
1959. Amsterdam, Olympisch Stadion. Nog onwetend van het feit dat zij Nederland zullen 

gaan veroveren, staat het team van W.C. de Zwaluw klaar voor het vertrek in Olympia’s 

Tour door Nederland. V.l.n.r.: Piet Libregts (soigneur), Huub Zilverberg, Tini van der 

Lee, Dré de Vries, Kees de Jongh, Nico Walravens, Ab Sluis, Bart van de Ven, Tinus de 

Groot (begeleider) en Dorus van Dal (ploegleider). (Archief Bart van de Ven) 

 

Uit: Het Rijke Vlijmense Wielerleven  
1959 Het Jaar van Zilverberg, waarin Vlijmen Nederland veroverde 

 
Er was geen enkele aanwijzing dat 1959 een bijzonder jaar voor het wielrennen in Vlijmen 

zou gaan worden. Wielerclub De Zwaluw wilde dan wel deel nemen aan Olympia’s Tour 

door Nederland, maar vier weken voordat deze wedstrijd in Amsterdam van start zou gaan, 

was er nog geen enkele Nederlandse firma bereid om de club voor de ronde te adopteren en te 

sponsoren. Men zag eigenlijk niet veel in het ploegje. Totdat Gerrit Schulte eens met 

chocolade- en koekfabrikant Van den Brink uit Roosendaal ging praten! “Op mijn woord”, zei 

Gerrit, “Daar ben je niet aan bekocht. Die jongens kunnen fietsen!” En inderdaad:  Schulte 

kreeg gelijk, maar dat het zo’n geweldig succes zou gaan worden, dat had Gerrit vast ook niet 

gedacht. 

 

Olympia’s Tour was uiteraard een buitenkans voor de Vlijmense renners om zich in de picture 

te rijden en er waren natuurlijk nogal wat renners die hun kandidatuur stelden. Door 

vormverlies, blessures en ander leed vielen er echter de nodige coureurs af en te elfder ure 

moesten er nog een paar gastrenners aangetrokken worden om de kleuren van De Zwaluw te 

gaan verdedigen. 



Om wat extra sponsorgelden te werven werd deze ‘fan-foto’ verkocht. Hierop de 

Zwaluw renners die in Olympia’s Tour van 1959 zouden vertrekken. 

Boven v.l.n.r.: Huub Zilverberg, Tini van der Lee en Nico Walravens. 

Onder v.l.n.r.: Theo van Heeswijk, Dré de Vries, Bart van de Ven en Jan van Gils. 

Uiteindelijk zouden Theo van Heeswijk en Jan van Gils vervangen worden door de 

gastrenners Kees de Jongh en Ab Sluis. (part.coll.) 

Huub Zilverberg als winnaar 

van de Ronde van Vlijmen 

1959 (part.coll.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

De Ronde van Vlijmen 1959 
Een van de letterlijke selectiecriteria was De Ronde van 

Vlijmen. Hierin verdiende Goirlenaar Huub Zilverberg zijn 

plaats in de equipe voor Olympia’s Tour. Al kort na de start 

ontstond de eerste definitieve splitsing. Door een demarrage 

van Tini van der Lee kwam een kopgroepje van vier renners 

tot stand, dat wat later werd uitgebreid tot dertien man. Het 

peloton zat al snel op zo’n grote achterstand dat het al wel 

zeker was dat de winnaar uit deze kopgroep ging komen. 

Twaalf ronden voor het einde plaatste Huub Zilverberg de 

beslissende demarrage. Aangemoedigd door een enthousiast 

publiek vergrootte hij snel zijn voorsprong tot meer dan 200 

meter. Piet Deenen uit Oploo zette wat later de achtervolging 

in en won snel terrein op Zilverberg. Het werd een 

adembenemende achtervolging. Maar Deenen bereikte 

Zilverberg niet, hij bleef hangen en moest zich teleurgesteld 

in de rest van de kopgroep terug laten vallen. Huub 

Zilverberg deed onverdroten voort, dubbelde nog het peloton 

en bereikte als onbedreigde winnaar de eindstreep. Bij de 

nieuwelingen won met Spapens eerder in de middag ook al 

een  renner uit Goirle met voorsprong. Wim van Heijst uit 

Haarsteeg werd elfde in deze wedstrijd. 

 

Uitslagen Ronde van Vlijmen 1959: 

Amateurs: 1. Huub Zilverberg, 100 km. in 2.40.56,  2. Jac 

Mesters op 200 meter, 3. Maarten Breure, 4. P.Muilwijk, 5. 

Mik Snijder, 6. Rinus v.d. Klooster, 7. Spanjersberg, 8. Tini 

van der Lee 

Nieuwelingen : 1. J. Spapens, 65 km. in 1.50.23, 2.G. 

Hairwassers, 3. J. v.d. Kloot, 4. V. Boxtel, 

5. W. Schuling, 11
de

 Wim van Heijst (Haarsteeg). 



 

Olympia’s Tour 1959 

 
Enkele weken na De Ronde van Vlijmen startte Olympia’s Tour. Op het scheiden van de 

markt kwamen er in het Zwaluw-team nog wat mutaties, waardoor de volgende renners in het 

zwarte tricot van De Zwaluw-Van den Brink Chocolade aan de start kwamen te staan: Nico 

Walravens, Tini van der Lee, Bart van de Ven, Dré de Vries en de gastrenners Huub 

Zilverberg, Ab Sluis en Kees de Jongh. Gestart werd bij het Olympisch Stadion en er lagen 

1050 kilometers voor de wielen van de deelnemers. 

 

Al in de eerste rit van Amsterdam naar Heerenveen trokken De Zwaluwen ten aanval. 

Ab Sluis, Nico Walravens en Bart van de Ven ontsnapten al na vijftien kilometer met zes 

anderen. Met nog ruim 200 km. voor de boeg reageerde het peloton gelaten, waardoor de 

voorsprong snel opliep. In Barneveld glipten zeven renners van de kopgroep onder de 

gesloten spoorbomen door; de twee anderen werden door de rijkspolitie tegengehouden en 

door het peloton opgeslokt. Met drie Zwaluwen in een kopgroep van zeven was de balans 

verstoord en werd de samenwerking allengs slechter. En hoewel vooral Bart van de Ven zich 

tot het uiterste verzette, streek het peloton op zeven kilometer voor de eindstreep toch nog op 

de vluchters neer. Op dat moment demarreerde Frans Balvert zo fel dat alleen Huub 

Zilverberg kon aanpikken. In de sprint was Huub kansloos, zodat Balvert de eerste oranje-

truidrager werd. Het dagploegenklassement was wel voor De Zwaluw. 

 

De tweede dag van Olympia’s Tour werd volkomen beheerst door het zwarte eskadron van 

De Zwaluw. De ploegentijdrit van Heerenveen naar Steenwijkerswold werd een onverwachte, 

maar magistrale  zege voor het Vlijmense team. De sensatie van deze rit was dat het sterke en 

het tot de favorieten behorende militaire team van Gerrit Schulte door de Vlijmense 

vriendenploeg verslagen werd.  

Dankzij Schulte was het mogelijk geworden 

voor W.C. de Zwaluw, om onder leiding van 

Dorus van Dal, deel te nemen aan deze Tour. 

En nu werd Schulte juist door dit team 

verslagen! Daarnaast trad Jan Sprenkelink op 

als mecanicien en had Schulte’s persoonlijke 

soigneur (in de zesdaagsen) Piet Libregts de verzorging bij De Zwaluw in handen.  

In het tweede gedeelte van deze etappe, een rit van 136 km. naar Winterswijk, torpedeerde De 

Zwaluw-ploeg alle uitlooppogingen. De rit werd gewonnen door Frans Hofmans met Nico 

Walravens op een vijfde plaats. In het algemeen klassement stonden na twee etappen maar 

liefst vijf Zwaluwen op de eerste plaatsen: 1. Zilverberg, 2. V.d. Lee, 3. V.d. Ven, 4. De 

Jongh en 5. Walravens. 

 

In de dubbele etappe op de derde dag won militair Huub Harings voor de poort van de 

Snijderskazerne in Nijmegen het eerste gedeelte, daarbij profiterend van een valpartij op 300 

meter voor de streep. Het tweede gedeelte, van Nijmegen naar Stein, leverde een felle aanval 

van Frans Balvert op de oranjetrui van Huub Zilverberg op. In het Limburgse heuvelland 

ontsnapte Balvert op dertig km. van de aankomst. In een sensationele jacht wist Huub 

Zilverberg met hulp van Tini van der Lee Balvert niet alleen te achterhalen, maar de met zijn 

ketting tobbende aanvaller ook nog te lossen. Hij wint niet alleen de etappe, maar vergroot 

zijn voorsprong in het algemeen klassement ook nog aanzienlijk. Ook in het 

ploegenklassement wordt de leiderspositie van De Zwaluw verstevigd. 

 

Tijdens de vierde etappe van Stein naar Breda lijkt het er even op dat Bart van de Ven de 

oranje leiderstrui van Huub gaat overnemen. In een ontsnapping van acht renners, die al vlug 



Huub Zilverberg rijdt zijn ereronde door het 

Olympisch Stadion (Wielersport) 

 

meer dan een minuut voorsprong nemen, is Bart De Zwaluw vertegenwoordiger, maar ook de 

kortst geklasseerde renner. Hij rijdt virtueel in het oranje. Hagel en regen worden getrotseerd, 

maar een lekke band wordt Bart fataal. Omdat ploegleider Dorus van Dal achter het peloton 

met de oranje-truidrager is gebleven, valt Bart uiteindelijk terug in de grote groep. Voorin valt 

de een na de ander, soms letterlijk, af en zo blijft alleen Henk Buis nipt voorop. Hij wint dan 

ook deze etappe net voor het fel jagende peloton, dat de achterstand snel verkleind heeft. 

 

In de vijfde etappe, beginnend met een tijdrit over acht kilometer in Ulvenhout, weet Huub 

met een derde plaats de schade te beperken. Winnaar wordt Jan Hugens, die meteen tweede 

wordt in het algemeen klassement voor Frans Balvert, die slechts enkele seconden sneller is 

dan Zilverberg. ’s Middags in het tweede gedeelte van de vijfde etappe van Etten-Leur naar 

Haarlem vormt zich al snel na de start een twaalfmans kopgroep met daarin Zwaluwrenner 

Dré de Vries. Deze groep bereikt uiteindelijk Haarlem met drie minuten voorsprong. Bas 

Malipaard wint de rit voor Dik Enthoven, maar Zilverberg’s voorsprong blijft onaangetast. 

 

In de zesde en laatste etappe van Haarlem naar 

Amsterdam controleren Huub en De Zwaluwen de 

wedstrijd volkomen. De strijd concentreert zich 

voornamelijk op de tweede plaats achter 

Zilverberg. De aankomst is op de sintelbaan van 

het Olympisch stadion. De Amsterdammer Jan le 

Grand komt als eerste onder de marathonpoort het 

stadion binnen, onmiddellijk gevolgd door Joop 

van de Putten, die door een overwinning dankzij de 

bonificatie nog van de zevende naar de tweede 

plaats zou kunnen stijgen. Maar hij moet buitenom 

en dat brengt op een sintelbaan risico’s met zich 

mee. In de bocht voor de noordelijke tribune zakt 

le Grand echter plotseling terug. Hij heeft een 

spijker dwars door zijn dunne bandje gekregen! 

Van de Putten profiteert optimaal van dit 

buitenkansje en weet op het laatste rechte eind de 

fel sprintende Mik Snijder net voor te blijven. 

 

Zo veroverde de twintigjarige Huub Zilverberg de 

overwinning in Olympia’s Tour. In één adem met 

de winnaar moeten echter zijn ploegmaats Bart van 

de Ven, Kees de Jongh, Nico Walravens, Tini van 

de Lee, Dré de Vries en Ab Sluis genoemd worden, 

die met voorbijgaan van eigen kansen deze zege 

hielpen bevechten. Een welverdiende beloning voor 

de homogene ploeg van De Zwaluw is de eerste plaats in het ploegenklassement. De Zwaluw 

heeft deze Olympia’s Tour volkomen beheerst, wat ook blijkt uit de eerste plaats van Bart van 

de Ven in het sprintklassement. 

 

De uitslagen van deze Olympia’s Tour door Nederland: 

1
ste

 rit Amsterdam – Heerenveen:  

 1. Balvert, 220 km. in 5.31.55, 2. Zilverberg, 3. Snijder 

2
de

 rit a Heerenveen – Steenwijkerwold (ploegentijdrit): 

 1. De Zwaluw, 46 km. in 59.55, 2. Militairen, 3. Feyenoord 

2
de

 rit b Steenwijkerwold – Winterswijk: 

 1. Hofmans, 136 km. in 3.14.07, 2. Malipaard, 3. Van Houwelingen  



Olympisch Stadion, waar voor 20.000 toeschouwers het winnende team gehuldigd wordt. 

V.l.n.r.:  ploegleider Dorus van Dal, soigneur Piet Libregts, Nico Walravens, Dré de Vries, Tini van de Lee, Ab Sluis, 

Bart van de Ven, Kees de Jongh, Huub Zilverberg (in de oranje trui), Jan Sprenkelink (mecanicien) en de Ronde-miss. 

(Wielersport) 

3
de

 rit a Winterswijk – Nijmegen:  

1. Harings, 98 km. in 2.23.06, 2. Wuurman, 3. Niesten 

3
de

 rit b Nijmegen – Stein: 

1. Zilverberg, 130 km. in 3.05.04, 2. Balvert, 3. Hartman, 4. Tini van der Lee, 5. Ab Sluis 

4
de

 rit Stein – Breda: 

1. Buis, 180 km. in 4.11.15, 2. Pedersen, 3. Aanraad, 9. Ab Sluis 

5
de

 rit a Ulvenhout (tijdrit):  

1. Hugens, 8 km. in 10.04, 2. Balvert, 3. Zilverberg 

5
de

 rit b Etten-Leur – Haarlem: 

1. Malipaard, 130 km. in 3.26.30, 2. Enthoven, 3. Van de Putten 

6
de

 rit Haarlem – Amsterdam: 

1. Van de Putten, 110 km. in 2.42.11, 2. Snijder, 3. Enemark Jensen 

 

 

Eindklassement : 

1. Huub Zilverberg, 25.45.44, 2. Joop v.d. Putten 25.48.27, 3. Toon v.d. Steen 25.48.54 

8. Bart van de Ven , 9. Kees de Jongh, 12. Nico Walravens, 26. Tini van der Lee, 

34. Ab Sluis, 49. Dré de Vries 

 

Ploegenklassement: 

1. de Zwaluw - v.d.Brink Chocolade 

2. de Kampioen - Caballero 

3. Militairen 

 

Sprintklassement: 1. Bart van de Ven 

 

Puntenklassement 1. Mik Snijder  

 

Strijdlust: 1. Dick Enthoven  

 



1959,  Huub Zilverberg won enkele weken na de Ronde van 

Vlijmen ook Olympia’s Tour door Nederland.(part.coll.) 

Huldiging van de winnaars op het bordes van het gemeentehuis in Vlijmen. 

Renners v.l.n.r.:  Dré de Vries, Nico Walravens, Bart van de Ven, Huub Zilverberg, Tini van der Lee, Ab Sluis, Kees de 

Jongh, en daarnaast Pietje Engelen. Voorste rij v.l.n.r. dr. Martens, Jan Sprenkelink, Dorus van Dal, directeur van den 

Brink, Piet Libregts, Tinus de Groot, Harrie van den Berg, burgemeester Hoefnagels en bondscoach Joop Middelink. 

(Archief Bart van de Ven) 

 

Portret van het winnend team: 
         

Huub Zilverberg (1939) 
 

 

 

 

Huub Zilverberg reed in 1959 na Olympia’s Tour nog 

De Ronde van Oost-Duitsland. Hierin moest hij alleen 

de Oostblok-Merckx uit die tijd, Täve Schur, voor 

laten gaan. In 1960 werd hij onafhankelijke en in 

1962 beroepsrenner. Hij won etappes in de Tour de 

France (1962), de Giro d’Italia (1962), Parijs-Nice 

(1964) en de Dauphiné Liberé (1966). Ook won hij de 

Ronde van Vlaanderen voor onafhankelijken (1961). 

Daarnaast grossierde hij vooral in etappekoersen in tweede plaatsen: Ronde van Nederland 

1961, Ronde van België 1963, Ronde van Sardinië 1964 en Ronde van Romandië 1964. In 

1962 werd hij nog tweede in Rund um den Henninger Turm en zesde op het 

Wereldkampioenschap in Salo.  



Bart van de Ven (1937) 
 

Als amateur won Bart in 1958 de Kersenronde en het 

kampioenschap van Brabant. 

Ondanks een Lars Boom en vele andere vroegere Vlijmense 

vedetten is hij voorlopig nog altijd de enige Vlijmense coureur 

met een heuse klassieke zege bij de beroepsrenners op zijn 

naam! Want in 1963 won Bart de 365 km. lange rit München - 

Zürich. In hetzelfde jaar wint hij het bergklassement in de 

Ronde van Zwitserland. Twee keer was hij dicht bij de eindzege 

in de Ronde van Nederland, maar zowel in 1961 (vierde) als in 

1963 (tweede) werd hij ‘geflikt’. Een ander mooi succes, maar 

veel minder bekend, is zijn overwinning in de ploegentijdrit met 

Flandria-Romeo (met Peter Post, Jef Planckaert, Franske 

Brands, Noel Foré, Huub Zilverberg en Willy Vannitsen) in 

Parijs-Nice van 1964 voor St.Raphael-Gitane met o.a. Jacques Anquetil en Rudi Altig. 

 

Tini van der Lee (1936) 
 

Tini was een specialist in criteriums die onder barre (regen) 

omstandigheden werden verreden. In Olympia’s Tour van 1960 

kwam hij met grote ambities aan de start, maar dit werd een deceptie: 

al na de eerste etappe werd hij door rondearts Rolink vanwege een 

knieblessure uit de strijd genomen. Aan het eind van dat jaar was hij 

wel de regelmatigste renner over alle Brabantse koersen en won 

daarmee het Drie-Hoefijzersklassement, iets wat hij in 1965 nog eens 

herhaalde.  Zijn grote droom, het rijden van de wegwedstrijd op de 

Olympische Spelen van Rome, wist hij niet te verwezenlijken. 

Beroepsrenner werd hij nooit.  

 

Nico Walravens (1934) 
 

In 1960 was Nico op zijn beurt, opnieuw als lid van het team van De 

Zwaluw (ditmaal gesponsord door Radium), dicht bij een 

overwinning in Olympia’s Toer. Hij werd tweede na Gerard 

Wesseling. In 1961 schreef hij in hondenweer en praktisch zonder 

steun de tweedaagse Ronde van Brabant op zijn naam. Hij werd ook 

nog derde in de Omloop van de Kempen (1960), de Ronde van 

Friesland (1961) en de Kersenronde (1961). Tevens was hij in 1960 

deelnemer aan de Vredeskoers en geselecteerd voor het 

Wereldkampioenschap. Daarna probeerde Nico het een drietal jaren 

als onafhankelijke, zonder in deze categorie tot grote successen te 

komen. In de jaren 1974 tot en met 1980 keerde Nico terug in 

Olympia’s Tour als succesvol ploegleider van de Bossche Staalbouw Wielerformatie. 

 

Kees de Jongh (1938 – 1991) 

 
Won in 1961 zowel De Ronde van Gelderland als De Ronde van 

Drenthe. Was met matig succes in 1962 en 1963 professional bij het 

Franse Gitane. 

 

 



Ook in 1960 stond er weer een team van wielerclub de Zwaluw uit Vlijmen aan het vertrek in Olympia’s 

Tour door Nederland, ditmaal gesponsord door Radium banden 

 Zowel Nico Walravens als Tini van der Lee startten vol ambities. 

Voor Tini was het avontuur  vanwege een knieblessure echter al na één etappe voorbij. 

Nico daarentegen slaagde er bijna in het huzarenstukje,  dat Huub Zilverberg een jaar eerder opvoerde,  te 

evenaren. Helaas kwam hij 52 seconden tekort om deze Olympia’s Tour op zijn naam te schrijven.  

Op deze foto v.l.n.r.: Bart Solaro, Dré de Vries, Tini van der Lee, Frans Stevens, ploegleider Dorus van Dal, 

Lex van Kreuningen, Ab Sluis en Nico Walravens. In het ploegenklassement werd De Zwaluw ditmaal zesde. 

(Archief Nico Walravens)   

Ab Sluis (1937) 

 
In 1960 won hij De Ronde van Noord-Holland en De Omloop van de 

Haarlemmermeer. 

Was in 1961 beroepsrenner bij Helyett. 

 

 

 

Dré de Vries 
 

 

Dré was de jongste van het Zwaluw-gezelschap. Won in 1955 als 

nieuweling De Ronde van Waalwijk en in 1956 in Vlijmen, 

Eindhoven, Berkel-Rodenrijs en Schijndel. Als amateur wist hij in 

1958 De Ronde van Ulvenhout op zijn naam te schrijven.  

Reed met De Zwaluw (Radium) ook in 1960 Olympia’s Tour, maar 

kwam daarna niet meer tot successen.  
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