
                      In Memoriam 
                                                                                                                              

                        Cees van Wijk 
Afgelopen december hebben De Veluwerijders een lid met grote waarden voor de club 

verloren. 

Op 87 jarige leeftijd is ons erelid Cees van Wijk overleden, met 28 jaar bestuurslid en 30 jaar 

medewerker van Gazelle Vael Ouwe, was Cees een van de leden die veel heeft bijgedragen 

aan de ontwikkeling van de club. 

Hoe dat allemaal zo gegaan is, komt door het feit, dat Cees zijn hele leven al met de fiets en 

fietsen betrokken was. 

Op jonge leeftijd werkte de Amsterdammer Cees bij de fietsenfabrikant “Locomotief” in 

Amsterdam. Locomotief voor de ouderen onder ons, was de fiets waarmee de eerste 

geletruidrager van Nederland, Wim van Est, de volgende dag in het ravijn reed. Zijn 

Locomotief fiets lag in de kreukels, maar zijn Pontiac (horloge) liep nog. 

Door de overname van de Locomotief fabriek door Gazelle Dieren, kwam met de Locomotief 

fietsen ook Cees van Wijk bij Gazelle terecht. 

Bij de oprichting van De Veluwerijders had Wim Breukink van Gazelle hun medewerking aan 

De Veluwerijders al toegezegd. Dus bij een groot aantal activiteiten werd er een beroep 

gedaan op Gazelle. Met het standaard antwoord: Cees ven Wijk, PR man, regelt het wel. 

Zo zorgde Cees dat alles geregeld werd voor Dierense avondfietsvierdaagse, die uiteraard 

zijn start en finishplaats had in de Gazelle kantine. De volgauto van Gazelle werd bestuurd 

door Cees. Affiches plakken voor de vierdaagse, uiteraard in garage bij Gazelle met affiches 

die door Cees besteld waren. Bij grotere tochten in begin jaren reed dezelfde Gazellebus en 

chauffeur achter het peloton aan. 

Toen de Veluwerijders met het clubblad ’t Ventieltje begonnen, werden altijd de stencils bij 

Cees afgegeven en stond hij na werktijd bij Gazelle te stencilen. Dat heeft hij met een oplage 

van 6-8 clubbladen per jaar, zo enkele tientallen jaren gedaan. (per clubblad circa 12 

pagina’s en 200 bladen). 

Zoals je ziet werden al deze activiteiten door Cees gedaan als Gazelleman. 

Dat veranderde met de Vael Ouwetocht. In eerst instantie zat Cees daar ook namens 

Gazelle, maar al snel groeide bij Cees de betrokkenheid met De Veluwerijders, met als 

resultaat, dat hij ook spoedig daarna toetrad tot het bestuur. En dat heeft hij 28 jaar 

volgehouden. 

Uiteraard was hij het meest betrokken bij de zaken van de Gazelle Vael Ouwetocht. Hier 

hield hij ook altijd twee petten bij op, die van De Veluwerijders en van Gazelle. Wat De 

Veluwerijders veel voordelen heeft opgeleverd! 

 



Bij de Vael Ouwetochten in de begin jaren deden ook veel BN-ers mee, allen lid van de DOF, 

de privéclub van Willem Breukink. Reden van De Veluwerijders om deze groep toch een 

beetje in de gaten te houden en een auto met o.a natuurlijk Cees volgde die groep op 

afstand. En zo was Cees getuige van de Val van van Agt, niet het kabinet, maar de minister-

president in eigen persoon, die wel de tocht uitgereden heeft. De volgende dagen ging hij 

statiebezoek naar de Antillen, leunend op een stok. Ook Fred Oster, van de toen zeer 

bekende Weekend Quiz met de marmotjes race, werd mede door Cees opgeraapt en met 

een gebroken sleutelbeen naar het Elisabeth gasthuis in Arnhem gebracht. Wat kon die man 

kermen! Later stond hij bij de volgende quiz op TV met zijn arm in de mitella de flinke bink 

uit te hangen.                                                                                                                                       

Ook bij de Rhedense Fietsvierdaagse was Cees namens De Veluwerijders meer dan 20 jaar 

actief in de organisatie.                                                                                                                        

Uit het voorgaande blijkt duidelijk, dat Cees meer de man van de organisaties was, dan van 

het zelf fietsen. Uiteraard deed hij dat ook en hij was vaste deelnemer gedurende tientallen 

jaren in de toen bestaande B-groep ( rond de 100 km tochten). Nadat hij gestopt was met de 

activiteiten voor de Vael Ouwe is hij bij De Veluwerijders rustig aan gaan doen en hebben 

veel leden hem de laatste jaren niet of nauwelijks meer gezien. Niet dat hij niets deed, 

integendeel, want hij was een van de bestuursleden van het museum Velorama in Nijmegen. 

Uiteraard heeft hij toen PON Gazelle overgenomen heeft, gezorgd dat de spullen van het 

Gazelle museum in Dieren overgingen naar Velorama in Nijmegen. Vanzelfsprekend met de 

Locomotief fiets in kreukels van Wim van Est. 

Samenvattend, kunnen we concluderen dat De Veluwerijders een belangrijk lid verloren 

hebben, die veel voor de club heeft betekend en daarom terecht erelid was. 

Namens het bestuur van R.T.C. De Veluwerijders. 

 

 

Vael Ouwetocht 1978 



 

Bestuur 1989-1990. 

 

 

Snerttocht en nieuwjaarsreceptie 2009 in scoutinggebouw. 


