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Herstart in 1953 
De Ronde van Vlijmen van 1953 tot en met 1958 

 
Na de eerste na-oorlogse Ronden van Vlijmen was er even een dip en in 1951 en 1952 werd er 
geen Ronde van Vlijmen verreden. Wat de precieze oorzaak is, is gissen, maar de overlevering 
vertelt, dat Cor van der Ham te weinig steun kreeg in de organisatie en er alleen geen zin meer 
in had. Wielerclub de Zwaluw was pas net opgericht, huisde bovendien (nog) niet in Vlijmen en 
was nog niet in staat om een Ronde te organiseren.   
En dus stapte Piet Libregts eind 1952 op zijn fiets om op huisbezoek te gaan. Hij predikte 
overal dezelfde boodschap. “De Ronde van Vlijmen ligt op zijn dooie rug en ook ‘de 
Zwaluw’ heeft te weinig initiatief. Dat mag niet jongens. We gaan de club heroprichten. 
Morgenavond verwacht ik jullie bij Pietje Gevers in café de Sport.” De volgende dag waren 
alle Vlijmense jongens, die nooit een bromfiets of scooter zouden kopen als het niet perse 
moest van de baas en die de plaatselijke krantenbezorger tijdens de Tour de France al bij de 
voordeur pleegden op te vangen, in café de Sportwereld aanwezig. En aan het eind van een 
emotionele vergadering waarvan men het bestaan van een Ronde en een wielervereniging in 
Vlijmen even belangrijk vond als een bakker of een slager, stonden er zo’n 20 namen op een 
beduimeld stukje papier. “Als we allemaal samenwerken zal je eens zien”, zei Piet Libregts in 
zijn slotwoord. Dorus van Dal, eerder een vurig supporter van wielrenner Piet Libregts werd 
voorzitter en secretaris en kreeg er nog een dozijn andere functies bij. Piet Libregts nam de 
overige baantjes voor zijn rekening en dr. Martens werd aan het bestuur toegevoegd om 
vergunningen voor wielerrondes e.d. bij het gemeentebestuur los te krijgen. 
 
En zo kwam er in 1953 weer een Ronde van Vlijmen.  
 

Hier begon het allemaal weer, in café de 
Sport van Pietje Gevers (daarvoor café van 
Toon de Noest) (part.coll.) 



De Ronde van 1953 werd onder 
grote belangstelling verreden. 
Hier het moment van de start. 
(part.coll.) 

 De Ronde van Vlijmen1954 :het 
peloton nieuwelingen trekt door de 
bocht bij slagerij van de Ven. Op kop 
plaatselijk favoriet Fried Libregts 
(Archief Fried Libregts) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ondanks de onderbreking van 2 jaar was het enthousiasme in Vlijmen voor de wielersport niet 
verminderd, en de belangstelling voor de wedstrijd in 1953 was dan ook weer overweldigend. 

Bij de nieuwelingen wist de 
Helmonder van de Linde de 
wedstrijd op zijn naam te schrijven. 
Daarna was het de beurt aan de 
amateurs. Tien renners, waaronder 
plaatselijk favoriet Tiny Wolfs,  
leken een beslissende voorsprong 
te nemen, maar in de slotfase van 

de wedstrijd wisten er nog acht andere coureurs onder impuls van een geweldig rijdende Van 
Steenselen aansluiting te krijgen. De groep van 18 renners, waaruit Konings nog probeerde te 

ontsnappen, ging aaneengesloten de 
sprint aan. Wies van Dongen speelde 
het klaar de op papier rapste sprinter 
Cees Paaymans met ruim 5 lengten te 
kloppen. Tiny Wolfs bemachtigde de 
7de plaats. 
 

In 1953 werd de Ronde van Vlijmen na een 
pauze van 2 jaar weer verreden. Inschrijven 
was het bij A. van den Hout, beter bekend 
als ‘Den Braai’, caféhouder (zie foto rechts) 
aan de Akker in Vlijmen. Ook nu nog is 
Herberg den Braai als supportershome van 
Lars Boom het centrum van de wielersport 
in Vlijmen. (part.coll.)     



Kort na winnaar Krijn Pos en nummer 2 van den 
Dungen, bereikte het peloton de eindstreep. 
V.l.n.r. Rusman, Meijer, Tiny Wolfs, Goossens, 
Harry Timmermans en Herman Rutten 
(part.coll.) 

Bart van de Ven, in 1955 als nieuweling  
de eerste Vlijmenaar, die de ’eigen’ 
Ronde van Vlijmen wint. Achter de 
micro Piet de Kroon, voorzitter van de 
Vlijmense Boys. (part.coll.) 

Ook in 1954 werd de Ronde van Vlijmen massaal bezocht. 
Vroeg op de dag zegevierde Smit uit Arnhem bij de nieuwelingen. De Vlijmense nieuwelingen 
weerden zich goed in deze wedstrijd. Met een 7de plaats voor Fried Libregts, een 14de voor 
Harrie Kuijs, een 17de voor Toon van Son, een 
19de voor Bart van de Ven en een 20ste voor Jo 
van Bijnen kwamen zij goed uit de strijd.  Het 
publiek werd door de amateurs niet op een erg 
spannende wedstrijd getrakteerd. Het grote 
aantal premies legde de strijd lam, waarbij de 
meeste uitlooppogingen vroeg in de kiem 
werden gesmoord. Enkele ronden voor het eind 
vluchtte Krijn Post uit het peloton weg en nam 
100 meter voorsprong. Hij werd nog achterhaald 
door Piet van den Dungen, maar won 
vervolgens onbedreigd in de sprint. Wim 
Rusman was de eerste van het peloton, Tiny 
Wolfs legde beslag op de 8ste plaats.     
In 1955 stond er een heel contingent Vlijmense 

nieuwelingen aan het vertrek, en de afspraak 
was, dat ze elkaar niet in de wielen zouden 
rijden. En zowaar won er voor het eerst een 
Vlijmense renner voor eigen publiek. Duizenden 
enthousiaste wielersupporters juichten, toen de 
plaatselijke favoriet Bart van de Ven enkele 
ronden voor het einde de beslissende demarrage plaatste en het peloton ontvluchtte. Onbedreigd 
kwam Bart als eerste over de finish en het succes werd nog completer, doordat Jos Kivits 
tweede werd door de sprint van het peloton te winnen, terwijl ook Harrie Kuijs (11de), Jo van 
Dal (13de) en Frans Fitters (15de) zich nog klasseerden.  

Enkele uren later heerste er weer grote 
spanning, want toen kwam de kopgroep 
van de amateurwedstrijd naar de 
eindstreep gestormd. Weer zag het er 
naar uit, dat er een Vlijmenaar zou gaan 
zegevieren, maar nu gooide de sterke 

Arend van ’t Hof roet in het eten. Met gering verschil werd Tiny Wolfs naar de tweede plaats 
verwezen. Lange tijd leek er een complete Vlijmense triomf aan te komen, want Fried Libregts 
en Tiny Wolfs reden samen met Toon van Hout rondenlang voorop. Na een verwoede 
achtervolging sloten er echter nog enkele renners aan, zodat er een groep ontstond van 7 
renners, die elkaar de zege ging betwisten. Tiny Wolfs ging van ver aan, leek het te gaan halen, 
maar werd in extremis nipt geklopt door Arend van ’t Hof. Fried Libregts werd 6de, Grad van 
Baardwijk 13de.  
 



Ronde van Vlijmen 1956: v.l.n.r. Zwaluw voorzitter 
Piet Libregts, winnaar bij de nieuwelingen André 
de Vries en winnaar bij de amateurs Kees Paymans. 
(part.coll.) 
 

Enkele weken na de 
Ronde van Vlijmen van 
1957 werd de winnaar 
Piet Steenvoorden 
Kampioen van Nederland 
op het circuit van 
Zandvoort (part.coll.) 
 

In 1956 stond Tiny Wolfs vanwege 
deelname aan de Vredeskoers niet aan 
het vertrek. Zijn plaatselijk 
favorietenrol werd nu overgenomen 
door Fried Libregts, die bij menige 
ontsnapping betrokken was, maar niet 
kon voorkomen, dat de wedstrijd 
tenslotte betwist werd in een sprint met 
22 renners. De rappe Kees Paymans 
stormde als eerste over de meet 
gevolgd door Bruggenkamp en Jo van 
de Wetering. Jos Kivits werd 4de , Fried 
Libregts 9de en Jo van Dal 18de . Enkele 
seconden na de groep bereikte Bart van 
de Ven als 23ste en laatste de finish. 
Ook hij had deel uitgemaakt van de 
groep, maar was juist in de laatste 
ronde door pech teruggevallen. Eerder 

op de middag was de 
nieuwelingenwedstrijd gewonnen door 
Zwaluw-lid André de Vries uit 
Waalwijk. Frans van Weert (10de) en 
Frans Fitters (15de)  reden hier ook in 

de prijzen. Hetzelfde deed Jan van de Griendt (11de) in de door G.Cuvelier gewonnen wedstrijd 
bij de adspiranten. 
 
Regen- en hagelbuien maakten de Ronde in 
1957 uitzonderlijk zwaar. De wedstrijd had 
een buitengewoon spannend verloop. Vanuit 
de start viel de latere wereldkampioen 
stayeren Leen van der Meulen aan. Deze 
bleef 26 ronden lang alleen aan de leiding, 
maar reed zich volkomen leeg en moest later 
de strijd zelfs staken. Met nog 40 van de 78 
ronden te gaan plaatste Piet Steenvoorden de 
beslissende demarrage. Hij kreeg Geurt Pos, de Arnhemmer Blauw, militair 
Theunisse en Pieter de Bruyn mee. Deze vijfmans kopgroep werd niet meer 
achterhaald. In de eindsprint won Steenvoorden overtuigend voor de Bruyn 
en Theunisse. Tegen het einde ontsnapten ook Nico Walravens en Fried 
Libregts nog uit het peloton. Zij konden de kopgroep echter niet meer 
bereiken. Fried Libregts werd 7de, Bart van de Ven 13de en Jo van Dal 20ste. 
De wedstrijden voor de nieuwelingen en de adspiranten werden gewonnen 
door respectievelijk J. Meskens en Gerrit de Wit. 
 
 
De wedstrijd van 1958 had een levendig karakter met vele ontsnappingen, maar werd voor de 
vele Vlijmense toeschouwers, die gehoopt hadden een plaatselijke favoriet te zien winnen, een 
teleurstelling. De slag werd geopend door Bart van de Ven, maar de vijfmans kopgroep die 
hierdoor ontstond, kreeg weinig ruimte van het peloton. Ook Frans van Weert was bij een 
ontsnapping betrokken, maar de samenwerking in de vluchtgroep ontbrak en het peloton kreeg 



1958: dr.Martens als microfonist, 
feliciteert de winnaar van de Ronde bij 
de amateurs Piet van Rijsbergen. 
Voorzitter Piet Libregts luistert mee. 
(Archief Frank Libregts) 

weer aansluiting. In de slotfase leken 
Coehorst, Slits en van de Groenendaal 
de beslissing te forceren, maar bij het 
ingaan van de laatste ronde werden zij 
bijgehaald door allereerst Nico 
Walravens en Bart Solaro en even later 

door het voltallige peloton, zodat een massasprint de beslissing moest brengen. Hierin was 
Tilburger Piet van Rijsbergen de verassende winnaar voor Maarten Breure en Piet Zantman.  
Jos Kivits klasseerde zich 15de. In de wedstrijd voor nieuwelingen, gewonnen door G. 
Scheppingen werd Giel v.d.Wiel 5de. Bij de adspiranten won J.van Boxtel.  
 
Uitslagen van de Ronden van Vlijmen 1953 tot en met 1958: 
 
1953 Amateurs: 1.Wies van Dongen,2.Kees Paymans,3.Konings,4.De Jong,5.Peters, 
                           7.Tiny Wolfs 
1953 Nieuwelingen: 1.v.d.Linde,2.Geldermans,3.v.d.Bosch,4.van Hout,5.Romijn. 
1954 Amateurs: 1. Krijn Post,2.Piet v.d.Dungen,3.Wim Rusman,4.D.Meyer, 
                           5.Harry Timmermans, 8.Tiny Wolfs 
1954 Nieuwelingen: 1.J.Smit,2.H.v.d.Lee,3.C.v.Engeland,4.A.Graafmans,5.A.den Otter, 
                                  7.Fried Libregts, 17.Toon van Son, 19.Bart v.d.Ven,20.Jo van Bijnen 
1955 Amateurs: 1.Arend van ’t Hof,2.Tiny Wolfs,3.Pieter de Bruyn,4.Leo v.d.Brand,  
                            5.H.v.d.Broek,6.Fried Libregts,13.Grad van Baardwijk 
1955 Nieuwelingen: 1.Bart van de Ven,2.Jos Kivits,3.Leo Coehorst,4.J.de Veer,5.P.Meulbroek, 
                          11.Harry Kuys,13.Jo van Dal,15.Frans Fitters 
1956 Amateurs: 1.Kees Paymans,2.J.Bruggenkamp,3.J.v.d.Wetering,4.Jos Kievits,  
                           5.A.v.d.Linde,9.Fried Libregts,13.Jo van Dal,23.Bart van de Ven 
1956 Nieuwelingen: 1.André de Vries,2.Gerrit van Lith,3.Kersten,4.H.v.Engelen,5.Jos Hermes, 
                            10.Frans van Weert, 12. Frans Fitters. 
1956 Adspiranten: 1.G.Cuvelier,2.Jo Wilhelm,3.Maarten Breure, 11.Jan v.d.Griendt 
1957 Amateurs: 1.Piet Steenvoorden,2.Pieter de Bruyn,3.Ben Theunisse,4.J.Blauw,5.Geurt Pos, 
                           7.Fried Libregts, 20.Jo van Dal 
1957 Nieuwelingen: 1.J.Meskens,2.G.Cuvelier,3.M.Breene 
1957 Adspiranten: 1. Gerrit de Wit 
1958 Amateurs: 1.Piet van Rijsbergen,2.Maarten Breure,3.P.Zantman,4.Nico Walravens,  
                           5.F.v.d.Tol, 15.A.Kivits 
1958 Nieuwelingen: 1.G.Scheppingen,2.W.Schulting,3.B.v.d.Linden,4.Cees Lute, 
                                  5.Giel van de Wiel. 
1958 Adspiranten: 1.J.v.Boxtel,2.H.Schouten,3.H.Scharringhuizen, 4.Hans den Hartog,  
                                5.Booman 

 
 
 



De winnaars van 1953 tot en met 1958 
 

1953: Wies van Dongen (1931) 

 
Werd in 1954 kampioen van Nederland op de weg bij de amateurs en won ook de Ronde van 
het IJselmeer in dat jaar. Was professional van 1955 tot en met 1958, maar brak nooit echt door. 
Startte in de Tour de France van 1955 en 1956, maar haalde geen van beide keren Parijs. 
 

1954: Krijn Post (1933) 

 
Vier keer op rij Kampioen van Noord-Holland (1952 tot en met 1955), won in 1953 de Ronde 
van het IJsselmeer, in 1954 de Ronde van Midden Nederland, de Ronde van Zuid Holland en 
een rit in Olympia’s Tour, en in 1955 twee ritten in de Ronde van Brabant. 
 

1955: Arend van ’t Hof (1933) 

 
In 1952 winnaar van de Ronde van N.W.Nederland en 10de op de Olympische Spelen. 
Won net als Tiny Wolfs in 1956 een rit in de Vredeskoers, en werd in datzelfde jaar als 
onafhankelijke 3de in het Kampioenschap van Nederland op de weg bij de profs. 

 
 



1956: Cees Paymans (1934) 

 
Deze Tilburger werd in 1953 Kampioen van Nederland op de weg bij de amateurs. 
Was al tweede in dit Kampioenschap in 1951. 

 
1957: Piet Steenvoorden (1935-1989) 

 
Werd enkele weken na zijn overwinning in de Ronde van Vlijmen op het circuit van Zandvoort 
Kampioen van Nederland op de weg bij de amateurs. Won in 1955 de Ronde van Midden 
Nederland, in 1956 de ronde van Brabant met een etappezege in Vlijmen, in 1958 en 1961 de 
Omloop van de Haarlemmermeer. Als beroepsrenner won hij in 1962 nogmaals in Vlijmen, en 
won hij twee etappen in de Ronde van Nederland van 1963. 
 

1958: Piet van Rijsbergen 

 
De ronde van Vlijmen was zijn eerste overwinning bij de amateurs. Werd in 1959 Kampioen 
van Brabant en won verder nog in het eigen Tilburg (1958) en in Helvoirt (1961). 
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