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Zesde ronde van Gouda (Bleekerssingel – Boelekade ca. 1100 meter) 

Theo Middelkamp  
wint ronde van Gouda
Fraaie prestatie van Kunst bij amateurs

Voor de zesde maal werd gisteren de Ronde van Gouda verreden.  
Voor de tweede achtereenvolgende keer vormden Bleekerssingel en 
Boelekade het parcours. Tevoren is dit wielerevenement driemaal in 
Kort-Haarlem en een keer in de Korte-Akkeren verreden.

110 rondjes (120 km)
Voor de renners lijkt het slechts 1100 meter lange ovaaltje 
Bleekerssingel-Boelekade, dat de amateurs, die 55 km reden, 50 maal 
moesten ronddraaien en de profs, die 120 km af te leggen hadden,  
110 maal, door zijn eentonigheid weinig aantrekkelijk.
Zij lieten er echter niets van blijken, want ze hebben met enthousiasme 
vele van die schijnbaar vervelende ronden gereden, gestreden,  
gedemarreerd en gejaagd en voor het publiek, dat op zo’n kort traject 
het verloop van de strijd beter volgen kan, was de cours daarom stellig 
aantrekkelijk.

J.H. Kunst
Omstreeks 1 uur startte de amateurs, 36 in getal. Deze knapen, die dit 
werk doen uit sportief genoegen en slechts strijden om de eer – want 
hun wacht geen geldelijke beloning bij een gunstig eindresultaat – 
hebben hun uiterste best gedaan.
Zij draaiden hun rondjes in snelheden, die van 33 tot 40 km per uur 
varieërden.
Hoe goed allen zich ook weerden, het werd de cours van den  
Amsterdammer J.H. Kunst die, in een opwindende strijd van bijna 
30 ronden, de buitengewone prestatie leverde geheel in zijn eentje een 
ronde uit te lopen, een krachttoer, die door de straffe wind en 
herhaalde regenvlagen nog zwaarder werd.

PROFS
Te kwart voor drie werd het vertreksein gegeven voor 34 profs en 
onafhankelijken, de grote mannen uit de rennerswereld, die van deze 
sport een beroep maken en alleen al voor het deelnemen met een z.g. 
startgeld, dat bij deze gelegenheid van f 25 tot f 500 varieërde, beloond 
worden en daarboven nog kans maken geldprijzen en premies te 
winnen.
Onder deze vierendertig, bevonden zich renners met klinkende namen 
als Kees Pellenaars, oud wereldkampioen. Theo Middelkamp kampioen 
van Nederland. André de Korver, die eens deel uitmaakte van de 
Nederlandse ploeg in de Tour de France en voorts ook oude bekenden 
van de vroegere Goudse Wielerbaan: Gerrit Heslinga, Willem Matena, 
Arie Meinders en Cor v.d. Star en ook twee Gouwenaars Jan Hofstede, 
eenmaal nationaal kampioen der amateurs en Koos van Vliet.  
Lambrichts en Vooren startten met goedvinden van de Wielren Unie 
niet, omdat zij anders niet tijdig in Luxemburg konden zijn, waar zij 
moeten deelnemen aan de ronde van dat land. Ook Seijen, die in de 
Ronde van Spanje een gebroken sleutelbeen kreeg, was niet van de 
partij.

Middelkamp was de eerste 
Nederlander die een etappe in 
de Tour de France won. 
Hij had nog nooit bergen 
gezien en ook nog nooit een 
bergetappe gereden, en hij 
reed op een gewone koers-
fiets zonder versnellingen. 

Op 14 juli 1936 won hij in zijn 
eerste Tour de zware alpenrit 
van Aix-les-Bains naar 
Grenoble met onder meer de 
Col du Galibier. Hij sloot de 
tour af als 23e in het algemeen 
klassement.

In 1947 werd Middelkamp in 
Reims echter alsnog  
- en wederom als eerste 
Nederlander -  
wereldkampioen voor de  
Belg Albert Sercu.

Op www.dewielersite.net  
veel informatie over  
Theo Middelkamp

Cees Pellenaars

Jan Hofstede



De wedstrijd
In de eerste 50 ronden van deze cours werd een hoog tempo gehand-
haafd. Herhaaldelijk probeerden toen renners zich van het peleton los 
te maken. Doch slaagden daarin niet. Eerst daarna slaagde 
Middelkamp er in een voorsprong te krijgen. Lakeman en v.d. Star,  
die enige ronden later uit het peleton wegglipten, sloten zich bij  
Middelkamp aan en gedrieën slaagden zij er na een zeer lange strijd 
een ronde uit te lopen.

Kop van vier
Deze jacht rukte het veld geheel uiteen. In de zeventigste ronde, toen 
de jacht nog steeds voortduurde, was de situatie zo, dat er vijf  
afzonderlijke groepen, op meer of minder grote afstand van elkaar, 
reden.
Voorop het genoemde trio, op een 500 meter Bijl en Matena, een 
honderd meter daarachter Pellenaars met Franken aan zijn wiel, op 
flinke afstand van hen, Steenbakker, Wijdenes en Schoutema en 
tenslotte daarachter weer de rest van de toen reeds danig gedunde 
troep. In de 89e ronde lag het peleton, weer vrijwel bijeen, de uitloop-
poging was toen geslaagd, slechts Bijl joeg nog in zijn eentje over het 
parcours en evenaarde tenslotte de prestatie van den amateur Kunst, 
door zich na nog een 15-ronden bij de kopgroep te voegen. 
Hij werd voor dit fraaie werk met een prestatiepremie van f 25 beloond.
Toen was de grote strijd gestreden en het leek, dat de cours zou 
uitgaan als een nachtkaars, doch vier ronden voor het einde, toen er 
nog slechts tien renners in de strijd waren, ondernamen Pellenaars en 
Schoutema nog een poging om hun achterstand terug te nemen, een 
poging, die maar ten dele slaagde. In de kopgroep werd de strijd in de 
eindsprint ten gunste van Middelkamp beslist.
Over het geheel. Althans in de eerste zeventig ronden, was het tempo 
der profs iets hoger dan dat van de amateurs.

Uitslagen
Amateurs: 1. J.H. Kunst, Amsterdam, ca. 55 km in 1 uur en 28 min. en 
20 sec. 2. J. Kettenis.

Profs en Onafhankelen: 1. Th. Middelkamp, Kieldrecht, 120 km in 3 uur, 
12 min en 23 sec. 2. H. Lakeman, Amsterdam 3. C. Bijl, Den Haag,  
4. C. v.d. Star, Den Haag, 5. C. Pellenaars op 200 m,  
6. A. Schoutema Den Haag op 1 ronde.
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Theo Middelkamp, na de etappe winst in Grenoble (14 juli 1936) 
Eerste etappeoverwinning Nederlander in de Tour de France.


