
Eerste profRonde van 
Gouda tijdens de  

Tweede Wereldoorlog

8 augustus 1943 werd de eerste prof-
ronde van Gouda verreden. 55 maal werd het  
parcours (1850 meter) in ,,Kort Haarlem”  
afgelegd. 55 rondjes met een beklimming bij de  
Goejanverwelledijk. 
Aan de start de beste renners van Nederland, 
41 profs begonnen aan deze klus van 100 km.  
De enige Goudse renner Jan Hofstede haalde 
door pech niet de eindstreep.
Ruim 7500 toeschouwers zagen 18 renners over 
de streep gaan waarvan Cees Pellenaars de 
snelste was. 
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Pellenaars wint de Ronde van Gouda 1943
Neerland’s beste wielrenners reden een spannenden strijd
De wielersport is gisteren in onze stad herleefd met de Ronde van Gouda 
en het was een joyeuse terugkeer, want de grote figuren uit de  
rennerswereld waren gekomen om hun krachten in  te meten:  
Schulte, tweevoudig kampioen van Nederland, Pellenaars, Braspenninx, 
Lambrichts van Amsterdam, Steenbakkers, Lakeman, van Gent, de Best, 
Middelkamp bekend uit de ronde van Frankrijk, enz.

Een Gouwenaar
Uit alle delen van het land waren er de 
renners, uit Vaals, Haarlem,  
Bergen-op-Zoom, Nijmegen en zij 
maakten deze kamp tot een evenement. 
Een Gouwenaar was er bij,  
Jan Hofstede, die temidden van zoveel 
grootheden onopgemerkt kwam en 
even onopgemerkt verdween, wellicht 
tengevolge van zijn haast spreekwoor-
delijke pech.

55 rondjes van 1850 meter
Het is een echte grote koers geworden, waarin de profs en de onafhankelijken elkaar om de eer en om de 
prijzen en gul geschonken, premies bekampten, jagend over een afstand van 100 km, 55 maal het 1850 
meter lange traject, langs Krugerlaan en Burg. Martensingel, met daarin ook 55 maal bij de Cronjestraat 
tegen de Goejanverwelledijk op en bij de Krugerlaan weer omlaag. 
Het was hetzelfde traject, waarop de Ronde van Gouda ook in 1937 en 1938 verreden is, waarna de strijd 
in 1939 voor de laatste keer in De Korte Akkeren gehouden werd, alle drie keren echter uitsluitend voor 
amateurs, terwijl nu de sterkste renners van het land verschenen waren.

Pellenaars vierde poging slaagde
De race bood alles wat daaraan verbonden is, uitlooppogingen en achtervolgingen, wisselende snelheden, 
ronden in 2 min. 51 sec. en 3 min. 12 sec. een gemiddelde van ongeveer 36 km per uur, twee uur en drie 
kwartier lang!

Een hoofdrol
Een hoofdrol in deze interessante strijd speelde Kees Pellenaars, die tot driemaal toe hetzij tezamen met 
anderen, hetzij alleen, een belangrijken voorsprong verwierf en deze eens zelfs tien ronden, dus bijna 20 km 
lang, tegen hem fel achtervolgende collega’s handhaafde, maar telkens nu eens door een valpartij, dan door 
machinedefect weer achter raakte. Maar opnieuw zwoegde Pellenaars zich naar voren om tenslotte, met 
Middelkamp aan zijn wiel, vijftig meter voor de anderen zijn volhouden te bekronen in een enerverenden en 
fraaie sprint, die hem de overwinning bezorgde.

18 renners haalde het einde
De kamp werd door 41 renners aangevangen en door achttien uitgereden. De landskampioen Schulte werd 
in de 24e ronde door een val uitgeschakeld.

Uitslag profs en onafhankelijken
1. Kees Pellenaars (Breda) 2 uur, 44 min, 8 sec., 2. Th. Middelkamp (Kieldrecht) en 3. A. v.  Amsterdam 
(Princenhage).

Talrijk publiek (ruim 7500 toeschouwers)
De wedstrijd trok een talrijk publiek, waaronder velen van elders. Afgezien van degenen die onderweg  
stonden, waren er op het gereserveerde gedeelte 7500 toeschouwers.
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