Het Rijke Vlijmense Wielerleven
Huldigingswedstrijden 1956 en 1963
Twee keer vond er in Vlijmen een zogenaamde huldigingswedstrijd plaats ter ere van een
bijzondere overwinning van een Vlijmense renner.
De eerste keer was in 1956 toen Tini Wolfs een etappe won in de Vredeskoers en er voor zowel
beroepsrenners als voor amateurs wedstrijden achter handelsmotoren verreden werden.
Een tweede maal was in 1963 en werd er tijdens de Ronde van de Vliedberg een omnium
verreden ter ere van de winst van Bart van de Ven in de klassieker München – Zürich.
1956
Na zijn prachtige prestaties (etappezege en zevende plaats in het eindklassement) in BerlijnWarschau-Praag werd Tini Wolfs op echt Brabantse wijze gehuldigd door vele duizenden
dorpsgenoten. De burgemeester van Vlijmen, de heer van Hout, sprak Tini op het bordes van
het gemeentehuis toe, en bood hem bloemen aan.

Tini Wolfs heeft zojuist van burgemeester van Hout de bloemen ontvangen.
Achter hem zijn moeder, naast hem (juichend) voorzitter Piet Libregts, terwijl ook
Dorus van Dal nog net zichtbaar is. Zij worden omringd door de deelnemers aan de
huldigingswedstrijden. (part.coll.)
Daarna werden er wedstrijden achter handelsmotoren verreden voor beroepsrenners en
onafhankelijken en voor amateurs. Bij de beroepsrenners/onafhankelijken stond het puikje van
het Nederlandse wielrennersgilde aan het vertrek. Zoveel grote kampioenen tegelijk waren en
zijn er in Vlijmen nooit meer bij elkaar geweest! Wereldkampioen achtervolging 1948 Gerrit
Schulte, wereldkampioen achtervolging 1946 Gé Peters, Olympisch en meervoudig
Wereldkampioen sprint Arie van Vliet, de latere zesdaagsekeizer Peter Post, Nederlands
kampioen stayeren Noppie Koch en local hero Tini Wolfs gingen met elkaar de strijd aan.

Voor de oude brandweerkazerne (die naast het gemeentehuis stond) staat het illustere
gezelschap klaar voor de start. V.l.n.r. Noppie Koch, ??, Gé Peters, Bram Koopmans,
Gerrit Schulte, Jo Hulshoff, Tiny Wolfs, Peter Post, Herman Krott en Arie van Vliet.
(part.coll.)
Er werden 3 manches verreden. In de eerste manche nam Peter Post, die zijn tweede wedstrijd
bij de profs reed, meteen het heft in handen. Noppie Koch, die altijd in tweede positie gelegen
had, kwam met een snelle eindrush nog net over Peter Post heen en klopte hem met een half
wiel verschil. Schulte werd derde en Wolfs vierde. De tweede manche was duidelijk voor Tini
Wolfs. Luid toegejuicht door de vele duizenden supporters hield hij alle anderen achter zich.
In de derde en beslissende manche nam Post aanvankelijk de leiding, maar Tini Wolfs zette een
tempoversnelling in en nam de koppositie over. Koch bleef hem echter goed volgen en dreef het
tempo geleidelijk op, waardoor Tini de rol moest lossen en naar de achterhoede verdween.
Zodoende kwam Koch aan de leiding en won hij niet alleen deze manche, maar ook het
eindklassement:
1. Noppie Koch (1+2+1), 2. Peter Post (2+3+2), 3. Tini Wolfs (4+1+4),
4.Gé Peters (5+4+3), 5. Gerrit Schulte (3+6+5), 6. Arie van Vliet (6+5+6)

Huldiging van de winnaars. Links krijgt Noppie Koch de felicitaties van dr. Martens,
rechts maakt winnaar bij de amateurs Fried Libregts zich klaar voor zijn ererondje. In
beide gevallen kijkt voorzitter Piet Libregts toe. (Archief Frank Libregts, Archief Fried
Libregts)

Bij de amateurs won Fried Libregts. Hij won de eerste twee manches, waarbij hij vooral in de
tweede manche veel tegenstand ondervond van Louis Pardoel. Pardoel was in goeden doen en
won de derde manche.
1. Fried Libregts (1+1+3), 2 en 3. Jo van Dal en Bart van de Ven,
4. Louis Pardoel, 5. Toon van Son, 6. Lambert Toebak.
In de Wilhelminastraat:
Fried Libregts snelt in de
amateurwedstrijd naar de
overwinning.(Archief Fried
Libregts)

Het winnende duo bij de
amateurs: Fried Libregts
en zijn gangmaker.
(Archief Fried Libregts)

1963
Met een daverend applaus werd Bart van de Ven door de duizenden toeschouwers begroet, toen
hij in het gezelschap van Wim van Est en Huub Zilverberg het parkoers op de Vliedberg opreed.
Door voorzitter Piet Libregts van de plaatselijke wielerclub de Zwaluw werd Bart geroemd
vanwege zijn strijdlust, waarvan zijn overwinning in de grote wegwedstrijd München – Zürich
een gevolg was. Na een ererondje werd er een omnium verreden, waaraan ook Wim van Est en

Huub Zilverberg deelnamen. En na dit omnium kon Bart wederom een ereronde rijden, want hij
bevestigde zijn vorm door twee van de drie onderdelen te winnen. De tijdrit over één ronde was
voor Huub Zilverberg, die 2 min. 57,6 sec. liet optekenen. Bart van de Ven deed er precies een
seconde langer over en werd daardoor tweede voor Wim van Est. De afvalrace werd gewonnen
door Bart van de Ven voor van Est en Zilverberg en tenslotte bracht Bart ook de
klassementswedstrijd over 3 ronden op zijn naam.
Hierdoor werd de eindstand : 1. Bart van de Ven, 2. Wim van Est, 3. Huub Zilverberg

Huldiging van Bart van de Ven. V.l.n.r. Dorus van Dal, Huub
Zilverberg, Wim van Est, Piet Libregts, Riet van de Ven, Bart van
de Ven. Achter Piet Libregts staat Tinus de Groot. (Archief Bart
van de Ven)

Bart na afloop van het
omnium met de bloemen voor
de overwinnaar (Archief Rini
van de Ven)
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