Motivatie Gouden Wiel Bé Zwiers
De uit Gieten afkomstige Bé Zwiers (9 augustus 1950) is een wielerman in hart en nieren. Betrokkene
is al bijna 45 jaar op vele terreinen als vrijwilliger actief in de wielersport. Halverwege de jaren
zeventig (april 1975) had het bestuur van de Vereniging Gieter Wielerronde (in 1971 opgericht)
behoefte aan nieuw bloed. Voor haar criterium zocht ze een nieuwe bestuurder, die het vermogen
had om sponsoren te werven, die financieel dan wel in natura bereid waren de vereniging te
ondersteunen.
Jurytaken
Het was een rol die hem op het lijf geschreven bleek te zijn. Het inspireerde ‘de jonge hond’ zodanig
dat hij eind ’79 de opleiding tot jurylid ging volgen. Vanaf 1980 bleef hij niet alleen actief als
organisator bij de Ronde van Gieten maar ondersteunde als jurylid ook andere organisatoren van
wielerevenementen.
Waren in die tijd de provincies Groningen, Friesland en Drenthe nog afzonderlijke districten van de
KNWU en zelf voorziend v.w.b. juryleden was Bé één van de weinige, die door de Consul uit het
district Friesland werd uitgenodigd om daar bijstand te willen verlenen. Het inlevingsvermogen van
de Drent is groot. Hij laat mensen in hun waarde en heeft daarbij de bijzondere gave om op een
nette /beschaafde wijze met veel ook non verbale communicatie zijn omgeving, waaronder renners,
slechte mededelingen zo te vertellen, dat er begrip voor ontstaat. Regels zijn regels bij hem, maar op
een wijze, dat hij in de geest van de regels blijft handelen. Veelvuldig stelden de verschillende consuls
hem tot op de dag van vandaag op als juryvoorzitter.
Vereniging Gieter Wielerronde
De jonge bestuurder was een enthousiast pleitbezorger om naast de Ronde van Gieten in 1976 ook in
het veldrijden actief te gaan worden. Dat bleek een gouden greep!. Het enthousiasme bij renners en
publiek voor het parkoers in het Zwanemeerbos in Gieten was zodanig groot, dat mede door Bé z’n
enthousiasme in 1979 Gieten het NK Veldrijden toegewezen kreeg. Met dank aan de inzichten van
Bé om minder afhankelijk te zijn van anderen v.w.b. materiaal kwam de organisatie dankzij zijn
inspanningen bij sponsoren goed in ‘de spullen’. Eigen dranghekken, schaftketen, podium, catering
tenten, cateringmateriaal, e.d.
Naast de Ronde van Gieten kon in 1985 wederom een NK Veldrijden worden georganiseerd. In het
streven om het WK veldrijden te mogen organiseren werd de veldrit in 1989 opgenomen in de
Belgisch/Nederlandse veldrit competitie van de Superprestige. Het was de verdienste van Bé Zwiers,
dat hij er samen met Jantienus Warners in slaagde om in de winter van 1991 (20 graden vorst!) het
WK veldrijden rond de plas van ‘t Hemelriek in de Staatsbossen Gieten-Borger georganiseerd te
krijgen.
De teruglopende animo aan publieke belangstelling voor het criterium Ronde van Gieten ten
overstaan van de Superprestige veldrit bracht het bestuur er toe om in 1997 te stoppen met de
Ronde van Gieten. Dit was een grote teleurstelling van Bé. Hij stopte daarna dan ook als bestuurslid.
Vervolgens werd hem tijdens de uitvoering van jurywerkzaamheden eind 1998 gevraagd of hij er niet
voor voelde om de wielersport te dienen door het beschikbaar stellen van de “Amstel” jury bus(sen)
daarmee andere organisaties te ‘ontzorgen’. Tot op de dag van vandaag kruist hij door het hele land

om deze dienst aan te bieden. Soms tot ver over de grenzen van ons land. Maar Bé zou Bé niet zijn
als hij niet desgevraagd organisaties in het hele land ondersteunt om ze te helpen bij hun
evenementen (weg, veld, Mountainbiken).
Hij ondersteunt niet alleen bestuurders bij de organisatie van klassiekers, omlopen, criteriums, e.d.
Nee, hij helpt ook consuls die op het laatst moment door een dun bezet jurykorps in hun district
juryleden te kort komen.
Karaktereigenschappen
Bé Zwiers is derhalve een geliefd mens, een warme persoonlijkheid, die meedenkt en bij
tegenvallende resultaten van een koers zonder enige betaling weer koers zet naar zijn Drenthe
Echter er zijn in deze tijd nog weinig mensen te vinden, die op deze wijze inhoud geven aan
dienstverlening voor een sport, die hem zo na aan het hart ligt. Kortom de tijden veranderen en bij
de samenwerking met nieuwe bestuurders bij (commerciële) organisaties en evenementen bureaus
denkt men niet meer aan het verleden -waarover hij smakelijke anekdotes kan vertellen- maar alleen
nog aan de dag van vandaag.
De wielerwereld is een wereld waar hij, 69 jaar oud, zich steeds moeilijker in herkent. Derhalve
maakt hij na bijna 45 jaar een terug trekkende beweging in al zijn activiteiten.
Wij zien een man met een dergelijke staat van dienst graag met een glimlach terug kijken op de
wielersport waaraan hij een zeer grote bijdrage heeft geleverd door het hele land. Veelal onzichtbaar
in organisaties, maar als jury lid een zeer gewaardeerd collega.

