Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 1983 vervolg
In alle jaargangen van de boeken wordt aandacht besteed aan de Carnavalsactiviteiten, dit jaar in het bijzonder
aan de Toer de Brokeze, die voor de 25e keer wordt verreden.
Maar hoe is de toer eigenlijk ontstaan?
In 1957 werd met carnaval in de Stokt een
voetbalwedstrijd gehouden tussen de Kreyer Raad van
Elf en de veteranen van Brughusia. De spelers konden
zich achter het huis van de familie Van Meegen
verkleden. Het weer was bar en boos, het stormde en
het sneeuwde. Jac. Gooren riep dat hij liever in
Broekhuizen ging fietsen. Daarmee was het idee van de
toer geboren.
Besloten werd dat de leden van de Raad van Elf wat
zouden gaan prutsen met oude fietsen, die verder
feestelijk versierd aan een wedstrijdje mee zouden gaan
doen.
De eerste keer in 1958 zagen de fietsen er nog tamelijk
normaal uit.
Het was toen meer een kolderieke handicaprace met
rijden over een wip, het opvissen van haringen van de
grond en het plukken van worsten van een over de weg
gespannen touw. De eerste winnaar was uiteraard Jac.
Gooren, die onder de naam Gorensky Jacobi deelnam.
De renners, die allen uit Broekhuizen afkomstig waren,
kregen buitenlandse namen waarin hun bijnaam was
verwerkt.
In 1970 was de formule aan vernieuwing toe en werd
een toercommissie gevormd. De carnavalsvereniging
realiseerde zich dat de fietsen er ieder jaar steeds beter
uit moesten zien. Een andere verandering was dat vanaf
1972 met ploegen werd gereden. En omdat de leden en
oud-leden steeds maar weer zelf voor de kosten
opdraaiden, is het fenomeen sponsoring ingevoerd. De
kasteleins van het Veerhuis en Maaszicht waren de
eerste sponsors. Ook andere winkels en bedrijven wilden best f 25 neertellen voor materiaalkosten, en vooraf
en na afloop de door hen gesponsorde ploeg een alcoholhoudende versnapering aanbieden.
Dit jaar doen negen ploegen van vijf deelnemers mee.
Bij de toer hoort ook een presentatie van de deelnemers door de toeromroeper. Dat ging en gaat in de stijl van:
“Daar zijn ze, de rappe pedaalridders, de oersterke doldrieste waaghalzen van de piste. Zorgvuldig geselecteerd
en gecontroleerd op drugs, bloeddoping en spierversterkende middelen”. “En daar is de ploeg van Betsie en
Mina met koprijder Gorensky Jacobi, een ingemene fietser uit de Poolse vlakten. Hij smeert zijn kabel dikke
kuitspieren elke dag in met haringvinnenvet”.
En bij een wielerwedstrijd hoort een individuele winnaar en een winnende ploeg. De gedachte dat de jury
zomaar een winnaar aanwijst is niet juist. Er worden regels in acht genomen! De winnaar moet de toer uitrijden
en niet behoren tot een ploeg die het jaar daarvoor heeft gewonnen. Het is gebruikelijk dat de sponsor van de
ploeg die de individuele winnaar voortbrengt het team een receptie aanbiedt.
Ook nu is er weer wekenlang gesleuteld aan het construeren van speciale fietsen.

Dit jaar is nog meer aandacht aan de constructie besteed, want een extra jury zal de sjiekste, origineelste of
meest aanprekende fiets aanwijzen, waarna de stichting Broekhuizen 500 (verwezen wordt naar de
beschrijving van 1984) deze, als typisch Broekhuizens fenomeen, op een sokkel in het dorp zal plaatsen.

Winnaar van de wedstrijd werd Hay Coenders, die als Heinz Koenraad meereed. Al in de kerstvakantie is hij
begonnen met het uitdenken en construeren van de fiets. De fiets is bijna geheel binnen het grote voorwiel
geconstrueerd. Alleen het kleine achterwiel, waarmee gestuurd wordt, ligt buiten de fietsende hoepel. Het
grote spaakloze rad heeft een doorsnede van 1,75 meter.

Hoewel Burgemeester en Wethouders in eerste instantie slechts toestemming wilden geven voor de plaatsing
gedurende het jubileumjaar, heeft men zich laten overtuigen dat het 5,40 meter hoge monument “als iets
blijvends” aanvaardbaar is.

