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Goudse gebroeders  
De Pater met eigen 
profwielerploeg!

Aanvankelijk was het in de zeventiger 
jaren de bedoeling van Cees en  
Jan de Pater om de noodlijdende  
wielersport in de streek een handje te 
helpen. De reeds overleden directeuren  
van de Goudse Oliehandel De Onderneming 
pakten in 1975, 1976 en 1977 echter  
verrassend groter uit.

Vijfde profronde van Gouda 
Enthousiast gemaakt door collega  
Nico de Vries van het Dordtse Frisol  
besloten de broers om op zaterdag  
11 oktober 1975 in samenwerking met  
GRC Excelsior een profwielerronde te 
organiseren op het toen nog grotendeels 
lege bedrijventerrein De Goudse Poort. 
Deze vijfde profronde van Gouda – de drie 
voorgaande vonden plaats in 1943, 1944, 
1946 en 1972 – trok slechts een kleine 
duizend toeschouwers ondanks de aanwe-
zigheid van wereldkampioen Hennie Kuiper. 
In Frisolshirt gestoken uitblinker Cees Priem 
greep door een val naast de winst in de 
sluitingskoers van 1975. De overwinning 
ging daardoor verrassend naar blonde  
Jos Schipper met Kuiper op de derde plaats.

Arie de Groot bleef amateur
Tijdens de presentatie van de Frisolwieler-
ploeg 1976 brachten de De Paters het  
bericht naar buiten een eigen beroeps- 
rennerséquipe te formeren. Op 1 mei 1976 
ging de Onderneming van start met acht 
coureurs. De streek werd vertegenwoordigd 
door Aad Kraan en Cor Berkouwer.  

Gouwenaar Arie de Groot kwam terug op 
zijn beslissing en bleef amateur.  
Ploegleider Koos Rook, die ruime ervaring 
had opgedaan bij Delbana, contracteerde 
Jan Krekels, Arie Versluis, Bennie Groen, 
Wim de Ruiter, Jan Breur en Wicher Vlot. 
Bordeaux-Parijs en de Ronden van  
Nederland en Luxemburg stonden op het 
programma.

Proefjaar 1976
Proefjaar 1976 werd weliswaar afgesloten 
met een aantal overwinningen, maar in 1977 
waren de verwachtingen aanmerkelijk groter. 
Kraan en Berkouwer verlieten de rood-witte 
ploeg die onder meer aangevuld werd met 
Gerrie van Gerwen, Tino Tabak, Jan Huisjes 
en kopman Gerard Vianen(Kockengen).  
Het ambitieuze team bestond nu uit twaalf 
renners, inclusief dame Willie Kwantes.
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Gerard Vianen (58), vanaf 1977 enkele 
jaren woonachtig in Bodegraven, bouwde 
zijn rofloopbaan in 1977 af bij  
De Onderneming. “Na tien seizoenen veel 
van huis te zijn geweest, hoefden die  
buitenlandse toernees voor mij niet zo nodig 
meer, aldus Vianen. Het aanbod van de  
Onderneming beviel me dus wel“.  
Gerard kwam uit voor Caballero,  
Fagor-Mercier, Goudsmit-Hoff en  
Gan-Mercier.

Hij reed drie seizoenen in de Franse ploeg 
van Joop Zoetemelk, behoorde tot de  
nationale Tourploeg van 1968 toen  
Jan Janssen de Ronde van Frankrijk won 
en reed voor Goudsmit-Hoff onder leiding 
van de bekende Kees Pellenaars. Vianen 
won etappes in de Tour de France,  
Ronde van Spanje,  Ronde van Nederland,  
Parijs-Nice, Ronde van Portugal,  
Ronde van Zwitserland. Van de acht  
Tours de France waaraan hij deelnam, reed 
hij er vijf uit.“  
Ik was meer ronderenner dan ééndags- 
coureur,  hoewel ik de winst pakte in  
Genua-Nice en het Kampioenschap van 
Vlaanderen, vult Vianen aan.

Supersnel was ik niet, maar mijn demar-
rage kon splijtend zijn. Zo won ik mijn enige 
Tourétappe.

Per seizoen finishte ik gemiddeld vijf keer 
als eerste. Vooral met Joop Zoetemelk heb 
ik prettig samengewerkt.  
Gerrie Knetemann en Raymond Poulidor 
maakten toen ook deel uit van onze ploeg “.

Vianen stimulerend
De ervaring van Vianen werkte stimulerend 
binnen de “Goudse“ ploeg.  
Ploegleider Koos Rook verklarend:  
“Zijn staat van dienst en zijn rustige  
benadering dwongen respect af. Gerard 
kende de parcoursen op zijn duimpje en 
loodste onze renners naar goede posities “. 
In 1977 won Gerard Vianen de criteria van 
Galder en Kamerik. Voor eigen publiek in 
Kamerik nam hij begin augustus afscheid en 
versloeg hij Jan Raas in de sprint.  

Zijn wielerloopbaan overziend:  
“Een mooie carrière”.

Ik heb er uitgehaald wat er in zat.  
Met goede benen kostte het me soms  
moeite me te sparen voor de finale.  
Het verlenen van hand- en spandiensten 
aan ploegmaats heeft me natuurlijk  
overwinningen gekost, zoals in de monsterrit 
Bordeaux-Parijs.  
Toen ik gestopt was, werden de contracten 
beter; misschien had ik nog een jaar of drie 
door moeten gaan.“

Jet Star Jeans
Na twee seizoenen zetten Cees en  
Jan de Pater een punt achter hun  
wieleravontuur en deden de ploeg over aan 
directeur De Gans van Jet Star Jeans.

bron: Ton van Wieringen 
artikel Goudse Courant 1977 

realisatie: 
Hans Sanders, Cees Vermeulen 

www.goudanet.nl 
dossier SPORTSTAD 

januari 2011

pagina 2 van 2


