ARNHEM - 1893.

1

Jac. Siep behaalt t~dens de eerste baanwedstr~den in ons land op 4 juli
een overwinning in de 2000 m handicaprace, vóór W.de Haas uit Rhenen.

---0--~

In Gladbach wint Siep twee ~~SXR eerste pr~zen.

---0---

3

Ter gelegenheid van het 10-jarig bondsjubileum worden van 1 tot 3 juli
in Arnhem kampioenschappen verreden.
Jaap Eden wint twee titels, n.l. over 1609 m in 2.33.2 en over 5000 m in
8.24.8.
De handicaprace over 804t m wordt gewonnen door Siep en Grund wordt 3de
in de handicaprace over 1609 m.

---0--Lf

Uitgeschreven door de ANWB worden op 19 en 20 augustus internationale
kampioenschappen betwist op de Arnhemse baan, met deelname van o.a.
Jaap Eden en de Belg René Prot in.
wedstr~d

In een

over 7000 m verovert Prot in voor de tweede maal de zil-

veren beker, uitgeloofd door het Arnhemse gemeentebestuur.

---0--I

b

Achter Jaap Eden en W.de Haas wordt Jac. Siep 3de in het Nederlands
wegkampioenschap over 50 km, verreden van Amersfoort naar Ede.

---0---

~ De Utrechtenaar J.H.Dorré behaalt op 20 september op de Arrnhemse baan
het kampioenschap van de Arnhemse wielervereniging 'De Arend'.
Een

nieuwelingenwedstr~d wórdt

gewonnen door de Arnhemmer A.Theyssing.

Uitslag van een handicaprace voor ANWB-leden die nooit eerder een wedstr~d

wonnen

1.W.Doyer, Arnhem; 2.J.Harreveld, Rhenen; 3.W.Theyssing,

Arnhem.

---0---

ARNHEM - 1894.

Wegens te geringe deelname, wat wordt geweten aan het grote aantal wegwedstr~den,

kunnen de voor 20 mei geplande

openingswedstr~den op

de Arn-

hemse baan geen doorgang vinden.
Desondanks wordt aan het einde van het seizoen melding gemaakt van een

'goed en winstgevend seizoen'.

---0---

2

B~

de opening van het seizoen op de Sittardse grindbaan op 27 mei ver-

overt Jac. Siep een zilveren beker.

---0---

3

B~

de Nederlandse kampioenschappen, verreden op

8 juli in Arnhem, be-

haalt Jaap Eden 3 titels, t.w. op de 1609 m, de 5000 m en de 10.000 m.
Jac. Siep wordt winnaar van de 'Hollandia'

wedstr~d

over

5

km.

---0---

y De

nieuweling Chr.J.Engelberts, later notaris in Arnhem, wint

b~

de

internationale kampioenschappen op 4 en 5 augustus op de Arnhemse baan
een

puntenwedstr~d

v66r Siep en een

voorgiftwedstr~d.

De titels over 1609 m en 10 km van het vasteland komen in het bezit van
Jaap

Ede~1

die ook een

voorgiftwedstr~d

wint v66r Siep.

---0---

5

B~ baanwedstr~den

eerste

in Sittard op 26 augustus winnen Siep en Engelberts

pr~zen.

---0---

b

Chr.Engelberts wordt kampioen van Gelderland en Siep van Noord-Brbant.

---0---

+

Op 29 augustus wint Siep in Arnhem een

wedstr~d

voorsprong tegen de ruiter Jac.Hookes van de
---0---

over 12

~l

'Pawnee Bills'.

met 350 m

ARNHEM - 1894.

8

TENTOONSTELLING MEDAILLES.

ca

medailles, beker en lauwerkrans onze aandacht.
It Was

b~

Te Utrecht trok eene tentoonstelling van

de firma J.J.Goetisch, waar een groot bord, bedekt met gouden,

zilveren en bronzen medailles, groot van verscheidenheid, vorm en kleur,
een beker en een lauwerkrans was tentoongesteld, met op de achtergrond
een groot portret van de bezitter van al dat

heerl~ks

- Jac.Siep.

(IDe Kampioen')

---0---

û)

H.B.Goetsch, Steenstraat 57 te Arnhem krijgt op 16 januari als
eerste rijwielhersteller in Nederland het bord 'Bands Rijwielhersteller' aan de gevel.

----0---De Arnhemmer Frits Grund wint op de baan de provinciale titels
van Gelderland en Utrecht.

----0---Een puntenkoers over 10 km om de Nederlandse titel, verreden in
Arnhem, wordt gewonnen door de Arnhemmer Chr. Engelberts, v66r
zijn stadgenoot Jac. Siep.

----0----

ARNH.t:M - 1895.

/

Het Arnhemse baanseizoen wordt op
wedstr~d

5

mei geopend.

Jaap Eden zet in een

over 10 km alle rivalen op een ronde.

---0--~

Onder grote publieke belangstelling en b~ mooi weer worden op 2 juni de
Nederlandse kampioenschappen op de Arnhemse baan verreden.
Jaap Eden wint alle titels,

t.w. 1 Engelse ~l, 5000 m en 10.000 m.

---0---
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De Arnhemmer W.F.H.van Leeuwen, bijgenaamd de

'Radjah', wordt op 22 sep-

tember tot prof verklaard en uit de bond gezet, omdat ~ tijdens de op die
dag op de Amsterdamse baan verreden wedstrijden van trainer Choppy Warburton

geld aanneemt voor het verrichten van diensten als gangmaker.
---0--~

De zilveren beker, uitgeloofd door de VVV voor baanwedstrüden op 15 september in Arnhem, wordt gewonnen door de Engelsman Weatherly.
In 1891 kwam deze pr~s in het bezit van de Par~zenaar Echalié, in 1892
van de Nederlander Henri Raland en in 1894 van MRK H.J.Gorter.
In 1893 werd deze prijs niet verreden.

---0---

5

Door te geringe activiteiten van de directie heeft de Arnhemse baan in
financieel opzicht een slecht seizoen.

---0---

b

De heer S.Franken in Arnhem heeft een middel uitgevonden om de wielrijders van de overlast en het gevaar van honden te bevrijden.
Het bestaat uit een kleine cylinder, die in de hoek van het frame boven

~e trapas in enkele oogenblikken bevestigd kan worden.
Bovenaan deze cylinder bevinden zich aan weerszijden twee kleine buisjes,
die zijwaarts uitsteken.

Aan de bovenbuis van het frame wordt een ver-

nikkeld stangetje aangebracht, dat op de bovenzijde van de zuiger in de
cylinder eindigt.

Slaat men nu op dat stangetje, dan wordt de zuiger

naar beneden gedrukt en spuit er uit de vier buisjes een stof, die de
honden vol ontsteltenis doet vluchten.
de heer F. nog geheim

te houden.

De vulling van de cylinder wenst

ARNHEM - 1895.
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J. SIEP

Jac.Siep, bügenaamd 'de Neus', geboren op 6 januari 1871 te Arnhem.
Was actief als renner van 1888 tot 1898 en won in totaal plm. 100 prüzen,
waaronder twee gouden medailles en een gouden horloge in Mönchen-Gladbach
voor de beroemde Duitser Fritz Opel.

In 1893 werd hÜ 2de in het Neder-

lands kampioenschap op de weg achter Jaap Eden en voor Kees Witteveen.
Was later caféhouder in de SpÜkerstraat.

ARNHEM-1897.

Zoals ze vroeger speelden

• Hel zal weinigen ontgaan zijn: deze week opent hel uJtramoderne stadion Cdredom, de pooeten. Noor aanleiding hiervan
is in de studiezaal van hel Gemeentearchlef Arnhem een lraaie lenslooilltelling te zien die gaal over de geschiedenis van
Vitesse van 1891 tol heden. Mooie loto's zijn het wals dil prentje uil 1897. Vite"e speeli een oefenwedstrijdje op hel
middenterrein van de voormalige ,,;elerbaan aan de VelP""":lI. De expositie is [Ol en mei 'lijdag 2.9 m,i Ie zfen op
werkdagen \'On 10.30 tor 16.10 uur. Her GeIn<enteordlief IS re vinden aan de Wesrervoorlsedijk 2 in Arnhem.
. .

Foor. Gttn«l1lt1llCMd .Arnhtm

ARNHEM - 1898.

1

Droevig jaar voor de wielersport in Arnhem

de eens zo hooggeroemde

baan wordt als puin verkocht I

---0---

Uit de I'Nieuwe Arnhemse Courant" van dinsdag 17 mei 1898.
A.W.V. De Vliegende Hollander.
Op den Apeldoornsehenweg nabij Valkenhuizen werden gistermiddag door de I1Arnhemsche Wielrijdersvereniging De Vliegende Hollander" wegwedstrijden gehouden.
Hoewel het buiige weer niet zeer meewerkte tot het welslagen dier wedstrijden, verflauwde de opgewekte stemming der
rijders er geenszins onder. Aleen het laatste nummer "Record-verbetering voor 1897 over 15 km. met keerpunt'· moet
als mislukt worden beschouwd.
De hevige donderbui die zich toen ontlastte was hier schuld
aan. De heer S. Kersten, die in dit nummer reed, had het
ongeluk onderweg te vallen, zodat zijn wiel onbruikbaar werd
en hij aan het keerpunt om moest stijgen.
Ondanks dit ongeval legde hij den afstand in 35 minuten af.
(het record was 29 minuten en 48 seconden).
Oe uitslagen der overige wedstrijden die goed geslaagd mogen worden genoemd is als volgt:
'IKampioenschap der vereniging over 15 km. met keerpunt"
1. W. Trijssenaar, 31 min. 32 sec.
2. C. Trijssenaar 31 min. 36 sec.
3. 'lde Looieli
31 min. 50 sec.

Tien km. met keerpunt
l. Smit
22 min. 20 sec.
2. A. Brinkhorst
23 min. 20 sec
24 min. 43 sec.
3. lIde Laaie'!
Kampioenschap der vereniging over 500 meter zonder keerpunt
1. W. Trijssenaar 49 sec.
2. c. Trijssenaar 50 sec.
3. Ilde Looie"
50 sec.
Er stonden nog een tweetal nummers op het programma, een
15 km. l'handicap wegwedstrijd ll en een "lange pijpen wedstrijdover 500 m. ll .
Deze werden echter met het oog op het weder en den toestand
van den weg, uitgesteld. De wedstrijden hadden velen belangstellenden naar Valkenhuizen getrokken.
Na afloop vereenigden de leden zich aan een feest-diner.
Heden is er in de Concertzaal van "Die Dlde Munte'l een
feestavond, waar de prijzen uitgerijkt lullen worden, opgeluisterd door concert en voordrachten en besloten door
een bal, belooft deze avond zeker een gezellig karakter te
, zulien dragen.

ARNHEM - 1899.

4

Foto 'De Kampioen'.

-----------

:;::-:-:--'F"7'"~'

De wieltljschooJ van Fongers in Arnhem, omstreeks 1899. Men
kreeg priv8atonderricht en de leermeester zag er op toe dat de
rok van de eend/date niet langer was dan tot haar enkels. Niet
zo vreemd meer. sinds onze nieuwste maxi.

ARNHEM - 1900.

J

Het Arnhems publiek toont zich verbitterd door het aanmatigend optreden
van de 'Geldersche Wieler Bond' en legt een sterke antipathie tegen
wegwedstr~den

aan de dag.

Dit naar aanleiding van een
Stevens,

t~dens

dodel~k

ongeval, overkomen aan mejuffrouw

op 21 oktober gehouden

wegwedstr~den

op de Amsterdamse-

weg.
Volgens het 'request', door haar verloofde P.van Geene, kappersbediende
te Arnhem, aan de gemeenteraad gezonden,
~l

de

ber~der

de eindspurt van het

'is de

aanr~ding

geschied ter-

betrekkel~ke wedstr~dnummer

reed'.

('Nieuwe Arnhemsche Courant')

---0---

