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Drie weken voor de doorkomst van de Vuelta door Vlijmen organiseerde Stichting WielerWereld 
Vlijmen als opwarmer voor de Vuelta haar achtste WielerCafé. Tussen de net afgelopen Tour de 
France en de Spaanse Vuelta in bereikte het wielrennen een extra hoogtepunt in Vlijmen. De 
traditionele wieleravond vond plaats op dinsdagavond 2 augustus in Café Den Braai, en hier lieten de 
gasten Hennie Kuiper, José de Cauwer, Gio Lippens en John van Ierland hun licht schijnen 
over de derde Grote Ronde van het jaar. Het Wielercafé Vlijmen bestaat sinds 2013. Na een 
onderbreking vanaf 2019 als gevolg van de corona-regels, kreeg de altijd goed bezochte wieleravond 
met Café Den Braai een nieuw decor. De gesprekken werden geleid door Jan Willem Prinsen, een 
zoon van oud-profrenner Henk Prinsen.  
 
De Belgische oud-renner en tv-commentator José De Cauwer en oud-renner Hennie Kuiper waren de 
belangrijkste gasten. Hennie Kuiper (73) was zowel wereldkampioen bij de profs als Olympisch 
kampioen. Hij won grote klassiekers als de Ronde van Vlaanderen, Parijs – Roubaix, Milaan – San 
Remo en de Ronde van Lombardije. Als ronderenner zegevierde Hennie Kuiper in de Ronde van 
Zwitserland en werd hij twee keer tweede in het eindklassement van de Tour de France. In 
Denekamp runt Kuiper een veel bezocht wielermuseum. 
José De Cauwer (72) is vooral bekend van zijn sappige commentaar met veel anekdotes op de 
Belgische tv. Een groot deel van zijn rennerscarrière was hij de naaste ploeggenoot van Hennie 
Kuiper. De Cauwer was als renner actief bij onder meer Frisol, TI Raleigh en Peugeot. Hij reed vijf 
keer de Tour de France en werd in 1975 derde in de Omloop Het Volk. In de Vuelta van 1976 won 
hij een etappe en droeg hij drie dagen de (toen nog) gele leiderstrui. Daarna was hij ploegleider en 
bondscoach van België en ondertussen al weer jarenlang een vertrouwde stem bij wielerreportages op 
de Belgische VRT.  
 
Naast De Cauwer en Kuiper was NOS-verslaggever Gio Lippens te gast in Vlijmen. Lippens deed 
verslag van diverse Olympische Zomerspelen en Winterspelen en volgt de Tour de France sinds 
1993. Vanaf 2008 is hij voor Radio Tour de France de vaste verslaggever vanuit de dagelijkse 
etappeplaats.  
 



Het Vlijmense element kwam in het Wielercafé aan bod met de presentatie van het boek Spaanse 
Brabanders. Daarin schetste auteur John van Ierland de ervaringen van Brabantse renners in de 
Vuelta. Van Ierland vertelde in Den Braai welke anekdotes de Vlijmense coureur Bart van de Ven 
waren bijgebleven van zijn belevenissen in de Ronde van Spanje. Lars Boom - ook in het WielerCafé 
aanwezig - haalde herinneringen op over zijn etappe-zege in de Vuelta van 2009. 
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Jan Willem Prinsen (links) interviewt v.l.n.r. Hennie Kuiper, José de Cauwer en Gio Lippens. 
Zij blikten terug op de Tour en keken vooruit naar de Vuelta. 


