
1997: Een typisch beeld uit de Ronde van Haarsteeg. Een nog voltallig peloton zoekt zo veel mogelijk het 
         fietspad op naast  de kasseitjes in de Haarsteegsestraat.           (StadsArchief) 

Het Rijke Vlijmense Wielerleven 
 

 
 

De Ronde van Haarsteeg 1989 – 2003 
In de negentiger jaren bleef de Ronde van Haarsteeg als vanouds de lastige openingswedstrijd in het 
district Zuid II van de KNWU. Een drietal plaatselijke favorieten: Maurits van Heist, Leon van 
Beijnen en Patrick Snijders (de laatste boekte landelijke bekendheid toen hij als eerste in de 
Elfstedentocht van 1997 het ijs op de Zwette bereikte), deed diverse pogingen de zege in ‘eigen huis’ 
te houden, maar strandde net naast het podium.  
 
1989: Danny Overgaag 

Deze Ronde van Haarsteeg was omgedoopt tot de Grote Prijs Willy van 
den Berk, naar de grote Haarsteegse schaatsanimator, die enkele jaren 
eerder (1984) jammerlijk het leven liet bij een auto-ongeluk. De tradities 
dat de Ronde van Haarsteeg de opening is van het wielerseizoen in 
Midden Brabant en dat het tijdens deze wedstrijd altijd slecht weer is, 
waren verder in stand gehouden. Na twintig kilometer lukte het een 
groep van vijftien renners om afstand te nemen van het peloton. Hierin 
ontbrak in het verdere verloop van de wedstrijd iedere vorm van 
samenwerking om deze vluchtpoging ongedaan te maken. Op twintig 
kilometer van het einde demarreerden beurtelings Hans Rietveld en 
Danny Overgaag, maar al hun pogingen liepen op niets uit. Zijn 
aanvalslust had het eindschot van Overgaag echter niet afgebot, want in 
de sprint was er tegen hem geen kruit gewassen. Hierdoor kon hij in zijn 

allereerste koers bij de amateurs meteen de bloemen mee naar huis nemen. 
 



1990: Harald Dat (op kop) en Arnold Stam 
snellen over de dijk langs de ijsbaan 
(StadsArchief) 

Uitslagen: 
Amateurs: 1. Danny Overgaag, 80 km. in 1.56.27,  2. Hans Hartman, 3. Patrick Kroonen, 4. Neggers, 
5. Brouwershaven, 14 Jaap Viergever. 
Junioren: 1. Marcel Vegt, 55 km. in 1.18.00,  2. Marcel Strijker, 3. Peter Loonen, 4. Oord, 5. Van 
Berkel, 6. Michael Boogerd. 
Nieuwelingen: 1. Lennard van Anrooij, 35 km. in 56.41,  2. Francois van de Zande, 3. Etienne Vergeer, 
4. Jongenelen, 5. Van Bavel. 
Liefhebbers: 1. Ben Vlaanderen, 50 km. in 1.16.41,  2. Piet De Haas, 3. Piet Kessels, 4. Van Baal, 5. 
De Haan. 
 
 
1990: Niels Boogaard 

Zoals zo dikwijls in de Ronde van Haarsteeg viel het peloton op de hoge en 
smalle dijk al snel in vele groepen uiteen. Na veertig kilometer achtte 
Harald Dat de kopgroep te groot en ging op avontuur uit. Hij kreeg 
gezelschap van schaatser Arnold Stam en samen bouwden zij een 
voorsprong op van rond de minuut. Vanuit de achterhoede zette thuisrijder 
Maurits van Heijst als eerste de achtervolging in. Zijn poging strandde, 
maar werd overgenomen door het duo Johnny Broers en Niels Boogaard. 
Tien kilometer voor de finish streken deze twee op de leiders neer. Broers 
trok meteen fel door, met als gevolg dat Dat moest lossen en er drie 
koplopers overbleven. In de finale dacht Broers met zijn overgebleven 
metgezellen hetzelfde kunstje te kunnen flikken. Hij zette de eindsprint van 
verre in, maar viel een twintigtal meters voor de meet volkomen stil, 
waardoor Boogaard hem nog met meerdere lengen klopte. 

 
Uitslagen: 
Amateurs: 1. Niels Boogaard, 80 km. in 1.7.53,  2. 
Johnny Broers, 3. Arnold Stam, 4. Maurits van Heijst, 5. 
Wim Beckers. 
Junioren: 1. Max van Heeswijk, 60 km. in 1.34.00,  2. 
Francois Nooten, 3. M. Leege, 4. Van de Oetelaar, 5. 
Graafmans. 
Nieuwelingen: 1. WillemJan v.d. Broek, 35 km. in 
0.51.43,  2. Wally Buurstede, 3. Lennard van Anrooij, 4. 
Raadgever, 5. Kaizer. 
Liefhebbers: 1. Dirk Sassen, 50 km. in 1.16.47,  2. Ben 
de Veer, 3. André Zijlmans, 4. De la Cousine, 5. Ad 
Prinsen.      
 
 
 
1991: Frans Berrens 
Al vroeg in de wedstrijd wisten enkele renners aan het peloton te ontsnappen. In de volgende ronden 
reden er telkens weer wat coureurs naar deze vluchters toe, en zo ontstond er na zo’n twintig kilometer 
een kopgroep van achttien renners, waarbij plaatselijk favoriet Maurits van Heijst. Deze groep werd 
niet meer achterhaald. In de finale plaatste Frans Berrens een tiental kilometer voor het einde een 
scherpe demarrage, die door niemand in eerste instantie beantwoord werd. Maurits van Heijst en Hans 



1992: Het peloton kort na de start in de Ronde van 
Haarsteeg. Rechts plaatselijk favoriet Leon van Beijnen. 
Links Jaap Viergever, tweede van links de andere 
plaatselijke favoriet Patrick Snijders. (StadsArchief) 

Timmers trachtten in de laatste ronde de zaken nog recht te zetten, maar tevergeefs. En zo reed 
Berrens, toch eigenlijk meer bekend als sprinterstype, solo naar een onbedreigde zege. 
 
Uitslagen:  
Amateurs A: 1. Frans Berrens, 80 km. in 1.53.12,   2. Danny Overgaag, 3. Mike Verhappen, 4. Van 
Engeland, 5. Hans Timmers, 7. Maurits van Heijst, 20. Leon van Beijnen. 
Junioren: 1. Lennard van Anrooij, 60 km. in 1.25.59,  2. Stefan Willemen, 3. Lars Weijers, 4. Smits, 5. 
Raatgever, 11. Sebastiaan Wels. 
Nieuwelingen: 1. Richard Coehorst, 40 km. in 1.01.38,  2. Niels Hamers, 3. Paul van de Akker, 4. Van 
de Westerlaken, 5. Van Grinsven. 
Amateurs B en Veteranen: 1. Jac van Kessel, 50 km. in 1.12.10,  2. Piet de Haas, 3. Van de Weijdeven, 
4. Van Bavel, 5. Schrover.  
 
1992: Peter Prijs 

Een aantal marathonschaatsers bepaalden het gezicht van deze Ronde 
van Haarsteeg. Na dertig kilometer koers ontsnapten Arnold Stam, 
John de Haas en een van de plaatselijke favorieten Patrick Snijders 
uit het peloton. De drie wielrennende schaatsers bleken zo kort na het 
schaatsseizoen al in een blakende vorm te verkeren, en namen een 
mooie voorsprong. Toen de kloof te groot leek te gaan worden, kwam 
er vanuit het peloton een reactie. Peter Prijs, René van der Heijden, 
Gerben van de Broek en een tweede plaatselijk favoriet Leon van 
Bijnen gingen op jacht naar de koplopers en vonden wat later 
aansluiting bij het leidende drietal. Het was meteen de beslissing in 
de wedstrijd. Van het zevental bleven uiteindelijk vier renners buiten 
schot. 
In de finale verschalkte Peter Prijs zijn rappere medevluchters. De 
lange renner uit Elshout, die dus ook bijna een thuiswedstrijd reed, 
wist ondanks de harde tegenwind in de polder voorop te blijven en 
reed solo naar 
een fraaie 

zege. Vijf seconden na hem won Gerben van de 
Broek de sprint voor de tweede plaats. 
 
Uitslagen: 
Amateurs-A: 1. Peter Prijs, 80 km. in 1.57.12,  
2. Gerben van de Broek, 3. John de Haas, 4. 
Leon van Bijnen, 5. Jaap Viergever, 21. Patrick 
Snijders.  
Junioren: 1. Bart Jansen, 60 km. in 1.26.16,  2. 
Peter Ridderikhof, 3. Jean-Pierre Gödde, 4. 
Van Hees, 5. Angelo van Melis. 
Nieuwelingen: 1. Mark van Kuik, 40 km. in 
1.01.03,  2. GertJan Kwissenburg, 3. Jurgen de 
Jong, 4. N. Wittenberg, 5. J. v.d. Stelt. 
Amateurs-B: 1. Henri van IJzendoorn, 50 km. 
in 1.13.07,  2. Ben de Veer, 3. Adri Frijters, 4. Hoegee, 5. Kessels, 11. Wim Wolfs.      
 
 
 



1994: Johnny Broers soleert naar een afgetekende zege. 
(StadsArchief) 

1993: Marcel van der Heijden 
Valpartijen waren het kenmerk van deze editie van de Ronde van 
Haarsteeg. Maar liefst drie keer moest de ambulance er aan te pas komen 
om gevallen renners naar het ziekenhuis te transporteren. De eerste valpartij 
vond al plaats na amper vier kilometer koers. Meteen kwam er een negental 
renners aan de leiding. Hierbij de plaatselijke renners Patrick Snijders en 
Leon van Bijnen. De koplopers trokken goed door en het peloton was 
meteen gezien. Half koers was de voorsprong al opgelopen tot meer dan een 
minuut. Plaatselijk favoriet Patrick Snijders probeerde in de slotfase zijn 
medevluchters te verrassen, maar hij kreeg geen ruimte. De rappe Marcel 
van der Heijden (een jaar eerder winnaar van het Brabants Dagblad 
klassement) zorgde dat de kopgroep bij elkaar bleef en rondde in de 

eindsprint de wedstrijd bekwaam af.  
 
Uitslagen: 
Amateurs-A: 1. Marcel van der Heijden, 80 km. in 1.46.45,  2. Hans Voorn, 3. Dennis van Dinther, 
3. Xander Moerman, 5. De Haan, 6. Leon van Bijnen, 9. Patrick Snijders. 
Nieuwelingen: 1. Rene van Vuuren, 33 km. in 49.05, 2. Remco Smout, 3. Jarko van der Stelt, 
4. Erik Patist, 5. Pascal Hermes. 
Amateurs-B en Veteranen: 1. Pierre van de Beurcht, 50 km. in 1.04.56,  2. Wim Veenendaal,  
3. Maarten Coolen, 4. Van Dalfsen, 5. Gieske, 7. Wim Wolfs   
 
 
1994: Johnny Broers 

Vijftig kilometer lang bleef de koers gesloten en werden 
alle ontsnappingspogingen snel verijdeld. Dertig 
kilometer voor het einde forceerde oud-winnaar Richard 
Beumer de beslissende ontsnapping. Er kwamen vijf 
renners aan de leiding. Naast Beumer bevolkten Frans 
Berrens, Maarten Coolen, Raymond Thebes en Johnny 
Broers de kopgroep. Zes kilometer voor het einde sprong 
oud-prof Johnny Broers uit deze groep weg. De vier 
overblijvers wilden geen van allen voor de anderen de 
kastanjes uit het vuur halen en zo reed Broers snel naar 
een grote voorsprong en onbedreigd naar de zoveelste 
zege in zijn carrière.  

 
Uitslagen: 
Amateurs-A: 1. Johnny Broers, 80 km. in 1.51.50,  2. Maarten Coolen, 3. Raymond Thebes, 4. Richard 
Beumer, 5. Frans Berrens. 
Junioren: 1. Rob van Setten, 60 km. in 1.27.46,  2. Rob Kroonen, 3. Nico Wittenberg, 4. Bjorn 
Schilperoord, 5. Eddy Bekkers. 
Nieuwelingen: 1. Ronald Mutsears, 2. S. Knijnenburg, 3. Ad Rijkers, 4. Robert v.d. Stelt, 5. Harold 
Linschoten. 
Amateurs-B: 1. Rudy Peters, 50 km. in 1.10.20,  2. A. Verstegen, 3. Ben Vlaanderen, 4. Jos Schrover, 
5. Wim Wolfs. 
 



1996: Norman van Hest in gesprek met speaker 
Jan Peters (part.coll.) 

1995: Niet Verreden 
Omdat organisator schaatsvereniging Jaap Eden er geen brood meer in zag, werd er in 1995 geen 
Ronde van Haarsteeg verreden. 
 
 
1996: Norman van Hest 

Na een jaar van onthouding werd in 1996 toch weer de nu 
dertigste Ronde van Haarsteeg verreden. Ditmaal niet 
georganiseerd door schaatsvereniging Jaap Eden, maar door 
wielervereniging de Antilopen, net ontstaan uit een fusie tussen 
de wielerverenigingen Presto uit Drunen en De Zwaluw uit 
Vlijmen. 
En zoals eigenlijk ondertussen wel een beetje gebruikelijk 
waren het weer winterse omstandigheden. Een stevige en 
koude noordwestenwind zorgde samen met ‘de muur van 
Haarsteeg’ voor een echte afvalrace. Vanaf de start sloeg bij de 
amateurs de vlam in de pan. Joost van Hest vloog vanuit het 

startschot de ruimte in, en kreeg na een tiental kilometers 
steun van nog eens vijf renners. De kopgroep nam een 
twintigtal seconden voorsprong op het peloton. Alleen 

plaatselijk favoriet Leon van Bijnen wist in het gezelschap van Cas Graafmans de kloof nog te dichten. 
Deze nu uit acht renners bestaande kopgroep bleef zo’n 45 kilometer voorop. Vanuit de achterhoede 
kwamen daarna steeds renners aansluiten, maar door het hoge tempo vielen er ook weer af, zodat 
alleen de allersterksten overbleven. Ook het peloton verbrokkelde volkomen. Op een kilometer voor de 
finish reed de winnaar van 1993 en snelste man van de kopgroep Marcel van der Heijden lek, waarna 
Joost van Hest een alles of niets poging deed. Op tweehonderd meter voor de finish viel hij echter 
volkomen stil, waardoor zijn naamgenoot Norman van Hest (geen familie) nog over hem heen daverde 
en met de overwinning ging strijken. 
 
Uitslagen: 
Elite en neo-amateurs: 1. Norman van Hest, 90 km. , 2. Joost van Hest, 3. Ron Verwey, 4. Dennis van 
Dinther, 5. Van de Ree, 14. Bart Brentjens, 17. Leon van Bijnen. 
Nieuwelingen: 1. Jelle van Groezen, 40 km. in 1.01.05,  2. Luit Blom, 3. Patrick Noorderven, 4. 
Koolen, 5. Ceelen. 
Cyclosportieven en veteranen: 1. André van Reek, 50 km. in 1.12.25,  2. Ton van Duivenbode, 3. Wim 
Veenendaal, 4. Maarten Coolen, 5. Piet de Haas.      
 
1997: Pascal Hermes 

Mede door de dreinende regen was er weinig publiek op de Ronde van 
Haarsteeg afgekomen. Ook duurde het lang voordat de wedstrijd op gang 
kwam. Net na halfkoers ontsnapten Jean-Pierre Leyten en Heerco Gorter. 
Vooral Gorter trok er stevig aan, waardoor het tweetal een voorsprong 
opbouwde van meer dan een minuut. Het duo hield lang stand, maar begon 
in de slotfase steeds meer terrein te verliezen, waarna Leijten zich liet 
lossen. Gorter gaf niet op, en zette nog eens extra aan, maar met nog twaalf 
kilometer voor de wielen werd hij ingelopen door Pascal Hermes en Dennis 
Heij. Dit drietal bleef voorop. Pascal Hermes trok vanaf 200 meter voor de 
streep de sprint aan. Heij kon nog net aan zijn wiel komen, maar kon de 
beslissende jump niet meer maken. Gorter gaf zich moegestreden meteen 
gewonnen. 



 
Uitslagen: 
Elite en neo-amateurs: 1. Pascal Hermes, 2. Dennis Heij, 3. Heerco Gorter, 4. Lennard van Anrooy, 5. 
Raoul Smits. 
Junioren: 1. Wiland van Gils, 2. Piet Rooijakkers, 3. Remon v.d. Hout, 4. N. Blom, 5. W. 
Mandemakers. 
Cyclo-sportieven: 1. Arno Bloks, 2. Ton van Duyvenbode, 3. Adri Frijters, 4. Ben Vlaanderen, 5. 
Demen.     
 
1998: Arno van der Veen 
Al na zeven kilometer gooide Ronald Roos de knuppel in het hoenderhok. Het gevolg was dat nog 
voordat er tien kilometer onder de wielen door waren het peloton al in vier stukken uiteen was 
gevallen. De kopgroep van veertien, die door toedoen van Roos ontstaan was, reed zo hard dat de 
andere drie groepen al snel op een onoverbrugbare achterstand reden. Heerco Gorter, een jaar eerder 
ook al de grote animator, begon op veertig kilometer aan een solo. Wat later sloten Ronald Roos en 
Corné Castein bij de leider aan, maar onder impuls van vooral Ruud van Dorst werd deze 
ontsnappingspoging verijdeld. Twintig kilometer verder ging Ronald Roos in de aanval. Maar hij had 
zichzelf overschat, want toen Ruud van Dorst, Arno van der Veen, Heerco Gorter, Bart Jansen en Ron 
Verwey er vandoor gingen, moest hij passen. In de laatste ronde deed Ruud van Dorst een verwoede 
poging de zege naar zich toe te trekken, maar tevergeefs. De eindsprint werd van verre aangegaan door 
Heerco Gorter, maar Arno van Veen counterde bekwaam en kon al tientallen meters voor de meet 
rechtop gaan zitten om de overwinning te vieren. 
 
Uitslagen:  
Elite-renners en neo-amateurs: 1. Arno van der Veen, 100 km. in 2.24.37,  2. Ron Verwey, 3. Bart 
Jansen, 4. Ruud van Dorst, 5. Heerco Gorter. 
Cyclosportieven en veteranen: 1. Ben Vlaanderen, 60 km. in 1.39.39,  2. Marcel Alma, 3. Rik Elfrink, 
4. Van de Klundert, 5. Keller.     
 
1999: Ferry van Heeswijk 
Net als in de voorgaande jaren nam een 
groepje bijna van meet af aan een 
voorsprong op het peloton. Op het altijd 
lastige parcours in Haarsteeg kon alleen 
een groep van veertien renners de 
kopgroep van zeven nog enigszins volgen. 
Uiteindelijk zouden alleen deze 21 renners 
het einde van de wedstrijd halen. Vier 
ronden voor het einde brak de kopgroep in 
tweeën. Drie renners losten, waardoor de 
overgebleven vier het in de eindsprint 
gingen uitvechten. Het was tenslotte Ferry 
van Heeswijk, die schijnbaar moeiteloos 
de overwinning voor zich opeiste. 
 
Uitslagen: 
Elite en neo-amateurs: 1. Ferry van Heeswijk, 2. Rob Sienders, 3. Heerco Gorter, 4. Marcel Halsma, 5. 
Arno van der Veen. 
Nieuwelingen: 1. Bernt Hamers, 2. Martyn Dekker, 3. Roy Spijker, 4. Kompier, 5. Gosman.    
Cyclosportieven en veteranen: 1. John Oudshoorn, 2. John Akkermans, 3. John Brand. 



2000: Mirjam Melchers 
De organisatie had voor de vrouwen als hoofdcategorie gekozen en 
werd daarvoor ruim beloond. Want ruim vijfenzeventig rensters, 
waaronder de complete top van Nederland, nam het vertrek in 
Haarsteeg. Ondanks herhaalde uitlooppogingen van Mirjam Melchers 
bleef het peloton vrouwen compleet en moest men zich gaan opmaken 
voor een massasprint. De vele inspanningen bleken het eindschot van 
Melchers niet afgebot te hebben, want zij won de wedstrijd voor 
Yvonne Brunen en Leontien Zijlaard-van Moorsel.  
In de sportklasse-A viel al in de eerste ronden de helft van de 110 
vertrekkers af. De regen en hagel eisten hun tol en de kou en de wind 
deden de rest. Een groep van elf renners kwam aan de leiding en zes 
van deze dapperen streden tenslotte voor de zege. In de eindsprint trok 
Maarten Coolen verrassend de winst naar zich toe. 
 
 
 

Uitslagen: 
Vrouwen, 70 km. : 1. Mirjam Melchers,  2. Yvonne Brunen, 3. Leontien Zijlaard-van Moorsel. 
Sportklasse-A, 80 km. : 1. Maarten Coolen,   2. Leon Mutsears, 3. Jacco Tettelaar. 
Sportklasse-B, 50 km. : 1. Freddy Keller,  2. Piet de Haas,  3. Gijs van Tuyl.   
 
 
2001: Sonja van Kuijk 

De vrouwenwedstrijd was opnieuw de hoofdmoot van deze Ronde 
van Haarsteeg. Na twintig van de zeventig te rijden kilometers viel de 
koers in een beslissende plooi. Sonja Pfister-van Kuijk ontsnapte met 
de Duitse Missbach uit het peloton. Hanka Kupfernagel, een andere 
Duitse zette met Sissy van Alebeek de achtervolging in en even later 
sloot ook Leontien Zijlaard-van Moorsel op het klimmetje naar de 
Oude Haven aan. Lang bleef deze vijf-vrouws-kopgroep niet bijeen. 
Sissy van Alebeek begon aan een solo, die maar liefst dertig kilometer 
zou duren, maar zij verkeek zich op de harde wind tegen op het toch 
al lastige stuk op de dijk. In de slotfase ontsnapte Kupfernagel. De 
wereldkampioene in het veldrijden kreeg even later gezelschap van 
Sonja Pfister-van Kuijk, die de Duitse in de sprint gemakkelijk 
voorbleef.   
 
Uitslagen: 
Vrouwen, 70 km. : 1. Sonja Pfister-van Kuijk, 2. Hanka Kupfernagel, 
3. Leontien Zijlaard-van Moorsel, 4. Sissy van Alebeek, 5. Missbach.  

Sportklasse-A, 80 km. : 1. Stan Janssen, 2. Johan Peemen, 3. Dennis van Weel, 4. Hassing, 5. Jacco 
Tettelaar. 
Sportklasse-B, 50 km. : 1. Ton van Duyvenbode, 2. Joost Pilkens, 3. Martin de Jong, 4. Rotscheid, 5. 
Gijs van Tuyl. 
 
 
 
 
 



2003: Voor het laatst trekt er een peloton wielrenners over de dijk van de 
Oude Haven. In het midden Leontien Zijlaard- van Moorsel. (StadsArchief) 

Mirjam 

Melchers 

2002: Martine Bras 
De complete nationale vrouwenselectie stond aan het vertrek in deze 
editie van de Ronde van Haarsteeg. Josephine Groeneveld was namens 
de oranje-brigade de eerste aanvalster. Zij kreeg Martine Bras en Sonja 
van Kuijk mee, en goed samenwerkend liep de voorsprong van het 
drietal al snel op tot boven de minuut. Vanuit het peloton deden de 
oranje-dames Jaccolien Wallaard en Bertine Spijkerman, samen met 
mountain-bikester Corine Dorland een verwoede poging om de drie 
koploopsters te achterhalen. Iedere ronde kwamen de achtervolgsters 
weer iets dichterbij, maar zij hadden hun tegenaanval te laat ingezet. In 
de eindsprint ging Sonja van Kuijk te vroeg aan. Zij viel volkomen stil, 
waarna Martine Bras prachtig gelanceerd uit haar wiel kwam en 
gemakkelijk de overwinning binnenhaalde. 
 
Uitslagen: 
Vrouwen: 1. Martine Bras, 2. Josephine Groeneveld, 3. Sonja van 
Kuijk, 4. Jacolien Wallaard, 5. Bertine Spijkerman. 

Sportklasse-A : 1. Martin Schouten, 2.Giel Nabben, 3. Roy Konisser, 4. John Oudshoorn, 5. Jan 
Verschuren. 
Sportklasse-B : 1. Ronald van de Wal, 2. René Balm, 3. Eduard Rozenveld, 4. Slot, 5. Van Wanrooij. 
Veteranen: 1. Ton van Duivenbode, 2. Johnny Broers, 3. Eddy Gevers, 4. Gijs van Tuyl, 5. Henri 
Vermazen.     
 
2003: Mirjam Melchers, Ronald Roos 

Erg teleurstellend voor de organisatie was het dat slechts 37 
vrouwen de weg naar Haarsteeg gevonden hadden. Hierdoor werd 
de wedstrijd volkomen beheerst door het team van Farm Frites-
Hartol. Mirjam Melchers ging al vroeg in de aanval, bouwde een 
grote voorsprong op en reed onbedreigd naar de zege. Pas toen zij 
al lang en breed buiten schot was, gingen haar ploeggenotes 
Leontien Zijlaard-van Moorsel, Elsbeth Vink, Sissy van Alebeek, 
Christa Pirard en Arenda Grimberg aan de slag om de volgende 
ereplaatsen binnen te rijven. De rest van het peloton was volkomen 
machteloos tegenover het geweld van de frites-ploeg.  
Ver achter Mirjam Melchers legde de drievoudige Olympische 
Kampioene van Sydney Leontien Zijlaard-van Moorsel beslag op 
de tweede plaats.  

De wedstrijd bij de Amateurs-A 
werd gewonnen door Ronald 
Roos, die zijn medevluchter Iwan 
Jonkman in de sprint de baas 
bleef. Achter hen was Peter van 

de Reep de snelste man van het 
peloton. 



Ronald 

Roos 

Uitslagen: 
Vrouwen: 1. Mirjam Melchers, 2. Leontien Zijlaard-van Moorsel, 3. 
Christine Mos, 4. Arenda Grimberg, 5. Christa Pirard, 19. Mirjam de 
Moel. 
Nieuwelingen: 1. Michel Kreder, 2. Martijn van Schaijk, 3. Dennis Luijt, 
4. Hjalmar de Munk, 5. Rik van IJzendoorn. 
Amateurs-A: 1. Ronald Roos, 2. Iwan Jonkman, 3. Peter van de Reep, 4. 
Herman Reessink, 5. Jan Verschuuren. 
Amateurs-B: 1. Hans Voorn, 2. Hans van Bavel, 3. Henri Vermazen, 4. 
René Oukes, 5. Ton van den Dries.  
 
 
 
2004: Niet meer verreden  
Na 2003 was het over en uit met de Ronde van Haarsteeg en werd er geen wielerronde meer 
georganiseerd. Terwijl de interesse van het publiek steeds verder afnam, werd het ook steeds moeilijker 
om een aansprekend rennersveld aan het vertrek te krijgen. Plaatselijke favorieten waren er ook al niet 
meer. En dus was het niet moeilijk voor het organiserende Team Brabant 2000 om een streep te zetten 
onder 37 Ronden van de Haarsteeg. 
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