioren: 1. Frank Schotman, 2. Maarten Hol, 3. Roy van Heeswijk. 
Nieuwelingen: 1. Mark Nellen, 2. Tim Ottens, 3. Maarten 
Krommendijk. 
 
2002 Bart Brentjens en Bernadine Boog-Rauwerda 

Het Rood-Wit-Blauw van 
Nederlands Kampioen Bart 
Brentjens domineerde van meet 
af aan de koers. Aanvankelijk 
kon Thijs Al nog volgen, maar na 
twee ronden gooide Brentjens Al 
overboord om met grote 
voorsprong te finishen. Bij de 
vrouwen pakten Corine Dorland 
en Bernadine Boog vanaf de start 
de koppositie. In het tweede 
gedeelte van de koers reed Boog 



Marianne Vos (part.coll.) 

Thijs Al (part.coll.) 

weg bij de gedoodverfde favoriet Dorland en ging zo met de zege strijken. Van de 
achtervolgers werd de pas veertienjarige Marianne Vos netjes derde.  
 
Uitslagen: 
Experts: 1. Bart Brentjens, 49 km. in 1.41.20,  2. Thijs Al, 3. Erwin Bakker. 
Vrouwen: 1. Bernadine Boog-Rauwerda, 28 km. in 1.19.51,  2. Corine Dorland, 3. Marianne 
Vos. 
Junioren: 1. Dennis van Uden, 2. Ruud Rentmeester, 3. Antoine van Engelen. 
Nieuwelingen: 1. Maarten Krommendijk, 2. Thijmen van de Vrede, 3. Tim Roelofsen. 
 
2003 Tim Heemskerk en Marianne Vos 
Bij de Experts werd de wedstrijd op overtuigende wijze gewonnen door Tim Heemskerk. Op 
het snelle en stoffige parcours rondom wielercircuit De Heuvelen bleef hij Jan Weevers en 
Jelmer Pietersma de baas. Ondanks een slechte start wist Marianne Vos bij 
vrouwen te winnen. Zij bleef Reza Hormes-Ravenstijn en Bernadine Boog- 
Rauwerda na een inhaalrace toch nog ruim voor.   
 
Uitslagen: 
Experts: 1. Tim Heemskerk, 2. Jan Weevers, 3. Jelmer Pietersma. 
Vrouwen: 1. Marianne Vos, 2. Reza Hormes-Ravestijn, 3. Bernadine Boog-
Rauwerda. 
Junioren: 1. Mark Nellen, 2. Hans Becking, 3. Antoine van Engelen. 
Nieuwelingen: 1. Tim Roelofsen, 2. Niels Wubben, 3. John Ariesen. 
 
 
 
2004 Thijs Al en Marianne Vos 

Op het snelle en enigszins vernieuwde parcours 
domineerden Thijs Al en Rick Evers de wedstrijd 
bij de Elite. Al eiste in de eindsprint de zege voor 
zich op. 
Bij de vrouwen versloeg Marianne Vos haar mede-
vluchtster Saskia Elemans ook al in de sprint. 
 
Uitslagen: 
Elite: 1. This Al, 2. Rick Evers, 3. Maarten Nijland. 
Vrouwen: 1. Marianne Vos, 2. Saskia Elemans, 3. Reza Hormes-
Ravestijn. 
Junioren: 1. Hans Becking, 2. Tim Roelofsen, 3. Niels Busser. 
Niieuwelingen: 1. Jelmer Jubbega, 2. Niels Wubben, 3. Giel 
Wijgergangs. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Gerben de Knegt (part.coll.) 

Daphny van den Brand (part.coll.) 

Arielle van Meurs (part.coll.) 

Linda Turpijn 
(part.coll.) 

Bart Brentjens (part.coll.) 

2005 Gerben de Knegt en Daphny van den Brandt 
Op modderig terrein troefde Gerben de 
Knegt Bart Brentjens af. Hij behaalde 
zijn winst in de bossages, waar het veel 
wenden en keren was. Als cyclocrosser 
was De Knegt explosiever dan 
Brentjens en sloeg daar dan ook zijn 
slag. Bij de vrouwen won ook al een 
cyclocrosser van origine: op Daphny 
van den Brand stond er geen maat. Zij 
ging Laura Turpijn vooraf, Marianne 
Vos finishte als derde.   
 

Uitslagen: 

Elite/Beloften: 1. Gerben de Knegt, 2. 
Bart Brentjens, 3. Jan Weevers. 

Vrouwen: 1. Daphny van den Brand, 2. Linda Turpijn, 3. Marianne Vos 
Junioren: 1. Erik Nellen, 2. Frank Beemer, 3. Norbert van Hoof. 
Nieuwelingen: 1. Tim Lemmers, 2. Bart Maas, 3. Henk-Jaap Moorlag. 
 
2006 Bart Brentjens en Arielle van Meurs  
Bart Brentjens liet op het vrijwel vlakke rondje in Nieuwkuijk, dat zich 
inmiddels een heuse Nationale ATB-klassieker mocht noemen, zien, dat 
hij in Nederland nog altijd een klasse apart was. De Nederlandse 
Kampioen rekende vakkundig af met de Belg Jimmy Tielens en Jelmer 
Pietersma. Bij de vrouwen won Arielle van Meurs. De voormalige 
atletiek-kampioene (in 1993 won zij op het NK een medaille op de 1500 
meter) versloeg op deze tweede Paasdag Saskia Elemans en Laura 

Turpijn.    
 
Uitslagen: 
Elite/Beloften: 1. Bart Brentjens, Jimmy Tielens (B), 3. Jelmer Pietersma.  
Vrouwen: 1. Ariëlle van Meurs, 2. Saskia Elemans, 3. Laura Turpijn. 
Junioren: 1. Niels Wubben, 2. Tim Lemmers, 3. Dennis Ebert. 
Nieuwelingen: 1. Erik Groen, 2. Henk-Jaap Moorlag, 3. Bas Veen. 
 
2007 Bart Brentjens en Laura Turpijn 

Jelmer Pietersma gaf er vanuit het vertrek 
meteen een flinke snok aan. De 
bikkelharde start liet veel rijders naar 
adem happen en bracht ook Bart Brentjens 
in het begin in de problemen. 
Vanaf plaats tien wist de oud-Olympisch 
Kampioen zich echter gaandeweg de 
wedstrijd naar voren te werken. Pietersma 
moest zijn vroege inspanning bekopen en 
in de slotfase kwam Brentjens met zijn 
Australische ploegmaat Jongewaard aan 

de leiding. Brentjens wist ook deze nog 



Jelmer Pietersma (part.coll.) 

Jelmer Pietersma 
(part.coll.) 

Daphny van  den Brand 
(part.coll.) 

van zich af te schudden, maar moest na aankomst toch bekennen, dat het allesbehalve een 
eenvoudige overwinning was. 
Bij de vrouwen won Laura Turpijn haar eerste wedstrijd. Daarvoor rekende zij in de sprint af 
met Elsbeth Vink en Ariëlle van Meurs.  
 
Uitslagen: 
Elite/Beloften: 1. Bart Brentjens, 2. Chris Jongewaard (Australie) , 3. Mathijs Wagenaar. 
Vrouwen: 1. Laura Turpijn, 2. Elsbeth van Rooij-Vink, 3. Ariëlle van Meurs. 
Junioren: 1. Henk-Jaap Moorlag, 2. Marco Minnaard, 3. Gustavsson (Zweden) 
Nieuwelingen: 1. Michiel van der Heijden, 2. Verstijnen, 3. De Bruijn. 
 
 
2008 Jelmer Pietersma en Berdina Boog-Rauwerda 

Verdeeld over diverse categorieën trotseerden ruim 900 
mountainbikers het winterse weer in Nieuwkuijk. Door de 
sneeuw en de regen werd het parcours al snel omgeploegd 
tot een zompige akker. Jelmer Pietersma ging het best met 
de omstandigheden om en soleerde naar de winst. Bij de 
vrouwen was Bernadine Boog-Rauwerda de sterkste.    
 
Uitslagen: 
Elite/Beloften: 1. Jelmer Pietersma, 2. Frank Schotman, 3. 
Jelmer Jubbega.   
Vrouwen: 1. Bernadine Boog-Rauwerda, 2. Saskia 
Elemens, 3. Anouk Kesseleer. 
Junioren: 1. Henk-Jaap Moorlag, 2. Erik Groen, 3. Micki 
van Empel. 
Nieuwelingen: 1. Michiel van der Heijden, 2. Mark van der 
Heijden, 3. Leo Combee. 
 

2009 Jelmer Pietersma en Daphny van den Brand 
Voor het tweede opeenvolgende jaar schreef  Jelmer Pietersma de Paasbike 
op zijn naam. Moest hij een jaar eerder enkele sneeuwbuien trotseren, 
ditmaal kwam zijn overwinning tot stand onder een aangenaam 
lentezonnetje. De Drent ging al vroeg in de wedstrijd op avontuur en bouwde 
redelijk gemakkelijk een grote voorsprong op. Bij de junioren reed de locale 
favoriet Michiel van der Heijden lange tijd zij-aan-zij met Leo Combee. In 
de laatste ronde ontdeed de Drunenaar zich van zijn 
laatst overgebleven tegenstander en won overtuigend.    
  
Uitslagen: 
Elite/Beloften: 1. Jelmer Pietersma, 2. Marco 
Minnaard, 3. Ramses Bekkink.   
Vrouwen: 1. Daphny van den Brand, 2. Arielle Boek, 

3. Anouk Kesseler. 
Junioren: 1. Michiel van der Heijden, 2. Leo Combee, 

                          3. Dave van der Kooij.  
Nieuwelingen: 1. Ivar Slik, 2. Thijs Zuurbier, 3. Robert de Nijs 
 
 
 



Henk-Jaap Moorlag 
(part.coll.) 

2009: Bij de junioren bleef Michiel van der Heijden(aan de leiding)  ploeggenoot Leo Combee de baas 
(part.coll.) 

 

 
2010 Henk-Jaap Moorlag en Elisabeth Brandau (D) 

Voor het eerst was er door de UCI (Internationale Wieler Unie) 
aan de Paasbike een internationale status verleend. Door de 
opwaardering van de ATB wedstrijd in Nieuwkuijk kwamen er 
meer buitenlandse deelnemers aan het vertrek dan voorheen, maar 
buiten de Duitse Elisabeth Brandau bij de vrouwen, werden de 
wedstrijden nog altijd gedomineerd door Nederlanders. Henk-Jaap 
Moorlag en Jelmer Jubbega bepaalden van meet af het 
wedstrijdbeeld en gingen in deze volgorde ook over de eindstreep.    
 
Uitslagen: 
Elite/Beloften: 1. Henk-Jaap Moorlag, 2. Jelmer Jubbega, 3. 
Jeroen Boelen.  
Vrouwen: 1. Elisabeth Brandau (D), 2. Anne Terpstra, 3. Arielle 
Boek. 
Junioren: 1. Michiel van der Heijden, 2. Bart de Vocht (B), 3. Jens 
Schuermans (B).  
Junioren-Vrouwen: 1. Laura van Regenmortel, 2. Denise 
Betsema, 3. Annefluer Kalvenhaar.  
 

 



Jeroen Boelen neemt afstand van zijn 
metgezellen en gaat op weg naar de 
overwinning (foto Ad van Kessel) 

Michiel van der Heijden zet nog maar eens aan. 
 (foto Ad van Kessel)  

2011: de zegevierende aankomst van 
Jeroen Boelen (foto Team Brabant2000) 

2011 Jeroen Boelen en Monique Zeldenrust 
Op een door de aanhoudende droogte uiterst stoffig parcours 
was Jeroen Boelen dertien jaar na zijn debuut in de funklasse 
opnieuw de sterkste in de Nieuwkuijkse Paasklassieker. Als 
favoriet gestart na eerdere zeges in Assen en Berlicum, sloeg 
hij in de voorlaatste ronde zijn slag. Op het slingerpad in het 
bos sloeg hij een klein gaatje dat door de Belg Jimmy Tielens 
en Hans Becking niet meer overbrugd kon worden.   
 
Uitslagen: 
Elite/Beloften: 1. Jeroen Boelen, 2. Jimmy Tielens (B), 3. 
Hans Becking.  
Vrouwen: 1. Monique Zeldenrust, Karen Brouwer, 3. Arielle 
Boek 
Junioren: 1. Thijs Zuurbier, 2. Jeroen van Eck, 3. Kevin 
Panhuijsen. 

Nieuwelingen: 1. Lehvi Braam , 2. 
Rik Jansen, 3. Milan Vader. 
Vrouwen-junioren: 1. Annefleur 
Kalvenhaar, 2. Lisa Schrooder, 3. 
Marlo Koevoet. 
 

 
2012 Michiel van der Heijden en  Anne Terpstra 

Ondanks vertegenwoordigingen uit Australie, 
Engeland en diverse Europese landen, was het 
podium voor drie Nederlanders. Michiel van 
der Heijden toonde zich superieur op het 
technische parcours. Vanaf de start reed de 
Drunenaar met Henk-Jaap Moorlag weg van de 
rest. Moorlag raakte vanwege pech achterop en 
vanaf dat moment reed Michiel van der 
Heijden steeds verder weg van zijn 
achtervolgers. Moorlag knokte zich op het natte 
en glibberige parcours nog terug naar de derde 
plaats, maar moest ook Becking nog voor laten 
gaan.  



Michiel van der Heijden zorgde dat de zegebloemen 
voor de tweede opeenvolgende keer naar Drunen 
gingen. (foto TeamBrabant20000)  

Henk-Jaap Moorlag 
bolt zegevierend over 
de meet. (foto 
TeamBrabant2000) 

Marianne Vos gaf 
fietsles op het parcours, 
waar zij zelf leerde 
fietsen (foto 
TeamBrabant2000) 

 
Uitslagen: 
Elite/Beloften: 1. Michiel van der Heijden, 1.26.59,  
2. Hans Becking, 3. Henk-Jaap Moorlag.  
Vrouwen: 1. Anne Terpstra, 1.30.32,  2. Annefleur 
Kalvenhaar, 3. Rozanne Slik. 
Junioren: 1. Kevin Panhuijsen, 59.21,  2. Jesper 
Slik, 3. Lehvi Braam. 
Vrouwen-junioren: 1. Marlo Koevoet, 1.06.26,  2. 
Britt van den Boogert, 3. Annemiek Worst. 
 
 
 
2013  Henk-Jaap Moorlag en Marianne Vos 

Ondanks een stralend zonnetje stond er een 
vrieskoude wind, die het verblijf in Nieuwkuijk 
allesbehalve aangenaam maakte. Henk-Jaap 
Moorlag nam revanche voor zijn nederlaag een jaar 
eerder en reed halfkoers weg van zijn rivalen. 
Thuisrijder Michiel van der Heijden had geen 
antwoord op de versnelling van Moorlag en werd in 
de sprint om de tweede plaats ook nog geklopt door 
de Belg Bart de Vocht.  
Bij de vrouwen stond er geen maat op Marianne 
Vos. Na een dag eerder de Ronde van Vlaanderen 
al gewonnen te hebben, stond de alleskunner op 
deze tweede Paasdag aan de start van de Paasbike 
in Nieuwkuijk, op het parcours waar zij bij haar 
vereniging TeamBrabant2000 leerde fietsen. 
Ditmaal gaf zij zelf fietsles. Nummer twee, 

Annefleur Kalvenhaar, finishte op maar liefst drie-
en-een-halve minuut achterstand.  
 
Uitslagen: 

Elite/Beloften: 1. Henk-Jaap Moorlag, 2. Bart de Vocht (B), 3. Michiel van 
der Heijden.  
Vrouwen: 1. Marianne Vos, 2. Annefleur Kalvenhaar, 3. Anne Terpstra. 
Junioren: 1. Lehvi Braam, 2. Milan Vader, 3. Rick Jansen. 
Nieuwelingen: 1. Roel van der Stegen, 2. Perry van den Bos, 3. Bert 
Pennings 
Vrouwen-junioren: 1. Annemarie Worst, 2. Marlo Koevoet, 3. Imgen Buick. 
 
 



Jaap Viergever viert zijn zoveelste etappe-overwinning 
in de Crocodile Trophy (part.coll.) 

2008: Jeroen Boelen wint de slotetappe Buchten-Buchten in 
Olympia’s Tour door Nederland. (part.coll.) 

Met de Drunense Duinen als achtertuin 
is het niet vreemd, dat het 
mountainbiken binnen de gemeente 
Heusden vanaf het begin beheerst wordt 
door renners uit Drunen. In de eerste 
uitgaven van de ATB wedstrijden op ‘De 
Heuvelen’ in Nieuwkuijk was het Jaap 
Viergever (1970), 
die meerdere keren 
in de voorhoede 
wist te eindigen. 
Jaap schakelde na 
een aantal jaren 
over op ultra-lange 
ATB wedstrijden en 
werd een specialist in de Crocodile 
Trophy, een meerdaagse wedstrijd voor 
mountainbikers in de outback van 
Australië, die voor het eerst verreden 
werd in 1995. Met een totale afstand van 
900 tot 1500 kilometer die afgelegd 

worden in negen tot dertien etappes wordt 
deze wedstrijd beschouwd als een van de 
zwaarste ATB-wedstrijden ter wereld. 

Jaap Viergever won de Crocodile Trophy maar liefst vier keer (1997, 1999, 2001 en 2002). 
Daarnaast werd hij ook nog twee keer tweede (1996 en 1998) in het eindklassement, terwijl 
hij ook nog eens 28 etappes wist te winnen. Hij is hiermee de meest succesvolle renner in 
deze wedstrijd. 
 
Jeroen Boelen (1978) begon zijn wielercarrière als wegrenner. Ondanks diverse grote 
overwinningen werd hij nooit beroepsrenner. In 1995 doet hij voor het eerst van zich spreken, 
als hij in Dronten bij een wedstrijd voor niet-licentiehouders derde wordt.  Zowel in 1997 als  

1998 wordt hij districtskampioen 
van Midden Brabant bij de neo-
amateurs (espoirs). Nederlands 
Kampioen bij de studenten wordt hij 
in Groningen in 2001.  In 2003 wint 
hij het eindklassement van de Ronde 
van Midden-Brabant, in 2005 de 
eerste etappe van de Volta Ciclistica 
Tarragona (Esp), en de tweede 
etappe en het eindklassement van de 
Ronde van Luik, waarin hij Robert 
Geesink voor blijft. Ook in 2005 
wordt hij districtskampioen van 

Midden Brabant in Effen. In 2008 
wint hij zowel de vijfde als de 
achtste rit in Olympia’s Tour, 

waarin hij ook nog een halve dag de oranje leiderstrui draagt en wint hij het eindklassement 
van de Tour Nivernais Morvan (F). In datzelfde jaar (2008) staat hij naast Lars Boom (die 



2011, Crocodile Trophy: in de leiderstrui boort Jeroen Boelen 
zich een weg door een waterstroom. (part.coll.) 

Nederlands Kampioen wordt bij de eliten-met-contract) op het erepodium van het Nederlands 
kampioenschap op de weg, als hij in dezelfde wedstrijd derde wordt bij de eliterijders zonder 
contract. In 2009 schrijft hij voor de tweede keer de Ronde van Midden-Brabant op zijn naam 
en voegt daar ook de Ronde van Midden-Nederland nog aan toe. In 2010 is er winst in de 
Omloop van de Hoekse Waard. 

Met het team van de Jonge 
Renner verovert hij maar liefst 
vijf keer de nationale titel in de 
ploegentijdrit. Zowel in 2004 
(Dronten), 2006, 2007, 2011 als 
2012 (Hoogezand-Sappemeer) 

wordt hij met het team uit Oosterhout Nederlands Club 
Kampioen. Vanaf 2011 schakelt Jeroen meer en meer over 
op het rijden van mountainbike-wedstrijden. Zijn grootste 
succes tot nu toe behaalt hij daarin in de Crocodile 
Trophy, waarin hij in 2011 vijf van de negen etappes weet 
te winnen en tevens het eindklassement op zijn naam schrijft. Waarmee Drunen meteen de 
enige plaats ter wereld is met twee winnaars op de erelijst.   
 
 
 
Michiel van der Heijden (1992) trok al op achtjarige leeftijd met zijn vader op de 

mountainbike de bossen van de Drunense Duinen in. In zijn 
beginperiode als wielrenner reed hij wel een aantal 
wedstrijdjes op de weg, maar het mountainbiken trok en trekt 
hem toch het meest.   
Sinds 2004 werd hij in deze discipline onafgebroken 
Nederlands Kampioen, allereerst bij de jeugd in categorie 5, en 
daarna in alle volgende categorieën: in 2005 in categorie 6, in  
2006 en 2007 bij de nieuwelingen, in 2008, 2009 en 2010 bij 
de junioren, en in 2011 en 2012 bij de espoirs (onder 23 jaar). 
In 2010 veroverde hij bij de junioren de wereldtitel in Mont 
Sainte Anne (Canada) door de Fransman Julien Trarieux en de 
Duitser Julain Scheib achter zich te houden. Twee jaar later 
(2012) veroverde hij bij de espoirs de wereldbeker, een 
regelmatigheidscompetitie over zeven wedstrijden, die 
verreden worden over de hele wereld. In hetzelfde jaar werd 

hij op het WK bij de espoirs tweede na Ondrej Cink (Tsjechie). In 2013 veroverde hij (nog 
altijd espoir zijnde) de Nederlandse titel bij de eliterijders. In een veld van 24 renners bleef hij 



2010, Mont Sainte Anne: Michiel van 
der Heijden viert het behalen van de 
wereldtitel bij de junioren. (part.coll.) 

2012: Na Bart Brentjens (die dit in 1994 deed) als tweede Nederlander 
winnaar van de Wereldbeker in het mountainbiken. (foto Ad van Kessel) 

2012: Daags na haar zege in de Ronde van Vlaanderen wint 
Marianne Vos de Paasbike in Nieuwkuijk  
(foto TeamBrabant2000) 

superieur de ervaren Rudi van Houts  voor. In Pietermaritzburg (Zuid Africa) reed hij op het 
Wereldkampioenschap 2013 voor het laatst de bij de espoirs, en behaalde hij na de Italiaan 
Kerschbaumer en de Duitser Scheib de bronzen medaille.  Maar niet alleen in het ATB-en 
bouwt hij aan een imposante wielercarrière. De wintermaanden worden overbrugd door het 
rijden van veldritten, en ook daarin blijft Michiel niet zonder successen. Zo werd hij in 2010 
tweede op het NK junioren en in 2012 zelfs derde op het WK bij de espoirs. 
 
Ze komt niet uit Vlijmen maar heeft wel haar roots op het wielerbaantje in Nieuwkuijk: 

Marianne Vos (1987) , nog altijd lid van TeamBrabant2000. En 
daarom wilden we haar hier niet onvermeld laten, de winnares van 
Olympisch Goud op de baan in de puntenkoers (Peking, 2008) en op 
de weg (Londen, 2012), Wereldkampioen op de weg in 2004 
(junioren), 2006 en 2012, Wereldkampioen veldrijden in  
2006, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013, Wereldkampioen op de baan 
in 2008 (puntenkoers) en 2011 (scratch), Europees Kampioen op de 
weg in 2006 
en 2007 en in 
het veld in 
2005 en 
2009. Voorts 
werd ze vijf 

keer 
Nederlands 

kampioen op 
de weg (2005 

(junioren), 2006, 2008, 2009 en 2011), 
twee keer Nederlands kampioen in het 
tijdrijden (2010 en 2011), twee keer 
Nederlands Kampioen op de baan 
(2007 puntenkoers, 2012 koppelkoers 
met Roxanne Knetemann) en vier keer 

Nederlands Kampioen veldrijden 
(2005 junioren, 2011, 2012 en 2013).  



Twee keer was ze de sterkste in de Ronde van Italië voor vrouwen, de Giro Donne (2011 en 
2012), vier keer won ze de Waalse Pijl (2008, 2009, 2011 en 2013) en in 2013 won ze voor het 
eerst de Ronde van Vlaanderen.  
Onder andere, want als we haar volledige erelijst moeten noemen, komen we papier te kort …... 
 
Bronnen : 
 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, Brabants Dagblad 
 Foto’s Ad van Kessel 
 WielerRevue               
 www.paasbike.nl                   
 Archief TeamBrabant2000 
 www.teambrabant2000.nl    
 www.crocodile-trophy.com 
    Nu-sport 
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