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Gerrit Schulte eerste winnaar 
Ronde van Gouda
Het hoogtepunt van deze middag is wel de prachtige overwinning van den  
Brabantschen coureur Schulte bij de amateurs en onafhankelijken geweest. 
(Goudse Courant 26 juli 1937).

Vijf-en-tachtig renners boden in deze categorie de strijd aan. 
De afstand was 35 ronden of 60 km. Een aantal had van de Nederlandsche 
Wielren-Unie geen verlof tot starten gekregen omdat zij voor de gelijktijdig te 
Amsterdam vastgestelde kampioenschappen hadden ingeschreven. Daardoor 
ontbraken enige prominente figuren op het appel. De strijd is er evenwel niet 
minder fraai om geweest.

Gouwenaar Rietveld
De Goudsche renner Rietveld, de eeuwige pechvogel, werd direct na de start al 
uitgeschakeld door een valpartij. Na de 3de ronde was het eerst Korver, die een 
uitlooppoging waagde, evenwel zonder succes. Even later probeerde hij het nog 
eens in gezelschap van de Hoog en Rijnbeek.
Laatstgenoemde zakte iets af, waardoor de Korver alleen aan den kop kwam te 
liggen. Het peleton, aangevoerd door Peek, haalde den vluchteling evenwel na de 
7de ronde in. Hofstede, die in het begin achteraan had gereden, werkte zich naar 
voren, zodat bij de 8e ronde twee Gouwenaars de leiding hadden. 
Lang duurde dit niet. 

Schulte
Langzamerhand maakte Schulte zich los van de groep. Toen er nog 10 ronden te 
rijden waren, lag hij 500 meter voor op een kleine groep, die na een felle jacht 
weer door het hoofdpeleton werd ingehaald. 
Een valpartij op den hoek Martenssingel-F.W. Reitsstraat, waar wegens  
bestratingswerk zand lag, dat steeds tot grote oplettendheid noopte, bracht in de 
hoofdgroep een radicale wijziging. Enkele renner raakten achter, anderen 
verbeterden hun positie.

Aan inhalen van Schulte viel evenwel niet 
meer te denken. Onbedreigd ging hij, als 
eerste met een voorsprong van  
1,5 minuten over de finisch, toegejuicht 
door het veeltallige publiek.
Zijn tijd was 1 uur en 40 min.  
De strijd was hiermede nog niet beslecht. 
Een groep van 14 renners moest zich nog 
klasseren voor den uitslag.
En weer, was het een Gouwenaar, 
Hofstede, die in gunstige positie de 
laatste 200 meter inging. Hij werd 
geklopt door door Joosen, zodat hij met 
de derde plaats genoegen moest nemen, 
overigens een verdienstelijk resultaat.
De laatste ronde werd met 31 van 85 
overgebleven renners gereden.

Gerrit Schulte de eerste 
winnaar van de Ronde van 
Gouda 1937 ook winnaar in 1944.

In 1936 werd Gerrit Schulte, 
samen met Piet Gommans en 
andere uitgezonden nar de 
Olympische spelen van Berlijn.

Na de overwinning in Gouda heeft 
Gerrit Schulte een prachtige 
wielercarriëre opgebouwd.

Gerrit Schulte is 26 februari 1992 
overleden in Den Bosch op  
76 jarige leeftijd.

Op www.dewielersite.net veel 
informatie over Gerrit Schulte 
(bijnaam De Bossche Reus / 
Le Fou Pédalant).



Parcours en organisatie
De organisatoren hebben het met het traject buitengewoon getroffen.  
De klim van de F.W. Reitsstraat naar den Goejanverwelledijk  was het mooiste 
gedeelte van het parcours.

Het was weliswaar nog geen Cauberg, waartegen de renners op moesten, maar, 
het bestijgen daarvan 35 maal achtereen ging menig renner in zijn benen zitten.
De vrij steile afrit naar de Krugerlaan heeft geen moeilijkheden opgeleverd. 
Ook voor het publiek is het een zeer aantrekkelijk parcours geweest.  

Bij andere ,,ronden”, die 7 of 8 km lang zijn, ziet het publiek de renners hoogstens 
een keer of tien passeren. Maar bij de Goudsche ronde suisden de deelnemers  
35 maal voorbij, waardoor ieder een betere kijk op het verloop van den strijd 
kreeg.

Tot de drie à vier duizend toeschouwers behoorde o.a. burgemeester Gaarlandt, 
die – hij heeft destijds bij de opening van de wielerbaan (in 1933) verteld – in zijn 
jongensjaren zelf een enthousiast beoefenaar van de wielersport was en uiteraard 
met levendige belangstelling de vlotte race volgde. Hij was een der eersten om de 
winnaars geluk te wensen.
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