Het Rijke Vlijmense Wielerleven
Vlijmen als etappeplaats

1957: Onder groot enthousiasme wint Tini Wolfs in eigen huis de derde etappe van de
Ronde van Brabant. Links op de foto Piet Libregts. (part.coll.)

Vlijmen als aankomstplaats in de Ronde van Brabant
Als opvolger van de Toer door Brabant met start op de Markt en finish op de wielerbaan in ’sHertogenbosch werd er na de oorlog vanaf 1948 een Ronde van Brabant georganiseerd. Ditmaal
niet als een eendagswedstrijd, maar meestal als tweedaagse etappekoers.
Tussen 1949 en 1964 was Vlijmen vier keer het toneel van een aankomst van een etappe in de
Ronde van Brabant, die helaas alweer lange tijd van de wielerkalender verdwenen is.

Zaterdag 8 oktober 1949: Eerste etappe Chaam – Vlijmen (190 km.)
Vanwege dichte mist werd de start van de eerste etappe in de
Ronde van Brabant met een half uur uitgesteld. Dit was een
goede beslissing van de wedstrijdleiding, want toen om
twintig minuten voor elf in Chaam het startschot viel , scheen
het zonnetje heerlijk en was het prachtig herfstweer. Direct na
de start zette het peloton er een geweldig hoog tempo in. De
kilometerteller schommelde voortdurend tussen de 40 en 45
kilometer per uur. Uitlooppogingen leken onmogelijk, maar
toch sprong Wout Wagtmans weg. In het verdere verloop van
deze eerste rit zou de nationale wegkampioen voortdurend
vooraan rijden, hetzij alleen, hetzij in het gezelschap van
andere coureurs, en telkens deed hij meer kopwerk dan de
overige renners. Dit zou hem in de slotfase nog opbreken. In
Oosterhout vluchtte Wagtmans voor de zoveelste maal weg.
De Belg Jan Zagers zag het gevaar, en was de eerste die
aansloot. Voorbij Geertruidenberg had het tweetal een
voorsprong van een goede 250 meter, maar tussen SprangRoger de Cock, winnaar van
de etappe Chaam-Vlijmen in
de Ronde van Brabant 1949.
Als beroepsrenner won hij in
1951 Parijs-Nice en in 1952
de Ronde van Vlaanderen.
Hij was ook diegene – en de
enige ! – die in 1951 Wim
van Est in de gele trui het
ravijn in zag rijden tijdens
de afdaling van de Col
d’Aubisque in de Tour de
France. (part.coll.)

Capelle en Waalwijk kreeg Zagers een inzinking, en begon
de voorsprong van het tweetal snel te slinken. In Kaatsheuvel
kwam de Belg Roger de Cock als eerste bij het duo, even
later gevolgd door Hans Dekkers, Cor Witteveen en Hugo
Mariën. In de laatste kilometers voor de finish in Vlijmen
zakte het tempo van de kopgroep, waardoor nogmaals acht
renners konden aansluiten. Roger de Cock profiteerde van
het juiste moment, slaagde erin 150 meter voorsprong te
nemen en reed – ondanks een verwoede achtervolging van
Wout Wagtmans – naar een onbedreigde zege. Zijn
landgenoot Vlaijen won de sprint van de achtervolgers, nipt
voor Wagtmans, Hans Dekkers en Cor Witteveen.

Uitslag Eerste etappe Chaam –
Vlijmen : 1. Roger de Cock, 190
km. in 5.00.42
2. André Vlaijen, 3. Wout
Wagtmans, 4. Hans Dekkers, 5.
Cor Witteveen, 6. Hugo Mariën
Een dag later revancheerde Wout
Wagtmans zich. Hij won niet
alleen de tweede etappe Vlijmen
– Batadorp (Best), maar ook het
eindklassement van deze Ronde
van Brabant.
1949, Na de aankomst van de eerste etappe in de Ronde
van Brabant in Vlijmen wordt de winnaar Roger de Cock
(rechts) geïnterviewd door de (toen) bekende (KRO)
radioreporter Leo Pagano (links). Half naast Leo Pagano
staat burgemeester van Hout (Archief Grad van
Baardwijk)

Zaterdag 21 juli 1956: Eerste etappe Etten – Vlijmen (211 km.)
Gesloten overwegen en een open ophaalbrug hebben de
strijd in de eerste etappe van deze Ronde van Brabant op een
abnormale wijze beïnvloed. Grootste slachtoffer van al deze
perikelen was de lange Schalk Verhoef, die tot driemaal toe
werd opgelopen. Tweemaal werd hij opgehouden door
gesloten spoorbomen, een derde maal, toen hij met Ab
Geldermans en Piet Steenvoorden ontsnapt was, kwam hij in
Dongen voor een open ophaalbrug te staan. Uiteindelijk
arriveerde een kopgroep van zeven renners met klein verschil
in Vlijmen, waar Piet Steenvoorden in de sprint over Lute,
van der Horst en Heeren zegevierde.
Uitslag 1ste etappe Etten – Vlijmen : 1. Piet Steenvoorden,
211 km. in 5.29.09
2. Bertus Lute, 3. Cees van der Horst, 4. Bram Heeren, 5.
Piet van Est, 6. Ab Geldermans, 12. Bart van de Ven, 14.
Tiny Wolfs
De tweede etappe Vlijmen – Etten werd gewonnen door Jo
de Haan voor Piet Steenvoorden,
die daarmee het eindklassement op zijn naam bracht.

1956: Piet Steenvoorden
won de rit in Vlijmen en een
dag later ook het
eindklassement van deze
Ronde van
Brabant.(part.coll.)

Zondag 16 juni 1957: Derde etappe Goirle – Vlijmen (130 km.)
Vlijmen was ditmaal niet alleen etappeplaats maar ook het eindpunt van de tiende Ronde van
Brabant. Schalk Verhoef nam revanche voor de tegenslagen in de voorgaande editie. Na in de
eerste rit Roosendaal – Ossendrecht tweede te zijn geworden na Adri Roks, maar voor Geurt
Pos, Tini Wolfs en Bram Heeren, nam Schalk Verhoef op de tweede dag in de tijdrit souverein
de leiding over in het algemeen klassement. Door een organisatorische fout reed hij in de tijdrit
van Wüstwezel naar Goirle kilometers om, maar hij won toch meesterlijk voor Jan van Vliet en
Toon van Steen. Tini Wolfs werd op ruim vier minuten achtste in deze rit. In de laatste rit, die
later op de tweede dag van Goirle naar Vlijmen voerde, was het voor Schalk Verhoef zaak om
van Vliet, Roks en Pos in de gaten te houden. Veel moeite had hij niet met deze opdracht, want
Pos moest al snel opgeven, en even later viel ook van Vliet terug. In de buurt van Valkenswaard
scheurde een kopgroep zich los van het peloton en van zijn directe concurrenten bleef nu alleen
Roks over, zodat de lange Rotterdammer zich niet veel zorgen hoefde te maken. De uit tien
rijders bestaande kopgroep, waarin ook de naar huis rijdende Tini Wolfs zich bevond, nam in
de nog resterende honderd kilometer een voorsprong, die opliep tot bijna een kwartier. Tussen
den Bosch en Vlijmen zag Tini Wolfs zijn kans schoon en sprong weg uit de kopgroep.
Eenmaal in Vlijmen profiteerde hij optimaal van zijn parcourskennis en zegevierde – onder
groot enthousiasme van zijn supporters – met meer dan tien seconden verschil op de negen
anderen uit de kopgroep. Piet Damen won de sprint voor de tweede plaats voor Toon van Steen.

Schalk Verhoef won het eindklassement met een straatlengte voorsprong (bijna vijf minuten) op
Adri Roks en Tini Wolfs.
Uitslag derde etappe Goirle – Vlijmen : 1. Tiny Wolfs, 130 km. in 3.57.49
2. Piet Damen, 3. Toon van Steen, 4. Schalk Verhoef, 5. Nico Walravens, 6. Manders.

Etappewinnaar Tini Wolfs met de
bloemen (part.coll.)

Meteen na aankomst geeft Huub Boom (de
Kwikkert) Tini Wolfs een flinke premie.
(part.coll.)

Eindklassement: 1. Schalk Verhoef,
11.00.48, 2. Adri Roks, 11.05.39, 3. Tini Wolfs 11.08.00
4. Toon van Steen, 11.16.47, 5. Jan van Vliet, 11.19.31, 6. Hermes, 11.21.28

Schalk Verhoef, de eindwinnaar
van de Ronde van Brabant
1957, was Nederlands
wegkampioen in 1955 en 3de op
het WK van 1957 in Waregem.
Won als prof in 1958 de
Beneluxronde en in 1960 een rit
in de Ronde van Nederland.
(part.coll.)

Twee weken na zijn zege in de Ronde van Brabant won
Schalk Verhoef als gastrenner van w.c. de Zwaluw ook de
Ronde van Zeeland. Op deze foto, genomen na de tweede
etappe onder andere: Fried Libregts (in Zwaluw trui),
Schalk Verhoef (in de zebra leiderstrui), Jo Hulshoff, Piet
Libregts, Kees van de Zande (met bloemen, als winnaar
van de tweede etappe). Zittend: links ploegleider Dorus
van Dal (Archief Fried Libregts)

Zaterdag 27 juni 1964: Eerste etappe Etten – Vlijmen (185 km.)
In 1964 was het de laatste keer, dat de Ronde van Brabant
in Vlijmen aankwam. Deze eerste etappe was ongelooflijk
boeiend. Vanaf de start in Etten tot aan de finish in
Vlijmen werd er 185 kilometer lang geknokt, met
tientallen ontsnappingen, hergroeperingen en demarrages.
Al na vijftig kilometer, in de bossen rond Huybergen, viel
de eerste klap. Evert Dolman stoof uit het peloton weg, en
kreeg enkele zeer sterke renners, zoals de Belg Henny
Pauwels, Wim Breeuwer, Piet Cooremans en Hennie
Schouten mee. De koplopers bleken echter niet bestand
tegen de overmacht van de Limburgse ploeg, die met man
en macht een grootse achtervolging inzetten en zo een
hergroepering realiseerden. Na ongeveer 130 kilometer
viel tenslotte de grote slag. Op een bochtige en hobbelige
klinkerweg in Oosterhout ging Rinus van Ginneken met
zijn ploegmaat Dies Kosten aan de haal. Het tweetal kreeg
al snel gezelschap en zo ontstond een kopgroep van elf
renners, die in minder dan vijf kilometer een voorsprong
namen van ruim een minuut. Een enorme slijtageslag was
Rinus van Ginneken won wel
begonnen, en in de achterste gelederen konden tientallen
de rit naar Vlijmen, maar niet
renners het hoge tempo niet meer volgen. In Tilburg kwam
het eindklassement. Won als
een tweede groep aansluiten, maar in de laatste twintig
prof in 1965 de Omloop van
kilometer over smalle landweggetjes rondom Deuteren en
het Waasland.(part.coll.)
Engelen wisten Ad van Kemenade, Mart van Ginneken,
Wim Breeuwer, Frank Ouwerkerk, Dies Kosten en de Belgen Pauwels en Somers een veilige
voorsprong op te bouwen. Alleen de Limburgers Tummers en Drummen slaagden er nog in bij
de zeven vooraan te komen. In een lange sprint bleef van Ginneken heer en meester over zijn
medevluchters en won alzo de eerste etappe. Toen na viereneenhalf uur strijd de balans werd
opgemaakt, bleek het hele rennersveld uit elkaar gerukt te zijn. Van een echt peloton was geen
sprake meer. Tientallen renners zwierven eenzaam en door God en alleman verlaten over de
smalle wegen, die zich tussen de weilanden en de korenvelden heen slingerden. Die renners, die
wat geluk hadden, konden nog enkele makkers bereiken, maar groter dan vijf, zes man waren de
groepjes nooit. Voor liefst 53 deelnemers werd het op deze eerste dag al teveel, en zij staakten
dan ook, murw gebeukt door het gevecht voorin, de strijd.
Uitslag eerste etappe Etten – Vlijmen : 1. Marinus van Ginneken, 185 km. in 4.35.41
2. Jean Tummers, 3. Wim Breeuwer, 4. Paul Somers (B), 5. Ad van Kemenade, 6. Dies Kosten.
Fried Libregts werd, met een achterstand van 1 minuut 25, zestiende in deze etappe.
In de tweede etappe Vlijmen – Schijndel werd een moment van onoplettendheid Rinus van
Ginneken fataal. De sterkste renner van het gezelschap liet zich in de slotkilometers verrassen
door de uiteindelijke winnaar Frank Ouwerkerk en de slimme (!) Belg Paul Somers.
Frank Ouwerkerk won niet alleen de laatste etappe, maar nam ook de eindzege in deze Ronde
van Brabant mee naar huis.

Afwachtingswedstrijden
In 1957 werden er voor de aankomst van de etappe afwachtingswedstrijden voor nieuwelingen
en aspiranten verreden. De uitslagen hiervan zijn:
Nieuwelingen:
1.Henk Giesen, 60 km. in 1.18.37, 2. Harrie Rutten, 3.W. van Wijk, 4. Bart Solaro,
5. Theo Rutten
Aspiranten:
1. Jan van Boxtel, 20 km. in 33.22, Leo van Dongen, 3. J. de Hoog, 4. Cees Snepvangers,
5. B. van Lith
Bronnen :
 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, Provinciale Noord Brabantsche Courant-Het Huisgezin.
 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, Brabants Dagblad.
 Een eeuw Nederlandse Wielersport, 1980, Wim van Eyle.
 Honderd jaar wegrenners, Wim van Eyle, Jacques Burremans.
 www.dewielersite.nl
 Wielersport.
 Archief Fried Libregts
 Archief Grad van Baardwijk
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