
DORPENOMLOOP DRENTHE.(1962.06.23) 

Harm Oftenbros slimste en snelste in eerste  Drentse Dorpen-Omloop 

Het was voor kamprechter Jan Melgert uit Coevorden geen moeilijke taak de 
winnaar van de eerste Dorpen-Omloop, die eindigde op de prachtige 
boulevard langs het Asser hertenkamp, aan te wijzen. Heel duidelijk 
zegevierde daar de Alkmaarder Harm Ottenbros in de sprint van het op het 
laatste deel van de 135 kilometer gevormde kopgroepje, dat tussen 
Laaghalerveen en de Drentse hoofdstad tot stand was gekomen. Het was het 
slot van een goed georganiseerde en welgeslaagde wedstrijd van de Asser 
wielerclub De Meteoor, waarin Gerrit Zwienenberg een goede plaats bezette 
en de man uit Enter gevolgd werd door Piet Schreurs uit Wolvega, die de 
slag “maakte". 

Toen de meer dan honderd amateurs (aangeduid als B-amateurs, die we als 
categorie in de Nederlandse wielersport niet kennen) langs het Hertenkamp 
in Assen werden „los" gelaten, zagen we, op weg naar Ter Aard, Zeijen en 
Oude Molen, dat de opgave voor velen te moeilijk was. Zelfs voor de meer 
geroutineerde Gerrit Ruttenberg uit Baarn, die moest toegeven, dat een 
wielercross toch heel wat anders is. Ko Zomer uit Halfweg daarentegen, die 
we stellig tot de favorieten mochten rekenen, kreeg toen een lek bandje en, 
verder op, ook Henk Koopmans. En zo draafde een compact peleton voor de 
eerste maal door Assen. Maar er konden ook al veel geloste knapen worden 
genoteerd. Laten we echter in een sprong naar het schone oord rond de 
buurt Elp, onder Westerbork gaan. Daar was het na vijftig kilometer rijden, 
dat zich een viertal vluchters lieten zien. Dat waren de Fries Schreur en Van 
de Burgt uit Amersfoort, Henk Westerhof uit Dedemsvaart, die nu ook al een 
poosje in Halfweg bij de familie Franssen inwoont, en verder Theo 
Oudshoorn, die met zijn broer uit de streek van de eens zo bekende 
wegrenner Joris van Dijk (Vinkeveen) naar Drente kwam. 

Een gevolg van die vlucht was, dat zich tien kilometer verder een kopgroep 
van negen man vormde. Wederom met Westerhof en verder Deenen, De 
Vries, (Ruinerwold), Schreur, Koops, Roel Hendriks, Jansema, Wilkens en 
Zwienenberg. 

Het hele veld was vervolgens aan flarden geslagen toen we, na plm 75 
kilometer rijden, door Hoogeveen trokken. In de hoofdmacht zaten 17 man, 
van wie zich bij Ruinen, na 90 km, twee los konden maken: de Gooilander 
Piet Deenen en de militaire kampioen Ad. Russens uit Den Bosch. Maar 
daar sprong ook de blonde, sterke Roel Hendriks naar de kop. Toch hield 
dat trio het niet en kwam, na een felle jacht, de rest er weer bij. De Vries 
moest afhaken en, opmerkelijk, ook Jansema en Deenen. 

Nog veertien man op kop, waarvan vier man zich na Beilen los wilden 
maken, te weten Zwienenberg, Hendriks, Schreurs en Ottenbros. Ook zij 
kwamen niet ver. Tussen Hooghalen en Laaghalen vielen er wel vier uit de 
kopgroep terug: Bossink, Gerrits, Koops en Strooper.BRON: H. VAN S. 



Met tien man ging het verder tot de beslissende sprong van de vier volgde. 

Amateurs: 1. H. Ottenbros, Alkmaar, 135 kilometer in 3 uur, 23 min., 14 
sec.; 2. G. Zwienenberg, Enter; 3. P. Schreur, Wolvega; 4. R. Hendriks, De 
Wijk. Op 23 seconden: 5. G. Oudshoorn, Vinkeveen; 6. H. Westerhof, Half-
weg; 7. J. Koster, Hoogeveen; 8. Th. Oudshoorn, Waverveen; 9. Ad. Russens, 
Den Bosch. Op 1 min. 12 sec.: 10. J. Wilkens, Gieten; 11. J. Koops, 
Veendam; 12. D. Bossink, Den Ham; 13. L. Gerrits, Oploo; 14. A. Strooper, 
Heerhogewaard 15. W. Wenneke, Wijk bij Duurstede; 16. P. Soetekou, 
Nijmegen. Op 4 min. 6 sec.: 17. H. Jansen, Nijmegen; 18. B. Jansema, 
Wagenborgen; 19. F. Scheuneman, Veendam; 20. A. Smit, Waarland; 21. J. 
v. d. Burgt, Soestdijk; 22. D. Jansen, Wageningen; 23. J. Schoones, Zeven-
bergschehoek; 24. P. Demoed, Enschede; 25. A. Schuitema, Zuidwolde (Gr.); 
26. J. Brands, Assen; 27. L. Bos, Assen. 

 




