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Ronde om de Turfmarkt
Tour de France in zakformaat op de Turfmarkt

Drie-en-twintig deelnemers
De Tour de France is spannend maar wat drie-en-twintig wielrenners in de ronde 
om de Turfmarkt lieten zien was adembenemend.
Het is gelukkig goed afgelopen want het bochtwerk van de Goudse slagers-, 
bakkers- en kruideniersjongens is uitstekend.  
Zij slipten door de bochten, demarreerden op rechte stukken en stoven binnen-
door de bocht om naar de finish.

Wanneer daar weer een winnaar van de series was toegejuicht en in gedachten 
met een gele trui getooid, begon de tour weer van voren af aan met drie nieuwe 
renners, die elkaar de eer betwistten de snelste bezorger van Gouda te zijn.
Er is voor gestreden. Al werd er eens een keer een dicht naar het water gedrukt 
en al liep een jongen bij een hindernis wat te ver of te kort, de sportieve geest 
bleef. Voor de eerste maal in de Goudse geschiedenis werd deze strijd gestreden.
Meteen moet worden gezegd, dat het hopelijk niet de laatste wedstrijden zijn 
geweest. Want het is een alleraardigst programmapunt van de Goudaweek 
geworden.

Het gaat er zo gezellig aan toe. Nummer één, twee, 
drie en vier, aan de start, helpers weg, één twee, drie, 
rijden!
Daar stoven zij aan elkaar spatbord weg, uitloop-
pogingen werden ondernomen voor de brug bij de 
Gouwe, die een moeilijk te omzeilen klip was.  
Er zijn er tegen de grond gevallen, anderen slipten 
‘horizontaal’ door de bocht. Dan was het een  
verlichting als zij alle vier weer in de richting van de 
Kleiweg reden en daar op de Blauwstraat van de fiets 
sprongen om de bocht naar de Turfmarkt lopend te 
nemen.
Drie keer werd de Turfmarkt, die in plaats van de 
Markt als circuit was gekozen, gereden, drie keer hield 
het talrijke publiek het hart vast als de slagers van de 
fiets moesten springen. 

Een was er handig. Hij boog naar achter ging op zijn bagegedrager zitten en 
,,liepfietste” zo de bocht om. Gediskwalificeerd? Neen, hij liep toch.
Nadat de series waren verreden en er tekening in de strijd was gekomen, kwamen 
de toeschouwers in beweging. Het moedigde de favorieten aan, schreeuwde om 
een winnaar en applaudiseerde als Frans of Piet was voorbijgereden. 
En keken in spanning of er één het water in schoot. Wat niet gebeurde.
Tot de strubbeling kwam. Van Leeuwen had twee ronden de kop gehouden, maar 
was in de derde ronde op het rechte stuk naar de tweede plaats terug gevallen. 
Hij had de leiding moeten afstaan aan De Jong. 

Toen bij de Vrouwebrug Van Leeuwen zijn laatste aanval inzette ging De Jong voor 
Van Leeuwen rijden om hem te verhinderen naar kop te komen.
Dat was voor Van Leeuwen te erg en hij staakte de strijd. Een ronde overrijden 
beslisten de jury en de toeschouwers. Even onderhandelden de renners.  
Het resultaat was een combine. Broederlijk reden zij heel rustig weg, haastten 
zich niet en kwamen na een paar minuten broederlijk samen, elkaar de hand 
gevend, aanrijden, bij de finish inhoudend om tegelijk over de eindstreep te gaan.
Een foto had moeten uitmaken of er nog enig verschil in aankomst was, maar een 
fotograaf was niet bij de hand. Daarom zijn zij samen nog een keer in de winnaars-
ronde gekomen met Van Vliet erbij.

Fietsjongens 
leverden  
felle strijd

Frans van Leeuwen 
eerste
En hieruit kwam Frans  
Van Leeuwen als eerste 
binnen en verdiende  
daarmee vijf-en-twintig 
gulden. 

Tweede werd Teun van 
Vliet, wiens beloning 
vijftiengulden was en derde 
werd Harry de Jong, die zijn 
strijdlust met een tientje 
gehonoreerd kreeg. 
De vierde plaats bezette  
H. Brand, vijf gulden. Vijfde 
werd P. v.d. Linde en zesde 
S. de Jong. Zij kregen een 
RIKS. Einde van de strijd in 
Tour de France hitte.
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