Het Rijke Vlijmense Wielerleven
Een Vergeten wielerheld
Piet Lutters (1906 – 1973)

1933 : Licentie van Piet Lutters. (Coll. Erven Piet Lutters)
De naam Piet Lutters is niet onbekend in het Vlijmense wielerleven. Piet is jarenlang actief
geweest in het bestuur van W.C. de Zwaluw, zat in de organisatie van de Ronde van Vlijmen,
was rondeteller tijdens de Ronde zelf en was altijd aanwezig als er iets op wielergebied aan de
hand was. Maar dat hij
zelf ook actief geweest
is als wielrenner was
een volkomen
verrassing.
Na zijn diensttijd, die
hij doorbracht in
Nederlands-Indië,
wierp Piet zich op de
wielersport.
Hoe lang hij gefietst
heeft is onbekend,
maar in 1933 had hij
in ieder geval een
licentie.
Merkwaardig detail is
dat de categorie
(nieuweling of
amateur) niet op de
licentie vermeld staat
en dat Piet deze
1935 : Piet Lutters (geheel links met kruisje) aan het vertrek van
licentie ook niet
de ronde van Hoensbroek. (coll. Erven Piet Lutters)

getekend heeft. Ook in 1935 heeft hij nog gekoerst, getuige de foto van de start van de ronde
van Hoensbroek, waar hij nog net op te zien is.
Ook op de Bossche wielerbaan, die niet ver van Vlijmen af lag, heeft Piet voor de tweede
wereldoorlog zijn rondjes gedraaid. Ook dit is op de gevoelige plaat vastgelegd.

28 juni 1943: Vier ‘Ouwe Taaien’ aan het vertrek op de Bossche Wielerbaan. V.l.n.r. Piet
Lutters (Vlijmen), Karels, Bart Meesters (Vlijmen) en Van Griensven.
Hier kwam Piet (geheel links) in zwarte trui met de letters ZNWB (= Zuid Nederlandse Wieler
Bond ) in actie. (coll. Erven Piet Lutters)
Of Piet erg succesvol is geweest als renner is niet bekend. Wij hebben in ieder geval geen
uitslagen kunnen vinden. Maar dat hij erg veel plezier heeft gehad aan deze hobby is wel
duidelijk, want ook na zijn eigen actieve carrière bleef hij de wielersport trouw.

Vlijmense wielrenners voor
het vertrek van een
wedstrijd of trainingstocht,
namen van de renners,
datum en locatie onbekend.
Piet (staande in het midden)
fungeert hier als helper.
(coll. Erven Piet Lutters)

Hij was een goede vriend van Henk Briek, de oprichter van zowel Wielerclub Gerrit Schulte
als Wielerclub de Zwaluw. Piet was een markante verschijning, die in latere jaren steevast
op de hoek bij slagerij van de Ven ‘zijn’ Ronde van Vlijmen in de gaten hield.

Midden jaren 50 van de
vorige eeuw :
Piet Lutters, zoals velen hem
nog kennen, hier als official
tijdens een hometrainer
wedstrijd met Fried Libregts.
(coll. Erven Piet Lutters)

Midden jaren 50 van de
vorige eeuw : Piet Lutters (in
witte jas) als starter van
Lambert Toebak bij een tijdrit
van w.c. de Zwaluw in de
Engelense polder.(part.coll)
Bron : Collectie Piet Lutters junior en Hennie Lutters-Bruurmijn.

Mochten er nog lezers zijn, die de renners op de foto voor het vertrek in Vlijmen kennen, dan
zouden wij dit graag van hen horen. Mail naar benlibregts@ziggo.nl
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