
Op deze elftalfoto uit de eind jaren vijftig staan de volgende voetballende renners klaar  voor de aftrap: 
Staande v.l.n.r. Piet Libregts, Harrie van de Pol (’t Polleke), ??, Frans van Weert, Bart van de Ven, Jan van 
Engelen (de Snoek), Louis Pardoel, Adri Parijs, Tini Wolfs en zijn grote vriend Huub Boom (de Kwikkert). 
Zittend v.l.n.r. Gradje van Baardwijk, Jo van Dal, Jo Hulshoff, Fried Libregts en Frans Fitters. (part.coll.) 

In een sfeervol Kwikkert-stadion (indertijd gelegen aan de St. Catharinastraat) pakt keeper Fried Libregts de 
bal voor de spitsen van de tegenstander gevaarlijk kunnen worden. Tini Wolfs en Jo Hulshoff kijken opgelucht 
toe.  (Archief Fried Libregts) 

Het Rijke Vlijmense Wielerleven 
 

Renners op Wintersport 
 

In de vijftig- en zestiger jaren van de vorige eeuw werd er voornamelijk op de weg gereden. 
Het dichtstbijzijnde sportpaleis lag in Antwerpen, in Nederland zelf was er geen enkele 
overdekte wielerbaan en het veldrijden stond hier nog in de kinderschoenen. ’s Winters werd 
er dan ook vrijwel niet gefietst. Om het gewicht toch nog een beetje onder controle te houden 
(sommige renners kwamen wel tien kilo aan in de winter) stonden er wat andere 
sportactiviteiten op het programma. 
Dikwijls werden er voetbalwedstrijden tegen andere wielerverenigingen georganiseerd. 
Resultaten zijn ons onbekend, maar het leverde in ieder geval wel een aantal mooie 
elftalfoto’s op. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wintersport in Vlijmen. Op het voetbalveld achter het café van de Kwikkert (Huub Boom) verheugen de 
spelers zich op een hartverwarmende voetbalwedstrijd. 
Staande v.l.n.r. Piet Stuper (de Kik)s, Jan van de Linden, Harrie Kuijs (de Pip), Tini Wolfs, Louis 
Pardoel, Harrie van den Berg, Piet Libregts, Jan van Engelen (de Snoek), Harrie van de Pol (’t 
Polleke), Driek van de Wiel (de Gulik), Gradje van Baardwijk, Jo Hulshoff en Adri Parijs. 
Zittend v.l.n.r. Giel van de Wiel, Mari de Groot, ??, Fried Libregts, Frans Fitters, Frans van Weert, Sjef 
van de Wiel,Wout Vermeulen. (Archief Grad van Baardwijk) 

De Vlijmense renners kregen er maar geen genoeg van. Op deze foto uit de begin jaren zestig staan 
ze weer te trappelen om de wei in te mogen. 
Staande v.l.n.r Tinus (Bakker) de Groot, Giel en Sjef van de Wiel, Woutje Vermeulen, Fried 
Libregts, Bart van de Ven, Jan van de Griendt, Piet Libregts. 
Zittend v.l.n.r. Theo van Heeswijk, Nico Walravens, Rini Dekkers, Frans van Weert, Gradje van 
Baardwijk en Lambert Toebak. (part.coll.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Helvoirt, 1960: Een Elfstedenfinish, waar de jury niet aan 
meedeed! Wim van Heijst(rechts) kwam net iets eerder over de 
meet als Ad Russens, en dus werd hij tot winnaar uitgeroepen. 
(part.coll.) 

En het hield maar niet op!  Op deze foto uit de winter van 1964/1965 : 
Staande v.l.n.r. Gerard Hairwassers, Bart van Son, Manus van Vugt, Bart van de Ven, Huub Zilverberg en 
Fried Libregts. Zittend v.l.n.r. Nico van de Griendt, v.d.Heijden?, Jan van den Dungen, Cuijten?en ??. 
(Archief Manus van Vugt) 

Voor een ander contingent wielrenners, voornamelijk huizend in Haarsteeg, was het wielrennen 
juist de voorbereiding op het winterseizoen, omdat schaatsen hun hoofdsport was. 

Wim van Heijst was van deze lichting ongetwijfeld de 
sterkste component. Hij liet zich, zeker op het einde van 
het wielerseizoen, zo net voordat het schaatsseizoen 

begon, in menige koers van voren zien. De Ronde van de Vliedberg was zo’n beetje de koers 
waar hij steevast aantoonde klaar te zijn voor de strijd op de smalle ijzers. Toch won hij maar 
één koers, en wel in 1960 bij de nieuwelingen in Haaren. Maar dit ging wel een beetje op de 
‘schaatsmanier’. In 1956 kwamen in de Elfstedentocht vijf schaatsers (waaronder Dussense 
Anton Verhoeven) arm in arm over de eindstreep, omdat zij, na een hele dag samen strijd 



Nederlands Clubkampioenschap in Wijk bij Duurstede 1960: W.C. de Zwaluw aan het vertrek met een ploeg, 
waarin het schaatsgehalte vijftig procent is! Van links naar rechts: Bart van de Ven, Leo Coehorst, Tini van der 
Lee (in 1956 Elfstedenrijder en derde op het Brabants schaatskampioenschap), Wim van Heijst (Brabants 
kampioen schaatsen in 1963 en 1964), Wout van Heel en Jo van Heeswijk (reserve Kampioen van Brabant 
schaatsen in 1963).  (Archief Bart van de Ven) 

Bart van Son in de bocht. 
(Archief Jan van de Pol) 

geleverd te hebben, vonden dat zij eigenlijk allemaal winnaar moesten zijn. In de wedstrijd in 
Haaren moeten de koplopers hetzelfde idee gehad hebben. Ad Russens en Wim van Heijst 
gingen ook hier gearmd over de eindstreep. Maar omdat de juryleden Wim’s voorwiel net iets 
eerder over de streep zagen komen als dat van Ad, werd Wim tot winnaar uitgeroepen.    
 

 
Jo van Heeswijk en Bart van 
Son fietsten eigenlijk alleen 
maar als training voor het 
schaatsen. Als nieuweling reden 
beiden menige wedstrijd, 
waarbij Bart in 1963 in Berlicum 
wist te winnen. Jo’s beste 
prestatie was een derde plaats in 
de ronde van de Vliedberg in 
1961. Hun leermeester Willy 
van den Berk fietste ook menige 
wedstrijd, maar nooit in KNWU 
verband. Als ‘wilde’ wielrenner 
won hij nogal wat wedstrijden. 



Willy van den Berk alleen vooruit in een ‘wilde’ wedstrijd (1957 
Luijksgestel). (part.coll.)  

Tini van der Lee in training op de 
smalle ijzers. (Archief Tini van der 
Lee) 

Hometrainwedstrijden waren in de jaren vijftig populair in café de Sport van Pietje Gevers aan de Voordijk.  
Boven v.l.n.r. Gradje van Baardwijk, Fried Libregts (beiden met Piet Lutters), Bart van de Ven (met ?), Nico 
Walravens (met Nico Boom) en Pauw van Hezik (met Toon Steenbakkers). 
Onder v.l.n.r. Frans van Weert (met Nico Boom), Hans Kiviets en Manus van Vugt. 

Willy was ook de ontdekker van een Drunens schaatstalent: Tini van der Lee. 
Hoewel Tini altijd een fervent schaatser bleef, was zijn hoofdsport toch het wielrennen.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een andere discipline, die in de winters in die tijd veelvuldig 

voorkwamen, waren wedstrijden op de ‘rollen’ (hometrainer 
wedstrijden). Meestal ging het om het rijden van de snelste tijd 
over een of twee kilometer, die op een soort van klok achter de 
renners werd bijgehouden of werd de snelheid van de renner 
overgebracht op een rennerspoppetje dat op een miniatuurwielerbaantje rond reed. In sommige 
gevallen ging het om langeduurwedstrijden, en was de winnaar diegene, die het het langst 
volhield, en dat kon wel dagen duren. Dit soort wedstrijden werden meestal in café’s verreden, 
en leverde een aantal ‘specialisten’ op.  Hans Kiviets (de Knut) was zo’n specialist, die het in 
deze specialiteit nog tot wereldduurrecordhouder bracht.  

 

 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Bronnen : 

 Archief Bart van de Ven 
 Archief Frans van Weert 
 Archief Jan van de Pol 
 Archief Nico Walravens 
 Archief Fried Libregts 
 Archief Grad van Baardwijk 
 Archief Tini van der Lee 
 Archief Rini van de Ven 
 Archief Manus van Vugt 
 Willy van den Berk en het ‘schaatsdorp’ Haarsteeg, 2012, Gini van Wijk. 
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