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Tentoonstelling I ♥ wielrennen
De wielersport is ongekend populair in West-Brabant. Deze streek bracht tal
van wielerhelden voort. Helden als Marijn Valentijn, Rini Wagtmans en Jef van
de Vijver. Echte bikkels, die over keien en zandpaden op slecht materiaal
honderden kilometers aflegden. En na de zege weer huiswaarts keerden, op de
fiets! In Museum Tongerlohuys is van 5 juli t/m 31 augustus de tentoonstelling I
♥ wielrennen te zien. Hier kunt u een parcours langs de geschiedenis van de
wielersport afleggen.
Eigenlijk fietsen we nog niet eens zo lang. De fiets maakte pas aan het eind van de
negentiende eeuw zijn entree in Noord-Brabant. Hoewel in eerste instantie alleen de
‘betere standen’ zich een fiets konden veroorloven, was nog geen vijftien jaar later
het hek van de dam. Reclamecampagnes, wedstrijden en recordpogingen waren aan
de orde van de dag. Er heerste die dagen een heuse wielergekte. Er werden
wielerclubs opgericht en tot verrassing van velen waagden zelfs de dames zich op de
fiets. Enkele decennia later trokken wielerbaantjes en rondes een groot publiek. De
Rondes van Roosendaal en Wouw zijn nog steeds legendarisch.
Waarom het wielervirus juist hier zo kon toeslaan? Talloze voorwerpen,
krantenartikelen, foto’s en films maken dat duidelijk. Naast de geschiedenis van de
wielersport en kampioenen uit het verleden, is er ook aandacht voor eigentijdse
koersen als de Jeugdronde, de Hel van de Pin en de Draai van de Kaai. En natuurlijk
mag u zelf ook een sprintje trekken of u laten kussen door de miss van de
Jeugdronde.
Extra
Als extra onderdelen van de tentoonstelling kunt u het werk van Thea Tolsma en
Petra Huijsmans bekijken. Thea Tolsma, wiens werk is opgenomen in diverse musea
in binnen- en buitenland, maakt handgeknipte colliers van rubber binnenbanden.
Rubber als materiaal en de band als vorm zijn voor haar even belangrijk. Petra
Huijsmans is gespecialiseerd in de sportfotografie. Vanuit haar passie voor het
wielrennen brengt ze de inspanning, de emotie en het afzien in beeld. Zoals ze het
zelf omschrijft Effort Highlights. In het museum kunt u haar serie foto’s van beroemde
wielrenners bekijken.

Lezing
In 1980 werd het eerste professionele wielercriterium op de Kade verreden: de Kaai
van de Kaai. Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot de bekendste wielerronde
van Roosendaal. John Hertogh en Laurens van de Klundert blikken in de lezing Van
schoenendoos tot kaarten online terug op 35 jaar Draai-geschiedenis. De lezing vindt
plaats op donderdag 10 juli in de Rabobank Galerie van schouwburg De Kring,
aanvang 19.30 uur, entree gratis. Voorafgaand aan de lezing kunt u de expositie in
het museum tussen 18.00-19.30 uur bekijken tegen een speciaal tarief van € 2,50
p.p.. Museumkaart en kinderen gratis.
Meer informatie
Museum Tongerlohuys vindt u aan de Molenstraat 2 te Roosendaal. Het museum is
geopend van dinsdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Voor meer
informatie: www.tongerlohuys.nl of 0165-579966.
Foto’s:

Wethouder Toon de Bruijn lost in 1993 het startschot voor de profwedstrijd tijdens de
veertiende Draai van de Kaai.
Collectie: Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale.

Een valpartij tijdens de eerste Ronde van Wouw in 1932.

