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Chauffeur miss-auto : Hans Houtepen 

Chauffeur EHBO : Corné Bolders 

EHBO : Anita Gladdines en Toos van der Linden 

Mecaniciens : Corné van der Linden, Marcel de Jong en Pieter-Kees 
van der Zande 

Medewerkers : Jos Brouwers, Mark Koenraadt, Marga Roovers, Anouk 
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Isa Hector, Eva Heshof, Lia Janbroers, Iris den 
Broeder, Isabel van der Weegen, Jeroen Bouwens en 
Meike Luijsterburg 



SAMENSTELLING KARAVAAN 

1. Auto Karavaanleiding 
2. Auto Tourleiding 
3. Miss-auto 
4. Grond- en transportbedrijf A. van Tilburg B.V. 
5. Van Gils Autoschade B.V. 
6. Jumbo Supermarkt Steenbergen 
7. Fujifilm Imaging Products & Solutions B.V. 
8. Kluswijs Steenbergen 
9. Heijmans Uitzendorganisatie B.V. 
10. Verkaart Bouwbedrijf B.V. 
11. Boekhandel Vermeulen 
12. Auto Kar B.V. 
13. Rabobank Zuidwest-Brabant  
14. Jubileumploeg 50e Kleine Tour Steenbergen 
15. Leys B.V. 
16. Jolanda`s Pedicure Salon 
17. Madri Install Service B.V. 
18. Glastuinbouw Steenbergen 
19. Brasserie Puur 
20. café-zaal De Joosse  
21. Verbeek Boomkwekerijen 
22. Vuurwerkland Steenbergen 
23. EHBO-auto 
24. Bezemwagen 

De karavaan wordt verder nog begeleid door de politie, 
alsmede door particuliere motor- en 
brommerordonnances. 

VOORWOORD WETHOUDER E. PRENT 

Chapeau voor de Grootse Tour! 

Vijftig jaar Kleine Tour Steenbergen! Wát een mijlpaal, wát een feest! 

Generaties lang al genieten talloze inwoners van de gemeente Steenbergen – en dankzij 
de regionale etappes ook daarbuiten – van dit ongeëvenaarde spektakel.  

Zo zal het ongetwijfeld nog vele jaren en generaties blijven. Want gelet op de grote animo 
van de jeugd, het enthousiasme van de organisatie en de belangstelling van het publiek, 
ziet de toekomst van de Kleine Tour er meer dan rooskleurig uit. 

En dat allemaal dankzij het initiatief van Rinie Free in 1970, die hiervoor postuum 
uiteraard alle credits verdient. Temeer omdat zijn eigen handicap hem niet belette iets 
heel speciaals te doen voor onze gemeenschap. Een inspiratiebron voor velen, zo is in de 
loop der jaren wel gebleken uit de inzet van honderden vrijwilligers, die vaak langdurig bij 
het evenement betrokken zijn. Zij hebben steevast maar één doel voor ogen: het plezier 
van alle deelnemertjes.  

Kenmerkend voor de Kleine Tour is ook het sterke gevoel van saamhorigheid, dat als een 
lichtend voorbeeld uitstraalt over heel onze samenleving. Bij de Kleine Tour kom je 
bovendien een groot aantal betrokkenen tegen, die ook hun steentje bijdragen aan het 
welslagen van andere lokale activiteiten en actief zijn bij uiteenlopende verenigingen in 
Steenbergen. 

Kinderen die de Kleine Tour hebben gereden, koesteren de herinneringen aan dit festijn 
voor de rest van hun leven. In de karavaan ontstaan ook vaak mooie vriendschappen en 
de ervaringen van het met elkaar optrekken in een Kleine Tour-ploeg, komen later altijd 
weer van pas.  

Genieten met een hoofdletter G, dat is de Kleine Tour, van de eerste tot en met de 
allerlaatste minuut. De rennertjes van toen, zijn de opa’s en oma’s van nu en dat levert 
één groot feest van herkenning op. Tegelijkertijd kan het er fanatiek aan toe gaan, want 
de jeugdronde heeft natuurlijk ook een wedstrijdelement in zich. Ook van zo’n gezonde 
competitie word je alleen maar wijzer. Het is juist de combinatie van sportiviteit en 
gezelligheid die de Kleine Tour zo uniek maakt. 

Bij een gouden jubileum mag je eigenlijk niet meer van een Kleine Tour spreken. Onze 
complimenten en gelukwensen gaan dan ook uit naar de Grootse Tour van Steenbergen. 
Chapeau en dank aan iedereen die in het verleden en heden zijn bijdrage aan dit 
prachtige succes heeft geleverd. 

Heel veel plezier allemaal en graag tot ziens in de Kleine Tour-week! 

Esther Prent, 



wethouder sport 

VAN DE VOORZITTER 

Beste rennertjes, ploegleiders, medewerkers, sponsors, familie en andere 
belangstellenden. 

Ja het is zover… dit jaar de 50e keer dat we de Kleine Tour in Steenbergen in ons 
midden hebben. Ik mag wel zeggen dat alle Steenbergenaren hier naar 
uitgekeken hebben om er een fantastisch week van te maken. 
De feestcommissie is al meer dan een jaar bezig en het belooft een hele mooie 
week te worden. Hopelijk hebben we goed weer want dat verhoogt de 
feestvreugde, maar zoals bij al die vorige jaren, ook bij wat regen en wind, we 
blijven vrolijk en enthousiast en zeker de rennertjes! 
Bij een gouden jubileum kijken we ook graag terug naar de 49 voorgaande jaren. 
Hierbij wil ik Rinie Free postuum zeer welgemeend bedanken voor het 
organiseren van de eerste Kleine Tour in 1970 tezamen met onder andere Adri 
Akkermans en Jan Maas. 
Vijftig jaren Kleine Tour Steenbergen, vijftig Missen, vijftig winnaars van de gele 
trui, vijftig maal een hele week fietsplezier voor de jeugd in Steenbergen tijdens 
de zomervakantie. Er zijn nu al opa’s en oma’s die zelf meegereden hebben en 
nu langs de kant hun kleinkind(eren) staan aan te moedigen. Dat is toch al een 
reden om super trots op de Kleine Tour Steenbergen te zijn. 

De rennertjes hebben recent tijdens de Miss Kleine Tour verkiezing weer hun 
stem uit kunnen brengen en de meeste stemmen gingen naar Miss Marit.  
Met Miss Marit in ons midden zal deze 50e Kleine Tour uiteraard bol staan van 
activiteiten. Wat precies?... dat wil ik nog niet vertellen, laten we ons maar 
verrassen! 
Het moet wel vermeld worden dat het bestuur toch besloten heeft om alle 
wedstrijden en etappes volgens het ‘normale’ schema te laten verlopen. We 
willen natuurlijk wel strijden voor de gele trui, het ploegenklassement of het 
etapperijden klassement. Maar aan het einde van de week zijn alle rennertjes 
een winnaar! 

We zijn ook blij met onze nieuwe ploegsponsors: Verbeek Boomkwekerijen met 
ploegleiders Didi Verbeek en Lonneke van Terheijden en  
Grond- en transportbedrijf A. van Tilburg B.V. met ploegleiders Denyse van 
Tilburg en Hannes Goossens. Welkom, en hopelijk zijn jullie nog vele jaren actief 
als ploegsponsor!  

Mag ik iedereen een fantastische maar zeker veilige Kleine Tour toewensen! 

Wim Roovers 

Voorzitter Kleine Tour Steenbergen 

VAN MISS MARIT 

!  

Hallo Rennertjes, 
 
Hier een woordje van jullie Miss. 

Voor wie mij nog niet kent, zal ik mezelf eerst even voorstellen. 

Mijn naam is Marit Heshof, ik ben 15 jaar en zit op ’t Ravelijn in Steenbergen. 
Aankomend schooljaar zit ik in het examenjaar van de MAVO, daarna wil ik graag 
de opleiding onderwijsassistent en pedagogisch medewerker gaan volgen. 
Mijn hobby is tennis. Verder doe ik graag iets leuks met mijn vriendinnen of 
zussen. Ook kan je mij tegenkomen bij de Jumbo of bij restaurant Beneden Sas, 
waar ik een baantje heb.  

Zolang ik mij kan herinneren, staat in ons gezin de vijfde week van de 
zomervakantie in het teken van de Kleine Tour! 
Al als heel klein meisje ging ik mee op pad om de rennertjes aan te moedigen. 
Toen ik wat groter was, mocht ik zelf meedoen. Ik werd ingedeeld bij de ploeg 
van sportshop Heshof. Vorig jaar kreeg ons team een nieuwe sponsor en reed ik 
voor brasserie PUUR. 
Wat hebben wij een ontzettend leuke tijd gehad. Keer op keer, stonden we met 
ons team op het podium. Dat was fantastisch, maar het allerleukste van de 
Kleine Tour vind ik toch de gezelligheid met elkaar! 

En dat is ook precies waar ik samen met jullie voor wil gaan tijdens deze 50e 
Kleine Tour. 
Een gezellige Kleine Tour, één om nooit te vergeten, een Kleine Tour met een 
gouden randje. 

Ik ben super trots om jullie Miss te mogen zijn en heb er ontzettend veel zin in. 



Liefs, 
Miss Marit  

 

 

BESTE OUDERS, OPA’S EN OMA’S, ENZ… 

Dolblij zijn wij met de grote belangstelling bij wedstrijden, etappes, 
prijsuitreikingen enz. Toch willen wij het volgende aan u vragen. 
Bij aankomst op onze rustplaatsen is het voor ons steeds moeilijker om op een 
veilige manier de karavaan te parkeren. Wij willen u vragen uw auto niet te 
parkeren op plaatsen waar bij aankomst de karavaan zal gaan staan. 
Onze bestuursleden zijn altijd bijtijds op de rustplaatsen aanwezig om een en 
ander in goede banen te leiden. Zij zijn van te voren op alle rustplaatsen geweest 
om de situatie te bekijken. Wilt u zo vriendelijk zijn aanwijzingen van hen aan te 
nemen en op te volgen. 

Tevens willen wij u erop wijzen dat meefietsen achter de karavaan voor eigen 
risico is. U bent geen onderdeel van de karavaan. U dient zich dan ook aan de 
verkeersregels, die in het normale verkeer gelden, te houden. 

Bij voorbaat dank,  

Bestuur Kleine Tour Steenbergen 

www.kleinetour.nl 

WEDSTRIJDREGLEMENT 

1. De Kleine Tour Steenbergen kent de volgende klassementen: 
a) Algemeen individueel jongensklassement 
b) Algemeen individueel meisjesklassement 
c) Klassement etappe rijden 
d) Algemeen ploegenklassement jongens 
e) Algemeen ploegenklassement meisjes 
Alle klassementen worden zowel per dag als in totaal opgemaakt. 

2. De Kleine Tour Steenbergen kent de volgende officiële truien. 
Gele trui  Leider algemeen individueel klassement  

(zowel jongen als meisje) 
Witte trui  Grootste stijger algemeen klassement 
  (zowel jongen als meisje) 

 Blauwe trui Meest gemiddelde rennertje 
   (zowel jongen als meisje) 
 Zwarte trui Grootste pechvogel 
 De leider in het algemeen ploegenklassement heeft de beer en het schild op  

de volgauto.  

3. Bovenstaande klassementen worden opgemaakt uit de uitslagen van de volgende 
wedstrijden: 
a) Koppelwedstrijd 
b) Cyclocross 
c) Behendigheidsritten  
d) Sprint 
e) Tijdrit 

4. De deelnemers worden bij het begin van de Kleine Tour, door middel van de 
fietskeuring, beoordeeld in welke categorie zij worden ingedeeld. (zie hiervoor de 
aanvulling bij het reglement ‘Wat voor fiets?’.) 

5. Het is verboden tijdens de Kleine Tour van fiets te verwisselen, tenzij de chef-jury 
daartoe uitdrukkelijk toestemming verleent. Geconstateerde overtredingen worden 
bestraft met declassering naar de laatste plaats in het individueel dagklassement. 

6. Bij ALLE wedstrijden is het dragen van een valhelm verplicht. 
  

7. Om alle deelnemers gelijke kansen te geven zal onderstaande strafpuntenverdeling 
worden toegepast: 

a) tijdstrafpunten 
De tijd bij alle wedstrijden wordt opgenomen in tienden van seconde. De totale tijd 
wordt vermenigvuldigd met 10 en omgerekend in strafpunten.  
Bijv. 43,6 sec.     43,6 x 10 = 436 strafpunten.  
M.u.v. de sprint, hierbij wordt de tijd met 20 vermenigvuldigd. 

Lees elke dag het laatste 
nieuws op:www.kleinetour
.nl



b) wedstrijdstrafpunten 
Deze worden gegeven bij het missen of omverrijden van de kegels, ballen of wip in de 
behendigheidsritten. Elke kegel of bal welke wordt gemist of omgereden wordt 
bestraft met 20 strafpunten. Met de voeten de grond raken (’n voetje) = 20 
strafpunten. Per poort worden maximaal 60 strafpunten gegeven. 
Alle poorten en de wip moeten worden genomen en in de volgorde waarin het 
parcours is uitgezet. 
Een gemiste poort is 60 strafpunten. De wip is goed genomen indien het voorwiel de 
gehele plank heeft genomen en het achterwiel tenminste tot over de helft is. In alle 
andere gevallen 60 strafpunten. 

c) fietsstrafpunten 
De deelnemers met een sportfiets, mountainbike of racefiets krijgen hiervoor 
strafpunten. (zie hiervoor de verdere uitleg in het schema fiets- en 
leeftijdsstrafpunten). 

d) leeftijdsstrafpunten 
Naar gelang hun leeftijd krijgen deelnemers bij de cyclocross, sprint, 
behendigheidsritten en tijdrit, leeftijdsstrafpunten. (zie hiervoor de verdere uitleg in 
het schema ‘fiets- en leeftijdsstrafpunten’). 

8. Rennertjes mogen op eigen verzoek worden vastgehouden bij de start van de 
behendigheidsritten, de sprint en de tijdrit. Bij de cyclocross is dit niet toegestaan. 

9. Bij kleine valpartijen en/of pech moeten deelnemers, indien mogelijk, de finish zien te 
bereiken. Daarna kan de jury beslissen of er opnieuw gereden mag worden. 

10. De 8 best geklasseerde per ploeg, per wedstrijd tellen voor het algemeen 
ploegenklassement. 

11. Tijdens de etappe fietstochten worden per jurylid drie beoordelingen per dag 
gegeven. Bij deze beoordelingen wordt gelet op formatie, sfeer en veiligheid. 
De onderlinge afstand tussen de eerste rij rennertjes per ploeg en de auto die ervoor 
rijdt moet 10 á 15 meter bedragen. De punten tellen voor het klassement etappe 
rijden.  

12. Bij ziekte of afwezigheid krijgt betrokken deelnemer één strafpunt meer dan de laatst 
geëindigde deelnemer in het algemeen individueel dagklassement van de dag van 
afwezigheid. Dit aantal strafpunten is van toepassing op het algemeen individueel 
klassement. De zieke of afwezige deelnemer mag de volgende dag weer aan de 
wedstrijd deelnemen. De ploegleider is verplicht elk verzuim van een deelnemer te 
melden bij de chef-jury. 

13. In beide individuele klassementen is die jongen/meisje winnaar met het minst aantal 
strafpunten. Bij een gelijk aantal strafpunten wint de jongste deelnemer. De 
geboortedatum is in deze bepalend. 

14. De ploegleider wordt ’s avonds de resultaten verstrekt van hun ploeg/deelnemers. 
Deze bijeenkomst wordt iedere avond gehouden in café-zaal De Joosse. 

15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury, eventueel in overleg met 
de rondeleiding.  

WAT VOOR FIETS? (aanvulling reglement) 

Maandagmiddag wordt elke fiets ingedeeld in een categorie. Dit doen we om iedereen 
evenveel kans te geven om de Kleine Tour te kunnen winnen. Omdat een indeling maken 
in de grote verscheidenheid van fietsen een moeilijke zaak is, onderscheiden we vier 
categorieën.  

1. Gewone fietsen  (G) 
2. Sportfietsen  (S) 
3. Mountainbikes  (M) 
4. Racefietsen  (R) 

Maar wat is nu een gewone fiets, sportfiets, mountainbike of racefiets? 
We gebruiken hiervoor de volgende vuistregel: 

 Gewone fiets: 
Alle fietsen zonder versnellingen die niet onder een van de andere categorieën 
vallen. 

Sportfietsen: 
Sportfiets, Stadsfiets, Schoolfiets: 
Alle fietsen met versnellingen die niet onder de categorie mountainbike of 
racefiets vallen. 

Mountainbike: 
Alle Mountainbike modellen met versnellingen. 

Racefietsen: 
De “echte” racefiets (lichtgewicht, geen aankleding) met of zonder versnellingen. 

Vanzelfsprekend zullen er altijd twijfelgevallen blijven. Indien die zich voordoen, zegt het 
reglement dat de fiets in de naast hoger gelegen categorie zal worden ingedeeld.  
Kromme of rechte sturen zijn niet bepalend voor de categorie. 

Met het oog op de veiligheid is het niet toegestaan een stuur met zogenaamde ‘bar-ends’ 
te gebruiken. De totale breedte van de fiets mag de wettelijke 75 cm. niet overschrijden. 
Opzetsturen mogen niet gebruikt worden. Het gebruik van click-pedalen is toegestaan mits 
de daarbij behorende schoenen de gehele week gedragen worden. Daarbij is de renner 



verplicht om tijdens wedstrijden ook daadwerkelijk ingeclickt te zijn. Het gebruik van 
trappers met teenhaken in combinatie met gewone sportschoenen verdient de voorkeur. 
Wanneer hiervoor schoenen met ‘plaatjes’ gebruikt worden moeten ook deze schoenen 
(met plaatjes) de gehele week gedragen worden. 
Crossfietsen zijn niet toegestaan. 

Nadat de fiets ter keuring is aangeboden mag er niets meer aan worden gewijzigd zonder 
toestemming van de chef-jury. Bij overtreding van deze regel volgt diskwalificatie voor de 
dag van overtreding. Dit betekent automatisch de laatste plaats in het individueel 
dagklassement.  

FIETS- EN LEEFTIJDSSTRAFPUNTEN  
(aanvulling reglement) 

!  

!  

www.kleinetour.nl 

WINNAARS JONGENS 
1e tour 1970 Jan Baartmans Brabants Nieuwsblad 
2e tour 1971 Mario van de Poel Mangnus/ v/d Heyden 
3e tour 1972 John de Weert A en O 
4e tour 1973 Jack Schillemans Enka 
5e tour 1974 Joske Franken Steenbergse Courant 
6e tour 1975 Joske Franken (licentiehouders) Steenbergse Courant 
  Christ de Baat Enka 
7e tour 1976 Werner Mertens Steenbergse Courant 
8e tour 1977 Edwin van Someren Brabants Nieuwsblad 
9e tour 1978 Jacco van Geel Enka 
10e tour 1979 Theo Akkermans Bac Color 
11e tour 1980 Jacco van Geel Enka 
12e tour 1981 Jacco van Geel Enka 
13e tour 1982 John Akkermans Oerlemans 
14e tour 1983 Jan Luijsterburg van Gils autoschade 
15e tour 1984 Patric van de Holst Elvi 
16e tour 1985  Patric van de Holst Elvi 
17e tour 1986 Robert Krijnen Elvi 
18e tour 1987 Ronald van Dessel Banketbakkerij Smaal 
19e tour 1988 Ronald van Dessel Banketbakkerij Smaal 
20e tour 1989 Ronald van Dessel Banketbakkerij Smaal 
21e tour 1990 Ronald van Dessel Banketbakkerij Smaal 
22e tour 1991 Tom Ham Rabobank 
  Werner Gorissen Cafetaria Ons Nees 
23e tour 1992 Tom Ham Rabobank 
24e tour 1993 Dennis Uitdewilligen Oerlemans en Oerlemans 
25e tour 1994 Dennis Uitdewilligen Oerlemans en Oerlemans 
26e tour 1995 Dennis Uitdewilligen Oerlemans en Oerlemans 
27e tour 1996 Mattijs Balemans de Stem 
28e tour 1997 Robin Mans Frans de Bont sierbestrating 
29e tour 1998 Edwin van Kaam Frituur en ijssalon ‘Miranda’ 
30e tour 1999 Tim Ninteman BAC Color 
31e tour 2000 Tim Ninteman BAC Color 
32e tour 2001 Jack Simons Acordis/van Maren 
33e tour 2002 Jack Simons Hydrohoist 
34e tour 2003 Jack Simons Hydrohoist 
35e tour 2004 Jan Willem Hasselmeijer Fujicolor 
36e tour 2005 Jurriën Bosters Heijmans uitzendorganisatie  
37e tour 2006  Joep van Sittert Rabobank Het Markiezaat 



38e tour 2007 Melroy Braat Rabobank Het Markiezaat 
39e tour 2008 Melroy Braat  Rabobank Het Markiezaat  
40e tour 2009 Jesper Keller Heijmans Uitzendorganisatie 
41e tour 2010 Ryco Krebbekx Kapsalon en Nagelstudio Havenzicht 
42e tour 2011 Jesper Keller Heijmans Uitzendorganisatie 
43e tour 2012 Ryco Krebbekx Havenzicht Kapsalon, nagels & visagie 
44e tour 2013 Wessel Testers Fujicolor  
45e tour 2014 Mathijs de Kok Heijmans Uitzendorganisatie 
46e tour 2015 Mathijs de Kok Heijmans Uitzendorganisatie 
47e tour 2016 Mathijs de Kok Heijmans Uitzendorganisatie 
48e tour 2017 Brent Jongenelen Fujifilm Imaging Products & Solutions B.V. 
49e tour 2018 Brent Jongenelen Fujifilm Imaging Products & Solutions B.V. 

WINNAARS MEISJES 

7e tour 1976 Lian Verbeek Foto Verschuren 
8e tour 1977 Helma van de Weegen Auto Kar 
9e tour 1978 Ine van Kaam Auto Kar 
10e tour 1979 Karin Rombouts Auto Kar 
11e tour 1980 Karin Rombouts Auto Kar 
12e tour 1981 Karin Rombouts Auto Kar 
13e tour 1982 Monique Augustijn Auto Kar 
14e tour 1983 Monique Augustijn Auto Kar 
15e tour 1984 Monique Augustijn Auto Kar 
16e tour 1985  Monique Augustijn Auto Kar 
17e tour 1986 Monique Augustijn Auto Kar 
18e tour 1987 Nicole Gladdines Foto Verschuren 
19e tour 1988 Nicole Gladdines Foto Verschuren 
20e tour 1989 Nicole Gladdines Foto Verschuren 
21e tour 1990 Marit van Caam De Blauwe Zaal 
22e tour 1991 Sandra Deijkers Mach. Houtbewerking Bierings 
23e tour 1992 Sigrid Iriks Danscentrum van Meer 
24e tour 1993 Floortje Brooymans Juwelier Broekhuis 
25e tour 1994 Daphne Lobbe De Blauwe Zaal 
26e tour 1995 Iris Uitdewilligen Van Herel/de Kok/Hoppenbrouwers 
27e tour 1996 Iris Uitdewilligen Van Herel/de Kok/Hoppenbrouwers 
28e tour 1997 Monique Rotmensen Mach. Houtbewerking Bierings 
29e tour 1998 Monique Rotmensen Mach. Houtbewerking Bierings 
30e tour 1999 Monique Rotmensen Mach. Houtbewerking Bierings 
31e tour 2000 Suzan Simons Mach. Houtbewerking Bierings 
32e tour 2001 Yvonne Boot Danscentrum van Meer 
33e tour 2002 Talya Nagtegaal Jumbo Supermarkt 
34e tour 2003 Lonneke van Sittert Raab Karcher Bouwstoffen 
35e tour 2004 Ingeborg Bastiaansen Raab Karcher Bouwstoffen 

36e tour 2005 Ingeborg Bastiaansen Raab Karcher Bouwstoffen 
37e tour 2006 Monique de Groot Danscentrum van Meer 
38e tour 2007 Liza Urbanus  Danscentrum van Meer 
39e tour 2008 Monique de Groot Danscentrum van Meer 
40e tour 2009 Floor Heshof Auto Kar 
41e tour 2010 Floor Heshof Auto Kar 
42e tour 2011 Floor Heshof Auto Kar 
43e tour 2012 Sanne Jongenelen Jumbo Supermarkt Steenbergen 
44e tour 2013 Sanne Jongenelen Jumbo Supermarkt Steenbergen 
45e tour 2014 Evi Jongenelen Sportshop Heshof 
46e tour 2015 Evi Jongenelen Sportshop Heshof 
47e tour 2016 Evi Jongenelen Sportshop Heshof 
48e tour 2017 Emmelie de Kok Sportshop Heshof 
49e tour 2018 Emmelie de Kok Brasserie Puur 

MISS KLEINE TOUR 
1e tour 1970  Corry Huijsmans 
2e tour 1971  Corry Huijsmans 
3e tour 1972  Nelly Brusselaars 
4e tour 1973  Loes Hoendervangers 
5e tour 1974  Joke Buuron 
6e tour 1975  Jenny Hagens 
7e tour 1976  Lilian Dam 
8e tour 1977  Marloes Vos 
9e tour 1978  Yolanda Franken 
10e tour 1979  Jeanne Huijskens 
11e tour 1980  Ine van Kaam 
12e tour 1981  Jolanda Ligtenberg 
13e tour 1982  Kimberley Vedder 
14e tour 1983  Nancy van der Zande 
15e tour 1984  Rianne Smaal 
16e tour 1985  Ivanka Nagelkerken 
17e tour 1986  Monique Smout 
18e tour 1987  Charlotte van de Weegen 
19e tour 1988  Betty Vriens 
20e tour 1989  Patricia de Greef 
21e tour 1990  Jeanine Jongenelen 
22e tour 1991  Saskia Hoetelmans 
23e tour 1992  Tineke Visser 
24e tour 1993  Tessa Hommel 
25e tour 1994  Inge Hommel 
26e tour 1995  Annemarie Pons 
27e tour 1996  Claudia Damen 
28e tour 1997  Linda Geers 
29e tour 1998  Renesta Broos 
30e tour 1999  Kim van Wesel 
31e tour 2000  Sandra Schillemans 



32e tour 2001  Kimberly Mulders 
33e tour 2002  Anouk Baarendse 
34e tour 2003  Jolijn Smout 
35e tour 2004  Anke Vermeulen 
36e tour 2005  Mickelle Heijmans 
37e tour 2006  Lonneke van Sittert 
38e tour 2007  Renate de Groot 
39e tour 2008  Floortje Meijer 
40e tour 2009  Didi de Windt  
41e tour 2010  Monique de Groot 
42e tour 2011  Didi van Drunen 
43e tour 2012  Anne van Campenhout 
44e tour 2013  Lonneke van Terheijden  
45e tour 2014  Eryka Romkes 
46e tour 2015  Amanda Quintus 
47e tour 2016  Anouk Eversdijk 
48e tour 2017  Eva Heshof 
49e tour 2018  Meike Luijsterburg 
50e tour 2019  Marit Heshof 
  

WINNAARS PLOEGEN 
  Jongens  Meisjes 
1e tour 1970 Broekhuis  
2e tour 1971 Enka / Vroon-Luijks 
3e tour 1972 Oerlemans  
4e tour 1973 Enka 
5e tour 1974 Steenbergse Courant  
6e tour 1975 Steenbergse Courant 
7e tour 1976 Steenbergse Courant HEMA 
8e tour 1977 Bac Color Auto Kar 
9e tour 1978 Oerlemans Auto Kar 
10e tour 1979 van Gils Autoschade Auto Kar 
11e tour 1980 Oerlemans HEMA 
12e tour 1981 van Gils Autoschade Hopmans Gelten 
13e tour 1982 van Gils Autoschade Foto Verschuren 
14e tour 1983 van Gils Autoschade Auto Kar 
15e tour 1984 FH Sports Auto Kar 
16e tour 1985  Odyssee Broekhuis 
17e tour 1986 Odyssee Broekhuis 
18e tour 1987 Banketbakkerij Smaal Broekhuis 
19e tour 1988 van Gils Autoschade Danscentrum van Meer 
20e tour 1989 van Gils Autoschade De Blauwe Zaal 
21e tour 1990 van Gils Autoschade De Blauwe Zaal 
22e tour 1991 Akzo Danscentrum van Meer 
23e tour 1992 van Gils Autoschade Danscentrum van Meer 
24e tour 1993 van Gils Autoschade De Blauwe Zaal 
25e tour 1994 Oerlemans en Oerlemans De Blauwe Zaal 
26e tour 1995 Bac Color De Blauwe Zaal 
27e tour 1996 Bac Color Van Herel/de Kok/Hoppenbrouwers 

28e tour 1997 Bac Color Raab Karcher 
29e tour 1998 Slagwerkschool Brok Raab Karcher 
30e tour 1999 Bac Color Mach. Houtbewerking Bierings 
31e tour 2000 Kapsalon Havenzicht Mach. Houtbewerking Bierings 
32e tour 2001 Abn Amro Bank Mach. Houtbewerking Bierings 
33e tour 2002 Fujicolor Mach. Houtbewerking Bierings  
34e tour 2003 Aann.bedrijf v/d Par Mach. Houtbewerking Bierings 
35e tour 2004 Bakkerij Jumelet Raab Karcher 
36e tour 2005 Kapsalon/nagelst. Havenzicht Broekhuis juwelier B.V. 
37e tour 2006 van Gils Autoschade Broekhuis juwelier B.V. 
38e tour 2007 van Gils Autoschade  Mach. Houtbewerking Bierings 
39e tour 2008 PS Couriers Leys B.V. 
40e tour 2009 PS Couriers Auto Kar B.V.  
41e tour 2010 PS Couriers Leys B.V. 
42e tour 2011 Hydrohoist B.V. Jumbo Supermarkt Steenbergen 
43e tour 2012 Fujicolor Auto Kar B.V. 
44e tour 2013 Fujicolor Auto Kar B.V. 
45e tour 2014 Fujicolor Sportshop Heshof 
46e tour 2015 Rabobank Zuidwest-Brabant Sportshop Heshof 
47e tour 2016 Rabobank Zuidwest-Brabant Sportshop Heshof 
48e tour 2017 Jolanda`s Pedicure Salon Sportshop Heshof 
49e tour 2018 Fujifilm Imaging Products & Solutions B.V. Brasserie Puur 

ALGEMEEN REGLEMENT 
KLEINE TOUR STEENBERGEN 

1. Alle sponsors, jongens en meisjes dienen een kwartier voor de start aanwezig te zijn. 
2. Jongens die aan de tour willen deelnemen dienen op 5 augustus 2019 niet jonger dan 8 jaar te 

zijn en op 10 augustus 2019 niet ouder dan 14 jaar te zijn. Meisjes dienen op 5 augustus 2019 
niet jonger dan 9 jaar te zijn en op 10 augustus 2019 niet ouder dan 14 jaar te zijn. Is een 
deelnemer tijdens de tourweek jarig dan geldt de nieuwe leeftijd vanaf maandag. 

3. Alle renners zijn verplicht om in de tourweek aan alle wedstrijden, etappes, prijsuitreikingen en 
overige door de Stichting Kleine Tour Steenbergen georganiseerde activiteiten deel te nemen. 
Alleen bij hoge uitzondering en na overleg en met goedkeuring van het bestuur kan hiervan 
afgeweken worden. 

4. De organisatie van de Stichting Kleine Tour Steenbergen gaat er van uit dat alle deelnemers 
Wettelijk Aansprakelijk verzekerd zijn via hun ouder(s) of verzorger(s). Eventuele schade aan 
derden en/of lichamelijk letsel komt voor rekening van de eigen WA-verzekering en dient dan 
ook hierop te worden verhaald.  
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gebeurtenissen vóór, 
tijdens of na de wedstrijden en etappes en dit in de ruimste zin des woord.  
Door eenvoudige deelname gaat de deelnemer c.q. zijn/haar ouder(s) of verzorger(s) hiermee 
akkoord. 

5. Alle jongens en meisjes dienen zelf voor een lunchpakket te zorgen (en voor zover dit niet door 
de sponsors wordt verstrekt) ook regenkleding mee te brengen. 

6. Uit oogpunt van verkeersveiligheid moet een deelnemer een teken vooraf geven, wanneer hij 
om één of andere reden moet afstappen. Vanuit de ploeg naar de linkerweghelft gaan is 
VERBODEN!!! 

7. Wanneer een deelnemer stukken heeft aan zijn rijwiel en dus moet afstappen blijft hij uiterst 
rechts van de weg wachten op de bezemwagen. Hij dient hierin plaats te nemen en mag deze 
pas verlaten na toestemming van de mecanicien.  



8. Iedere deelnemer dient van een deugdelijk rijwiel te zijn voorzien, waaronder goede remmen 
en banden een eerste vereiste zijn. De organisatie verzoekt de deelnemers op een fiets te 
rijden die hoort bij zijn lengte en leeftijd. 

9. Het gebruik van elektrisch aangedreven fietsen is verboden. 
10. Het gebruik van mobiele telefoons door deelnemers tijdens de wedstrijden, etappes en 

prijsuitreikingen is verboden. 
11. Bij ALLE wedstrijden is het dragen van een valhelm verplicht. Het dragen van een helm tijdens 

de etappes is niet verplicht. De keuze voor het dragen van een helm tijdens de etappes ligt bij 
ouders en/of ploegleiders. 

12. De deelnemers mogen uitsluitend starten met toestemming van ouders of verzorgers. 
13. Alle aanwijzingen van de zijde van politie en organisatie dienen onverwijld te worden 

opgevolgd. 
14. Alle truien welke aan het eind van de etappedag worden uitgereikt blijven eigendom van de 

stichting KTS en worden na afloop van de etappe z.s.m. ingeleverd bij de wagen van de EHBO. 
De truien worden wel eigendom na afloop van de laatste prijsuitreiking. 

15. Rugnummers blijven eigendom van de stichting KTS en dienen na afloop van de tour te worden 
ingeleverd. Voor rugnummers welke niet binnen een week na afloop van de tour zijn 
ingeleverd, zal bij de betreffende sponsor de vervangingswaarde in rekening worden gebracht. 

16. Alle volgwagens dienen het door de stichting KTS verstrekte schild met volgnummer duidelijk 
zichtbaar te dragen. Al deze schilden blijven eigendom van de stichting KTS. Deze dienen 
uiterlijk een week na de tour te worden ingeleverd. Voor schilden welke niet binnen deze 
termijn worden ingeleverd, zal bij de betreffende sponsor de vervangingswaarde in rekening 
worden gebracht. 

17. Motorvoertuigen welke niet voorzien zijn van een door de stichting KTS uitgereikt schild met 
volgnummer, zullen als niet bij de karavaan behorende worden beschouwd en derhalve hieruit 
verwijderd worden. 

18. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie. 



GEDRAGSREGELS KLEINE TOUR STEENBERGEN 

Naar aanleiding van voorgaande jaren en in het belang van de veiligheid voor 
ons allen hebben wij gemeend, als bestuur van de Stichting Kleine Tour 
Steenbergen, een aantal regels op te stellen. De Kleine Tour moet namelijk voor 
iedereen een leuke, gezellige en sportieve week zijn. 

• Tijdens de Tourweek staat respect voor een ieder hoog in het vaandel, 
alle deelnemers dienen zich normaal en fatsoenlijk te gedragen. 

• Het is verboden om discriminerende taal te gebruiken tegen andere 
deelnemers, tourleiding, ploegleiders, medewerkers en publiek 
gedurende de hele Tourweek. Hetzelfde geldt voor ruzie maken, vechten 
of uitschelden. 

• Om de veiligheid tijdens het etapperijden te verhogen zullen de juryleden 
extra alert zijn. 

• Deelnemers mogen op onaangepast gedrag/taalgebruik aangesproken 
worden door ploegleiders, bestuursleden en medewerkers van de Kleine 
Tour. 

• Mocht een rennertje herhaaldelijk onaangepast gedrag vertonen zal er 
een gesprek plaatsvinden tussen het desbetreffende rennertje, 
ploegleiders, ouders/verzorgers en Tourleiding. Dit kan leiden tot een 
officiële waarschuwing. Een tweede officiële waarschuwing leidt 
automatisch tot einde deelname aan de Kleine Tour.   

Bestuur Stichting Kleine Tour Steenbergen. 



DANKWOORD 

Een evenement als de Kleine Tour kan uiteraard alleen maar tot stand komen, 
dankzij medewerking van velen. En veelal een medewerking die belangeloos is 
en waarvoor men niets terug wenst. Velen helpen de Kleine Tour. Wie het zijn? 
U kijkt maar rond gedurende de Tour en u ziet ze overal. Echter ook in de 
voorbereidingstijd kan vaak een beroep op iemand gedaan worden. Als je iemand 
in je dankwoord betrekt, vergeet je makkelijk iemand. En dat is nu net niet de 
bedoeling van het woordje. Toch willen we het risico lopen en willen vooral dank 
zeggen aan de volgende instanties en personen: 

• Politie 
• Afdeling Openbare werken van de Gemeente Steenbergen 
• BN/de Stem, Steenbergse Courant, KijkopSteenbergen.nl, Steenbergse Bode, 

Gazet Bergen op Zoom en SLOS, voor al de publiciteit die ze aan onze Kleine 
Tour hebben willen geven 

HARTELIJK DANK!!! 

• Alle sponsors en ploegleid(st)ers

• Alle medewerk(st)ers

• Alle adverteerders

• Pieter Abresch • Stefan Uijtdewilligen

• Ralph Vrieling 
• Rood muziekprodukties

• Peter Bruynseels 
• Dutch Music Friends

• Stefan Evers • Arco Akkermans

• Eric Zantboer • Koen Cuelenaere

• Deltacom • Zwembad de Meermin

• Leys B.V. • Maria Regina Basisschool

• Familie Lauwerijssen • De dames van de majorette



VERDER DANK AAN: 

AUTO KAR B.V. 
Voor het gratis beschikbaar stellen van de auto’s voor de organisatie, de EHBO, 

de bezemwagen en de miss-auto 

FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS B.V. 
Voor het gratis verzorgen van de foto’s van de miss 

RABOBANK ZUIDWEST-BRABANT 
Voor het schenken van de bloemen 

M’S BEAUTY 
Voor het gratis verzorgen van het kapsel, nagels en de visagie van de miss 

WWW.MUNIQUE.NL 
Voor het gratis verstrekken van de handgemaakte sieraden van de miss 

SHOEBY FASHION 
Voor het verstrekken van de kleding van de miss 

WILD STORE 
Voor het gratis verstrekken van de schoenen van de miss 

VUURWERKLAND STEENBERGEN 
Voor het gratis beschikbaar stellen van de podiumwagen en de openingsshow 

VERKAART BOUWBEDRIJF B.V. 
Voor het schenken van de vaantjes 

VAN GILS AUTOSCHADE B.V.  
MADRI INSTALL SERVICE B.V. 
Voor het schenken van de taarten 

VERBEEK BOOMKWEKERIJEN B.V. 
Voor het gratis vervoeren van de dranghekken 

RETAIL PLATFORM STEENBERGEN 
Voor het gratis beschikbaar stellen van de waardebonnen 

FAMILY STEENBERGEN 
Voor het schenken van de friet en snacks 

VERDER DANK AAN: 

TAMOIL 
Voor het gratis beschikbaar stellen van de brandstof voor de organisatie, de 

EHBO, de bezemwagen en de miss-auto 

VATO MODA 
Voor het schenken van de 1e prijs bij de jongens 

DR. STICKER 
Voor het gratis verstrekken van de jubileumstickers 

BOEKHANDEL VERMEULEN 
Voor het gratis beschikbaar stellen van de waardebonnen 

SPORTPRIJZEN TOTAAL 
Voor het schenken van de jubileummedailles en versiering karavaan 

en verder allen die na het schrijven van dit dankwoord een schenking,  
in welke vorm dan ook, hebben gedaan. 

HARTELIJK DANK!! 
BESTUUR KLEINE TOUR 



PROGRAMMAOVERZICHT 50e KLEINE TOUR 
5 augustus tot en met 10 augustus 2019 

Maandag 5 augustus 2019 
12.30 uur: Verzamelen en fietsen keuren bij Zwembad de Meermin 
13.30 uur: Start Meerkamp 
16.30 uur: Einde meerkamp en uitreiking rugnummers en reglementen 
18.30 uur: Opstellen van de ploegen in de Seringenlaan 
18.45 uur: Vertrek rondrit  
19.25 uur: Aankomst op de Markt. Aansluitend officiële opening van de  

50e Kleine Tour op de Markt 
Aansluitend: Start alternatieve koppelwedstrijd op de Markt 
21.00 uur: Prijsuitreiking op de Markt 
22.00 uur: Sponsor-, ploegleiders- en medewerkersvergadering  

Dinsdag 6 augustus 2019 
09.00 uur: Sprint in de Van Gaverenlaan  
11.00 uur: Vertrek vanaf de Van Gaverenlaan naar Welberg, Moerstraten, 

Wouw, Wouwse Plantage, Essen (België), Nispen, Roosendaal, 
Kruisland en Oud Gastel 

16.37 uur: Aankomst in Steenbergen 
19.30 uur: Prijsuitreiking op de Markt 
21.00 uur: Sponsor-, ploegleiders- en medewerkersvergadering 

Woensdag 7 augustus 2019 

09.00 uur: Behendigheidsrit in de Oudlandsestraat 
11.30 uur: Vertrek etappe naar Dinteloord, Heijningen, Willemstad, Helwijk, 

Oude Molen, Fijnaart, Stampersgat en Kruisland 
17.30 uur: Aankomst in Steenbergen 
Aansluitend: Prijsuitreiking op de Markt 
18:30 uur: Sponsor-, ploegleiders- en medewerkersvergadering 
21:00 uur: Reünie in café-zaal De Joosse 

Donderdag 8 augustus 2019 
10.00 uur: Vertrek etappe naar De Heen, Sint Philipsland, Oud-Vossemeer, 

Tholen, Halsteren en Lepelstraat 
14.50 uur: Aankomst in Steenbergen 
Aansluitend: Gezamenlijk eten in de Oudlandsestraat  
18.00 uur: Start tijdrit in de binnenstad 

Bekendmaking winnende nummers loterij en eventueel 
aansluitend prijsuitreiking op de Markt 

22.00 uur: Sponsor-, ploegleiders- en medewerkersvergadering 

Vrijdag 9 augustus 2019 
09.00 uur: Cyclocross op het sportpark aan de Seringenlaan 
11.30 uur: Vertrek etappe naar Heerle, Wouwse Plantage, Huijbergen, 
  Hoogerheide, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Moerstraten 
17.04 uur: Aankomst in Steenbergen 
19.30 uur: Prijsuitreiking op de Markt 
20.00 uur: Bonte discoavond in tropische sferen bij café-zaal De Joosse  
20.30 uur: Sponsor-, ploegleiders- en medewerkersvergadering 
22.30 uur: Einde bonte discoavond 

Zaterdag 10 augustus 2019 
09.00 uur: Behendigheidsrit in de Oudlandsestraat 
11.15 uur: Vertrek etappe naar Notendaal, Nieuw-Vossemeer, 

Heense Molen, De Heen en Welberg 
14.40 uur: Aankomst in de Nassaulaan 

  Bloemenhulde 
15.10 uur: Rondrit 
15.45 uur: Prijsuitreiking op de Markt 
17.45 uur: EINDE 50e KLEINE TOUR 
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