
De wielerronde van Scherpenzeel 
Henny Renes grondlegger van de Scherpenzeelse wielrennerij 

Aanstaande zaterdag is de wielerronde van Scherpenzeel. Voor de zesde keer organiseert de 

ondernemersvereniging dit wielerfestijn. De geschiedenis van de Scherpenzeelse wielerronde gaat 

verder terug. Fietsenmaker Henny Renes, Teus Valkenburg en Manus de Vries waren vaak bij de 

organisatie betrokken. 

 

Al in 1952 is er een ‘Ronde van Scherpenzeel’ tijdens de jaarlijkse winkelweek. Er doen weinig 

Scherpenzelers mee, maar ene Valkenburg Azn uit Scherpenzeel wordt tweede bij de junioren. Het 

parcours loopt via de Marktstraat, Beukenlaan, Lindenlaan en Eikenlaan. Op zaterdag 25 september 

1965 gaat een volgende editie van de wielerronde van Scherpenzeel van start, met deze keer wel 

veel Scherpenzeelse jongens. Directe aanleiding voor het organiseren is het 30-jarig jubileum van 

winkeliersvereniging E.M.M. Er is een wedstrijd voor jongeren in de categorie 12-14 jaar en één in de 

leeftijdsgroep 15-17 jaar. De jongste groep telt 16 deelnemers van wie er tien de finish bereiken na 

tien rondes van 1700 meter. Kok en badmeester Frans Huibers blijkt een geboren speaker die de 

wedstrijd op de voet volgt en het publiek informeert over het verloop. Gert Vlastuin en Jan van 

Rootselaar bouwen een flinke voorsprong op. Vlastuin wint uiteindelijk voor Jan van Rootselaar en 

Gerrit Veldhuizen. Daarna gaan de oudere jongens van start voor een wedstrijd van 50 km. Er wordt 

gereden op gewone toerfietsen zonder versnellingen. In deze categorie bereiken slechts twaalf van 

de 29 gestarte deelnemers de eindstreep. Er ontstaat een kopgroep van 9 renners. Verschillende 
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toeschouwers stellen premies beschikbaar voor de fanatieke wielrenners, die tot het uiterste gaan 

om een prijs in de wacht te slepen. Matti de Koning moet tot tweemaal toe van fiets wisselen 

vanwege bandenpech. Hij presteert het beide keren weer terug te keren in de kopgroep. De 

wedstrijd eindigt met een sprint waarbij Jan Vlastuin ten slotte als eerste de meet passeert. Andere 

Scherpenzeelse coryfeeën die nagenoeg tegelijkertijd de finish passeren zijn Ab ter Maten, de broers 

Hans en Henk van Velzen, Teus Valkenburg, Arnold Voogt, Matti de Koning en Johan Werkman die als 

strijdlustigste renner wordt gekozen. Dankzij een fraai parcours dat uitgezet is door Henny Renes en 

zijn vakkundige adviezen voor de jonge renners is de ronde een groot succes.  

Traditie 

Het is dan ook niet verrassend dat de ronde uitgroeit tot een traditie. De volgende jaren wordt de 

wedstrijd verreden op Koninginnedag onder de vlag van de Oranjevereniging. In 1971 organiseert 

Wielervereniging ‘De Valleirenners’ voor de eerste keer de nationale wielerronde van Scherpenzeel 

waaraan naast honderd amateurs ook jeugdrenners deelnemen. Scherpenzeler Wout Lansing gaat er 

bij deze categorie met de winst vandoor. Eind jaren zeventig neemt Ren- en Tourclub Amersfoort de 

organisatie voor haar rekening. Als het Scherpenzeelse bedrijf Ultragas hoofdsponsor van de 

wielerronde wordt, heet de ronde in 1980 en verschillende jaren daarna Ultragas Wielerronde van 

Scherpenzeel. De start en finish zijn aan de Glashorst. Er zijn twee koersen: een voor nieuwelingen en 

een voor amateurs. Later zijn het liefhebbers en veteranen die voorafgaand aan de amateurs hun 

rondjes koersen. In 1984 heeft de ronde een internationaal tintje, omdat ook renners uit België, 

Duitsland en Engeland van de partij zijn. Dat jaar zijn er vier categorieën. Ook recreanten gaan de 

onderlinge strijd aan. Teus Valkenburg lost het startschot. Jan Cozijnsen wint bij de recreanten. Teus 

heeft de wielersport altijd actief bedreven en is net als Manus de Vries jarenlang betrokken bij de 

organisatie van de wielerronde. Manus is oprichter van Fiets- en Toerclub ‘Het Scherpe Woud’.  

Rondje Markzicht 

Een andere lokale wielerronde is eind jaren zeventig de ronde van café Marktzicht, ‘Rondje 

Marktzicht’. Eigenaar Evert ter Burg organiseert deze wedstrijd voor met name plaatselijke vedetten. 

Bekende deelnemers zijn Teus Valkenburg, Ab ter Maten, Mees Wagensveld, Peter van ’t Spijker, 

Matthijs (Matti) de Koning, Jan Cozijnsen, Wout Gijsbertsen, Kees Wolswinkel en vele anderen. 

Aanvankelijk koerst men buiten het dorp, maar in 1987 als de ronde voor de negende keer wordt 

georganiseerd is dat in de bebouwde kom van Scherpenzeel. Dat jaar wint Ab ter Maten, die de koers 

verschillende keren op zijn naam schrijft. Dat het bij ‘Rondje Marktzicht’ niet alleen om het winnen 

gaat, blijkt wel als ook Jacco Rebergen als laatst gefinishte renner wordt gehuldigd in 1987! Herman 

Hobert reikt in Marktzicht de prijzen uit. ‘Rondje Marktzicht’ wordt zeker tien keer georganiseerd. 

Rond de Wielerronde van Scherpenzeel blijft het na 1996 een tijdlang stil, totdat de 

ondernemersvereniging de draad in 2012 weer oppakt en aanstaande zaterdag alweer de zesde 

editie op het programma staat. Henny Renes zal daarvan geen getuige meer zijn, want hij is 

kortgeleden overleden. Manus de Vries en Teus Valkenburg zijn hem helaas al eerder op veel te 

jonge leeftijd voorgegaan. 
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