Frans Tilburgs (1915-1988), succesvol amateurwielrenner.
door Huub Tilburgs
Frans (Franciscus Godefridus) Tilburgs werd op 16 december 1915 in Helmond geboren als zoon van
Huub (Hubertus Johannes) Tilburgs en Antonia van Melis.
Huub Tilburgs (1892-1962) was een groot wielerliefhebber. Bij gebrek aan mogelijkheden voor
Helmondse wielrenners legde hij begin jaren 1930 met hulp van werklozen een zandbaan aan achter
het café van Dorus van Stiphout in Helmond1. De 250 meter lange zandbaan en de in 1934 opgerichte
wielerclub kregen de naam van het café van Van Stiphout: “Buitenlust”. Eén van de eerste en meest
succesvolle leden was zijn zoon Frans (Franske) Tilburgs2.
Prijs: een fles masseerolie of een overhemd.
Frans kwam uit bij de amateurs. In de jaren 1930 verscheen hij met grote regelmaat in de regionale
kranten, in de eerste jaren nog als Franske Tilburgs. Hij won een groot aantal trainings- en competitiewedstrijden, zowel individueel als in koppels van twee. De prijzen waren bescheiden. Bij de Zes
Dagen van Deurne in 1934 bijvoorbeeld waren de prijzen onder andere een fles masseerolie, een
premie van één gulden, een rijbroek en een overhemd3. Enkele van de vele successen van Frans
Tilburgs:
1934
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936.
1936
1936
1937
1937

winnaar zomercompetitie Wielerclub Buitenlust, Helmond.
kampioen Wielerclub Buitenlust, Helmond.
eerste in de Grote Prijs van Den Dungen, over 50 kilometer.
eerste in de ronde om de Bavaria-Brouwerij te Lieshout.
eerste in de Ronde van Erp.
eerste in de ronde van Mierlo.
eerste in de herfstcourse van Gemert.
tweede in de ronde van Den Bosch.
tweede in de Ronde van Dordrecht.
eerste in de ronde om Gemert.
eerste in de wegwedstrijd rond Venraij.
eerste in de wegrit Mierlo-Hout.

De Zuid-Willemsvaart, 24 november 1936
Wielrennen WIELERCLUB BUITENLUST.
FR. TILBURGS WINT WEER.
“Zondag had de tweede rit plaats van onze wintercompetitie over een afstand van pl.m. 25 K.M.
Ondanks den korten afstand en het koude weer is er
fel voor de overwinning gevochten, ten slotte slaagde
Tilburgs er in om in de eindsprint te zegevieren voor
Vereijken en anderen. Direct na het vertreksein wordt
snel vertrokken doch al gauw beginnen de rijders den
invloed van de koude te voelen die ze pal op kop hebben. Het tempo daalt dan ook aanmerkelijk,
totdat Broene en Cornelissen wegvluchten. De groep aarzelt even, doch dan gaan Tilburgs en
Vereijken er zich mee bemoeien en zoodoende komt in Bakel alles weer bij elkaar. Verschillende
uitlooppogingen worden gedaan door Tilburgs en Vereijken, maar telkens komt alles weer bij. Het
tempo daalt tot onder het vriespunt, totdat Sanderse wegsprint, gevolgd door Chr. Peters; deze hebben
eenigen tijd voorsprong, doch worden vooral door het trekken van Tilburgs en De Kimpe ingehaald. L.
Vereijken zet direct door en neemt op slag 'n paar honderd meter. Hij houdt een tijdje moedig stand,
1. Website Rien van Horik Cycling.
2. Niet te verwarren met de gelijknamige Belgisch wielrenner, die na de Tweede Wereldoorlog actief was (geen familie).
3. De Zuid-Willemsvaart, 27 juli 1934.

maar moet de kracht van de groep ondervinden als hij door eendrachtig samenwerken wordt
ingeloopen. Dan zet Tilburgs direct door, maar het geeft niets; ook hij wordt ingeloopen. Dan denken
we een geslaagde demarage te zien als Tilburgs en Vereijken samen wegvluchten, maar ook nu weer
lukt het niet, want het heele peleton gaat er achter aan en ze worden dan ook spoedig ingehaald. De
demarrages zijn niet van de lucht en zoowaar de kleine „Timmer" probeert het ook al ’n paar malen.
Net voor Milheeze komt Chrisje Peters te vallen. Tilburgs komt ook in aanraking doch zat rap weer op
z'n fiets, maar Chrisjes tube had het begeven, zoodat hij eerst moest repareeren. Zoo snellen ze dan op
de eindstreep af. Tilburgs wist in 'n fraaien spurt te winnen voor Vereijken, v. Mierlo en andere.
Tilburgs was de snelste, maar Vereijken de strijdlustigste, waarom hij dan ook z'n tweede plaats ten
volle verdiende.”
De Zuid-Willemsvaart, 15 dec. 1936.
“Er zijn door de Helmondsche deelnemers goede resultaten verkregen, en
zelfs wist Frans Tilburgs een prachtige
tweede plaats te boeken, wat gezien de
deelname van andere wegcourreurs uit
Den Bosch en omgeving, een prestatie
mag heeten. (…) Het feit, dat Tilburgs
op den groep een voorsprong van ruim
vier minuten en 15 sec. behaalde heeft
bij de enthousiaste toeschouwers
ingeslagen. Te ruim twee uur startte een
groep van 12 coureurs om den harden
strijd met elkaar aan te binden. Tilburgs doet met Overdijk een onverwachten aanval, die wonderwel
gelukte. Overdijk doet alle mogelijke moeite om geheel alleen weg te komen; hij wist inderdaad een
geruimen voorsprong te verkrijgen. Dit alles gebeurde reeds in den aanvang der tweede ronde.
Inmiddels demarreerde Tilburgs steeds
heftiger om ook zijn voorsprong te
behouden, maar de groep wist hem in
te halen bij het aanbreken der 4e ronde
en zoo zit Frans weer afwisselend met
Russens op kop. Deze situatie blijft
echter niet lang zoo en weer is het
Tilburgs die er tusschenuit trekt. De
groep, waarin zich ook Verrijken
bevindt, denkt over dezen uitval van
Tilburgs te licht. Doch men slaat de
plank mis. Tilburgs, eenmaal eruit
geknepen, weet gedurende de geheele
course zijn concurrenten achter zich te
houden. Vereijken welke nu aan Russen een oppasser krijgt, let scherp op om zijn kans waar te nemen,
doch er is een eendrachtige samen-werking onder de anderen, welke hem beletten om weg te komen.
De voorsprong van Overdijk op de groep is thans ruim negen minuten en met dezen voorsprong komt
hij als eerste over de meetlijn. Tilburgs volgt hem met gering verschil. Tilburgs heeft reeds meermalen getoond de baas te zijn, doch op deze wijze tweede te worden is wel heel bizonder.”
---------------------------------------------------

