De Roomsch katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) in De Rips
opgericht in 1947.
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In 1922 werd vanuit de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB)
de eerste provinciale RKJB opgericht. Zesendertig jaar later, 1947, werd
ook in het jonge dorp De Rips een vereniging van de Roomsch Katholieke
Jonge Boerenstand als onderafdeling van de NCB opgericht.
De doelstelling van de vereniging is, in eerste instantie om de kennis van
de boerenzonen te vergroten. Ten tweede de saamhorigheid in de dorpen
te verstevigen door de jaarlijks sportieve krachtmetingen van de leden
tijdens de regionale kringsportdagen.
In de jaren zestig sluit de RKJB niet meer aan bij het tijdsbeeld van de
plattelands jongeren. De naam wijzigt zich in Katholieke Plattelands
Jongeren Nederland (KPJN) en wordt open gesteld voor alle katholieke
plattelands jongeren, zowel jongens als meisjes.
In de jaren zeventig gaan oud-leden van de RKJB en KPJ weer actief
bewegen. In 1986 wordt door deze veteranen, samen met oud-leden van
de RKJBJ, meegedaan met de veteranen sportdag in Mierlo-Hout.
Tot eind 2019 zijn de oud-leden van de RKJB en KPJ onder de bezielende
leiding van Jo Logtens in beweging geweest.

Boven; Het bovenste deel van de prijzenkast van De Rips. Dit is het enige
wat nog over is. De kast is samen met de bekers weggegooid. Deze
bekers zijn van Willy Peters.
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De oprichting van de Roomsch Katholieke Jonge Boerenstand.
Net na de WOI zijn het ook voor boeren zware tijden. Het bestuur van de NCB vindt dat de boeren
nog niet goed georganiseerd en weinig spaarzaam zijn. De boer blijft teveel bij het oude hangen en
staat onvoldoende open voor nieuwe ontwikkelingen. Wil de NCB op den duur sterk blijven, moet er
een krachtig middel worden gezocht om de boerenstand uit de malaise te verlossen.
En hiervoor is een flink ontwikkelde jonge boerenstand vereist. Het doel van de organisatie is de
leden als godsdienstige, maatschappelijke en technische landbouwers te ontwikkelen. En hen voor te
bereiden tot plichtsgetrouwe leden van de NCB.
Begin 1922 worden overal in Brabant afdelingen van de Roomsch Katholieke Jonge Boerenstand
opgericht. Alleen jonge ongehuwde boeren in de leeftijd van 18 – 28 jaar mochten lid zijn. Verder is
de RKJB onderverdeeld in districten en kringen.
Doelstelling die golden voor alle afdelingen van de RKJB.
Het doel der vereniging kort samengevat;
1 De godsdienstige ontwikkeling en aansluiting vinden bij andere godsdienstige verenigingen.
2 Het organiseren van retraites.
3 Maatschappelijke ontwikkelingen in sociale cursussen.
4 Inrichtingen van onderwijs.
Vooral vak ontwikkeling zag men als een absolute vereiste en de middelen daarvoor waren het
organiseren van cursussen, het bijwonen van retraites, theorie in landbouw- en paardenbedrijf,
kennis van vee, zuivelbereiding en hygiëne.
De jonge Boerenstand gaat voortvarend te werk en overal in Brabant worden verenigingen opgericht.
Ook wordt meteen ingezet op zowel op praktijk onderricht als godsdienstige ontwikkeling.

Boven; Berichten in De Zuid-Willemsvaart van 1922. Links; De oprichting jonge boerenstand Deurne
op 21 januari. Rechts; Bespreking oprichting RKJB in Milheeze en hulp aan Oostenrijk op 30 oktober.
Gymnastiek met atletiek elementen.
De Rooms katholieke kerk vond het belangrijk dat op sportgebied de jeugd alleen lid was van
katholieke sportorganisaties. Vanaf 1937 werd er binnen de RKJB gymnastiek met atletiek onderdelen
geïntroduceerd. De daar op volgende jaren kwamen er steeds meer afdelingen met ook een
gymnastiek afdeling. Al in 1939 werden de eerste kringsportdagen georganiseerd. In de zomer van
het oorlogsjaar 1941 zijn de laatste kringsportdagen. De verenigingen werden opgeheven. Begin
1945 waren in sommige dorpen al weer de eerste RKJB vergaderingen. Maar het duurde toch tot na
de bevrijding, mei 1945, voordat er weer werd begonnen met de gymnastiek oefeningen.
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De oprichting in 1947 van de Roomsch Katholieke Jonge Boerenstand in De Rips.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden alle verenigingen ontbonden of
stil gelegd. Dit was ook bij de RKJB ‘s in de omliggende dorpen. Echter
toen de oorlog voorbij was werden de verenigingen, ook de jonge
boerenstanden weer opgestart.
In 1947 werd in De Rips ook een organisatie voor jonge boeren de RKJB
opgericht. De zoon van de hoofdonderwijzer, Jan Hertsig, nam het
initiatief om een vereniging voor de nieuwe generatie jonge boerenzonen
op te richten. De RKJB Rips, bestond de eerste jaren uit ca. 50 sport en
niet-sportende leden. De afdeling was ingedeeld bij kring Helmond.
Links; Initiatiefnemer oprichting RKJB Rips Jan Hertsig.
Het eerste bestuur.
Tijdens de oprichting, werd na overleg tussen verschillende Ripsenaren, Harrie van der Burgt tot
eerste voorzitter gekozen. Tien van den Broek werd secretaris en penningmeester. Verdere
bestuursleden waren Toon Verstraten, Johan Cornelissen en Bert de Groot. Technisch Adviseur was:
Jan Hertsig en Geestelijk Adviseur: Pater J. van Eijck.

Harrie vd Burgt
voorzitter

Tien vd Broek
Toon Verstraten
Bert de Groot
Johan Cornelissen
secretaris en
lid
lid
lid
penningmeester
Na enkele jaren droeg Tien van den Broek zijn secretaris-penningmeesterschap over
aan Herman Ypma die dit zeven jaar heeft gedaan. Tevens werd hij afgevaardigd
naar het kringbestuur Helmond en werd daar vicevoorzitter.
Het bestuur vergaderde tot 1951 in het café Van de Ven op de hoek van het Ripse
kruispunt. Nadat het parochiehuis was gebouwd, werden hier 3 à 4 vergaderingen
per jaar gehouden.
Door de jaren heen zijn er vele bestuurswisselingen geweest. Enkele jonge mannen
die bestuurslid zijn geweest o.a. Bous van der Hulst voorzitter in de jaren 50, Marinus
van de Weijer voorzitter eind jaren 50. Gerrit Vos secretaris eind jaren 50 begin 60.
Jan Peters was de laatste voorzitter van de RKJB. Hij deed dit werk van 1960 tot en
met 1966. In dat jaar ging de organisatie samen met de RKBJB op in de nieuw
opgerichte Katholieke plattelands Jongeren Nederland (KPJN). Jan was nog een
poosje voorzitter van de KPJ.
Rechts; Herman Ypma.
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De Vorming tot godsdienstige en maatschappelijke leden.
Twee belangrijke voorwaarden om lid van de RKJB te worden. Ten eerste moest men katholiek zijn
en ten tweede een ongehuwde boerenzoon van nog geen 30 jaar oud zijn. Zo gauw iemand ging
trouwen of een eigen boerderij kreeg, moest men de RKJB verlaten.
Retraites.
Gedurende de jaren vijftig gingen, om de paar jaar, verschillende leden op retraite. Deze retraites
werden meestal in Manresa te Venlo gehouden. De jongens trokken dan enkele dagen met
leeftijdsgenoten op en waren een
of twee nachten van huis. Ze
werden wegwijs gemaakt in de
wereld van de volwassenen. Maar
wel!!! Sterk en Strak, gericht op
het katholiek zijn.
De eerste avond hield een pater
ons een schrikbeeld voor hoe
'slecht' we feitelijk wel niet waren
en welke gevaren we liepen. De
tweede dag kwam de volgende
pater die die beelden van daags
te voren enorm afzwakte en
vertelde hoe we wel goed op weg
zouden verder gaan.
In de jaren 50 gingen de retraites
meestal uit van de kerk. Daarna
waren ze niet meer specifiek voor
alleen de leden van de RKJB.

Boven; Retraite in Manresa Venlo begin jaren zestig, met o.a. op de 2e rij 3e van links Tiny Willems.
Op de 3e rij 2e van rechts Jan Peters. Op de 5e rij rechts Arie van der Ven.
Bidden voor kracht en ondersteuning en opluistering van belangrijke momenten.
Vanuit de kerk werd er dikwijls op aangedrongen om dagelijks te bidden voor mensen in nood en
zeker tijdens de Watersnoodramp in 1953. De moeders van vele leden gingen dan ook dagelijks naar
de heilige mis in de kerk.
Gedurende vele jaren gingen de RKJB sportclubleden op de fiets naar Handel, om bij de heilige Maria
de zegen te vragen over hun gezondheid, toekomst en werk.
Tijdens memorabele en feestelijke momenten in het dorp zijn alle verenigingen present om de
eenheid te tonen. Vaak blijft het bij een optocht om een nieuwe burgemeester op te halen of
jubileum van een pastoor. Maar soms wordt er ook een sportieve demonstratie gegeven om hun
kunsten te tonen. Zo wordt bij de pas ingewijde priester de neomist Julius Ypma. Gezamenlijk de
RKJB en de RKJBJ treden op naast het oude parochiehuis.

Pagina 5

Links; De eerste heilige mis van Julius Ypma.

Rechts; Optreden van de RKJB samen
met de RKJBJ tijdens de
feestelijkheden van neomist Julius
Ypma.

Links; De piramide.

Emigratie.
Vooral in de beginjaren vijftig waren er voor vele jonge boeren en boerinnen onvoldoende
mogelijkheden om zich op de boerderijen te kunnen ontplooien. Vanuit de overheid, het Bisdom en
de NCB werd gepleit om na te denken over een mogelijke emigratie naar een ander land of zelfs
werelddeel. Ook op De Rips hadden verschillende jonge mannen en vrouwen interesse om te
emigreren. Ze volgden in het parochiehuis een soort emigratiecursus en gingen naar de Engelse les.
Jonge mensen soms meerdere uit een gezin vertrokken naar Canada, Australië of Nieuw Zeeland.
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Boerenhulp en oogstdankgaven.
Voor verschillende Ripse boeren, die door ziekte hun dagelijkse werkzaamheden niet meer goed
konden uitvoeren, werd hulp geboden door de Ripse jonge boeren. Dit bestond onder andere uit de
dagelijkse voorraad knolgroen plukken, aardappelen- en voederbieten rooien en de dierverzorging in
en rond de stallen. Ook bij branden stonden onze RKJB leden direct paraat om te helpen.
Elk jaar haalden de leden producten in natura op, bij boeren die iets wilden en konden afstaan, voor
de collega boer die het door omstandigheden minder gemakkelijk had. Zoals aardappelen of een zak
graan, maar bv ook appels of peren. Deze werden dan bij de Boerenbond ingezameld en het bestuur
van de Boerenbond zorgde dat de producten op zijn plaats terecht kwamen door verkoop of
verdeling.
In de beginjaren gingen de leden van de RKJB ook de boeren af voor oogstdankgaven, bv een zak
graan. Later werd een financiële bijdrage gevraagd voor boerenfamilies die het 'zwaar' hadden. Het
bestuur van de NCB gaf de namen door aan het Sociaal Fonds van de NCB te Tilburg. Het geld werd
bij deze organisatie ingeleverd en zij verdeelden het weer.
Vakkennis.
Vanaf 1922 zijn binnen de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand tal van generaties jonge boeren
gevormd en opgeleid. Jeugdige boeren konden hier aankloppen voor vorming, opleiding en
ontwikkeling op alle denkbare gebieden. Naast godsdienstige, sociale- en culturele vorming, kwamen
ook sport en technische ontwikkeling aan bod.
Ook de Ripse bestuursleden gingen naar bestuurskunde cursussen in kring- en provinciaal verband.
Daarnaast kon men nog de Topkader cursus volgen op het culturele Vormingscentrum Ons Erf bij
Nijmegen, dit was een landelijke cursus en duurde twee weken. Vooral in de wintermaanden was er
een groot cursusaanbod op vaktechnisch en sociaaleconomisch gebied. Met o.a. veevoeding,
gewasverzorging, boekhouding, dierziektes, klauw bekappen, spreken in het openbaar, godsdiensten verlovingscursus.
De meeste jonge boeren hadden alleen maar de lagere landbouwschool gedaan, dus bijscholing was
noodzakelijk. Sommigen gingen verder naar de Middelbare Landbouwschool, 't huidige A.O.C.
Agrarisch Onderwijs Centrum. En enkele jongens volgden nog de Boeren- en Tuinders Leergang; dit
waren twee winterse halfjaren met thuisstudies.
Vlak voor de bedrijfsovername kon men nog de E.V.T.O. Cursus
'Economische Vorming Toekomstig Ondernemer' volgen, hierin
werden alle facetten van het boerenbedrijf belicht.
Verder werden er studieavonden georganiseerd waarbij een
deskundige werd uitgenodigd, die over een bepaald onderwerp
sprak. Op De Rips waren meester Piet Hertsig en zijn zoon Jan
belangrijk voor de inhoudelijke kennis van de jonge boeren.
Rechts; Meester Hertsig ontvangt zijn felicitaties, tijdens de viering
van 25 jaar als hoofd van de school in 1947. Hij gaf jarenlang in de
winter ook landbouwcursussen voor boerenzonen in De Rips en
dorpen in de omgeving.
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Jaarlijks was er wel een uitstapje zoals een
excursie, waaraan door verschillende leden
werd deel genomen. Onder andere naar de
Proefboerderij de Waard.
Links; RKJB leden op bezoek bij proefboerderij
De Waard in de Noordoostpolder.
De kennis in De Rips kwam vooral tot uiting in
de aanleg van eigen proefvelden voor bieten,
aardappelen en granen. Daarnaast waren
veekeuringen, ploegwedstrijden en
graslandverbetering geliefde onderdelen. Maar
ook stalwedstijden, waarbij door de jury werd
beoordeeld op het gebied van hygiëne, het
uiterlijk van het vee en de stal verzorging.
Een van de proefvelden lag bij de familie Van
den Broek aan de Burg. Nooijenlaan. Daarnaast
hadden velen thuis op de boerderij ook nog een
proefveldje om de gewasherkenning bij zichzelf
te verbeteren.

Boven; Een melkcursus wordt gegeven in de stal van Frans van den Berg.
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Om de kennis van jonge boeren op vee gebied te vergroten, werd er in de
afdeling exterieur, cursussen gegeven over koeien en varkens. Zo'n cursus
duurde 6 tot 8 middagen of avonden en had tevens een wedstrijd element
in zich.
Een instructeur verzorgde de lessen en gaf tekst en uitleg. De deelnemers
moesten de koeien of varkens schriftelijk op punten waarderen en daarna
op volgorde plaatsen en bovendien nog mondeling toelichten. De
deelnemers die het hoogste scoorden, mochten deelnemen aan de rayonwedstrijd.
Vervolgens gingen ze naar de kring-, interkring- en landelijke wedstrijden.
De besten uit de kringwedstrijd mochten de instructeurscursus volgen. Als
ze hiervoor slaagden konden ze als instructeur les geven in de afdelingen.
Dit gold voor zowel koeien als voor varkens. Er waren ook speciale studie
bijeenkomsten in interkring verband voor varkens en MRIJ roodbont vee.
In kring Helmond waren twee instructeurs, vanuit het varkensstamboek was
dit de heer Paridaans en vanuit het rundveestamboek de heer Baltussen.
Rechts; 2e prijs gouden fokveedag in 1968.
Links; Jan Peters heel succesvol als instructeur voor varkens en tevens als
voorzitter van de vereniging.
De leden Joop Verstraten, Willy en Jan Peters waren onze afgevaardigden
bij de kring-, interkring-en ook landelijke vee beoordelingswedstrijden.
Voor De Rips hadden Jan en Willy Peters het instructeur schap voor
varkens behaald. Daarnaast was Willy ook instructeur voor rundvee. In de
jaren 61 tot 65 behaalden zij diverse eerste en tweede prijzen in hun
categorieën. Later kwamen de instructeurs ook weer uit, in de eigen
onderlinge interkring en de beoordelingswedstrijden.

Sport in de vorm van gymnastiek en ontspanning.
De provinciale RKJB had zich ook ten doel gesteld om cultuur, welzijn en ontspanning voor jonge
boerenzonen te bevorderen. Ook op De Rips kwam een eigen sport afdeling onder de vlag van de
RKJB die de naam ‘Sportclub RKJB Rips’ kreeg met als doel; Het bevorderen van de lichamelijke
ontwikkeling van de leden, als onderdeel van de doelstelling van de RKJB. De sportclub wilde dit
bereiken door:
a) Het regelmatig houden van oefenavonden (vooral in de winter).
b) Het oefenen van spelen en atletiek.
c) Het organiseren van of mee doen aan sportdagen en demonstraties in N.C.B. verband.
d) Het behalen van sportinsignes A.B.C. op de diverse sportonderdelen.
Het vaandel van De Rips is gemaakt door de Zusters van het Heilig Bloed te Aarle-Rixtel. De
basiskleur is rood met in het midden een ronde zwarte cirkel met het kruis en ploeg van de NCB en
de woorden CRUCE ET ARATRO. 4 Blauwe balken van ca 20 cm breed, lopen van de cirkel naar de
buitenrand. Bovenaan het vaandel luidt de tekst; RK JONGE BOERENSTAND met links de jaartal
cijfers 19 en rechts 47. Onderaan zijn aan weerszijden van de cirkel 2 graanaren geborduurd met in
het midden RIPS.
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Boven; Het rode vaandel van de Ripse RKJB tijdens het veteranen defilé 1986 te Mierlo-Hout.
De sportleiders
De Ripse RKJB sportafdeling stond onder de deskundige leiding van:
Harrie Joosten
1947 - 1950
daarna emigratie naar Canada
Joop Verstraten
1951 - 1952
Harrie Cornellissen hulpleider
Cees van der Hulst
1953 - 1955
Harrie van Bakel
1956 - 1958
Willy Peters
1959 - 1964
Jo Logtens
1959 - 1964
2e leider voor de opleiding aspiranten
Koos van der Hoff
1965 - 1966
Hans Manders
1964 - 1966
2e leider voor de opleiding aspiranten
en daarna leider KPJ.
Rechts; Sportspeldje van de RKJB.
De kleding.
De mannen waren gekleed in een witte
blouse met lange mouwen. Deze
werden opgerold tot over de elleboog.
Op het borstzakje de ploeg met RKJB
Rips eronder. Verder een
lange blauwe broek met
een verticale witte bies
van ca 3 cm breed. De
leider droeg echter een
witte broek en een
brede zwarte band om
het middel.
Boven; De witte herenbloes, hier met korte mouw, blauwe broek met witte bies.
Rechts; Het embleem op de borstzak met de naam Rips er onder.
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Rechts; Staand vlnr:
Dirk van Vonderen, Toon
Ploegmakers, Age van
der Hof, Wim van den
Broek, Gerrit van den
Elzen en sportleider
Harrie Joosten.
Zittend achter, Theo van
der Hulst, Frans
Werneke, Mies Braks,
Theo Verwegen en Bous
van der Hulst?.
Zittend voor, Cor van
Bakel?, Piet Nooijen,
Johan Gelden, Sjoerd
Ypma en Joop
Verstraten.

Links; Staand vlnr: Joop Verstraten
als sportleider met zijn team 1951,
Piet Willems, Harrie van den Broek,
Harrie van Bakel, Gerrit Laurense,
Harrie Cornelissen, Leo Logtens en
Jo Logtens.
Zittend, Cees van der Hulst, Wim
Gelden, Bert van Vonderen,
Marinus van de Weijer, Marius
Willems en Arnold Verwegen.
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Rechts; Team 1953-1955,
staand vlnr: Mies van Bakel,
Frans van den Broek, Marius
Willems, Harrie van Bakel,
Willy Peters, Marinus van de
Weijer en sportleider Cees
van der Hulst.
Op de knieën, Ad van der
Rijt, Antoon van den Berg,
Wim Veldpaus en Harrie
Willems.
Zittend, Piet Ploegmakers,
Theo van de Weijer, Jo
Logtens, Gerrit Vos, Theo
Verstraten, Bert van
Vonderen en Piet van
Bommel.

Links; Staand vlnr: Willy
Peters met zijn team in
Reusel 1964. Kapelaan
Oosterik, Koos van der
Hoff, Bert Willems,
Barend van den Berg,
Cees van Tiel, Piet van
den Berg, Gerrit
Veldpaus, Simon de
Groot, Jo van den Akker
en Bernard Joosten.
Gehurkt, Jan van den
Akker, Johan Manders,
Hans Manders, Jo
Logtens, Jan Joosten en
Antoon van den Berg.
Op de achtergrond een
deel van het vaandel.
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Boven; Leden en aspirant-leden begin jaren 60, staand vlnr: Bernard Joosten, Jo van den Akker, Tiny
Willems, Jan van den Akker, Antoon van den Berg, Jo Logtens, Jan Peters, Hans Manders, Toon de
Groot, Piet Krol, Barend van den Berg en leider Willy Peters in wit tenue en zwarte band.
Zittend Cees van Tiel. Op knie, Mies van Bakel, Piet van den Berg, Cris Deenen, Harrie Ploegmakers,
Henk Hendriks, onbekend, onbekend, Johan Manders, Bert Willems en Johannes Bellemakers.
Oefenen.
In de beginjaren werd er geoefend op het
voetbalterrein achter de pastorie, op de plek
van de huidige kerk. Vanaf 1951 was in de
zomer het terrein naast het parochiehuis
beschikbaar.
Vrij snel na de 2e wereldoorlog werden de
eerste RKJB sportdagen al weer op kring en
interkring niveau georganiseerd. Voor leden van
de gymnastiekclubs waren dit de hoogtepunten
van het jaar. Er werden 2 sportdagen per jaar
georganiseerd. De eerste viel altijd op Tweede
Pinksterdag en vooraf werd bekend gemaakt in
welke plaats die werd gehouden.
Links; Voorpagina van het sportoefenboekje
voor de sportleiders.
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Links; Willy Peters aan het trainen voor hardlopen
op de Grensweg.
De sport kaderdagen.
De kaderdagen voor kring Helmond werden altijd
tussen de Kerst en Nieuwjaar gehouden in de
abdij van Heeswijk-Dinther. Ze duurden altijd
enkele dagen Hier werden de oefeningen voor de
sportleiders(sters) nogmaals nagebootst. Verder
werd men wegwijs gemaakt in een beter
leiderschap. ’s Ochtens werd echter altijd eerst
begonnen met het bezoeken van de eerste heilige
mis. De mannen en vrouwen werden apart
bijgespijkerd in de verschillende onderdelen van
de sportbeoefening. Ook de andere kringen
hadden vaste dagen voor de bijspijker cursus in
de abdij.

Boven; Van de jaarlijks kaderdagen in Heeswijk-Dinther werd een groepsfoto gemaakt. Deze is
van 1959.
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De jaarlijkse kring sportdagen.
Jaarlijks werden kringsportdagen georganiseerd. Per toerbeurt werden de locaties door het
kringbestuur in Helmond aangewezen. De Ripse afdeling bezocht vele van deze dagen. Enkele
daarvan waren o.a. in: 1957 Donk, 1958 Lieshout en Heusden, 1959 Neerkant en De Mortel, 1960
Beek en Donk en Brouwhuis (verregend). In 1960 de bosloop in Boekel, maar verschillende leden
gingen ook elk jaar naar de
bosloop van Someren-Heide.
In 1964 werd een Interkring
bijeenkomst bijgewoond in
Reusel waar De Rips kampioen
werd met de meeste punten.
Rechts; Sportdag in 1949 of
1950.

Sportdag in De Rips 1961.
Deze werd gehouden op het voetbalveld van Fiducia aan de Oploseweg. Er deden ca. 1500 dames en
heren sporters mee. Pastoor van Laarschot was de voorganger van het Lof en Pater Oosterik was
destijds de geestelijk adviseur. Was men bij de eerste drie van een bepaald onderdeel, dan kon men
afgevaardigd worden naar een Interkring sportdag.

Boven; Foto’s gemaakt tijdens de prijsuitreiking op de sportdag in De Rips 1961. Links; Op de
achtergrond de boerderij Leliana hoeve. Rechts; Foto genomen richting het dorp de Rips.
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De eerste jaarlijkse kringsport dag was altijd op 2e pinksterdag. Deze sportdag begon met het
verzamelen in de kom van het dorp die de dag organiseerde. Vanaf die plek marcheerde elke afdeling
naar het sportterrein. Onderweg stond de jury voor de uitvoering al punten te geven. Deze werden
verzameld voor het algemene klassement.
Op het terrein werd er rond 10 uur begonnen met de verplichte oefeningen o.a. muziek en tel
oefeningen. Deze waren door de kring vastgesteld. Daarna de vrije oefeningen en de piramidebouw.
Het liep wel allemaal door elkaar, maar uiteindelijk beoordeelde de jury alles voor het algemene
klassement.

Links en onder; De piramidebouw die
op een piramide moet lijken. Het was
altijd een spectaculair gezicht.

In de loop van de middag was de officiële opening waarbij alle sporters en sportsters als afdeling over
het terrein marcheerden, de zogenoemde massademonstratie. Hiervoor kreeg men ook punten die
meetelden voor het algemeen klassement. Daarna nam iedereen op het veld een plaats in, op vooraf
uitgezette stippen, op een afstand van 2,5 x 2,5 meter, van zaagsel of scherp zand. Dit vormde een
mooi en kleurrijk geheel. Er werd een openingswoord gesproken voor de genodigden, meestal door
de burgemeester of een wethouder.
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Vervolgens werd het Lof opgedragen
door een geestelijke met monstrans.
Elke vlaggendrager van de afdelingen
droeg vooraf zijn eigen vaandel naar
het opgezette altaar waar men bij bleef
staan tot dat de viering klaar was.
Bij de zegening naar alle hoeken met de
monstrans knielden alle sporters en
sportsters op het veld. Tot slot werd
onder leiding van de geestelijke
gezamenlijk nog liederen gezongen; 1
Maria lied, 2 Tantum Ergo, 3 Wij
groeten u o koningin. Na het Lof werden
de vaandels weer terug gedragen naar
de plek waar elk dorp gestationeerd
was op het terrein.
Boven; Ripse deelnemers(sters) geknield tijdens
het Lof.
Dan werden met alle sporters en sportsters de
oefeningen op muziek gedraaid. Een bijzonder fraai
gezicht als zo’n vol sportterrein met sporters(sters)
gezamenlijk de ritmische oefeningen deden.
Daarna werd er weer terug gegaan naar de
ligplaats waarna de loopnummers op de diverse
afstanden startten. Als laatste de finale met
touwtrekken. Ook mocht elke afdeling hun
piramide bouwen voor het publiek. Voor veel
mensen die dit ooit gezien hebben, is het
schouwspel nog altijd bijgebleven. Ware
huzarenstukken werden er uitgehaald tot 4
mensen hoog en dan ook nog het vaandel er boven
op. Als laatste het slotdefilé en vervolgens de
prijsuitreiking van de diverse onderdelen en
uiteraard van het totaalklassement.
De club die won mocht zich een jaar lang
kringkampioen noemen. De eerste drie clubs
mochten dan naar de interkring sportdag ergens in
de provincie om zich met de besten van Brabant te
meten.
Links; Blad van de organisatie met de indeling van
de rugnummers en op welke tijd met welk
onderdeel gestart moet worden.
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Links; Touwtrekken, met Wim
Veldpaus als aanvoerder. (De Rips de
schrik van het veld)

Met medailles of bekers kon men moe maar voldaan weer huiswaarts keren.
Hier wachtte mogelijk nog werk in de stallen of elders binnen het bedrijf of het
gezin.

Onder en rechts; Deze medailles zijn van Willy Peters.

Tweede sportdag in het jaar.
Als tweede sportdag in het jaar waar de jongens van de Ripse RKJB weer met spanning naar uit
keken bestond uit de gebruikelijke onderdelen zoals; vrije en verplichte oefeningen al dan niet op
muziek, diverse afstanden hardlopen zoals de 100, 400, 800 en 1500 meter, kogelstoten,
hinkstapsprong, verspringen en touwtrekken. Een erg spectaculair onderdeel was ook weer de
piramidebouw, waarbij met kracht en durf en heel veel oefening de doorslag moest geven. En als
laatste het massadefilé. Vervolgens ging men moe maar voldaan weer naar huis om tegen de winter
weer te gaan oefenen voor het volgend jaar. Deze oefeningen hadden de leiders op een cursus
ingestudeerd bij zaal Verstappen in Helmond.
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Bezoek internationale sportwedstrijd in Cloppenburg in Duitsland.
Tussen 1958 en 1964 werden in Cloppenburg internationale sportwedstrijden gehouden. De Kring
Helmond wees een of meer afdelingen aan, die deze internationale kringwedstrijd mochten bezoeken.
Een delegatie van de club mocht gaan, mits hun sport prestaties hoog genoeg waren geweest. Voor
de afdeling Rips werd in het jaar 1960 door negen leden deel genomen. De leden verzamelden zich
voor het vertrek bij het hotel café Van Dijk. Van daar werd de gehele groep met een luxe touringcar
vervoerd naar de plaats Cloppenburg in Duitsland.

Links; Foto uit de Duitse krant met als
begeleider Willy Peters uit De Rips van de
kring Helmond in 1964.

Iedereen werd bij boerenfamilies in de
omgeving onder gebracht. Vele en grote
wedstrijden stonden op het programma en
waaraan we hebben deel genomen. We
mochten diverse prijzen mee naar huis
nemen. Het duizend koppige publiek genoot
vanaf de tribunes en daar buiten met volle
teugen en ging handenklappend staan bij de
demonstratie van de vrije oefening door
sportclub De Rips. Na afloop werd de fraaie
beker met kruis als overwinningstrofee mee
naar De Rips genomen. Ook in 1964 werd
er door enkele sporters van De Rips
deelgenomen.
Rechts; Bij thuiskomst vanuit Cloppenburg
voor hotel Van Dijk. Staand vlnr: Willy
Peters, Bernard Joosten, Gerrit Veldpaus,
Piet Krol, Antoon van den Berg, Tiny
Willems en Arie van der Ven. Gehurkt links
Hans Manders en rechts Jo Logtens.
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De ontspanning met jaarlijkse dropping, carnaval en voetbal.
Jaarlijks werd er een dropping georganiseerd. In het begin werd de vrachtauto van de Boerenbond
gebruikt en was Driek van Deursen de chauffeur. In 1950 werden de mannen afgezet in een dicht
bosgebied in Odiliapeel, volgens Theo van de Weijer. Het beste was om ergens naar toe te lopen
waar het lichter leek. Gerrit Vos dacht over een sloot te kunnen springen, maar viel er pardoes in.
Zeiknat is hij nadien toch mee naar De Rips gelopen!
Nadat Driek was gestopt, werd Jo Logtens de chauffeur. Ook nu werd hiervoor de geblindeerde
vrachtauto van de Boerenbond gebruikt. Er werd vertrokken vanaf De Rips. Altijd spannend om
tijdens het rijden, samen met jongens en meisjes in de laadbak proberen je in de bochten rechtop
staande houden. Ergens op een onbekende plek in een bos werden de leden afgezet. Hier werden de
leden in groepjes van 3 personen ingedeeld. De groep die het snelste terug was op de afgesproken
plaats, had gewonnen. Ook waren er onderweg nog vragen in te vullen, of je moest iets meebrengen.
Daarvoor moest je ’s avonds laat bij mensen aanbellen. Let wel er waren nog geen mobiele telefoons,
GPS of internet. Later toen de vrachtauto niet meer mocht, werd de bus gebruikt waarmee Frans van
den Broek reed. Deze werd dan geblindeerd met zwart kuilplastic.
Pater de Groot werkte al vele jaren in de
missie (Belgisch Congo). Als hij terug
was in Nederland woonde hij altijd bij zijn
moeder vrouwke de Groot. Dan werden
er ook altijd geld inzamelingsacties
gehouden. Een voetbalelftal dat geheel
bestond uit leden van de RKJB deed mee
aan de ludieke voetbal wedstrijden voor
Pater de Groot op het voetbalveld achter
molenaar Gerrits en later de Oploseweg.
Links; Het voetbalteam voor Pater de
Groot.

Boven links en rechts ca. 1962; Culturele vorming was ook belangrijk zoals hierboven toneel ter
afsluiting van een ontspanningsleider cursus. Deze cursus duurde vier avonden. Deelnemers waren
leden van de RKJB en RKBJB. In deze periode werden er ook jaarlijks in kringverband culturele dagen
gehouden met o.a. declamatie, zang en toneel.
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En toen de eerste Carnavalsoptochten van start gingen, maakten ook de leden van de RKJB elk jaar
een passende versierde wagen voor in de optocht.
Bijzondere relaties.
Wat zeker niet onvermeld mag blijven
dat het samenkomen op de
sportdagen tussen de jongens en de
meisjes uit het dorp zelf maar zeker
ook uit de omliggende dorpen in grote
mate heeft bijgedragen tot innige
relaties waaruit diverse huwelijken
zijn ontstaan.
Rechts; Een groep jonge vrouwen en
mannen waaruit relaties en huwelijken
zijn ontstaan.

Boven; Huwelijk van RKJB leider Harrie van Bakel en RKBJB leidster Thea Peters in 1961. Gehurkt,
Maria Manders, Pieta Willems, Riek Vos, Riek van der Ven, Lenie van den Berg en Toos Kanters.
Staand vlnr: Annie van den Berg, Betsy Ploegmakers, Lenie van de Berg (F), Mien van Tiel, Harrie
van Bakel, Thea Peters, Tonnie Manders, Annie de Groot, Toos van den Akker en Veronie van der
Hoff. Staand heren, Koos van der Hoff, Hans Manders en Sjaak van der Hulst? achter de vlag. Op
beide knieën Cees van den Berg en Tiny Willems. Staand op de rug, Arie van der Ven en Cees van
Tiel.
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Boven; Enkele oud-leden van de RKJB. Vlnr: Joop Verstraten, Willy Peters, Cees van der Hulst, Hans
Manders en Jo Logtens tijdens de bijeenkomt voor info verzameling van de RKJB en KPJ.
RKJB-RKBJB-KPJ veteranen club De Rips.
Zo gauw de dames van de RKBJB en heren van de RKJB gingen trouwen moesten ze stoppen met de
sportbeoefening bij de clubs. Het was jammer, want iedereen ging daarna zijn eigen weg met bedrijf,
werk of gezin.
In de jaren zestig verandert er veel. De ideeën van de RKJB en RKBJB zijn deels achterhaald. Vele
jongens hadden een werkkring buiten het boerenbedrijf. Ook vele jonge vrouwen hadden een baan
elders gevonden. Zo werden in 1966 beide clubs samen gevoegd en wijzigde de naam in Katholieke
Plattelands Jongeren Nederland (KPJ). Ze werd open gesteld voor alle katholieke jongeren.
In 1975 negen jaar na de oprichting van de KPJ, vierde de Ripse NCB haar 50 jarig jubileum. Vanuit
het NCB bestuur werd het idee geopperd om extra activiteiten te ontwikkelen in de vorm van meer
bewegen en sporten voor alle leden.
Vanuit het bestuur nam Jos Kouwenberg het voortouw om leden te werven die mee wilden doen. Er
waren al meteen 20 oud leden van de RKJB. Jo Logtens werd de trainer-leider. De veteranenclub
begon op 15 maart 1975 in de nieuwe gymzaal van het pas gebouwde gemeenschapshuis D’n Eik. In
het begin hadden de sporters op hun vaste dinsdagavond nog wat moeite met hun spieren, doch door
de wekelijkse training groeide de club uit tot een stel sporters van allure.
In 1986 had Mierlo-Hout een jubileum te vieren en de voormalige RKJB afdeling van deze plaats wilde
een sportdag organiseren. Ze vroeg het bestuur van de Ripse NCB of hiervoor interesse zou zijn. Zo
kwam deze vraag bij de leider van de gymclub terecht. Iedereen was het er mee eens, hier gaan we
voor oefenen en meedoen. Ook de oud-leden van de RKBJB deden graag mee. Hier waren de
drijvende krachten Annie van den Berg-Peters en Annie Verwegen-Rovers. Zij coachten alle dames
die mee wilden doen voor de sportdag.
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Boven; Staand vlnr: leider Jo Logtens, Dorus Brouwers, Jan van den Akker, Harrie van Bakel, Barend
van den Berg, Marius (Man) Willems, Martien van Deursen, Cees van der Hulst, Jan van den Akker
(F). Gehurkt vlnr. Huub Jacobs, Piet van Bommel, Cees van Tiel, onbekend, Leo Logtens, Theo van de
Weijer, Frits van Gerwen, Hans Manders en Jos Kouwenberg.

De RKJB-BJB-KPJ Veteranen sportdag werd
gehouden te Mierlo-Hout op 24 augustus 1986.
Het was een sportdag die bij prachtig weer op de
aloude manier werd uitgevoerd met tevens de
viering van het plechtig Lof in de middag.
Voor de mannen bestonden de oefeningen onder
andere uit marcheren, tel oefeningen, muziek
oefeningen, hard lopen, piramide bouwen, en
touwtrekken.
Links; Piramidebouw met bovenop Huub Jacobs
en voorop Jan van den Akker en Jos Vos.
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Rechts; Hardlopen Jo Logtens is aan de finish.

Boven; Marcheren vooraan lopen vlnr:
Hans Manders, Antoon van den Berg,
Cees van Tiel, Theo van de Weijer, Huub
Jacobs en Frits van Gerwen.
Links; De tel oefening.

Rechts; Touwtrekken met leider Huub
Jacobs. Vlnr: Man Willems, Barend van
den Berg, Dorus Brouwers, Hans
Manders en Jan van den Akker.
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Voor de dames waren er wedstijden
voor reidansen, knotsoefeningen enz..
Staand vlnr: Marietje van Tiel-van
Bakel, Toos Willems-Janssen,
Jacqueline Schrama-Nooyen met
vaandel, Riet Verstraten-van den
Broek, Annie van den Berg-de Groot,
Divie Manders-van der Hulst, Nellie
Stevens-van der Hulst, Berta van den
Heuvel-Schepers, Joke GeertshuisKlomp en Bertha Bergmans-de Groot.
Gehurkt vlnr: Lenie Verstraten-van
den Berg, Maria Bisseling-Fleuren,
Annie Verwegen-Rovers, Laura YpmaBekx, Ciska van Bakel-van den Broek.
Achter Annie van Zeeland en Tonia
van der Linden-Braks.

Rechts; Het reidansen.
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Boven; Defilé 1e rij Divie Manders, Jacqueline Schrama, Riet Verstraten. 2 e rij Maria Bisseling, Laura
Ypma, Ciska van Bakel. 3e rij Bertha Bergmans, Bertha van de Heuvel, Tonia van der Linden en Nellie
Stevens.

Boven; Ook een kleurrijk gezicht de gezamenlijke parade.
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De veteranen van de Rips behaalden diverse prijzen op de verschillende onderdelen.
Onder; Herinneringsvaantje.

Onder; De prijsuitreiking.

In de omringende dorpen zijn verschillende veteranen afdelingen door gegaan met latere sportdagen
bezoeken. Hier in De Rips is het bij deze ene dag in Mierlo-Hout gebleven. Hieraan worden nog vele
mooie herinneringen bewaard.
Wel is de gymclub door gegaan en op 15 september 1987 vierden zij het 12,5 jarig bestaan in D’n
Eik. Memorabel is ook dat Jo Logtens in 2019 op 83 jarige leeftijd nog elke week de leiding gaf aan
de wekelijkse gymnastiekoefeningen in D’n Eik. (In het voorjaar 2020 is Jo overleden).
De prijzen met prijzenkast.
De leden van RKJB, RKBJB en KPJ hadden kasten vol medailles en bekers bij elkaar gesport op
diverse onderdelen zoals bijvoorbeeld, piramide bouwen, gymnastische oefeningen, verspringen, hard
lopen. Deze werden ten toon gesteld in kasten, eerst in het oude parochiehuis en later in het
gemeenschapshuis D’n Eik. Echter deze zijn momenteel allemaal verdwenen.
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Bronnen:
Korhoen weekblad 1972-2016
https://www.delpher.nl/nl/kranten periode 1921 - 1967
Gesproken met;
Herman Ypma en Laura Ypma-Bekx, Joop Verstraten, Cees van der Hulst, Willy Peters, Jo Logtens en
Annie Logtens-de Rijck, Hans Manders en Divie Manders-van der Hulst, Bernard Joosten, Jan van den
Akker, Jan Peters, Marietje van Tiel-van Bakel, Arie van der Ven
Foto’s; Willy Peters, Jo Logtens, Jan Peters, Hans Manders
Hulp bij interviews: Ben Beckers
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