ARNHEM - 1961.

De Arnhemmer Cees van Espen, in 1961 winnaar van de
Ronde van Malburgen.

ARNHEM - 1962.

Op 31 maart wint Cees van Espen de eerste Ronde van Twente, wat het begin
is van

z~n

doorbraak naar de nationale amateurtop.

De kop boven het verslag van deze

wedstr~d

in 'Wielersport' luidt:

'Zelden was er een winnaar die zijn succes dermate verdiende als Cees van
Espen in de Ronde van Twente'.
En aan het eind hiervan:

'Cees ging prachtig door en arriveerde tien

seconden eerder dan de spurtende groep aan de meet, toegejuicht door
duizenden enthousiaste

~kers'.

---0---

2

In een kopgroep van zes man finisht Cees van Espen als derde in een door
storm en regen geteisterde Ronde van Noord-Holland, met 5 min.42 sec.
voorsprong op de zevende man.
In de kronkelende straten van Zaandam deed Van Espen
alleen aan te komen, maar elke keer werd

~

di~erse

pogingen om

op het nippertje teruggepakt.

Na afloop zei de nationale kampioen Gerard Wesseling, die als vierde eindigde :

'Als je nog een keer had gedemarreerd was je

weggeweest Cees,

want we hadden geen van allen nog de macht om je te achterhalen'.

---0---

3

In de Ronde van Friesland wordt Cees van Espen in de eindspurt geklopt door
medevluchter Henk Cornelisse, die samen een voorsprong van 2 minuten hebben

veroverd.
---0---

o

Gees van Espen wint de tweedaagse Ronde van Brabant met 3 min. 10 sec.
voorsprong op Goen Visser en vier anderen.
In Olympia's Ronde bezet h~ de tiende plaats in het eindklassement.
---0---

J)

Cees van Espen legt beslag op de clubtitel van RETO b~ de amateurs, na de
102 km in 2 uur en 35 min. te hebben afgelegd en met een voorsprong van
3 min. 35 sec. op nummer twee.
B~

de nieuwelingen en de aspiranten gaan de titels

Ruud Redeker en Bert Beef tink.

---0---

respectievel~k

naar
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Cees van Espen
Cees van Espen na zijn eerste overwinning
in een klassieker, de Ronde van Twente.

Gevolgd door een zege in de tweedaagse
Ronde van Brabant.

ARNHEH - 1962.
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De ploeg van RETO vóór de start van de Nationale Clubkampioenschappen op
woensdag 26 september 1962 in Wijk bij Duurstede.
V.l.n.r. Jan van de Kamp, Jan Resse, Jan Roelofs, Willy Felix, Willy Meijer

en Cees van Espen.

RETO in Wijk bij Duurstede.
Voorste rij : v.l.n.r. mevr.
Jansen, G.Jansen (voorz.),
mevr. v.d. Anker, P.Jansen (best.
lid), mevr.v.Elden.
Staande: Jan v.d. Kamp, Willy
Felix, B.v.d.Anker (best.lid),
Jan Roelofsen, Cees v.Espen,
C.v.Elden (secr.), Jan Resse.

ARNHEM - 1962.

Een deel van de RETO-formatie die op 26 september deelnam aan het Clubkampioenschap van Nederland in Wijk bij Duurstede.
V.l.n.r. Jan van de Kamp, Jan Hesse, Jan Roelofsen en Willy Fe1ix.
foto, ontbreken Willy Meijer en Cees van Espen.
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Perskaart 1962
lloudcl" dezes
(llaam)

C.van Elden
(adres)
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In ~et clu~?lad v~n RETO wordt .?nder
Fm

Jhr;~,t:~ ~~~~ethe:r::::isa~':;r~~h~

W::k

van de zondac te verrijden Ronde van
Arnhem. .,Juist in dit verband", zo
schrijft C. van. Elde~. "willen we nog
eens nadrukkehjk ,,;:iJ.zen op ee~ gebrek
waa~,aan ollZe v~reDlgJnr duideliJk mank
gaat. En dat IS het ontstellend tekort
aan medewerkers. zodat alle grote en
klelne klusjes moeten worden verricht
door een handjevol retrouwen, die a.vond
aan avond in de weer is om zich op te
offeren _voor RETO.
Bij het op touw zetten van evenemen·
ten als bijvoorbeeld de Ronde van Am·
hem wordt steeds opnieuw ondervonden,
dat de beste stuurlui aan de wal staan,
Het moet toch niet nodig zijn. zo gaat
het artikel verd'er, dat een organiserende
vereniging uitgaven moet doen voor kassiers, controleurs e.d., die door gebrek
aan anderen moeten worden aangetrokken uit kringen, die niets met de wielersport te maken hebben en zich daarom

•

Iaten betalen. Juist de kleine uitgaven.
die bij elkaar een behoorlijke post vormen maken de zaak zo kwetsbaar. De
schrijver vindt het te gek, dat een klem
groepje bestuursleden dat al maanden
lang druk bezig is met de voorbereidingen ook nog is verplicht om op de C:ag
van de Ronde om half acht aanwezig te
zijn om o.m. te zorgen voor de afzettingen.
RETQ heeft op één punt vooruitgang
geboekt ten opzichte van voorafgaande
jaren. Uit contact met de organisatoren
van de Tour de Oude Jan zijn personen
bereid gevonden om o.m. werkzaamheden te verrichten aan de kassa's. Deze
medewerking verdient aller bewondering.
Des te schriller steekt daarbij het gebl'ek
aan clubliefde in eigen gelederen af.
\

•

De Ronde

De wedstrijd voor de adspiranten be.
gint zondagmiddag om half een en wordt
verreden over 25 km (20 ronden). Hicrna komen de nieuwelingen aan de beurt,
die om kwart over een van sta..t gaan
en dan 60 km (48 ronden) hebben te rij·
den. De amateurs starten om drie uur
voor een parcours van 100 km (80 ronden). De verzorging mag uitsluitend
plaats hebben aan de P.C. f-Iooftstraat,
aan de binnenzijde van het parcours. De
Ronde van Arnhem wordt zoals gebruikelijk verreden op het Paasbergconcours.
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Regen teistert Ronde van Arnhem

Schreur wint, maar pechvQgel
.

.

Vap Espen beheerst de strijd

Onder dezelfde ongunstige weersomstandigheden als in
195~, toen de eerste Ronde van Arnhem verreden werd, werd
dit uitgehreide wielerprogrannna zondag voor de twaalfde
maal gehouden. En al was dit natuurlijk niet prettig voor het
talrijke publiek, nog heroerder was het voor de renners, bij
wie het regenwater uit shirts en schoenen droop. Het aller.
ergste waren de spekgladde wegen, waardoor vele valpartijen
voorkwamen, die vooral hun stempel drukten op de wedstrijd
voor amateurs.
Toen om half een de aspiranten vertrokken voor hun strijd
over 30 km liet het weer zich nog tamelijk veelbelovend aan·
Zien. Zoals bij deze jongsten in de wielersport meestal het·
geval is, gaven deze knapen elkaar weinig toe.

(

Ongeveer tien kilometer voor 't
einde waren het twee leden van
de Emper Tourclub die een klein
gaatje wisten te forceren, name·
lijk de officieuze Gelderse kampioen G. Bongers en premiespurter W. Zweverink. Door de inspanning van de door griep ge·
plaagde Arnhemmer Bed Beeft:T"" kwam de zaak weer spoedig

bijeen.

Drie ronden voor het einde trachtte
Bert Lodewijks, eveneens uit Arnhem
en zoon van een vroeger bekend amateur van dezelfde naam, aan de greep
van zijn tegenstanders te ontkomen.
Ook dit leverde geen resultaat oP. met
als gevolg een eindspurt van alle
overgebleven rennertjes.

Zon was er al en toe ook nog bij
de Ronde van> Arnhem. Toen voor de
100 km die de amateurs moesten a/leggen het startschot werd gegeven,

kregen renners en toeschouwers een

weldadige portie zonneschijn mee.
Dat zou echter spoedig anders worden.

•••••••••••••••••••••••••
Winnaar werd de 16-jarige P. de

Jong uit Roelofarendsveen. die hiermee'" zijn derde zege van dit seizoen
iu de wacht sleepte. De rest plaatste
zich als volgt: 2. G. Bongers (Voorst),'
3. B. Beeftink (Arnhem). 4. R. de

Zoete <Soestdijk)

J

5. W. Zweverink.

<Vorden). 6. L. AlthUizen

(Den

Haag)

Al hadden we bij de nieuwelingen
gehoopt op een Arnhemse overwinning, ook dit heeft niet zo mogen
zijn. Leo Roelofs werd in de eerste
ronde al uitgeschakeld door een leklee band, eeuwIge pechvogel Ben Oa1'gosky kwam evenals vele anderen te
vallen en verspeelde daarmee voor
de zoveelste maal zijn kans op een
goede Uitslag. Arnhems laatste hope,
Jan Hesse, had blljkbaar zijn wedstrijd van zaterdag in het Zeeuwse
Goes nog in de benen, maar bracht
het desondanks nog tot een goede
zesde plaats.

Î
ARNHEM - 1962.

[

Hoofd~chotel
De hoofdschotel van dit uitgebreide
wl~lermenu vormde de 100 km. wed5~rijd voor amateurs en onafhanke-

l{lken.

Zonder overdrijving durven we te
zeggen dat hier de wedstrijd gemaakt
werd door onze populaire stadgenoot
Cees van Espen. Al was hij dan ook
laat! teruggekeerd uit de zaterdag
verreden Ronde van Midden-Zeeland, waarin hij vaD een kopgroep
van 18 !DaD beslag legde op een zeer
goede bende plaats, dit vormde geen
beletsel voor bern om de zaak vanaf

het begin op stelten te zetten.

Toen hij' kort na. de start op de
vlucht sloeg dachten wc een herhaling van de Ronde van Driel te zien
te krijgen. Het bleek echter nog te
vroeg om alleen tegen een dergelijk

sterk veld te knokken.

Even later waren het nationaal

kampioen Gel' Wesseling en cycle-

stukje op dezelfde wijze en om een~
zelfde premie door hem herhaald.
Jammer was het dat hij even later
door pech twee maal van fiets moest
verwisselen. Van deze gelegenheid
~aakte Leo AltbUizen gebruik om
zijn slag te slaan.

Van Espen valt
.Een voorbeeld dat eerst door
Sèhreur en even later door Raats en
Veenendaal werd gevolgd. Door het
terugvallen
van
Althuizen
en
Veenendaal hielden Schreur en
Raa~ het initiatlet in handen. Ongetwljfeld zou Van Espen zich h1erb~ gevoegd hebben, ware het niet
d~t hij een tiental ronden voor het
emde nog. ten val kwam. De 1raarlemmer Gleske probeerde nog weg te
komen, maar de beide vluchtelingeD,
had?en inmiddels een te groot gat
om m enkele ronden te overbruggen.

crossu Jan van nijk die een kansje
waagden. Ook dit feest was niet van
lange duur.
Een vreselijke plensbui was voor
velen - waaronder Wesseling en
Lute - aanleiding om het kleedlo·
kaal op te zoeken.
. Zo kwam het einde, waarin de 29·
JarIge elektricien Piet Schreur uit
Van Dijk dacht er anders over Wolvega.
gering versebil de baan
en ging diVars door het regengor- bleef overmet
de tot nu toe onbekende
dijn en 1n gezelschap van de ac- Amsterdammer
B. Raats. van het
tieve Krijn VoorD nogmaals op
groepje bleek B. Gieske
avontuur. Nadat ook dit weer tot volgende
(Haarlem)
de
snelste.
werd J.
verleden tijd was gemaakt toonde Schoen (Zaandam), deVIerde
vijfde plaats
Van Espen zijn grote vorm en klas- was
voor Leo Althuizen (Den Haag)
se in een over drie ronden met en ondanks
alle tegenslag finishte
klnssemente....n verreden premie.
Cees van Espen (die tevens de verOm in het bezit te komen van deze
door een Arnhemse winkelier geschonken fauteuil, nam hij het zekere
voor het onzekere en ging wederom
aan de haal om in korte tijd een
straatl~n~te voorsprong te nemen.
Een tijdJe later werd dit huzaren-

Geslaagde Bloesemtocht
van Wiehenver. RETÜ
De "Bloesemtacht" die de 'Vielrenvereniging ,.RETO" voor zondag j.l.
had georganiseerd, is een goed succes
geworden. 's Morgens ruim balf 11
vertrokken met cen zeer sterke westenwind 29 deelnemers, om te genieten
van de appelbloesem en het prachtige
parcours wat door "Reta" was uitgezet door de Betuwe.

(

(

De route was als volgt uitgezet, start
sportcafe Leen Huissensestraat Arn
hem, Elden, Driel, Heteren, Homoet,
EIst, Bemmel, Huissen, Arnhem plm.
50 kilometer.
Alle deelnemers waren vol lof o"~r
het parcours en de organisatie,
eerste kwam binnen de Arnhemse renner L. Meijerink, een goede bekende
uit de schaatssporl; op de voet ge
volgd door de 40-jarige NijmegenaarJ. van Duimen.
Na nog een poos gezellig bijeen te
zijn geweest en de mooie herinnering
erelinten waren uitgereikt daar dhr.
Moens 2e secretads, in boven genoemd
café, was de tocht ten einde.
Maar in augustus organiseert "Reto" weer een tocht en wel als de heide
in bloei staat over "de Veluwe" plm.
70 km.

"S

,

I
1

1

diende prijs kreeg voor de strijdlustigste renner ) als zesde.

De verdere klassering was: 7. A.
Veenendaal (Zeist); 8. K. Voorn
(Korteohoe!); 9. T. Peters (Haar~
lem); 10. K. Niemeijer (Hengelo); Ilo
H. Blokker (Rotterdam); 12. T.
Kusters (Groesbeek); 13 R. Hendriks
(Lent); 14. H. Jansen (Nijmegen)'
15. ~. Gilllck (Nijmegen). Van dé
overIge Arnhemmers werd Jan van
de~.Kamp na een goed gereden wedstrijd 16de. Gery Jansen hield het
ook tot het einde uit, evenals Willy
Meijer (ook gevallen), doch zij wisten
zich niet te k.1nss~ren.
Cees 'Van .Espen, de strijdlustigste
renner en wmnaar van tal van waardevolle premies, werd door pech uitgeschakeld voor de eerste plaats
maar finishte niettemin als eervollé
zesde.

l
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Niet te kloppen

Be Hagenaar Van Schie gaf nog
een prachtige solo van enkele ronden te zien. Al was ook voor hem
het trio onbereikbaar, het peloton
Al vroeg ontbrandde in deze cate- kon hem niet meer terughalen, zogorie de strUd. waaraan vooral de dat hij zich verzekerde van de
jeugdige Groen Uit Follega zijn aan- vierde plaats.
deel had.
Bij de aspiranten was deze jongen
In de eindspurt tussen de drie
rJet te kloppen en won dan ook vele vluchters
was Anne Koster zijn beide
eerste prijzen. In één adem met hem metgezellen
de baas. Dit
moeten genoemd worden de Andij- betekende dedUidelijk
overwinning
ker (5'! Bruin en de snelle A. Koster jn dit jaar vannegende
deze 18-jarige Fries
uit Leeuwarden.
en we verwachten dan ook in de toekomst nog veel van deze opvolger
Dit drietal zorgde door zijn ge- van ~enk Hoekstra te zullen horen.
slaagde vluchtpoging voor een
De tweede plaats was voor T. Groen
spannende koers. De anderen zagen het gevaar te laat en werden (Follega) en de derde prijs kwam in
handen
van de ook nog bij een valdan ook volkomen verrast. Jan partij betrokken
G. Bruin (Andijk).
Besse kon nog zo vaak op de pe- Zoals gezegd werd de Hagenaar Van
dalen gaan staan, ze waren weg 8chie eervol vierde, terwijl de spurt
en bleven weg, tot het einde van van het peloton gewonnen werd door
K. Breed (Nw. Vennep) . Zesde werd!
de wedstrJjd.
Jan Hesse; 7. G. de Leeuw (Wolvega); 8. J. Arts (Nijmegen); 9. H.

• • • • • • • • • • • • • • • •~ • • • • • • • I

v. d. B:ink (Oldebroek) en 10. Kals- r

Bochtenwerk in de Ronde van Arn- .beek Uit Assen.
hem van rappe coureurs, die lak
;
hadden aan de regen. Dat zelfs de

.

meest

gerouttneerde

renners

wel

eens een keer onderuit gingen, was
onder de slechte 7Deersomstandigheden een normaal verschijnsel.
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De start van de amateurs voor de 12de Ronde van de Paasberg op zondag
22 juli 1962.

De Arnhemmer Cees van
Espen, zesde
teurs.

b~

de ama-
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'Beio-cadeaus·· voor

de wiel~n hadden. was het bijzonder spij.:
tfg dat een van de g~ote iavor!eten, Martin J-ansen, wegens zIekte verhmderd was
iijn kansen te verdedigen. Na een snelle
start; waren het Heekelaar. v.d. Spreng.
Roelafs en Staedier die er vandoor gin.
. .:
gen. Het peloton was geslagen en het
In' de laatste en beslissende rit die kwartet breidde de verowrven voor
1: afgelopen zondag door RETO werd ver· sprong' steeds verder ûit.
•
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Adspiranten:

feden ~oor de clubtitels 1n de omgeving

ging het biLde ArklaSse' d'tmaa! over drie grote ronden,
\120 km. Na twee toeren waren er nog
~teen.,· bijzondere teitén te constateren en
reèd,~het -viertal, v.d. Kamp-Meljéring·
'Lodélvljk'-Vermeer nog broederlijk bij"een._
, .
, in de derde ronde, na 100 km werd
'Bert Lodewijks echter verrast door een
'stunt van het duo V.d. Kamp-Meijering
.die, plotseliri.g van het fietspad de weg
i op schoten. Het sterke tweetal bereikte
, de 'finish met een kleine voorsprong op
Lodewijks en dat Ludwit Meljering Jan
v,d. Kamp in de eindsprint versloeg kon
niet meer verhinderen dat V.d. Kamp de
nieuwe elubkamploen '65 werd. Uitslag:
'1. Me,ijerlng 120 km In 2.49.·.• 2., V.d.
K.amp, 3. Lodewijks 4. ·Vermeer.
'.• r..
!;~~·.

'''';'ilitsfag'' clubkarnplOerlschap: , 1.
1Ji"\'iii. ~i.',l/i
Kamp;' ,2. "LUdwlll"Meljerlngi'B.

li
•

. '. "i!wljl!!Ii;:4;·~~At'n61dlYehnel!t" ;"i.:'.
\:I3'klä!i~étsi'dl~·
j;tWl!ll~fll!ldeItWMr
\
.
';.\i: rI "
..,·... 'I~r.· ~ . '.~.. "';

__ _a~-\~~Jf.f.f~ ,. '.. ~
. ;..tt·.l~ f?:~:~
.

;

I. R.

Ankon~

2.

A-

Martens, 3. G. Evers. 4. P. van
Snippenburg, 5. H. v. Gestel
D·KI..assers: 1,'A Peters, 2.A•. Kuil,
3. E, Colley. 4. R. Kusteu. 5. C. van
Londen, 6. D. Colley. ~. E. Herme-

a

~;illn', 'Scliaarsbergen

>
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ARNHEM In de laatste pelotonsrit gehouden. De u1tsl1ll
wedstrijd vàn de najaarscornpetitie. hiervan was als volgt:
welke zondagmorgen op het NSF
terrein werd verreden, werd een Amateurs:
1. L. Meyerlng, 2. H. Bosman. 3. J.
Bernds.
.
Nieuwelingen: I. B. Arentsen.. 2. J.
van Brakel. 3. J, Six DIjkstra 4. F.
Smlts. 5. A, van Ooyen., 6. van
Gestet, 7. H. Lode,wljk•.

WInnaar
I'J', eI]enng
A.!It
."
'I aatste
•••

,,;;

MEIJERING
BERSTE IN
,
NAJAARSCOMPETITIE

I~tinpioen v. d.l(amp

; 'M
,e . ' •

~~"'~ll'

In de tweede ronde, na 60' km namen
Tlno Heekelaar en Henk v.d. Spreng de
leiding, Zij moesten In de sprlnt de ritzege betwisten. Zij waren echter zo "sur
pIace" aan het spurten dat het duo
Roelols·Staedler z~ bijna nog inhaalde.

Winnaar van de najaarsoompetitIe
werd L MEYERING.
"
.

Henk v,d, Spreng besiisl" de rit in zijnl
voordéel met Heekelaar op de tweede.,
11'11 Roelof, op de derde en Sleadler op
de 'vlerdé plaats. Tijd van de winnaar
over' BO km. 1.46.31.

i

De uitslag: 1, en 41ubkamploen der
nleuwelingen Tlno Heekelaar. ,.211'. Roeloh. 3. 'Henk V.d. Spreng. 4. Staedler, 5.
Achterkamp, 6. Susselbeek. 7.' Den Har- ,.
tag. B. Hubers, 9. v.d. Stelt en 10. Arendsen"

'Arnhemmer L. Meijerink
won Reto's bloesemtocht
29 Renners hebben deelgenomen a.o.n
Rela's bloesemtocht, die door de Be·
tuwe wns uitgezet en zondag is verreden. Het parcours (50 km) ging van
Arnhem via Elden, Driel, Heteren en
Homoet naar EIst en vandaar via
Bemmel en Huissen weer naar Arnhem. Als eerste fini!'hle de Arnhemmer L. Meijerink, direct gevolgd door
de N\imegenaar J. van DuImen. De
erelinten werrlen uitg-ereikt door de
tweede secretaris van Relo. de heer
P. W. Moens. In augustus' organiseert
Reto een rit over ~e VelUwe'. De leng-

te van het- parcours is circa zeven-I

lig km.

'

r

'

"
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De'klasseringen zijn:
'
Anw:teurs; I. L. Meyerlnk, 2. J.
Bernds. 3~ ~·H.. Bosmsn, 4. 1\""·van Jo:"
Rijswljk, 5, N. Regter.
-'rviellwelingen: 1 B. Arenfsen. 2. G.
van Brakel 3. F. Smlts, 4. C. van
Ooijen 5. J. Six Dijkstra.
'Adspiranten: A. R. Ankoné 2. G.
I Evers. 3. P. v. Snippenburg. 4. B, ...
Gestel. 5. A Marlen.s'
,
D·Klassers: I· A. ,Peters. 2, A. Kull,
3. R. Kusters, 4. C. v. Londen. 5. EI
Colley.
As rondag om half tien trainen
de RETO·renners bij café·restaurant
RusL-Wat te Schaernbergeo
Jeugdln'tui/:
Uiislag groep A:
I. Jos van Kempen. 2. Peter IJeI.

, wlch. 3. Jantje Jan.en. 4 René KIp.,
5. Hans Fellx, 6. Albert Eve,.". ""
,J!'I'I~ Harmsen,
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