
50 jaar De Valleirenners 
Familie Sas initiatiefnemer voor oprichting van wielersportvereniging 

Niet alleen Oud-Scherpenzeel bestaat dit jaar 50 jaar. Wielersportvereniging De Valleirenners is 

ook in 1968 opgericht. Die vereniging is nog steeds actief, maar heeft haar thuisbasis tegenwoordig 

in Veenendaal. 

Onder de kop ‘Krijgt Scherpenzeel een wielrenvereniging?’ in De Nieuwe Holevoet van 19 september 

1968 wordt de oprichtingsvergadering van ‘De Valleirenners’ op 27 september 1968 ten huize van de 

familie Sas aan de Willaerlaan kenbaar gemaakt. Liefhebbers van de wielersport zijn daar die avond 

van harte welkom. Een bestuur wordt op die bijeenkomst gekozen. De heer Meinten uit Achterveld is 

voorzitter, Manus de Vries secretaris en de heer Tolboom penningmeester. Mevrouw Sas neemt als 

lid zitting in het bestuur. De nieuwbakken vereniging begint met ongeveer 15 leden en zal vanaf 1 

januari 1969 wedstrijden organiseren. Grote initiator achter de wielrenvereniging is mevrouw Sas-

van Barneveld. Zag zij een eerdere poging tot oprichting van een wielrenvereniging stranden, 

doorzettingsvermogen leidt uiteindelijk tot oprichting van ‘De Valleirenners’. Het kan ook haast niet 

anders met zoveel bekende Scherpenzeelse wielrenners die overal succes boeken. Zij zijn echter 

bijna allemaal lid van Ren- en Tourclub Amersfoort. Een van de redenen om ‘De Valleirenners’ op te 

richten is jongere wielrenners de kans te geven in clubverband in Scherpenzeel de wielersport te 

beoefenen. Lid worden kan al vanaf acht jaar. De vereniging presenteert zich kort na de oprichting 

aan het publiek waarbij ook het voltallige college van B&W o.l.v. burgemeester Hoytema van 

Konijnenburg aanwezig is. De presentatie vindt plaats in de kantine van bouwbedrijf Van Heck. De 

wielerploeg bestaat uit jongens uit Scherpenzeel en omstreken. Naast Rolf en Ted Sas zijn ook Grad, 

Frans en Harold van Heck lid van de ploeg. Voorzitter Meinten zet het belang van de wielervereniging 

uiteen en spreekt de wens uit dat ‘De Valleirenners’ door de KNWU erkend wordt. Al vanaf het 

eerste uur ondersteunen meerdere sponsoren de club. Bouwbedrijf Van Heck schenkt 

trainingspakken aan de wielerploeg. De burgemeester ontvangt een exemplaar van het prachtig 

uitgevoerde eerste clubblad. Dat nummer wordt daarna huis aan huis in Scherpenzeel bezorgd. 

Trainingen 

De trainingen vinden eerst plaats op Moorst waar in drie categorieën onderlinge wedstrijdjes worden 

gereden: jeugd, aspiranten en nieuwelingen. In de beginperiode vallen m.n. de prestaties van Rolf 

Sas op. Hij weet regelmatig het podium te halen. Naast onderlinge trainingswedstrijden, gaat men 

ook de strijd aan met renners van wielersportverenigingen uit de regio. Zo komen leden van de 

Meteoor uit Dodewaard hun krachten meten met De Valleirenners. Ook de Pedaalridders uit 

Amersfoort en De Adelaar uit Apeldoorn komen naar Scherpenzeel om de strijd aan te binden met 

De Valleirenners. Bij Koninklijk Besluit van 10 januari 1969 wordt ‘De Valleirenners’ goedgekeurd en 

kan men meedoen met door de KNWU erkende wedstrijden.  

Wielerrondes 

Niets staat de vereniging dan nog in de weg om op 5 juli 1969 de nationale wielerwedstrijd voor 

aspiranten en nieuwelingen te organiseren in Scherpenzeel. Start en finish zijn aan de Glashorst. 

Negenenveertig aspiranten worden door wethouder Van den Ham met een startschot 

weggeschoten. De wedstrijd eindigt in een massasprint. Winnaar is Chris Bongers uit Apeldoorn. 

Scherpenzelers vinden we niet terug in de uitslag van die koers. Hierna verschijnen negentig 

nieuwelingen aan de start. Nu lost wethouder De Jonge het startschot. Ook bij de nieuwelingen 



worden de prijzen onder niet-Scherpenzelers verdeeld. Jan Cozijnsen behaalt een knappe achtste 

plaats, gezien het feit dat hij met een geblesseerde knie van start was gegaan. 

Bij de clubkampioenschappen voor aspiranten en nieuwelingen in 1969 rijden de renners op een 

zwaar parcours respectievelijk 40 en 80 km. Bij de aspiranten blijft Ted Sas zijn concurrenten voor, 

terwijl zijn broer Rolf bij de nieuwelingen de snelste renner is. Twee clubkampioenen uit één gezin is 

toch wel heel bijzonder. Het ledenaantal groeit gestaag en in 1970 telt de vereniging 32 leden. Het 

organiseren van wielerrondes gaat ‘De Valleirenners’ goed af. In 1970 is de organisatie van de Ronde 

van Scherpenzeel, de Ronde van Barneveld en de Ronde van Lunteren in handen van de 

wielersportvereniging. Ín 1972 worden ook de Ronde van Veenendaal en die van Rhenen door de 

actieve Scherpenzeelse wielersportvereniging georganiseerd. Op het programma staan bovendien 

verschillende jeugdrondes. Belangrijke sponsor voor de wielerploeg is begin jaren zeventig  ‘De 

Goudvallei’ uit Scherpenzeel. Gaandeweg verplaatst de vereniging haar activiteiten steeds meer naar 

Veenendaal. Daar wordt op het industrieterrein getraind en ook de jaarvergaderingen vinden al snel 

plaats in Bar Intiem in Veenendaal. Nu is de wielersportvereniging bekend onder de naam ‘Axa de 

Valleirenners’ en telt de vereniging ongeveer 200 leden. 
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