
Zondag 9 juni, 15 u., vertrek en aankomst : gemeentehuis 

Sinksenkoers
Memorial Robert Roosen

voor Nieuwelingen
Temse kan bogen op een kleurrijk wielerleven. De sleutelfiguur was Robert 
Roosen: draaischijf van (o.a.) De Scheppersvrienden, BWB-afgevaardig-
de en plaatselijk sportjournalist. Als blijk van waardering voor deze uit-
zonderlijk verdienstelijke promotor organiseert Wielerbelangen Temse een 
wielerwedstrijd voor Nieuwelingen onder de titel Sinksenkoers Memorial 
Robert Roosen. De tweede editie vindt plaats op zondag 9 juni, 15 u.
Met vertrek en aankomst ter hoogte van het gemeentehuis (Markt-Kasteel-
straat) wordt 69 km gereden over 13 ronden. De start wordt gegeven door 2 
ex-profs : Marc Dierickx en Roger Rosiers.
Het is de gezonde ambitie van de vereniging om de wedstrijd te laten uit-
groeien tot hogere categorieën.

Voor Robert Roosen (°Temse, 1918-2009), neef van Temses legendarische 
worstelaar Jan Roosen (Europees kampioen 1928-1930), was sport de wijn 
van het leven. Voetbal was z’n eerste passie: bij SK Temsche was hij een 
beloftevol rechtsbuiten, aalvlug en met een kanon-van-een-schot, maar 
een kniekwetsuur en WO II maakten een einde aan zijn voetbaldroom. Ook 
atletiek kleurde zijn jeugd: bij Racing Mechelen Atletiek Club deed hij aan 
sprinten, hoogspringen, verspringen, discuswerpen, speerwerpen (hij was 
kampioen bij de Vlaamse Atletiekbond) en kogelstoten. In 1932 volgde hij 
zijn vader op als persmedewerker bij Het Laatste Nieuws en La Dernière 
Heure, later schreef hij ook voor Het Volk en was hij losse medewerker van 
meerdere andere bladen. Over Roberts sport- en andere activiteiten is nog 
heel veel te vertellen, maar dat kadert niet in deze bijdrage.

Temses wielerpad ging over Roosen
Door de journalistiek werd hij vertrouwd met de wielersport. Bij de oprichting 
van De Scheppersvrienden (1943) werd hij gevraagd als technisch raad-
gever. Spoedig had hij de smaak te pakken en werd hij de motor en bezieler 
van de vereniging, waarvan hij achtereenvolgens technisch raadgever, pen-
ningmeester, secretaris en (vanaf 1968) voorzitter was (tot de stopzetting in 
1995). De Scheppersvrienden bouwden een indrukwekkend palmares op, 
met als hoogtepunten de jaarlijkse profwedstrijd (1945-1994) met juli-kermis 
en 3 Belgische kampioenschappen voor liefhebbers. Naast hun eigen wed-
strijden verleenden zij medewerking aan meerdere honderden koersen van 
andere comités. De laatste profwedstrijd met juli-kermis vond plaats in 1994 
en was mede de aanleiding tot de afschaffing van de juli-kermis (1996). 
Via zijn functie als technisch raadgever werd hij in 1947 BWB-afgevaardig-
de. Toen hij eind 1988 zijn 42ste en laatste seizoen beëindigde, had hij 1.942 
wedstrijden geleid, gemiddeld 46 per jaar (recordaantal: 84, laagtepunt: 21). 
Dertig van de 42 jaar stond hij alleen aan de aankomstlijn om de uitslag te 
noteren. Bewust heeft hij nooit de kansen aangegrepen om op te klimmen 
op de BWB-ladder. Wel was er de voldoening dat zijn inzet en deskundigheid 
uitermate werden gewaardeerd. Hij werd meermaals onderscheiden, o.a. met 
de gouden BWB-speld en de gouden BLOSO-medaille (voor zijn inzet voor de 
sport in het algemeen). 
Robert was ook de stichter (°1973) en bezieler van het Koerscomité School- 
en Pastoor Boelstraat. Tot hun opvallendste organisaties behoren 2 Ster-
ritten van Het Nieuwsblad.
Daarnaast was hij een vertrouwensman, biechtvader en raadgever voor 
tal van wielrenners en organisatoren.
Voor een gedetailleerde levensloop van Robert Roosen: zie het ‘in memoriam’ 
in het gemeentelijk infoblad van juni 2009.
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