
 

 
 
 
                                                                                     

2021 

 
Zondag rondje: Iedere zondag vanaf het Dorpsplein in Ulvenhout; zomerroute (04/04 
t/m 03/10) vertrek om 08:00 uur (In de wintertijd starten we om 09:00 uur). 
Alle Toertochten zijn met voorinschrijving. 
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Openingsrit   B: Jos/Kees 80km               C: Henk/Jan  70km                                 
B-start 9.00 uur. De openingsrit van de B gaat de geschiedenisboeken in als hopelijk de enige 
Rouleurs openingsrit die niet verreden kon worden in groepsverband vanwege de COVID lockdown. 
Met die wetenschap hebben Jos en Kees hun energie gestoken in de voorbereiding van de Huijbergen 
rit. 
 
C-start 9.00 uur. Dat er dit jaar geen gemeenschappelijke openingsrit mogelijk zal zijn, is inmiddels 
wel duidelijk. Dit neemt niet weg dat er wel één is uitgezet. Individueel of met 2 Rouleurs prima te 
doen. De route gaat langs de Aa of Weerijs naar Klein Zundert en Achtmaal. Via Schijf kan men dóór 
de Rucphense heide  of er om heen fietsen. Vervolgens langs “Breda internationaal airport” kortom 
Seppe, door de polders via  Etten-Leur terug naar Ulvenhout. Een tocht van ca.73 km. 
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Huijbergen              B: Kees/Jos 110km                C: Herman/Jo 85km 

B-Start 8.30 uur. Hopelijk kunnen we dit fietsjaar mooi beginnen met het rijden van deze Rouleurs 
Klassieker. Een frisse start van het nieuwe fietsseizoen door het prachtige groene soms licht 
glooiende landschap naar de Kiekenhoeve, om lekker te proeven van een boterham met hesp of kaas. 
En daarna met een goed gevoel naar huis te rijden. Meld je aan voor deze klassieker ! 
 
C-start 9.00 uur. De C-groep rijdt in ieder geval naar het Westen. Als de Belgische Corona regels het 
toelaten stoppen we in de Kiekenhoeve, anders passen de C-rijders zich aan de omstandigheden aan. 
Dat doen ze immers altijd ! Rit met voorinschrijving, 85 km. 
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Naar Noord             B: Peter/Egon 130km              C: Jo/Jan 100km   
B-start 8.00 uur. 'Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt', hoor je wel zeggen. We gaan vandaag 
zien dat het meevalt. Waan je een paar uur bovensloter en beleef de boven-Moerdijkse hoogte- en 

dieptepunten.     
 
C-start 8.30 uur. De C’s gaan onder leiding van de twee J’s een mooie toertocht noordwaarts maken. 
Jo en Jan kennende gaat dat helemaal goed komen. 
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Naar Oost      B: Marcel Schets/Ruud 140km         C: Cor/Leo 100km     
B-Start 7.30 uur. De route gaat richting het oosten, dwars door het brabantse land richting de 
lichtjesstad. We kruisen landgoed De Utrecht en schieten rakelings langs Eindhoven Airport. Op de 
terugweg horen we wellicht nog wat zingende elfjes.  
 
C-Start 8.00 uur. De rit staat op de kalender als "naar het oosten ". Dan ligt Tilburg al snel als 
obstakel in de weg. We rijden dan ook met een grote boog om Tilburg heen, linksom of rechtsom.  
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Naar Zuid                           B: Peter/Gerald 150 km     C: Frits/John 120 km  
B-start 7.00 uur. Vlaanderen is méér dan lintbebouwing, we gaan het zien vandaag. Sfeervolle 
landschappen, maar zet je schrap: toch her en der ook met Flandrien-allure. In dit 
hemelvaartweekeinde gaan wij op ons keerpunt bijna 50 meter richting de hemel, op wat bij onze 
zuiderburen een 'getuigenheuvel' heet.   
 
C-start 7.30 uur. Op 16  Mei volgen we met de C-groep Herman Gorter’s Mei (1889) ”Een nieuwe 
lente en een nieuw geluid”. We gaan diep naar het Zuiden door niet-gender-neutrale dorpen en 
gehuchten zoals HERENtals en Onze -Lieve-VROUW Olen en legen langs Oost & West Malle virtueel 
de gevulde glazen in onze dorstige kelen. 
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Ulvenhout – Gulpen         B: Jean-Paul/Harry 210 km     C: Toon/?? 150 km  
B-Start 6.00 uur. Een van de oudste ritten van de kalender en ook wel de meest unieke gaat naar Limburg. 
Vele jaren over een mooi en vertrouwd parcours en toch gaan we in 2021 proberen om de tocht nog mooier 
te maken over een gedeeltelijk nieuwe route. De voorbereidingen zijn reeds begonnen. 
 
C-start 8.00 uur. De C-groep breekt niet met de traditie en rijdt in 150 km over het vertrouwde parcours 
naar Gulpen. 
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Marathonrit           B: Ruud/Robert 230 km         C: Dick/Leo 150 km  
B-Start 6.00 uur. De Marathonrit is van oudsher een rit voor doordouwers, vroeg-opstaners (morgensterren 
zo je wil), volhouders, konditiekanjers, en welke superlatieven je nog meer kan bedenken. We zijn van plan 
weer eens naar het oosten te gaan, om ergens in de buurt van Nijmegen een kopje koffie te gaan drinken. 
En dan natuurlijk via een andere route weer naar ons eigen nest terug te keren. Een nest wat je dan extra 
zal waarderen, als je daar ‘s avonds lekker in ligt, terugdenkend aan die mooie prestatie die je toch maar 
mooi geleverd hebt. Kortom; een rit over 230 km, voor mannen en vrouwen die van zichzelf weten dat ze 
dat aan kunnen. Zorg zelf voor een fiets met een reservetankje. 
 
C-start 8.00 uur. De rit van de C-groep staat in het teken van het water en zal ons meerdere malen langs 
de boorden van de Mark voeren.  Daarbij doen we Prinsenbeek en Zevenbergen aan om ons vervolgens 
Westwaarts te brengen. Denk dan aan Standaardbuiten en Dinteloord voor een uitstapje naar "de Dintelse 
Gorsen". Mooi wandelen aldaar maar we hopen op een koffiestop aan "Benedensas" om vervolgens 
richting Steenbergen en een stuk langs de "Steenbergse Vliet"  te rijden. Was ook bekend van de vroegere 
West-Brabantroute. Stampersgat > Oudenbosch > Zevenbergen en Terheijden liggen nog steeds in het 
stroomgebied van de Mark. De C’s rijden dan via het Markkanaal en de polder boven Breda-Noord op huis 
aan. 
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Zomerrit  B: Franc/Marcel vd Voorde 115 km   C: Cor/Frits 85 km      
B-Start 7.00 uur. Het oorspronkelijke parcours van de Vuelta door West Brabant dient tegen de klok in te 
worden afgelegd. Onze Zomerrit gaat daarom met de klok mee. Het parcours van de Vuelta ligt vast. Van 
onze Zomerrit nog geen meter. We zullen rijden over bekende wegen, maar ook minder bekende. Dat is 
toch wel te zeggen. We bereiken het zomerterras na ongeveer 115 kilometers. Dat is echt zeker. 
 
C-start 7.30 uur. Onder de bezielende leiding van Cor en Frits gaan we deze ochtend het Brabant 
parcours van de Vuelta verkennen. De mooiste stukken nemen we zeker op en we zorgen dat we op tijd de 
zomer kunnen inluiden op het terras van Jeugdland. 
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Verrassingsrit  B: Verrassing ! 125 km  C: Jo/Cor 100 km  
(en de mogelijkheid om een extra kruisje te verdienen!) 
B-Start 6.30 uur.  De verassingsrit voor de B blijft tot op 8 augustus een mysterie. Zowel de route als 
wegkapitein en buddy blijven een verassing ! 
 
C-start 7.30 uur. Een verrassingsrit betekent dat je vooraf niet weet waar je aan begint of waar je naar toe 
fietst. Wat geen verrassing is, is dat we uiteindelijk weer terug zijn op het Dorpsplein na ongeveer 110 km. 
Enige informatie om de spanning op te voeren: we fietsen over vaag bekende wegen naar Ossendrecht om 
bij onze zuiderburen op een toplocatie koffie te drinken. De terug weg blijft een verrassing. 
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Heuvelrit   B: Ruud/Robin 130 km  C: Leo/John 115 km      
B-Start 6.00 uur. Na een jaar lang voornamelijk rondjes in de buurt van Breda gereden te hebben is het fijn 
dat we weer eens de grens over gaan. Hou je van een bergverzetje dan is dit een aanrader voor jou. We 
maken een heuveltocht met de nodige klimkilometers in het noordelijk deel van de Ardennen. Met eigen 
auto’s rijden we naar het vertrekpunt in de buurt van Luik om dan met gelijkgestemden over een lengte van 
zo’n 130 km’s heuvels op en af te rijden. Gewoon weer even voelen hoe het is om staand op de pedalen 
jezelf in het zweet te rijden.  
 
C-start 8.00 uur. Heuvels zoeken voor/met de C-groep. Best een uitdaging. We rijden een rit van 115 km 
naar het westen met 230 hoogtemeters. De ervaren tourrijders weten dan wel waar het gaat gebeuren. 
Voor de minder ervaren evengoed een mooie uitdaging. 
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Sluitingsrit             B: Gerald/Robert 80 km        C: Dick/Jan  70 km                
B-Start 8.00 uur. De gebruikelijke afsluiting van het seizoen met een gebruikelijk rondje “Rundum Hause” 
en daarna bijpraten over het voorbijgevlogen toerseizoen. Tsja, de huidige tijd leert ons dat verwachtingen 
niet altijd uit komen. Maar laten we optimistisch blijven aangaande een mooie afsluiting van een mooi 
seizoen en de gelegenheid om daar gezamenlijk over te mijmeren. We hebben nog even de tijd om er iets 
moois van te maken,  
 
C-start 8.00  uur. De C’s sluiten het seizoen af met een mooie ronde via de fietsbrug bij de haven van 
Zevenbergen. Daarna wordt koers gezet richting Wagenberg en Terheijden. Via Teteringen en Oosterhout 
weer terug naar het Bosuilendorp. 
 



  

12 SEPT 

Clubkampioenschap start 8:30. (en de mogelijkheid om een extra kruisje te verdienen!) 
Dit jaar voor het eerst later in het seizoen. Hopelijk zijn veel van onze leden in topvorm en hebben ze zin 
om hun krachten één maal per jaar met elkaar te meten. Allen op eigen niveau want uiteindelijk blijft 
meedoen altijd belangrijker dan het winnen. Afzonderlijke start van de B’s en de C’s en we hopen van 
ganser harte dat we een aparte groep hebben van de dames ( minimaal 6).  Als je niet meefietst, kom 
dan aanmoedigen.  Na afloop samen napraten onder genot van een drankje. Nadere berichten hierover 
volgen. 

  

26 NOVEMBER 
 
Algemene Ledenvergadering, Jeugdland Ulvenhout, aanvang 20:00.  
 

 

Club info 

 

Email: rouleurs@gmail.com                                 Website: www.rouleurs.nl  
 
 

Informatie: Valkenierslaan 352, 4834CP Breda – 076-5210222 
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DE REGELS VAN DE ROULEURS: 
 
 

➢ De activiteiten van Wielervereniging Rouleurs Ulvenhout staan alleen open voor leden. Gastrijders mogen 
na aanmelding bij het bestuur slechts één keer aan een toertocht deelnemen ter kennismaking. 

 
➢ Wielervereniging Rouleurs Ulvenhout is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie, zodat alle leden 

een NTFU lidmaatschap hebben en van de hieruit voortvloeiende rechten gebruik kunnen maken. 
 
➢ Zowel bij het deelnemen aan toertochten van de Rouleurs als het meerijden met het zondagse rondje zijn 

leden verplicht clubkleding te dragen. Zonder clubkleding dient men achter aan te sluiten. 
 
➢ Ieder lid is verzekerd volgens de voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in de combinatieverzekering die de 

NTFU voor ToerFietsKaart-houders heeft afgesloten bij Meijers Assurantiën te Amsterdam. Deze verzekering 
omvat onder meer een Algemene Aansprakelijkheidsverzekering, Fietsverzekering en 
Ongevallenverzekering. 

 
➢ Zowel bij toertochten als bij het zondagse rondje dient er twee aan twee gereden te worden. Indien de groep 

groter is dan veertig rijders zal de groep gesplitst worden, zodat passerende auto’s zonder al te grote risico’s 
langs de groepen kunnen rijden. Veiligheid staat voorop tijdens onze tochten. 

 
➢ Het zondagse rondje is een gewone clubactiviteit zodat leden in ‘gesloten formatie’ dienen te rijden. Niet-

leden zullen dus ACHTERAAN moeten sluiten. Zij dienen hier vriendelijk toe verzocht te worden. 
 
➢ Tijdens toertochten wordt gebruik gemaakt van fluitsignalen: Eén maal fluiten betekent linksaf, tweemaal 

fluiten is rechtsaf, meerdere malen fluiten duidt op naderend gevaar. Luisteren en opletten dus! 
 
➢ Ten behoeve van de veiligheid op de weg moeten er signalen (door)gegeven (roepen of handgebaren) 

worden. Wie voorop rijdt heeft immers een beter overzicht dan zij die achter in het peloton rijden. 
 
➢ Bij het deelnemen aan clubactiviteiten is het dragen van de helm verplicht. 
 
➢ Zorg ervoor dat je conditie goed is als je aan langere toertochten deelneemt. Dat rijdt niet alleen prettiger 

maar is bovendien veiliger en zeker niet alleen voor jezelf. 
 
➢ Tijdens toertochten rijdt er altijd een volgwagen mee voor handbagage en reservespullen. Wie panne krijgt 

tijdens een toertocht moet in de volgwagen plaats nemen. Alleen in geval van een lekke band kan ter 
plaatse een reservewiel gestoken worden. Het is uitgesloten de volgwagen op te houden voor andersoortige 
reparaties. Zorg er samen voor dat het contact met het peloton niet verloren gaat.  

 
➢ In principe wordt er bij alle weersomstandigheden gereden. Mocht er onverhoopt toch aanleiding zijn de tocht 

af te gelasten dan wordt deze beslissing pas bij het vertrek genomen. Als het weer daar aanleiding toe geeft 
kan een toertocht eventueel ingekort worden. 

 
➢ Voor alle clubactiviteiten op de openbare weg geldt: houd je te allen tijden aan de verkeersregels. 
 
➢ Wedstrijden worden op de openbare weg gehouden, houd dus altijd rekening met overig verkeer. 
 
➢ Zowel aanmelding als uitschrijving van het Rouleurs lidmaatschap dient schriftelijk (of per Email) bij het 

secretariaat (zie voorzijde kalender) te gebeuren. 
 
➢ Voor de trouwe deelnemers worden (super) toerprestiges in het vooruitzicht gesteld: 
 Toerprestige: Iedereen die minimaal alle ritten -op twee na- rijdt, ontvangt deze trofee. 
 Super toerprestige: voor diegenen die alle B-toertochten (dan wel C-tochten) uitrijden.  
 Er mag één rit geruild worden voor deelname aan het clubkampioenschap of de verrassingsrit. 
 


