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door Ben van den Aarssen

Wat Oud-Vossemeer onderscheidt van andere kernen in de gemeente:
een eigen wielerronde. Vanaf 1948 al wordt er jaarlijks een koers in
het dorp gereden. Vandaag de dag wordt de ronde in het vroege voorjaar georganiseerd en is het zelfs de opening van het Zeeuwse wielerseizoen. Voor dit verhaal keren we terug naar de eerste aflevering.
We schrijven 31 augustus. De beroemde coureur Wim van Est won.
Het was heet en maar liefst 2300 betalende bezoekers lrwamen af op
het evenement. Ondertussen schudde het vaderland op zijn grondvesten. Koningin Wilhelmina vierde het vijftigiarig jubileum en nam
afscheid van de troon. De kwesfie Indonesi6 verdeelde het land. Maar
in Oud-Vossemeer draaide het die dag om slechts 66n ding: de koers.
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Het eiland maakte op die
al lang vervlogen zomer-
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in augustus 1948
kennis met een nieuwe
tak van sport. Wielrennen, de sport van het
zuivere zingen der banden. Burgemeester Versluijs stak zijn trots in
het openingswoord bij de
ronde niet onder stoelen
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of banken. Versluijs
wenste het organiserend

comitd van harte succes
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en vond dat Tholen zich
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Huldiging nationaql kampioen Wagtmans voor
de sfurt van de tweede ronde in 7949. 6oto t e"u*1
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met de koers emancipeerde, tot ver buiten de
regio. ,,Te tonen dat het
hier een bevolking is als
elders in ons vaderland,
dat het hier geen honderd jaren te achterkomend land is, met man-
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op karakter. Om met de wielerschrijvers Peter Heerkens en Frans van
Schoonderwalt te spreken: zij fietsten voor de armoede uit. Dat deden ze,
in de hele Zuidwesthoek en aan de overkant van de grens. Al sinds het
begin van de vorige eeuw. Met de zegen van de pastoor. Om de premies
van de kroegbazen. Heerkens en Van Schoonderwalt brengen het in
bloemrijk proza onder woorden. ,,Doch omdat de zandwegen in dat land
kronkelend reiken tot in het Kempenland en daar, in de Kempen, in het
Antwerpse en in de Vlaanderens bij de kermissen reeds vele, vele jaren
lang gevochten kon worden om door struische stamineebazen en -bazinnen bijeengebrachte franlukes, gevochten in kleurige truien, op het
paard van de gewone man, de fiets."
Aan Tholen was al deze folklore van het volk tot dan voorbij gegaan.
Daarom kunnen we niet anders dan alsnog luid applaudisseren voor de
stoutmoedigheid van degenen die daar verandering in hebben gebracht.
Het wielercomitd werd opgericht op 30 mei 1947, ruim een jaar voor de
daadwerkelijke start van het evenement. In het programmaboekje van de
eerste ronde komen we hun namen tegen. Tonis Hage, timmerman in het
dorp, was voorzitter van het uitvoerend comit6. Misschien is in zijn werkplaats aan de Raadhuisstraat het idee ontstaan om een wielerkoers te organiseren. We kunnen het niemand meer wagen. Van de leden van het eerste
uur is niemand meer in leven. Grossier Smallegange was secretaris van
het comit6. Verder komen we veel klassieke Vossemeerse familienamen
tegen bij de comitdleden. Van Poorfvliet, Timmermans, Mees, Vaders, om
er maar een paar op te noemen. Ook uitbater Lagaay van het plaatselijke
Hotel Hof van Holland had, zitting in het comit6. Natuurlijk plaatste Lagaay een advertentie in het programmaboekje. De zaakwerd beleefd aanbevolen als adres voor diners, trouwpartijen en clubavonden. Leuk detail:
het hotel had telefoonnummer 3, om aan te geven dat het ztxarte toestel
aan de muur in die tijd op het eiland nog een buitenissigheid was. Gedronken werd er wel, om een knipoog te geven naar het door burgemeester
Versluijs vermaledijde krantenartikel in het Vrije Volk. De advertentie

van Hof van Holland wordt omlijst met wervende teksten voor Knal,
smaakt als champy. En ook Amstel, het biermerk dat door de jaren heen
nauw verweven is met de wielersport, ontbreekt hier niet. Bier hoorde
erbij, getuige de slogan: ,,Wees een man, drinkt een piuig glas Amstel
Bier."
Complete baanracefiets

Het programmaboekje biedt in al zljn eenvoud een mooi inkijkje in de
handel en nijverheid in het dorp van toen. Jan van Poortvliet was een be10
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was V.A. van Poortvliet de sterkste. De mannen boven 35 jaar kwamen
ook aan het vertrek. In de Kalisbuurt kwam F.J. Veraart in deze klasse als
eerste over de streep. Het parcours liep verder door de Coentjesweg en
over de Vogelsangsedijk, een andere route dan de ronde voor amateurs
ruim een maand later zou kiezen. In de kolommen van de Eendrachtbode
vinden we in die weken geregeld vooruitwijzingen naar de ronde. De
koers werd gekoppeld aan het jubileum van Koningin Wilhelmina, een
gouden greep. De Eendrachtbode noemt de wielerkoers als onderdeel van
het feestprograrnma een bijzondere attractie. ,,Over het algemeen neemt
men het niet zo direct aan, dat vooraanstaande voetballers, vooraanstaande
ruiters en in dit geval vooraanstaande wielrenners zich de moeite getroosten een wedstrijd of een ronde op ons afgelegen eiland te spelen of te rijden. Voor de ronde van Oud-Vossemeer kan men echter beter het tegenovergestelde aannemen.

"

Krentenbrood
De Eendrachtbode verschijnt in die jaren nog op r,'rijdag. Aan de vooravond van de ronde is er in het blad extra aandacht voor de komst van

Wim van Est, een week daarvoor als vierde en beste Nederlander ge€indigd bij het in Valkenburg verreden wereldkampioenschap. Bij de ruim
tweeduizend toeschouwers langs het parcours in Oud-Vossemeer moet het
WK nog op de lippen hebben gebrand. De Belg Briek Schotte won bij de
profs. De laatste Frandrien bepaalde het koersverloop en kreeg onverwacht hulp van de Italianen Coppi en Bartali die elkaar het succes niet
gunden. Schotte had, zijn zinnen gezet op de wereldtitel en liet niets aan
het toeval over. Voor de eerste maal in de geschiedenis hadden de Belgen
besloten om niet tegen, maar mdt elkaar te rijden. De wereldkampioen zou
zijn ploegmaats 100.000 francs betalen, een kapitaal voor die tijd. Daarnaast had Schotte het parcours verkend. Ook had hij aan zijn landgenoot
Marcel Kint gewaagd welke versnellingen hij in 1938 op hetzelfde parcours had gebruikt. Door zijn fenomenale overwinning in de Tour was
Bartali de grote favoriet. Die status ontstak de woede bij ztJn grote tegenstrever Coppi. Deze was daarom maar met 66n doel naar Valkenburg afgereisd: Bartali mocht geen wereldkampioen worden. Vanaf de eerste me-

ters zette Coppi zich in het wiel van zijn concurrent. Bartali doorzag de
tactiek en ondemam helemaal niets. De twee vedetten van die naoorlogse
jaren lieten steeds meer renners ontsnappen uit het peloton.
Ook in Oud-Vossemeer moet er een week later over zijn nagepraat. Hoe
de Luxemburger Clemens na drie ronden wegsloop, met Schotte in het
wiel, en hoe de Limburger Sjefke Janssen de slag miste. Gerrit Schulte
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heid is geen ruimte: een week wil Holland zich bedrinken aan de weugde
der eenheid."

Opiumhandel
Die laatste Koninginnedag in augustus 1948 werd immers overschaduwd
door de spanningen in Indonesie, ook op Tholen. Het Rijk schudde op zijn
grondvesten en de tweede politionele actie in het overzeese gebiedsdeel
hing in de lucht. In de Tweede Kamer trokken opposanten van het Indone_
sidbeleid in steeds fellere bewoordingen van leer. Met name ARp,er Ger_
brandy, premier van de oorlogskabinetten in Londen, roerde zich als een
niet aflatende tegenstander. Ook de uit de KVp gestapte Welter, oud_
minister van Kolonien, gooide steeds meer olie op het vuur. Beiden waren
voornan van het Nationaal Comitd Handhaving Rijkseenheid, dat zich
actief verzelle tegen de voorgenomen dekolonisatie. Bovendien werd juist

in de aanloop naar de Ronde van Oud-Vossemeer het Rijk door de Verenigde Naties ter verantwoording geroepen vanwege de actieve rol in de
opiumhandel in de Oost. De kwestie wordt zelfs breed uitgemeten op de

voorpagina van de Eendrachtbode. De redacteur van het Nieuwsblad voor
het Eiland Tholen en Sint Philipsland zoekt in zijn commentaar troost in
het geloof. ,,Inderdaad zal Gods wijsheid en Christelijke Liefde alleen,
ons uit dit droeve wederzijdse onbegrip kunnen leiden.,,

Vice-voorzifier Janus Timmermans feliciteert penningmeester Kees Timmeflnans, voorzitter Tonis Hage en bestuurslid piet Mees (vJ.nr) met hun

zilveren jubileum in 1972.
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dan ook tot het laatste toe zijn tenslotte behoorlijke voorsprong behou_
den."

Ambiance
Naar de sfeer langs het parcours kunnen we enkel raden. Met 2300 betalende toeschouwers moet het een geweldige ambiance zijn geweest. Vast
en zeker zal de stem van omroeper Van Rijen bij de passages in de Dorpsweg de hoogte zijn ingeschoten. Het geluid werd verzorgd door de reportagedienst van Radio Crusio uit Bergen op Zoom. Allicht waren de hits
van toen uit alle luidsprekers te horen. De Ramblers, de Skymasters, Bill
Kilima & His Singing and Swinging Cowboys, Eddy Christiani, Malando
en wie weetZrng Van Yippie Yippie Yee door Winny Dobber. En ondertussen het zuivere zingen der banden bij de doorkomst van het peloton.
In Amsterdam staat Wilhelmina die dag op het balkon van het paleis op
de Dam. De avond tevoren is de vorstin met open hofauto naar de hoofcl_
stad gekomen, langs het juichende volk en de aangetreden militairen. Ze
heeft er de erewacht van de Leidse Studentenweerbaarheid geihspecteerd
en haar kinderen begroet. Op het balkon heeft de Koninklijke familie naar
het massaal opgekomen publiek gewuifd. Ook op 3l augustus doen ze dat.
Kinderen, koorzangers en muzikanten brengen onder leiding van dirigent
Fred Roeske een zanghulde.
Het Rijk viert feest en lacht de zorgen weg. In Oud-Vossemeer draaien de
renners ondertussen hun rondjes. Het zweet druipt van de gezichten, de
glanzende benen malen rond als zuigerstangen, ogen worden holler in de
zomerhitte. De vele prijzen en premiedn lonken. Wie in armoede geboren
is, weet elke cent te waarderen. Ze ztln niet van het fijne werk in OudVossemeer. Neem Wim van Est, als geen ander de man van het hard labeur. ,,Van het rossen over keien en steenslag, van het knauwend vefinalen van kilometers, uur na uur." Van Est, een coureur ook die er nooit een

geheim van heeft gemaakt dat geld zijn belangrijkste drijfveer was.
,,Ik
had zoveel armoede meegemaakt. Zo hard moeten werken woeger. Als
een klein mannetje al konijnen gefokt en verkocht. De oorlog als onderduiker doorstaan. Altijd in de handel, altijd zorgen dat je overleefde. Dat
vormde je. Je durfde alles, je zag alleen maar geld, je werd link. Ik hield
van wielrennen, ik zag graag af, ik genoot ervan als ik twee keer plat reed
en toch weer terugkwam of wegreed uit het peloton en wegbleef. Je was
renner. Je deed het voor de poen. Ik ben altijd een handelaar geweest.,,
Succesvol

Na 2 uur, 49 minuten en 26 seconden kwam Van Est in de Dorpsweg als
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BIJLAGE; Lijst van alle winnaars

A:

N:

Gebruikte afkortingen:
amateurs;
nieuwelingen; Asp: aspiranten; J: junioren;
liefhebbers;
trimmers; LA/: lieflrebbers/
veteranen; AA: amateurs-A; AB amateurs-B; EA{: elite/neoamateurs; C cyclo-sportieven; D dames; SpA: sportklasse A; E/B
elite/beloften; DE: dames elite.
In 1953 is, in verband met de watersnood, geen wielerronde georgani-

L:

:

T:
:
:

:

seerd.
1$" ronde (31 aug. 1948): Wim van Est, Sint-Willebrord (A).

juli 1949): Wout Wagtmans, Breda (A).
3o" ronde (29 juli 1950): Jos Suijkerbuijk, Breda (A); P. Zahiadnik,
2d" ronde (16

Am-

sterdam (N).
4d" ronde (14

juli

1951): Jos Suijkerbuijk, Breda (A); R. van Grinseren,
Eindhoven (N).
5d" ronde (19 juli 1952): A.Kuitwaard, Velsen (A).
6d' ronde (31 juli 1954): Piet Bergmans, Belgie (A).
7o" ronde (30 juli 1955): Piet van Est, Fijnaart (A).
8s" ronde (28 juli 1956): Henk van den Broek, Breukelen (A).
9o'-ronde (24 aug. 1957): Kees van Amsterdam, Oosterhout (A).

10d'ronde (20 sept. 1958): Piet van Hees, Hoogerheide (A).
l1o" ronde (29 alug.l959): Cor Lute, Castricum (A).
12d" ronde (30 juli 1960): Cor Lute, Castricum (A).
13d" ronde (29 juli 1961): J. Pieterse, Oude Tonge (A).
14o" ronde (28 juli 1962): Ko Tolhoek, Yerseke (A).
l5d" ronde (27 juli 1963): Nico Lute, 's-Graveland (A).
16d" ronde (l aug. 1964): M.C. van der Klooster, Rotterdam (A).
17d" ronde (14 aug.l965): Jan Boode, Nijverdal (A); T. Srroosnijder,
Kruiningen (Asp).
18d" ronde (30 juli 1966): Frits Hogerheide, Dordrecht (A); Cees Priem, Ovezande
(Asp).

19d'ronde (15 juli 1967): Rend Peijnen,
Hoogerheide (A); Henk Tok, Gouda
(Asp).
20't" ronde (3 aug. 1968): Cees van Dorst,
Roosendaal (A); Jan Hellemons, Halsteren
(Asp); Rinus Romeijn, Kwadendamme
Kees Stoutjesdijk,
(N).
18
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36't" ronde (7

juli

198a): Peter Hofland, Roosendaal (A); Theo Akker-

mans, Nieuw-Vossemeer (J).
37*t" ronde (10 aug. 1985): Jac v.d. Poel, Hoogerheide (A); Raymon
Kroon, Oud-Gastel (N); Frank Kersten, Geldrop (J); Johan van Baal, Breda (L).
38't" ronde (9 aug. 1986): Hennie Rovers, Roosendaal (A); Johan Melsen,
Roosendaal (J); Arjan de Ridder, Amemuiden (N); Cees van der Made,

Moerdijk (LAl).
39't" ronde (29 a.ug.1987): Peter Heeren, Sprundel (A); Vital Timmermans, Hoogerheide (J); Peter Loonen, Dongen (N); Niek van Belzen,
Middelburg (L/V).
40't" ronde (3 sept. 1988): Kees Hopmans, Hoogerheide (A); William van
Riel, Tilburg (J); Dino Tolhoek, Jaarsveld (N); Leen Poortvliet, Dirksland
(L).
41't" ronde (2 sept. 1989): Anton Tak, Oudenbosch (A); Dino Tolhoek,
Jaarsveld (J); G. v.d. Broek, Veghel (N); Rinus Verboom, Goes (LA/).
42't" ronde (1 sept. 1990): Niels van Elzakker,Hoogerheide (A); Paul van
de Akker, Oss (N); Alfred van Dartel, Rosmalen (J); Riny van Steen, Etten-Leur (L).
43't" ronde (6 juli 1991): Francois Franse, Kwadendamme (AA); Piet de
Jong, Rijen (AB); Daniel van Elven, Rucphen (N); Dennis Heilbron, Bergen op Zoom (J).
44't" ronde (5 sept. 1992): Eric de Crom, Hoogerheide (AA); Ronald van
der Wal, Vlaardingen (AB).

45't" ronde (4 sept. 1993): Wilfried Bastiaanse, Hoogerheide (AA); Flip
Segeren, Made (AB).
46't'ronde (3 sept. 1994): Wilfried Bastiaanse, Hoogerheide (AA); Ren6
den Boer, Vlaardingen (AB).

47't" ronde (2 sept. 1995): Wilfried Bastiaanse, Hoogerheide (AA); Jack

Broeren, Sint-Willebrord (AB).
48't" ronde (23 mrt. 1996): Eddy Schurer, Oud-Gastel (EA{); Johan Peemen, Rijsbergen (C).
49't" ronde (22 mrt. 1997): Jan van Velzen, Zoetermeer (EA{); Ben
Vlaanderen, Maarsenbroek (C).
50't" ronde (21 rnrt.1998): Ruud Havermans, Nieuw-Vossemeer (EAt);
Jacco Tettelaar, Vlaardingen (C); Ina Teutenberg, Duitsland (D).
51't'ronde (20 mrt. 1999): Henk van Hees, Hoogerheide (EA{); Johan
Pemen, Rij sbergen (C) ; Leontie n Zijlaar d-v an Moorsel, Rotterdam (D).
52't" ronde (18 mrt. 2000): John Leijs, Standdaarbuiten (EA{); Erik Nieuwerth, Lekkerkerk (SpA); Leontien Zijlaard-van Moorsel, Rotterdam (D).
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