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Wat moet een volslagen leek nou in een wielermuseum? Dit: zich 
verbazen, zich laten verrassen en zich uiteindelijk met veel moeite 
losmaken van de verzameling. Ziedaar de aantrekkingskracht die 
het Wielermuseum van de sympathieke Jo Nederkoorn heeft op 
iemand die nul verstand heeft van de sport. Er is weinig fantasie 
voor nodig om te bedenken wat de uitwerking is op de liefhebbers 
en de topsporters. 
 
 
 
 

Oprichter en museumbeheerder Jo Nederkoorn is gepensioneerd slager. Hij is vader, schoonvader en 
de trotse grootvader van maar liefst  zeven kleinkinderen, de hoofdrolspelers in zijn leven.   
“Ik heb nog nooit een meter gewielrend”, zegt Jo, “maar de fiets heeft me altijd gefascineerd. Moet 
je eens nagaan, de fiets als zodanig is nog maar krap 150 jaar oud, maar meer dan 2000 jaar geleden 
bestond het wiel al! Dat er toch niet eerder iemand op het idee gekomen is om een fiets te maken, 
daar snap ik niks van.” Hij heeft gelijk. Als je weet dat de Romeinen al karren maakten en 
wedstrijdwagentjes, denk aan de film Ben Hur, dan zou je verwachten dat zoiets als een fiets al veel 
eerder zou zijn ontworpen. “En nu zoveel eeuwen later, is zelfs de aandrijving van de auto voor het 
eerst uitgetest op een fiets!”, besluit hij zijn uitleg. 
 
Als kind al bezat  Jo boekjes over wielrennen. Zijn vader nam hem en zijn broer ook mee naar 
koersen zoals die van Oss, waar Gerrit Boeijen de favoriet was. “Dat waren nog eens tijden”, zegt Jo. 
“De hele stad liep er voor uit. Prachtig om daar oude foto’s van te zien. Iedereen in het zondagse pak 
en in die tijd natuurlijk met hoed of pet. ”  
Zijn interesse in de fiets brengt hem als volwassen man naar markten en beurzen. Als hij in de IJ-
hallen in Amsterdam oude tijdschriften vind zit hij in de goede richting: de oorsprong van de fiets en 
waarom er niet veel eerder eentje gemaakt is.  
Samen met zijn vrouw Jeanne bezoekt hij in die tijd ook regelmatig koersen. Zoon Peter is lid van De 
Windmolens in Geffen en ze zijn erbij als hij meedoet aan wedstrijden. Als Jeanne in 1988 veel te jong 
komt te overlijden staat de wereld even stil. Niets lijkt er nog toe te doen als je je geliefde kwijt bent, 
maar als na verloop van tijd het verdriet slijt en plaats maakt voor de mooie herinneringen, begint Jo 
zich weer meer op de wielersport te richten. Zoals hij zelf zegt: “Als je wilt weten hoe het in elkaar 
zit, dan zul je erachteraan moeten.” Dus gaat hij weer elke week naar de koersen en houdt hij op TV 
bij wat er maar aan wielersport langs komt. Echte 
verzamelwoede is er dan nog niet maar Jo leert steeds 
meer over de wielerwereld. Soms krijgt hij spontaan 
dingen aangeboden voor zijn museum en niet alles kan hij 
er een plaats geven. Zeer tot zijn spijt overigens maar alles 
wordt zorgvuldig bewaard. Zo heeft hij duizenden 
raambiljetten en posters van wielerkoersen. De 
allermooiste exemplaren zitten in de grote 
posterstandaard, waar de bezoeker zelf doorheen mag 
bladeren. Er zijn wielershirts, bidons, wedstrijdborden, 
vlaggetjes en andere aandenkens zoals twee Italiaanse 



houten velgen en een deurpaneel waarop Roger de Vlaeminck in houtsnijwerk staat afgebeeld. Er 
komen steeds meer boeken en tijdschriften over wielrennen bij en de rij mappen waarin 
krantenknipsels vanaf 1893 bewaard worden groeit gestaag. De verzameling wordt ongemerkt 
steeds verder uitgebreid en het uiteindelijke resultaat is zijn kleine museum, dat hij gevestigd heeft 
in zijn voor die gelegenheid aangepaste garage. Jo Nederkoorn doet niet aan ‘namedropping’ maar 
veel grote namen uit de wielersport en daarbuiten wisten de weg al te vinden naar dit museum in 
Vinkel. Ze staan allemaal op de foto’s die door het hele museum hangen. Soms samen met Jo 
gefotografeerd maar vaak in actie op de weg of bij een prijsuitreiking. Een opvallend verzoek in dit 
verband kwam van Jeroen Blijlevens na een overwinning: “Jo, ik wil met jou op de foto, want dan 

kom ik in je museum.”  En bij elke foto in 
het museum kent Jo feilloos de juiste 
informatie. Meters, maar dan ook ècht 
meters, boeken over de wielerwereld staan 
er in hoge kasten en meer dan tachtig 
procent ervan heeft hij gelezen. Ook alle 
boeken van Mart Smeets, die hier in 2008 
een bezoek bracht en een juweel van een 
item maakte dat uitgezonden werd tijdens 
de Tour de France in dat jaar. De uitslagen-
lijsten, die de broer van Jo voor hem bij-
houdt, komen tevoorschijn en we zoeken 
een koers op uit 1975. Niet alleen de 
winnaar noemt hij binnen een paar 

seconden, maar ook wat die later is gaan doen en wat hij nu doet.  
Jan Janssen bezocht in de begintijd al eens het museum en zijn huidige ploeg - een vriendenclub - 
komt nog elke maand bij elkaar, een gelegenheid waarbij Jo steevast uitgenodigd wordt. Koffie, een 
broodje, beetje bijpraten en als het weer het toelaat een fietstochtje of, zoals op een foto te zien is, 
een bezoekje aan oud-verzorger Piet Libregts uit Vlijmen.  
 
Jo houdt ook een soort dagboekmap bij. Hij schrijft veel op en bewaart de bijbehorende foto’s. 
Tussen de vele wielerfoto’s kom ik langs foto’s van zijn kleindochter Sanne die in het Brabantse 
volleybalteam speelt en net gepromoveerd is met haar ploegje! Minsten zo belangrijk als de 
wielrennerij, vindt deze trotse grootvader. Er zit een grote foto in van onze koning, toen nog 
kroonprins, die Jo zelf kon maken van heel dichtbij. “Gewoon geluk”, zegt hij, “ik stond toevallig in de 
goede hoek.”  Ik kom een bedankbrief tegen van de Brabantse Commissaris van de Koning, Wim van 
de Donk, die kortgeleden het museum bezocht samen met Adrie van de Poel en Rini Wagtmans. Van 
de Donk is groot voorstander van conservering van 
de verzameling die Jo aanlegde en benadrukt in zijn 
brief nog eens het belang ervan.  
Bij een foto van Jo zelf met een microfoon in zijn 
hand vertelt hij over het Brabants Wielercafé 2009 
in Bladel. Naast professionele wielrenners zat ook 
Jo op het podium om vragen van het publiek te 
beantwoorden. En omdat zijn hart en ziel in zijn 
verzameling zit, kan Jo er uren over vertellen en 
beschikt hij over een fenomenale feitenkennis van 
de wielersport. Zelf relativeert hij deze constatering 
met: “Nou, ik moet ook nog veel opzoeken hoor.” 
 
Bij de wand met wielershirtjes kom je bekende namen tegen: Marianne Vos om te beginnen, naast 
een shirtje van haar vader Henk Vos, Gert-Jan Theunisse, Erik Breukink, de roze trui van Dennis 
Mensjov die in 2009 de Giro d’Italia won. Eindeloos is de rij. Verderop hangt een grote 



overwinningsfoto uit 1947 van de Brusselse 
zesdaagse, waar Gerrit Boeijen bij staat. Op 
een klein kastje daaronder ligt een steen 
van de Mont Ventoux, naast een lint en 
een aantal foto’s van een gedenkteken 
voor Tommy Simpson. Deze renner die in 
de vroege zestiger jaren de ene na de 
andere overwinning behaalde, overleed 
daar op 13 juli 1967, ongeveer een 
kilometer voor het bereiken van de top. Er 
staat een foto bij waarop diens weduwe 
poseert naast Jo en in zijn dagboekmap zit 
een bedankbrief van haar. 
 
 

Het wielrennen is door de jaren heen wel veranderd, vindt Jo. “Het is allemaal veel groter geworden 
en het grote geld heeft veel kapot gemaakt. Een jonge knaap met talent die alles op alles zet om aan 
de top te komen, begint al op achterstand als hij geen geld of geen sponsor heeft.”  
Wat hij ook spijtig vindt is het dopinggebruik dat een schaduw wierp over de wielersport. Toch gloort 
er hoop, want: “het laatste half jaar is er veel jeugd doorgebroken, niet alleen in Nederland maar ook 
wereldwijd en dat geeft vertrouwen in de toekomst.” 
 
Bij de uitgang van het museum hangt een klein wielershirtje, een kindermaat. Jo wijst op de 
handtekening die erop staat: “Kijk, deze is van Adrie van der Poel, wereldkampioen veldrijden in 
1996, en hier moeten dan de handtekeningen komen van Jan Janssen, Harm Ottenbros en Hennie 
Kuiper.” Het zijn alle vier mannen die hij zeer bewondert. De laatste drie werden wereldkampioen op 
de weg in respectievelijk 1964, 1969 en 1975. “Als alle handtekeningen erop staan wordt het shirtje 
ingelijst en wordt het opgehangen in het museum, daar weet ik al een plekje voor.”  
 
Tot slot stel ik Jo nog twee vragen: Waar ben je het meest trots op en wat is je hartewens voor je 
museum? Hij hoeft niet lang na te denken. Het meest trots is hij op de wielrenners die echt hard 
gewerkt hebben om aan de top te komen, op eigen kracht. En om meteen de tweede vraag te 
beantwoorden: van zo iemand wil hij nog wel een gele trui toevoegen aan zijn collectie wielershirts.  
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