Uit: Het Rijke Vlijmense Wielerleven

1996 Vlijmen Tourdorp
Meer dan een halve eeuw lang werd de Ronde
van Vlijmen verreden en al die tijd was dit
criterium, waar steevast de beste renners van
Nederland aan het vertrek stonden, in zijn
soort een heuse klassieker. Maar de
befaamde Ronde van Vlijmen was al
weer twee jaar ter ziele, toen eind 1995
het Tour de France routeschema voor
1996 bekend werd. Na jaren van
lobbyen was het ’s-Hertogenbosch
gelukt ‘le Grand Départ’ naar
Nederland en meer in het
In heel Vlijmen werden
postkaarten verspreid, die
opgestuurd konden worden om
vrienden en bekenden uit te
nodigen in Vlijmen naar de Tour
de France te komen kijken.

bijzonder naar Den Bosch te krijgen.

En ook verscheen er een heuse
Maar liefst drie dagen zou ’sTour Courant die in een oplage
Hertogenbosch het episch centrum
van 18000 stuks werd verspreid.
van de wielersport zijn. Met op
zaterdag 29 juni een proloog, op zondag 30 juni een etappe met
start en aankomst in de hoofdstad van Noord-Brabant en op maandag 1 juli het vertrek naar
Wasquehal in Noord Frankrijk.
Vooral de rit op zondag, de eerste etappe ’s-Hertogenbosch – ’s-Hertogenbosch laaide de wat
uitgedoofde wielerkoorts in Vlijmen weer tot mythische hoogte op. Want Vlijmen was
opgenomen in het parcours van deze eerste rit, en
meer nog: Vlijmen lag op minder dan vijf kilometer
van de aankomst op de Rietveldenweg, in de volle
finale van de koers dus!
Het enthousiasme kende geen grenzen.
Burgemeester Ben Straatsma, nooit vies voor wat
extra aandacht, bedacht een speciale Vlijmen-Tour
de France vlag en de kersverse wielervereniging de
Antilopen (een fusie van het Drunense Presto met
het Vlijmense De Zwaluw) onder aanvoering van
oud-Zwaluwvoorzitter Hennie Libregts zette een
dagvullend Tourprogramma op. In heel Vlijmen
werden postkaarten verspreid, die opgestuurd
konden worden om vrienden en bekenden uit te
Burgemeester Straatsma met de Vlijmense
nodigen in Vlijmen naar de Tour de France te
Tourvlag. (BD, StadsArchief)
komen kijken en er werd een speciale Tour-krant
uitgegeven om van de Tour-doorkomst in Vlijmen een echt familiefeest te maken.

In het Vlijmense Tour-programma zat voor ieder wat wils met een afwachtingswedstrijd voor
liefhebbers, jeu-de-boulewedstrijden, een kunstmarkt op de ‘Place du Tertre’, een solexrondrit, een wielerwedstrijd voor oud-beroepsrenners, hometrainerwedstrijden, een fietstrial
demonstratie en uiteraard ontbrak ook een Miss-Vlijmen-Tour verkiezing niet.

De Tour Courant als leidraad voor het volledige Vlijmense Tour programma.

Buiten Vlijmen werden extra parkeerplaatsen gecreëerd voor de bezoekers, bij het
gemeentehuis verrees er zelfs een heuse replica van de Eiffeltoren en overal langs het
parcours werden diverse tribunes opgericht.

Aan parkeerplaatsen was er geen tekort! (TourCourantVlijmen)

De Vlijmense Eiffeltoren (Archief Bart
van de Ven).

De Tour kwam via Drunen Nieuwkuijk binnen en
verliet Vlijmen via de Meliestraat over de Vlijmense
Dijk (Voordijk). Daar liet burgemeester Straatsma
voor zijn woning een streep trekken, niet voor de

Bergprijs, maar om een premie te kunnen uitloven voor die
renner, die Vlijmen als eerste zou verlaten. (Pikant vraagje: Is
die premie nog ooit uitbetaald, Ben?)
Saillant detail: aan de andere kant van de straat tegenover de
woning van de burgemeester huisde eens Café de Sport van
Pietje Gevers, in de jaren vijftig van de vorige eeuw de
thuishaven van (de van origine Bossche)
wielerclub de Zwaluw.
Nooit eerder was het zo druk in Vlijmen
als op de dag suprême. Eens temeer
bewees Vlijmen het wielerdorp par
excellence te zijn. Op de dag dat de Tour
Vlijmen passeerde was het één groot
pretpark. Zeker vijftigduizend
toeschouwers beleefden de Tour in
Vlijmen.
Massa’s volk langs de hekken en op de tribune’s
(foto Bart van de Ven)

De reclamecaravaan trekt door Vlijmen (part.coll.)

De reclamekaravaan werd begroet met een enthousiasme alsof er geld uit rondgestrooid werd.
Volwassen mensen wierpen zich met ware doodsverachting op de prullaria die uit de wagens
gegooid werden. En onder het oorverdovende getoeter van de reclame-auto’s braken er zelfs
heuse gevechten uit om een Coca-Cola-petje of Champion-vlaggetje te bemachtigen.
Rond half zes, wat later dan gepland volgens het wedstrijdschema, nam de spanning voelbaar
toe, toen het geronk van twee rondcirkelende helikopters steeds dichterbij kwam. Helaas
maakt het wielerdorp geen beste beurt, want op de rotonde bij het Plein wordt koploper

Nelissen neemt de rotonde verkeerd, vijftien
seconden later gaat het jagende peloton wel de
goede kant op (part.coll.)

Danny Nelissen verkeerd gestuurd, hij moet omkeren en verliest kostbare seconden. De
Limburger rijdt nog wel als eerste onder de Vlijmense Eiffeltoren door en passeert ook nog
als eerste de Vlijmense Dijk. Dertien tellen later flitst het peloton in minder dan een halve
minuut voorbij. Een paar kilometer verder, in de Engelense polder wordt Nelissen door het
peloton opgeslokt, en even later volgt er de onvermijdelijke massasprint.
Met de volgende deceptie voor chauvinistisch Nederland, want Jeroen Blijlevens wordt
onherroepelijk geklopt door de Fransman Frederic Moncassin.

Nelissen stormt door Vlijmen en rijdt de bocht in bij
slagerij van de Ven (foto’s part.coll. en Bart van de
Ven)

Een jagend peloton in de Melie en
Danny Nelissen die het huis van
burgemeester Straatsma passeert en
als eerste Vlijmen uitrijdt. (part.coll.)

Danny Nelissen gevraagd naar zijn
belevenissen, zestien jaar later: “Ook zonder
dat verkeerd rijden op de rotonde in Vlijmen
zou ik het niet gehaald hebben. Ik zat al ruim
een uur voor het peloton uit te rijden en het
beste was er wel vanaf. Ik zou een kilometertje
verder ingerekend zijn, want ik had gewoon te
weinig voorsprong gekregen om mijn vlucht
succesvol af te kunnen ronden.”
Eerder
op de
Op de Rietveldenweg in Den Bosch is Frederic
dag is
Moncassin tot frustratie van heel Nederland
op het
Jeroen Blijlevens net te vlug af (part.coll.)
Plein
Ligène de Laat gekozen tot de Vlijmense Miss Tour. In
de wedstrijd voor oud-professionals worden ‘de
verloren zoon’ Johan van de Velde en Jan van
Houwelingen nipt geklopt door Huub Zilverberg.
Plaatselijk favoriet en slager Bart van de Ven wint in
een serie tussensprints het gouden kalf, geschonken
door boer Gerard de Vaan. “Daar zal Bart wel raad mee
weten”, loeit de speaker door de microfoon. Maar de
Slager is in een goede bui en belooft het kalfje te
sparen, als een mooie herinnering aan deze bijzondere
wielerdag in Vlijmen.

De Telegraaf bracht de schoonheid van Vlijmen
aardig in beeld.

Statiefoto voor het vertrek van wedstrijd voor oud-beroepsrenners. Als speciale gasten gaven diverse
Tourrenners uit de vijftiger jaren acte de presence.
V.l.n.r. Jan Nolten, Huub Zilverberg, Gerard Vianen, Henk Faanhof, Cees van Espen, Maarten Breure, Bart
van de Ven, Wim van Est, Piet Damen, Piet Libregts en nog net zichtbaar Gerrit Voorting. (Archief Bart van
de Ven)

Wedstrijd voor oud-beroepsrenners: Huub Zilverberg
(midden) wint voor Johan van de Velde (links) en Jan
van Houwelingen (rechts). (Archief Bart van de Ven)

Bart de Slager met zijn gewonnen premie: het door boer
de Vaan geschonken kalfje vraagt zich angstig af of ‘den
Bart’ zijn naam waar zal gaan maken. (Archief Bart van
de Ven)

Huldiging van de matadoren: v.l.n.r. Piet Libregts, Johan van de Velde, Wim van Est, Rondemiss1, Henk Faanhof,
winnaar Huub Zilverberg, Rondemiss2, Jan Nolten, Jan van Houwelingen, Paul Zijlamns (sponsor) en burgemeester
Ben Straatsma (Archief Bart van de Ven)

Op maandag 1 juli 1996 kwam de Tour nog even terug in Vlijmen. Gestart vanaf de Markt in
Den Bosch reden de renners de Vughtse polder in en reden over de Vlijmense Vendreef naar de
Nieuwkuijkseweg, waarna de stoet over het Drongelse (afwaterings-) kanaal Vlijmen weer
verliet en vaart zette richting Frankrijk. Drie weken later won niet de gedoodverfde favoriet
Miguel Indurain zijn zesde opeenvolgende Tour, maar was het de Deen Bjarne Riis die voor
zijn jonge ploegmaat Jan Ullrich en Richard Virenque op de Champs d’Elysee in het geel
gehuldigd werd.

De Tour de France verlaat Vlijmen via de Vendreef. In het midden op de rechter foto Jeroen Blijlevens en Peter
van Petegem (beiden met rode helm) (part.coll.)

De doorkomst van de Tour de France in 1996 had het enthousiasme voor het wielrennen in
Vlijmen weer fel doen oplaaien. Fusievereniging de Antilopen nam de handschoen op en
pakte meteen groots uit. Vier jaar na de laatste Ronde van Vlijmen werd er weer in Vlijmen
gekoerst, en dat niet alleen op het aloude parcours, waar afwachtingswedstrijden op het
programma gezet werden. Neen, met de Omloop van de Groene Gemeente (zoals na de
gemeentelijke herindeling van Vlijmen, Drunen en Heusden de nieuwe gemeente Heusden
zich graag profileerde) kwam er voor het eerst in de Vlijmense wielergeschiedenis een heuse
klassieker. Na de start bij sporthal die Heygrave liep het parcours van de Omloop via
Haarsteeg, Elshout, OudHeusden, Herpt, Bokhoven, Hedikhuizen, Herpt, Heusden, Heesbeen,
Doeveren, Elshout en Drunen via Cromvoirt weer naar Vlijmen. De eerste jaren was de
Omloop een groot succes, maar even in het nieuwe decennium nam de interesse snel af.
De Klassieker, die in eerste instantie was opgezet voor Neo-Amateurs (oftewel de espoirs, de
beloftencategorie, renners jonger dan 23 jaar), werd in de laatste twee jaren nog slechts
verreden voor de Amateurs-A
(liefhebbers), Veteranen en
Nieuwelingen en dit deed het
toeschouwersaantal geen goed. In
2005 verdween de Omloop van de
Groene Gemeente na acht
afleveringen dan ook al weer van
de kalender. Nadien werd er
nimmer meer in Vlijmen gekoerst.
Het Rijke Vlijmense Wielerleven
stierf weer een beetje af, en bestaat
heden ten dage in feite alleen nog
maar bij de gratie van Lars Boom
en Coen Vermeltfoort.

‘Le Grand Départ’ in ’s Hertogenbosch, de eerste etappe ’s Hertogenbosch – ’s Hertogenbosch : In het
officiele Rondeboek wordt er om Vlijmen heengereden! Of was dit om het oude Wielerdorp een extra
aureool te geven? (Rondeboek Tour de France 1996)
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Een eenzame achterblijver rijdt door de Melie in Vlijmen
(part.coll.)

