
eeuwen hebben Spaans bloed, wordt er wel 
‘s gezegd. Want Zeeuwen zijn
het kleinst van alle Nederlanders en 

donker haar komt hier het vaakst voor. En 
Zeeuwen zijn dan wel rustig en nuchter, maar als 
ze ergens in vliegen, dan vliegen ze er ook goed in.
 
Gestaald
Jo de Roo, uit het Zuid-Bevelandse Schore, is daar 
een mooi voorbeeld van. In het blad Wielersport 
in 1962 noemden ze hem ‘De Spaanse Zeeuw’. 
Vanwege z’n donkere uiterlijk en z’n explosieve 
rijstijl. Hij won dat jaar Bordeaux-Parijs, stampte 
met groot machtsvertoon alle concurrentie aan 
gort in de Ronde van Lombardije en flikte dat
een week later nog ‘s in Parijs-Tours. Het jaar 
erop won ‘ie de Ronde van Lombardije en

Parijs-Tours wéér. Niet te houden. Gestaald door 
de zuidwester wind. 
 
Zeeuwse klassieker
Zeeuwse wielerfans (en daar zijn er veel 
van) hebben het ‘t vaakst over z’n winst 
in de Ronde van Vlaanderen. Want de 
Ronde van Vlaanderen is de meest Zeeuwse 
wielerklassieker van allemaal. Vier keer won 
een Zeeuw. Vier keer - zet dat eens af tegen drie 
Franse, twee Duitse en nul Spaanse winnaars...
Die Zeeuwse winnaars, Jo de Roo, Cees Bal en 
Jan Raas (2x), hebben iets gemeen: ze koersten 
slim, vielen altijd aan, konden als geen ander 
afzien en stampten stug door, ook als ze 
alleen kwamen te zitten. Vlamingen noemen 

zulke renners met ontzag flandriens. Johnny 
Hoogerland is er een recent voorbeeld van. 
En Vlamingen die het weten kunnen, durven 
het soms hardop te zeggen: er zijn misschien 
wel meer Zeeuwse flandriens dan Vlaamse...
 
Doorstampen
Jo de Roo werd op 5 juli 2017 tachtig jaar oud. 
Al jaren organiseert Toerclub Goes rond Jo’s 
verjaardag een toertocht. In 2017 reed Jo de Roo 
voor het eerst in 28 jaar niet zelf mee. Hij is 
gevallen en dat speelt hem nog parten. Hopelijk 
duurt het niet lang meer voordat Jo de Roo, de 
Spaanse Zeeuw, gestaald door de wind, weer 
stug door kan stampen.
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eeuwen hebben Spaans bloed, wordt er wel ‘s 
gezegd. Want Zeeuwen zijn
het kleinst van alle Nederlanders en donker 
haar komt hier het vaakst voor. En Zeeuwen 

zijn dan wel rustig en nuchter, maar als ze ergens in 
vliegen, dan vliegen ze er ook goed in.
 
Gestaald
Jo de Roo, uit het Zuid-Bevelandse Schore, is daar 
een mooi voorbeeld van. In het blad Wielersport in 
1962 noemden ze hem ‘De Spaanse Zeeuw’. Vanwege 
z’n donkere uiterlijk en z’n explosieve rijstijl. Hij 
won dat jaar Bordeaux-Parijs, stampte met groot 
machtsvertoon alle concurrentie aan gort in de Ronde 
van Lombardije en flikte dat een week later nog ‘s 
in Parijs-Tours. Het jaar erop won ‘ie de Ronde van 
Lombardije en Parijs-Tours wéér. Niet te houden. 
Gestaald door de zuidwester wind. 
 

Zeeuwse klassieker
Zeeuwse wielerfans (en daar zijn er veel van) 
hebben het ‘t vaakst over z’n winst in de Ronde van 
Vlaanderen. Want de Ronde van Vlaanderen is de 
meest Zeeuwse wielerklassieker van allemaal. Vier 
keer won een Zeeuw. Vier keer - zet dat eens af tegen 
drie Franse, twee Duitse en nul Spaanse winnaars...
Die Zeeuwse winnaars, Jo de Roo, Cees Bal en Jan 
Raas (2x), hebben iets gemeen: ze koersten slim, 
vielen altijd aan, konden als geen ander afzien en 
stampten stug door, ook als ze alleen kwamen te 
zitten. Vlamingen noemen zulke renners met ontzag 
flandriens. Johnny Hoogerland is er een recent 
voorbeeld van. 
En Vlamingen die het weten kunnen, durven het 
soms hardop te zeggen: er zijn misschien wel meer 
Zeeuwse flandriens dan Vlaamse...
 

Doorstampen
Jo de Roo wordt 5 juli tachtig jaar oud. Al voor de 28e 
keer organiseert Toerclub Goes rond Jo’s verjaardag 
een toertocht. Dit jaar vindt die plaats op aanstaande 
zondag 25 juni. Voor het eerst in 28 jaar rijdt Jo de 
Roo zelf niet mee. Hij is eerder dit jaar gevallen en dat 
speelt hem nog parten.  Hopelijk  duurt het niet lang 
meer voordat Jo de Roo, de Spaanse Zeeuw, gestaald 
door de wind, weer stug door kan stampen.  
 
Meer info over de Jo de Roo Toertocht: zie 
http://www.sportzeeland.nl/ZWW6D/
programma25juni2017
Er zijn routes van 45 en 90 kilometer, inschrijven kan 
alleen op de dag zelf vanaf 9u bij Café Midcity op de 
Grote Markt in Goes (kosten € 5). Er kan gekampeerd, 
geparkeerd en gedoucht worden bij het Omnium in 

Goes.
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