
  
 

• Zondag rondje: Iedere zondag vanaf het Dorpsplein in Ulvenhout;  

• Zomerroute (03/04 t/m 02/10) 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: Kees/Kees 80km       C: Henk/Jan/Mieke/Helene  70km                                 
 
B-start 9.00 uur 
Waar gaan we naar toe zo vroeg in het jaar? Het kan nog alle kanten op, de route ligt nog niet 
helemaal vast. Het eindpunt is al wel bekend. We hopen op een gezellige samenkomst bij Jeugdland 
na de rit. Om lekker te genieten van een mooie nazit aan de door onze clubsponsors 
geregelde Brabantse koffietafel. Een klassieker om je vingers bij af te likken. 
 
C-start 9.00 uur 
Hopelijk eind februari geen lockdown sneeuw of ijs en kunnen we de openingsrit fietsen.  
De route gaat richting Zuid-Oost over bekende, minder bekende, en wellicht onbekende wegen. Zeker 
is wel dat de snelheid door de wegkapiteins in de hand wordt gehouden. Iedereen kan dus met deze C-
toertocht meefietsen! 
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Huijbergen   B: Harry/Robin 110km   C: Henk/Jan/Mieke/Helene 85km 

 
B-Start 8.30 uur 
Ook dit jaar ontbreekt onze klassieker niet aan de agenda. Een vertrouwd parcours , hopelijk zonder 
omleidingen. Altijd blijft de vraag: Wat is het mooiste gedeelte? De eerste helft op weg naar de heerlijke 
boterhammen bij de Kiekenhoeve of het tweede met een vertrek over de Kalmthoutse heide en de weg 
naar huis met Westenwind. Wind en een druppie horen erbij.   

C-start 9.00 uur 
Het is weer 2 jaar geleden dat we deze klassieker hebben gereden. In de Kiekenhoeve staan de 
boterhammen en de koffie op ons te wachten. Als we onderweg niet te veel lekke banden krijgen, zijn 
de B en C-groep gelijktijdig in Essen.  
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Naar Noord             B: Marcel/Marcel 130km        C: Leo/Jo 100km   
 
B-start 8.00 uur 
Dit jaar voert de rit naar het noorden ons in een nagenoeg rechte lijn richting een Unesco 
werelderfgoed. Als je goed telt, kun je op het noordelijkste deel van onze route 19 molens zien, die 
dagelijks een constante strijd tegen de kracht van het water aangaan. De huidige molens zijn gebouwd 
rond 1738 en draaien dus al een tijdje mee. Op de heen- en terugweg rijden we langs nationaal park 
De Biesbosch, het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Pas op, wellicht moet je nog even 
wegduiken voor een overvliegende zeearend. 

C-start 8.30 uur 
We rijden naar het Noorden. We gaan een rondje Bommelerwaard doen met de klok mee. Molens gaan 
we ook zien. Vooral de molens onder Sleeuwijk zijn bijzonder. Maar we komen meer molens tegen. 
Verder volgen we de rivieren als Boven Merwede, afgedamde Maas en Bergsche Maas. De rit is iets 
meer dan 100 km. 
 

24 

Naar Oost                 B: Kees/Ruud 140km         C: Cor/Herman 110km     
 
B-Start 7.30 uur  
De rit naar het Oosten heeft alles met hoogte te maken. Weliswaar niet veel hoogtemeters, maar toch 
enkele bijzondere hoogtepunten voor fietsers. Highlights, want we koersen richting de lichtstad. 
We doorkruisen o.a. een vergeten landgoed en de Oirschotse heide. Uiteraard voldoende vergezichten 
en misschien een kempische kasseistrook. 

C-Start 8.00 uur 
Langs deze opvallende POI's passeren wij naar het oosten en terug. Een daarvan doen we aan voor 
de koffie +. ‘als iets liefs je verlaat’, Den Brooy, ‘t Luikske, Den Overkant, Regte Heide, Flanders, De 
Gulle Brabander, Het Centrum, ‘t Draaiboompje, ijsboerinneke, ijskar ( bij mooi weer), Kampina, 
Jacobushof , De Gelagkamer, Den Horst, Ome Toon, De Nieuwe Burgt, AAP, Kloostertuin en De 
Fazant. 
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Naar Zuid   B: Marcel/Robert 150 km  C: Kees/Cor/Marjolein/Jolanda 120 km  
 
B-start 7.00 uur 
De rit naar het zuiden zal gekenmerkt worden door uiteraard wegen over beton-beton-betonplaten 
maar we komen ook op stukken waar groen en water de overhand hebben. Onderweg natuurlijk unne 
tas koffie of thee met iets erbij waarna we onze weg weer noordelijk zullen vervolgen om uiteindelijk na 
150km weer terug te zullen zijn in Ulvenhout. 
 
C-start 7.30 uur 
In het zuiden is het alweer volop koers. Wij rijden vandaag onze eigen Giro naar het zuiden. 
In een wat relaxter (C) tempo passeren we grenzen en rivieren. Lessen we onze dorst in een ander 
land. Op de terugweg genieten we van een mooie lentedag en is, terug in Ulvenhout, onze Giro etappe 
gereden. 
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Tweedaagse         B: Peter/Ruud 2x130 km     C: Leo/Toon 150 km  
 
Dit jaar verkent de tweedaagse een stuk van de Frans-Belgische grens in west-oost richting en weer 
terug. De eerste dag doorkruisen we de streek Thiérache, een streek met veel houtwallen en lieflijke 
glooiingen waar de hoogtemeters beperkt blijven. We hebben een overnachting in de stad Charleville-
Mézières aan de Maas, met zijn prachtige Place Ducale. Als je start beneden aan de Maas is, en de 
Ardennen voor de deur liggen, dan weet je het al voor de 2e dag: aan de bak voor klimwerk. Dat vraagt 
om de goede dosering, vooral ook qua inname op onze voorafgaande gezamenlijke Rouleursavond. 
 
C-start 7.00 uur 
Opnieuw naar het Noorden voor een mooie rit naar een gebied waar we met de C-groep niet zomaar 
even komen. De 150 km die er nu te gaan zijn geeft de mogelijkheid om wegen te gaan ontdekken 
waar je niet zomaar komt. Het belooft een mooie rit te worden die zeker de moeite waard is.  
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Gulpen          B: Jean-Paul/Harry 200 km     C: Toon/Jo 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 2022 proberen om de tocht nog mooier te 
maken over een gedeeltelijk nieuwe route. De voorbereidingen zijn begonnen. 
 
 
C-start 7.00 uur 
De C-groep breekt niet met de traditie en rijdt in 150 km over het vertrouwde parcours naar Gulpen. 
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Zomerrit  B: Robin/Marcel 110 km           C: Herman/Frits 85 km      
 
B-Start 7.30 uur 
Deze zomerrit zal starten richten het oosten. We zullen de B-mountains passeren, waarna we richting 
de Oirschotsche heide gaan. Mooi groen landschap zal een onderdeel van deze route zijn !  
Vanuit daar zullen we richting de Belgische Kempen afdalen wederom met zoveel mogelijk groen. 
Met eventueel zomerse temperaturen zullen we onderweg uiteraard stoppen voor een koffie met wat 
lekkers. Tevens een goed moment om de bidons te vullen. Onze weg vervolgen we richting het 
bekende Postel, langs de abdij ! Vanuit hier rijden we weer richting Ully-wood met het peloton. 
 
C-start 8.00 uur 
Onder de bezielende leiding van Herman 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 weer op tijd bij 
Jeugdland zijn om op het terras de zomer in te luiden. 
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Verrassingsrit B: Egon/Solange 125 km  C: Leo/Jo 100 km  
(en de mogelijkheid om een extra kruisje te verdienen!) 
 
B-Start 6.30 uur.   
Verrassing ! 
 
C-start 7.30 uur.  
Verrassing ! 
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Heuvelrit B: Peter/Ruud 140 km C: Henk/Jan/Mieke/Helene 115 km      
 
B-Start 6.00 uur 
Dit keer geen gedoe met uurtjes in halfslaap in een muffe auto, opladen van fietsenrekken, 
carpoolafspraken die te laat zijn, enz. En aan het einde van je fietstocht ben je ook meteen weer thuis. 
Maar een heuvelrit vanuit het Dorpsplein? Wat kan dat meer zijn dan een viaductentocht? Een heuvelrit 
telt op zijn minst één heuvel.  
 
C-start 8.00 uur  
Zo na de zomer hebben de meesten van ons de nodige kilometers in de benen en kunnen ook een 
grotere afstand aan. De wegkapiteins hebben weer een prachtige route naar en door de Biesbosch 
uitgezet. Mis het niet! 
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Sluitingsrit             B: Gerald/Kees 80 km        C: Jo/Frits  70 km                 
 
B-Start 8.00 uur 
Deze wegkapitein waagt zich niet aan een tipje van de sluier, zeker niet in deze tijden. Maar als tie 
doorgaat, dan belooft de wegkapitein dat het wederom een leuke en passende afsluiting van het 
seizoen gaat worden. Met of zonder koffie en gebak, valt nog niets over te zeggen. Is het werkelijk de 
laatste rit of volgen er nog cadeau ritten ? Enne, meerijden is altijd leuker dan van horen zeggen. 
 
C-start 8.00 uur 
Als de maïs van de velden is, rijden we nog een keer over vertrouwde wegen naar het zuiden. 
Een stukje België in, via Zundert richting Loenhout. Langs "Het Boerenijsje" naar de Vorssingersweg. 
Tot bij Minderhout en via Meersel Dreef snel op weg naar de jaarafsluiting bij Jeugdland. 
 

  

11 SEPT 

Clubkampioenschap start 8:30. (en de mogelijkheid om een extra kruisje te verdienen!) 
Na het succes van vorig jaar ook nu weer laat in het seizoen. Hopelijk zijn veel van onze leden in 
topvorm en hebben ze zin om hun krachten 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.  

  

25 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 tijde 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. 


