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iflort in vroeger /jaren: wielerwedstrijden. 

)at er in Eenmes altijd wel aan sport is gedaan, zal ongetwij-
'eld waar zijn« Al dan niet georganiseerd schoppen tegen de 
DS! op ean weiland of zwemmen in vaart of wetering zijn zaken, 
die onze grootvaders in hun jongens jaren al bedreven. Helaas 
Ls er echter over de georganiseerde sportbeoefening weinig, te 
verteilen, omdat veel gegevens verloren gingen, met uitzonde
ring dan van é"é*n sport: de wielersport, 
3fschoon er waarschijnlijk weinig Eemne.ssers aan. mee daden} 
was het wielrennen- irr de dertiger jaren een regelmatig terug
kerend- festijn. Vele zondagen zag men groepen renners gekrold 
Dver hun fietsen de Laa.rderueg en Wakkerendijk over snellen. 
Start en finish van hun wedstrijden waren steeds bij café 
"Eemland" aan ds Laarderweg, waar herbergier Evert van Wegen 
tevens zijn "Hulppost A.N.W.B." had. Hiertoe was hij door rie 
Wielri jdersbond uitgerust met een A .W.-W.B, -fietspomp, uearvsn 
door velen graag ge'bruik werd gemaakt', 
Eén van ds wielerclubs die vaak van de accomodates van "Eem
land" gebruik maakte, was "De Adelaar". In een schuurtje j 
achter het café" (waar thans de kegelbanen gevestigd zijn) ca- , 
ren twee pompen en een wasgelegenheid. Daar kon men zich lek- . 
ker verfrissen als men een warme zondag op en neer was geweest 
naar "De Echoput" bij Apeldoorn, veelal het keerpunt van de 
rittenï Bovendien was het café" zelf een uitstekende plaats ot, 
na afloop, de winnaar te huldigen en dan wat na te praten* on
dertussen ook de inwendige mens verfrissend, veel extra hulp 
was dan voor de'bediening aanwezig. Een extra service ven Van 
Wenen was, dat hij als toenmalig agent van het persbureau de 
belangrijke uitslagen dadelijk kon doorbellen, . „ 
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nat uooral veel Amsterdamse clubs in ce. r 
Eemens'gingen racen,' kwam door het verbod 
strijden de grote wegen rond_de hioofdsti 
Dat niet iedereen in Eemnes erg gelukt 
ondermaer uit gen brief in het.kerkarchief 
Hervormde Kerk van Buitendijk d.d. i .juli 1932. Ee?jVan_ds_ 
lidmaten schrijft de Kerkeraad over 
de toename ven het aantal wielsrwed^trijden op de zonqag. 
wordt- aldus deze-schrijver- omver gereden bij de Kerkgang er 
het qevloek en getier is niet van d »..lucht, Hxj vraagt of er 
bil de oemeante niet verzocht kan würden om ».en snelheidsve. bij öe 
bod voor rijwielen" en een 
dens de kerkdienst« 

van .de Nederlands! 

verbod*oi'uedstrijden te houden t" 

Of dit ook werkelijk ooit officieel 
kunnen achterhalen. Wel heb ik gshn 
den tot aan de oorlog 
jaren ziet men wél 

-±:s verzocht, heb ik niet 
itgïij det de uielerwedstriv 

sjaren voortdu ©öen* Maar ook in récents 
renners door de i«fldor rijden» waarschiji 

ÄS rustine polderwegen 
=Ka dat.zij danook'nog wc 

maar d; <« 

!•»* ik oebruiken naburige wielerclubs 
— *** ** , ' - • 
voor onderlinge wedstrijden. Mansch; 
eens. gebruik maken 
wel voor een genoeglijke kegelavpnd 
Graag ontvang ik. eventuele aanvuiliiepên op dit. artikeltje 
Ook gagauens over andere sport zijn 

J.tfÜfr. 

von de accommodatie van "Cemland" 

§ên op 
-t̂ n harte welkom* 

But « 


