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De Goudsche Wielerbaan  
geopend
Nationale Wielerwedstrijden onder  
grote belangstelling gehouden

Ongeveer 3000 bezoekers
De Goudse Wielerbaan aan de Bodegraafsche Straatweg op de grens van Gouda 
gelegen, is gisteren onder grote belangstelling geopend met het houden van 
nationale wielerwedstrijden.
Lang voor het aanvangsuur, dat op 2 uur was bepaald, stroomden de bezoekers 
voor alle rangen toe en weldra zat de overdekte tribune tjokvol en waren ook de 
andere, zoal niet geheel, dan toch goed bezet. Op de eerste rij der tribune 
merkten wij op burgemeester Gaarlandt, de wethouders Donker, Mr. De Witt 
Wijnen en Koemans, de secretaris Pot, meerdere hoofden van gemeentediensten, 
bekende personen uit de sportwereld, o.w. ook de heer Viruly als vertegenwoor-
diger van de Ned.Wielren Unie en de heer Van Geloven, directeur der  
Tilburgsche Wielerbaan. De heer Grolms, directeur der wielerbanen van Rotter-
dam en Rijswijk en leider der Zesdaagse in Amsterdam was wegens ongesteldheid 
verhinderd.

De Opening
Toespraak Burgemeester Gaarlandt
Toen het aanvangsuur daar was weerklonk het Wilhelmus dat uit het midden-
terrein door middel van versterkers, werd uitgezonden. Terstond daarop beklom 
burgemeester Gaarlandt het voor de jury opgestelde podium in het middenterrein 
en hield vandaar een korte enthousiaste openingsrede.
De burgmeester noemde de opening dezer baan een bijzondere gebeurtenis, een 
onderneming van betekenis en wel in tweedelige zin. Deze baan is niet alleen een 
commerciële onderneming, maar tevens een sportieve zaak, die zijn grondslag 
vindt in de sportieve belangstelling der Goudsche ondernemers Van Bunnik en 
Molenaar voor de wielersport, die zij op de Brabantse banen hebben opgedaan, 
waar het wielrennen meer in de benen zit dan bij de flegmatische Hollanders.
Gouda is, aldus burgemeester Gaarlandt, ook door zijn gunstige ligging een goede 
stad voor de sport, allereerst voor het zwemmen, maar ook voor de voetbal-
sport, welke op een steenworp afstand een tiental sportvelden zijn gelegen. 
 
(Een stem van een der tribunes: Dan moet je in Rotterdam eens komen!, waarop 

burgemeester Gaarlandt direct repliceerde 
dat Rotterdam twintig maal zo groot is!“)

De baan ligt mooi met uitzicht op het ruime 
polderland aan de ene zijde en de  
Reeuwijkse Plassen met haar schitterende 
aspecten aan, de andere zijde.
Als bij de eerste wedstrijd de bel wordt 
geluid, komt dadelijk de spanning er in.  
Dan doet de sportiviteit zich gelden. 
Spreker denkt dan aan de 90er jaren, toen 
hij als jongen zijn grootste vreugde vond om 
een trainerkaart te mogen hebben op de 
Baarnse Wielerbaan, waar hij reed ook op 
tandem, de triplette en quadruplette, die nu 
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alle zijn verdwenen! Er is op dat gebied ook veel veranderd, er is nu een medische 
sportkeuring, die, er mogen thans meer gevaren, verbonden zijn aan de sport, 
toch ook meer waarborgen geeft.

Met een bijzonder welkomstwoord tot de 
vooraanstaanden op wielergebied, dat in de 
Zesdaagse hebben gestreden, uit spreker 
tenslotte de wens dat de ondernemers en 
speciaal de bouwer der baan daarvan succes 
mogen hebben, dat de Goudse ingezetene 
ook hun belangstelling bij de ontmoetingen 
zullen doen blijken wie de beste en snelste 
onder hen zijn. En burgemeester Gaarlandt´s 
eerste wens en verwachting is dat Gouda 
door deze baan talrijke vreemdelingen ook 
uit de grote steden trekken zal! (Applaus)
Na deze toespraak knipte Mevrouw Donker 
- Belt het lint dat de baan afsloot door, 
waarop terstond door alle deelnemers die 

aan de start gereed stonden, een ere ronde werd gereden, welk moment als 
herinnering op de gevoelige plaat werd vastgelegd.

De wedstrijden
Voor de openingsdag waren drie wedstrijden uitgeschreven: een nationale 
sprintwedstrijd voor amateurs en onafhankelijke (dat zijn de rijders, die een groep 
vormen tussen de amateurs en de beroepsrijders) over een afstand van 1000 M, 
een klassenwedstrijd over 5000 M. en een nationale 2 uur koppelwedstrijd voor 
professionals en onafhankelijke met 4 klassementen.

Snelheid en tactiek
Bij deze wedstrijd, waaraan 6 koppels deelnamen, was er een geweldige spanning.
Telkens wanneer een klassement zou worden verreden begon er een race tussen 
de deelnemers, waarbij ontzaggelijke snelheden werden ontwikkeld. De rijders 
vlogen door de baan. In de korte bochten balanceerden zij met hun lichte 
karretjes, op bewonderenswaardige wijze, om te trachten hun tegenstanders te 
passeren. Naast de snelheid speelt bij het wielrennen ook de tactiek een grootse 
rol. Dat is bij deze races heel duidelijk gebleken. In ’t begin haasten de rijders zich 
maar langzaam, geleidelijk echter komt er rekening in, tot dat plots er één met 
een geweldige spurt uitschiet en dan wordt het ineens een jagen van belang, 
waarbij een der twee deelnemers van elk koppel de ander op het juiste moment 
aantikt om de race voort te zetten, terwijl de ander door kalm te rijden even op 
verhaal komt.
Nadat na de eerste 10 minuten Klaas van Nek Sr. En M.van Oers, een ronde 
waren voorgekomen, plaatste na een kwartier rijden Cor Wals en P. v.d. Horst 
zich met een ronde voorsprong aan de kop, even later liep ook het koppel 
Braspenninx – Bogaert een ronde uit.

Een valpartij
Opeens kwamen Wals en Van Dijk te vallen en direct daarop stortte Bogaert uit 
de baan. Dr. Van Elk, die voor medische assistentie aanwezig was, en de Eerste 
Hulpdienst, die met een brancard en andere materialen in het middenterrein 
stond, werd te hulp geroepen. Van Rossum was er best afgekomen. Wals had zich 
nogal bezeerd en trok zich een poosje terug, maar Bogaert, die bij zijn tegen een 
signaalpaal terecht kwam, bleek een beenkwetsuur te hebben gekregen dat hem 
verhinderde verder aan de wedstrijden deel te nemen. Toch kwam hij een half uur 
voor het einde weer op het terrein.
Wals zat na enige tijd weer op zijn karretje en toen hij met gekromde rug voor de 
eerste maal weer door de baan vloog, kreeg hij als compliment voor zijn  
volharding een ovatie van het publiek. Dat heeft hij op prijs gesteld, door te 
zorgen dat hij aan het eind van de wedstrijd met de erepalm ging strijken.
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Uithoudingsvermogen
Braspenninx, die nota bene gisternacht nog een zoveel – uurs rit in Keulen had 
gereden en direct daarna zonderslapen naar Gouda is gekomen, heeft na het 
uitvallen van Bogaert verder alleen gereden, waarbij hij nog kans zag een paar 
prijzen te bemachtigen, welke voor het nemen van de eerste ronde na een 
klassement waren beschikbaar gesteld. Onder grote hylariteit stelde, hij een door 
hem gewonnen prijs van 500 Kaveewee – Cubaantjes beschikbaar om onder de 
bezoekers te worden uitgedeeld. De koppels Wals – van der Horst en  
Van Nek – van Oers haalden de andere ronde prijzen binnen.

Wals - v.d. Horst 
het winnend koppel
Na spannende races, die naarmate de waarschuwingsseinen van de minderende 
tijd klonken, veelvuldiger en sneller werden onder de enthousiaste aanmoediging 
van het publiek, dat meeleefde als Wals als een pijl en boog de andere in de baan 
voorbij vloog, of zich ineens omlaag wierp om omverhoeds een tegenstander te 
passeren kwam om 6 uur het einde.

De uitslag was:
Eerste klassement: 1. Wals – v.d. Horst
 2. van Rossum – van Dijk
 3. Braspenninx – Bogaerd
 4. van Nek – van Oers

Tweede klassement: 1. Wals – v.d.Horst
 2. van Rossum – van Dijk
 3. Hessing – Matema
 4. van Nek – van Oers

Derde klassement: 1. Wals – v.d.Horst
 2. van Rossum – van Dijk
 3. van Nek – van Oers

CV

  O
mnia  Bene  Eveniu

ng
  

Realisatie: C. Vermeulen / september 2008 /Typewerk: Joke Loendersloot / Bron: Goudse Courant 1933 

Uitslagen Cor Wals
Voornaam: Cor
Achternaam: Wals
Werd: 82 jaar
Geboortedatum: 26 februari 1912
Geboorteplaats: Den Haag
Overleden: 5 april 1994
Plaats van overlijden: Eindhoven
Professional: 1931-1941

1933: Gouda  
Wals - v.d. Horst
1933: 
1e in Amsterdam, Zesdaagse (NED);  
+ Jan Pijnenburg
1933: 2e in Paris, Zesdaagse (FRA)
1933: 2e in Köln, Zesdaagse (GER)
1934: 
1e in Antwerpen, Zesdaagse (BEL);  
+ Jan Pijnenburg
1934: 
1e in Brussel, Zesdaagse (BEL);  
+ Jan Pijnenburg
1934: 
1e in Paris, Zesdaagse (FRA); + Jan 
Pijnenburg
1935: 2e in Paris, Zesdaagse (FRA)
1935: 2e in Brussel, Zesdaagse (BEL)
1936: 
1e in Rotterdam, Zesdaagse (NED);  
+ Jan Pijnenburg
1936: 
3e in København, Zesdaagse (DEN)
1936: 
3e in København, Zesdaagse (b) (DEN)
1937: 2e in Chicago, Zesdaagse (USA)
1937: 
1e in Paris, Zesdaagse, Paris (FRA);  
+ Albert Billiet
1938: 3e in London, Zesdaagse (GBR)
1938: 
1e in Nationaal Kampioenschap, Baan, 
Halve Fond, Amateurs, Nederland 
(NED)
1938: 3e in Paris, Zesdaagse (FRA)
1938: 
1e in Saint-Etienne, Zesdaagse (FRA); + 
Marcel Guimbretiere
1938: 
3e in Antwerpen, Zesdaagse (BEL)
1938: 1e in Oosterhout (NED)
1939: 2e in London, Zesdaagse (GBR)
1939: 
1e in Nationaal Kampioenschap, Baan, 
Halve Fond, Amateurs, Nederland 
(NED)
1939: 
2e in Antwerpen, Zesdaagse (BEL)
1941: 
1e in Nationaal Kampioenschap, Baan, 
Halve Fond, Amateurs, Nederland 
(NED)
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