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AssEN (zzjuli).1957
Asser-criterium voor Rik van Looy
Het organiseren van koersen voor professionals is in het Noorden altijd een hachelijkr
onderneming. Dat bleek Zaterdagweer eens in Assen, waar op het verkorte T.T.-circuit
slechts 4000 mensen aan:wezigwaren om de complete Tour de France-ploeg, alsmede
drie geduchte Belgen, Rik van Looy, Willi Schroeders en Roger Verplaetse, in een
criterium aan het werk te zien .... Fiancieel werd het voor de organisatoren dan ook een
debacle, zodat de kans groot moot worden geacht, dat we de profs het volgend,e jaar niet
weer in Assen terug zullen zien. Jammer, we zullen het hier dus moeten houden blj onze
amateur-koersen, waarin echter, al gaat het daarin dan ook niet zo lnarld, meer strijd
wordt geleverd. En dat is tenslotte ook wat waard.
Zo bljzonder levendig is het Asser criterium niet geweest. De strijd werd voor een groot
deel gedicteerd door het jonge Belgische wielertalent Rik van Looy uit Herentals, samen
met z1n makkers Willi Schroeders en Roger Verplaetse. Kort voor het einde, toen de
renners de denkbeeldige tijdrit van Bordeaux naar Libourne hadden gereden, flitste de
strijd even op, toen Piet van Est, de winnaar van de "tijdrit" doorging en het peloton,
omdat er toch geen premies meer waren te verdienen, even aan het uitrusten ging. Dat
paste precies in het straatje van Piet van Est, aan wiens wiel meesprongen Gerrit Voor-
ting en Mies Stolker en toen het o'gat" was gevallen, zette ook Wim van Est het grote mes
op om alsnog in deze laatste ronden te proberen de halve minuut voorsprong te krijgen,
die hem de zege moest brengen.
Tot aan het voorlaatste klassement stonden Piet Maas en Rik van Looy elk met 45 punten
precies gelijk. Veel was er tot dusverre niet gebeurd. Rik van Looy had met veel allure vijf
klassementssprints gewonnen en het was duidelijk, dat hU op een zekere overwinning
afstevende. Totdat dan zes ronden voor het einde het viertal Gerrit Voorting, Mies
Stolker, Piet en Wim van Est ontsnapte en de zege van Rik van Looy eyen in gevaar
kwam. De voorsprong van de vier groeide van L7 sec. tot 21.8 sec. in de voorlaatste ronde
en toen pas konden de 4OOO toeschouwers zich onderdompelen in de spannende vraag of
de vier koplopers de ontbrekende 8.2 sec. in de laatste ronde nog zouden halen.
Het lukte op dit snelle circuit helaas niet. Rik van Looy zaghet gevaar en trok er hard
aan. Daarbij mislukte ook een plannetje van Wout V/agtmans, die Piet Maas, die immers
in puntenaantal gelijk stond met Rik van Looy, eerder over de eindstreèp wilde brengen.
Door de jacht, die Van Looy in het peloton ontketende, brokkelde de voorsprong van d,e
vier tot 18.4 sec. aÍ, zodat ze 11.6 sec. tekort kwamen. Wim van Est ging als eerste over
de eindstreep, doch Rik van Looy won met groot gemak het laatste klassementsprintje
van het peloton en daarmede liep de jonge Belg twee punten uit op Piet Maas en dat was
voldoende voor dezege.
Mies Stolker werd door de aanwezige verslaggevers beloond met de prijs voor de moest
strijdlustige renner.BRON: D.MONNONGH
Beroepsrenners en OnaÍhankelijken: 1. R. van Looy, Herentals (Belgie), 47 pnt. 7O7
km in 2 uur 33 min. 19 sec.; 2. P. Maas, Pindorp, 45 pnt.; S. A. van Wetten,
Noordwijkerhout, 34 pnt.; 4. Piet van Est, Fijnaart, 3O pnt.; 5. W. Schroeders, Brussel,
30 pnt.; 6. M. Stolker, Z:uilen, 27 pnt.; 7 . J . Híjzelendoorn, Amsterd am, 25 pnt.; 8. L. van
der Pluym, Dussen, 25 pnt.; 9. \M. van Est, St. v/illibrord, 2o pnt.; 10. V/. van Dongen,
Breda, 20pnt.;11. G. voorting, Roosendaal, 15 pnt.; 12. A. voorting, Haarlem, 1s
pnt.; 13. A. van oers, Langeweg, L4 pnt.; 14. P. Post, Amsterdam, 11 pnt.; 1s. C. Bbster,
Haarlem, 8 pnt.; 16. B. de vree, Breda, 8 pnt.; lr. p. van As, Roosendaal, T pnt.
Harm van Oosten klopte Jan Ottenbros in de eindspunt
Jan Ottenbros, de sympathieke wielerveteraan uit Alkmaar, die we hier in het Noorden
altijd graag aan het werk zíerr, kwam Zaterdagin Assen na een lange eindspurt precies
een half wieitje te kort om de bloemen mee naar de kaasstad te nemen. Het was de
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blonde Hoogkerker Harm van Oosten, d.ie hem klopte, en die daarmede een verrassende

zege behaalàe. Ongeveer halverwege d.e koers, toen het peloton door vele achterblijvers al

."ïdig was ged.urrd, ,orrrrde zich een kopgroep van acht man, Fre Mik, G. Feiken, Tonny

van Làchteràp, F. Bos, Harm van Oosten, Jan Ottenbros, A. Schreuder en Gertie

Wetzinga en Àet 1eek er op, dat dit achttal elkaar de zege zou betwisten. Maar het liep
anders. Even later maakte zich een groep van vijf uit de resten van het peloton los en

onder aanvoering van Edy Jongstra, die qua stijl en lichaamsbouw zoveel heeft van Wim
van Est, werd de jacht op de kopgroep ingezet. Toen werd de strijd nog levendiger- In de

kopgroep bleef mèn doof voor het alarm, dat overal was geslagen en drie ronden voor het

eind,e kwamen de vijf achtervolgers bij de koplopers. Dat Harm van Oosten op

verrassende wijze dè eindspurt won voor Jan Ottenbros en Edy Jongstra, hebben we

hierboven reeds omschreven. BRON: D.MOI{NONGII
Amateurs: 1. H. van Oosten, Hoogkerk, 65 km in 1 uur 36 min. 17 sec.; 2. J. Ottenbros,
Aikmaar; 3. E. Jongstra, ZorgvLied; 4. E. Vy'arta, Groningen; 5. T. van Lachterop,
Oisterwijk; 6.F. Mik, Nieuwe Pekela; 7. G. Wetzinga, Groningen; B. J' Westerdiep,
Westerbioek; 9. F. Bos, Nieuw Buinen; 10. M. Delien, Winkel N.H-; 11. J. Venema,

Groningen; t2. G. Feiken, Wilderya


