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Wielerploeg  
Oliehandel  
De Onderneming

Hier was Oliehandel De Onderneming 
te vinden, voor vele Gouwenaars een 
bekende plek.

Van 15 april 1976 
t/m 31 december 1976
Eigenaren:  
Kees en Jan de Pater

Ploegleider: Koos Rook

Mecaniciën: 
Arie de Vries

Fietsen: Gazelle 

De Onderneming  
behaalde leuke resultaten

1976                                                (foto Goudse Courant)
De Onderneming behaalt in zijn bestaan leuke resultaten in de 
Nederlandse wedstrijden. De eerste wedstrijd van de complete 
ploeg wordt gereden in de Ronde van Boxmeer. Ploegleider  
Rook is tevreden, iedereen rijdt de koers uit, die gewonnen wordt 
door Walter Godefroot voor Piet van Katwijk en Joop Zoetemelk. 
De Onderneming pakt de plaatsen 17 (Jan Krekels), 18 (Jan 
Breur), 22 (Aad Kraan), 27 (Cor Berkouwer), 28 (Wim de Ruiter) 
en 29 (Ben Groen).

De eerste overwinning
De eerste overwinning wordt binnengehaald door de “oude” 
klasbak Jan Krekels die de Ronde van Kloosterzande wint. In 
hetzelfde weekeinde wint Jan Breur de Stolwijkse Wielerronde  
(3 onderdelen achter derny’s). Bennie Groen wint de Ronde van 
Nibbixwoud. 

door Hans Sanders
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Jan Krekels wint op 3 juli 1976 de Ronde van Kruiningen voor  
Jos Schipper en Harm Ottenbros.

Ronde van Gouda
In de Ronde van Gouda koerst De Onderneming van voren.  
Na winnaar Gerard Kamper wordt Ben Groen tweede. Arie 
Versluis wordt 9e, Jan Krekels 10e en Wicher Vlot 11e.  
Aad Kraan en Cor Berkouwer eindigen in het peloton.  
Met hun rijden verdienen Bennie Groen en Wicher Vlot een 
startbewijs voor de Ronde van Nederland. Eerder hadden  
Jan Krekels, Wim de Ruiter en Arie Versluis zo’n startbewijs 
volgens ploegleider Koos Rook verdiend. Als gastrijders zullen 
optreden Nidi den Hertog, Bas Hordijk en Henk Prinsen. Kraan en 
Berkouwer zijn het er niet mee eens dat ze niet mee mogen doen, 
maar Koos Rook heeft onvoldoende vertrouwen in ze; ze zijn te 
oud en/of niet goed genoeg.  
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Ronde van Kamerik
Op 14 augustus wordt de Ronde van Kamerik gehouden.  
Om eens te laten zien wie er toen in die criteriums rondreden, hier 
de eerste dertig (prijswinnaars):  
1) Hennie Kuiper (108 km in 2.39,38); 2) Gerrie Kneteman;  
3) Gerard Vianen, de plaatselijke held; 4) Gerben Karstens;  
5) Ben Janbroers; 6) Cees Priem; 7) Joop Zoetemelk;  
8) Herman van Springel; 9) Aad van den Hoek; 10) Wicher Vlot; 
11) Theo Smit; 12) Didi Thureau; 13) Jan Krekels; 14) Aad Kraan; 
15) Rik van Linden; 16) Gerard Kamper; 17) Jos Schipper;  
18) Willy Teirlink; 19) Herman van der Slagmolen;  
20) Fedor den Hertog; 21) Rolf Groen; 22) Jan Raas; 23) Piet van 
Katwijk; 24) Jan van Katwijk; 25) Bennie Groen; 26)  
Albert Hulzebosch; 27) Wim de Ruiter; 28) Richard Bukacki;  
29) Henk Prinsen en 30) Arie Bakker.  
Er eindigen dus vijf rijders van De Onderneming in de prijzen

De Ronde van Nederland
De Ronde van Nederland wordt gehouden van 24 augustus  
t/m 29 augustus 1976. In de proloog, een ploegentijdrit, wordt  
De Onderneming achtste. De eerste etappe wordt gewonnen door 
gastrenner Bas Hordijk (eerder dat jaar ook al gastrenner in de 
Giro) voor gastrenner Nidi den Hertog. Het dagploegenklassement 
is voor De Onderneming en Bas Hordijk krijgt de puntentrui. 
Daarna is het echter afgelopen met de successen.  
Kopman Jan Krekels wordt in de 1e etappe 18e, in de tweede  
17e en geeft in de derde op. In deze etappe wordt Wim de Ruiter 
21e en dat was het. Er is geen Ondernemingrenner in de top van 
het eindklassement, gewonnen door Gerrie Kneteman, te vinden.

Geen slecht debuut
Het is al met al geen slecht debuut van De Onderneming, temeer 
daar het seizoen pas begon in mei. In totaal werd maar liefst  
10 keer gewonnen en worden diverse ereplaatsen (2e en 3e) 
behaald. Een koers bij de profs winnen valt niet mee, want  
meestal worden de ereplaatsen bij voorbaat verdeeld en dan heb 
je goede en geroutineerde renners met connecties als Jan Breur 
en Jan Krekels in je ploeg nodig. Voor hen hadden de  
tegenstanders respect, vandaar dat ze de beste resultaten  
behaalden.

Afscheid
Na dit seizoen nam ploegleider Koos Rook afscheid van  
Aad Kraan, Cor Berkouwer, Bennie Groen, Arie Versluis en 
Wicher Vlot. Het was soms vanwege “niet goed genoeg”, maar 
soms omdat de renner geen zin had of het zich niet kon  
veroorloven voor pakweg 500 gulden per maand te rijden en 
verder afhankelijk te zijn van behaalde premies.  
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Ook moest het profwereldje je liggen en als je wist de top toch 
niet te zullen halen, dan was het vaak beter als amateur te rijden 
en zo nu en dan wat leuke prijzen te pakken en je hoofdinkomen 
overdag te verdienen.

Willy Kwantes
Aan het eind van het seizoen contracteert De Onderneming ook 
nog een dame, Willy Kwantes. Op een foto van Martin Droog van 
4 december 1976 poseert zij op een bootje, geflankeerd door de 
gebroeders De Pater. Willy was een knappe nationale topper die 
succesvol opereerde in de schaduw van absolute wereldtopper 
Keetie van Oosten – Hage.

1977
Hier wreekt zich voor de schrijver het feit dat Aad Kraan niet meer 
voor De Onderneming rijdt en dus de stroom knipsels over  
De Onderneming na 1976 opdroogt. We weten wel dat er sub-
sponsors gevonden zijn (Marvik en Benco) en dat er, soms in de 
loop van het seizoen, steeds meer en duurdere renners van naam 
aangetrokken werden. Er worden echter niet meer koersen 
gewonnen dan in het eerste jaar. In de Ronde van de Oise wint 
nieuwkomer Gerrie van Gerwen, de huidige wedstrijdmakelaar, de 
eerste etappe en Jan Huisjes de derde. Nieuweling in de ploeg en 
afbouwend veteraan Gerard Vianen wint in Calder en zijn woon-
plaats Kamerik en sluit daarna zijn lange loopbaan af.  
Jan Breur wint in Ridderkerk en Schiedam, zijn woongebied. 
Opvallend is dat Jan Krekels dit jaar geen koers voor  
De Onderneming wint. Wel haalt hij een fraaie tweede plaats op 
het Nederlands kampioenschap op de weg. Ook de zevende 
plaats van de bekende Tino Tabak (Nederlands kampioen in 
1972) in de klassieker Bordeaux – Parijs mag er zijn, maar die is 
behaald voor hij zich later dat jaar bij De Onderneming aansloot. 
Dit is tevens zijn laatste grote resultaat; in 1979 stopt hij ermee.

Reden stoppen wielerploeg De Onderneming ? ?
De reden van het stoppen van wielerploeg De Onderneming 
na 1977 is niet te vinden. Speculeren, zonder enige  
ondersteunende feiten, op basis van geruchten en  
vermoedens, zou niet erg journalistiek zijn.  
Daarom hierbij een oproep aan degenen die hier wel het fijne 
van weten dit voor Goudanet op te schrijven.  
We zullen het dan zo mogelijk in een deel 4 publiceren, met 
eventuele andere reacties, om het verhaal over  
De Onderneming te completeren.

DEEL3 
bron: Hans Sanders
realisatie: Cees Vermeulen 
www.goudanet.nl 
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januari 2011
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De Onderneming  
Epiloog
In de jaren zeventig waren de  
wielerploegen nog niet zo strak geregle-
menteerd als tegenwoordig. Je kon in die 
tijd voor een relatief bescheiden bedrag 
een wielerploeg beginnen en zo toch veel 
lokale en landelijke publiciteit genereren.  
Zo had je nogal wat van dat soort ploegen 
op de tweede rang (onder de nationale 
topploegen die aan de grote internationale 
wedstrijden meededen) die een aantal 
jaren functioneerden, zoals in die tijd  
HB-alarmsystemen, Jet Star Jeans,  
Elro Snacks, Bode deuren en Kela tapijt. In 
dat rijtje paste De Onderneming perfect.  
De ploeg behaalde vooral met haar oudere 
renners die zich al bewezen hadden en bij 
de topploegen buiten de boot gevallen 
waren, nog leuke resultaten. Maar al is  
De Onderneming een voetnoot in de 
wielergeschiedenis gebleken, evenals in de 
Goudse sportgeschiedenis, het is zeker 
een leuke en interessante voetnoot, waarbij 
ook goede (top)sport bedreven is.

Verantwoording bronnen, herinneringen, 
krantenknipsels en artikelen uit wielerbladen 
van Aad Kraan (uit Het Vrije Volk, Rijn & Gouwe, 
Goudsche Courant, Blad KNWU, Wielerexpress), 
foto’s met beschrijvingen uit de Groene Hart 
Archieven, boeken (“Een Eeuw Nederlandse 
Wielersport”, samenstelling Wim van Eyle en 
“De complete Goudsche wielerhistorie vanaf 
1893” door Ton van Wieringen en Wim Kroone) 
en websites op internet, zoals Uitslagen Olen  
en de Wielersite. 


