
6 augustus 1944 vijfde ronde van Gouda 

Schulte toonde zijn kracht 
in vijfde ronde van Gouda
Voor Gerrit Schulte betekende dit zijn tweede overwinning van de 
Ronde van Gouda. 24 juli 1937 won Gerrit Schulte de eerste ronde van 
Gouda. (parcours Krugerlaan, zie verslag op deze site).

Gouda stond gisteren in het teken van de Wielersport. De ronde van 
Gouda, die blijkbaar een jaarlijkse gebeurtenis gaat worden, bracht vele 
wielerenthousiasten naar onze stad, van uit alle delen van ’t land.

11000 toeschouwers
Circa 11000 toechouwers groepten zich rond het parcours, dat ditmaal 
over Bleekersingel en Boelekade liep terwijl daarenboven nog zeer 
velen uit de ramen der huizen den strijd volgden.

Tribune van zweminrichting
Er was zelfs een tribune aanwezig, die uit de stedelijke zweminrichting 
was overgebracht naar den singel voor de laan, naar den Schouwburg 
en de daaraan grenzende huizen, die er voor een groot deel achter 
wegscholen. Onder de renners, die uit heel Nederland, zelfs uit België 
waren gekomen, waren de sterksten in den lande.

De strijd der grooten
Het voornaamste deel van het programma was de strijd over 120 KM 
voor profs en onafhankelijken – 60 in totaal – Deze begon veelbelovend. 
Een hoog tempo – ruim 40 KM per uur in het eerste half uur – en veel 
klein vuurwerk; uitlooppogingen en korte jachten volgden elkaar op, 
doch daarna, toen gebleken was hoe moeilijk het was temidden van 
zoveel van de beste, maar toch aan elkaar gewaagde, krachten, weg te 
komen en kans te maken een ronde uit te lopen, was er gedurende 
geruimen tijd weinig leven in de strijd 

Gerrit doe je nog mee
Dit gaf het publiek aanleiding aan Schulte te roepen: ,,Gerrit doe je nog 
mee?” Maar plots, toen er nog 50 ronden te rijden waren en het veld 
danig gedund was, sprong Schulte weg.

Schulte nam een ronde
Met een flitsende demarrage nam hij een voorsprong en zette door. 
Middelkamp, Keizer, Franken, Steenbakkers, Pellenaars e.a. trachtten of 
alleen, of trekkend aan het peleton, den vluchteling te achterhalen. 
Maar Schulte demonstreerde zijn meesterschap, onweerstaanbaar 
vergrootte hij ronde op ronde zijn voorsprong en na 16 ronden  
(ca. 17,5 KM) ononderbroken in topsnelheid te hebben gereden,  
dubbelde hij het peleton.

Toon Steenbakkers bleef niet achter
Net had Schulte den kop van het veld te pakken, of Steenbakkers 
demarreerde op zijn beurt. Ook hij hield prachtig vol en na 20 ronden, 
waarin de rest minder verzet bood dan bij Schulten’s poging, had ook 
hij een ronde genomen.
Dat bracht weer spanning, want de winnaar van de cours moest nu in 
de eindspurt worden aangewezen.
Die sprint was fraai en bracht na een spannend duel een overtuigende 
zege voor Schulte.

Toon Steenbakkers
Rooie Toon werd hij genoemd 
en hij was de gabber van 
Gerrit Schulte.  
Ook tegen-polen, want de 
extraverte luidruchtige ex-
Amsterdammer was in alles 
het tegendeel van de gemoe-
delijke, rustige Brabander.  
Hij liet echter niet over zich 
lopen, zeker als er na de koers 
afgerekend moest worden en 
de organisatie niet snel 
genoeg over de brug kwam. 
Hij was van 1939 tot en met 
1953 beroepsrenner en hij 
pakte overal zijn prijsjes.  
Toen hij op 38-jarige leeftijd 
stopte had hij de keus om een 
café te beginnen of in de 
verzekeringen te gaan.  
Hij koos het laatste, leerde het 
vak en werd een goede 
verzekeringsagent. Op zijn 
59ste vond hij het welletjes en 
hij ging van het leven 
genieten, onder andere op de 
racefiets. Het wielrennen heeft 
altijd een belangrijke rol in zijn 
leven gespeeld. 

2006 is Toon Steenbakkers op 
90-jarige leeftijd overleden.
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15 renners over
Van het tot een 15-tal gedunde, zeer uit elkaar liggende, overschot, van 
het veld, was Pellenaars in een sprint voor Middelkamp.

Op een tandem naar het eind
Voorts mogen nog genoemd worden om hun volharding, Lakeman, die 
herhaaldelijk door ,,machinedefect” achter geraakt, ronde na ronde 
zwoegde om weer bij te komen, en de Best, die over geen heele fiets 
meer beschikken, vele kilometers op een tandem het jagende peleton 
bijhield.

Uitslag profs
1. G. Schulte (3 uur en 3 min, 36 sec.), 2. T. Steenbakkers,  
3. C. Pellenaars en 4. Th. Middelkamp.
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Op Zondag 6 augustus zal voor de vijfde maal 
de ronde van Gouda worden verreden.  
Ditmaal evenwel op een andere parcours dan 
voorheen het geval was en wel over de  
Boelekade en den Bleekerssingel. De start zal 
op den singel bij de laan naar den Schouwburg 
plaats hebben, vandaar wordt gereden langs 
,,Ter Gouw”, de Boelekade in en zo rond. 
Tegenover het traject in Kort-Haarlem, waar dit 
evenement driemaal plaats vond, gesteld is er 
een nadeel: het missen van den Cauberg in 
zakformaat, bij der, Goeyanverwelledijk, maar 
daar tegenover staat het voordeel van het 
kortere traject.
Dit is namelijk slechts 1100 meter lang en geeft 
daardoor een op een plaats blijvender,  
toeschouwer veel beter de gelegenheid het 
verloop van den strijd te volgen, terwijl boven-
dien de mogelijkheid voor de renners om een 
ronde uit te lopen veel groter is wat aan de 
jachten en daarmede de levendigheid van een 
kamp tengoede kan komen.

Amateurs
Evenals vorig jaar rijden weer twee groepen. 
Als eerste de amateurs die 50 KM of ca.  
48 ronden afleggen.
Daaronder bevinden zich ook twee  
stadgenoten, die toen de wielrensport in 
Gouda nog bloeide vaak van zich deden  
spreken ADRI WASSING en G. BARBIER.

Profs en Onafhankelijken
De  tweede groep vormen de profs en  
onafhankelijken. Deze moeten 120 KM, of elk 
115 ronden rijden. 

Koningen van den weg
Onder hen zijn de koningen van den weg, 
Schulte, Braspenninx en Pellenaars.  
Middelkamp enz., maar ook Gouwenaars 
komen aan den start: Jan Hofstede, en  
Koos van Vliet. Ofschoon die stellig niet onder 
de minsten gerekend moeten worden lijkt een 
Goudsche overwinning in deze ronde van 
Gouda toch niet waarschijnlijk.
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