Gouwenaar Henk Tamse Kampioen
van Nederland bij de amateurs 1910
Deze Gouwenaar (huisschilder) uit de Naaierstraat geboren in 1890 werd in
Amersfoort kampioen van Nederland.
Zondagmiddag (1 augustus 1910) op den Arnhemschenstraatweg
tusschen het Hertehuis bij Amersfoort en Ede werd de door den N. W. B.
uitgeschreven wedstrijden om het kampioenschap van Nederland op den weg
en een wedstrijd voor nieuwelingen gehouden; de eerste over 50 km.,
de laatste over 25 km. Er was zeer veel publiek; de weg was
buitengewoon goed in orde, het bleef droog en het was niet overwarm.
In nog geen anderhalf uur had hij dus de 50 km afgelegd!!

Aan den wedstrijd om het kampioenschap namen deel 41 van de 47 renners.
H.D.Tamse (Gouda) kwam reeds na 1 uur 29 minuten en 30 seconden over de eindstreep.
In nog geen anderhalf uur had hij dus de 50 km. afgelegd en als eerst aankomende won hij het
kampioenschap van Nederland en werd hij verklaard van Zuid-Holland te zijn.
Kort na hem volgde H. G. Fransen uit Hilversum, die daardoor het kampioenschap van
Noord-Holland verwierf. Na hen kwamen terug: 3. P. van Kersen, uit Dordrecht;
4. D. M. Nijland, uit Hilversum; SH. Hollaar uit Den Haag; 6. C. van der Wiel, uit Rotterdam,
7. K. C. Schipper, uit Rotterdam.
Terwijl er te veel publiek op den weg gekomen was, besloot de jury den tijd der anderen niet
opnemen. Het besloot een nader onderzoek in te stellen.

Rennerskarretjes met houten velgen

Vervolgens ving de wedstrijd voor nieuwelingen aan. Ook dezen vertrokken 67 renners
hadden zich aangemeld.
In de eerste bocht van den weg, bij Bavoort, volgde door deze onvoorzichtigheid een bijna
algemene val op en over elkaar tegen de bomen en in de sloten lagen de renners.
Eén van de renners brak den linkerpols, een andere kneusde ernstig het linkersleutelbeen;
doch legio het aantal vleeschwonden en het merendeel der rennerskarretjes, met houten
velgen en alles even licht gebouwd, was hopeloos beschadigd.
De omgeving van het Hertehuis geleek al spoedig een grote verbandplaats; enkelen onder de
toeschouwers, die een verbandcursus hadden gevolgd hielpen de ernstige gewonden.
Sommigen, die van een eind ver werden gedragen, werden slechts door den schrik bevangen
en als gezegd, ernstige verwondingen kwamen niet voor.
Dé uitslag van den nieuwelingen-wedstrijd was: A. Gailiard, uit Tilburg, die de 25 km. rende in
47 minuten en 55 seconden; 2. W. A. Althuizen, uit Den Haag;
Gouwenaar T. v.Vliet werd knap 14de.
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