
Het verleden, heden en toekomst van de Beekse sport  

  
Op zondag 28 oktober 2018 werd de nieuwe sporthal aan de Roodloop geopend. Hein Kanters liet 
2 eeuwen Beekse sporthistorie voorbijkomen, wat hij ook heeft beschreven in zijn boek met de 
gelijknamige titel. Burgemeester Palmen kreeg hiervan het eerste exemplaar overhandigd. 
Wethouder Gerrit Overmans blikte terug op zijn eerste 4,5 maand die hij wethouder sport is, 
Edwin Kleiboer legt als voorzitter van de Sportraad uit hoe belangrijk sport in Hilvarenbeek is en 
medebeheerder Bert Lavrijsen uit hoe trots hij is op ‘zijn’ nieuwe sporthal.  
  
Verleden  
Nadat Hein Kanters met pensioen ging, schreef hij 2 boeken over de geschiedenis van Hilvarenbeek, 
waaronder een boek over de plaatselijke sporthistorie: “Naast een cultureel dorp is onze kern ook 
sportief. Bijna alle sporten kunnen hier beoefend worden in tal van complexen; van beugelen en 
kegelen tot beachtennis. Sportlocaties spelen een belangrijke rol in de geschiedenis. De alleroudste 
sporten werden beoefend in het café, waarbij boogschieten van binnen naar buiten 
ging. Amicitia dateert uit 1810 en is de oudste handboogvereniging in onze gemeente. Ook 
wielervereniging Velocitas bestaat al heel lang.”  
  
“Sport leefde al snel enorm in Hilvarenbeek. De talrijke schaatsers op de vennen in de Utrecht 
konden vroeger al rekenen op veel toeschouwers. Een mooi voorbeeld is voetbalvereniging 
Volharding, die haar terrein had tegenover de steenfabriek in Esbeek. De spelers gebruikten een 
zakdoek als tenue en voetbalschoenen waren alleen voor gefortuneerde voetballers. 
De Diessense voetbalclub RKDSV speelde in 1933 op het veld aan de Baarschotseweg, waar maar 
geen gras wilde groeien. Zodoende verhuisde de club daarna naar de Beerseweg.”  
  
“De roep om een zwembad dateert al uit de jaren ‘30, aanvankelijk bij kasteel Groenendael. In 1952 
werd er over een zwembad aan de Kasteelstraat gesproken, maar het bleef alleen bij plannen. Een 
andere optionele locatie was Annanina’s Rust. Ook hier kwam het niet van de grond. Intussen steeg 
de behoefte aan een zwembad, wat later resulteerde in de Hispohal, met de moeder van Dré Netten 
als bedrijfsleidster. De lokale sport kreeg een enorme boost en sportverenigingen schoten als 
paddenstoelen uit de grond. Veel andere gemeenten kwamen bij ons kijken. Later werd Laco een 
begrip en ook nu mag Laco opnieuw de scepter zwaaien.”  
  
Wethouder Roks: “Sport is behalve gezond bezig zijn, ook ontspanning. Kanters’ gedachte gaat uit 
naar de gehandicaptensport, voor mensen met een lichamelijke beperking. Dankzij hun 
doorzettingsvermogen halen zij dagelijks het beste uit hun leven. Deze doelgroep verdient een mooie 
plek om te kunnen sporten. Hoewel zijn boek niet compleet is, mocht hij veel mensen ontmoeten die 
hun kennis met hem deelden en die kritisch met hem meelazen en meedachten.”  
  
Burgemeester Palmen kreeg het eerste exemplaar van het boek. Over het schrijven hiervan deed 
Hein Kanters 3½ jaar. Het werk bevat een heleboel informatie en schitterende foto’s, met als uitleg 
wat het is en wie het zijn. Velen zullen zich erin herkennen en het boek is het aanraden waard.    
  
Heden en toekomst  
Edwin Kleiboer (voorzitter van de Sportraad) werd geboren in Apeldoorn.: “Mijn liefde voor 
Hilvarenbeek is gegroeid. Sport is hier heel belangrijk, want er ontstaat een samenwerking. Omdat 
wij koploper zijn, volgt het NOC*NSF hoe wij het doen. De komst van ons nieuwe sportcomplex en 
onze sportvisie zijn belangrijke stappen. Met de gemeente, de gemeenteraad en de 
sportverenigingen is besproken wat we met sport willen bereiken: ‘we zetten niemand buiten spel.’. 
Vanuit de Sportraad werd Sportdorp Hilvarenbeek gerealiseerd, om te kijken hoe we sport optimaal 
kunnen inrichten, zodat iedereen kan sporten op zijn/haar eigen niveau. Bij de Sportraad zijn alle 



Beekse sportverenigingen betrokken.” Bij deze spreekt hij zijn complimenten uit naar alle betrokken 
voorzitters van de sportverenigingen, de gemeente, de wethouders en alle inwoners, en hij 
wenst Laco veel succes opdat alle inwoners hier kunnen blijven sporten.  
  
Wethouder Gerrit Overmans (toen 4½e maand wethouder sport): “Voor de zomer bracht de 
gemeenteraad voor het eerst een bezoek aan de nieuwe sporthal. Ze vonden het geweldig wat ze 
daar aantroffen aan sportmogelijkheden. Hier is de Sportraad de verbindende factor met alle 
verenigingen en het gaat hier ongetwijfeld een succes worden. Het zit in het DNA van de Bekenaren, 
want jaren is er al gewerkt aan het samen doen. Ik hoop dat over 20 jaar ook individuele sporten van 
de hal zoveel mogelijk gebruik kunnen maken. Mensen moeten hun sportschoenen en hun 
zwembroek aantrekken, en actief bezig zijn.”   
  
Bert Lavrijsen van Laco: “Nu is het moment suprême dat de accommodatie aan het grote publiek 
gepresenteerd kan worden.  Met de toenemende vergrijzing kan de nieuwe sporthal bewijzen dat 
zwemmen tot op hoge leeftijd mogelijk is. Naar buiten kunnen we uitstralen dat Laco een stuk van de 
Roodloop is, waarvan mensen van 0 tot 99 gebruik kunnen maken. Voor onze inwoners is het 
belangrijk om in de nieuwe sporthal de sfeer te brengen, die er heerste in de Hispohal. Ons personeel 
is erg goed getraind, waardoor we er hoge verwachtingen van hebben. Op sociaal-maatschappelijk 
gebied streven we ernaar dat mensen elkaar hier kunnen ontmoeten en elkaar hier verhalen 
vertellen.” Hij hoopt dat de gebruikers in de toekomst de nieuwe sporthal samen tot een fantastisch 
complex maken, dat Hilvarenbeek verbindt.  
  
Burgemeester Palmen: “Ik ben enorm trots en dankbaar dat ik hier mag staan. Kijkend naar een 
gemeente met slechts 15.000 inwoners, dat we kunnen zeggen ‘dat gaan we doen en daar 
accepteren we ook de consequenties van’.  De nieuwe sporthal wordt de nieuwe ontmoetingsruimte 
wat betreft sportcluster Hilvarenbeek. Het sportcomplex is zo belangrijk voor de Bekenaren, want 
het brengt mensen samen en er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Het moment dat je een 
nieuw gebouw mag openen betekent een nieuwe start, waarbij tevens gekeken wordt naar minder 
validen en naschoolse mogelijkheden voor kinderen, om hen hier te laten sporten. Over 20 jaar is dit 
het vertrekpunt, van waaruit nieuwe dingen ontstaan. Het is mooi wat we met z’n allen hebben 
gerealiseerd.”  
 

 


