
Cové

Cornelis (Coen) Verberckt was voor de oorlog lakspuiter geweest bij rijwielfabriek Cyrus in
Venlo. Hoe het precies gelopen is na de bevrijding van Venlo in 1944 is misscien niet meer te
achterhalen, maar feit is dat Verberckt niet direct bij zijn oude werkgever terug aan de slag
kon. Er was een schreeuwende behoefte aan fietsen, aar er was ook een enorm gebrek aan
onderdelen, verf en banden en zo gebeurde het dat Coen Verberckt in de schuur achter zijn
huis een spuiterij begon. Fietsen die jarenlang verstopt waren geweest konden de mensen het
frame en de spatborden opnieuw laten spuiten, steps, kinderwagens, speelgoed, het maakte
niet uit.
Verberckt woonde in Blerick, aan de overkant van de Maas, tegenwoordig deel van de
gemeente venlo. In 1948 kocht Verberckt een army surplus nissenhut en dat werd zijn eerste
bedrijfsgebouw. Samen met broer Hay Verberckt leverden ze in seizoen 1953 de eerste fietsen
met de merknaam Cové. Behalve hun eigen fietsen spoten ze bij Cové in de loop der jaren
partijen voor derden, vermoedelijk vele tientallen. In 1985 mocht ik bij Cové een blik werpen
in de ladenkast met balhoofdplaatjes en van elk merk (op een paar uitzonderingen na…) één
exemplaar aan mijn collectie toevoegen. Veel daarvan waren Limburgse, Venlose en
Brabantse plaatselijke merken, maar ook bijvoorbeeld Rivertown (Utrecht) en Galeries
Modernes (winkelketen).
Het moet ook gezegd dat de broers beminnelijke mensen waren aan wie wel eens wat gegund
werd, en ze hadden tenslotte vakmanschap en goede producten te bieden. Zo werden zij
jarenlang de vaste leverancier van bedrijfsfietsen voor de Staatsmijnen, een klant met
uitgestrekte bedrijven bovengronds (vier mijnen, 100 km eigen spoorwegbedrijf, twee
cokesfabrieken, stikstofbindingsbedrijf, pharma, chemiebedrijven…).
In 1970 boden de erven Bustraan (van de RIH racefietsen) Verberckt aan de merknaam RIH
van hen over te nemen. De bedoeling was dat Cové dan de confectiefietsen (toer, sport en
race) zou maken en dat RIH-Amsterdam de racefietsen-op-maat voor de wielrennerij zou
blijven maken, bij wijze van uithangbord voor RIH-Cové. RIH-Amsterdam zou dan de
hoogwaardige Reynolds frames bouwen, Venlo zou ze spuiten, etc.
Maar de beoogde samenwerking liep uit op een onverkwikkelijke en langdurige ruzie die ook
de rechter in hoger beroep niet naar tevredenheid kon oplossen. Weliswaar werd Leontien van
Moorsel in 1990 wereldkampioene achtervolging op een RIH (Amsterdam) en stond
prominent op de RIH (Venlo) catalogus, en Ingrid Haringa werd wereldkampioene sprint in
1991 en 1992, telkens op een Amsterdamse RIH,
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