Motivatie Gouden Wiel Jan van Keulen
Algemeen
Jan van Keulen werd geboren op 16 augustus 1947 in Hattem. Woonde niet alleen in Delft waar
hij weg- en waterbouw studeerde, maar zwierf bijna door het hele land. Hij woonde zelfs
meerdere malen in verschillende plaatsen. Daaronder Dalen, zijn huidige woonplaats.
Van Keulen, zelf zeker geen fanatieke sporter, was in zijn jeugd al een groot liefhebber van de
wielersport. Hij werkte in de weg- en waterbouw, een bedrijfstak waar hard en fysiek zwaar
werk wordt verricht. Daar is de ondersteuning van de wielersport door sponsoring bijna
vanzelfsprekend. Ze herkennen zich in de stoemperds op het stalen ros, die met hun verhitte
koppen door weer en wind gaan.
Vanuit zijn passie voor de wielersport werd hij voorzitter van de organisatie van de Gouden pijl
in Emmen. Die is in 1976 ontstaan op initiatief van Peter van Putten, chef-sport van de
toenmalige Emmer Courant. Zij waren vele jaren samen het gezicht van de organisatie. Jan was
daar tien jaar als voorzitter aan verbonden. Voor zijn verdiensten werd hij benoemd tot erelid
van de Gouden Pijl.
In de jaren daarna weet Jan zich in de bedrijfstak op te werken van commercieel directeur tot
algemeen directeur van De Roo Wegenbouw- Milieutechniek een bedrijf van oudsher nauw
betrokken bij de wielersport. Dat kost hem veel tijd en energie, maar het bloed kruipt waar het
niet gaan kan. In 1996 wordt hij voorzitter van de Stichting Promotie Wielersport Zuidenveld
(St. PWZ)
Organisator
Van Keulen was een man uit de streek en begaan met de werkgelegenheid in Zuid-Oost Drenthe
Hij voelde zich dan ook als een vis in het water bij de stichting. Enerzijds de krachten in het
bedrijfsleven bevorderen door samenwerking, anderzijds daarbij de wielersport ondersteunen.
Hij brengt onder zijn voorzitterschap niet alleen meer sponsoren samen om wieler evenementen
te organiseren, maar organiseert in dit kader ook onderlinge nieuwe informele wieler
gerelateerde activiteiten.
“De Avondetappe”, later ook wel genoemd “De vijf etappes met wijn en spijs”, is daarvan een
mooi voorbeeld. Naast het proeven van de wijnen en het nuttigen van heerlijke spijs is er
voldoende ruimte om te netwerken. Met aan tafel gelouterde gasten uit de wielerwereld, die
met prachtige verhalen de avond kleuren.
Jaarlijkse wordt in Dalen de B4B (bedrijven voor bedrijven) ploegentijdrit voor leden en
sponsoren georganiseerd. Die gaat vooraf aan de Klassieker PWZ zuidenveldtour. Een leuke
sportieve happening met in 2019 zelfs internationale deelname.
Jaarlijkse wordt er eveneens een ATB Clinic voor leden en sponsoren georganiseerd. Met vaak
bekende en beroemde gasten uit de wielerwereld.
Jan organiseerde Sponsorbijeenkomsten in diverse vormen en soorten. O.a. met leden en
sponsoren als VIP in de bus naar het WK 2014 in Valkenburg en ook meerdere jaren in de bus
naar de Zesdaagse in Bremen.

Bij de WSV Emmen vindt Jan van Keulen eind vorige eeuw zijn evenknie in Sake Meijer (in 2019
overleden), de zeer actieve organisator van wedstrijden. Samen -de WSV Emmen met steun
van de St. PWZ als aanjagers- weten ze heel veel evenementen in Zuid Oost Drenthe op de weg
te krijgen, zoals de organisatie en ondersteuning van onder andere:
-

Internationale UCI 1.2 en 2.2 wedstrijden (PWZ Zuidenveld Tour, Zuid Oost Drenthe
Classic)
NK wielrennen Emmen 2015
Kleine NK’s (Dalen 2001 en 2011)
Finales Club competitie
Gentleman ’s race in Erm
Opzetten diverse klassementen over meerder wedstrijden of competities
NTFU – PWZ Zuidenveld Toertocht over diverse afstanden

Kwaliteiten
Jan van Keulen is een ras bestuurder met geduld, een aimabel mens met veel oog voor z’n
omgeving. Hij is een organisatorisch duizendpoot en een uitstekende planner maar als het moet
verplaatst hij ook zelf de dranghekken. Hij is commercieel ingesteld met heel veel contacten in
het bedrijfsleven en overheden. Hij plaatst zich daarbij zelf niet op de voorgrond maar komt door zijn
kwaliteiten op een natuurlijke wijze in beeld. Hij is het voorbeeld van hoe je sport en zaken doen
met elkaar zodanig kan verbinden dat beide winnaar zijn.
Een samenwerking, die ook een gemeenschap, een streek, een gebied, een regio niet alleen
meer eigenwaarde weet te geven, maar toch ook vooral trots te weeg brengt bij de bewoners,
en bovenal de vele vrijwilligers.
Door zijn (management) kwaliteiten en zijn empathisch vermogen willen velen graag samen
werken met deze zeer aimabele man. De laatste paar jaren is hij terug getreden als voorzitter.
Maar als mede verantwoordelijk bestuurslid voor de commerciële zaken vervult hij op de
achtergrond nog steeds een zeer belangrijke bindende factor.
Zonder andere bestuursleden en vrijwilligers tekort te willen doen is Jan van Keulen de man,
die als geen ander inhoud heeft weten te geven aan de doelstellingen zoals die destijds,
14 december 1988, werden vastgelegd in de statuten van de stichting Promotie Wielersport
Zuidenveld: Sponsoren samen brengen om wieler evenementen te organiseren en
daarnaast onderling wieler gerelateerde activiteiten organiseren.
Waardering
Dit jaar zou de PWZ Zuidenveldtour op 25 april 2020 in Dalen weer van start zijn gegaan. Door
de verspreiding van het ziek makende corona virus is ook deze klassieker helaas geannuleerd.
In Nieuw Amsterdam zal er aan de finish dit jaar geen winnaar kunnen worden gehuldigd.
Jan van Keulen is gelukkig niet besmet met het zeer gevaarlijke corona virus, maar met het
wielervirus. Niet gevaarlijk, maar wel erg aanstekelijk! Hij heeft daar door andere vrijwilligers
tot op de dag van vandaag mee weten te krijgen in de organisatie van schitterende (wieler)
evenementen. De passie voor de wielersport van deze man maakt al sinds jaar en dag het
verschil. Dat heeft voor de wielersport in ons KNWU district Noord ontzettend veel betekend.

