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1verhalen van vroeger uit Leende

Het verhaal over de Wielerronden van Leende op basis van infor-
matie van Siem Rutten voorzitter van het bestuur en Henk Sim-
kens, deelnemer aan de amateurronde (1971) en opmerkingen uit 
de zaal.

De tekst is ook voor een gedeelte uit Lind in beeld; Wielerronde in Leende 

Toos vertelt:

De gebruikte foto’s zijn aangeleverd door diverse vroegere medewerkers en deelnemers aan deze  
wielerronde zoals, Siem Rutten, Henk en Frans Simkens, Corrie Schepens e.a. en diverse rondemissen. Ook 
zijn er foto’s uit het archief van Wim Pompen. 
De tekst is geschreven op basis van hetgeen verteld is in De Huiskamer. 
.

De WielerronDen van  leenDe

 

Siem Rutten en zijn neef Jan Rutten Lzn. namen in 1969 
het initiatief om elk jaar een amateur-wielerronde te orga-
niseren in Leende. De organisatie hiervan lag bij de carna-
valsvereniging; toen het een ronde voor professionals werd 
lag de organisatie bij het Wielercomité Leende; in alle ge-
vallen werkte de organisaties samen met TWC De Kempen 
in Valkenswaard. 
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De amateurronde bleef 7 jaar bestaan. Gestimuleerd door  
burgemeester Rob Waelput begon Siem c.s. in 1976 met een jaarlijkse 
profronde, die het tien jaar uithield. Als voorprogramma reden toen ook 
amateurs hun ronde. 

De Zeeuw Waelput kende zijn provinciegenoot Jan Raas heel goed. 

Er zijn in die tijd diverse bekende namen naar Leende gekomen.  
Winnaars waren onder anderen Jan van Katwijk 1978, Bert Ooster-
bosch 1980, Leo van Vliet 1983 en Hennie Kuiper 1984. Ook Joop 
Zoetemelk maakt in Leende zijn opwachting. Jan Rutten was de oudste 

De man naast 
Theo is Frans 
van Sambeek.

Theo Rutten pleintje.Theo, Harrie en Toon waren wielrenners.

1972 Tinus Verhoeven, prins 
carnaval, Nelly van de Kerkhof 
rondemiss.

1979 Rondemiss Ans Noten met 
Jan Raas, Fons en Piet van Katwijk,
Bert Oosterbosch, Roelof Groen.

Siem met wethouder Harrie 
Maas en Henk Post.
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zoon van Louis Rutten en broer van de (toen reeds) oud-wielrenners 
Theo, Harrie en Toon; een echte wielrenners-familie.   

De drie broers fietsten als amateurs in de zestiger  
jaren.  
Theo is 5 wedstrijden prof geweest. De man naast 
Theo is Frans van Sambeek uit Valkenswaard.

Traditiegetrouw waren alle wedstrijden op zondag.  
De amateurronde ging door de Kerkakkers en had start     
en finish in de Dorpsstraat.

De profronde had ook start en finish in de Dorpsstraat, maar ging door 
de Broekerstraat en Kerkstraat. Ooit werd er een profronde met 

Frans van der Linden. 
Achter hem Jos Bellemakers uit 
Neerkant.

Langs de lijn, voor De Vier 
Linden.
vlnr: Frank v.d. Wildenberg, 
Heddy van Asten, Ad  
Verhoeven, ?? v. Asten, Gery 
van Asten, Jo Bax, Adriaan 
van Lieshout,  Jan Verhoe-
ven en onbekend.
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dernies verreden, weer door de Kerkakkers. 
Dernies zijn motoren die gangmaker waren voor de wielrenners.

Willem Visser was hoofdsponsor. Zijn 
vrouw heette Hoogedoorn. De laatste 
profronde won hun neef Ko Hooge-
doorn. Van te voren was bekend wie zou 
winnen. Groepen reden tegen elkaar. Je 
verkocht je door anderen te helpen, al-
dus Ko. Jan Raas wilde winnen in Zee-

land. Ko Hoogendoorn wilde in Leende winnen en dat werd onderling 
geregeld.

De profronde werd vanaf 1976 georganiseerd door Het Wielercomité 
Leende en bestond uit de leden Siem Rutten,Albert van Tilburg, Willem 
Visser, Sjef Wagemakers, Ria Liebregts, Corrie Schepens- Roothans 
en Nellie van Asten

burgemeester Hans Netten met de wielrenners  Henny 
Kuiper, Joop Zoetemelk en Jan Raas.

Pierre Joppen en Bas Wagemakers. 
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Sponsors 
Sjef Wagemakers en Siem Rutten gingen de sponsoren af om sponsor-

geld op te halen. De contacten met de wielrenners liepen via TWC de 
Kempen, later via Gerrie van Gerwen uit Olland. Ook de jury werd door 
hen georganiseerd. 

Piet van Dooren uit Geldrop was als afgevaardigde (districtsconsul) 
van de KNWU bij alle wedstrijden in deze regio jurylid. Hij was tevens 
voorzitter van Trap Met Lust; Siem bewaart goede herinneringen aan 
hem. 

De reclamestoet bestaat vanaf 1976.Veel reclames gaan via de wed-
strijdboekjes.

Ans Wagemakers  en Nel Rutten waren gastvrouwen in de VIPwagen. 
Het geld voor het evenement kwam uit de entrée en via sponsoring.

Burgemeester Hans Netten met zijn vrouw 
Annelies.
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Er zijn allerlei anekdotes. B.v. over mensen uit de buurt die binnen 
wilden  in het parcours zonder betalen. Reden: De vader was jarig en 
men moest toch zonder betalen op bezoek kunnen gaan. Maar ook 
toen de wielerronde naar het voorjaar was gegaan, bleek de vader in 

die periode jarig te zijn.

 
De wielerclub moest zorgen voor accommodaties waar de renners zich 
konden omkleden. B.v. een gymzaal, of De Meent (gemeenschapshuis) 
Maar wielrenners belden vaak bij de mensen aan om daar om te mo-
gen kleden. 

Interview met. Henk Lubberding. Op de achtergrond Rik 

van Leeuwen en Wienand vd Laak. . 
rechts: Nel en Siem Rutten.

Wielrenners.. met rondemiss Marga Vro-
mans- van Laarhoven.

Marga en Cellie
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De echte dure renners kwamen niet naar Leende, 

Onderdelen van de profronden waren: nieuwelingen, amateurs en da-
mes,

Bij elke wielerronde was er steeds een Rondemiss.

Zowel de profs als de amateurs kregen geldprijzen (plaats 1 t/m 20). 
Voor de profs werden daarnaast startprijzen betaald, maar ook de be-
tere amateurs hoefden niet voor niks aan de start te komen (200 tot 
300 gulden startgeld). 
Maar startgeld ontvangen en na een paar ronden stoppen, dat kon 
toen niet.

Aanvankelijk vond het evenement in september plaats. Door de KNWU 
werd het naar Pinksteren verschoven. Het Wielercomité Leende was 
daar aanvankelijk niet blij mee. 

De wielerronde is gestopt omdat het te duur was aan materiaal. Ook 
de wielrenners werden steeds duurder. Rond 1986 gestopt. Nu 35 jaar 
geleden.

Henk Lubberding
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Samen met Frans van de Kerkhof begon Henk met wielrennen als 
nieuweling in het voorjaar van 1970; hun eerste wedstrijd was  
ergens in juni in Deurne.

Henk Simkens als bochtencommissaris. Henk van Weert
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De tekst van Henk Simkens.

De liefde voor het wielrennen werd geboren op kostschool in Huijber-
gen, West-Brabant (1963-1967).

Daar werd naast wekelijks voetbal ook een keer per jaar een wedstijd-
competitie gefietst over drie “etappes”.

Daarvoor ging Henk Simkens ooit een wielershirtje ophalen bij Jan 

Janssen. Die reed toen voor een Franse ploeg (Pelforth). 

Van de in vier jaar totaal twaalf etappes won Henk er negen.

Vanaf 1971 werden beiden amateur en sloten ook samen de carrière 
als wielrenner af in de Ronde van Leende op de laatste zondag van 
september.

Andere Leendse wielrenners in de jaren zeventig, die in Leende hun 
rondjes reden, waren Henk van Weert en Jac van der Linden 

(amateur 1972) en Frans van der Linden (nieuweling 1975 en amateur 
1976)

Henk Simkens 
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Henk Simkens had startnummer 9066. Henk van Weert  nr 2841, Frans 
van de Kerkhof nr. 2839

Vroeger was wielrennen veel meer een volkssport; er stond altijd veel 
meer publiek langs het parcours dan tegenwoordig; er was destijds ook 
beduidend minder variatie aan ontspanningsmogelijkheden dan nu.

Je moest bij een wielerclub aangesloten zijn om mee te kunnen doen 
met een wedstrijden. Henk Simkens en Frans van de Kerkhof waren bij 

Trap Met Lust uit Geldrop. 

Henk van Mierlo van Engelen Leder.
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Elke dinsdag was er in het clublokaal (café Van Dijk, Bogardeind) in-
schrijven voor mogelijke wedstrijden. Zes weken voor de wedstrijd 
moest je inschrijving bij de betreffende organisatie binnen zijn. In je ei-
gen district, voor ons Zuid-Oost Brabant, was je verzekerd van startge-
legenheid. Wilde je buiten ons district ingeschreven hebben, moest je 
altijd afwachten of je toegelaten werd. Een wedstrijd ging meestal over 
100 km, maar ook wel eens over 120 km.

Meestal werden er aan de “rondjes rond de kerk” maximaal 100 ren-
ners toegelaten; ik heb nooit een wedstrijd gekend met minder deelne-
mers; altijd volgeboekt.

De  kans dat je prijs reed was dan ook niet zo heel groot tussen de 
echte “broodamateurs”.  

De meeste fietsten voor de eer en de voldoening; zeker niet voor de 
verdiensten.Wim Maas, 

Gerrie Knetemann Henk Lubberding

vlnr. Wim Maas, Sjef Wagemakers, Theo 
van Laarhoven, burgemeester Rob Waelput, 
wethouder Ans de Jong.

chauffeur Harrie van Meijl
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Als je op de middelbare school zit en iedere avond pas om 18.30 
uur thuis bent, ben je redelijk beperkt in de trainingsmogelijkheden 

en is het sowieso lastig op te boksen tegen de amateurs die halve 
dagen werkten.  

Wielrenner is, vooral als je eraan begint, een erg individuele sport; 
je moet ontzettend veel zelfdiscipline hebben om een beetje 

niveau te halen. Iedere dag trainen. Om half zeven thuis van school, de 
moeder van Henk had dan de soep al klaarstaan; snel omkleden en de 
fiets op totdat het donker werd. Daarna nog wat studeren en naar bed.

Alleen als je op zondag een wedstrijd volledig had uitgereden nam je 
op maandag een “recuperatiedag”. 

Zaterdag was de dag om naar de masseur te gaan en een beetje los te 
fietsen.

Op zondag twee uur voor de wedstrijd goed eten (in een wedstrijd viel 
je gemiddeld 2,5 kg af).

Omkleden voor de wedstrijd deed je meestal bij particulieren, die aan 
het parcours woonden. Vrijwel nooit kreeg je een afwijzing. 

Ooit mocht je in de garage, maar meestal toch op hun slaapkamer en 
na de wedstrijd gewoon douchen!

Bert Oosterbosch. Jan Raas Joop Zoetemelk Sjef Wagemakers, Hennie  
Kuiper,  Jan Verhoeven
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niveau te halen. Iedere dag trainen. Om half zeven thuis van school, de 
moeder van Henk had dan de soep al klaarstaan; snel omkleden en de 
fiets op totdat het donker werd. Daarna nog wat studeren en naar bed.

Alleen als je op zondag een wedstrijd volledig had uitgereden nam je 
op maandag een “recuperatiedag”. 

Zaterdag was de dag om naar de masseur te gaan en een beetje los te 
fietsen.

Op zondag twee uur voor de wedstrijd goed eten (in een wedstrijd viel 
je gemiddeld 2,5 kg af).

Omkleden voor de wedstrijd deed je meestal bij particulieren, die aan 
het parcours woonden. Vrijwel nooit kreeg je een afwijzing. 

Ooit mocht je in de garage, maar meestal toch op hun slaapkamer en 
na de wedstrijd gewoon douchen!

Roger de Vlaminck, Inge van 
Kuijk, Theo Smit

Gerrie Kntemann
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Het hele huis stonk naar de massageolie. 

De verstokte vrijgezellen en wielerfanaten Pieter Maas en Adriaan 
(Broer) Verberne zorgden bij iedere wedstrijd voor het vervoer; de fiet-
sen op de imperiaal van de auto van Broer en ‘s-avonds nog lang na-
kaarten bij de moeder van Henk. 

Ze bleven ook nog lang wielerfans. Het was een mooie tijd . Zwaar en 
intensief. 

Zelf heeft Henk Simkens in zijn amateurjaar dusdanig veel met pech 
tijdens de wedstrijden te maken gehad (lekke tubes, valpartijen, materi-
aalpech) dat de portemonnee nog harder geraakt werd dan de moraal.

Ook de conditie bleef daardoor niet op niveau.

Broer Verberne meende, heel erg goed bedoeld, wat ondersteuning te 
bieden en kocht 10 tubes voor mij; helaas waren ze van een bedroe-
vende kwaliteit; allemaal in de eerste wedstrijd lek gereden!  

Uiteindelijk had Henk, voornamelijk door de vele pech, al ruim voor het 
einde van het seizoen beslist om ermee te stoppen.

Een week voor de Ronde van Leende (1971) was de Ronde van de 
Binnenstad in Eindhoven en daar begon het sinds lange tijd weer wat 
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beter te gaan; nog even in een kopgroep gezeten.

Henk voltooide de wedstrijd van 100 km in het peloton met een gemid-
delde van 45 km. p/u.

De moraal voor de Ronde van Leende kreeg daardoor een stimulans, 
zeker nadat Sjef Vromans, namens organisatie De Lindse Blaos, twee 
nieuwe tubes sponsorde.

De startopstelling werd bepaald door een alfabetische volgorde; ooit 
begonnen ze bij de “Z”, maar meestal bij de “A” en dat was met de ach-
ternaam van Henk niet bepaald voordelig.

Henk herinnert zich de goede en enthousiaste sfeer in Leende, het-
geen ook menig collega-renner opviel.

Henk reed in de gehele wedstrijd goed vooraan mee en eindigde  
uiteindelijk ergens rond de dertigste plaats. 

vlnr Peter van Asten, Toon Damen Harrie Maas, Herman-
Versteeg, Toon van Rozendaal, Gerard Kamp en Toon 
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 Er was veel haat en nijd onder de renners. Degenen die niet voor-
aan gewenst waren, werden van  de baan ‘gefietst’. 

Hans Vrijsen, uit het publiek vertelt hierover. De sponsors zorgden 
dat hun renner won.  
Henk zijn fiets was een Zieleman, een handgemaakte fiets door de 
Amsterdamse fietsenmaker Ko Zieleman (opa van Dylan Groene-
wegen).

De fiets is in de zaal. 

Je moest naar een sportkeuring. Je had een licentie van de KNWU 
nodig. 
In elke koers mocht je alleen bij extreem warm weer een ver-
se bidon drinken aannemen. Had je pech onderweg, dan viel je 
meestal uit.

Henk was daarna in een van de latere rondes nog een keer boch-
tencommissaris 
Siem herinnert zich Phil Anderson, een wielrenner uit Australië.

Het parcours werd tijdig uitgezet. En ‘s-avonds werd alles weer  
opgeruimd.Van de prijzen die op het podium werden uitgereikt, her-
innert Siem zich hoofdzakelijk de bloemen. Siem kreeg een medail-
le vanwege zijn lange voorzitterschap van deze wielerorganisatie.

In 1985 was de laatste ronde.
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De dorpsronden zoals in Leende waren gevaarlijk voor de wielrenners. 
Mensen staken soms over .Ko Hoogedoorn maakte eens een tik tegen 
de stoeprand. Dan ben je uit balans, of je valt.

Een keer was er De van Engelen profronde.

Ooit waren er ook para.s op het Marijkeplein.

De harmonie speelde ‘s avonds in de tent.

 

Frans en het verhaal over de rondemissen. 
De eerste rondemiss in was Riek Kuijpers- Bax. 1969.

Er was een wielerronde voor dames toen Gery van Asten prins Carna-
val was. Katie Hage won. Gery was de rondemister,

Wie Siem toevallig tegenkwam, vroeg hij om rondemiss te worden. 

1969 De eerste rondmiss. Tirk Kuijpers- Bax. 
1970 Rondemiss Beppie Mulders.

1970     Rondemister: ivm de damesploeg.

  Gery van Asten (prins Gery 1e)  
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1971  Drie misses vanuit de carnavalsvereniging, te weten:

  1 Tonny Maas (Emmers)

  2  Gerry Vos (Liplijn)

  3  Nel Bax

1972   Drie misses vanuit de carnavalsvereniging, te weten: 

1 Nelly vd Kerkhof (vd Hurk) 

2 Mien Verhoeven (Wijffelaars)

3 Gonnie van Eerd (vd Aa)

 
1973 Rondemiss.  Maria Hurkmans (Liebregts)geen foto.

1974 Rondemiss : Prinses Maria Baudoin ivm met de torenfeesten.
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1975 Rondemiss: Annemie Snoeijen (v Hout)

1976 – 3 oktober Rondemiss: 

1977 – 11 september Rondemiss: 

Rina Borgers (Seijkens). Startschot Willy Alberti!

1e Ko Hoogedoorn, 2e Cees Bal, 3e Gerben Karstens, 4e Piet van Kat-
wijk, 5e Cees Priem.

1978 – 8 oktober Rondemiss: Carina Graumans (zij was miss Lind 
maar heeft in 1978 niet als rondemiss gefungeerd, reden niet bekend)  
Rina Borgers is toen voor de 2e maal rondemiss geweest!

1e Jan van Katwijk, 2e Gerrie Knetemann, 3e Hennie Kuiper, 

rondemiss 
Annemie van 
Hout- Snoeijen 
met 
Marie-Cécile 
Moerdijk 

Maria en Getrud Baudoin
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4e Henk Lubberding, 5e Ko Hoogedoorn.

1978  Marga van Laarhoven  (Vromans)       1e Profronde van Leende  

1e Jan van Katwijk 2e Eddy Peelman, 3e Don Allan, 4e Jan Raas, 

5e Jan Schipper.

 
1979 -7 oktober Rondemiss: Ans Noten 

1e Jan Raas, 2e Fons van Katwijk, 3e Piet van Katwijk, 

4e Bert Oosterbosch, 5e Roelof Groen.

1980 -25 mei 1e Pinksterdag, Rondemiss: Inge van Kuijk

1e Rogier de Vlaminck, 2e Jan Raas, 3e Theo Smit, 4e Leo van Vliet, 
5e Jan Aling.
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1981 -7 juni 1e Pinksterdag, Rondemiss:  Yvonne Versteijnen

1e Bert Oosterbosch, 2e Rogier de Vlaminck, 3e Frank Hoste, 

4e Jaques Hanegraaf, 5e Heddy Nieuwdorp.
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1982 – 30 mei 1e Pinksterdag, Rondemiss: 

Veronique de Beijer (v Berlo)

1e Gerrie van Gerwen, 2e Gerry Knetemann, 3e Theo de Rooy, 

4e Jan van Houwelingen, 5e Ludo Peeters.

1983 – 22 mei 1e Pinksterdag, Rondemiss: Marie José Rutten. 
1e Leo van Vliet, 2e Hennie Kuiper, 3e Piet van Katwijk,  
4e Gerrie van Gerwen, 5e Ludo Peeters.
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1984 -10 juni 1e Pinksterdag, Rondemiss: Marja vd Linden (Simkens)

1e Hennie Kuiper, 2e Bert Oosterbosch, 3e Fons van Katwijk,

4e Gerrie van Gerwen, 5e Jac van Meer.

1985 – 26 mei 1e Pinksterdag, Rondemiss: Gertrud Baudoin

1e Eric Vanderaerden, 2e Jannes Slendebroek, 3e Teun van Vliet, 4e 
Fons van Katwijk, 5e Ad Wijnands.


