Motivatie Glazen Wiel Lucas Bruins
Algemeen
Lucas Bruins werd geboren op 27 mei 1943 in Smilde, zo’n 12 kilometer van de hoofdstad van
de provincie Drenthe, Assen. Hij komt uit een gezin met 11 kinderen en kwam via zijn broer
Max begin jaren zestig in aanraking met de wielersport. Broer Max, altijd met alles bezig, had
handjes nodig bij de organisatie van een wielerronde. Lucas kon in de ogen van Max wel even
mee helpen. Waar Max de man was die het woord deed, de zaken aanjoeg en voorop liep, daar
was Lucas meer de stille kracht die achter de schermen de gemaakte afspraken nauwgezet
uitvoerde. Ze vulden elkaar perfect aan.
Halverwege de jaren zestig werd de Jeugdtour van Assen opgezet. Lucas was als
vanzelfsprekend degene die in ‘de slipstream’ van broer Max een belangrijke rol vervulde in de
organisatie.
Passie
De passie voor de wielersport werd nog groter toen Michel, de zoon van Lucas, in 1975 begon
met het rijden van wedstrijden. Tijdens de trainingen en de dorpsrondes regelde Lucas de
koffie/thee en de frisdrank vanuit een hiervoor aangeschafte caravan.
De jeugdronde van Assen werd jaar na jaar een steeds groter begrip in Nederland. Toen in het
centrum van Assen het Mercurius winkelcentrum gereed kwam, kregen de broers de
beschikking over de daar gebruikte directiekeet. Met toestemming van de gemeente werd ‘de
keet’ geplaatst in het Stadsbroek met als huisnummer “11a”. Dat werd toepasselijk omgedoopt
tot “Wielerhome”.
Naast organisator bestuurder
De wieleractiviteiten van de club namen dankzij de accommodatie toe. Lucas had ook al de
verantwoording over “Het wielerhome”. Het was daarom bijna vanzelfsprekend dat hij in 1978
gevraagd werd het penningmeesterschap in het bestuur van de Jeugdtour Assen op zich te
willen nemen.
Lucas verrichtte veel werk achter de schermen. De club organiseerde tot dan toe als een min of
meer ‘wilde bond’ de jeugdtour van Assen. Die wilde hij in verenigingsvorm verder laten gaan.
Daarvoor werd de Wieler Sport Vereniging (WSV) Assen opgericht. Vervolgens werd aansluiting
bij de KNWU verzocht.
De Jeugdtour Assen werd vanaf die tijd georganiseerd door de WSV Assen en kwam op de
wedstrijdkalender van de KNWU te staan.
Wielerbaan
De jeugdtour groeide en groeide. Ook deelname van buitenlandse jeugdrenners nam toe en
alsof dat allemaal nog niet genoeg was besloten de broertjes Bruins eind jaren ‘80, dat het
noorden -en in het bijzonder Assen- ook wel toe was aan het baanwielrennen. Lucas en broer
Max wisten ook anderen enthousiast te krijgen om de oude houten wielerbaan van Ahoy in
Rotterdam te kopen en naar Assen te halen. Die kwam in opslag bij ”Het wielerhome”.
Jarenlang werd er geld gespaard door o.a. het ophalen van oud papier, de verkoop van banket
letters, de wekelijkse organisatie van de bingo en kaartavonden in het Wielerhome. Zelfs met
de verkoop van wc papier werd er alles aan gedaan om voldoende geld bij elkaar te krijgen om
de houten kombaan weer op te bouwen.
De geldstromen van de WSV en het geld t.b.v. de kombaan begonnen wat door elkaar heen te
lopen. Daarom werd in de jaren ‘90 besloten de Stichting Ondersteuning Wielersport (SOW)

Assen op te richten. Daarin werden de organiserende activiteiten van de WSV Assen onder
gebracht, waaronder de activiteiten van de kantine, de organisatie van de Jeugdtour en ook de
wielerwedstrijden. Wat er ook veranderde, de naam van de penningmeester Lucas Bruins bleef
dezelfde. Maar het aantal taken als penningmeester breidde als maar verder uit. Vanaf die tijd
was hij verantwoordelijk voor de financiën van zowel de WSV Assen als de SOW Assen.
Fusie wielerverenigingen
In 2002 deden zich door bestuurswisselingen kansen voor om samen met de WV Meteoor Assen
en de WTC Roden samen te gaan. De realist en pragmatist Lucas Bruins leverde hieraan zijn
bijdrage door met open vizier in 2003 de fusie club W.V. Meteoor Assen-Roden tot stand te
brengen. Het penningmeesterschap droeg hij daarbij over aan Meteoor penningmeester, Kor
van ’t Hof.
Kwaliteiten
Lucas Bruins is een man met geduld, een aimabel goedlachs mens met veel oog voor z’n
omgeving, die het woord “opgeven” uit z’n woordenboek heeft geschrapt. Er kwam geen
vergunning voor het weer opbouwen van de ooit gekochte houten kombaan. Het verdween zelfs
als brandhout! Het geloof in een houten kombaan bleef. Mede dankzij zijn inzet beschikt Assen
sinds een aantal jaren over een houten kombaan. Die krijgt eind 2023 een overkapping.
Lucas is een organisatorisch duizendpoot en een uitstekende planner. Hij is niet snel uit het lood
geslagen. “Voor alles is een oplossing!” zo is zijn credo. Hij plaatst zich daarbij zelf niet op de
voorgrond. Door zijn kwaliteiten komt hij op een natuurlijke wijze in beeld.
Door deze kwaliteiten en zijn empathisch vermogen willen velen graag met hem samen werken.
Tot op de dag van vandaag vervult hij nog steeds de rol van penningmeester bij de SOW.
Zonder andere bestuursleden en vrijwilligers tekort te willen doen is het mede aan zijn
jarenlange inspanningen te danken dat de Jeugdtour Assen, nu European Junior Cycling Tour
geheten, uitgegroeid is tot een internationaal jeugd evenement met jaarlijks 750 deelnemers.
Die komen uit alle delen van de wereld!
De passie voor de wielersport van deze man vergroot al sinds jaar en dag, in het bijzonder voor
de jeugd, het enthousiasme voor de wielersport in ons KNWU district Noord.

