
1964, Fried Libregts wint als eerste thuisrijder 
de Ronde van Vlijmen. (Archief Fried Libregts) 

Na de huldiging met de bloemen, neefje René 
Libregts is nog blijer dan de winnaar zelf…. 
(Archief Fried Libregts) 

Het Rijke Vlijmense Wielerleven  
Vlijmense winnaars 

 
De Ronden van Vlijmen in 1964 en 1965 

 
Al sinds 1941 werd de Ronde van Vlijmen verreden, maar alleen een jonge Bart van de Ven 
was het nog maar gelukt om in 1955 bij de nieuwelingen de bloemen in eigen huis te houden.  
Bij de amateurs waren Ad Meesters, Tini Wolfs, Fried Libregts en Bart van de Ven er wel een 
aantal keren dicht bij geweest, maar de Vlijmense wielerliefhebbers wachtten nog altijd op die 
eerste thuiszege in de hoofdcategorie. In 1964 was het dan eindelijk zover, en meteen het jaar 
daarop werd het nog eens dunnetjes overgedaan. 

 
De Ronde van Vlijmen 1964: Fried Libregts 
De Wielerronde van Vlijmen 1964 werd onder slechte omstandigheden verreden. Door de 
harde strijd, wind en hevige regenbuien kwamen slechts 21 van de 103 vertrokken renners aan 
de finish. De schaatsende wielrenner Rudi Liebrechts kwam na 11 van de 75 te verrijden 
ronden na een premiesprint alleen aan de leiding en hield dit maar liefst 36 ronden vol. Toen 
zijn voorsprong 48 seconden bedroeg sloeg het gestadig afbrokkelende peloton op hol, en 
nam de voorsprong snel af. Met nog acht ronden voor de wielen werd Rudi Liebrechts 
ingelopen en ontstond er een vier mans kopgroep: Rudi Liebrechts, Cees Zoontjes en de 
plaatselijke favorieten Fried Libregts en Piet Deenen. De voorsprong van deze vier was niet 
van dien aard, dat met zekerheid gezegd kon worden, dat zij weg zouden blijven. Maar 
ondanks hevige jachten ging het viertal met honderd meter voorsprong de laatste ronde in.  
Luid aangemoedigd door het eigen publiek liet Fried Libregts in deze laatste ronde zijn 
medevluchters ter plaatse en flitste hij zegevierend over de eindstreep van de deze keer wel 
bijzonder zware Ronde van Vlijmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



Piet Deenen, hier als winnaar van de eerste 
etappe in Olympia’s Toer van 1965. (Part.coll.) 

1964: Bij de nieuwelingen was de latere wereldkampioen bij de stayers (amateurs 1966 en 1967) de   
          snelste. (Part.coll.) 

Uitslagen Ronde van Vlijmen 1964: 
 
 Amateurs: 1. Fried Libregts, 100 km. in 2.44.00,  2. Cees Zoontjes, 3. Rudi Liebrechts, 4. 
Piet Deenen, 5. Nol van Uden. 
Nieuwelingen : 1. Piet de Wit, 55 km. in 1.30.15, 2. T. van Melis, 3. J. Koch, 4. Cees Stam, 5. 
Henk van Vught. 
Adspiranten: 1. Jan Bakker, 20 km. In 39.45, 2. Hans Homma, 3. H. v.d. Moot, 4. H. Kersten, 
5. M. van Laarhoven 
  

 

 
De Ronde van Vlijmen 1965: Pietje Deenen 
 
Na zeventig kilometer zette plaatselijk favoriet Piet Deenen de beslissende ontsnapping in. 

Er ontstond een kopgroep van zes renners, waaruit 
Huub van Zandvoort even later moest lossen. De 
overigen, Tini van der Lee, Rudi Liebrechts, Hans 
den Hartog, Piet Deenen en Theo Oudshoorn namen 
meer dan veertig seconden voorsprong en gingen 
onder elkaar uitmaken, wie winnaar van deze Ronde 
van Vlijmen zou gaan worden. In de laatste ronde 
verschalkte Piet Deenen zijn medevluchters en werd 
zo de tweede opeenvolgende thuiswinnaar.  



1965: Kort na winnaar Piet Deenen komt Tini van der Lee voor een 
verbrokkelde kopgroep als tweede over de eindstreep. Achter  Tini wordt 
Hans den Hartog derde, Rudi Liebrechts vierde en Theo Oudshoorn vijfde. 
(Archief Tini van der Lee) 

1965: De nummers een en twee van de nieuwelingenkoers, links winnaar 
Arie Versluijs en rechts nummer twee Peter van Lith (part.coll.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Uitslagen Ronde van Vlijmen 1965: 
 
Amateurs: 1. Piet Deenen, 100 km. in 2.35.20,  2. Tini van der Lee, 3. Hans den Hartog, 
4.Rudi Liebrechts, 5. Theo Oudshoorn, 14. Nico Walravens, 15. Charles de Wit, 17. Manus 
van Vught 
Nieuwelingen : 1. Arie Versluis, 2. Peter van Lith, 3. Mari Heesbeen (Nieuwkuijk), 
4. G. Swarrink, 5. Wies Nicols  
Adspiranten: 1. Willy van de Walle 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



De winnaars van 1964 en 1965 
 

1965: Fried Libregts (1936) 

 
In artikel 13 van Het Rijke Vlijmense Wielerleven wordt uitgebreid ingegaan op de 
wielercarrière van de eerste ‘thuis’-winnaar Fried Libregts. 
 

1965: Piet Deenen (1940) 

 
 
Piet(je) Deenen, geboren en getogen in Oploo, woonde vanaf 1963 tot eind jaren zestig in 
Vlijmen. Precies in deze periode beleefde hij de beste jaren uit zijn wielercarrière. Hij was 
zeker geen supertalent, maar meer het type ‘zwoeger’. Wie hem ooit heeft zien rijden, moet 
stellig de indruk hebben opgedaan dat hij in volle inspanning ieder moment van zijn fiets kon 
vallen. Zijn manier van op karakter rijden en altijd maar weer aanvallen hebben hem dan ook 
menigmaal goed opgebroken. Zoals in 1964 tijdens de rondrit rond het IJsselmeer, waar hij in 
de 3e en laatste rit en in de leiderstrui, zelf de aanval zocht, om vervolgens helemaal 
weggereden te worden. Toch heeft het hem niet altijd windeieren gelegd.   
1965 was zijn absolute topjaar, want behalve overwinningen in zowel zijn oude (Oploo) als 
nieuwe woonplaats (Vlijmen) won hij ook ritten in de Vredeskoers (Poznan-Torun) en 
Olympia’s Toer, waarin hij ook nog een dag de oranje leiderstrui droeg. 



1966: In het jaar dat hij in 
Vlijmen woonde, werd 
Lesley West tweede op het 
WK. (part.coll.) 

 
In 1966 woonde Leslie West, een jonge Britse coureur, in bij Piet. 
Nadat hij in 1964 in Olympia's Toer kennis had gemaakt met het 
typische Nederlandse wielrennen (waaierrijden), meende de Engelse 
kampioen en winnaar van de Milkrace (Ronde van Engeland) in 1965, 
dat hij nergens beter de stiel kon leren als hier. Hij werd in 1966 
opgenomen in de Acifit ploeg van Piet Libregts en ging in de kost bij 
Pietje Deenen in Vlijmen. De tijdelijke Vlijmenaar plukte aan het 
einde van het seizoen de vruchten van zijn investeringen. Na een 
magistraal gereden race bleef hij samen met onze landgenoot Evert 
Dolman op de Nürnburgring (D) over, om na een ontsnapping van 146 
km voor de wereldtitel te spurten. De titel ontging hem, maar een 
fantastische tweede plaats werd zijn deel. Als professional werd West in 
1970 ook nog een keer vierde op het Wereldkampioenschap in Leicester 
(GB). 
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