Het Rijke Vlijmense Wielerleven
De Ronde van Vlijmen van 1959 tot en met 1963
In de beginjaren zestig kwam de Ronde van Vlijmen tot grote bloei. De beste Nederlandse
renners wisten elkaar telkens weer in deze Ronde te vinden en het is dan ook geen wonder, dat
een van de grootste Nederlandse coureurs, Jan Janssen, op de erelijst voorkomt.
1959: Huub Zilverberg
De Ronde van Vlijmen van 1959 gold voor een aantal Zwaluw-renners letterlijk als
selectiecriterium voor deelname aan Olympia’s Tour door Nederland. Zo ook voor Goirlenaar
Huub Zilverberg, die in deze Ronde zijn plaats in de Zwaluw-equipe voor Olympia’s Tour
verdiende. Al kort na de start ontstond de eerste definitieve splitsing. Door een demarrage van
Tini van der Lee kwam een kopgroepje van vier renners tot stand, dat wat later werd
uitgebreid tot dertien man. Het peloton zat al snel op zo’n grote achterstand dat het al wel
zeker was dat de winnaar uit deze kopgroep ging komen. Twaalf ronden voor het einde
plaatste Huub Zilverberg de beslissende demarrage. Aangemoedigd door een enthousiast
publiek vergrootte hij snel zijn voorsprong tot meer dan 200 meter. Piet Deenen uit Oploo
zette wat later de achtervolging in en won snel terrein op Zilverberg. Het werd een
adembenemende achtervolging. Maar Deenen bereikte Zilverberg niet, hij bleef hangen en
moest zich teleurgesteld in de rest van de kopgroep terug laten vallen. Huub Zilverberg deed
onverdroten voort, dubbelde nog het peloton en bereikte als onbedreigde winnaar de
eindstreep. Bij de nieuwelingen won met Spapens eerder in de middag ook al een renner uit
Goirle met voorsprong. Wim van Heijst uit Haarsteeg werd elfde in deze wedstrijd.
Uitslagen Ronde van Vlijmen 1959:
Amateurs: 1. Huub Zilverberg, 100 km. in 2.40.56, 2. Jac Mesters op 200 meter, 3. Maarten
Breure, 4. P.Muilwijk, 5. Mik Snijder, 6. Rinus v.d. Klooster, 7. Spanjersberg, 8. Tini van der
Lee
Nieuwelingen : 1. J. Spapens, 65 km. in 1.50.23, 2.G. Hairwassers, 3. J. v.d. Kloot, 4. V.
Boxtel, 5. W. Schuling, 11de Wim van Heijst (Haarsteeg).
Huub Zilverberg komt
als winnaar over de
streep in de Ronde van
Vlijmen 1959. De
renners achter hem zijn
allen op een ronde
achterstand gezet!
(archief Huub
Zilverberg)

1960 : Lex van Kreuningen
De Ronde van 1960 werd beslist in
een massale eindsprint van een
peloton van zo’n vijftig renners.
Verschillende uitlooppogingen van
onder meer Dré de Vries mislukten.
Op zes ronden van het einde
probeerden Frans Braat en Frans
van Weert nog te ontsnappen, maar
ook deze poging werd teniet gedaan.
In de sprint toonde Lex van
Kreuningen zich vervolgens de
sterkste voor Bart Solaro en Frans
Braat. In het spurtgeweld klasseerde
Bart van de Ven zich als tiende en
werd Frans van Weert veertiende.

Ronde van Vlijmen 1960: Dré de Vries klopt plaatselijk
favoriet Bart van de Ven in een premiesprint. (part.coll.)

1961: Jan Janssen
Halfkoers kwamen er twaalf renners aan de leiding. Terwijl Jo van de Wetering, Nol Ket, Jan
Janssen en Nico Walravens vanuit het peloton deze groep steeds meer naderden, ontsnapten Leo
van de Leur en Theo Oudshoorn. Even leek het of de winnaar bij een van deze twee gezocht
moest gaan worden, maar op drie ronden van het einde werden zij door de volgers opgeslokt en
ontstond er een nieuwe kopgroep van negen. In een geweldig lange eindsprint met de wind in de
rug was Jan Janssen ongenaakbaar. Jo van de Wetering en Antoon Rutten verweerden zich tot
het uiterste, maar konden Janssen niet meer bedreigen. Jan Janssen zelf weet helaas niets meer
van deze Ronde van Vlijmen:
“Dat ik de Ronde van Vlijmen een
keer gewonnen zou hebben, dat
zou kunnen, maar ik kan me daar
niets meer van herinneren. Ik heb
er ook geen verslag of foto van.
Wel heb ik een keer de Ronde van
Waspik gewonnen met Bart van
de Ven op de tweede plaats, was
het soms deze wedstrijd?”
Nou Jan, je hebt wel degelijk ook
de Ronde van Vlijmen gewonnen,
en die Ronde van Waspik
inderdaad ook. Maar dat was vier
dagen na de Ronde van Vlijmen,
op Hemelvaartsdag. En daar
Ook 1961: wat later in het seizoen trad Jan Janssen
klopte je ‘den Bart’ in de sprint.
voor het eerst internationaal op de voorgrond. Hij wint En dat je dat nog weet zal wel
in Tours de 13de etappe in de Tour de l’Avenir.
komen, doordat de Slager je
(part.coll.)
ondanks je winst toch wel pijn
gedaan zal hebben!

1962: Cees van Espen
Ook nu stonden de beste amateurs van Nederland aan het vertrek. Na 46 van de 72 af te leggen
ronden vormde zich een kopgroep van vijftien renners waarbij zich later nog drie anderen
voegden. Vier ronden voor het einde demarreerde Bart van de Ven. Cees van Espen sloot aan,
en in een mum van tijd hadden de twee Caballero-renners een halve minuut voorsprong. Heel
wielerminnend Vlijmen rekende nu op een overwinning van Bart, maar ploegmaat Cees van
Espen gaf geen cadeautjes weg en klopte Bart moeiteloos in de sprint. Voor Cees kreeg deze
overwinning nog een vervelend staartje, want toen hij zich na de huldiging wilde gaan
omkleden en wassen bij boer Jan de Vaan (Jan de Kaai), een grote fan van Bart, werd hij het erf
afgejaagd. “Ge had Bartte moette laote winne!” riep de boer. “Oew kleer kunde krijge, mêr oe
schoen nie, dan kunde op oe blote voete naor huis!” Gelukkig is het met Cees van Espen toch
nog goed gekomen. Een week later nam Bart al revanche in de ronde van Arnhem (waar van
Espen woonde) door daar met een ronde voorsprong te winnen. En Cees, die komt
tegenwoordig nog regelmatig bij Bart op bezoek.
1963: Bart Zoet
De organisatie had start en aankomst moeten verleggen naar
de toen nog op plaatsen smalle Wilhelminastraat, omdat op de
oorspronkelijke finishplaats in de Julianastraat, waar de weg
breed is, een bewoner (lees burgemeester Schweitzer) het jaar
daarvoor last had ondervonden van het publiek. Een
versmalling in de weg net voor de eindstreep is in het
wielrennen echter het meest ongelukkige, wat men kan
bedenken. En dat dat om problemen vraagt, bleek al gauw.
Zowel bij de adspiranten als bij de nieuwelingen deden zich
flinke valpartijen voor, en het trieste hoogtepunt werd
tenslotte bereikt bij de amateurs.
Plaatselijk favoriet Fried Libregts kwam bloedend naar de
finish gestrompeld, zijn verkreukelde fiets aan de hand
meesleurend. Het fluitje van de politie snerpte boven alles uit
voor assistentie. Een massale valpartij, waarbij renners meters
hoog door de lucht slingerden, alvorens op het wegdek neer te
smakken, had op honderd meter voor de eindstreep het peloton

Ronde van Vlijmen 1963: Nico Lute juicht voor de tweede plaats,
want Bart Zoet is al binnen. Tini van der Lee wordt derde, voor
Cor Vriens (verscholen), Hans Hairwassers en Bart Solaro
(Archief Tini van der Lee)

Winnaar Bart Zoet krijgt de
bloemen van Dorus van Dal.
Microfonist Mutsaers kijkt
toe (Stadsarchief)
uiteen gereten. Eerder in
de wedstrijd waren
Leo van Dongen en
Cees van Espen de
eersten, die aan het
peloton ontsnapten.
Toen wat later Fried
Libregts, Bart Solaro en
Rinus Paul aansloten,
werd het een serieuze
ontsnappingspoging,
maar onder impuls van

Bart Zoet en Jo van Heeswijk kwam het peloton weer bij. Demarrages van Tini van der Lee,
Bart Solaro, Fried Libregts, Wim van Heijst, Leo Hermes en Cees van Espen leverden niets op.
Wel succes had de poging van Bart Zoet en Nico Lute, die in een ronde dertig seconden
voorsprong namen. Fried Libregts en Ad Russens kwamen vervolgens nog heel dicht bij de
leiders, maar werden weer opgeslokt door de grote groep. Op het laatste rechte eind naar de
finish gooide Bart zoet zijn medevluchter Nico Lute los en won met vele lengten. Achter hen
ontplofte het peloton door de massale valpartij, wat geen best slot voor deze wielerronde
opleverde.
Uitslagen van de Ronden van Vlijmen van 1960 tot en met 1963:
1960 Amateurs: 1.Lex van Kreuningen, 2.Bart Solaro, 3. Frans Braat, 4. Cees van Espen,
5. Dré de Vries, 10. Bart van de Ven, 14. Frans van Weert
1960 Nieuwelingen: 1. W. Ivits, 60 km. in 1.47.28, 2. B. v.d. Heuvel, 3. Piet Buuts,
4. Leo Hermes, 5. A. van Beek, 8. Wim van Heijst, 15 Jan van Weert,
19. Jo van Heeswijk
1961 Amateurs: 1. Jan Janssen, 100 km. in 2.36.32 2. J. Ket, 3. Jo van de Wetering,
4. H. Rutten, 5. Nico Walravens.
1961 Nieuwelingen: 1. W. Gillicht, 60 km. in 1.31.46, 2. R. Balvert, 3. J. Hairwassers,
4. J. van Amsterdam, 5. W. Hairwassers, 11. Jo van Heeswijk.
1961 Aspiranten: 1. C. Ruikers, 20 km. in 0.31.18, 2. A. van Zwet, 3. C. Leunis,
4. C. Hendriks, 5. H. Jansen
1962 Amateurs: 1. Cees van Espen, 100 km. in 2.41.13, 2. Bart van de Ven, 3. Jan Timmer,
4. Piet Steenvoorden, 5. Leo van Dongen
1962 Nieuwelingen: 1. J. Kersten, 60 km. in 1.34.28, 2. B. v.d. Heuvel, 3. P. van Hoorn,
4. J. Hesse, 5. W. Heurkens.
1962 Aspiranten: 1. C. Leunis, 20 km. in 0.30.12, 2. M. Brouwers, 3. C. Kipping,
4. R. Valentijn, 5. A. Marinus.
1963 Amateurs: 1. Bart Zoet, 2. Nico Lute, 3. Tini van der Lee, 4. Cor Vriens,
5. Hans Hairwassers.
1963 Nieuwelingen: 1. W. Paul, 60 km. in 1.29.32 , 2. A. Melis, 3. J. Kersten, 4. T. Gruyters,
5. W. Jacobs.
1963 Aspiranten: 1. H. Jansen, 20 km. in 30.53, 2. G. Maurix, 3. M. van Groezen,
4. H. de Kok, 5. W. Maasakker, 9. Wies Nicols.

De winnaars van de Ronde van Vlijmen van 1959 tot en met 1963
1959: Huub Zilverberg (1939)

Na zijn overwinning in
de Ronde van Vlijmen
wordt Huub Zilverberg
gefeliciteerd door Piet
Libregts, voorzitter van
de organiserende
vereniging W.C. De
Zwaluw. (archief Huub
Zilverberg)

Huub Zilverberg reed in 1959 na Olympia’s Tour, die hij winnend afsloot, ook nog De Ronde
van Oost-Duitsland. Hierin moest hij alleen de Oostblok-Merckx uit die tijd, Täve Schur, voor
laten gaan. In 1960 werd hij onafhankelijke en in 1962 beroepsrenner. Hij won etappes in de
Tour de France (1962), de Giro d’Italia (1962), Parijs-Nice (1964) en de Dauphiné Liberé
(1966). Ook won hij de Ronde van Vlaanderen voor onafhankelijken (1961). Daarnaast
grossierde hij vooral in etappekoersen in tweede plaatsen: Ronde van Nederland 1961, Ronde
van België 1963, Ronde van Sardinië 1964 en Ronde van Romandië 1964. In 1962 werd hij
nog tweede in Rund um den Henninger Turm en zesde op het Wereldkampioenschap in Salo.

1960: Lex van Kreuningen (1937)

Werd als amateur in 1960 kampioen van Nederland op de baan (50 km.) en won in datzelfde
jaar de Ronde van Limburg. Zegevierde in 1962 en in 1963 in een etappe van de Tour de
l’Avenir. Won in 1963 onder discutabele omstandigheden de prof-Ronde van Nederland.

1961: Jan Janssen (1940)

Ongetwijfeld de winnaar van de Ronde
van Vlijmen met de mooiste erelijst.
Jan Janssen werd Wereldkampioen (1964 Acht van Chaam 1965: Jan Janssen – in de
regenboogtrui - rijdt naar het vertrek. Links houdt
Sallanches), won als eerste Nederlander
de latere Vlijmense wielrenner Bep Alosery het
de Tour de France (1968), maar ook de
publiek weg voor de fotograaf. (part.coll.)
Vuelta d’Espagna (1967), de Ronde van
Nederland (1965), Parijs-Roubaix
(1967), Bordeaux-Parijs (1966), het Kampioenschap van Zurich (1963), Parijs-Nice (1964),
Parijs-Luxemburg (1967), de Vuelta a Mallorca, 6 Zesdaagsen, 3 keer het puntenklassement in
de Tour, 2 keer in de Vuelta, en de Super Prestige Pernod (1967) (wat nu de wereldbeker is).
Samen met Joop Zoetemelk de beste Nederlandse renner ooit. Zoetemelk was dan wel een
betere ronderenner en werd ook nog eens Olympisch Kampioen, maar vanwege zijn klassieke
zeges hebben wij een lichte voorkeur voor de man met de meest Nederlandse naam. Ook al
omdat met zijn overwinning in de Ronde van Vlijmen van 1961 zijn erelijst compleet is !

In de zwarte trui van
Remington trui won Jan
Janssen de Ronde van
Vlijmen 1961. Hier het
Remingtonteam voor
Olympia’s Tour door
Nederland in 1961.
Staande v.l.n.r. Henk
Hoekstra, Jan Janssen,
Kees de Jongh, Toon Rutte.
Zittend v.l.n.r. Bart van de
Ven, Ad Biemans en Jef
Jochums. (Archief Bart van
de Ven)

1962: Cees van Espen (1938)

In 1962 winnaar van de Ronde van Twente bij de amateurs. Zijn grootste succes bij de
beroepsrenners was de winst in 1965 in een etappe in de Tour de France.
1963: Bart Zoet (1942 – 1992)

Sterke en snelle coureur, die vooral in criteriums vrijwel onklopbaar was. Won in 1964 goud in
de ploegentijdrit op de Olympische Spelen in Tokyo. Winnaar Ronde van Friesland in 1961.
Talloze zeges bij de beroepsrenners, veelal in kermiskoersen. In 1965 etappewinnaar in de
Dauphiné Libéré.
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