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De eerste criterium Ronde van Vlijmen in 
1941 werd met veel enthousiasme begroet. 
Het Noord Brabantsch Dagblad het 
Huisgezin pakte uit met een flinke 
voorbeschouwing en een nog groter verslag 
van de wedstrijd en al het randgebeuren. Er 
werd meer dan een halve pagina aan besteed. 
Of het de papierschaarste was of omdat de 
verhouding met de bezetter inmiddels aardig 
was bekoeld weten we niet, maar de 
volgende oorlogsronden kregen heel wat 
minder publiciteit. De belangstelling van 
rennerszijde bleef echter onverminderd. 
Wielrenners die een proflicentie hadden 
hoefden niet voor de ‘Arbeitseinsatz’, de 
tewerkstelling naar Duitsland. En dus waren 
er zelfs slimmeriken, die nog nooit op een 
fiets gereden hadden, die daarom maar 
beroepsrenner werden !   Ook het publiek 
bleef massaal de wedstrijden bezoeken.  
In 1942 werden er zoveel premies 
uitgeloofd, dat alle uitlooppogingen 
gedoemd waren te mislukken. De 
Bosschenaren Tonny van den Dungen en 
Frans Vos deden erg hun best om aan het 
peloton te ontsnappen, maar zonder succes. 

Zowel bij de amateurs als bij de nieuwelingen werd de wedstrijd dan ook in een massasprint 
beslist en beide malen trok er een Amsterdammer aan het langste eind. Bij de amateurs drukte 
Bert de Kort als eerste zijn voorwiel over de 
eindstreep, bij de nieuwelingen Wim Sirach.  
De wedstrijd van 1943 stond oorspronkelijk voor 
16 mei op de kalender, maar werd uitgesteld naar 
23 augustus. De reden is onbekend. Deze Ronde 
van Vlijmen werd beheerst door Limburgers. 
Nadat Huub Vinken eerder op de dag bij de 
nieuwelingen de buit binnenhaalde, was het Leo 
Pepels, die bij de amateurs met de bloemen naar 
huis ging. In de slotfase van de wedstrijd reed 
Pepels weg bij zijn medevluchters Tonny van den 
Dungen en Gerrit Blaauw. 
In mei 1944 stonden de renners weer in grote 
getale aan het vertrek. Ton Verhoeven drukte zijn 
stempel op deze wedstrijd. Hij veroverde niet 
alleen de prestatieprijs, maar ging net als 



J.Hennink bij de nieuwelingen ook met de overwinningsbloemen naar huis.  
Later in het jaar zou er nog een Ronde van Vlijmen verreden worden. Deze stond voor 24 
september 1944 op de kalender, maar werd later vastgesteld op 8 oktober 1944. 
Wie zich zijn geschiedenislessen nog goed herinnert, weet de uitslag echter al. In september 
startte operatie Market Garden en in oktober werd Vlijmen zelfs frontgebied. De Duitsers 
vaardigden in september een algeheel verbod uit op het houden van alle sportwedstrijden. 
Zodoende werd vanwege de oorlogshandelingen in de buurt van Vlijmen deze Ronde nooit meer 
verreden.      
 
Vlijmenaar Toon van Bokhoven reed zich in zijn ‘eigen’ Ronde van Vlijmen eenmaal in de 
uitslag : in 1943 behaalde hij de 13de plaats. Hij heeft behoorlijk gekoerst in de oorlogsjaren. Hij 
heeft in ieder geval een licentie gehad in de jaren 1941, 1942, 1943 en 1944.  In 1941, nog 
rijdend bij de nieuwelingen, had hij een goede Limburgse week. Op zondag 13 juli werd hij in 
Elsloo 3de en een week later op 20 juli wist hij vanuit Bunde zelfs de bloemen mee naar Vlijmen 
te nemen ! Als amateur werd hij op 3 oktober 1943 na Blaauw en Kuilman derde in de Veemarkt 
ronde van den Bosch. In deze ronde veroverde hij een forse premie van f. 26,- door als eerste een 
ronde voorsprong op het peloton te nemen. Op zondag 4 juni 1944 (2 dagen voor D-Day !!) stond 
hij nog aan het vertrek van de ronde van Amsterdam-Noord. 
 

 
 
 

Toon van Bokhoven, alias de Kont startte 2 dagen voor D-day nog in de Ronde van 
Amsterdam-Noord. (Het Nederlandse wielrennen in 1940 – 1945). 



Uitslagen van de Oorlogsronden van Vlijmen : 
 
1ste criterium Ronde van Vlijmen in 1941, georganiseerd door de Bossche wielervereniging Swift. 
1941 Amateurs en Onafhankelijken 
1e Piet Evers, 2e Jan Lust, 3e Wil Luppers, 4e Gerrie Loos, 5e M.Segaar 
1941 Nieuwelingen 
1e J.Oomen, 2e A.Kuilman, 3e J.Luyendijk, 4e J.Smit, 5e H.Boskemper  
1942 Amateurs : 
1e Bep de Kort, 2e Arie Kuilman, 3e Piet van Meetelen, 4e Piet Vilters, 5e Jan Berkhout 
1942 Nieuwelingen : 
1e W.Sirach, 2e J.Roedolf, 3e J.Ravenstein, 4e R.van Zalingen, 5e K.Neeft 
1943 Amateurs : 
1e Leo Pepels, 2e Tonny v.d.Dungen, 3e Gerrit Blaauw, 4e Cas Kleefstra, 5e T.v.d.Heuvel 
1943 Nieuwelingen : 
1e Huub Vinken, 2e S.Leeman, 3e W.Grift, 4e L.de Booy, 5e S.de Ruyter 
1944 Amateurs : 
1e Tonny Verhoeven, 2e Cas Kleefstra, 3e J.v.Bussel, 4e M.Schoutema, 5e J.Hulshof 
1944 Nieuwelingen : 
1e J.Hennink, 2e S.Boons, 3e J.Vooren, 4e J.Groenewoud, 5e B.Jansen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1941- 1942 – 1943 - 1944 
Portretten van de winnaars 

1941 Piet Evers (1919 – 1987) 
 

 
 

Piet Evers was een van de betere renners gedurende de oorlog en in de eerste jaren daarna. De 
Ronde van Vlijmen won hij als onafhankelijke. Beroepsrenner was hij van 1942 tot en met 1953. 
Hij werd vier keer derde op het Nederlands Kampioenschap achtervolging (1943, 1944, 1946 en 
1947). In 1950 won hij een etappe in de Ronde van Nederland. 

 



1942 Bert de Kort  
In de jaren 1941 en 1942 stond zijn naam regelmatig in de uitslagen. Hij was pas net amateur 
toen hij in 1942 de Ronde van Vlijmen won. Zijn wielercarrière was net zo kort als zijn naam, 
want na 1942 is er als wielrenner niets meer van hem vernomen.  

 
 

1943 Leo (Lei) Pepels (1921-2016) 
 

 
  

Behoorde tot de beste Nederlandse amateurs in de jaren 1943 en 1944. 
In de volgende aflevering van HRVW wordt er uitgebreid aandacht besteed aan deze (in 2011 ) 
oudste nog levende winnaar van de Ronde van Vlijmen. 
 

 
 

1944 Tonny Verhoeven (1924 – 1996) 
 

 
 

Ook Ton Verhoeven was in de Tweede Wereldoorlog een van de beste amateurrenners van 
Nederland. In het Nederlands wegkampioenschap stond hij drie keer op het podium. 
In 1944 werd hij derde, en zowel in 1945 als 1946 behaalde hij de tweede plaats. Na de oorlog 
reed hij vijf jaar met matig succes bij de beroepsrenners. 
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