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OVER MICHEL STOLKER, DE ZUILENSE DEELNEMER AAN

DE TOUR DE FRANCE
Michel Stolker werd als zevende telg van de familie geboren in Zuilen op
29 september 1933. De woning stond aan de Daalseweg en was van het type
twee-onder-een-kap. Zij werden bewoond door twee families Stolker
waarvan Michel’s gezin de rechtzijde bewoonde. De vader van Michel had
hier zijn hoveniersbedrijf. De linkerhelft van het pand werd de boerderij
van Michels oom.
Tijdens de geboorte van Michel is zijn vader ernstig ziek. Al heel jong voelt Michel zich
niet echt gewenst thuis. Mede door het drukke leven, zowel op het land als in het grote
gezin, waren zijn ouders slecht in staat om hem de liefde te geven die hij nodig had.
Geheel eigen aan de tijd van toen werd er veel buiten gespeeld. Een van de jongens uit
de buurt waarmee hij regelmatig optrekt is Leen van den Heuvel uit de De Bazelstraat
aan de overkant van de Daalseweg. Samen bouwen zij van het afval dat gedumpt werd
op de vaaltschuiten in de Vecht hun eerste fietsen en racen hun eerste wedstrijdjes.
.

De schooljaren van
Michel Stolker
Uit zijn jeugdperiode herinnert
Michel zich dat hij met broer en
vriendjes viste naar snoek, de
hengel was gemaakt van een
van de bonestaken van zijn
vaders werk.
Michels broer Theo werd lid
van een wielervereniging en
reed op een echte racefiets.
Michel jaagde op zijn gewone
fiets erachteraan (en won met
grote regelmaat!).
Michel ging in Zuilen naar de
rooms-katholieke St.-Ludgerusschool in de St.-Bonifaciusstraat. Daarvan is nog een
mooie foto bewaard gebleven.
Niet
gemaakt
door
de
gebruikelijke schoolfotograaf,
maar (in 1945!) door de leraar
lichamelijke opvoeding, de heer
Wolthers. Jan Oude Wansink
staat ook op deze foto en
schreef achterop een aantal
namen van de jongens die op de
foto te zien zijn.

diploma en ging als ‘jongste
bediende’ in loondienst bij de
N.V.
Amsterdamse
Ballast
Maatschappij ‘De Liesbosch’ te
Jutphaas.

Tijd om te trainen

Na de lagere school ging Michel
naar de M.U.L.O. (Meer
Uitgebreid Lager Onderwijs).
Hij behaalde in 1951 het

De Ronde van Goes

Dat zat er wel in, hij kon aan de
slag met wielrennen! Michel
werd Nieuweling en viel al snel
in
de
prijzen.
Na
het
wielerseizoen van 1954 ging
Michel naar een andere baan op
zoek. Hij kreeg werk bij
Laméris Instrumenten. Niet
meer als jongste bediende,
maar nu als ‘kantoor-bediende’.
op 15 april 1955 verliet hij het
bedrijf, maar kreeg ondanks de
korte tijd dat hij er gewerkt
heeft een mooi getuigschrift
mee.

het eerst gereden in 1949 en werd
beschouwd als een van de
belangrijkste
voorbereidingen
voor de Tour de France.
In 1962 werd de Midi Libre
gewonnen door Michel Stolker,
die
uiteindelijk
de
enige
Nederlander blijkt te zijn die deze
Ronde op zijn naam weet te
brengen!

In 1954 is Michel Amateur en rijdt hij
o.a. de Ronde van Goes. Die hij ook
op zijn naam weet te zetten.

De Tour de France
In 1951 als Nieuweling bij het
Clubkampioenschap van Utrecht

Michel Stolker, staand, zevende
van links

met wat geluk, als prijs een
binnenband won), en dan weer
naar huis kon rijden (op de fiets
dus!).

Michel Stolker in 1956

Michel Stolker verhuisde naar
de provincie Noord-Brabant.
De oorzaak lag in het feit dat in
de omgeving van Zuilen (te)
weinig gekoersd werd. Michel
vertelde dat het gebeurde dat
hij voor een koers in Brabant
dan vanuit Zuilen eerst naar
bijvoorbeeld Chaam moest
fietsen, daar de koers rijden (en

Ja dat weten we nou wel!

De Giro
Kom eens met iets nieuws!

De Midi Libre
De Grand Prix du Midi Libre dan?
O.K.! daar komt ie: deze wedstrijd
wordt meestal afgekort tot Midi
Libre. Het was een meerdaagse
wielerwedstrijd in het zuiden van
Frankrijk. De wedstrijd werd voor

Vaantje dat Michel kreeg na zijn
overwinning van de Midi Libre

Tentoonstelling
Graag had ik meer verteld
over onze grote Zuilense
wielrenner. Maar dat gaat
niet lukken op deze ene
pagina (ook niet op vijf of
tien!). Kom maar eens kijken
in het Museum van Zuilen,
waar we voor Michel Stolker
een fraaie tentoonstelling
hebben
ingericht.
Vrij
entree!

