Toon Bouwmans

Dit stukje gaat over fietsen, beter gezegd over rijwielen. Nee, het gaat
eigenlijk over de man die alles weet over fietsen, in welke vorm dan ook.
Toon Bouwmans heeft een verzameling waar we niet meer omheen
kunnen en hij waarschijnlijk ook niet meer.
In de schuur achter zijn huis treft men dan ook een bonte collectie
vreemde, bijzondere, oude en speciale rijwielen aan. Sommige van deze
fietsen zijn van voor de oorlog, andere zijn alleen al vanwege hun
zeldzaamheid en perfecte staat van grote waarde voor de verzamelaar.
Het oudste verzamelstuk dateert uit 1895, het is een soort driewieler.
Bijzonder is ook een parachutistenfiets, het is een opvouwbaar rijwiel, dat
de geallieerde parachutist tijdens de Tweede Wereldoorlog op zijn rug
droeg tijdens de sprong, dit was natuurlijk zeer bijzonder.
In de loop van de jaren zijn er uiteraard allerlei verbeteringen en/of
uitbreidingen aangebracht aan onze fietsen. Denk bijvoorbeeld aan de
vele versnellingen, niet alleen bij racefietsen maar ook bij de normale
fietsen. Maar de verzameling die Toon Bouwmans in zijn bezit heeft, blijft
natuurlijk heel speciaal. Een fiets bij voorbeeld met cardanaandrijving in
plaats van een ketting; of een fiets waarbij het zadel gemonteerd werd op
een grote bladveer, die de wielrijder comfort moest bieden. Ook een fiets
met een bijzondere beveiliging tegen fietsdiefstal: met een simpele
clipsluiting is het stuur van de fiets te verwijderen of te monteren. En wat
dacht u van een fiets met een hoorn als stuur en met bovenop een
propeller. Kortom, als vragen heeft over fietsen, dan kunnen die door
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Toon Bouwmans worden beantwoord.
Echter, plaatsen in een museum is voor hem onbespreekbaar. Ze blijven
in Cuijk!
Hieronder enkele fietsen uit de verzameling van Toon Bouwmans.

De grootste fiets van de wereld eigenbouw 1985

Hoge Bie 1870 Frankrijk
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Safety 1879 ongerestaureed Frankrijk

J-Ray fiets met hefboom aandrijving
Ing. Jaray (1924 Duitsland)

Terrot 1910 type Levocyclet
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Terrot 1908 Type retro-direct
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