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Voor actuele wielerinformatie:

https://www.youtube.com/c/TourdeTietema/videos
Kopij voor het volgende clubblad voor 18 oktober 2022 inleveren !
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Van het
bestuur
Kledingnieuws
Uitverkoop oude kleding: 50% korting
Omdat we volgend jaar een nieuw tenue krijgen gaat de restant
voorraad van de oude kleding weg voor de helft van het geld. Het
betreft een restant, dat betekent dat niet alle maten nog op voorraad
aanwezig zijn. Hierbij geldt, ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ en
OP=OP. Heb je interesse, neem dan contact op met Hartmut Schoof.
Denk eraan: tot het einde van het seizoen is het verplicht voor iedereen
om in de huidige clubkleding te blijven rijden!!
Uitreiking nieuwe kleding
Van bijna alle leden hebben we inmiddels de maten. Dat betekent dat
de nieuwe kleding besteld gaat worden als er een nieuw ontwerp
gemaakt is door Bioracer. Als bestuur vinden we het erg belangrijk dat
we als groep goed zichtbaar zijn in het verkeer. Bij het nieuwe ontwerp
zal daarmee rekening worden gehouden.
Zoals eerder is vermeld ontvangt ieder actief lid van de vereniging
gratis één truitje met korte mouw, één korte fietsbroek en één fietsjack
met lange mouwen. Overige kledingstukken kunnen later bijbesteld
worden tegen kostprijs. Als het nieuwe kledingpakket binnen is tegen
het einde van het jaar kunnen deze worden afgehaald bij Hartmut
Schoof in Roermond.
Geen nieuwe truien clubkampioenen
Vanwege een nieuw productieproces bij Bioracer is het erg duur
geworden om voor de clubkampioenen aparte truien te laten maken.
Dat betekent dat de clubkampioenen van 2022 volgend jaar jammer
genoeg geen trui krijgen. Uiteraard zullen ze zoals gebruikelijk wel een
andere onderscheiding ontvangen tijdens de jaarvergadering.
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Vanaf volgend jaar nog maar 50 euro contributie
Op de Algemene ledenvergadering van 5 maart j.l. hebben de leden
beslist om vanaf 1 januari 2023 geen lid meer te willen zijn van de
NTFU. Hierdoor gaat de contributie omlaag van 75 euro naar 50 euro.
(svp bij automatisch betalen dit tijdig aanpassen).
Bij het vervallen van het NTFU lidmaatschap vervalt ook het
lidmaatschap van de daarbij behorende fietsverzekering. Iedereen kan
zich hiervoor zelf verzekeren, de regels en voorwaarden zijn hetzelfde
als ze zijn, als je via de vereniging verzekerd zou zijn. Ik heb e.e.a.
nog eens nagevraagd waarop zij mij het hieronder staande hebben
laten weten.
LIDMAATSCHAP NTFU EN VERZEKERING
Bij een lidmaatschap van de NTFU ben je verzekerd tot een bedrag
van maximaal € 1000.- voor schade aan je fiets/fietsen ontstaan tijdens
het fietsen.
Dit is bij een lidmaatschap via een vereniging of een lidmaatschap
rechtstreeks bij ons ( individueel ) gelijk.
Eigenlijk zit er geen verschil in lidmaatschap . Je bent lid of via een
vereniging of rechtstreeks bij ons maar verder zit er geen verschil in
lidmaatschap.
De vereniging draagt voor een hoofdlid af € 37,54 en berekent een
lidmaatschap door aan het lid. Het bedrag wat doorberekend wordt
aan het verenigingslid is een vrij bedrag. Elke vereniging mag dat zelf
bepalen wat ze vragen voor een hoofdlidmaatschap Het individuele
lidmaatschap kost € 42.50 per kalenderjaar en dit lidmaatschap wordt
rechtstreeks aan ons betaald.
Het verzekerd bedrag van de schadeverzekering van € 1000.- is gelijk
met beide lidmaatschappen. En er zijn ook geen andere voorwaarden.
NTFU leden ( of via vereniging lid of rechtstreeks bij ons ) kunnen een
extra fietsdekking aanvragen. Een extra dekking loopt niet via de
vereniging maar wordt rechtstreeks bij de NTFU afgesloten. De kosten
van deze extra dekking worden dan rechtstreeks aan de NTFU
betaald.
NB. TWC zal in deze geen partij zijn. Als je lid wilt blijven van de NTFU
zul je dit zelf moeten aanvragen.
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“elke zondag open van
10 -17 uur”

Aangemeld als nieuw lid:

Maurice Bertjens
Jos Evertz

We wensen hen veel fietsplezier bij onze vereniging!
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Wij feliciteren de jarigen van september en oktober !

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wim Diesch
René Dormans
Jos Evertz
Jac Heinrichs
Jan Leenen
John Nissen
Jan Rieken
Caspar Schmitz
Joop Schwanen
Piet Vrancken

En dat ze nog láng mogen fietsen!!! Hiep, hiep, hiep…, Hoera!
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De vragen aan Marco vd Schoor
1. Wat is je geboorteplaats?
Kaatsheuvel, welbekend van De Efteling (en nee, ik geloof niet (altijd) in
sprookjes…).
2. Wat is / was je beroep?
Ik ben kwaliteitsmanager bij Verasol, producent van veranda’s en tuinkamers.
3. Wat is je favoriete drank?
Zeker in de zomer ga ik voor een heerlijk witbiertje. Maar als ik kijk naar wat ik
het meest drink op een dag moet ik zeggen: water…
4. Wat is je favoriete kleur?
Waarschijnlijk vrij standaard, maar: blauw.
5. Wat eet je het liefst?
Ik ben een makkelijke eter, heb dan ook niet veel voorkeuren. Maar voor
Italiaans ijs kun je me ’s nachts wakker maken.
6. Wat is je favoriete restaurant?
Hier kan ik maar een antwoord geven: Rura in Roermond. Nog een vrij nieuw
restaurant en een absolute aanrader (en dat is niet alleen omdat mijn dochter
daar werkt!).
7. Wat is je favoriete koffiestop?
Ik drink geen koffie, dus……ehhh…
8. Heb je een huisdier?
Ja. We hebben een kat en twee cavia’s. Allemaal mannetjes. Zoals mijn
dochters zeggen, “om het damesgehalte in mijn gezin te compenseren”.
9. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Ik vind skiën echt heerlijk! Een week echt afschakelen, heerlijk bezig zijn in de
buitenlucht, schitterende omgeving en ’s avonds genieten van lekker eten en
drinken. Sinds een aantal jaren gaat mijn middelste dochter mee en vorig jaar
is ook de jongste mee geweest. Super leuk. In de zomer gaan we dan wel met
het hele gezin op vakantie. Om de gemoederen een beetje rustig te houden
het ene jaar naar zee (voor de dames) en het andere jaar naar de bergen
(voor mij). Welk land is dan minder van belang, al moet ik zeggen dat Italië
steeds meer de aandacht trekt.
10. Wat is je favoriete route of fietsgebied?
In de pas anderhalf jaar dat ik fiets, heb ik natuurlijk vooral veel nog niet
gezien. Maar richting het Zuiden vind ik wel erg leuk. Wat glooiend parcours,
afwisselende omgeving, mooi.
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11. Welke sport(en) heb je (of nog) beoefend?
Ik heb vooral heel lang gevoetbald. Eerst in Kaatsheuvel (DESK) en daarna bij
SVH’39 in Herkenbosch. Daarnaast getennist en snooker gespeeld. Vind veel
sporten leuk om te doen, al lukt dat niet allemaal op een beetje niveau.
12. Wat is je voorkeur van fietsmerk?
Zoals gezegd, pas anderhalf jaar op de fiets en ik rijd op een Scott. Bevalt
uitstekend, dus Scott.
13. Heb je naast het sporten nog andere hobby’s?
Wandelen, lezen, tuinieren, hapje/drankje met vrienden. Vooral niet stilzitten.
14. In wel TV programma ben je het meest in geïnteresseerd?
Geen in het bijzonder, er is niets waar ik voor thuis blijf of persé moet zien. De
Formule 1 races komen dan nog het dichtst in de buurt.
15. Wat is je favoriete zangeres of zanger?
Ik vind veel muziek leuk om naar te luisteren, zelfs hardrock of house. Maar
dan niet urenlang hetzelfde. Als ik moet kiezen ga ik toch een beetje de rock
hoek in, Pearl Jam of zo.
16. Welke sportman/ -vrouw zou je voorbeeld kunnen zijn?
Geen. Ik ben niet zo van de voorbeelden. Maar vind een uitzonderlijke
prestatie leveren wel erg mooi om te zien. Kom dan toch vooral bij de
individuele sporters uit. Maar echt een voorbeeld, nee.
17. Graag een standbeeld voor.....
“Geen standbeeld voor?” was een makkelijkere vraag geweest, dan had ik wel
wat A4-tjes vol kunnen schrijven denk ik. Nou, laat ik eens in de sport blijven:
Fabio Jakobsen. Wat hij heeft gepresteerd in de laatste Tour na de val in
Polen en de lange en zware revalidatie daarna, echt respect. De overwinning
was mooi, maar wat mij vooral raakte was de manier waarop hij 15 seconden
voor de tijdslimiet onder luide aanmoediging van zijn ploeggenoten en publiek
boven kwam op de Peyragudes. Kippenvel…
18. Als je 1 dag de baas was in Nederland wat zou je dan direct
veranderen?
Tja, wat niet? Er zijn zoveel dingen die momenteel niet goed gaan, daar zien
en lezen we dagelijks voorbeelden van. Mensen die het minder goed hebben,
soms door verkeerde eigen keuzes maar zeker ook door keuzes van
anderen. Wat zou ik voor die mensen willen veranderen… Misschien dan
maar een hele andere keuze. Waar ik echt van walg is mensen die aan
kinderen komen, iedereen weet wel wat ik bedoel. Die mensen kun je niet
hard genoeg straffen. Iedereen heeft een verhaal en er zijn overal redenen
voor, maar dit is een absolute no-go. Levenslang opsluiten in omstandigheden
zoals in bv Zuid Amerikaanse gevangenissen. Absoluut geen medelijden mee.
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Dus een plek creëren met die omstandigheden waar we die mensen (als je ze
zo mag noemen) kunt plaatsen, lijkt me een prima verandering.
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Rondje C : Windmolens
Woensdag 3 augustus 2022
Ja , dan is het woensdag 3 augustus. Weer een klassieker. En tijd om
eens met de C mee te rijden. Ten eerste daar het mijn eigen route is,
maar ook een goede test voor het Eifelweekend. Om direct maar de
vraag te stellen: ”Viel het mee? ”. Ja en nee. Blijk toch nog de
komende weken meer trainingskilometers in het Reihswald bij Kleve en
Berg en Dal te moeten maken. Ofschoon ik net een fietsweekend
achter de rug had met mijn zoon Lars, wat goed is verlopen. We
houden het er maar op dat er te weinig zuurstof in de lucht zat…..
Zeker na 11.00 uur, toen liep het kwik al op naar de 30 graden.
Om 9.00 uur vertrokken we, met de gastrenner Jos, via de Holst,
Herkenbosch, Rotenbach ri
Kempen. En ja hoor, zoals ieder jaar
komt de vraag zo na 20 km.
“Wanneer komen nu eigenlijk de
windmolens? “. Nu, zo na
Kirchhoven komen ze aan de
horizon en zijn dan niet meer
zichtbaar tot zeg maar “ na de
Poppelaar”.
Ja , want door tropische
temperatuur hebben de route wat
ingekort (kwam mij wel goed uit en
niemand merkte het….) , nu 58 km,
oorspronkelijke route 67 km ( via
Pey-Echt).
Met 12 man/vrouw hebben we
wederom genoten van de drankjes
op het terras van Vurenhof. Prima
locatie. En natuurlijk bijgekletst.
Met dank aan Frans en Jan was het weer een mooie fietsochtend.
Rinze
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Bairke jr.
Beste Bairke,
Wij zijn 2 kleindochters die zich zorgen maken
over oos opa's. Die gaan met de club fietsen in
de extreme hitte. En ouderwets als ze zijn, nog
steeds niet elektrisch. Ze moeten het in die hitte
doen met 2 bidonnetjes water terwijl de mannen
in de Tour de hele etappe door bidons aangereikt krijgen.
Dat moet anders hadden we bedacht. Geen uitgedroogde opa meer
die met holle ogen komt binnensloffen en waar oos oma de rest van de
middag en avond niets meer aan heeft. Daarom hebben wij met ons
tweeën een werkgroepje opgericht om dit te bespreken. Na een forse
brainstorm met enkele witte wijntjes erbij hadden we (nadat de fles
leeg was) ineens de oplossing: wij gaan op pad met de buut.
De C-groep waar oos opa's bij fietsen heeft na ruim 30 km. een zogenaamde bananenstop. Daar posteren wij ons dan met een grote buut
water en een gieter. Bidons kunnen daar worden bijgevuld en verhitte
personen besproeien we. Nou Bairke, dat vind je vast een geweldig
idee. Wij kunnen de volgende hittegolf niet afwachten.
Wanda Waterreus
Gerdien Grootendorst

Beste Wanda en Gerdien
Om met die gieter te beginnen: dat lijkt Bairke geen goed idee. Regelmatig komt TWC langs beregeningsinstallaties. Daar zijn ze als de
dood voor. Ze konden eens nat worden. Er word van alles gedaan om
die dingen te omzeilen. Wat die buut betreft: dat lijkt er al meer op. Een
parasolletje en waterijsjes zouden het helemaal compleet maken. En
misschien wil een plaatselijke drankenhandel H uit Linne wel wat
blikjes cola sponsoren. Als jullie dit rond hebben en in bedrijf gaan
komt Bairke de kwaliteit van de waterijsjes en de cola wel eens testen.
Uiteraard op zijn elektrische fiets.
Bairke
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De Laatste loodjes, Eifelweekend C groep!
Natuurlijk, het zijn dezelfde routes als in 2019. Maar toch nog maar
even narijden voor de zekerheid. Je weet maar nooit. Wel met de auto
want op de fiets is het in één dag wat veel van het goede ook al is
Venray niet zo ver weg.
’s Morgens al om half 9 op pad om de heen- en terugroute van het
Eifelweekend 2022 te verkennen en eventuele foutjes aan te passen.
Met drie man sterk, twee Garmin apparaten en drie telefoons gaan we
met goede moed op verkenning. Het eerste stuk verliep volgens GPS
plan en hebben we een afspraak kunnen maken bij onze eerste
tussenstop in Helenaveen op de bekende plaats. Gelijk weer door
richting Venray en na een tiental kilometers kwamen we de eerste
verrassing tegen. Geen doorgang in verband met wegwerkzaamheden,
weg afgesloten tot – geen datum. Maar wij zijn niet voor een gat te
vangen en zijn de weg toch ingereden om te kijken of we eventueel
met de fiets toch door kunnen. Na een 5 tal kilometers komen we een
vrachtauto tegen met zwaailichten die voor ons stopt, ojee. Ik uit de
auto om te vragen of we over drie weken wel door kunnen omdat onze
fiets route hier langs loopt. Tot ons genoegen
krijg ik als antwoord, “we zijn de borden aan het
opruimen dus over drie weken zal het wel open
zijn”. Gelijk weer door richting Venray en het
laatste traject tot Hotel Asteria hebben we, op
een extra lus in Geijsteren na door een
onverklaarbare routeaanwijzing en daardoor
foute afslag, verder zonder problemen kunnen
afronden. Route naar Venray: Klaar!
Eerst koffie bij het hotel en dan op zoek naar
Villa Reichswald, het restaurant voor de
tussenstop op de zaterdag route. Daar moeten
we nog voor ons bezoek afspreken. Omdat we
niet meer de gehele route van de zaterdag
hoeven te controleren zijn we via de GPS van de auto direct naar de
Reichswaldstrasse gereden in Uedem, maar doordat we via de
verkeerde kant komen aanrijden was dit niet bereikbaar. Weer terug en
via de andere kant is het uiteindelijk wel gelukt. Afspraak gemaakt en
weer terug naar het Asteria hotel in Venray.
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Dan de route naar Posterholt in de Garmin en weer op pad voor de
terug route op zondag. Toen begon de ellende pas echt. Helemaal
geen doorgang bij de Geelen betoncentrale in Wanssum. We zijn toen
weer helemaal terug gegaan en ter plekke een nieuw stuk route
gemaakt om Wanssum heen, richting Blitterswijck. Daarna is de route
goed gekeurd door de route commissie. Iets later dan half 6 en
ongeveer 350 kilometer verder is er een einde gekomen aan deze
lange en vermoeiende dag en zijn we weer thuis aangekomen. Nu
maar hopen dat het weekend met goed weer, zonder tegenslagen en
ongelukken zal verlopen. Wij hebben er in ieder geval ons best voor
gedaan. Tot de 26e augustus.

De weekendcommissie.

Sportkalender 2022
Augustus
19-11/9 wielrennen
24-28 mountainbike
25

voetbal

26

atletiek
26-11/9 volleybal
28
formule 1
29-11/9 tennis
September
1-18 basketbal
2
atletiek
4
formule 1
6
voetbal
67-8
8

voetbal
atletiek
voetbal

Vuelta (Spa)
WK, Les Gets (Fra)
Europa en Conference League
vierde voorronde
Diamond League Lausanne (Zwi)
WK mannen (Rus)
GP van Belgie
US Open, New York

EK (m) Tsjechië
Diamond League Brussel (Bel)
GP van Zandvoort
vrouwen, WK kwalificatie
Nederland-IJsland
Champions League, groepsfase
Diamond League Zurich (Zwi)
Europa en Conference League
Groepsfase
14

11
13-14
15
18-25
18-25
22

formule 1
voetbal
voetbal
wielrennen
roeien
voetbal

23-15/10

25
25

volleybal
formule 1
voetbal

25

atletiek

GP van Italië
Champions League, groepsfase
Europa en Conference League
WK Australië
WK Racice (Tsj)
Nation League, groepsfase
Polen – Nederland
WK vrouwen, Ned/Pol)
GP van Rusland
Nations League, groepsfase
Nederland – Belgie
marathon van Berlijn

Oktober
1
2
4-5
6
6-8
8
9
9
9
9
10-12
13
16
18-20
23

atletiek
formule 1
voetbal
voetbal
triatlon
wielrennen
formule 1
atletiek
atletiek
mountainbike
voetbal
voetbal
atletiek
voetbal
formule 1
29-6/11 turnen
25-26 voetbal
27
voetbal
30
formule 1

marathon van Londen
GP van Singapore
Champions League, groepsfase
Europa en Conference League, groepsfase
WK Ironman, Hawaii
Ronde van Lombardije (Ita)
GP van Japan
marathon van18- Chicago
marathon van Eindhoven
Bart Brentjens, Eijsden
Champions League, groepsfase
Europa en Conference League, groepsfase
marathon van Amsterdamvoetbal
KNVB beker, 1ste ronde met profclubs
GP van Amerika
WK, Liverpool (GB)
Champions League, groepsfase
Europa en Conference League, groepsfase
GP van Mexico
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week

A-route

zondag
4 september

B-route

C-route

Start:

Sporthal P’holt
Tijd: 18.30 uur
Bestemming:
Rondje dicht bij
huis
Afstand: 45-50 km.

Start:

Sporthal P’holt
Tijd: 13.30 uur
Bestemming:
Wordt ter plaatse
bekendgemaakt.

Start:

Start:

C-routes starten in september
en oktober in principe om
09.00 uur. Bij te koude
ochtendtemperaturen wordt
daags tevoren per app en
mail middagstarttijd bekend
gemaakt.

C+ routes starten

zaterdag
3 september

woensdag
31 augustus

35

Sporthal P’holt
Tijd: 09.00 uur
Bestemming:
Wordt ter plaatse
bekendgemaakt.

Sporthal P’holt
Tijd: 09.00 uur
Bestemming:
Schwaam
Route via GPS
Afstand: 60 km.
Start: Sporthal P’holt Start: Sporthal P’holt
Tijd: 09.00 uur.
Tijd: 09.00 uur
Bestemming:
Bestemming:
Wordt ter plaatse
Brachelen
bekendgemaakt.
Route via GPS /
Har
Afstand: 72 km.
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op dezelfde dag en
tijd als de C-routes.
Bestemming wordt
ter plaatse bekend
gemaakt.

week

zondag
11 september

zaterdag
10 september

Vrijdag
9 september

woensdag
7 september

36

A-route
Geen route wegens
te vroeg invallende
duisternis.

B-route
Start:

Sporthal P’holt
Tijd: 13.30 uur
Bestemming:
Wordt ter plaatse
bekendgemaakt.

C-route
Start:

Sporthal P’holt
Tijd: 09.00 uur
Bestemming:
Elmpt/de Weerd
Route via GPS
Afstand: 63 km.

EIFELWEEKEND EIFELWEEKEND
WASSERLIESCH WASSERLIESCH

EIFELWEEKEND EIFELWEEKEND Start: Sporthal P’holt
WASSERLIESCH WASSERLIESCH Tijd: 09.00 uur
(thuisblijvers:
Bestemming:
09.00 uur sporthal
Neerroute
Duivelsbos of
Route van
Venlo of rondje
Frans/GPS
Meijel
Afstand: 72 km.
Route van Sjra
90 km.)
EIFELWEEKEND EIFELWEEKEND C+ routes starten
WASSERLIESCH WASSERLIESCH op dezelfde dag en
tijd als de C-routes.
Bestemming wordt
ter plaatse bekend
gemaakt.
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week

woensdag
14 september

37

A-route

B-route

Geen route wegens Start: Sporthal P’holt
te vroeg invallende Tijd: 13.30 uur
duisternis.
Bestemming:
Wordt ter plaatse
bekendgemaakt.
Sporthal P’holt
Tijd: 09.00 uur
Bestemming:
Windraak
Afstand: 90 km.

zaterdag
17 september

Start:

zondag
18 september

Start:

Sporthal
P’holt
Tijd: 09.00 uur
Bestemming:
Wordt ter plaatse
bekendgemaakt.
Afstand: ?? km.

C-route
Start:

Sporthal P’holt
Tijd: 09.00 uur
Bestemming:
Breberen/Isenbruch
Route via GPS
Afstand: 61 km.
Start:

Sporthal P’holt
Tijd: 09.00 uur
Bestemming:
EXTRA ROUTE
met pauze:
Knooppunten
België
Route via GPS/Roy
Afstand: 104 km.

C+ routes starten
op dezelfde dag en
tijd als de C-routes.
Bestemming wordt
ter plaatse bekend
gemaakt.
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week

woensdag
21 september

38

A-route

B-route

Geen route wegens Start: Sporthal P’holt
te vroeg invallende Tijd: 13.30 uur
duisternis.
Bestemming:
Wordt ter plaatse
bekendgemaakt.
Sporthal P’holt
Tijd: 09.00 uur
Bestemming:
Kolenspoor
Route van Robert
Wilms
Afstand: 85 km.

zaterdag
24 september

Start:

zondag
26 september

Start:

Sporthal
P’holt
Tijd: 09.00 uur
Bestemming:
Wordt ter plaatse
bekendgemaakt.
Afstand: ?? km.

C-route
Start:

Sporthal P’holt
Tijd: 09.00 uur
Bestemming:
Graetheide
Route via GPS
Afstand: 64 km.
Start:

Sporthal P’holt
Tijd: 09.00 uur
Bestemming:
Witte
Stein/Meinweg
Route van Roy/GPS
Afstand: 71 km.

C+ routes starten
op dezelfde dag en
tijd als de C-routes.
Bestemming wordt
ter plaatse bekend
gemaakt.
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week

woensdag
28 september

39

A-route

B-route

Geen route wegens Start: Sporthal
te vroeg invallende P’holt
duisternis.
Tijd: 13.30 uur
Bestemming:
Wordt ter plaatse
bekendgemaakt.
Sporthal
P’holt
Tijd: 09.00 uur.
Bestemming:
Linnich
Route van Jo
Montforts
Afstand: 90 km.

zaterdag
1 oktober

Start:

zondag
2 oktober

Start:

Sporthal
P’holt
Tijd: 09.00 uur.
Bestemming:
Wordt ter plaatse
bekendgemaakt.
Afstand: ?? km.

C-route
Start:

Sporthal P’holt
Tijd: 09.00 uur.
Bestemming:
Illikhoven
Route via GPS/Har
Afstand: 64 km.
Start:

Sporthal P’holt
Tijd: 09.00 uur
Bestemming:
Rondje Venlo
Route via GPS/Frans
Afstand: 81 km.

C+ routes starten op
dezelfde dag en tijd
als de C-routes.
Bestemming wordt ter
plaatse bekend
gemaakt.
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week

woensdag
5 oktober

40

A-route

B-route

Geen route wegens Start: Sporthal
te vroeg invallende P’holt
duisternis.
Tijd: 13.30 uur
Bestemming:
Wordt ter plaatse
bekendgemaakt.
Sporthal
P’holt
Tijd: 09.00 uur.
Bestemming:
Wordt ter plaatse
bekendgemaakt.
Afstand: ?? km.

zaterdag
8 oktober

Start:

zondag
9 oktober

Start:

Sporthal
P’holt
Tijd: 09.00 uur.
Bestemming:
Wordt ter plaatse
bekendgemaakt.
Afstand: ?? km.

C-route
Start:

Sporthal P’holt
Tijd: 09.00 uur.
Bestemming:
Heinsberger Turm
Route via GPS/Har
Afstand: 60 km.
Start:

Sporthal P’holt
Tijd: 09.00 uur
Bestemming:
Ubach Palenberg
Route via GPS/Har
Afstand: 73 km.

C+ routes starten op
dezelfde dag en tijd
als de C-routes.
Bestemming wordt ter
plaatse bekend
gemaakt.
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week

woensdag
12 oktober

41

A-route

B-route

Geen route
Start: Sporthal P’holt
wegens te vroeg Tijd: 13.30 uur
invallende
Bestemming:
duisternis.
Wordt ter plaatse
bekendgemaakt.

Start:

C-route
Start:

Sporthal P’holt
Tijd: 13.00 uur.
Bestemming:
Limbricht
Route via GPS
Afstand: 62 km.

Sporthal P’holt

Tijd:

12.30 of 13.00 uur

Bestemming: Afrijden clubkampioenschap.
A : route van Ger Schmitz, max. 65 km.
Tijd: 12.30 uur
Bestemming: Afrijden clubkampioenschap.
B : route van Ger Schmitz, max. 65 km.
Tijd: 12.30 uur
C: Bestemming: Afrijden clubkampioenschap
Route van Frans van den Brekel. Afstand: 50 km.
Tijd: 13.00 uur
C+: Bestemming: Afrijden clubkampioenschap
Route van Wim Diesch/jos Nacken . Afstand: 50 km.
Tijd: 12.30 uur

zaterdag
15 oktober

Na afloop bekendmaking

Clubkampioenen A, B en C 2022
Tijd: 15.00 uur ( dit gaat ook door bij slecht weer wanneer
er niet gefietst kan worden)
Koffie en vlaai in de sporthal.
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