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twc posterholt 
Opgericht 1 maart 1973 

Jaargang 47 nr.1  10 februari 2023 

Bank: Regiobank Posterholt nr. NL 22 RBRB 0827 4928 63 
 
 

bestuur 
voorzitter   secretaris  lid 

Robert Wilms   Caspar Schmitz  Hans Kortekaas 
0475 – 330317   06-12 60 89 88   06-13111628 
voorzittertwcposterholt@gmail.com twcsecretaris@gmail.com     hans.kortekaas@hotmail.com 
 

penningmeester     lid   
Huub van Eck      Hartmut Schoof   
06-51 15 92 12    0475-403938 
penningmeestertwcposterholt@gmail.com               h.schoof@home.nl  
 
lid        lid 
Monique van Pinxteren     vacature 

06-53852562 
mvpinxteren57@gmail.com 
 

 

 
redactie/corresp.adres           kleding 

Jan Leenen  Jan Rieken      Hartmut Schoof (zie boven)  
Wittemolenweg 8  Markt 8       Kasteel Malborghstr. 9                                        
6061 EN  Posterholt 6063 AC  Vlodrop         6043 HR Roermond 
0475-401514             0475-401834                        0475-403938 
jan.twcredactie@gmail.com   j.t.rieken@gmail.com       
 

Rinze Jonkman  Pierre Mertens 
Groenstraat 28a  Sloet v.d. Beelestraat 15      www.twcposterholt.nl 
6074 EK  Melick  6045 HC Roermond       www.ntfu.nl 
0475 – 532541  0475 – 322164       janpaparazzi.wordpress.com 
rinze.twcredactie@home.nl  pierre.mertens@home.nl 
 

Voor actuele wielerinformatie: 

https://www.youtube.com/c/TourdeTietema/videos 
 
 
Kopij voor het volgende clubblad  voor 21 maart 2023 inleveren !  
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  Van het bestuur 
 

 

 

Jaaroverzicht 2022 TWC Posterholt 

Algemeen: 

Na 2 jaar coronaleed eindelijk weer eens een jaar waarin gewoon 

gefietst kon worden. Alhoewel in het begin v/h jaar nog diverse corona 

regels van kracht waren konden we toch op zaterdag 12 maart onze 

traditionele openingsrit houden met aansluitend natuurlijk koffie en 

vlaai. En dit keer waren ons ook de weergoden gunstig gezind en 

waren er maar  liefs 3 fanatiekelingen die zelfs in de korte broek van 

start gingen. Minder goed verging het 2 van onze hoofdsponsors. Zo 

brak in januari boven de zaak in het huis van Piet Daemen een zeer 

felle brand uit met naast flinke materiële schade ook emotionele 

schade die tot ver in het jaar een behoorlijke impact had op alle 

getroffenen . Verder bereikte ons het nieuws dat Ton Jöris getroffen 

werd door een ernstige vorm van kanker die door adequaat en 

langdurige behandelingen gelukkig tot een goed vooruitzicht hebben 

gezorgd. Vanuit deze kant nogmaals beterschap. 

Leden: 

Het jaar 2022 sloten we af met 76 leden waarvan 70 actieve leden, 4 

ere leden en 4 post-actieve leden. Maar helaas geen jeugdleden meer. 

Gelukkig zijn er in de loop van het jaar 3 leden toegetreden tot onze 

vereniging, tw. Maurice Bertjens, Marco van der Schoor en Jos Evertz. 

Peter Berserik is alsnog (post actief) lid gebleven. René Dormans en 

Luuk van Helden hebben hun lidmaatschap opgezegd. Jac Maessen is 

post actief lid geworden. Komend jaar is ons jubileum jaar en bestaan 

we maar liefs 50 jaar. Deze mijlpaal zullen we aangrijpen om meer 

naamsbekendheid te genereren waarbij we er vanuit gaan dat dit dan 

ook resulteert in meer leden. 
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Seizoen 2022: 

Ook dit jaar geen nieuwjaarsborrel van en met de vereniging.  Zoals 

eerder gezegd waren toen nog de corona regels van kracht. De eerste 

activiteit die wel kon door gaan was de algemene jaarvergadering. 

Deze vond plaats op zaterdag 5 maart en werd matig bezocht terwijl er 

toch zeker belangrijke agenda punten te bespreken waren. Zo werd 

o.a. besloten geen ATB tocht meer te organiseren dit omdat enkele 

belangrijke kartrekkers er mee gingen stoppen. Door het wegvallen van 

de ATB tocht werd het belang om lid te blijven van NTFU ook minder. 

Dus werd ook besloten om per 1-1- 2023 het lidmaatschap op te 

zeggen. Nadeel is wel dat leden ook niet meer verzekerd zijn via de 

NTFU, voordeel is dat de contributie daalt met 25 euro naar 50 euro 

per jaar. 

Na de eerder gememoreerde openingsrit kon er weer volop gefietst 

worden met de A – B – C en/of C+. En alhoewel we de verslagen van 

onze paparazzi verslaggever Jan Walraven node missen is toch 

gebleken uit de nabesprekingen dat er heel mooie ritten zijn verreden. 

En gelukkig zijn er ook nog andere schrijvers die ons via ons clubblad 

laten nagenieten van de diverse mooie routes. 

Om het uitzetten en verrijden van deze routes te vereenvoudigen wordt 

veelal gebruik gemaakt van fietsnavigatie. Echter ook dit moet je leren, 

gelukkig heeft een werkgroep o.l.v. Hans Kortekaas die taak op zich 

genomen om een workshop hiervoor te organiseren. Dit initiatief is 

goed aangeslagen en de avond werd goed bezocht. 

’t Laatste weekend van augustus staan de C mannen klaar voor hun 

“Eifel weekend”. En ondanks dat het dezelfde route is als in 2019 

nemen de organisatoren het zekere voor het onzekere om de routes 

enkele weken ervoor nog voor te rijden. Na enkele kleine 

aanpassingen kan er definitief vertrokken worden richting Venray. Het 

weer is alweer prachtig, hoe anders als bij de A en B groep. Dit weer 

geldt voor het gehele weekend. De deelnemers kijken dan ook terug op 
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een zeer geslaagd weekend waarbij ze zelfs een spoorweg overgang 

zelf hebben mogen (moeten) bedienen. 

Standaard inmiddels is het eerste weekend van september het A en B 

weekend, bijna ook standaard is de regen die er schijnbaar in de Eifel 

bij hoort. Desondanks is het weekend toch weer geslaagd ook al omdat 

het fijne tochten waren en omdat de zon toch geregeld op bezoek 

kwam. Zo hebben we enkele keren in de zon op een terras gezeten en 

genoten. En mijn persoonlijke ongewenste duik richting Moesel zal 

velen ook wel bij blijven. Dankzij 2 nobele redders ben ik niet 

verdronken. 

Op 15 oktober werd de laatste officiële rit verreden maar helaas was ’t 

weer, weer spelbreker althans zeker voor de A en B groep. De bikkels 

van de C waren wel gestart maar moesten hun rit ook eerder afbreken. 

De afsluiting met koffie en vlaai bij sporthal  “De Wieë” ging wel 

gewoon door en hier worden de clubkampioenen uitgeroepen en de 

nieuwe club outfit getoond. Officieel is het dan misschien de laatste rit 

van het seizoen geweest, gefietst werd en wordt er nog volop. Het zij 

op de gravelfiets, ATB fiets, spinning fiets of thuis op de tacx. Dit kan 

de gezondheid alleen maar ten goede komen. 

ATB tocht: 

Zoals besproken en besloten op de algemene ledenvergadering wordt 

er vooralsnog helaas geen ATB tocht meer georganiseerd. Wellicht dat 

in de toekomst hiervoor iets anders in de plaats komt. 

Clubkampioenen 2022: 

Dit jaar konden we ook weer clubkampioenen feliciteren, maar liefst 4 

personen. Vooraf  was al bekend gemaakt dat er geen clubkampioen 

shirts meer hieraan werden verbonden, maar de eeuwige roem blijft.  

Clubkampioen bij de A rijders is met een totaal van 31 ritten:  Peter 

Schmitz 
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Bij de B: werd  Paul Vervoort net geklopt met 1 rit door Ben Tijbosch 

met een totaal van 48 , 

En bij de C/C+ werd zowel Frans van de Brekel alsook Sjra Wassen 

kampioen met ieder 54 ritten. Alle kampioenen van harte proficiat. 

Vereniging, Bestuur en commissies: 

Tijdens de algemene ledenvergadering waren de heren Huub van Eck 

en Marco Visschers periodiek aftredend  beide heren stelden zich niet 

meer herkiesbaar. Ondanks verwoede pogingen is het bestuur er nog 

niet in geslaagd deze vacatures op te vullen. Misschien dat het 

jubileum jaar uitkomst gaat brengen. Het bestuur kwam maar liefs 8x 

bij elkaar om te vergaderen. Dit jaar werd Hartmut (en zijn vrouw) in 

het zonnetje gezet vanwege zijn vele werk en uren welke hij heeft 

verzet i.v.m.de nieuwe club tenues.  

Slot- en Dankwoord: 

Tenslotte wil ik op deze plaats bedanken onze trouwe sponsors, tw 

Jöris Timmerwerken, Sport- & Rijwielhuis Piet Daemen en Lancyr-

Visschers Assurantiën . Bij de evaluatie is gebleken dat zij tevreden 

waren met ons en wij met hun zodat we ons weer voor 3 jaar aan 

elkaar hebben verbonden.  Deze verbintenis heeft er mede voor 

gezorgd dat we het jubileumjaar ingaan met een nieuwe outfit, waarbij 

de nadruk ligt op veilige felle kleuren van de shirts. En dat is zeker 

gelukt met dank aan de kleding commissie. Verder willen wij natuurlijk 

de redactie van ons clubblad, met hun de bezorgers, de Eifel weekend 

commissie en alle andere route uitzetters bedanken. voor ieders inzet 

waardoor we weer een prachtig fietsseizoen hebben gehad. 

2022 gaat de boeken in als een jaar dat eindelijk weer eens alles 

mocht of kon. Maar in de grote  wereld is nog van alles mis en 

verafschuwen we de inval in Oekraïne, leven we mee met de 

vluchtelingen over de gehele wereld en zijn er ontelbare natuurrampen 

Maar 2022 gaat ook de boeken in als een van de zonnigste jaren ooit 

met knetter gekke sportieve ontknopingen. Laat ons het goede 

omarmen en proberen het slechte te verminderen. En zoals bij alles 
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begin bij jezelf. Laat ons samen proberen er een mooi jubileum 

fietsseizoen van te maken. 

dankjewel 

C.E.E. Schmitz, secretaris TWC  

Januari 2023, St. Odiliënberg 

 
 
 
 
 

               

  
 
 
 

 

“elke zondag open van 

10 -17 uur” 
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Van het bestuur  
Uitnodiging jaarlijkse algemene 
ledenvergadering TWC. 
 
Bij deze nodigen wij alle leden van TWC uit voor het 
bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden 
op zaterdag 25 februari 2023, aanvang 17.00 uur in zaal “Bergerac” 
Schaapsweg 24 te St. Odiliënberg. 
 
Agenda: 
1. Opening en mededelingen 

2. Presentielijst en leden mutaties.  

3. Notulen vorige jaarvergadering dd. 5 maart 2022 (zie clubblad 2 

– 2022) 

4. Jaaroverzicht 2022 door de secretaris ( zie clubblad 1-2023) 

5. Financieel jaarverslag 2022 door de penningmeester (zie 

bijlage) 

6. Verslag kascontrolecommissie  

7. Contributie 2024 

8. Bestuursverkiezing: Periodiek aftredend is Caspar Schmitz, hij 

stelt zich wederom herkiesbaar (voor nog 1 laatste periode). 

Daarnaast zijn er nog steeds twee oningevulde vacatures 

waarvan een (eventueel gedeelde) voor het 

penningmeesterschap. Eventuele (tegen) kandidaten voor deze 

vacatures kunnen zich tot 1 week voor deze vergadering 

kenbaar maken bij de secretaris. 

9. Jubileum TWC met o.a. organisatie Roerdalen Challenge 

10. Aanpassing Huishoudelijk Reglement TWC zie bijlage 

(eventuele reacties graag schriftelijk inleveren 1 week voor 

vergadering) 
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11. Clubkampioenschap of TWC-er van het Jaar zie voorstel 

12. Nieuws betreffende A-B-C(C+) groepen. 

13. Eifelweekends 

14. Rondvraag, verzoek om vragen hiervoor schriftelijk in te dienen 

bij de secretaris voor 1 maart 2023. 

15. Sluiting 

 
w.g. Caspar Schmitz, secretaris TWC Posterholt 
 
Bijlagen: 
Ad. 5: Financieel jaarverslag 
Ad. 6:  verslag kascontrolecommissie 
Ad. 9: zie voorstel Roerdalen Challenge 
Ad.10: zie bijlage 
Ad. 11: zie voorstel 

Voorstel Clubkampioenschap: 
Voorstel 1:  
Alles zo laten zoals het nu is. 
Voorstel 2: 
Voor de rijders in C/C+ groep huidige vorm van bepalen 
clubkampioenschap zo laten en voor de A / B groep een TWC-er 
v/h jaar benoemen zoals bij voorstel 3 is beschreven. 
Voorstel 3: 
Afschaffen huidige vorm van bepalen clubkampioenen en 
daarvoor 1 TWC-er v/h jaari te kiezen. Dit kiezen wordt gedaan 
d.m.v. indienen van de naam van een persoon waarvan jij denkt 
dat hij/zij voor de vereniging positief “werk” heeft gedaan. Een 
jaarlijks te benoemen commissie van 3 personen beoordeelt de 
nominaties en kiest hieruit een persoon welke zich een jaar lang 
TWC-er v/h jaar mag noemen. 
 

1) Nog bekijken welke vorm van waardering hierbij past. 
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FIETS 50 KM MEE, MET 50 JAAR TWC.  
 
Dit jaar bestaat onze fietsvereniging TWC Posterholt 50 jaar. Deze 
mijlpaal willen aangrijpen om enerzijds onze vereniging meer 
naambekendheid te geven en anderzijds mensen de gelegenheid 
geven om te ervaren hoe ’t is om in een groep te genieten van fietsen 
in een mooie omgeving. En wellicht dat hierdoor mensen lid willen 
worden van onze vereniging. 
Daarom willen we op zaterdag 18 maart 2023 vanuit alle kerkdorpen 
om 13.00 uur starten voor een 50 km ‘lange’ fietstocht op de racefiets. 
In elke dorp start een andere doelgroep met een andere gradatie (= 
gemiddelde snelheid). Zie hieronder tabel 1. Zo zal vanuit elk dorp een 
groep starten onder begeleiding van enkele leden van onze vereniging. 
Graag hiervoor jullie medewerking. Ik ben zo vrij geweest om alvast 
een indeling te maken van wie waar mee kan helpen om deze activiteit 
te laten slagen. Zie hiervoor tabel 1. Indien  je verhinderd bent dan 
graag zelf voor een vervanger zorgen. Qua werk stelt dit veel minder 
voor dan bv. Het organiseren van een ATB tocht. Dus graag een ieders 
volle medewerking. Na afloop komen we in een  sporthal “De Wieë” 
bijeen om e.e.a. te evalueren en hopelijk mensen enthousiast te maken 
om zich bij onze vereniging aan te sluiten. Dit evalueren doen we 
onder het genot van een bakje koffie (of thee) met vlaai. Als dit 
succesvol is kunnen we dit ook elk jaar herhalen. Bij slecht weer zullen 
we deze tocht verplaatsen naar een andere datum. 

Motto van de activiteit is: FIETS 50 KM MEE, MET 50 JAAR TWC 
 
Tabel 1 

Startplaats Doelgroep Gemiddelde 
snelheid 

Vrijwilligers 

Kerkplein 
Vlodrop 

Prestatieve 
groep 

Ca.>30 km/uur Robert Willms, Sjaak 
Heinrichs, Paul Vervoort, 
Fred van Helden, Ron de 
Wolf, Peter Schmitz, Dennis 
Jöris. 

Kerkplein 
Posterholt 

Hobby groep Ca.<24 km/uur Jan Leenen, Sjra Wassen, 
Frans van den Brekel, Jos 
Nacken, Jan Rieken, Piet 
Vrancken, Tjeu Walenberg. 

Kerkplein Jongeren en Ca. 26 km/uur Ralf Peters, Ron Gijsberts, 
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Herkenbosch zij die zich 
nog jong 
voelen 

Jo Montforts, Eric van der 
Varst, Daan Vossen, Wim 
Schoenmakers. 

Kerkplein St. 
Odiliënberg 

Dames Ca. 24 km /uur Inge Schmitz, Marjo 
Schmitz, Har Schmitz, 
Caspar Schmitz, Frank o/h 
Veld, Bert Hendrikx, Jos 
Schoemakers. 

Kerkplein 
Montfort 

Recreatieve 
groep 

Ca. >26 km /uur Hans Kortekaas, Ger 
Schmitz, Ben Tijbosch , 
John Vogels, Peter 
Frijsinger, Roy Faessen , 
Maurice Bertjens 

Kerkplein 
Melick 

Gemengde 
groep 

Ca. 25 km/uur  Huub van Eck, Sjra 
Maessen, Monique van 
Pinksteren, Paul Smeets, 
Huub den Rooijen, Rinze 
Jonkman, Meriam 
Schoenmakers. 

 

De eerstgenoemde (vet gedrukt) zorgt ervoor dat er iemand een route 
heeft en iemand het aantal deelnemers door geeft aan de beheerder 
van de sporthal (06-49293726). Dit i.v.m. de vlaai.  
Onderling ruilen mag. Zij die niet genoemd zijn mogen zelf uitkiezen 
waar zij mee willen fietsen.  
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EIFELWEEKEND C en C+ groep 2023 

 
Zoals al gemeld via de mail gaat het “Eifelweekend” van de C en C+ 
groep deze keer naar Boxmeer. 
We gaan met de fiets heen en terug. Voor vervoer van de bagage 
wordt gezorgd. 
Met het hotel is overeengekomen dat ingeschreven kan worden  
tot 1 maart.  
 
Er zijn beschikbaar: 

• Tweepersoons kamer à € 152,00 per persoon. 

• Eenpersoons kamer à € 182,00 per persoon. 
 
Het weekend vindt plaats van vrijdag 1 september tot en met 
zondag 3 september. 

 
De Baronie 
Spoorstraat 74 
5831 CM Boxmeer 
Telefoon: 0485-571345 

 
Meer informatie over het hotel 
kunnen jullie terugvinden op 
de homepage: www.debaronieboxmeer.nl 
                                              
Enkele aandachtspunten: 

• Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar € 152,-- / € 182,--. (afhankelijk 
van de gekozen kamer) 

• Hiervoor krijgt je :  2x overnachting, 2x ontbijtbuffet en 2x 
avondeten. 

• Uiterste inschrijfdatum is 1 maart 2023 !!!.      
• Meld je op tijd aan! 
• Zorg zelf voor reis- en annuleringsverzekering. 
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Attentie!! De inschrijving is pas definitief als de deelnamekosten van  
€ 152,--/€ 182,-- vóór 1 maart zijn overgemaakt op het 
rekeningnummer van TWC 
NL 22 RBRB 082.74.92.863 onder vermelding van Eifelweekend C-C+ 
2023. 
 
Aanmelden via mail bij:  jan.twcredactie@gmail.com  
of inschrijvingsformulier in de brievenbus bij  
Jan Leenen, Wittemolenweg 8, 6061EN Posterholt  
 
Vermeld ook:   

1. 06-nummer 
2. naam en telefoonnummer van een thuisblijver 
3. eventuele dieetwensen 
4. of je een 1 persoons kamer wenst. (extra kosten!) 
5. wanneer je een 2 persoons kamer kiest, met wie je eventueel 

de kamer wil delen. 
 
De werkgroep-leden hebben nu al op internet routes uitgezocht en 
zullen in het voorjaar per auto én op de fiets de routes voor gaan rijden 
en vastleggen op de navigatie, zodat er voldoende rijders zijn die de 
route ter beschikking hebben. 
 
Voorlopig programma:  (afstanden bij benadering) 
Vrijdag:  11.00 uur per fiets naar Boxmeer, 100 km. 
 Halverwege pauze. 
  Aankomst rond 16.00 uur. 

Avondeten. 
 
Zaterdag:  Ontbijtbuffet. 

10.00 uur tocht Boxmeer – Gemert – Ravenstein - 
Boxmeer. 105 km. 
Onderweg twee keer pauze. 
 Avondeten. 

 
Zondag:  Ontbijtbuffet. 

09.00 uur per fiets naar Posterholt. 90 km. 
Halverwege koffiepauze. 

  Aankomst Posterholt rond 13.00 uur. 
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Werkgroep Eifelweekend C-groep: Jan Leenen, Har Verhaeg 

 
 
 
 
Inschrijfformulier: 

Eifelweekend C-C+groep 2023 
Aanmelden via mail bij:  jan.twcredactie@gmail.com  
of inschrijvingsformulier in de brievenbus bij  
Jan Leenen, Wittemolenweg 8, 6061EN Posterholt  
 

Naam:  _________________________________ 
 
neemt deel aan het Eifelweekend op 1-2-3 september 2023. 
 
E-mail:  _________________________________ 
 
06 telnummer: _________________________________ 
 
Naam en tel.nr. thuisblijver:_______________________ 
 
Dieetwensen:__________________________________ 
 

• Wenst een 1 persoonskamer: ja / nee (gewenste keuze omcirkelen) 

 

• Voorkeur om 2 persoons kamer te delen met 
___________________________(naam andere deelnemer) 

 

Attentie!! De inschrijving is pas definitief als de deelnamekosten 

van € 152,--/€ 182,-- vóór 1 maart zijn overgemaakt op het 
rekeningnummer van TWC:    NL 22 RBRB 082.74.92.863  
onder vermelding van Eifelweekend C 2023. 

 
 
 
 
 



Start van de jubileumkaternen in de clubbladen van 
2023 te beginnen in het jaar 2013. 
Vanaf 2013 staan de verschillende tochten zeer beknopt in deze 
clubbladuitgave. De smeuïge uitgebreide beschrijvingen van de tochten  
kunt u vinden op de site van TWC! 
 

Het jaar van ons veertigjarig jubileum. 
Het jaar dat dit keer niet begon met onze traditionele 
Nieuwjaarsborrel maar in het teken stond van diverse 
jubileumactiviteiten. 
Op 10 januari om 16.30: Het jubileumboek klaar voor 
proefdruk! 
Een historisch moment voor TWC en ook voor de 
Redactie; Jan Leenen, Rinze Jonkman, Pierre Mertens 
en Jan Rieken. 
 Het resultaat is veel meer geworden dan zij verwacht 
hadden. Uit het vele materiaal ( de eerste 10 jaar 

beschreven door Jo Janssen), clubbladen vanaf 1978, interviews, bijdragen 
van  gastschrijvers en de beschikbare foto’s hebben 
we het boek samengesteld. 
 
Op zondag 3 februari stond TWC in de T.V. 
uitzending op de Lokale Omroep Roerstreek over 40 
JAAR TWC POSTERHOLT. Dit in het programma 
Sjpek mit Eier – Achtergrondinformatie door Piet 
Daemen en Wil Bruinsma.  
 

Op zaterdag 23 februari jaarvergadering. 
Lokatie zaal Roerzicht te Vlodrop. 
Aanwezig: 47 leden. Afgemeld 12 leden. 
Nieuwe website: Wil bedankt Ton daarvoor. Ook Jan Papparazzi wordt 
bedankt voor zijn bijdrages. 
 

Bestuursverkiezing 
Rinze Jonkman treedt na 10 jaar bestuursschap af. Na een aantal mensen 
benaderd te hebben is Ton van Schoote bereid gevonden om de plaats van 
Rinze in te nemen.  Wil bedankt Rinze voor zijn inzet de afgelopen  jaren. Jan 
Rieken wordt in het zonnetje gezet. Jan Rieken viel die eer volkomen 
onverwacht te beurt voor onder andere zijn 25 jaar opvullen van het 
secretariaat 

Sport is het je zo moeilijk mogelijk maken met zo makkelijk mogelijke 
spullen. 

 



 

Fietsprogramma 
2013 
Robert Wilms geeft de 
toelichting. De routes zijn 
vooral klassiekers, maar 
ook nieuwe zoals Geulhem 
en een vernieuwde  
Knooppuntenroute. 
Er staan ook enkele lange 
routes van de A op bij 
andere verenigingen. Dit 
wordt door de A-groep zelf 
geregeld. 
 

 Op 9 maart onze 
grote jubileum-
/reünieavond in 
zaal Roerzicht te 
Vlodrop.  (Aantal 
leden en partners 
118, aantal oud-
leden/  
(oud-)sponsoren +  
gasten 92.). De 
avond werd bezocht 
door maar liefst 210 
gasten en zij 
genoten zichtbaar 
van een aantal 
artiesten en 
uiteraard van de 
drankjes en hapjes. Burgemeester E. Hanselaar was speciaal aanwezig om 

een jubileumboek te onthullen en 
het eerste exemplaar in ontvangst 
te nemen van Wil Bruinsma, 
voorzitter in 2013. Een 78 
pagina’s tellende jubileumboek 
vol verhalen, foto’s en 
herinneringen aan TWC. 
 
Zij was onder de indruk van de 
vele prestaties van TWC 
Posterholt en vond het fantastisch 
dat deze vereniging een familiaire 



uitstraling had. 
In de Trompetter en OR6 werd in beeld en tekst hiervan uitgebreid verslag 
gedaan. 

Tijdens deze feestavond 
werden de 
clubkampioenen van 
2012 gehuldigd en 
uiteraard was het 
weerzien van sommige 
ouderen goed voor vele 
sterke verhalen. 
TWC Posterholt kan 
terugkijken op een 
prachtige avond met een 
geweldige opkomst. Tot 
over 10 jaar………..?  
 

 
De lenterit staat op 23 maart  op het programma; een lenterit voor de 
jubilerende 40-jarige Trim- en Wielerclub Posterholt ! Maar jubelstemming…?? 
Niks van dat alles ! Het is koud en even de neus naar buiten stekende zorgt 
ervoor dat de neusdruppel al bijna bevriest… Deze koude bij de start van het 
fietsseizoen….. nee, zoiets heeft nog geen enkele TWC-er meegemaakt. 
Rond het middaguur gevoelstemperaturen van minus 8. Start van de 
traditionele opening van het seizoen is het rondje Pierre Fonteyn, waarbij een 
eerbetoon wordt gegeven aan de reeds enkele jaren geleden overleden 
bedenker van deze route in het bijzonder en aan de andere overleden leden 
van de club in het algemeen.  
 
Een opening waarbij men zich toch wel andere weersomstandigheden had 
voorgesteld want bijeenkomst is 20 !!! (ja, twintig) minuten voor een.  Twintig 
minuten kou lijden, “pin lieje” om ook nog eens strak in het gelid te staan voor 
de fotograaf. Tja…dat strak staan zal met deze temperaturen geen probleem 
zijn !! En die foto…?? Er is weinig ruimte voor die lach en als men over 10 jaar 
naar deze foto kijkt dan zal de eerste gedachte zijn: “wat is dat voor een 
club…???” Allemaal Michelin mannetjes …!! Dat het op 23 maart 2013 bar en 
boos was en dat menigeen met 7 lagen kleding aan de start stond….dat ziet 
men in 2023 niet meer aan de hand van die foto…….. 
Er zit dus maar een ding op en dat was een wijs besluit nemen !! De 
jubileumrit werd afgelast.!! Maar dat was nog niet alles ook de geplande 
Mallorca reis van oktober werd in maart afgelast door te weinig deelnemers. 
We schrijven nu al 10 april en het wielerseizoen is nog steeds niet goed op 

Maarts weer 2013 : Je kunt wel zien en voelen dat het wielrennen in 
zwaar weer zit. 

 



gang gekomen. Na weken ijskoude dagen met een strakke noordelijke wind 
met een gevoelstemperatuur van – 5 graden Celsius wordt het eindelijk een 
beetje lente, maar wel met regen. Gevolg tot 13 april, ingekorte routes en een 
sterk wisselend aantal deelnemers. 
C route Kelpen-Oler via Thorn, Roggel, Neer en Horn via “Germaine”. 
Zaterdag 20 april, een route in de zon met frisse tegenwind bij een 

temperatuur van 12 graden in de schaduw. Wie 
ook lek rijdt maakt niet uit, het komt soms wel goed 
uit. 
Even uitblazen van de harde tegenwind, terwijl 
Wim en collega’s de lekke band door een perfecte 
samenwerking in No Time repareren. Gelukkig 
smaakte de koffie bij “Pietje” in Berg perfect, zo 
ook de  bonbons.  
Woensdag 15 mei was het weer raak,4x lek, is 
natuurlijk wel wat veel,. De route van Maan was 
prima gekozen ,gezien de weersomstandigheden. 

Rondje Kessel 65 km. met mooie  rustige wegen. Alleen iets te vochtig. Maar 
met  goede monteurs en genoeg Co2 patronen lukte het wel en het 
belangrijkste, iedereen is goed thuis gekomen. 
Ondertussen schrijven we 23 mei en is er opnieuw een dieptepunt wat het 
weer betreft. Te nat, teveel wind en daarbij dus ook nog eens veel en veel te 
koud. 

Al met al een voorjaar 
wat we nog nooit 
meegemaakt hebben. 
Sinds mensenheugenis 
of beter gezegd; sinds 
de weercijfers 
opgemeten worden (en 
dat is al meer dan 100 
jaar is het niet 
voorgekomen dat de 
temperaturen op 23 mei 
onder de 10 graden 
blijven. 
Langzamerhand werd 
het weer eind mei en  in 
juni  beter en zijn er vele 

mooie routes verreden zoals Bilzen Classic, Klimtocht Zuid-Limburg en 
Elenroute. Maar heel bijzonder was dit jaar de tochten naar het Duivelsbos. 
Waar zelfs werd gesproken over hel en verdoemenis.  
Ook in juni een extra ledenoverleg waar Piet Daemen een Jubileum-
Eifelweekend 2014 presenteerde. Dit als alternatief voor het niet doorgaan 
van de Mallorcareis. 



 
Hittegolf. 
Wat we  in het voorjaar aan zon en warmte veel te kort kwamen werd in juli tot 
in augustus ruimschoots goed gemaakt. Liefst twee maal kregen we een 
hittegolf. Maar ja dit gaat altijd gepaard met flinke “onweders” en dat hebben 
de B – en C groep op zaterdag 27 juli mogen meemaken toen zij onderweg 
waren. De C-groep kwam precies  bij het tankstation voor Grathem uit zodat 
ze daar min of meer nog droog konden binnenvluchten. Daar werden ze door 
de beheerster gastvrij ontvangen. De garage open gemaakt en vervolgens 
hadden een aantal al snel de koffie gevonden met ……een gevulde koek. 
Krantje erbij, voor even was het goed, veilig en droog toeven. De B-groep had 
echter minder geluk en kreeg de volle laag. Ze zijn daarna maar gestopt bij 
een bekende bakkerszaak in Gilrath. Als verzopen katten en druipend van het 
water vroegen ze of ze wel binnen mochten komen. Geen probleem, werden 
gastvrij onthaald en later moest er zelfs een dweil aan te pas komen omdat ze 
de hele zaak blank hadden gezet. Met allemaal een Känchen Kaffee und ein 
Kuchen kwamen ze weer bij van de ontberingen en kwam er weer wat kleur 
op de wangen en een lach op het gezicht. 
 
 Zondag  25 augustus, voor 
vertrek naar de Eddy Merckx 
Classic, werd de uitgestelde 
groepsfoto gemaakt. Dat TWC  
Postert tijdens deze route in de 
etalage gaat en reclame voor 
zichzelf gaat maken mag duidelijk 
zijn immers, meer dan 30 deelnemers (38! om precies te zijn) die vanuit 
Postert richting Roermond gaan. Bij de start in Postert (om 8.15 uur…en dat 
op zondag !!) worden de laatste rimpeltjes nog even gladgestreken, het haar 
nog even in de scheiding gelegd en wordt met een dikke 
“cheeeeeeeeeessssssss” uit alle monden allereerst een groepsfoto gemaakt 
van “40 jaar TWC  Postert”.  
 

 

Goed of slecht weer wordt niet bepaald door het weer, maar door de 
tijdsbesteding die men voor ogen heeft. 

 



Eddy Merckx Classic Roermond: Het was goed mee te maken dat TWC zich  
weer eens kon presenteren als club. Een prima zaak. Maar het was dan ook 
“een thuiswedstrijd”. Maar er waren deze dag ook min punten. En dat was niet 
alleen het weer, maar ook o.a. de route en verzorging waren duidelijk voor 
verbetering vatbaar. 
Augustus was ook  de maand van de eerste voorbereidingen voor ons 
jubileumweekend in 2014. Na genoeg aanmeldingen, vanaf juni, werd het 
hotel in Bad-Honnef bezocht en de eerste afspraken gemaakt. 

Begin september een hoogtepunt voor ons 
lid Jan Walraven. Hij greep  brons op het 
N.T.F.U.Nederlands Kampioenschap 
Toerfietsen in Asten. 
Chapeau ook omdat het voor hem de 
eerste keer was dat hij hier aan deelnam. 
De prestatie was zelfs De Gazet de 
Limburger niet ontgaan. Op vrijdag 6 
september verscheen  dan ook een 
uitgebreid interview met hem met als 
kop ”Een pietje-precies op het podium”.  
D’r Duuvelsbeusj op zaterdag 21 
september op het programma van de C-
groep. Geen  duivels 
weer op een dag dat de 
C-groep voor het eerst 
het Duivelse bos gaat 
aandoen. Voor de duivel 
niet bang ging de C-
groep van start. En het 
ging prima! Maar zoals 

eerder ook bij de B groep, kwamen zelfs gelouterde twc-ers 
te poat te staan! Het was genieten van deze Duivelse rit: TWC, lees de C-
groep, was de duivel dit keer te slim af! Dat we veel te laat thuis kwamen was 
het  zeker waard…… 
 
De laatste rit van het jaar was op zaterdag 28 september. Dat het een goede 
datum is blijkt al als men zich ‘s morgens uit de pyjama hijst en een stralend 
zonnetje iedereen tegemoet lacht. En de 18 graden onder de thermometerhut 
zorgen ervoor dat de opkomst – en dat is traditiegetrouw – erg groot is. 
Fietsen met mooi weer is natuurlijk een uitnodiging van jewelste. Máár…er is 
meer die dag. 
Bij de Wieë aangekomen is het voor sommigen net een wedstrijd en wordt vol 
op de aanval gespeeld: “op naar de vlaai..!!”. Keuze te over en de reclame 
“zeve zjmake” is hier toch wel van toepassing.  



 Na de rit van  
wordt namelijk – 
en het is goed 
dat wat dit betreft 
niet gebroken 
wordt met 
tradities – de 
clubkampioen 
van het jaar 
2013 bekend 
gemaakt. 
Wim Diesch  

werd derde (45 ritten) en Jos Evertz met 47 
deelnames ,als vice-kampioen, werd eervol tweede. Dan  wordt de spanning 
nog even opgevoerd als de voorzitter spreekt over een groot kampioen 
(letterlijk iets minder groot…), zelfs een kampioen met een internationaal 
aandoende naam (en dat wenst een club zich toch in het 40e 
levensjaar !!).  De voorzitter spreekt  over een “frans”man die de titel dit jaar 
gewonnen heeft. Om aan alle spanning een einde te maken spreekt hij 
vervolgens de memorabele woorden: “EN DE CLUBKAMPIOEN 2013 IS  met 
48 deelnames ……………   
 
FRANS VAN DEN BREKEL  !!” . 
 
Jubileumtocht ATB tocht TWC Posterholt 17 november. 



 De jarige trakteert !! 
TWC Postert is 40 jaar 
en daarbij ook nog eens 
de 25e editie van de 
ATB tocht. De mist is 
deze dag gelukkig 
opgeklaard maar de 
temperatuur blijft jammer 
genoeg steken op een 
schamele 3 graden. 
Maar voor  liefhebber de 
ideale omstandigheid om 
deel te nemen aan deze 
– zoals wij menigeen 

hoorde – “machtig mooie tocht, prima pauze plaats en goede 
verkeersregelaars, veel mensen van de organisatie in het bos bij gevaarlijke 
afdalingen of die jou de juiste route aangeven!!”.  En de liefhebbers – het 
waren er 766 !! Het 
deelnemersveld bestond 
uit sportievelingen die 
van ver  over de grens 
kwamen met deelnemers 
uit Haaren, Waldfeucht, 
Schimmert, Brunssum, 
Nuenen, Utrecht en 
Haarlem aan toe. 
 De Pauzeplaats!  Het 
lijkt, nee het ís één groot 
feestterrein… !  Hier 
wordt gekletst, gezellig 
gekletst en er wordt 
gezorgd, goed gezorgd !! 
 

 
 
 
Jubileumjaar 2013 loopt ten einde….. 
Het was een bijzonder jaar. 
 

 
 
 

Fietsen is gezond, eet meer fiets! 
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Jaarverslag 2022 van de Redactie TWC Posterholt. 
 
Gelukkig in 2022 is het ons weer, na de 
coronajaren, gelukt 8 edities van De 
Wieler-Vrienden uit te brengen. Zowel 
op papier als digitaal. 
Buiten de vaste rubrieken, zoals 
bestuursmededelingen, Bairke jr., 

Eifelweekend, de Sportkalender en niet te vergeten het 
routeprogramma, hebben we geprobeerd zo actueel mogelijk te zijn. 
Denk hierbij aan de vele verslagen over gebeurtenissen binnen de 
vereniging. Maar ook mochten we dit jaar weer “eigen werk” 
verwelkomen. Zoals o.a. de prachtige verslagen van Caspar van zowel 
van de voorbereiding als het Eifelweekend AB zelf, het verslag van de 
grote route C “Nao ’t Zuuje…” etc. Daarbij moeten we ook niet 
vergeten te vermelden het mooie afscheidsverhaal ”SOLO” van Jan 
Walraven in clubblad 1.  
Ook dit jaar heeft redactie dankbaar gebruik gemaakt van de 
bijbehorende mooie foto’s wel en niet “en route”. 
 
Maar de redactie doet meer. We zeggen wel eens we zijn “een spin in 
het web van de vereniging”. Daar bedoelen we mee de vele ‘ actieve 
links’ die we hebben binnen de vereniging; denk daarbij aan het 
bestuur, de website, de reglement-commissie, de commissie 
Eifelweekend en de routecommissie. Naast de gedeeltelijke participatie 
hierin is zeker de informatievoorziening naar de leden onontbeerlijk. 
Voor 3 van ons staan wij al meer dan 40 jaar paraat en Pierre al weer 
vanaf 2006…. ‘Zoea lang ‘t geit’….en we het vooral nog met plezier 
doen, gaan we natuurlijk in 2023 gewoon verder. 
 
Tenslotte. 
Ook de redactie staat tijdens het jubileumjaar niet stil. In 2023 komt, zie 
info  clubblad 8 2022, in ieder clubblad een speciale binnenbijlage in 
kleur  over een gedeelte van de afgelopen 10 jaar TWC. Wat we nu in 
voorbereiding hebben wordt het een heel leuke rubriek. Daarnaast 
wordt een XL versie door Hans Kortekaas op de site geplaatst. Wat 
tenslotte zal resulteren in een terugblik van 10 jaar in digitale 
boekvorm. 
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Waar we in 2023 naar uitzien is natuurlijk weer een mooi fietsjaar, de 
presentatie “in het nieuwe tenue”, dat wordt in de 7e nieuwe wielertrui 
en natuurlijk de jubileumdag op zaterdag 8 juli “50 jaar TWC”. 
 
De redactieleden: Jan Leenen, Rinze Jonkman, Pierre Mertens en Jan Rieken, januari 
2023 
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De  vragen aan  Har Verhaeg 
 
1. Wat is je geboorteplaats? 
Ik ben geboren en getogen in Obbicht waar ik tot mijn 21e jaar gewoond heb. 
 
2. Wat is / was je beroep? 
Ik ben inmiddels al bijna 7 jaar met (vroeg) pensioen en dat bevalt prima. Bij 
Phillips in Sittard heb ik een opleiding gevolgd als Fijn gereedschapsmaker en 
ben daarna 45 jaar werkzaam geweest bij achtereenvolgens, Daf, Volvo, Ned-
Car als gereedschapsmaker en later bij VDL Ned-Car als 
kwaliteitsmedewerker op diverse afdelingen. 
 

3. Wat is je favoriete drank? 
‘s Morgens eerst koffie en ik drink al heel lang (op een enkel glas wijn na) 
geen alcoholische dranken meer en kan genieten van Leffe Bruin 0%. 
 

4. Wat is je favoriete kleur? 
Dat is lastig te zeggen als je kleurenblind bent. Daardoor heb ik waarschijnlijk 
niet echt een favoriete kleur, maar gezien mijn haarkleur vind ik grijs wel mooi. 
 

5. Wat eet je het liefst? 
Ik ben een heel gemakkelijke eter en ik eet ongeveer alles, maar als ik iets 
moet kiezen dan kan ik genieten van de Griekse en de Indonesische keuken. 
 

6. Wat is je favoriete restaurant? 
Als Grieks restaurant is dat Paros in Pey-Echt en anders Restaurant La 
Diligence in Herkenbosch. 
 

7. Wat is je favoriete koffiestop? 
Ik vind het bij Gerdine en Henk in Berg wel fijn om na de rit van een lekkere 
kop koffie te genieten en nog wat kletsen over de rit die we gemaakt hebben. 
Ook bij de Vurenhof in Posterholt is het wel lekker vertoeven met (klein geluk) 
 

8. Heb je een huisdier? 
Nee, nu niet meer. We hebben ongeveer 40 jaar honden, kippen, konijnen, 
eenden, fazanten, ganzen, en geitjes gehad, maar even voor onze verhuizing 
van Maria Hoop naar Vlodrop hadden we al geen huisdieren meer. Onze 
laatste konijnen heb ik op wintersport gestuurd. Ha ha. 
 

9. Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
Door de duiksport zijn we jaren naar de Malediven op vakantie geweest, maar 
tegenwoordig komen we niet veel verder meer dan ons eigen kikkerlandje dat 
ook mooi is. Tevens vind ik het aan de Moezel ook mooi waar we dan ook 
geregeld naar toe gaan.  
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10. Wat is je favoriete route of fiets gebied? 
Vroeger was dat de Ardennen of het Eifel gebied, maar nu met wat ouder 
worden en door enkele lichamelijke problemen heb ik voorkeur voor vlakkere 
ritten die we tegenwoordig met TWC-Posterholt hoofdzakelijk maken. 
 

11. Welke sport(en) heb je (of nog) beoefend? 
In mijn jonge jaren was voetbal mijn sport, maar door knie en enkel problemen 
ben ik daarmee al op vrij jonge leeftijd moeten stoppen en heb ik een race 
fiets aangeschaft. Ook ben ik toen samen met mijn vrouw gaan duiken en 
daardoor zijn we op de Malediven terecht gekomen. Tevens trek ik graag de 
wandelschoenen aan en maken we mooie wandelingen, sinds kort zijn we 
begonnen met het alom bekende Pieterpad te lopen. 
 

12. Wat is je voorkeur van fietsmerk? 
Mijn allereerste fiets was van het merk Eroba uit Echt, daarna had ik een 
Ridley, een Koga en nu een Pinarello Dogma wat op dit moment mijn voorkeur 
heeft. Die is al bijna 9 jaar oud, wie weet in de toekomst??? 
 

13. Heb je naast het sporten nog andere hobby’s? 
Naast het sporten knutsel ik graag met hout in mijn werkplaats, tuinieren vind 
ik ook wel leuk. Ook kan ik nogal wat tijd besteden met het zoeken naar 
nieuwe fiets en wandel routes op mijn laptop, en ze daarna proefrijden of 
lopen.   
 

14. In welk TV-programma ben je het meest geïnteresseerd? 
Met name sportprogramma’s, The Masked Singer en Expeditie Robinson vind 
ik ook wel leuk. Ook kijk ik veel naar natuurseries. Maar er zijn veel te veel 
(naar mijn mening) onzinnige programma’s op tv, ik word ook een beetje moe 
van al die praatprogramma’s en reality-series.  
 

15. Wat is je favoriete zangeres of zanger? 
Ik heb een heel brede muziek keuze, maar als ik dan toch favorieten moet 
noemen dan noem ik als zangeres, Tina Turner en als zanger, Bruce 
Springsteen, Joe Cocker, Brian Adams en Freddie Mercury, of moet ik Queen 
zeggen. Soulmuziek uit de jaren 70 hoor ik ook graag. 
  
16. Welke sportman / -vrouw zou je voorbeeld kunnen zijn? 
Ik vind het geweldig wat sporters kunnen leveren, ik vind het moeilijk om 
iemand als mijn voorbeeld te noemen. Er zijn zoveel geweldige sporters op de 
wereld waar ik heel veel respect voor heb, maar toch springt Maarten van der 
Weijden er bovenuit. Wat hij gepresteerd heeft (en nog steeds doet) is 
buitenaards.  
 

17. Graag een standbeeld voor..... 
Ik ben niet zo van standbeelden, maar bij mij komt als eerste op, premier 
Rutten met een heeeeele lange Pinokkio neus. 
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18. Als je 1 dag de baas was in Nederland wat zou je dan direct 
veranderen. 
Het asielzoekersbeleid. 

 
 
 
Wij feliciteren de jarigen van februari en maart ! 

 
• Willi Cox 

• Huub van Eck 

• Ron Gijsberts 

• Guus Lumens 

• Jo Montforts 

• Jos Palmen 

• Monique van Pinxteren 

• Inge Schmitz 

• Meriam Schoemakers-Kuypers 

• Willi Thonnissen 

• Ben Tijbosch 

• Jos Willemsen 

• Maurice Bertjens 

 
En dat ze nog láng mogen fietsen!!!  Hiep, hiep, hiep…, Hoera!  
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Bairke jr. 
 
Beste Bairke, 
 
Als ik bij mijn oom langs ga zie ik daar altijd jullie 
clubblad liggen. Ik lees daar dat TWC al enige 
tijd een penningmeester zoekt en dat het niet 
bepaald storm loopt. Nu heb ik pas met het geld 
van STAP zo'n dure cursus marketing & 

advertising gedaan en kan dit nu mooi in praktijk brengen. Die 
advertising moet flitsender en eigentijdser. En dan de functiebenaming: 
dat kan echt niet meer. Anno 2023 vraag je niet om een 
penningmeester (TWC werkt toch niet meer met penningen), maar om 
een Senior Financial Consultant. Breng je het zó dan zullen de 
aanmeldingen binnenstromen. En kun je dan gelijk op pagina 1 de 
titels van de overige bestuursleden ook updaten? We leven niet meer 
in 1973. Dus Bairke, leg dat eens voor  aan jullie CEO.  
 

Penny Meesters 
 
Beste Penny, 
 

Ook Bairke heeft een flitsende titel én een duur diploma van een ietwat 
schimmige Universiteit op Sicilië. Dus wil ik wél met mijn titel worden 
aangesproken: Professore Umberto zoals het op mijn verder 
onleesbaar diploma staat. Wat je voorstel betreft: TWC is een degelijke 
club zonder kapsones en bij ons wordt iemand die over de centen gaat 
nog altijd penningmeester genoemd, we kunnen er eventueel 
Eurofoekser van maken (we gaan wel met de tijd mee). Als Umberto 
jonger was en beter met geld kon omgaan had hij zich al lang 
aangemeld. 
 
Mijn oplossing: geef aspirant-bestuursleden extra privileges zoals vrij-
stelling van kopwerk, duwtje bergop, hulp bij lekrijden en een aspirant-
Eurofoekser krijgt na afloop van de rit zijn koffie gratis. Daar moeten 
onze leden toch gevoelig voor zijn. Je mag je zelf ook aanmelden want 
Penny’s gaan meestal meesterlijk met geld om. 
 
Umberto 
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Sportkalender 2023 

FEBRUARI 

 

• 8-12: Baanwielrennen EK, Grenchen (Zwi) 

• 8-19: Biathlon WK, Oberhof (Dui) 

• 9-12: Squash NK, Amsterdam 

• 10-12: Schaatsen Wereldbeker, Tomaszów Mazowiecki (Pol) 

• 10-12: Shorttrack Wereldbeker finale, Dordrecht 

• 11: Veldrijden Superprestige Middelkerke (Bel) 

• 11-19: Tennis ABN-Amro World Tennis, Rotterdam 

• 12: American football Superbowl, Glendale (VS) 

• 12: Atletiek NK 10 kilometer, Schoorl 
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• 13-15: Shorttrack EK, Gdansk (Pol) 

• 14-18: Badminton EK gemengde teams, Aire-sur-la-Lys (Fra) 

• 17-19: Judo Grand Slam, Tel Aviv (Isr) 

• 17-19: Schaatsen Wereldbeker (finale), Tomaszów Mazowiecki (Pol) 

• 18: Atletiek WK veldlopen, Bathurst (Aus) 

• 18-19: Atletiek NK indoor, Apeldoorn 

• 19-5/3: Snowboarden WK, Bakuriani (Geo) 

• 20-26: Wielrennen UAE Tour 

• 21-5/3: Skiën WK langlaufen en skispringen, Planica (Slo) 

• 23-26: Kunstrijden NK, Tilburg 

• 25: Wielrennen Omloop Het Nieuwsblad 

• 25-26: Atletiek NK cross, Nijverdal 

• 26: Wielrennen Kuurne-Brussel-Kuurne 

MAART 

• 2-5: Atletiek EK indoor, Istanboel (Tur) 

• 2-5: Schaatsen WK afstanden, Heerenveen 

• 3-5: Darts UK Open, Minehead (GB) 

• 3-5: Judo Grand Sla, Tasjkent (Oez) 

• 4: Wielrennen Strade Bianche 

• 5: Atletiek Marathon van Tokio 

• 5: Formule 1 GP van Bahrain, Sakhir 

• 5-12: Wielrennen Parijs-Nice 

• 6-12: Wielrennen Tirreno-Adriatico 

• 8-21: Honkbal World Baseball Classic in Japan, Taiwan, VS 
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• 9-12: Paardensport Indoor Brabant, Den Bosch 

• 10-12: Shorttrack WK, Seoel (ZKo) 

• 10-17: Zeilen EK Laser, Andora (Ita) 

• 11: Schaatsen finale Marathon Cup, Leeuwarden 

• 11: Wielrennen Ronde van Drenthe (v) 

• 11-12: Taekwondo Dutch Open, Eindhoven 

• 12: Motocross GP van Argentinië, Villa La Angostura 

• 13-19: Skiën Finale wereldbeker, Soldeu (And) 

• 18-26: Curling WK vrouwen, Sandviken (Zwe) 

• 18: Wielrennen Milaan-San Remo 

• 19: Formule 1 GP van Saoedi-Arabië, Jeddah 

• 20-26: Kunstrijden WK, Saitama (Jap) 

• 20-26: Wielrennen Ronde van Catalonië 

• 22: Wielrennen Classic Brugge-De Panne 

• 22-26: Karate EK, Guadelajara (Spa) 

• 24: Voetbal Frankrijk - Nederland (EK-kwalificatie) 

• 24: Wielrennen E3 Saxo Bank Classic 

• 24-26: Judo Grand Slam, Tbilisi (Geo) 

• 25-26: Tafeltennis NK, Zwolle 

• 26: Motorsport Moto GP van Portugal, Portimão 

• 26: Wielrennen Gent-Wevelgem 

• 27: Voetbal Nederland - Gibraltar (EK-kwalificatie) 

• 29: Wielrennen Dwars door Vlaanderen 

• 31-2/4: Judo Grand Slam, Antalya (Tur) 
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Openingsritten van het seizoen 

Start: Sporthal Posterholt , Heerbaan Posterholt 

 

A + B: Witte Stein, route van Ger Schmitz, +/- 65 km. 

Tijd:  13.00 uur  

 

C: Bestemming: Route Roerdalen 

Route van Frans van den Brekel. Afstand:  55 km. 

Tijd:  13.00 uur  

 

C+: Bestemming: Route Roerdalen 

Route van Wim Diesch en Jos Nacken.  Afstand:  55 km. 

Tijd:  12.30 uur  

 

Na afloop (15.30 uur) voor A, B, C en C+ 

koffie en vlaai in het café van de sporthal. 
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Start: Sporthal 

P’holt  

Tijd:  09.00 uur 

Bestemming:  

Wordt ter plaatse 

bekendgemaakt. 

Afstand:  80- 90 

km. 
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 Nog geen route 

wegens te vroeg 

invallende 

duisternis. 

 

Start: Sporthal 

P’holt  

Tijd:  13.30 

uur 

Bestemming:  

Wordt ter plaatse 

bekendgemaakt. 

 

 

 

Start: Sporthal 

P’holt  

Tijd:  13.00 uur 

Bestemming:  

Maaseik 

Route via GPS 

Afstand: 54  

km. 
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 Roerdalen Challenge 

2023 
Fiets 50 km mee, met 50 jaar 

TWC 

 

Zie bestuursmededelingen in 

dit blad. 
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n
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Start: Sporthal 

P’holt  

Tijd:  09.00 uur 

Bestemming:  

Wordt ter plaatse 

bekendgemaakt. 

Afstand:  +/- 90 

km. 

 

 
 

C+ routes 

starten op 

dezelfde dag en 

tijd als de C-

routes. 

Bestemming 

wordt ter 

plaatse bekend 

gemaakt. 
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Nog geen route 

wegens te vroeg 

invallende 

duisternis. 

 

Start: Sporthal 

P’holt  

Tijd:  13.30 

uur 

Bestemming:  

Wordt ter 

plaatse 

bekendgemaakt. 

 

 

Start: Sporthal P’holt  

Tijd:  13.00 uur 

Bestemming:  

Broeksittard/Haagsittard 

Route van 

Via GPS/Jos Evertz 

Afstand:  56 km. 
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Start: Sporthal 

P’holt  

Tijd:  13.00 uur 

Bestemming:  

Berg aan de 

Maas 

Route van 

Robert Wilms 

Afstand:  +/- 70 

km. 

 

Start: Sporthal P’holt  

Tijd:  13.00 uur 

Bestemming:  

Sjpaorhutje. 

Route via GPS 

Afstand:  62 km. 
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Start: Sporthal 

P’holt  

Tijd:  09.00 uur 

Bestemming:  

Wordt ter 

plaatse 

bekendgemaakt. 

Afstand:  +/- 90 

km. 

 

 

 

C+ routes starten op 

dezelfde dag en tijd als de 

C-routes. 

Bestemming wordt ter 

plaatse bekend gemaakt. 
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Start: Sporthal 

P’holt  

Tijd:  18.30 uur 

Bestemming:  

Wordt ter plaatse 

bekendgemaakt. 

1e woensdagavond 

route 

Afstand:  45-50 

km. 

 

Start: Sporthal P’holt  

Tijd:  13.30 uur 

Bestemming:  

Wordt ter plaatse 

bekendgemaakt. 

 

 

 

Start: Sporthal P’holt  

Tijd:  13.00 uur 

Bestemming:  

Millen/Gangelt 

Route van 

Via GPS 

Afstand:  61 km. 
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Start: Sporthal P’holt  

Tijd:  13.00 uur 

Bestemming:  

Wordt ter plaatse 

bekendgemaakt. 

 

 

Start: Sporthal P’holt  

Tijd:  13.00 uur 

Bestemming:  

Rondje Leudal 

Route via GPS 

Afstand:  65 km. 
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Start: Sporthal 

P’holt  

Tijd:  09.00 uur 

Bestemming:  

Wordt ter plaatse 

bekendgemaakt. 

 

  

C+ routes starten 

op dezelfde dag en 

tijd als de C-routes. 

Bestemming wordt 

ter plaatse bekend 

gemaakt. 
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