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Epiloog

Een stukje Vlijmen anno 2014: nog altijd een koppig dorp aan de poort van de
Langstraat.
(foto Ad van Kessel)
Deze aflevering is – in ieder geval voorlopig - de voorlaatste in de serie ‘Het Rijke Vlijmense
Wielerleven’. Voorlopig, omdat we nooit weten, wat er onverhoopt uit het verleden nog
opduikt, en ook voorlopig, omdat er weer een nieuw wielerseizoen aankomt. En hierin zouden
best wel eens een of meerdere nieuwe hoofdstukken aan Het Rijke Vlijmense Wielerleven
toegevoegd kunnen worden. De volgende en laatste aflevering is meer statistisch van aard:
hierin komen alle uitslagen van de in en rondom (groot) Vlijmen verreden wielerronden en
aankomsten nog eens aan de orde.
Vlijmense Wielermonumenten
Een wielerdorp als Vlijmen zou geen wielerdorp zijn zonder wielermonumenten.
Maar toch: wie er geen oog voor heeft, die moet echt gaan zoeken. Voor de ware liefhebbers
zetten wij ze op een rijtje.
Monument van de Ronde
De Ronde van Vlijmen is geschiedenis en veel van de herinneringen vervliegen in de tijd.
Wat stoffelijk nog rest zijn de vervaagde contouren van de eindstreep.
Letterlijk de eindstreep van wat eens een Klassieker was : de Ronde van Vlijmen.
In een dorp met een wielerhistorie als Vlijmen zou deze eindstreep eigenlijk uitgeroepen dienen
te worden tot cultureel erfgoed. Wie in het College van B en W of het Gemeentebestuur neemt
hierin zijn verantwoordelijkheid en het initiatief om de eindstreep van de roemruchte Ronde van
Vlijmen voor “eeuwig” te conserveren?

Dit is alles wat rest van de eens zo fameuze Ronde van Vlijmen :
Een vervaagde eindstreep, langzaam steeds verder verdwijnend in de tijd !
Nog even en dan rest er niets meer van de roemruchte Ronde van Vlijmen, zelfs niet eens
meer een herinnering !
(Foto: Ad van Kessel)
Monument van de Kampioen

De Lars-boom: wel zichtbaar, maar meteen ook het meest onopvallende monument in de Wielersport!
(foto’s Ad van Kessel)
Vlijmen heeft veel kampioenen gekend. Voor de allerlaatste kampioen werd bij het behalen
van zijn (tot nu toe) laatste wereldtitel een monument geplaatst op de Wolput, en wel op het
grasveldje op de kruising met de Groen van Prinsterenlaan. Maar dit monument is met afstand
het minst opvallende in de wielersport. Je moet echt weten, dat de beukenboom met plaquette
daar speciaal zijn ‘neergeplant’ ter ere van het behalen van de wereldtitel in het veldrijden bij
de elite (beroepsrenners) in 2008 door Lars Boom. Wie van de vele dagelijkse voorbijgangers

zal er een blik werpen op de beukenboom - laat staan op de in het gras voor de boom vrijwel
onzichtbare plaquette – en daarbij nog eens terugdenken aan een van de meest glorieuze
momenten uit de Vlijmense wielergeschiedenis?
Monument van het onverzettelijke Vlijmen
Kasseien staan synoniem voor
onverzettelijkheid: het is geen
wonder dat Parijs – Roubaix de
Koninginneklassieker is en de
Ronde van Vlaanderen staat voor de
strijdlust van de ware Flandrien !
Maar helaas, alleen in Nieuwkuijk
en Haarsteeg liggen ze nog, de
kasseitjes in de Hoofdstraat. Door
een of ander dom besluit zijn deze
in Vlijmen allang verdwenen.
Waarmee meteen ook het karakter
van het wielerdorp veranderde. En
1975, aankomst van de Ronde van Nederland in
Vlijmen, met op de foto de Belgische vedette Frans
Verbeeck. Toen lagen ze er nog, de kasseien in de
hoofdstraat (de Akker), die sterk bepalend waren voor
het karakter van Vlijmen!
(foto Ad van Kessel)

het er misschien wel mede de
oorzaak van is, dat zich na Lars
Boom geen nieuwe kampioenen
meer aandienen?

Toch nog een prachtig stukje kasseiweg in Vlijmen, naamloos gelegen net over de
Kennedybrug langs de voormalige oude spoorbaan. Bij het aanbieden van de
kampioenenboom aan Michael van Gerwen bij zijn huldiging naar aanleiding van het behalen
van de wereldtitel darts, sprak burgemeester Jan Hamming over de aanleg van een
‘kampioenenbos’.
Tip voor de Vlijmense bestuurder(s): plant deze kampioenenboom samen met die van Lars
langs deze kasseiweg en geef deze prachtige strook nou eens een echte wielernaam! ParijsRoubaix heeft het Bos van Wallers. Waarom Vlijmen dan niet het ‘Bos van Vlijmen’, waarin
het ‘Vlijmense Kampioenen Pad’ ligt? Heusden droom nu eens niet, maar doe! (part.coll.)

De Ronde in foto’s, vroeger en nu.
De klassieke Ronde van Vlijmen, zoals deze het meest verreden is, had de start en aankomst ter
hoogte van het oude Gemeentehuis of Hotel Prinsen in de Julianastraat, en liep via de
Wilhelminastraat en de Akkerstraat terug naar de Julianastraat. In de volgende serie foto’s
worden steeds op een bepaald punt van het parcours een vroegere en de huidige situatie
vergeleken.

1 = Start en Finish 2 = Hoek Julianastraat – Wilhelminastraat 3 = Hoek
Wilhelminastraat 4 = Hoek Wilhelminastraat – Akkerstraat 5 = Hoek Akkerstraat Julianastraat

1968 : Nieuwelingen aan het vertrek (1)
2014
(te herkennen zijn Bep Alosery (links), daarnaast Nico van Beijnen, Cees van Helvoort (in
rose trui) en Ad van Delft (geheel rechts)

1979 : De kopgroep net voorbij de finish (1)
(v.r.n.l. Leo Bevers, Mado Roelofs en Piet Kuijs)

2014

1980 : De achtervolgers bij het Lieve Vrouwe hoekje (2)
(Ben Libregts voor Henk van Deutekom)

2014

1969 : De kopgroep rijdt de Wilhelminastraat in (2)

2014

1969: Het peloton volgt even later (2)

2014

1963 : De kop snelt door de Wilhelminastraat (3)

1963 : En ook de staart van het peloton (3)

1970: Bocht (3)

2014

2014

2014

1980: Bocht (3) v.l.n.r. Ben Libregts, Henk van Deutekom,
Bas van Lamoen en Jan Klomp

2014

1980: Een grote groep in de Wilhelminastraat (3 – 4) middenin Piet Kuijs

2014

1980: Ontsnappingspoging in de Wilhelminastraat (3 – 4)
V.r.n.l. Jan Ackermans, Bas van Lamoen, Harrie van Pierre en Piet Kuijs.

2014

1970: Bocht Wilhelminastraat – Akkerstraat (4)

2014

1965: Bocht (4)

2014

1970: Bocht (4)

2014

1954: Akkerstraat (4 -5) Jos Kivits en Bart van de Ven

2014

1962: Bocht (5) Op kop Nico Walravens

1965 Julianastraat (5 – 1)

Omstreeks 1953 Julianastraat (5 – 1)
v.l.n.r. Grad van Baardwijk,
Giel Kuijs en Harrie van Eggelen (de Potter)

2014

2014

2014

Rond 1950 Julianastraat (5 – 1) Het peloton komt door de finish

2014

1957: Julianastraat (1) Tini Wolfs wint de derde etappe in de Ronde van Brabant

2014

1969: Julianastraat (1) De grote groep passert de finish

2014
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