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Clubkampioenen
In 1948 bevond de Italiaan Fausto Coppi zich
op het toppunt van zijn carrière en alom werd
hij beschouwd als de beste renner van dat
ogenblik. Op achtentwintigjarige leeftijd was hij
niet alleen de heersende wereldkampioen op de
achtervolging, maar ook de houder van het
werelduurrecord en ook nog de trotse winnaar
van de Giro d'Italia (2x), Milaan - San Remo
(2x), de ronde van Lombardije (2x) en de Grote
Prijs der Natiën (2x).
Echter, op de winderige avond van de 25ste
augustus 1948 werd deze wielergod in een
zinderende finale op de Amsterdamse
Olympische stadionbaan geklopt door een
ontketende Gerrit Schulte, die met het behalen
van de wereldtitel Achtervolging de kroon op
zijn carrière zette. Deze wereldtitel wekte
zoveel enthousiasme op, dat het de rechtstreekse
aanleiding werd tot de oprichting van de
R.K.B.W.C. Gerrit Schulte. Zodoende kwam
Den Bosch acht jaar na het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog en het opheffen van de
wielerclubs Swift, Unica en S.U.C. (SwiftUnica-Combinatie) weer in het bezit van een
25 Augustus 1948,Olympisch Stadion
wielervereniging.
Amsterdam:Wereldkampioen Gerrit Schulte
Op 30 juni 1951 kreeg Den Bosch nog een
ontvangt de felicitaties van de geklopte Fausto
tweede wielervereniging. Eén van de
Coppi (foto La Gazetta dello Sport)
trainingsavonden van BWC Schulte op een
parcours bij en door Engelen liep uit op een grote knokpartij. De aanstichters van het gevecht
mochten blijven, maar een aantal renners van buiten Den Bosch werd uitgesloten van de
vereniging, omdat zij rake klappen hadden uitgedeeld. Deze besloten hierna zelf een wielerclub
op te richten. En zo werd in het schuurtje van de familie Toebak in Engelen, waar deze renners
zich omkleedden, de "Bossche wielerclub De Zwaluw" een feit. Dezelfde Henk Briek, die in

Wielerclub De Zwaluw, van origine een
Bossche club (Archief Rini van de Ven)

Maar verkaste al vlug (1955) naar Vlijmen naar het café van Toon ‘de Noest’ van
Vugt, later café De Sport van Pietje Gevers (Echo van het Zuiden)

1948 BWC Gerrit Schulte oprichtte, werd de eerste voorzitter en verder bestond het clubje uit
de renners Lambert Toebak, de gebroeders Louis en Jo en neef Gijs Pardoel, Karel v/d Heuvel,

Stehman en Van Willigen. Maar pas jaren later, in 1954 toen de club zich aansloot bij de
KNWU, werd BWC De Zwaluw officieel erkend. Alhoewel ‘De Zwaluw’ nog heel lang de
‘Bossche’ wielerclub (BWC) bleef heten (zeker tot eind zeventiger jaren), bleef het niet lang
een Bossche club. In juli 1955 vestigde De Zwaluw zich in het clubhuis Café A. (=Toon) van
Vugt (bijnaam ‘de Noest’) in de Meliestraat in Vlijmen, dat een jaar later alweer overgenomen
werd door Pietje Gevers.
Zo net na de oorlog werden er nog niet veel open
wedstrijden georganiseerd. In de beginjaren vijftig
waren er rondom Den Bosch precies zeven echte
wegwedstrijden. Dit waren de Ronden van het
Plantsoen en de Veemarkt, beide in Den Bosch en de
Ronden van Boxtel, Vlijmen, St. Michielsgestel, Den
Dungen en Berlicum. Samen vormden deze het district
Den Bosch (later Zuid II) met als consul de heer J.P.
van Bruggen. De jury uit die tijd bestond uit Co van
Zandvliet, de Vlijmense oud-renner Henk van Overdijk,
Harry Meys en nog een Vlijmenaar, Cor van der Ham.
Speaker was Martin van Daal.
Johan Verlinden was de eerste
Vlijmenaar die een kampioenschap
veroverde. In 1889 werd hij
clubkampioen van de Bossche
Wielrijderskring (StadsArchief)

Ook het aantal wielerverenigingen in de
regio Den Bosch was nog minimaal.
Buiten de BWC Gerrit Schulte en De
Zwaluw waren er nog drie andere
wielerclubs in de regio: WC De Meijerij
(1947) uit Sint-Michielsgestel, OWC De
Komeet (1948) uit Oss en WC Olympia
(1949) uit Waalwijk.
Omdat er dus nog niet
Henk van Overdijk werd in 1934 clubkampioen van de
Oisterwijkse wielerclub ‘Steeds Vooruit’ (part.coll.)
zo heel veel
wedstrijden waren,
werden er door WC De Zwaluw regelmatig clubwedstrijden georganiseerd,
waarbij de belangrijkste al gauw het clubkampioenschap was. Het
clubkampioenschap had een hoge status en zeker omdat er van sponsoring in
de jaren vijftig en zestig nog lang geen sprake was, was de te behalen
kampioenstrui erg gewild. Het eerste clubkampioenschap van W.C. De
Zwaluw werd verreden nadat de vereniging verhuisd was van ’sHertogenbosch naar Vlijmen.

Toon van Bokhoven (de Kont) veroverde in 1941 de geelzwarte kampioenstrui van het Bossche S.U.C. (part.coll.)

Eerder hadden er al wel Vlijmenaren
clubkampioenschappen gewonnen, maar dat was
vrijwel steeds bij clubs buiten Vlijmen. Johan
Verlinden werd in 1889 de allereerste Vlijmense
kampioen bij de Bossche Wielrijderskring. Jos
Meesters werd in 1922 clubkampioen bij de
Vlijmense (!) ‘Vereenigde Vrienden’ en Henk van
Overdijk werd kampioen van het Oisterwijkse ‘Steeds
Vooruit’ in 1934.
Toon van Bokhoven (de Kont) won in 1941 als
nieuweling het geel-zwarte kampioenstricot bij
Jos Kivits (links) in 1954 en Hans Kiviets
(rechts) in 1955 veroverden het
clubkampioenschap van w.c. Gerrit Schulte
(part.coll.)

S.U.C. uit ’s-Hertogenbosch. In 1954 werd Jos
Kivits als nieuweling clubkampioen bij WC Gerrit
Schulte en een jaar later (1955) volgde Hans Kiviets
(de Knut) hem op.

Tini Wolfs herhaalde dit kunststukje in 1956 als
amateur ook bij WC Gerrit Schulte. Deze
kampioensrit werd op zondag 11 maart in Haarsteeg
verreden onder de noemer ‘de eerste Ronde van
Haarsteeg’. In feite
was het een
interclubwedstrijd tussen de wielerverenigingen De Zwaluw en
Gerrit Schulte. Voor de leden van WC Gerrit Schulte gold de
wedstrijd tevens als clubkampioenschap. De wielerronde c.q.
kampioensrit werd een daverend succes. De belangstelling was
overweldigend en daarmee was het comité Ouden van Dagen uit
Haarsteeg zeer gebaat, want de opbrengst was bestemd voor dit
comité. Het traject was een ‘heen-en-weer’ parcours. Start en
aankomst waren voor café Sleegers (De Hut) in de Mr.
Prinsenstraat. Vandaar ging het over de dijk van de Oude
Haven (de ‘stoep’) de polder in, richting Bokhoven, waarna er
180 graden gedraaid werd om een ton ter plaatse, vanwaar ’s
zomers (van eind april tot eind oktober) het houten
verplaatsbare café de Hut stond. Vandaar ging het terug naar
Haarsteeg, waar aan het eind van de Mr. Prinsenstraat ook
weer om een ton gekeerd werd. Bij de amateurs won Tini
Wolfs met overmacht en mocht zich na afloop in de bijzonder
fraaie Gerrit Schulte-kampioenstrui laten hijsen.
Uitslagen ‘1ste Ronde van Haarsteeg’:
1956, Tini Wolfs poseert na de ‘ronde
Amateurs: 1. Tini Wolfs, 60 km. in 1.47.13, 2. Bart van de
van Haarsteeg’ als trotse clubkampioen
van wielerclub Gerrit Schulte
Ven, 3. Jos Kivits, 4. Louis Pardoel, 5. Nico Walravens, 7. Jo
van Dal..
Nieuwelingen: 1. Bart Solaro, 30 km. in 58. Min., 2. Frans Fitters, 3. H. de Groot, 4. Frans
van Weert, 5. J. Vermeulen., 6. J. van Engelen.
Aspiranten: 1. H. v.d. Berg, 20 km. in 34 min., 2. A. v.d. Hanenberg, 3. Luitens, 4. Jan van de
Griendt, 5. H. v.d. Velden, 6. Giel van de Wiel, 12. Sjef van de Wiel.

Wellicht geïnspireerd door het clubkampioenschap van WC Gerrit Schulte
werden een maand later (maandag 2de Paasdag, 3 april 1956) de eerste
clubkampioenschappen van WC De Zwaluw verreden. Op het parcours
rondom en door Engelen gingen de aspiranten
als eersten van start. Toen het einde naderde
gingen drie renners hand in hand over de
eindstreep, waardoor er geen kampioen werd
aangewezen. Wie deze renners waren, is
nergens vermeld, maar afgaande op de uitslag
van de wedstrijd in Haarsteeg een maand eerder,
zal het waarschijnlijk om de renners Jan van de
Griendt en de gebroeders Giel en Sjef van de
Wiel gegaan zijn. Bij de nieuwelingen was er
meer strijd. Vier renners kwamen op kop te
liggen en de eindsprint moest tenslotte de
beslissing brengen. Hierin was de jonge
Waalwijkse renner Dré de Vries net iets sneller
dan Frans van Weert, die op zijn beurt H. de
Groot en Frans Fitters voorbleef. Op 2 minuten werd Vermeulen vijfde,
Jan van Engelen zesde en De Kroon zevende. Bij de amateurs waren er
volop ontsnappingen, maar de beslissing viel pas tegen het einde. Jo van
Dal en B. van Gerwen gingen aan de haal en namen een flinke
Dré de Vries (part.coll.)

voorsprong. In de spint kwam Jo van Dal als winnaar uit de bus. Op
ruime afstand kwamen na het tweetal nog binnen: Bart van de Ven,
Louis Pardoel, L. Van Baardwijk, Toon van Son, en Hagelaars.

Jo van Dal, in 1956 de
eerste clubkampioen van
W.C. De Zwaluw bij de
amateurs (part.coll.)

In 1957 was het clubkampioenschap van WC De Zwaluw bij de
amateurs voor Bart van de Ven. Bij de nieuwelingen won Theo van Heeswijk en bij de
aspiranten was de titel voor Giel van de Wiel (de Gulik).

Juli 1957, Clubkampioenschappen van WC De Zwaluw.
Links de renners aan de start met in het midden Bart van de Ven (wit),
Rechtsboven een beeld van onderweg met in het midden Dré de Vries
voor Bart van de Ven en Frans van Weert. Rechtsonder de winnaar
Bart van de Ven in kampioenstrui. Links van hem Piet Libregts, die de
kampioen beschermt tegen de felle zon. (Archief Bart van de Ven)

Een jaar later (1958) volgde
Louis Pardoel Bart van de Ven
op als clubkampioen. De
renners waren aan elkaar
gewaagd en een eindsprint
moest de beslissing brengen.
Hierin was Louis Pardoel bij de
amateurs Tini Wolfs, Nico
Walravens, Frans van Weert,
Tini van der Lee en Woutje
Vermeulen te snel af. Bij de
nieuwelingen won Gerard
Hairwassers voor Adri van der
Aa en Wilhelm. Sjef van de
Wiel was de beste aspirant.
In 1959 werd Nico Walravens
clubkampioen. Verdere
1958, clubkampioen Louis Pardoel
met in zijn spoor Frans van Weert
(part.coll.)

uitslagen van de amateurs,
nieuwelingen en aspiranten zijn
onbekend. Ook van 1960

ontbreekt een wedstrijdverslag. Gerard Hairwassers werd kampioen
1959, Nico Walravens (part.coll.)
bij de amateurs voor Nico Walravens en Lambert Toebak. Bij de
nieuwelingen won Wout van Heel voor de broers Wim en Henk van Heist.

In 1961 was Wout van Heel in de
titelstrijd bij de amateurs de grote
animator. Rondenlang lag hij alleen
op kop, maar in de slotfase werd hij
bijgehaald en moest hij met de vijfde
plaats genoegen nemen. Kampioen
werd Gerrit van Lith, die in de sprint
Gerard Hairwassers, Henk van de
Velde en Fusiging voor bleef. Bij de
nieuwelingen werd het een
1960, Gerard Hairwassers (am) en Wout van Heel (nwl)
(part.coll.)

Bladel. Bij de aspiranten won Hans Hairwassers.

massasprint, waarin Walter
Hairwassers de baas bleef over Van

Een jaar later (1962) probeerden Guus Leliaert, Henk van de Velden
en Lambert Toebak vanuit het vertrek de beslissing te forceren, maar
de favorieten Bart van de Ven, Gerrit van Lith en Nico Walravens
stonden geen voorsprong toe. Tenslotte kwamen na felle jachten zes
renners aan de leiding. De eindsprint werd van verre ingezet door
Bart van de Ven, maar in de slotmeters kwam Gerrit van Lith
buitenom om met een halve lengte voorsprong zijn tweede
kampioenstrui op te eisen.
De uitslag: 1. Gerrit van Lith, 2. Bart van de Ven, 3. Gerard
Hairwassers, 4. Henk van de Velden, 5. Guus Leliaert, 6. Lambert
Toebak, 7. Nico Walravens, 8. Nico de Haas, 9. Fried Libregts, 10.
Rien de Haas.
Beste nieuweling was Hans Hairwassers, terwijl Gerrie Maurix
aspirantenkampioen werd.
Clubkampioen in 1961 en
1962. In 1958 werd hij
In 1963 vond het clubkampioenschap voor de afwisseling nu eens niet
Nederlands militair
plaats in de Engelense polder, maar aan de Kampdijklaan in de
kampioen. (part.coll.)
Vughtse polder. Bij de amateurs, onafhankelijken en profs werd Bart
van de Ven kampioen na een lange solo. Tini van der Lee mocht de amateurkampioenstrui
aantrekken. Bij de nieuwelingen won Bart van Son, en bij de aspiranten Gerrie Maurix.

Van 1964 is geen verslag teruggevonden.
Kampioen bij de amateurs werd Gerard
Hairwassers, terwijl Manus van Vugt bij de
nieuwelingen en Hennie van Zandbeek bij
de aspiranten de titel opeisten.

1964 , nieuwelingen: Manus
van Vugt (part.coll.)

Tini van der Lee was de sterkste in het
kampioenschap van 1965. Hij liet Guus
Leliaert en Manus van Vugt achter zich. Bij
de nieuwelingen werd Wies Nicols
kampioen en bij de aspiranten Nico
Henskens.
Ook van de titelstrijd in 1966 is weinig
bewaard gebleven. Kampioen bij de amateurs
werd Henk van de Laar, Peter van Doorn was de
sterkste nieuweling.
De Nieuwkuijkse Adri van der Aa veroverde
verrassend de titel in 1967. In een zinderende
eindsprint bleef hij de veel rapper geachte Piet
Derks en Peter van Doorn voor. Bij de
nieuwelingen trok Bep Alosery aan het langste
eind. Hij versloeg Rini Oosterwaal en Nico
1967, amateurs: Adri van der Aa (part.coll.)

1965, amateurs: Tini van der
Lee (part.coll.)

Henskens. Frans van Lokven was onbetwist de sterkste aspirant.

1967, kampioenschap nieuwelingen: Bep Alosery
sprint onbedreigd naar de titel. (archief Bep
Alosery)

De adspiranten en nieuwelingen
kampioenen van 1967:
Frans van Lokven en Bep
Alosery (archief Bep Alosery)

1968, kampioenschap nieuwelingen:helemaal links
sprint Hans Fitters naar het kampioenschap,Bep
Alosery (rechts) wordt tweede voor Cees van
Helvoort (midden) (archief Bep Alosery)

De nieuwelingenkampioen in
kampioenstrui.
(archief Bep Alosery)

De nieuwelingenkampioen van
1968: Hans Fitters (part.coll.)

Bij de kampioenschappen van 1968 begon Peter van Doorn aan een vijf jaar lange reeks van
clubtitels. Ditmaal had de uitredende kampioen Adri van der Aa geen enkele kans in de
eindsprint. Hij moest ook Guus Leliaert nog voor zich dulden. Bij de nieuwelingen verraste
Hans Fitters de gedoodverfde kampioen Bep Alosery. Cees van Helvoort werd derde. Jack
van de Wakker was de beste aspirant.
Peter van Doorn prolongeerde vrij eenvoudig zijn kampioenstitel in 1969. Hij bleef Hennie
van Zandbeek, Louis van Wely, Nico van Beijnen en Wies Nicols voor.

Nieuwelingenkampioen werd Cees van
Helvoort, voor Piet Kuijs en Ben Libregts,
terwijl René Libregts de aspirantentitel voor
zich opeiste.
In 1970 werd Peter van Doorn voor de derde
opeenvolgende keer kampioen. Ditmaal waren
Bep Alosery, Cees van Helvoort en Nico van
Beijnen de geklopten. Bas van Lamoen
veroverde de kampioenstrui bij de
nieuwelingen. In de sprint bleef hij Ben
Libregts en Frans van Rijsewijk voor. Huub
Peijnenborgh rekende bij de aspiranten af met
René van Eersel.
Cees van Helvoort
Een vierde titel bij de amateurs voor Peter
(part.coll.)
van Doorn in 1971. Terwijl de Vlijmense
talenten elkaar het leven zuur maakten keek de Berlicumse
Beer de kat uit de boom en toen de stofwolken
opgetrokken waren, bleek hij in de eindsprint weer oppermachtig. Bep Alosery werd opnieuw
Kampioenschap nieuwelingen
1969: Cees van Helvoort wint voor
Piet Kuijs en Ben Libregts.
(part.coll.)

1970: Kampioenschap bij de amateurs. Peter van Doorn wint weer eens. Hij wordt gefeliciteerd en in de kampioenstrui
gehesen door voorzitter Sjef van de Wakker.(part.coll.)

tweede voor Bas van Lamoen, Ben Libregts en Piet Kuijs.
Bij de nieuwelingen en aspiranten waren de kampioenstruien voor respectievelijk Frans van
Weert en J. Brok.
Ook in 1972 mocht Peter van Doorn de kampioenstrui weer aantrekken, maar het geluk was
ditmaal aan zijn zijde. Na enig aftasten gingen Piet Kuijs en Ben Libregts nog voor halfkoers
aan de haal. Ronden lang vergrootte dit duo hun voorsprong en leken onder elkaar uit te gaan
maken wie de nieuwe kampioen zou gaan worden. Het peloton had na verwoede pogingen om
de achterstand te verkleinen zich al bij de nederlaag neergelegd, tot het noodlot toesloeg. Ben
Libregts kreeg een lekke band en Piet moest alleen verder. De groep rook zijn kans, waarna
de voorsprong langzaam terug begon te lopen. In de laatste kilometers werd Piet ingelopen,
waarna Peter van Doorn het karwei afmaakte. Piet Kuijs werd toch nog tweede voor Bep
Alosery, Tiny Verkooijen en Louis van Wely. Bij de nieuwelingen was de titel voor André
van Elten , bij de aspiranten won Egon van Kessel, terwijl Cees van Helvoort de beste
liefhebber was.

In 1973 zou er hoe dan ook een nieuwe
kampioen komen, omdat Peter van Doorn
een punt achter zijn wielercarrière had
gezet. Bas van Lamoen en Tiny
Verkooijen verdedigden in de slotfase van
de 80 km. lange kampioensrit een nipte
voorsprong, waarna Bas als de snelste uit
de bus kwam. In de sprint om de derde
plaats vloerde André van Elten Frans van
Rijsewijk en Ben Libregts. Egon van
Kessel werd ditmaal clubkampioen bij de
nieuwelingen voor Henri Timmermans,
Arie Alosery en Henri Knuvers. Snelste
liefhebber was Wim Schelle, beste
veteraan Harrie Timmermans.
Amateurs 1973: Bas van
Lamoen (part.coll.)

De Ronde van Vlijmen was het
strijdtoneel voor de clubtitel van 1974.
Hennie van Zandbeek was op de tiende
plaats net voor Piet Kuijs -die dertiende
werd- de eerst aankomende Zwaluwrenner en kreeg daarmee de
kampioenstrui uitgereikt. Corrie
Oosterwaal kreeg de kampioenstrui
uitgereikt als beste dame, Huub
Peijnenborgh als eerste junior. Giel van
der Sterren werd kampioen bij de
liefhebbers en Harrie Timmermans
prolongeerde zijn titel bij de veteranen.
André van Elten klopte Frans van
Rijsewijk en Hennie van Zandbeek in
1975 en veroverde daarmee de titel.
Tonnie de Vaan, Wim Schelle en Henk
van Heist werden kampioen bij
respectievelijk de nieuwelingen,
liefhebbers en veteranen.

Nieuwelingen 1973: Egon
van Kessel (part.coll.)

Amateurs 1975: André van
Elten (part.coll.)

In 1976 koos de uitredende kampioen André van Elten meteen
het hazenpad. Na een tiental kilometer alleen aan de leiding
gereden te hebben, liet hij zich wijselijk inlopen. Direct daarna
Amateurs 1974: Hennie van
Zandbeek (part.coll.)
viel de beslissing. Ben Libregts reageerde op een demarrage van
Tiny Verkooijen en dit tweetal nam binnen enkele kilometers
een riante voorsprong, die opliep tot anderhalve minuut na 45 km. koers. Onder impuls van
Piet Kuijs en Giel van der Sterren liep daarna de voorsprong langzaam terug. Bij het ingaan

van de laatste ronde hadden de vluchters nog
amper 15 seconden, maar zij hielden stand. In
de eindsprint was Tiny Verkooijen sneller dan
Ben Libregts. Uit de groep was Jack van de
Wakker nog ontsnapt, waardoor hij de derde
plaats veilig stelde. Vierde werd Piet Kuijs
voor Giel van de Sterren, Bas van Lamoen en
André van Elten. Corrie Oosterwaal was
opnieuw de beste dame en Tonnie de Vaan de
beste junior. Wim Schelle en Henk van Heist
prolongeerden hun titels bij de liefhebbers en
de veteranen.
Walter Boom werd kampioen bij de amateurs
in 1977. Hij werd in 1978 opgevolgd door
Piet Kuijs. Cees van Helvoort en Sjel Brok
waren in dit jaar de beste liefhebber en
veteraan.
In 1979 was het Jan Klerx die bij de amateurs
de titel voor zich opeiste. Frans Francissen,
Bas van Lamoen, Piet Kuijs en Walter Boom
hadden het nakijken. Herman Maartens
1976 amateurs: Tiny
Verkooijen
(part.coll.)

(junioren), Eric Danse (nieuwelingen), Cees
van Helvoort (liefhebbers) en Theo van
Heeswijk (veteranen) waren de andere

1976 dames: Corrie
Oosterwaal (archief Corrie
Oosterwaal)

kampioenen.

1977 amateurs:
Walter Boom
(part.coll.)

Kampioenen 1978:Piet Kuijs (amateurs), Sjel Brok (veteranen) en Cees van
Helvoort (liefhebbers) (foto Ad van Kessel)

Piet Kuijs en Jos van den Houdt wisten in
1980 in de laatste ronde te ontsnappen. In de
beslissende eindsprint klopte Piet zijn
medevluchter nipt. S. de Boer (junioren), Eric
Danse (nieuwelingen), Wim Schelle
(liefhebbers) en Theo van Heeswijk
(veteranen) veroverden ieder de titel in hun
categorie.
1979: André van Overdijk (jeugd), Eric Danse
(nieuwelingen), Jan Klerx (amateurs) en Herman
Maartens (junioren) behaalden de titels. (foto Ad van
Kessel)

In 1981 was de titel bij de amateurs voor Ben
Libregts. Net voor het ingaan van de laatste
kilometer wist hij bij zijn medevluchters te

1980: Voorzitter Hennie Libregts reikt de overwinningsruikers uit aan de nieuwe kampioenen: v.l.n.r. Eric
Danse (nieuwelingen), Piet Kuijs (amateurs), De Boer (junioren), Theo van Heeswijk (veteranen) en Wim
Schelle (liefhebbers) (foto’s Ad van Kessel)

ontsnappen. Piet Kuijs en Jan Klerx werden op enkele seconden tweede en derde. Lian de
Harts werd kampioene bij de dames, Gerrie Rutten bij de junioren en Iwan van Heeswijk bij
de nieuwelingen. Arie van Beek en Theo van Heeswijk veroverden de titel bij respectievelijk
de liefhebbers en de veteranen.
In 1982 werd Piet Kuijs kampioen bij de amateurs,
waarmee hij meteen ook het
‘polderkampioenschap’- hoofdstuk in de
geschiedenis van wielerclub De Zwaluw- afsloot.
Want het was het laatste clubkampioenschap dat
afgewerkt werd op het trainingsparcours in de
Vlijmense polder (richting Engelen).
In oktober 1982 werd een nieuw trainingsparcours
geopend bij de Emmamolen in Nieuwkuijk. Vanaf
1983, toen Eric Danse kampioen werd bij de
amateurs, werd hier telkenmale gestreden om de
clubtitels van W.C. De Zwaluw. Deze staan
beschreven in aflevering 44 van Het Rijke

1981: Ben Libregts (amateurs), Lian de Hart (dames)
en Gerrie Rutten (junioren) met de bloemen na het
behalen van het clubkampioenschap.
(foto Ad van Kessel)

Vlijmense Wielerleven.
Alle kampioenen op een rij:

Diverse clubkampioenen in hun
felbegeerde kampioenstrui:
Boven v.l.n.r.: Gerrie Maurix, Hans
Hairwassers, Bart van Son, Tini van
der Lee, Peter van Doorn.
Onder v.l.n.r. Frans van weert, Giel
van der Sterren en Tonnie de Vaan.
(foto’s part.coll.)

Naast de reguliere clubkampioenschappen werden er ook incidenteel nog
clubkampioenschappen georganiseerd op de hometrainer en in het veld. De ons bekende
uitslagen vindt u hieronder:

Links: Louis Pardoel werd in 1955 clubkampioen op de hometrainer.
Boven: Nico Walravens in een moeraslandschap op weg naar de clubtitel
cyclocross in 1957. (part.coll.)

Bronnen :
 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, Provinciale Noord Brabantsche Courant-Het Huisgezin
 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, Brabants Dagblad
 Salha, StreekArchief van de Langstraat, Heusden en Altena, De Echo van Het Zuiden
 De Vlijmscherper
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