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ZESTIEN PEDAALRIDDERS op transportfietsen hebben 
gistermiddag de hevigste regenbuien getrotseerd in de 
strijd om het kampioenschap van Gouda. Koos van Vliet is 
op de natte stenen van de Nieuwe Haven de toegejuichte 
kampioen geworden.
En daarmee had hij niet eens veel moeite. In de series won 
hij met een ronde voorsprong op de renners, die het laatst 
over de eindstreep gingen, in de finale nam hij langzaam 
aan ook een ronde voorsprong. Maar wat een groter 
prestatie was hij liep een halve ronde uit op een ‘peleton’ 
van vier renners, die de kans op de eerste prijs van de start 
af uit het hoofd hadden gezet en eigenlijk alleen streden 
om de tweede en derde plaats.

650 meter lange parcours
Van die hevige strijd waren enkele honderden Gouwenaars 
getuige. Zij hebben zich gewarmd aan het enthousiasme van de 
zestien slagers-, bakkers- en kruideniersjongens, die voor de 
tweede maal een Tour-de-France-sfeer in Gouda brachten.
Zij leverden op het 650 meter lange parcours van de  
Nieuwe Haven (gedempt 1939-1940), een strijd, die hun 
patroons het hart sneller deed kloppen. Als er een was 
uitgelopen, kon de toeschouwer een opgetogen baas horen 
beweren, dat hij dat toch nooit achter zijn bediende had 
gezocht.

Fietsjongensrace Nieuwe Haven
Uit de brandweergarage werd een ‘ronde’-bel ‘geschooid’.
De juryleden kregen er bij al dat enthousiasme ook zin in.  
Zij confereerden met de renners hoelang het parcours moest 
zijn. Zes-en-halve kilometer, zeiden ze. Dat betekende 
tienmaal de Nieuwe Haven rond. Een dwarshoofd was erbij. 
Hij wilde met zijn zeventienen eigenlijk starten en dan  
vijf-en-twintig ronden rijden. Maar dit was op de betrekkelijk 
smalle Haven te gevaarlijk. Hij kreeg zijn zin niet en toen is hij 
kwaad weggelopen. Dat was aan de ene kant goed, want nu 
konden de Goudse ridders van de transportfiets in vier series 
van vier rijden.

Harde strijd 
Er is hard gestreden om de ere-plaatsen. De zes-en-halve 
kilometer lange tocht, hebben velen in de stromende regen 
afgedraaid. In de bochten gleden de achterwielen onderuit, het 
linkerbeen sleepte over de grond om de fiets met de kolossale 
manden in evenwicht te houden. Ruim dertien minuten deden 
de knapen over hun series. De eerste twee werden in de finale 
geplaatst.
En toen begon het feest pas goed. Wat was het spannend, niet 
zo zeer over de vraag, wie kampioen zou worden, maar over 
de vraag, wie als tweede over de streep zou gaan. En tussen al 
die drukte draaide Van Oel zijn rondjes, zorgde voor een 
vrolijke noot, als hij zijn fiets door de bochten liet slippen 
maar ook voor enige schrik, toen dat slippertje niet luke en hij 
onderuit op de stenen gleed.

Weergaloze sprint op Nieuwe Haven (juli 1952)
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Tot het laatst spanning
In dat peleton van vier, dat om de tweede plaats streed, heeft Van Leeuwen op twee ronden na aan de kop gelegen.  
Van der Hoven werkte zich in de derde ronde van de vijfde plaats naar de tweede. Maar toen hij daarop een ronde had 
gereden en had gezien, dat het moeilijk trappen was met niemand om je aan vast te houden, deed hij zijn tactische zet. 
Hij liet zich terugvallen naar de vijfde plaats. Van Leeuwen moest noodgedwongen de kop overnemen en tot en met de 
negende ronde heeft hij die kop gehouden, zwoegend zijn volgelingen trekkend. Hij probeerde wel van die kop af te 
komen, om een ander als trekpaard te laten spelen, maar het volgende drietal was wel zo handig achter te blijven. In 
dat peleton zat ook Bak vast. Of liever, hij werd angstvallig vastgehouden.  
Aan de buitenkant van de baan reed hij, met voor zich een renner en naast en achter zich een. Zo ging die strijd door. 
Tot de laatste ronde. Toen zette Van der Hoven een sprint in, schoot zijn tegenstanders voorbij Van Leeuwen kon hem 
niet houden en moest zelfs Brand langs zich laten heengaan.

Koos van Vliet winnaar
Zo werd de stand: 
Koos van Vliet winnaar in 12 minuten en 50 seconden, een gemiddelde van bijna 29 kilometer per uur.  
Twintig gulden was de beloning voor zijn keurige prestatie.

Van der Hoven kreeg de prijs van f 15,   Brand die van f 12,50.   Van Leeuwen kreeg een tientje,  
Bak f 5,50,   Van der Linden f 5,   Overvliet drie gulden en Van Oel (eigenlijk verdiende hij een extra 
prijs, omdat hij aantrad met de zwaarste mand), twee gulden.  
In een verliezersronde streden vier knapen om de troostprijzen, die winkeliers tussentijds hadden 
beschikbaar gesteld.

Ere-rondje
Koos van Vliet maakte zijn ere-rondje over de Nieuwe Haven. Glansrijk had hij de toer gewonnen, in zijn eentje een 
wedstrijd gehouden met de hekkensluiters van elke groep, die hij tweemaal inhaalde.

Vijf-en-twintig jarig bestaan van het slachthuis. 
Misschien krijgt Gouda binnenkort nog een Tour-de-Nieuwe-Haven, wanneer een provinciale wedstrijd voor slagers-, 
bakkers- en kruideniersjongens wordt gehouden ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig bestaan van het  
slachthuis.  
Dat feest krijgt u in het najaar of in ’t voor jaar 1953.
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