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Het wielerarchief van 

Harrie Verboord (1917 - 1998), 

De wielrenner die nooit een koers reed. 

 

 

 
Dat Harrie Verboord een grote rol speelde in het Vlijmense wielerleven is algemeen bekend. In een 
van de afleveringen (nummer 24) van Het Rijke Vlijmense Wielerleven werd zijn bijdrage dan ook 
als volgt beschreven: “Harrie Verboord was eigenaar van een mandenfabriek, waar diverse renners 
werkten, en daar de mogelijkheid kregen om een extra middag te trainen. Hij was een fervent supporter 
en adviseur van Tini Wolfs, voor wie hij ook optrad als een soort van manager avant la lettre. In 1953 
bezocht hij ook het Wereldkampioenschap in Lugano, waar Tini Wolfs aan het vertrek stond.”  
 

In de veertiger en vijftiger jaren van de vorige eeuw had de wielersport nou niet bepaald een goede 

naam. Wielrenners werden beschouwd als “min volk” : lui van het woonwagenkamp, kermisgasten of 

zigeuners, in ieder geval sociaal als mensen van het laagste soort. Veel ouders stonden dan ook niet te 

springen als een zoon (voor meisjes was er natuurlijk al helemaal geen sprake van) met het idee 

aankwam om ook wielrenner te worden. En dat was ook zo bij Harrie Verboord. Harrie was gek van 

wielrennen, maar pa en ma Verboord zagen het absoluut niet zitten om hem aan een wielercarrière te 

laten beginnen. En in die tijd was moeders (en vaders) wil nog wet! Bij het slagen voor de MULO 

vroeg Harrie om een racefiets, maar dat werd afgedaan met:  “dat hij die niet kreeg.” Echt wielrenner 

worden zat er dus niet voor hem in, maar Harrie vond de wielersport te aantrekkelijk om er niet een 

rol in te gaan spelen en vroeg bij de KNWU een licentie aan als “Werkend Lid”.  

Harrie Verboord breedlachend (in het midden) links naast Tini Wolfs, die zonet voor de tweede 

keer de Ronde van Raamsdonksveer (15-8-1953) heeft gewonnen. 



Zo kon hij zich toch bestuurlijk wat met wielrennen 

bemoeien en kwam ook het Vlijmense talent Tini 

Wolfs op zijn pad. 

 
Bij thuiskomst na een training in mei 2022 (*1) wees 
mijn vrouw Franka me op een plastic tas vol oude 
papieren. Die was door Mart Verboord, de zoon van 
Harrie die vanwege een verhuizing aan het opruimen 
was,  afgegeven met de boodschap: “Misschien kan 
Ben hier nog wat mee!”  Franka had de boel buiten 
gezet met de mededeling dat ik eerst maar eens 
moest kijken of er in deze bundel oudheid geen 
zilvervliesjes meegereisd waren. Dat bleek bij 
controle niet het geval te zijn, maar wat ik precies 
met de oude paperassen aan moest kon ik in eerste 
instantie zo snel ook niet bedenken. Bij een nadere 
inspectie een paar dagen later bleek het geheel echter 
heel wat “juweeltjes” te herbergen en wel specifiek 
over de speciale band die Harrie had met de eerste 
Vlijmense wielervedette Tini Wolfs. De papieren 
hadden betrekking op de begin jaren vijftig (1950 -

1954), de tijd dat Tini Wolfs een pijlsnelle opkomst maakte in de wielersport. 
Tussen tientallen oude programmaboekjes zaten ook kaarten waarop hele wedstrijdverslagen waren 
vastgelegd. In eerste instantie leken het losse betekenisloze aantekeningen, die alleen maar door de 
auteur (Harrie) zelf ontcijferd zouden kunnen worden, maar met wat puzzelwerk (a la Champollion 
die de hyrogliefen ontcijferde) kon er toch een-en-ander terugvertaald worden. Ook diverse brieven 
waarin telkens Tini Wolfs ter sprake kwam gaven een inkijk in de relatie tussen Harrie en Tini en de 
rol die Harrie speelde in in ieder geval het begin van zijn wielercarrière. 

 

Als voorzitter van het Ronde comité was Harrie medeorganisator van de na de tweede wereldoorlog 

weer opgetuigde ronde van Vlijmen en als voorzitter van de supportersvereniging  van Vlijmense 

renners (Grad van Baardwijk, Tini Wolfs) was hij er maar druk mee. En zo kwam Tini Wolfs op zijn 

pad. Een talent dat pijlsnel furore maakte en het wielervuur in Vlijmen flink opstookte.  

Harrie trok zich het lot van de eerste Vlijmense vedette aan en werd een soort van zaakwaarnemer. 

Ook zorgde hij als regio-verslaggever (correspondent met wielerjournalisten), dat Tini’s prestaties 

niet onopgemerkt bleven.  

De eerste brief uit zijn archief beschrijft de poging om als Wieler comité Vlijmen met wielerclubs uit 

de regio Midden Brabant in een federatie tot verregaande samenwerking te komen. Wielerclub 

 

(*1) Nou ja, Piet Kuijs zegt altijd: ‘We trainen niet meer, we gaan een eindje fietsen”, maar ik  

      probeer nog altijd de ketting strak te houden en een beetje tempo te maken, dus ik denk nog        

      altijd dat ik train. 

1935: Harrie Verboord als pseudo- 

wielrenner voor het (al lang geleden 

gesloopte) pand van leerlooijerij 

Wagenberg - Festen op de Wolput in 

Vlijmen.  

Let op de tramrails, die indertijd Vlijmen 

onveilig maakten! 



Kaatsheuvel (zelfs met de notitie “Koninklijk Erkend” !), wielerclub Leonora (Waalwijk), wielerclub 

’t Abattoir (Tilburg) en wielerclub Pijnenburg (Tilburg) waren de andere verenigingen, die 

“opkweken van renners in diens prestatievermogen door specifieke training”,  “renners meer 

discipline bijbrengen, door orde en tucht te handhaven” , “uitwisseling van juryleden”, “gezamenlijk 

reizen naar wedstrijden” en “het opvoeden van het publiek” (!!!) gezamenlijk zouden gaan oppakken. 

Waarschijnlijk is de beoogde federatie in goede voornemens blijven steken en een stille dood 

gestorven, want het is de eerste en meteen laatste brief, die in het archief over dit onderwerp 

voorkwam.  

En dan in juli 1950 is er de eerste brief waarin 

Harrie opkomt voor Tini Wolfs. Die heeft 

ingeschreven voor de Ronde van Hoeven, 

maar krijgt de melding “volgeboekt” terug. 

Als zelfs de iconische Vlijmense huisarts dr. 

Martens bij de organisatie geen respons heeft 

gekregen, trekt Harrie als voorzitter van de 

Supporters vereniging Vlijmen aan de bel met 

een prachtig argument: “we willen proberen 

van deze jongen iets te maken, temeer omdat 

we hier plaatselijk toch al geen klinkend 

materiaal hebben, dat nog eens extra reclame 

voor de wielersport kan maken”. De afloop 

van deze actie is onbekend, er is in elk geval 

geen uitslag van Tini in deze ronde van 

Hoeven terug te vinden.  

Een jaar later (juli 1951) springt Harrie 

opnieuw in de bres voor Tini, die ondertussen 

furore maakt bij de nieuwelingen, al diverse 

wedstrijden heeft gewonnen en tot een van de 

beste nieuwelingen van Nederland gerekend 

wordt. In die tijd werd er nog zes dagen in de 

week gewerkt en Tini heeft op de zaterdag dat 

het provinciaal kampioenschap in Wouw 

verreden wordt, geen vrij gekregen van zijn 

werkgever. Dat houdt meteen in, dat hij zich ook niet kan selecteren voor het Nationaal 

Kampioenschap voor nieuwelingen op het circuit van Zandvoort. Harrie trekt alle registers open. In 

overleg met de consul van het district Den Bosch, J. v.d. Bruggen schrijft hij een brief naar de N.W.U 

(die toen nog niet K = Koninklijk was) en heeft dit keer met zekerheid succes. Want een week later 

staat Tini inderdaad op het circuit in Zandvoort tussen maar liefst 230 deelnemers aan het vertrek en 

wordt netjes 14de in het door de latere Tour de France-renner en etappewinnaar Daan de Groot 

gewonnen kampioenschap. 

 

De talloze oude programmaboekjes in Harrie’s archief geven ondertussen ook een mooi inzicht in de 

rol die een aantal andere Vlijmenaren speelden in de wielersport van die tijd. De al eerder genoemde 

dr. Martens is niet alleen dikwijls de ronde-arts van dienst maar ook actief in het Ronde van Vlijmen 

comité en bemoeit zich zelfs met de financiën van de Ronde van Brabant (3 etappes), die in 1950 in 

Vlijmen van start gaat, en waarin – mooi detail – ook ene Willem Holleeder (de vader van !!) en de 

Luxemburger Carel Gaul aan het vertrek staan. Vlijmense wedstrijdcommissarissen en juryleden J. 

Broeders, Cor van Ham en A. (Dorus) van Dal staan prominent op menig wedstrijdboekje. En door 

de programmaboekjes wordt ook duidelijk dat in de jaren 50-54 het aantal Vlijmense wielrenners 

explosief toeneemt! In sportweekblad Marathon wordt Vlijmen daarom niet voor niets “het tweede 

Sint Willebrord” genoemd. De volgende namen – buiten Tini Wolfs - kwamen we tegen: H. Kuijs, G. 

van Baardwijk, H. v.d. Dungen, J. de Laat, A. van Schijndel, J. Coense, P. Libregts, A. Musters, J. 

Kivits, W. Samuels, I. Pullen, H. Kievits, F. Libregts, A.Parijs, J. van Bijnen, J. van Dal, T. van Son, 

F. van Weert, B. v.d. Ven, G. v.d. Wiel, J. Ekels, F. Fitters, J. de Kroon, H. Koolen en J. van 

Engelen. Het merendeel van deze renners startte als nieuweling, slechts enkelen kwamen naderhand 

ook als amateur in wedstrijden uit.    



   

Tini’s uitslagen in 1951 tot een week voor de 

nieuwelingen wedstrijd op het circuit van 

Zandvoort, zoals opgestuurd door Harrie aan 

de NWU. 

De brief die Harrie stuurde 

aan de NWU om Tini Wolfs 

toch nog aan het vertrek te 

krijgen van het Nederlands 

kampioenschap voor 

nieuwelingen in Zandvoort 

1951. 

 

Merk op dat hij ook 

aantekeningen gemaakt 

heeft op deze kopie van de 

2de etappe in de Tour de 

France van dat jaar, (Reims 

– Gent) met als winnaar 

Bim Diederich voor Stan 

Ockers, Marcel de Mulder 

en Gino Bartali.  



In 1952, als Tini ondertussen naar de amateurcategorie is overgegaan, begeeft Harrie zich ook op het 

terrein van de sportverslaggeving. Hij legt contacten met journalisten als Frans Oudejans  

van De Volkskrant en Evert van Mokum van het wielerblad Wielersport en stuurt hen regelmatig 

brieven met de verrichtingen van Tini in het buitenland (meestal België) en  

vermeldt en passant ook de prestaties van andere Nederlandse renners in de koersen waaraan Tini 

deelneemt. 

  

Het begin van het 

correspondentschap van 

Harrie. 

In zijn brief aan de Wielersport 

verwijst hij naar Dagblad De 

Stem. Het was echter niet na de 

Acht van Chaam maar na de 

ronde van Sint Willebrord in 

1951, dat Tini vergeleken werd 

met Gerrit Schulte. 



Daarnaast bemoeit Harrie zich ook met materiele zaken. Als Tini in 1952 in de door Adri Voorting 

gewonnen Ronde van Midden Nederland ten val komt, waarbij zijn vork “oploopt” (verbogen is), is 

het Harrie die de vork opstuurt, de fietsenleverancier om advies vraagt en achter de kosten aangaat.  

Twee Vlijmense supportersclubs! Dat Harrie veel op had met Tini blijkt wel uit het (zeker in die tijd) niet 

misselijke bedrag van Dfl. 100,-.  De standaard supporter van Gradje van Baardwijk “sponsorde” met 

Dfl. 5,20 per jaar. 



Ondanks zijn val en de daarmee gepaard gaande schade klasseert Tini zich in de Ronde van Midden 

Nederland nog als vijftiende. Als maanden later de daarbij behorende prijs nog niet ontvangen is, 

klimt Harrie meerdere malen in de pen en krijgt de organiserende vereniging De Volharding brief na 

brief tot Tini zijn prijs heeft. 

En ook als er een uitslag niet klopt, komt Harrie in het geweer. In de Benelux wedstrijd (1952, 

Amsterdam – Tiel – Arnhem en terug over 268 km.) wordt Tini 6de, maar slechts als 9de geklasseerd. 

Uiteraard laat Harrie dat er niet bij zitten en er volgt – namens Tini – een uitgebreide brief aan de 

organisatie (A.S.C Olympia) om dit even recht te zetten. 

Ondertussen is Tini wereldberoemd geworden in Vlijmen: aan hem geadresseerde brieven met als 

toevoeging “wielrenner” worden zonder adres 

moeiteloos bij hem afgeleverd.  

1953 wordt een bijzonder jaar voor Tini. Harrie 

begint meteen met het versturen van zijn 

wedstrijdverslagen en terecht want Tini is al snel in 

goede vorm. Naast talloze ereplaatsen wint hij in 

Zundert, Kaatsheuvel en voor het tweede 

opeenvolgende jaar in Raamsdonksveer. Maar ook in 

de klassiekers strijdt hij steeds vooraan mee. Hij 

wordt 2de in de Omloop van de Kempen, 3de in 

Amsterdam – Arnhem – Amsterdam, 3de in de Acht 

van Chaam, 5de in de Ronde van Limburg, 11de in de 

Ronde van Midden Nederland en 12de in de door 

Wim van Est gewonnen jubileumwedstrijd naar 

aanleiding van het 25-jarig bestaan van de KNWU 

(na 25 jaar mag de K voor NWU !!) op het circuit 

van Zandvoort, waaraan maar liefst 439 profs en 

amateurs gezamenlijk deelnamen. Met als resultaat 

dat hij samen met Krijn Post (gelijk aantal punten) 

het klassiekerklassement wint over 13 in ons land 

gereden grote wedstrijden.  

 

 

 

 

Met Vlijmense Sportgroeten werden door Harrie regelmatig wedstrijdverslagen met Tini in een hoofdrol 

aan journalist Oudejans gestuurd.  



Het Nederlands Kampioenschap op de weg voor amateurs, ook weer verreden op het circuit van 

Zandvoort, brengt Tini een 4de plaats. Gestart met 327 deelnemers komen er slechts 21 renners aan de 

meet. In een sprint met negen man is het niet de veruit favoriete sprinter Leo Cantineau die aan het 

langste eind trok, maar verrassend Tilburger Cees Paijmans. In het sprintgeweld valt Tini met een 

vierde plaats net naast het podium. 

  

Hierboven Kampioen 

Cees Paijmans, hiernaast 

Leo Cantineau, de tweede 

aankomende. 

 

Na zijn rennersloopbaan 

verhuisde Leo Cantineau 

naar Vlijmen, waar hij 

meer dan 40 jaar woonde 

en in 2009 op 80-jarige 

leeftijd overleed. 



Zijn prestaties in 1953 zijn dusdanig, dat Tini wordt geselecteerd voor het Wereldkampioenschap, dat 

in het Zwitserse Lugano verreden gaat worden. Dagblad het Huisgezin, editie Oost-Brabant wijdt een 

groot artikel aan de Vlijmense vedette, die ondertussen heel wat supporters heeft.  

Zijn grootste supporter is ongetwijfeld 

Harrie Verboord en die twijfelt dan 

ook geen moment: hij gaat ook naar 

het Wereldkampioenschap in Lugano. 

Samen met oudste broer Jan, 

medevennoot in de mandenmakerij, 

neemt hij de trein naar Lugano. 

Tini zelf krijgt Dfl. 200,- van de 

wielerbond en  daarmee moet hij maar 

zien in Lugano te komen. Samen met 

Cees Paijmans, de Nederlandse 

kampioen, treinde Tiny met fiets en 

bagage via Utrecht en Basel naar 

Lugano. Het laatste stuk naar het hotel 

ging op de racefiets. Van zijn goede 

vorm was weinig over en Tini haalde 

het einde van de wedstrijd niet. 

 

En Harrie had er nog wel zo’n goede 

kijk op! Aan journalist Oudejans schrijft 

hij maar weer eens een uitgebreide brief 

over de belevenissen van Tini, waarin 

hij ook het wereldkampioenschap 

aanhaalt: “Voorlopig bereiden we ons 

voor op Lugano, waar Tini zijn uiterste 

best zal doen een goed figuur te slaan. 

Gelukkig droomt hij niet van wereldkampioen, maar zei hij me gisteravond: “Nou, als we het geluk 

zouden hebben in een groepje aan te komen en ik kan voor een van onze sprinters de spurt aantrekken, 

dan moet het al gek gaan als ’t kampioenschap niet mee naar Holland komt”. 

Het zal iets anders aflopen! Het zestal Piet van den Brekel, Krijn Post, Arend van ’t Hof, Daan de 

Groot, Cees Paijmans en Tini Wolfs komt eigenlijk nooit in het spel voor.

Foto links: Harrie (rechts) met (links) broer Jan als supporter achter het hek van de perstribune, 

waar ze brutaalweg opgeklommen zijn en ongestoord de wedstijd prima kunnen volgen, tijdens de 

wereldkampioenschappen op de weg in Lugano in 1953. 

Foto rechts: Tini Wolfs (links) met Nederlands kampioen Cees Paijmans voor het vertrek van de 

wedstrijd om de wereldtitel bij de amateurs.  



  

Op deze pagina de motivatie van de Sportcommissie van 

de NWU om Tini Wolfs mee te nemen naar het 

wereldkampioenschap in Lugano en gedeelten van het 

programmaboek van dit wereldkampioenschap.  

Op het blad linksonder (met de plattegrond van de 

omloop) heeft Harrie aantekeningen gemaakt over de 

profkoers, op het blad rechtsonder is per ronde de situatie 

geschetst van de koers bij de amateurs (12 ronden).  

In ronde 9 wordt vermeld dat Tini op 2 minuten zit met 

“krampen” en “Paij opgeg.” (Paijmans opgegeven). 

Harrie hield nauwkeurig de wedstrijdsituatie bij: Ronde na ronde is de situatie opgetekend. 

Wie goed kijkt ontdekt tal van prachtige details! Saillant detail is echter dat de uiteindelijke 

wereldkampioen Filippi nooit vermeld wordt, terwijl deze zich toch behoorlijk actief toonde tijdens de 

koers en uiteindelijk ook de regenboogtrui veroverde. 



Het wereldkampioenschap werd verreden op de omloop van Agno in de buurt van Lugano. De 

amateurs moesten 12 ronden van 15 kilometer (180 km.) afleggen, de beroepsrenners 18 ronden (270 

km.) op dezelfde omloop. Zwaartepunt in de koers was de Crespera een helling met een lengte van 

1620 meter, waarin 104 meter hoogteverschil diende te worden overbrugd. Ter vergelijking: de 

Cauberg is 1200 meter lang en heeft een hoogteverschil van 69 meter. De klim werd daarom in 

Nederland een “dubbele” Cauberg genoemd en boezemde de Nederlandse renners dusdanig ontzag 

in, dat er door hen geen enkel initiatief werd ondernomen. Tijdens de wedstrijd waren er telkens 

wisselende kopgroepjes, die ook iedere keer weer werden teruggehaald. De Crespera zorgde ervoor 

dat het een ware afvalkoers werd, waarbij ook het Nederlandse drietal Daan de Groot, Cees Paijmans 

en Tini Wolfs tot de slachtoffers behoorden. Tini kon als excuus nog wat kleine problemen voor het 

vertrek aanvoeren (derailleur, gedraaide tube) en een slepend achterwiel in het begin van de koers, 

maar in de wedstrijd vond hij nooit zijn ritme, met als oorzaak misschien te veel nieuwe en 

overweldigende impressies. Halfkoers reed hij nog wel alleen naar de kopgroep, daarmee een gat van 

35 seconden overbruggend, maar dit was meteen de doodsteek. Nauwelijks aangesloten kreeg hij op 

de Crespera kramp en werd gelijk gelost. In de tiende ronde gaf hij op.  

Tegen de Italiaanse heerschappij was er geen kruit gewassen. Na de laatste klim lagen er maar liefst 5 

Italianen aan de leiding. In de lange vlakke weg naar de aankomst wist een grote groep nog 

aansluiting te krijgen, maar het tweetal Filippi en Nencini bleef nipt voorop. In de spurt greep Filippi 

de titel. Riccardo Filippo zou een gewaardeerde knecht worden van Fausto Coppi en met zijn meester 

drie keer de Trofeo Baracchi (1953,1954 en 1955) winnen. Gastone Nencini won in 1956 de Giro 

d’Italia en in 1960 de Tour de France, ook won hij in beide ronden het bergklassement (1955 Italia , 

1957 France). Op 8 seconden veroverde Rik van Looij in een spurt met 18 man de derde plaats voor 

zijn landgenoten Van Aerde en Noyelle (Olympisch kampioen 1952).  Piet van den Brekel, een jaar 

eerder eerste in het WK in Luxemburg, maar gedeclasseerd vanwege  een onreglementaire 

fietswissel, werd nu negende en Krijn Post ex aequo elfde. Arend van ’t Hof, gevallen, werd nog 

30ste. Een dag later won Fausto Coppi bij de beroepsrenners. 80 kilometer voor het einde ging Coppi 

in het gezelschap van Germain Derijcke op de vlucht. Hij 

loste de Belg in de voorlaatste klim en liep nog zes en een 

halve minuut uit. Derde werd een andere Belg, Stan 

Ockers. Grote favorieten als Bobet (winnaar van de Tour 

de France dat jaar) en Kübler werden op 13 minuten 

gereden.  

  

Foto links: WK Lugano 1953: Voor het vertrek van de 

wedstrijd voor amateurs poseren v.l.n.r. Cees Paijmans, 

Harrie Verboord, Tini Wolfs en Piet van den Brekel voor de 

camera.  Paijmans en Wolfs reden de wedstrijd niet uit, van 

den Brekel een jaar eerder eerste maar gedeclasseerd, werd 

nu negende.  

Foto’s onder, links: Aankomst amateurs, Filippi klopt 

Nencini.  Rechts: Zegevierende aankomst bij de profs van 

grootmeester Fausto Coppi. 

 



  

Brieven van Harrie aan journalist Frans Oudejans. Links voor het wereldkampioenschip, rechts een verslag van 

na het wereldkampioenschap, waarin Harrie het gebruik van “giftige paardenmiddelen” door buitenlandse 

amateur-kampioenen aan de kaak stelt.  

Ansichtkaart van 

het  WK bij de profs 

in Lugano 1953: 

Fausto Coppi op de 

Crespera met in het 

wiel Germain 

Derijcke. 



In het volgende jaar (1954) verloor Tini een groot deel van het seizoen door een zware val in de Ronde 

van West-Vlaanderen, waarbij hij een hersenschudding opliep, en behaalde hij maar 1 overwinning. Hij 

behaalde nog wel een aantal korte uitslagen in de grote klassiekers: 2de in de Ronde van Noord-Holland 

en ook 2de in Amsterdam – Arnhem – Amsterdam en 4de in de Ronde van Midden-Brabant en hij wordt 

11de op het Nederlands kampioenschap in Zandvoort en in Gent – Ieper. 

 

Harrie begint dit nieuwe seizoen met een brief aan Bram Koopmans, ploegleider van de Nederlandse 

ploeg in de Vredeskoers. De uitkomst is bekend, want Tini gaat in 1954 niet naar deze Tour de 

France van het Oostblok (Warschau – Berlijn – Praag). Dat zal pas twee jaar later zijn, en hier zal 

Tini zijn grootste triomf , een zege in de etappe Berlijn – Leipzig, behalen. Voor het 

wereldkampioenschap wordt Tini nooit meer geselecteerd. In 1957 boekt hij met een zege in de 

etappe Goirle – Vlijmen in de Ronde van Brabant zijn laatste grote succes. 

Met deze brief eindigt helaas ook het archief van Harrie. Omdat de relatie van Harrie met Tini tot aan 

de dood van Harrie meer dan goed gebleven is, moeten we concluderen dat de rest van het archief 

helaas verloren is gegaan.  

  

Lente 1954: Harrie doet een suggestie aan Bram 

Koopmans om Zuidelijke renners (waaronder 

uiteraard Tini Wolfs) mee te nemen naar de wedstrijd 

Berlijn – Warschau – Praag (Vredeskoers). Maar dat 

gaat niet gebeuren. In 1955 doet Nederland niet mee 

aan de Vredeskoers. Maar in 1956 mag Tini wel mee: 

hij wint de etappe Berlijn – Leipzig en wordt 7de in het 

eindklassement. 

Portret van Tini in het weekblad 

Marathon. 



Toen zoon Mart eind jaren zestig wielrenner wilde worden, kon Harrie hem een licentie als renner 

uiteraard niet weigeren. Na een tijdje in het eerste elftal van de Vlijmense Boys gespeeld te hebben, 

schakelde Martin Verboord over naar de wielersport. Het werd een korte carrière want hij was precies 

één jaar nieuweling en één jaar amateur. Daarna legde hij zich toe op de zaak (van oorsprong een 

mandenmakerij, later handel in rietwaren) van zijn vader. Mart was een geblokte coureur met een 

scherpe eindsprint en hij beleefde zijn mooiste  wielersportmoment in 1969 in de Ronde van Esch, waar 

hij bij de nieuwelingen zijn medevluchters lengten achter zich liet. In hetzelfde jaar reed hij ook het 

Nederlands Kampioenschap op het circuit van Zandvoort, waar de titel betwist werd door maar liefst 

365 nieuwelingen. In de massasprint die na 84 supersnelle kilometers tenslotte de kampioen moest 

aanwijzen (Henk Poppe) stond hij met een plaats rond de twintig zelfs op de foto! 

Helaas voor hem viel het ‘gat’ te laat en kon hij slechts toekijken hoe Henk Poppe zich de titel toe-

eigende. De zoon van Harrie evenaarde hiermee als nieuweling min of meer Tini Wolfs, die in 1951 

immers 14de werd! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esch 1969: Martin Verboord geeft zijn 

medevluchters geen enkele kans en wint 

afgetekend.  

Zandvoort 1969, Kampioenschap van 

Nederland bij de nieuwelingen: het gat is daar, 

maar Mart Verboord (onder de BE van 

Beverol) is te laat, en kan alleen nog maar 

toezien hoe Henk Poppe zich de Nederlandse 

titel toe-eigent. 



Harrie Verboord was gek van wielrennen, maar koerste nooit zelf. Gezien zijn enthousiaste 

inspanningen binnen de wielerwereld in het algemeen en voor Tini Wolfs in het bijzonder rest 

daarom de vraag of Tini Wolfs misschien wel niet de renner was die Harrie zelf had willen zijn. 

 

 

Bronnen : 

• Archief Harrie Verboord (en Mart en Joke) 

• Het Rijke Vlijmense Wielerleven, aflevering 10 : De levende legende, Tini Wolfs 

• Het Rijke Vlijmense Wielerleven, aflevering 15 : Aankomsten in Vlijmen 

• Het Rijke Vlijmense Wielerleven, aflevering 21 : Huldigingswedstrijden 

• Het Rijke Vlijmense Wielerleven , aflevering 24 : Achter de schermen 1 

 

www.wielerwereldvlijmen.nl/historie 

 

• Weekblad Wielersport 

• Weekblad Marathon 

• Vredeskoers 1977, Ben Libregts, 2016 
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Enkele programmaboekjes uit het archief van 

Harrie, ditmaal van de Acht van Chaam, 

beginjaren 50. 


