Het Rijke Vlijmense Wielerleven

1974: Profronde van Vlijmen.
De amateurs ronden de bocht en
rijden vanuit de Vijfhoevenlaan
de kasseien van de Mommersteeg
op. Helemaal links Bas van
Lamoen. (foto Ad van Kessel)
De Profronden van Vlijmen
Naast de traditionele amateur Ronde van Vlijmen zijn er ook nog vier Ronden verreden voor
beroepsrenners. In 1962 was de Profronde nog een avondcriterium, maar de Ronden van 1972,
1973 en 1974 boden een volledig programma in de trant van de Acht van Chaam en het
indertijd eveneens befaamde Profcriterium van Ulvenhout. In navolging van de bovengenoemde
wedstrijden vond ook de Profronde van Vlijmen in de bouwvakvakantie plaats. Na drie
uitgaven bleek echter, dat het avontuur financieel onhoudbaar was voor wielerclub de Zwaluw.
In 1975 werd nog wel een etappe met zowel start als finish in Vlijmen van de Ronde van
Nederland mede georganiseerd, maar daarna werd de stekker er definitief uitgetrokken en
stonden er nimmer meer beroepsrenners aan het vertrek in een Ronde van Vlijmen.
1962, winnaar Piet Steenvoorden.
De eerste wielerronde van Vlijmen voor beroepsrenners (en
onafhankelijken) werd verreden op woensdagavond 6 juni
1962 op het klassieke Ronde van Vlijmen parcours.
Vijfenzeventig renners zorgden voor een mooi
wielergevecht. De als grote favoriet aangekondigde Leon
van Daele (in 1958 winnaar van Parijs – Roubaix) liet
helaas verstek gaan, maar er kwamen nog genoeg andere
grote renners aan het vertrek, zoals Wim en Piet van Est,
Michel Stolker, Henk Nijdam en de Belg Roger
Debreucker. Halverwege de wedstrijd ontsnapten vier sterke
renners : Michel Stolker, Henk Nijdam, Piet van Est en Lex
van Kreuningen. Veel ruimte kregen deze renners echter
niet en tegen de samenwerkende krachten van het peloton,
waarin ook Bart van de Ven het zware werk niet schuwde,
konden zij het niet bolwerken. De zege werd tenslotte
betwist in een massale eindsprint met zo’n vijftig renners.
Hierin trok Piet Steenvoorden voor
Joop van de Putten en Wim van Est
Piet Steenvoorden (1935 – 1989) won als amateur al
aan het langste eind. Plaatselijk
eerder twee keer in Vlijmen: in 1956 als etappewinnaar
in de Ronde van Brabant en in 1957 de ‘klassieke’
Ronde van Vlijmen. (part.coll.)

favoriet Bart van de Ven werd uiteindelijk 22ste.
Uitslag beroepsrenners: 1. Piet Steenvoorden, 85 km. in 2.14.29,6, 2. Joop van de Putten,
3. Wim van Est, 4. Piet van Est, 5. Piet Damen, 6. Piet Rentmeester, 7. Theo Sijthoff, 8. Jacques
van de Klundert, 9. Henk Nijdam, 10. Joop Captein, 22. Bart van de Ven
1972, winnaar Cees Koeken
Onder leiding van Zwaluw- secretaris Tinus Nicols
werden bergen werk verzet om de Profronde tot een
jaarlijks terugkerend evenement te maken, en hiertoe
werd met bierbrouwerij Skol werd een 5-jarig contract
afgesloten. In 1972 werd op 12 juli dan ook een
volledig dagprogramma afgewerkt met Aspiranten,
Nieuwelingen, Amateurs en Beroepsrenners. De Ronde
werd ditmaal niet verreden op het klassieke Ronde van
Vlijmen parcours. Start en Finish vonden plaats in de
Verdilaan. De Ronde liep verder over de
Vijfhoevenlaan naar de Mommersteeg, en vervolgens
via de Akkerstraat, Julianastraat en Prins Bernhardlaan
terug naar de Verdilaan.
Het was op deze woensdag prachtig weer en mede door
het mooie affiche kon het Brabants Dagblad noteren,
dat er 5000 bezoekers waren. Helaas voor de
organisatie waren deze niet allemaal de kassa
gepasseerd. Maar sportief gezien was deze Profronde
wel degelijk een succes! Bij alle categorieën werd er
volop strijd geleverd en werd er wielersport van de
Cees Koeken (1948) werd in 1970
Nederlands Kampioen bij de
amateurs. Als beroepsrenner won
hij in 1972 een rit in de Ronde
van Spanje, maar daarna haakte
hij voortijdig af. (part.coll.)

bovenste plank vertoond.
Trekpleisters waren de
nummers een en twee uit
de Tour de France van
1968: Jan Janssen en
Herman van Springel,

alsmede de net uit de Tour
teruggekeerde Leo Duijndam en
Cees Koeken.

Herman van Springel
was een van de grote
trekpleisters.(part.coll.)

Na de gebruikelijke plaagstootjes
nam een vijftal renners, te weten
Leo Duijndam, Jos van Beers, Harm
Ottenbros, Cees Stam en Piet de Wit
half koers een voorsprong van 30
seconden. Onder leiding van
Herman van Springel formeerde
zich wat later een groepje
achtervolgers, dat het gat echter niet
kon dichten. Toen de koplopers het peloton dubbelden, brak het
tempo en op twintig kilometer van
Cees Koeken wint op één been
van Piet de Wit. Daarachter in
het zwart (op een ronde)
cultrenner Wout van den Berg
(StadsArchief)

het einde wist ook de tweede groep aan te sluiten. Herman van Springel trachtte de beslissing te
forceren, maar Cees Koeken counterde en de Belg zag zijn poging stranden. De daaropvolgende
aanval van Piet de Wit was meer succesvol. Alleen Cees Koeken was opnieuw attent en samen
namen ze snel een voorsprong, die voor de rest van de kopgroep niet meer te overbruggen was.
Voor de rappe Cees Koeken was Piet de Wit in de eindsprint geen partij.
Vlijmen, 1972, het erepodium bij de
amateurs. V.l.n.r. Bas van Lamoen
(2de), Henk Smits (1ste), rondemiss
Hanneke Nicols en Harrie
Lunenburg (3de). Erg vrolijk zijn de
coureurs niet, alleen bij de
rondemiss kan er een lach af.
Winnaar Henk Smits (1947) trad
nooit toe tot de rangen der
beroepsrenners. Als amateur won hij
in 1974 zowel de Ronde van Luik als
de Ronde van Namen. (Archief Bas
van Lamoen)
Zes renners maakten de
dienst uit in het veld van
ruim honderd amateurs.
Voor het zover was, waren er echter heel wat spectaculaire ontsnappingen ondernomen, en tot
drie ronden voor het einde was een uitslag nog niet te voorspellen. Toen ontstond een kopgroep
van zes renners, waaruit in de laatste ronde Harrie Lunenburg wist te ontsnappen. Henk Smits
sprong de vluchter na en liet hem meteen ter plaatse. In de strijd om de tweede plaats moest
Lunenburg zelfs nog het hoofd buigen voor plaatselijk favoriet Bas van Lamoen.
Uitslagen:
Professionals: 1. Cees Koeken, 100 km. in 2.18.50, 2. Piet de Wit, 3. Leo Duijndam, 4. Harm
Ottenbros, 5. Eddie Peelmans, 6. Tony Gakens, 7. Jan Serpenti, 8. Jos van Beers, 9. Cees Stam,
10. Herman van Springel, 27. Jan Janssen.
Amateurs: 1. Henk Smits, 80 km. in 1.50.05, 2. Bas van Lamoen, 3. Harry Lunenburg, 4. Rudi
Liebrechts, 5. Theo Joore, 11. Piet Kuijs.
Nieuwelingen: 1. Ad Verstijlen, 50 km. in 1.09.38, 2. Gerard Muilwijk, 3. Frits Pirard, 4. Jan
Ruckert, 5. Michel Jacobs, 9. André van Elten.
Aspiranten: 1. Bart van Est, 25 km. in 0.35.40, 2. Peter Valentijn, 3. Adri Verhuijzen, 4. Eddie
Geserick, 5. Dick Willigenburg.

1973 winnaar Bas Hordijk

Bar en boos weer tijdens de Profronde van Vlijmen van 1973: Terwijl de toeschouwers
zich onder parapluis verschuilen tegen de regen, trekken de amateurs onder aanvoering
van Piet van Katwijk door de Vijfhoevenlaan. (Archief Piet Kuijs)
Was het rennersveld in 1972 reeds goed te noemen, in 1973 werd er nog een schepje bovenop
gedaan. Dit resulteerde in het contracteren van Felice Gimondi en de Belgen Rik van Linden en
Julien Stevens. Verder was het programma uitgebreid met de categorie Liefhebbers.
Pluvius was het organiserende de Zwaluw op deze woensdag 11 juli helaas niet erg goed
gezind, want bij tijd en wijle viel de regen met bakken uit de
hemel. De regenverzekering redde op deze dag de
organisatie, ondanks het feit dat er toch nog altijd zo’n 2000
betalende bezoekers waren. De wedstrijden brachten voor
het publiek gelukkig weer de nodige spanning zodat die
tenminste tevreden huiswaarts konden keren.
De Italiaanse campionissimo Felice Gimondi eiste de eerste
premies op, maar daarna werd het initiatief in de wedstrijd
Bas Hordijk (1952-1977) was bij de nieuwelingen en de
amateurs vooral door zijn scherpe sprint een veelwinnaar.
Ook bij de beroepsrenners won hij tal van wedstrijden.
Zijn voornaamste overwinning bij de beroepsrenners is
een etappe in de Ronde van Nederland van 1976. In 1977
stierf hij ten gevolge van een hartstilstand tijdens de ronde
van Santpoort. (part.coll.)

Felice Gimondi, Wereldkampioen, winnaar van o.a. de Tour de France, de
Giro d’Italia (3x), de Vuelta d’Espagna, Parijs-Roubaix, Milaan-San
Remo, de Ronde van Lombardije (2x) en Parijs-Brussel (2x) is
ongetwijfeld de grootste renner die ooit in Vlijmen aan het vertrek stond.
(part.coll.)
overgenomen door Hennie Kuiper en Jos van Beers, die een halve minuut
voorsprong pakten op
het peloton.
Halfkoers werden de
twee weer ingerekend
en meteen daarna
vormde zich een
nieuwe kopgroep van
zeven renners: Willy
Debosscher, Wil de
Vlam, Jan van
Katwijk, Henk
Benjamins, Jan
Serpenti , Cees Stam
en Bas Hordijk. De
Amper twee weken beroepsrenner, maar de eerste
samenwerking in deze groep was
winst is al binnen: Bas Hordijk is Jan van Katwijk
meteen goed en de voorsprong
en Wil de Vlam meters de baas. (StadsArchief)
groeide dan ook tot boven de minuut.
Dagblad)
In
de eindsprint was de kersverse professional Bas Hordijk zijn medevluchters enkele meters te
snel af.
De eerste kilometers van de amateurskoers waren
levensgevaarlijk. Het water viel met bakken
tegelijk uit de grijsgrauwe hemel, en vooral het
gedeelte van het parcours met de kasseitjes was
spiegelglad. Het gevolg was, dat er elke ronde wel
glij- en valpartijen waren en er renners bij bosjes
uitvielen. Misschien wel juist daarom werd er
vanaf het startschot volop strijd geleverd.
Halfkoers viel uiteindelijk de beslissende slag. Er
ontstond een kopgroep van zeven renners,
bestaande uit Jantje Bakker, Henk Botterhuis, Theo
Smit, Jan Ruckert, Jos Swinnen, Theo Oudshoorn
en thuisrijder Piet Kuijs. Doordat Jos Swinnen
onderuit ging, brak de kopgroep. Piet Kuijs, Theo
Oudshoorn en Jan Bakker gingen door en wat later
kwamen Jos Schipper en Ad de Jongh nog
aansluiten. Jan Bakker stal de show door na
materiaalpech na een rondenlang gevecht weer terug
te keren bij de leidersgroep. Met nog zes ronden te
rijden opende Jos Schipper de aanval, maar hij
kreeg geen ruimte. De poging van Piet Kuijs en
Theo Smit had meer succes. Het duo bleef uit de greep van de rest van de kopgroep, waarna
1973: Het erepodium bij de amateurs,
v.l.n.r. voorzitter Sjef van de Wakker,
Theo Smit, Piet Kuijs en Harrie
Lunenburg. (Archief Piet Kuijs)

Piet Kuijs na lange jaren de overwinning weer in Vlijmen hield door in de sprint af te rekenen
met de toch ook niet trage Theo Smit.

Uitslagen:
Beroepsrenners: 1. Bas Hordijk, 100 km. in 2.12.04, 2. Wil de Vlam, 3. Jan van Katwijk, 4.
Willy Debosscher, 5. Jan Serpenti, 6. Henk Benjamins, 7. Cees Stam, 8. Jos van Beers, 9. Cees
Priem, 10. René Pijnen, 11. Hennie Kuiper, 12. Harm Ottenbros, 29. Felice Gimondi.
Amateurs: 1. Piet Kuijs, 100 km. in 2.08.18, 2. Theo Smit, 3. Harrie Lunenburg, 4. Jos
Schipper, 5. Theo Oudshoorn.
Nieuwelingen: 1. Michel Jacobs, 48 km. in 1.08.05, 2. Leo van Vliet, 3. Peter Valentijn, 4. Eric
Visschers, 5. John van Herwerden.
Aspiranten: 1. Hans Plugers, 25 km. in 35.14, 2. Louis Jansen, 3. Cees van Venrooy, 4. Jan
Thijs, 5. Simon Snijders.
Liefhebbers A: 1. Tonnie Mansvelders, 35 km. in 35.49, 2. Cees van Helvoort, 3. Simon
Rijnink, 4. Siem Kalee, 5. Joop van Geest.
Liefhebbers B: 1. Harrie Timmermans, 25 km. in 35.34, 2. Jan Plantaz, 3. Jos Kivits, 4. Jan
Nolten, 5. Gerrit van Doren.
1974 winnaar Freddy Maertens
Op 14 juli 1974 werd voor de derde maal een groot wielergala
georganiseerd. Omdat de bouwvakvakanties verzet waren, viel deze datum
hierbuiten. Achteraf bezien was het misschien beter geweest ook de
wedstrijddatum te verzetten. Het weer was deze keer wel goed, maar het in
grote getale verwachtte publiek bleef weg. De echte wielerliefhebbers
zullen hier spijt van gehad hebben, want vooral bij de amateurs en de profs
werd er vanaf het begin tot het einde
gevochten voor de zege.
Frans Verbeek concentreert
zich voor het vertrek.
(foto Ad van Kessel)
Freddy Maertens (1952), won in totaal 370 wedstrijden en als
beroepsrenner maar liefst 220 koersen. Hij werd twee keer
wereldkampioen (1976 en 1981) en eenmaal Belgisch
kampioen in 1976, veroverde drie keer de groene trui in de
Tour de France (en won in totaal 15 etappes), pakte zeven
etappes in de Giro d’Italia en won de Vuelta d’Espagna in
1977 met winst in 13 van de 20 etappes! Verder schreef hij o.a.
de Amstel Gold Race (1976), Parijs-Tours (1975), het
kampioenschap van Zürich (1976), Parijs-Brussel (1975),
Gent- Wevelgem (1975 en 1976), de Henninger Turm (1976),
de Omloop van het Volk ( 1977 en 1978), de Ronde van België
(1975), Parijs-Nice (1977), de Grote Prijs der Natiën (1976)
en de Trofeo Baracchi (1976 met Pollentier) op zijn palmares.
Daarnaast won hij de Wereldbeker (Super Prestige Pernod) in
1976 en 1977. Wie durft er nog te zeggen, dat dit geen grote
kampioen was?

De zegevierende aankomst van Freddy Maertens, die daarna nog even uitrijdt in de
Verdilaan. (StadsArchief en foto Ad van Kessel)
Bij de profs stond het sterke duo Freddy Maertens en Frans Verbeek aan het vertrek. Twee
internationale toprenners, die de Ronde van Vlijmen kwamen opluisteren. Dat Maertens niet
alleen naar Vlijmen gekomen was om startgeld op te strijken bleek al gauw. Na wat inleidende
schermutselingen waarbij onder andere Hennie Kuiper en René Pijnen, Tino Tabak en neo-prof
Jos Schipper betrokken waren, viel na 55 kilometer koers de beslissende slag. Met nog 37
ronden te rijden gingen Van Sweevelt en Tabak na een premiesprint door. Eerst Maertens, en
daarna Haritz en weer wat later Rosiers en Van der Leeuw sloten aan en zo kon de finale gaan
beginnen. De 22-jarige Vlaming Freddy Maertens, alom beschouwd als de opvolger van
wielerkeizer Eddy Merckx en dus de kroonprins van het wielrennen, liet zijn gezellen met nog
acht ronden oftewel twaalf kilometer te rijden achter, en soleerde naar zijn 26ste overwinning
van het seizoen. Met hem kreeg de Vlijmense prof-ronde een klinkende naam op de nog prille
erelijst. Twee-en-twintig seconden na hem versloeg Roger Rosiers Tino Tabak in de strijd om
de tweede plaats.
Piet Kuijs met Henk
Mutsears aan het wiel
op weg naar zijn tweede
opeenvolgende zege in
de Ronde van Vlijmen
(Archief Piet Kuijs)

Piet Kuijs deed Freddy Maertens voor
hoe het moet. De ereronde wordt
gereden met neefje en nichtje en
toenmalige vrouw Nelly. (foto’s Ad
van Kessel)

Zoals gebruikelijk werd er in de amateurwedstrijd van start tot finish gevlamd. Halfkoers
ontstond een kopgroep van negentien renners, die wat later nog met zes eenheden werd
uitgebreid. Diverse demarrages van onder andere Henk Lubberding en Bas van Lamoen leden
schipbreuk. Met nog 15 ronden voor de wielen slaagden Henk Mutsears en plaatselijk favoriet
Piet Kuijs erin een beslissend gat te slaan. In de eindsprint wees Piet Kuijs Henk Mutsears
gedecideerd terug en behaalde zo voor de tweede maal in successie de zege in eigen huis.
Uitslagen:
Professionals: 1. Freddy Maertens, 100 km. in 2.31.09, 2. Roger Rosiers, 3. Tino tabak, 4.
Gunther Haritz, 5. Guido van Sweevelt, 6. Theo van der Leeuw, 7. Jan Krekels, 8. Jan van
Katwijk, 9. Louis Westrus, 10. Jos Schipper, 11. Hennie Kuiper.
Amateurs: 1. Piet Kuijs, 80 km. in 2.02.35, 2. Henk Mutsears, 3. Harrie Lunenburg, 4. Wiel de
Ruijter, 5. Henk Botterhuis, 11. Bas van Lamoen, 12. Ben Libregts.
Junioren: 1. Siete Akker, 60 km. in 1.31.02, 2. Peter Valentijn, 3. Jan Olde Meule, 4. Guus
Bierings, 5. Krijn St. Nicolaas.
Nieuwelingen: 1. K. Janszen, 30 km. in 46.50, 2. Rik Tijhuis, 3. W. de Bruijn, 4. Van
Teteringen, 5. Sjaak Pieters.
Liefhebbers A: 1. Tonnie Mansvelders, 38 km. in 55.17, 2. W. Wielhouwer, 3. G. Plieger, 4. B.
ter Harmsel, 5. S. van Dongen, 8. Arie van Beek, 10. Ad van Delft
Liefhebbers B: 1. Carpentier (B), 30 km. in 47.40, 2. W. van Dok, 3. Jos Kivits, 4. H.
Timmermans, 5. A. Kalee.
1975 winnaar Wilfried Reybrouck
Ondanks het vijfjarig contract met SKOL was de prof-Ronde van Vlijmen ter ziele gegaan.
Maar voor de wielerliefhebbers was het echter nog wel
smullen, want op 24 augustus 1975 was Vlijmen zowel startals finishplaats van een etappe in de profronde van
Nederland. Op deze mooie zondag werd tijdens deze rit ook
nog een wedstrijd op het aankomstparcours verreden voor
amateurs.

Wilfried Reijbroeck (1953)
tijdens de huldiging in
Vlijmen. In 1974 won hij de
eerste etappe in de Giro
d’Italia (Wielersport)

Voor het vertrek: Hennie Kuiper, Didi Thurau en Joop
Zoetemelk maken zich op voor de lange tocht door
Brabant. (foto’s Ad van Kessel)
De profs die ’s-morgens reeds voor de nodige sfeer op het
Plein en omstreken zorgden, gingen op weg voor het
volbrengen van een 230 kilometer lange etappe door Zuid- en

West-Brabant. Later op de dag begon het gestaag te regenen. Het in grote getale opgekomen
publiek trotseerde dit hondenweer echter om getuige te zijn van zowel de start als de finale van
deze etappe. De Spanjaard José Casas sprong vanuit het vertrek weg en had in Helvoirt, na
amper tien kilometer koers, al een voorsprong van 45 seconden. In Oisterwijk, toen de

Wilfried Reijbroeck is op de gladde kasseitjes van de Akker de snelste voor Don Allan en
Gerben Karstens. Domingo Perurena is na Ludo Peeters de eerste van de achtervolgers (in zijn
spoor Jan van Katwijk). (foto’s Ad van Kessel)
voorsprong al tot anderhalve minuut was opgelopen, ging de Australiër Don Allan in de
achtervolging. Na 53 kilometer koers kwam Allan bij Casas en in Zundert, na 100 kilometer
koers, hadden zij hun voorsprong opgedreven tot bijna acht minuten. In Roosendaal wachtte de
rennerskaravaan een onaangename verrassing. Waarschijnlijk was er hier niet op de Ronde van
Nederland gerekend, want op de kruispunten stonden er amper of geen agenten en het verkeer
raasde gewoon door. Het peloton was ondertussen op gang gekomen en nadat de leiders waren
gegrepen, viel dit op de spekgladde kasseien van de Hel van Moerstraten in meerdere stukken
uiteen. Op kop kwamen 45 coureurs. Vanuit deze groep maakte zich in Zwingelspaan (na 150
kilometer koers) achttien renners los. Zij namen in korte tijd een minuut voorsprong en werden
niet meer achterhaald. Op vijf kilometer van de streep trachtte de Belg Guido van Sweefelt de
overwinning naar zich toe te halen, maar vooral door toedoen van Didi Thureau werd hij weer
tot de orde geroepen. In de straten van Vlijmen zorgde de jonge Belg Wilfried Reybroeck voor
een grote verrassing door de sprint te winnen. Net voor de streep werd Don Allan (die dus zo’n
150 kilometer in de aanval had gereden) gepasseerd. Dat het parcours erg selectief geweest was,
bleek wel uit de druppelsgewijs binnenkomende renners. Het peloton was volkomen uit elkaar
geslagen. Oranje-trui drager Gerard Vianen behield de leiding in het algemeen klassement.
De nummer vier van de
dag Frans Verbeek rijdt
uit op de kasseitjes van
de Akker (foto Ad van
Kessel)

Het drama Francissen in beeld. Hulpverleners
snellen toe, terwijl de achtervolgers de andere kant
van de straat opzoeken.
Bas van Lamoen grijpt een paar ronden later de
zege. (foto’s Ad van Kessel)
De amateurwedstrijd eindigde in een anti-climax. Al na vier
ronden ontsnapte Gerard Tabak, die spoedig gezelschap
kreeg van Bas van Lamoen, Frans Francissen en Giel van de
Sterren.
Al vlug bleek, dat de vier sterksten van het deelnemersveld
zich verenigd hadden, want zij zouden niet meer achterhaald
worden. Vijf ronden voor het einde demarreerde Frans
Francissen. Snel uitlopend op zijn oud-medevluchters, leek
hij op weg naar een onbetwiste overwinning. Een
onvoorzichtig overstekende jeugdige toeschouwer zorgde
echter voor een onvermijdelijke botsing. De gevolgen waren
verschrikkelijk. Beiden moesten per ambulance worden afgevoerd naar het Willem-Alexander
ziekenhuis in Den Bosch, waar bleek, dat Francissen eraf was gekomen met een lichte
hersenschudding. De dertienjarige jongen hield een zware hersenschudding over aan het
incident. In de wedstrijd nam Bas van Lamoen het initiatief over, liet op zijn beurt Gerard
Tabak en Giel van der Sterren achter zich, en soleerde naar een overwinning, waar hij eigenlijk
al niet meer op gerekend had.
Uitslagen:
Derde rit Ronde van Nederland, Vlijmen – Vlijmen: 1. Wilfried Reybrouck, 230 km in 5.46.00,
2. Don Allan, 3. Gerben Karstens, 4. Frans Verbeeck, 5. Jos Jacobs, 6. Cees Priem, 7. Op de
Beeck, 9. Eddy Peelman, 10. Willem Peeters, 11. Didi Thurau, 12. Cees Bal, 13. Tino Tabak,
14. Gerard Vianen, 15. Joop Zoetemelk, 16. Roger Rosiers, 17. José Casas, 18. Ludo van
Stayen, 19. Ludo Peeters, 20. Domingo Perurena.
Amateurs: 1. Bas van Lamoen, 90 km. in 2.12.50, 2. Gerard Tabak, 3. Giel van de Sterren, 4.
Jan Feiken, 5. Gerrie Muilwijk, 18. Jack van de Wakker, 20. Tini Verkooyen

Bronnen :
 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, Brabants
Dagblad.
 Wielersport.
 Een eeuw Nederlandse Wielersport, 1980, Wim
van Eyle.
 Velo-Gotha, 1984 en 2005, René Jacobs,
Hector Mahau, Harry van den Bremt e.a.
 Foto’s Ad van Kessel
 Centrum Ronde van Vlaanderen, Oudenaerde
(B)
 Archief Piet Kuijs
 Archief Bas van Lamoen
 Archief Bart van Lamoen
Oude gloriën aan het dranghek:
Tini Wolfs en Jo van Engelen (de
Puk) bespreken het koersverloop
en wachten op de aankomst van
de renners in de Ronde van
Nederland. (foto Ad van Kessel)

Freddy Maertens aan het vertrek
van de Ronde van Vlijmen in
1974, die hij zou winnen.
Helemaal rechts in Raleigh-trui
Bas Hordijk, die een jaar eerder
(1973) winnaar was. (foto Ad van
Kessel)
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