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ONDER ANDERE IN DEZE UITGAVE
> BRABANTSPORT HAALDE LA VUELTA NAAR BRABANT 

 ‘HIGH IMPACT VOOR DE REGIO’
> DE RONDE VAN SPANJE

 DIT IS WAT JE MOET WETEN
> INFORMATIE OVER DE PARCOURSGEMEENTES

 VAMOS BREDA, HALDERBERGE, MOERDIJK, ROOSENDAAL, RUCPHEN, 
 STEENBERGEN EN WOENSDRECHT!

BREDA-BREDA
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De Ronde van Spanje
Dit is wat je moet weten 

La Vuelta, ofwel de Ronde van Spanje, is een wielerevenement dat 
inmiddels bekend is bij een groot publiek. Maar hoelang wordt deze 
ronde al gereden en hoe is deze ontstaan? Wij nemen je mee in de 
geschiedenis van La Vuelta. 

La Vuelta 
De Ronde van Spanje is een 
meerdaagse wielerwedstrijd 
die jaarlijks wordt gereden. 
Samen met de Tour de 
France en Giro d’Italia is 
het één van de drie ‘Grote 
Rondes’. De Ronde van 
Spanje werd voor het eerst 
gereden in 1935. De Tour 
en de Giro bestonden toen 
al zo’n dertig jaar. Na twee 

edities van de Vuelta brak de Spaanse 
burgeroorlog uit. Daardoor moesten de 
rijders vijf jaar wachten op de volgende 
editie. 
In 1941 en 1942 werd de ronde weer 
gereden. Toen was het peloton echter 
vrijwel volledig Spaans. De jaren erna 
legde de tweede wereldoorlog de Vuelta 
stil. De Ronde van Spanje kent dus een 
roerige start. Pas vanaf 1955 is de Vuelta 
écht gaan groeien. 
De ronde is tweemaal gewonnen door 
een Nederlander. 

Winnaars
De eerste winnaar van de Ronde van 
Spanje was de Belgische renner Gustaaf 
Deloor. Hij won ook de twee editie van 
de Vuelta. Voor het eerst won in 1967 
een Nederlander: Jan Janssen. 

In 1979 sleepte de Nederlandse Joop 
Zoetemelk de overwinning binnen. 
Verder won nooit een Nederlander de 
Ronde van Spanje. 
Roberto Heras behaalde vier 
eindzeges in de Vuelta en is daarmee 
recordhouder. Delio Rodríguez is de 
absoluut recordhouder als het gaat om 
etappezeges. In de jaren ’40 won de 
Spanjaard maar liefst 33 etappes. 

Truien 
Net zoals in de andere twee grote ronden, 
maakt La Vuelta gebruik van truien. 
Deze truien duiden een bepaalde stand 
in het klassement aan. Zo krijgt draagt 
de rijder die bovenaan staat in het 
algemene klassement de rode trui. De 
groene trui is bedoeld voor degene die 
bovenaan in het puntenklassement staat. 
Wanneer een rijder een eerste staat in 
een bergklassement, dan krijgt het de 
bolletjestrui. De leider in het combinatie-
klassement draagt de witte trui.

Joop Zoetemelk wint in 1979

Roberto Heras
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Delio Rodríguez

Gustaaf Deloor

Jan Janssen wint als eerste 
Nederlander de Vuelta



BrabantSport haalde La Vuelta naar Brabant: 
‘High impact voor de regio’
Brabant sterker door sport. Vandaag, morgen en overmorgen. Dat is het 
doel van BrabantSport. Deze organisatie maakt zich daarom hard voor het 
allerbeste sportklimaat van Nederland, in de breedste zin van het woord. 

Eén van de taken van BrabantSport is 
om grootse sportevenementen naar 
Brabant te halen. “Steeds opnieuw zijn 
we bezig om high impact evenementen 
naar de regio te halen. We willen graag 
zowel sportief, als economisch en 
sociaal-maatschappelijk iets op gang 
brengen”, aldus Michel Reinders direc-
teur-bestuurder van BrabantSport. Eén 
van die evenementen die BrabantSport 
naar de provincie heeft weten te halen 
is La Vuelta. De bekende, Spaanse 
wielerronde komt op 20 en 21 augustus 
door Brabant. 

Het lobbyproces om La Vuelta naar 
Brabant te brengen is al in 2016 gestart. 
“We hadden al langer het voornemen 
om La Vuelta naar Nederland te halen”, 
aldus Reinders. “Via contacten met 
Utrecht kwamen we erachter dat zij 
dezelfde ambitie hadden. Dan kun je 
de concurrentie aangaan, maar je kunt 
ook de handen ineenslaan. Dat laatste 
hebben wij gedaan.”

Normaal gesproken is de overheid altijd 
degene die evenementen zoals La Vuelta 
koopt. “Maar de laatste jaren begint er 
langzaam ervaring te ontstaan om voor 
dit soort evenementen meer samen 
te werken met het bedrijfsleven. Dat is 
bij La Vuelta ook zo. Ongeveer de helft 
van de financiering komt vanuit het 
bedrijfsleven”, aldus Reinders. “Niet alleen 
omdat we zuinig zijn op overheidsgeld, 
maar juist ook om het evenement via het 
bedrijfsleven nóg meer te laten leven in 
de provincie.” 

Volgens Michel werd er vanuit de 
meeste ondernemers in Brabant direct 
enthousiast gereageerd. “Ze waren blij 
dat La Vuelta ‘eindelijk’ naar de regio 

komt. Wielrennen zit toch wel echt in het 
Brabantse DNA. Dit is de plek waar je de 
wielergeschiedenis van de straat kunt 
schrapen.”

Mondiaal podium
De komst van La Vuelta naar Brabant 
betekent dat de provincie een mondiaal 
podium krijgt. “We zetten Brabant als 
provincie op de kaart. We pakken daarbij 
groots uit, zodat het sportief, economisch 
en sociaal-maatschappelijk rendement 
zo hoog mogelijk is.”

Op sportief gebied wil BrabantSport 
wielerfans bereiken en de fietswereld 
inspireren. Daarnaast zou de organisatie 
het liefste zien dat kinderen door het zien 
van La Vuelta ook gemotiveerd worden 
om te gaan fietsen (en/of sporten). 
Denk hierbij aan het meedoen aan 
‘Dikke Banden Races’. Daarnaast is op 
economisch gebied een evenement 
als La Vuelta goed voor de inkomsten 
van Brabantse ondernemers en de 
zichtbaarheid van toeristische trekkers 
in Brabant. Op sociaal-maatschappelijk 
vlak ziet BrabantSport dat het evenement 
een aanleiding is om allerlei projecten 

van de grond te krijgen. Er worden 
door heel Brabant allerlei activiteiten 
georganiseerd. Het is prachtig om te 
zien wat een evenement als La Vuelta 
losmaakt in Brabant”, aldus Michel. 
“Zelf draaien we in samenwerking 
met More2Win een project waarbij we 
duizend kinderen de fiets op krijgen en 
aandacht vragen voor fietsveiligheid. 
Ook organiseren we samen met Team 
Jumbo Visma door heel Brabant diverse 
Ready2Race en Dikke Banden Races 
om de jeugd warm te laten lopen 
voor fietsen. En, we ondersteunden 
Stichting Leef! Via het BrabantSport 

Fonds, zodat de Onbeperkte Vuelta 
Brabant georganiseerd kon worden! 
Een evenement waar iedereen met een 
chronische aandoening of een beperking 
aan mee kon doen. Mensen waarvoor het 
niet vanzelfsprekend is dat zij deelnemen 
aan evenementen, kregen de kans om de 
iconische Vuelta in het prachtige Brabant 
(voor een deel) af te leggen.”

La Vuelta in Brabant bestaat uit twee 
etappes. Eén etappe is op 20 augustus, 
die begint in Den Bosch en finisht in 
Utrecht. De andere route is Breda-Breda 
en komt door 14 andere Brabantse 
gemeenten. Deze vindt op 21 augustus 
plaats. Michel Reinders kijkt enorm uit 
naar het evenement. “Het is veel meer 
dan drie dagen fietsen! Het is een 
manier waarmee wij willen laten zien hoe 
Brabant echt sterker wordt door sport!”

Meer weten? 
Alles over La Vuelta Holanda lees je op 
https://www.brabantsport.nl/nieuws/bra-
bantsport-haalt-la-vuelta-naar-brabant
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Zuiderwaterlinie vormt deels decor La Vuelta
De Vuelta route van 2022 loopt dwars door Brabant, langs de Zuiderwaterlinie. 
De renners rijden 20 en 21 augustus langs deze militaire verdedigingslinie, die 
is gebouwd naar aanleiding van de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en 
Nederland. 

La Vuelta Holanda bestaat uit drie 
etappes. De renners starten in Utrecht 
op 19 augustus. Die dag vindt de eerste 

etappe (Utrecht-Utrecht) plaats. Tijdens 
de tweede etappe op 20 augustus 
rijden de renners van Den Bosch naar 

Utrecht. Op de laatste dag in Nederland 
staat Breda-Breda op de planning. De 
forten, torens, vestingwallen en andere 
schitterende bouwwerken van de 
Zuiderwaterlinie vormen de achtergrond 
voor twee van deze drie Nederlandse 
Vuelta etappes. 

Etappe twee
Tijdens de tweede Vuelta etappe op 20 
augustus komen de renners in Den Bosch 
onder andere langs Fort Crèvecoeur en 
in Heusden langs de Bromsluis, waar 
het verhaal van verdedigen met water 
aan de Zuiderwaterlinie verteld wordt. 

Etappe drie 
Op 21 augustus komen de rijders 
naar vestigingsstad Breda. Ook 
rijden ze dan door de omliggende 
Zuiderwaterlinie-gemeenten Bergen 
op Zoom, Steenbergen, Moerdijk en 
Oosterhout. Daar zien ze onder andere 
het Spanjaardsgat, waar de Nederlandse 
versie van het paard van Troje 
plaatsvond, en de verdedigingstorentjes 
van de Linie van Stenen Poppen. 

Zuiderwaterlinie 
De Zuiderwaterlinie is een unieke ketting 
van historische vestingsteden en hun 
ommeland, verbonden door het typisch 
Nederlandse verhaal van verdedigen 
met het water. Het is de oudste, langste 
én meest gebruikte waterlinie van 
Nederland. De linie loopt dwars door 
Brabant: van Bergen op Zoom tot Grave.Het Spanjaardsgat in Breda is onderdeel van de Zuiderwaterlinie

Fiesta roja! 
BRABANT KLEURT ROOD TIJDENS LA VUELTA HOLANDA

Nederlanders, en in het bijzonder Brabanders, zijn niet vies van een verkleed-
partijtje. En dat komt goed uit! Want tijdens La Vuelta Holanda kleurt Brabant 
rood. De organisatie van het evenement roept alle toeschouwers op om al je rode 
kleding en versiering uit de kast te halen tijdens de tweede en derde etappe op 
20 en 21 augustus. 

De Spaanse vlag
Geel en rood zijn de nationale kleuren van Spanje. Deze kleuren staan ook op de 
Spaanse vlag. De huidige vlag is in gebruik genomen op 19 december 1981. De 

vlag bestaat uit twee rode stroken en één gele strook. De gele strook is 
even hoog als de twee rode stroken samen. De kleuren rood 

en geel worden al sinds 1785 gebruikt op de vlag 
van Spanje en zijn gekozen omdat volgens 

koning Karel III deze kleuren op 
zouden vallen.
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Het is inmiddels alweer 55 jaar geleden dat Jan Janssen La 
Vuelta won. Als eerste Nederlander wist hij de Ronde van 
Spanje op zijn naam te zetten. De 82-jarige oud-wielrenner 
is dan ook verheugd dat La Vuelta naar Nederland komt. Wij 
spraken hem. 

Wat vindt u ervan dat de Vuelta naar Nederland komt?
“Dat vind ik super. Het is heel bijzonder dat Utrecht, na de Tour de 
France en de Ronde van Italië, nu ook de Vuelta kan bijschrijven. Ik 
vind het wel mooi dat ze Nederland doorkruisen, zeker in Brabant. 
Ik denk dat de komst van La Vuelta ook goed gaat doen voor het 
toerisme in de regio.”

Hoe gaat u zelf de dagen van La Vuelta Holanda beleven?
“Ik heb de afgelopen maanden al meerdere dingen gedaan. Zo is 
er onder andere een mega spandoek gemaakt met mijn foto erop, 
deze hangt in Hoogerheide. Ook is er een foto gemaakt die nu in de 
Grote Kerk van Breda hangt. Die foto zullen de renners straks zien 
als zij tijdens de etappe Breda-Breda, met hun fiets aan de hand, 
lopend door de kerk moeten. Dat gaat echt heel bijzonder worden. 
Verder ga ik tijdens de etappe in Hoogerheide, langs de kant, waar 
het spandoek van mij hangt, kijken. Dat vond de burgemeester ook 
leuk.
En dan is het vervolgens iedere dag nadien de ronde thuis op 
televisie bekijken.”

Wat vindt u van het parcours? Zitten er nog opvallende 
of spannende stukken in?
“Nou, het zou op sommige stukken nog best eens spannend kunnen 
worden! In het geval dat er veel wind staat, krijg je de beruchte 
‘waaiers’. Dat effect kan nog eens vergroot worden op alle smalle 
dijkjes in dit parcours. Daardoor kunnen de achterste rijders het 
behoorlijk moeilijk krijgen. Daarnaast hebben de klimmers daar 
helemaal geen kaas van gegeten. Die worden zo op afstand 
gereden. Dat kan nog weleens voor verrassende uitslagen zorgen.”

Wie is uw favoriet?
“Die heb ik eerlijk gezegd niet. Het is ook lang onzeker wie er 
allemaal mee rijden en wie niet; er kunnen tot op het laatste 
moment nog renners afvallen en erbij komen. Ik denk wel dat de 
renners die gefaald hebben in de Ronde van Italië en in de Tour 
de France, zichzelf nu willen bewijzen. Zij gaan alles doen om deze 
ronde te winnen. Zo zou bijvoorbeeld Primoz Roglic van team Jumbo 
Visma best wel hoog kunnen eindigen. Hij heeft flinke tegenslagen 
gehad; die gaat zeker zijn seizoen nog proberen te redden. Maar, hij 
is niet de enige.”

Ziet u een Nederlander hoog eindigen?
“Nee, ik zou niet weten wie. Er kunnen natuurlijk wel Nederlandse 
etappewinnaars bij zitten. Misschien dat er zelfs een Nederlandse 
renner een etappe in Nederland wint. Dat zou super zijn. Maar een 
eindoverwinning met een Nederlandse renner? Dat zie ik niet voor 
me… We hebben momenteel wel veel talent rondrijden. De toekomst 
qua Nederlandse renners ziet er goed uit. Maar ik denk dat zij nu nog 
wat te onervaren en te jong zijn om zo’n ronde tot een goed einde te 
brengen.”

Oud Vuelta-winnaar 
Jan Janssen aan het woord

‘ Een Nederlandse eindwinnaar... 
dat zie ik niet voor me’
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Het is nu écht zover: de Spaanse wielerronde, La Vuelta Holanda, komt naar Nederland. Om precies te zijn op 19, 20 en 21 augustus. Op de 
derde dag is de etappe in Breda en regio met een start en finish in onze stad. Wat een feest wordt dat. En niet alleen op die dag. Want het 
Spaanse feest startte al op 12 mei en eindigt pas na deze etappedag. Op vrijdag, zaterdag en zondag zijn er allerlei festiviteiten op de Plazas 
Fiestas. Zo leven we met z’n allen in 100 dagen toe naar het Vuelta-weekend.

Met (internationale) toprenners en een feestelijk programma wordt dit een ervaring om nooit te vergeten. Ik kijk er enorm naar uit om 
de wielrenners door onze Grote Kerk te zien gaan. Prachtig. Deze herinneringen kunnen we alleen maar met elkaar maken omdat we 
dit door samenwerking met vele partijen binnen en buiten de stad én met de regio voor elkaar hebben gekregen. Daarom spreek ik bij 
voorbaat al van een succes.

Deze maanden staan de historische banden die Breda en Spanje met elkaar hebben weer extra in de spotlights. Zo hebben we in 
Park Valkenberg ons eigen Prado: aan de hekken van het park hangen reproducties van topstukken uit het Prado in Madrid. Ook de 
temperatuur van afgelopen weken deed mij meer dan eens vermoeden dat ik in Spanje was. Wat was het warm. Ik snap nu pas echt 
waar de uitspraak ‘het Spaans benauwd hebben’ vandaan komt.

Maar, liever heb ik het over die net zo bekende ‘Spaanse pepers’. Wat een temperament heerst er in de stad. Wat bruist het! Ook 
deze week voorafgaand aan de etappedag is er nog genoeg te doen. Daarom zetten we het in deze krant nog allemaal even op 
een rijtje. En op de etappedag zelf kunt u zich ook feestelijk vermaken op de Plazas Fiestas.

Ik heet u allemaal van harte welkom in Breda. En aan onze Spaanse bezoekers zeg ik: “¡bienvenido!” Veel verder reikt mijn Spaans 
niet. Maar in Breda spreken we allemaal dezelfde taal. Die van de 3 G’s: grenzeloos, groen en gastvrij. Ervaar zelf hoe onze stad bruist. 
Daar zijn geen woorden voor nodig! Laat u gewoon én ongewoon - verrassen!

Daan Quaars  - Wethouder sport 

BEREIKBAARHEID
Kom bij voorkeur met de fiets of openbaar vervoer.

Op zondag 21 augustus kleurt Breda rood en rijden de wielrenners van 
La Vuelta dwars door Breda. Een prachtig event waar u als bewoner en 
bezoeker van mee kunt genieten. Naast de etappe die door Breda en 
de regio rijdt, zijn er ook op verschillende locaties in de stad Plazas 
Fiestas. Dat brengt veel extra bezoekers naar onze stad. U kunt uw 
favoriete plek aan het parcours het beste te voet, met de fiets of met 
openbaar vervoer bereiken. 

Voor mensen met een beperking is een aparte locatie ingericht vlak 
voor de finish op de kruising Claudius Prinsenlaan – Wilhelminasingel. 
In het Mastbos wordt een speciale prikkelarme-zone ingericht. 
Bezoekers die met de auto komen, kunnen parkeren op P5 bij het 
NAC-stadion aan de RatVerleghstraat. 

Kijk op www.breda.nl/vuelta voor de dienstregeling van de 
pendelbussen en de meest actuele informatie over de 
bereikbaarheid in de stad.

CENTRAAL INFORMATIEPUNT

Alle informatie over La Vuelta Holanda en nog veel meer kun je ook 
digitaal terugvinden. De organisatoren van La Vuelta Holanda hebben 
hiervoor een handige interactieve kaart gemaakt met het programma, 
de laatste aanpassingen in de route, de plekken waar je water kunt 
tappen en nog veel meer...

Hier vind je de website: lavueltaholanda.com/map en als je de 
QR-code scant kom je er rechtstreeks. Op de website kun je op de 
juiste informatie komen door op de tabbladen van de 
programma-onderdelen te klikken.

Het is zover: La Vuelta Holanda in Breda!

VUELTA DIKKE BANDEN RACE BREDA 
DOE MEE!
Op 21 augustus finishen de profwielrenners op de 
Claudius Prinsenlaan in Breda. Wil jij dat gevoel ook 
eens ervaren? Dan is dit nu je kans met de Vuelta Dikke 
Banden Race van Team Jumbo-Visma. Alle kinderen 
tussen 2 en 13 jaar kunnen meedoen. Zien wij je daar?

Tijd: 13.00 – 15.00 uur

Met je aan via www.ready2race.nl of op locatie: 

Claudius Prinsenlaan 14

ZOMERSE VUELTAFEESTEN  OP 
PLAZAS FIESTAS
Bezoekers, Bredanaars, families en wielerfans 
worden al vanaf vrijdag gastvrij ontvangen op 
de Plazas Fiestas. Er zijn allerlei leuke 
activiteiten en de etappe is op grote schermen 
te volgen. Ook na de finish op zondag gaat het 
feest nog door tot 23.00 uur. Geniet samen 
van Spaanse muziek, DJ’s, de acts, de 
drankjes en hapjes en de ontspannen sfeer.

Kijk voor het complete programma op 
www.welkominbreda.nl.

KOERSTRUI IN DE KERK

Expositie van originele wielertricots van 
toprenners uit ’s werelds grootste verzameling. 
Op zondag 14 augustus om 16.30 uur is de 
laatste wielerpreek van journalist Ed Winkels.   
Op de etappedag na de doorkomst van de 
renners is de Grote Kerk ook open voor 
bezoekers.

Kijk op de website www.grotekerkbreda.nl voor 
het programma en de openingstijden.
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Het is nu écht zover: de Spaanse wielerronde, La Vuelta Holanda, komt naar Nederland. Om precies te zijn op 19, 20 en 21 augustus. Op de 

Spaanse feest startte al op 12 mei en eindigt pas na deze etappedag. Op vrijdag, zaterdag en zondag zijn er allerlei festiviteiten op de Plazas 

Met (internationale) toprenners en een feestelijk programma wordt dit een ervaring om nooit te vergeten. Ik kijk er enorm naar uit om 
de wielrenners door onze Grote Kerk te zien gaan. Prachtig. Deze herinneringen kunnen we alleen maar met elkaar maken omdat we 
dit door samenwerking met vele partijen binnen en buiten de stad én met de regio voor elkaar hebben gekregen. Daarom spreek ik bij 

temperatuur van afgelopen weken deed mij meer dan eens vermoeden dat ik in Spanje was. Wat was het warm. Ik snap nu pas echt 

niet. Maar in Breda spreken we allemaal dezelfde taal. Die van de 3 G’s: grenzeloos, groen en gastvrij. Ervaar zelf hoe onze stad bruist. 
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niet. Maar in Breda spreken we allemaal dezelfde taal. Die van de 3 G’s: grenzeloos, groen en gastvrij. Ervaar zelf hoe onze stad bruist. 
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FIETSEN & FEEST
Breda viert feest! Niet alleen rond de 3e etappe van de internationale wielerronde La Vuelta op 21 augustus, 
maar al vanaf de kick-off op 12 mei bruist het in de stad. Ook in deze laatste week voor het etappeweekend 
is er nog van alles te beleven. Van fietsen in het groen tot verrassende activiteiten met een Spaans historisch 
tintje. Een feest van, voor en door de stad waar iedereen de Bredase gastvrijheid kan beleven. 
Daar wil je toch aan meedoen!

Fiets- en wandelspeurtocht La Vuelta Breda
Fotospeurtocht op de fiets langs de Spinola-route, mooie mix van 
geschiedenis en sportiviteit.
Donderdag 12 mei t/m zondag 21 augustus 

Prado in Breda – Park Valkenberg
Buitententoonstelling met replica’s van topstukken uit het Prado-museum 
over de Spaans-Bredase historie. Een samenwerking van het Prado-museum 
in Madrid en het Stedelijk Museum Breda. 
Dinsdag 31 mei t/m zondag 21 augustus 

Koerstrui in de kerk
Expo van wereldberoemde wielershirts in de Grote Kerk met elke week een 
wielerpreek en fotoportretten van bekende oud-wielrenners. 
Zaterdag 2 juli t/m vrijdag 26 augustus (14 augustus wielerpreek van journalist 
Edwin Winkels)

Maisdoolhof – Prinsenbeek
Een puzzel- en wandeltocht door het La Vuelta-logo. Een sportieve en 
educatieve uitdaging!
Zondag 10 juli t/m vrijdag 30 september

Officiële La Vuelta Holanda toertocht
Toertocht langs de Vuelta-etappe in Midden- en West-Brabant, met keuze 
uit vier afstanden. Alleen, met vrienden of met je bedrijfsteam. 
Aanmelden via www.lavueltaholanda.com. 
Zaterdag 13 augustus 

Cinema y cyclismo: De Quijotes y semillas – Chassé Cinema
Documentaire over de reis van chef-kok Santi Cordón die samen met 
Alberto Marin per fiets van Tuledo naar het filmfestival in Malaga reist.
Maandag 15 augustus – 19.30 uur

VueltaBreien – Vuelta Tricotar
Drie gebreide shirts en kleurrijke breiwerken hangen op de muur van het 
Spanjaardsgat. Breiwerken van de mensen, voor de mensen en met de mensen 
gemaakt met modisch kunstenaar Maurice Spapens.
Woensdag 17 augustus t/m zondag 11 september

Vuelta-wielercafé
Workshops, exposities en gezelligheid bij KAMU voor de èchte wielerliefhebbers.
Woensdag 15 t/m vrijdag 19 augustus 

Fiesta d’el Bracko
Weekend met tal van Spaans getinte activiteiten en de Vuelta-etappes op een 
groot scherm.
Vrijdag 19 t/m zondag 21 augustus

Etappe Breda-Breda La Vuelta Holanda
In Breda is er deze dag naast de start  (11.10 uur reclamekaravaan - 12.10 wielrenners Kasteeplein) en finish (16.50 uur Chasséveld) van de derde 
Vuelta-etappe nog héél veel meer te beleven op de verschillende pleinen in de stad. 
Zondag 21 augustus         

Kijk op www.welkominbreda.nl of www.lavueltaholanda.com
voor data, tijden en locaties van alle events.
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Beste inwoner, 

Het zal u niet zijn ontgaan: La Vuelta raast door 
onze gemeente in het Jubileumjaar! De laatste 
etappe op Nederlands grondgebied komt op 
zondag 21 augustus tussen 15.00 uur en 15.35 
uur door Dinteloord en Steenbergen. Daarna 
gaan de renners door over de Brabantse Wal 
richting Breda. Het is uniek dat de Ronde van 
Spanje in Nederland begint. Dit gebeurde 
slechts één keer in 2009. Hoe bijzonder is het 
dat de derde etappe dan ook onze prachtige 
gemeente aandoet. 

De Ronde van Spanje is één van de drie grote 
rondes, samen met de Ronde van Frankrijk en 
Italië. Met de doorkomst van de Vuelta krijgt 
onze gemeente een internationaal podium. 
Ik ben er dan ook zeker van dat onze mooie 
gemeente én de Brabantse Wal nog beter op 
de kaart komen te staan om fi jn in te wonen, 
werken en recreëren. 

Om aandacht te vragen voor de Vuelta heeft 
u vast al het grote wielershirt aan de Water-

toren in Steenbergen gezien. Het 15 meter 
grote doek is zelfs vanaf de A4 goed te zien! 
We stoppen het spandoek na de Vuelta niet 
weg op zolder, want ook aan duurzaamheid is 
gedacht. Het grote wielershirt recyclen we na 

21 augustus tot een aantal tassen. Deze tassen 
(met wat leuke typische Spaanse cadeaus) 
reiken we uit aan de inwoners met de leukste 
Spaanse outfi t, de grappigste zelfgemaakte 
spandoeken of de inwoners van de mooist 

versierde huizen. Ik wil dan ook iedereen 
oproepen onze gemeente rood te kleuren. U 
kunt een foto insturen naar het e-mailadres 
communicatie@gemeente-steenbergen.nl of in-
sturen via een privébericht op een van de social 
mediakanalen van de gemeente Steenbergen. 
Zo geven we de renners een warm welkom! 

Met internationale toprenners, vele activiteiten 
en hopelijk een enthousiast publiek wordt het 
een uniek evenement voor onze gemeente. 
Kom ook kijken en moedig de renners aan als 
ze door ons Jubileumjaar razen. Alle informatie 
over de doorkomsttijden, de activiteiten langs 
de route en de verkeersinformatie vindt u in 
één overzicht in deze special. Verder vertellen 
inwoners van onze gemeente u meer over ons 
rijke verenigingsleven, de Vuelta en de mooiste 
fi etsroutes. Ik wens u alvast heel veel plezier 
tijdens het weekend van 20 en 21 augustus! 

Met een sportieve Spaanse groet, 

Wethouder Sport & Bewegen, 
Esther Prent

Wethouder Esther Prent en Jac van Leent van het Wielercriterium Steenbergen tijdens de onthulling van 
het spandoek aan de Watertoren.  FOTO GEMEENTE STEENBERGEN

Als klein Steenbergs jongetje keek Koos 
Moerenhout altijd reikhalzend uit naar 
de Tour de France op televisie. Jaren later 
rijdt hij zelf mee in de Tour de France, de 
Giro d’ Italia en ook La Vuelta. La Vuelta 
zal op zondag 21 augustus 2022 voorbij-
komen in Steenbergen als de renners 
door het Brabantse landschap de etappe 
Breda-Breda rijden.  

DOOR CAREN VERMAAT

Koos vertelt dat het echt heel bijzonder is dat 
La Vuelta nu hier naartoe komt en langs Steen-
bergen en Dinteloord rijdt. “Ik heb als renner 
in 2009 ook de start van La Vuelta mogen 
meemaken in Assen, dus ik weet wat het is. In 
die tijd was de Tour de France natuurlijk iets heel 
groots. Dus toen ik in Assen startte op La Vuelta, 
was ik heel benieuwd wat dat zou brengen. 
Toen realiseerde ik me dat La Vuelta echt niet 

onderdoet voor de andere twee grote wieler-
rondes. Er waren toen ook al zoveel mensen op 
de been, dat kan je je bijna niet voorstellen.”
  
Karakteristieke sfeer
“La Vuelta is één van de grote drie rondes 
van het jaar,” vervolgt hij. “Ik heb zelf zeven 
keer de Tour de France gereden en ook zeven 
keer La Vuelta. Dat zijn gewoon heel speciale 
wedstrijden waar je als renner naartoe leeft. 
Het begint ieder jaar in mei met de Ronde van 
Italië (Giro d’ Italia), dan de Ronde van Frankrijk 
in juli (Tour de France) en in augustus als laatste 
de Ronde van Spanje (La Vuelta). Daarvan is 
de Tour natuurlijk wel het hoogtepunt van 
het jaar, maar ze hebben allemaal hun eigen 
karakteristieke sfeer. La Vuelta is doordat 
het de laatste van het jaar is, ook wel extra 
belangrijk.  Vooral voor de renners die andere 
rondes niet hebben kunnen uitrijden of niet 
hebben kunnen deelnemen, is dit toch nog 

een laatste kans om zich te bewijzen.”  

Professioneel oog
“Ik ga zeker kijken op zondag 21 augustus als 
de karavaan hier voorbijkomt,” aldus Koos 
Moerenhout. “Het is natuurlijk maar een paar 
seconden dat ze hier voorbijschieten, maar het 
is zo bijzonder dat ik het zeker niet wil missen. 
Ik ga op de carpoolplaats bij de Watertoren het 
spektakel bekijken en de renners toejuichen. Ik 
verwacht dat het daar lekker druk gaat zijn. Er is 
het hele weekend wielerfeest voor jong tot oud. 
Er zijn allerlei activiteiten die worden georgani-
seerd door het Wielercriterium Steenbergen. 
En het is een unieke kans om dit van zo dichtbij 
mee te maken natuurlijk. In mijn huidige rol 
als bondscoach zal ik ook zeker nog met een 
professioneel oog kijken naar de renners. Van 
18 tot 25 september is dit jaar het wereldkam-
pioenschap in Australië dus dat is ook weer iets 
om naar uit te kijken.” 

‘Ronde van Spanje doet niet onder voor andere twee grote wielerrondes’
Koos Moerenhout kijkt uit naar doorkomst La Vuelta

Fietsroutes vanuit de gemeente Steenbergen 
Als voorzitter van RTC de Fatuur is Gerrit 
de Gast altijd bezig met fi etsen en kent 
hij alle mooie fi etsroutes en plekjes in de 
omgeving van Steenbergen. 

DOOR CAREN VERMAAT

Ik fi ets al ruim 50 jaar en ik ben nu 32 jaar lid 
van RTC de Fatuur. We hebben zoveel leuke en 
mooie fi etstochten gemaakt waarvan ook veel 
hier in de buurt. Er zijn hier zoveel prachtige 
tochten te maken. Om te beginnen met de 
Dintelse Gorzen of Benedensas. Het is maar net 
hoeveel kilometers je wilt maken. Iets verder via 
Dinteloord kun je ook doorfi etsen naar Fort de 
Hel in Heijningen.  

Maar er zijn ook mooie rondvaarttochten te 
maken. Je kan vanuit Dinteloord of de Heen ook 
met het fi etspontje (Waterpoort rondvaarten) 
richting Willemstad, Ooltgensplaat en dan via 
Benedensas weer naar Dinteloord. Je kunt met 
de fi ets aan boord, dus je kan bijvoorbeeld eerst 

naar Benedensas fi etsen en dan verder met het 
pontje of andersom. 
Voor de beginnende fi etsers is er een leuke 
fi etsroute vanuit Steenbergen door de polder 
naar Lepelstraat, door Halsteren en dan via 
het industrieterrein langs het Scheldemeer 
oversteken naar de Bergse plaat. Je kunt 
onderweg ergens even stoppen om wat lekkers 
te eten of te drinken en dan ga je vanaf woens-
drecht weer omhoog richting Hoogerheide, 
Huijbergen om langs de Wouwse Plantage weer 
terug te fi etsen naar Steenbergen. Dat is een 
heel leuk rondje van ongeveer 50 kilometer. 
Het leuke van Steenbergen is dat je routes hebt 
door het bos of naar het strand. Het is hier zo’n 
prachtige omgeving, je hebt echt voor ieder wat 
wils.  
Je kunt kilometers langs het water fi etsen langs 
de Oesterdam, en dan weer terug langs Mattem-
burgh in Bergen op Zoom, en dan bij Heimolen 
rechtsaf, langs de Bergse Heide weer terug naar 
Steenbergen. Dan heb je ook een mooi rondje 
van ongeveer 60 kilometer. 

Met RTC de Fatuur fi etsen we ook regelmatig 
de Mosseltocht. Dat is over Tholen en dan 
sluiten we de dag af met een mosselmaaltijd 
in ons clubhuis de duiventoren op de Welberg. 
Je kunt bij Sint Annaland langs de haven de 
dijk op fi etsen die je tot aan Schelphoek kunt 
doorrijden. Daar kun je dan even stoppen om 
iets te drinken. Je kunt zelfs doorrijden tot 
Poortvliet en dan via de Zeedijk weer terug naar 
de Oesterdam. Het rondje met Oesterdam is 
rond de 94 kilometer en zonder Oesterdam 75 
kilometer. 
Ik ben nu 72 en ik ben nog lang niet klaar 
met fi etsen. Mede door het fi etsen voel ik me 
juist nog zo fi t. Er is ook nog een fi etsroute de 
Spaanse weg. Die is 525 kilometer en daarin 
volg je de voetsporen van het Spaanse leger 
langs Nederlandse Vestingsteden. Die heb ik 
nog niet gefi etst maar ik denk dat ik dat nog wel 
ga doen. Zeker in het kader van La Vuelta die 

hier langs gaat komen is dat natuurlijk harstikke 
leuk. Het is een hele eer dat La Vuelta in de 
gemeente Steenbergen komt en dat we op de 
route zitten. Het is een groot evenement waar 
ik zeker bij zal zijn. 

Vamos Steenbergen! Vamos Steenbergen! 

De meeste fi etsroutes zijn te vinden en te downloaden via: 
www.vvvbrabantsewal.nl/zien-doen/fi etsen/fi etsroutes



De doorkomst van de derde etappe van La 
Vuelta in de gemeente Steenbergen doet 
de harten van wielerliefhebbers in de regio 
sneller kloppen. Ook voor de aan La Vuelta 
deelnemende ploegen en renners zal de 
etappe door West-Brabant een bijzondere 
ervaring opleveren. Maar hoe staat het 
met de wielerverenigingen in en rond 
Steenbergen die wekelijks hun rondjes 
door de regio fi etsen? Een impressie.

DOOR ADDO SPRANGERS

Als enige fi etsclub in Dinteloord is CC Dinte-
loord volgens voorzitter Reinier Gunter wel 
speciaal. Elke dinsdagavond, donderdagavond 
en zondagochtend trekt het gezelschap erop 
uit, om de rit in het lokale café af te sluiten 
met een ontspannende nazit en een biertje. 
“Het leuke aan deze club is de diversiteit aan 
mensen. Van huisarts tot metselaar, we hebben 
één gemeenschappelijke hobby. Hoogtepunten 
zijn de toertochten in het buitenland. Zo hebben 
we al in de Alpen en in de Pyreneeën gefi etst. 
Dan weet je meteen hoeveel pijn fi etsen in de 
bergen kan doen.” 

Serieus
Kelly Havermans is lid van FTC De Vosserijders 
uit Nieuw-Vossemeer. Drie dagen per week 
maakt ze ‘met mannen die goed kunnen fi etsen’ 

op vaste tijdstippen een rit op de fi ets. “Voor 
mij een goede training,” zegt ze. De toertochten 
worden steevast afgesloten met een gezellige 
derde helft. “Wat dat betreft is het ook een echt 
sociaal gebeuren,” aldus Kelly. Toch draait het 
bij haar vooral om het sportieve element. “Op 
het moment dat er wordt gefi etst, gebeurt dat 
wel serieus.”

Gelijkgezinden
Rian Hamers is eveneens afkomstig uit 
Nieuw-Vossemeer, al fi etst hij bij TC De Triple 
dat haar thuisbasis heeft in Welberg. “Maar dat 
is puur omdat we daar ons clubhuis hebben 
gevonden,” vertelt hij. “De oorsprong van de 
club ligt in De Heen.” Zelf belandde hij via een 
vriend bij TC De Triple. “Ik heb lang gevoetbald. 
Op mijn 35ste ben ik op de fi ets gesprongen. Het 
leuke aan TC De Triple? Het is een club zonder 
poespas en met gelijkgezinden die op zondag-
ochtend lekker een rondje willen rijden en 
onderweg een praatje maken. Al zijn onze leden 
wel fanatiek.” De club telt een vrij vaste kern 
van zo’n twintig leden die veelal veertig jaar en 
ouder zijn. Aanwas is er nauwelijks. “Je hebt nu 
eenmaal niet per se een fi etsclub nodig om te 
kunnen fi etsen,” aldus Rien. “Jongeren stappen 
vaak met een vriendenclubje op de fi ets.”

Kameraadschap
Dat laatste klopt volgens voorzitter Ad Evers van 

TC Steenbergen als een bus. “Onze jongste leden 
zijn veertigers, de meeste leden zijn gepensi-
oneerd. Op 2 oktober bestaan we veertig jaar. 
Met RTC De Fatuur en TC De Triple is weleens 
gesproken over fusies, maar daar is het tot 
dusver bij gebleven.” Het ledenaantal loopt bij 
de TC Steenbergen terug en daarom is nieuwe 
aanwas van harte welkom bij de club. Voor nu 
echter heeft Ad Evers het prima naar zijn zin. 
“Het sportieve element is heel belangrijk, al 
rijden we ook niet heel verschrikkelijk hard en 
ook niet zulke grote afstanden. Iedereen kan 
ons bijhouden. Daarnaast geldt: ‘Samen uit, 
samen thuis’. We hebben ook een volgwagen.” 
De sfeer en onderlinge kameraadschap zijn 
volgens Ad Evers zeker zo belangrijk. “Onder het 
genot van een kopje koffi  e of een pilsje nemen 
we elkaar op een leuke manier graag de maat.”

Langzaamste renner
Ook de leden van TC Kruisland houden er 
volgens voorzitter Marijn Koen wel van om 
elkaar een beetje voor de gek te houden, al staat 
het fi etsen centraal. “We maken op woensdag 
een rondje met een man of vijftien, fi etsen 
regelmatig ook op zaterdagmiddag en doen op 
zondag een rondje met een man of tien. Bij ons 
bepaalt de langzaamste renner de snelheid. 
Daar wordt rekening mee gehouden. Als het 
te hard gaat, wordt er gestopt. Zo houden we 
het voor iedereen leuk. We zijn TC Kruisland, 

al komt de kern van oudsher uit Oud Gastel. 
Daar komen nu een stuk of vijf leden vandaan. 
Daarnaast nog een stuk of vijf uit Oudenbosch 
en een vijftal uit Kruisland.”

Ledenstop
De 72-jarige Gerrit Gast is voorzitter van RTC De 
Fatuur. De club telt momenteel 26 leden, met 
een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. Jeugdige 
belangstelling voor de club is er niet meer. ”In 
het verleden hebben we altijd vijftig man gehad 
en moesten we zelfs een ledenstop instellen. 
Die tijd is voorbij. Zelf ben ik al 32 jaar lid van 
de club, anderen zitten er al veertig jaar bij. 
Eerder dit jaar hebben we met een feestavond 
het 50-jarig bestaan van RTC De Fatuur gevierd. 
Daarbij hebben we herinneringen opgehaald 
en nieuwe fi etskleding uitgereikt.” Of die nog 
veel gaat worden gebruikt is maar de vraag. “De 
groep die echt actief is wordt steeds kleiner. 
Vóór de coronapandemie gingen we vaak met 
tien tot twintig man op pad.” Hopelijk wordt dit 
peloton in de toekomst weer wat groter.

Belangstelling om mee te fi etsen? Neem dan contact 
op met een van de wielerverenigingen. Liever een 
andere sport verkennen? Neem dan contact op met de 
buurtsportcoaches van de Gemeente Steenbergen via 
www.heelsteenbergenactief.nl.

V.l.n.r. Kelly Havermans (FTC De Vosserijders), Rian Hamers (TC De Triple), Reinier Gunter (CC Dinteloord) en Ad Oors (RTC De Fatuur). Knielend ervoor v.l.n.r. Marijn Koen (TC Kruisland) en Ad Evers (TC Steenbergen). 
FOTO WILL ROMMERS

BELANGRIJK!
Kom je de renners aanmoedigen? Kom dan op de fiets of te voet!

Wielerclubs combineren sportieve 
prestaties met gezelligheid
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La vuelta Holanda raast door het Jubileumjaar
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Moerdijk telt twee wielerrondes met elk hun eigen 
historie en karakter
In de gemeente Moerdijk worden twee mooie wielerrondes georganiseerd. De 
wielerronde Standdaarbuiten op de eerste zondag van mei en de wielerronde 
Moerdijk is het tweede weekend na de Tour. Beide criteriums weten er voor de 
fans een groot feest van te maken en hebben zo hun eigen identiteit. 

Er heerst een goede sfeer in Standdaar-
buiten waar veel renners op af komen. 
Hoe het komt kan Lex Meerman, die de 
ronde mede organiseert, niet verklaren. 
“We hebben hier een bepaalde chemie, 
daarom komen de mensen graag. Maar 
wat de formule is durft Lex niet te zeggen. 
Dat is in de loop der jaren zo gegroeid.” 

Nu gaat de ronde van Moerdijk langs de 
nieuwe haven. “Dat levert zulke mooie 
plaatjes op. We zijn weer terug in het 
centrum en hebben een schitterend 
nieuw parcours weg weten te zetten,” 
vertelt Joeri Kamp, voorzitter van 
Wielerweekend Moerdijk. “We finishen in 
de Molenstraat waar dit in de beginjaren 
ook het geval was, daarmee komt er een 
stuk historie terug in de ronde.”

Lex reed zelf vroeger ook wel eens een 
criterium. “Iedereen rijdt dan door elkaar. 
Mensen met talent en mensen met iets 
minder talent. Tot die laatste categorie 
behoor ik,” vertelt hij lachend. “Maar 
een criterium is voor veel renners ook 
een belangrijke kans. Als je het bij ons 
goed doet mag je misschien wel grotere 
rondes gaan rijden.” 

Beide wielerrondes proberen de jeugd 
vanaf een jonge leeftijd te betrekken 
bij festiviteiten door kinderen op een 
loopfiets ook al mee te laten doen. De 
races zijn er voor kinderen tot twaalf jaar 
en als beloning ontvangen de kinderen 
een leuk presentje. Natuurlijk een 
medaille en een shirt of een petje maar 
soms worden er ook fietsen verloot. 

Wielerweekend Moerdijk, in Zevenbergen 
trekt de deelname eigenlijk nog breder. 
“Bij ons is de zaterdag écht een dag 
waarop je zelf kunt fietsen. We hebben 
dan verschillende toertochten inclusief 
rustplekken en een pastamaaltijd 
achteraf,” vertelt Joeri.

Het parcours van beide criteriums is 
ongeveer even lang. Renners rijden 
afhankelijk van de discipline enkele 
tientallen rondes over het 1400 meter 
lange parcours.In Standdaarbuiten is 
afgelopen jaar de wielerronde voor de 
73ste keer verreden. “Natuurlijk gaan we 
over de markt en de ronde blijft echt in 
het dorp.” 

Een wielerfan zou een criterium niet 
zomaar links moeten laten liggen, want 
het is een heel laagdrempelige manier 
om eens dicht bij de sport te gaan 
kijken. Natuurlijk worden er VIP-kaarten 
verkocht maar langs de route zou je alle 
deelnemers zomaar tegen kunnen komen 
voor een foto of een handtekening. 
Dat de Vuelta naar Nederland komt is 
volgens Lex niet zo’n verrassing. “Een 

paar jaar geleden was België voor veel 
mensen hét wielerland. Maar als je nu 
kijkt naar de Nederlandse wielrenners 
en ploegen, dan doen we het hartstikke 
goed.” Toch ziet hij het wel breder. “Dat 
de Vuelta door West-Brabant komt, is 
hartstikke leuk voor de jeugd. Je krijgt 
niet vaak de kans om een grote ronde te 
volgen. Nu het een keer dicht bij huis is zal 
dat toch veel indruk maken.” 

De beste spots om de renners te spotten in Moerdijk
Bermtoerisme
Iedereen kent de beelden: wielerfans 
met parasols, klapstoelen en koelboxen 
die de hele dag wachten tot het peloton 
passeert. Als de Vuelta Moerdijk passeert 
is er volop ruimte voor bermtoerisme, 
maar zorg wel dat je op tijd bent want 
wegen worden vroeg afgesloten. Reken 
er op dat je een stuk moet lopen om de 
route te bereiken.

Vanuit Made gaat de koers over de 
Langeweg / N285 via Zevenbergen 
richting Klundert. Het peloton zal hier 
hard rijden, maar het is een rechte weg 
met vrijliggende fietspaden. Deze weg is 
geschikt voor klassiek wielertoerisme. 

Ook na Fijnaart kun je mooi langs 
een doorgaande weg staan. De 
Appelaarsedijk leent zich hier goed voor: 
die loopt tot de N268 richting Oud-Gastel. 
Hier is voldoende ruimte om naar de 
Vuelta te kijken. 

Klundert en Fijnaart
De route van de Vuelta passeert ook de 
kernen van Klundert en Fijnaart, hier zal 
het wat drukker zijn. Aan het parcours 
zitten horecagelegenheden waar je een 
hapje of drankje kunt nuttigen. 

In Klundert passeren de renners de 
Zevenbergseweg en de Oliemolenstraat. 
Hier maakt het peloton een bocht van 

negentig graden en er liggen klinkers. 
Daardoor zullen ze iets minder snel 
passeren. 

In Fijnaart rijdt de ronde over de Kadedijk 
en de Molenstraat waarna ze over de 
rotonde naar de Appelaarsedijk gaan. 
Ook bij de rotonde moeten de renners 
remmen 

Op een scherm
Bij ‘Café de Bakkerij’ in Zevenbergen is 
de derde etappe te volgen op een groot 
scherm. 

Langs de dijk 
Tussen Klundert en Fijnaart gaat de 

Vuelta over de Stoofdijk en de Boerendijk. 
Aan de Stoofdijk zijn aan beide kanten 
vrijliggende fietspaden. Aan de 
Boerendijk is weinig ruimte om te staan, 
dat geldt ook voor de Kadedijk tot aan de 
kern van Fijnaart. 

Tips
Draag een rood shirt zodat iedereen weet 
dat je voor de Vuelta komt. Plan je trip 
op tijd want doorgaande wegen worden 
op tijd afgesloten. Weet je ‘s ochtends 
nog niet waar je gaat staan? In Google 
Maps kun je live zien waar het druk is, kies 
je locatie op basis van deze gegevens. 
Ontsluitingskaarten en parkeertips vind je 
op www.moerdijk.nl/vuelta

‘We zijn terug in het centrum van Zevenbergen waar we 
een schitterend parcours hebben weten weg te zetten’ 

Joeri Kamp, voorzitter Wielerweekend Moerdijk
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‘Een criterium is een belangrijke kans, als je het hier goed 
doet mag je grotere rondes rijden’ 

Lex Meerman, organisator Wielerronde Standdaarbuiten

Vamos Moerdijk! Vamos Moerdijk! 



Uitgestrekte polderlandschappen en fijne, rustige plekjes om te stoppen. In 
de gemeente Moerdijk zijn vele mooie fietsroutes beschikbaar die voor iedere 
fietser wat te bieden heeft. We lichten er een paar uit, alle fietsroutes zijn 
verkrijgbaar bij Visit Moerdijk. 

Als je fietsen zegt, dan zeg je Petra 
Wevers. Zij stelde drie fietsroutes samen 
en zocht daarbij verbinding met de 
boeren en streekproducten uit de buurt. 
“Je kunt deze polderroutes vinden 
bij Visit Moerdijk. We hebben routes 
samengesteld die je langs lokale boer-
derijwinkels en bezienswaardigheden 
laat fietsen. Zo kun je onderweg je tassen 
vullen met mooie producten.” 

De Polderroutes zijn tot stand gekomen 
door een samenwerking tussen Petra 
en ZLTO afdeling Moerdijk. Een lijst met 
adressen lag al langer op de plank. Petra 
heeft toen contact opgenomen met Visit 
Moerdijk om te kijken of het mogelijk was 
om een fietsroute te maken langs diverse 
streekwinkels. De overige winkels vond 
ze via een oproep. Om de afstanden 
niet te lang te maken zijn er in totaal 
drie routes gemaakt. Door de Ruigenhil-, 
Bloemendaal- en Oude-Appelaarsepol-
der. 

Petra ging tijdens de lockdowns pas écht 
aan de slag met de routes. “Mensen 
konden eigenlijk nergens heen en de 
boeren en boerderijwinkels hadden 
eerder al aangegeven dat ze graag iets 
meer samen wilden doen. Toen ontdekte 
ik ook ‘fietsen voor m’n eten’, een consu-
mentenplatform. Daar ging ik mee aan 
de slag om de kaart van West-Brabant 
compleet te maken. En ik vind het ook 

heel mooi, want de boeren werken hard 
voor hun producten. Die trots neem je 
mee in je fietstas.” 

Petra die een achtergrond in de 
pedagogiek heeft en bekend is van het 
boekje ‘50-dingen die-je-gedaan-moet-
hebben-voor je-12e’ probeert de routes 
zo leuk mogelijk te maken voor kinderen. 
“Ik probeer de mensen echt te bereiken 
via hun kinderen. Als de kinderen ergens 
enthousiast over zijn, krijg je de ouders 
gemakkelijk mee.”

Zo zocht Petra de samenwerking op met 
basisscholen om de kinderen warm te 
maken voor de Vuelta maar doet dat 
zeker ook voor de fietsroutes in Moerdijk. 
“Het belangrijkste is dat je weet wat er te 
doen is in je leefomgeving. Veel mensen 
weten niet wat voor mooie plekjes er zijn 
in hun leefomgeving. Wij brengen het in 
beeld zodat meer mensen dat weten te 
vinden.” 

Stadsgids Boudewijn, zoals de meeste 
mensen Boudewijn Bult kennen, begeleidt 
zowel wandel- als fietsroutes in de 
gemeente Moerdijk. De Stadsgids fietst 
met zijn groepen een korte route vanuit 
Willemstad langs Fort de Hel en Fort 
Sabina. “Het mooiste aan Nederland vind 
ik de dijken. Maar ik vind het ook heel 
belangrijk om geen ellenlange routes te 
fietsen. Ik probeer altijd een voorgesprek 

te doen met iemand van de groep, zo 
weet ik wat bij ze past.”

Hoewel Boudewijn in vele plaatsen tours 
aanbiedt, heeft Willemstad wel een 
plaatsje in zijn hart veroverd. “Het mooie 
hier is de combinatie van natuur en 
geschiedenis. Ik ga met mijn groepen 
langs het Hollands Diep richting Fort 
Sabina. Dan nemen we de tijd om alles 
rustig te bekijken. Vaak strijken we ook 
neer voor een hapje of een drankje.” 
Wie een tocht boekt bij Boudewijn hoeft 
niet zelf voor fietsen te zorgen. “Ik werk 
samen met lokale ondernemers. Zo kun je 
bij mij gewone fietsen of tandems huren. 

Als het iemand echt niet fit is kan ik ook 
een elektrische fiets regelen. Zo hou ik het 
laagdrempelig.”
Op de site van Visit Moerdijk kun je veel 
andere routes vinden. Zo is er ook de 
spiksplinternieuwe Zuiderwaterlinie 
route, deze loopt van Bergen op Zoom, 
via Moerdijk langs Breda en Den Bosch 
richting Grave. Ook de nieuwe route 
Waterpoort werkt van 44 kilometer is de 
moeite waard.

De beste plekken om te stoppen
> De Keenesluis Standdaarbuiten
> De Oostdijk Willemstad
> De Prullenkast Oudemolen
> Tonnekreek
> Havenhoofd of vesting Willemstad
> Vesting Klundert
> Stenen Poppen Klundert
>  Appelzak Moerdijk (loopt fietspad 

doorheen volgens knooppunten)
> Emmaus Langeweg
> Dintelmond Heijningen
> Fort Sabina en Fort de Hel
>  Volkeraksluizen en de groene strook 

ernaast
> Karienes wonderbar, klundertsedijk
>  In de wijdse polders kun je overal 

stoppen

Op de fiets door Moerdijk 
voor een hapje en een drankje

VisitMoerdijk.nl, tourisme in de hele gemeente
waterpoortwerkt.nl/fietsroutes, hier vind je de waterpoortroute 
Facebookgroep: ‘Fietsen voor mijn eten West-Brabant’ 

‘De trots van de boer neem 
je mee in je fietstas’

Petra Wevers, fiets-ambassadrice 

‘Het mooist hier 
zijn de dijken’ 
Boudewijn Bult, 

stadsgids 
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Een bijzonder moment voor onze gemeente 
Na twee jaar wachten is het dan eindelijk zover: 
La Vuelta raast voor de eerste keer door onze 
gemeente. Een bijzonder moment, want La Vuelta 
is één van de grootste wielerrondes ter wereld. La 
Vuelta is de kers op de taart van onze wielerzomer. 
Want naast de doorkomst van La Vuelta, hebben 
we ook veel andere wielerevenementen in onze 
gemeente. Voor groot en klein, voor iedere wielren-
liefhebber wat wils. 

Een bijzonder moment dus, de doorkomst van La Vuelta. Een moment wat je 
niet mag missen. Maar de doorkomst van de wielrenners is niet het enige wat je 
niet mag missen. Want het hele weekend lang is er van alles te beleven in onze 
gemeente. Zo zijn er mooie evenementen in Nispen en in Wouwse Plantage, daar 
wil je toch bij zijn! 

Wethouder Evelien van der Star

Route Vuelta in Roosendaal 
Via de Plantagebaan in Wouwse 
Plantage komt de Vuelta de gemeente 
Roosendaal ingereden, vervolgens 
rechtsaf de Westelaarsestraat in. De 
Westelaarsestraat gaat over in de Riet-
goorsestraat - Rechtsaf Thorbeckelaan 
- Op de Rotonde rechtsaf de Willem 
Dreesweg op. De Willem Dreesweg 
gaat over in Benedendonk. Op het eind 
linksaf Langdonk - Links af Donkenweg - 
Rechtsaf Burgemeester Schneiderlaan. 
Aan het eind van de Burgemeester 
Schneiderlaan rechts af de Strausslaan 
op. Op de kruising rechtsaf de Van 
Beethovenlaan en vervolgens linksaf de 
Rucphensebaan. Via de Rucphensebaan 
verlaat de Vuelta Roosendaal. 

Verkeersmaatregelen 
We gaan zorgen voor een mooi en veilig 

parcours in gemeente Roosendaal. 
Daarvoor zijn verschillende verkeers-
maatregelen nodig en voorafgaande 
aan de doorkomst van de reclameka-
ravaan en de renners en een tijdje na 
de doorkomst zijn verschillende wijken 
en wegen niet of slecht bereikbaar die 
dag. Ook geldt er langs de route een 
parkeerverbod. 
Daarnaast zijn obstakels in het parcours 
tijdelijk verwijderd. Denk aan de 
wegversmalling in Wouwse Plantage en 
andere obstakels zoals oranje paaltjes 
en verkeerseilandjes op de Burgemeester 
Scheiderlaan.
Kijk voor alle informatie over de 
verkeersmaatregelen en wegafsluitingen 
op roosendaal.nl/lavuelta en let u vooral 
ook op de borden die op het parcours 
en omgeving hiervan door de landelijke 
organisatie van de Vuelta zijn geplaatst. 

Heeft u vragen over de doorkomst van 
La Vuelta? U kunt deze mailen naar 
vuelta@roosendaal.nl 

De boulevard kleurt rood in 
Wouwse Plantage!
In Wouwse Plantage is het hele weekend 
lang feest. Op het evenemententerrein 
bij Natuurpoort Wouwse Plantage vinden 
allerlei activiteiten plaats. Het wordt een 
feestweekend voor jong en oud! 

Vrijdag 19 augustus: 
>  19.00-01.00 uur: Ibiza feestavond. We 

gaan warm Draaien voor de Vuelta! 
Samen met DJ Jantje, Bad Berry, 
Barry Fest, KroesControl & more. 
Kaartverkoop via de Facebookpagina 
van De Boulevard kleurt Rood.

Zaterdag 20 augustus
>  13.00 uur: Spaanse Zeskamp. 

Het BewonersPlatform Wouwse 
Plantage organiseert een Spaanse 
Zeskamp. Voor de supporters zijn er 
springkussens en spelletjes voor jong 
en oud.

>  13.00 - 17.00 uur: Pumptrackbaan: Leef 
je uit op de pumptrack! Pak een BMX of 

step en ontdek hoe de techniek op de 
pumptrack werkt! Niet alleen fietsend 
en steppend kun je de baan over, ook 
rollend op je skates, longboard, rolstoel 
en loopfiets kun je over de bulten van 
de baan!

>  19.00 - 01:00 uur: Vamos Holanda. 
Een groot muziekspektakel met een 
Spaans tintje met optredens van 
Corne van Meer, René Schuurmans, 
Belle Perez, Raymon Hermans, Yves 
Beerendse, JP Chacon, Django 
Wagner, Jeffrey Kuipers, Samantha 
Steenwijk en Vinzzent. Kaartverkoop via 
de Facebookpagina van de Boulevard 
kleurt Rood.

Zondag 21 augustus: 
>   08.00 - 12.00 Tour de Pin’k - Dames 

MTB Tocht De Koepel en een Tourtocht 
voor diverse doelgroepen van RTC 
Zomerlust

>  10:00 - 12.00 uur: Dikke bandenrace 
Plantagebaan

>  12.00 - 21.00 uur: Doorkomstfeest. Alles 
staat in het teken van de doorkomst 
van La Vuelta. Via een groot scherm is 
de hele etappe te volgen. Oud-prof-
wielrenners spreken over La Vuelta 
en KNWU-speaker Laurens van de 
Klundert voorziet de koers van live 
commentaar. Natuurlijk is er ook 
muziek, een hapje en een drankje en 
heel veel gezelligheid!

Parkeren tijdens ‘De Boulevard 
kleurt Rood’ 19 t/m 21 augustus
Kom zoveel mogelijk op de fiets! 
Door de vele wegafzettingen kunt u niet 
overal met de auto terecht. Met de fiets 
kan dit wel. U kunt uw fiets stallen op het 
schoolplein van basisschool Heilig Hart

Komt u toch met de auto? 
Dan kunt u hier terecht:

Op vrijdag 19 augustus:
> Op de reguliere parkeerplaatsen
>   Op het tijdelijke parkeerterrein 

aan de Kolenbaan (ingang via 
Plantagebaan nrs. 176-178). Kolenbaan 
is dan éénrichtingsverkeer vanaf de 
Plantagebaan.

>  Aan de Wildertsedreef (ingang via de 
Schouwenbaan, de Wildertsedreef 
wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer).

La Vuelta, de ronde van Spanje, gaat vrijdagavond 19 augustus 2022 officieel 
van start met een ploegentijdrit in Utrecht. Op zondag 21 augustus wordt 
de derde etappe gereden en daarbij koerst het peloton ook door Gemeente 
Roosendaal. We verwachten dat het peloton tussen 15.45 en 16.45 uur door 
Roosendaal komt. De reclamekaravaan verwachten we het uur daarvoor.

Vamos Roosendaal! Vamos Roosendaal! 
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Op zaterdag 20 augustus:
>  Op het tijdelijke parkeerterrein aan de 

Kolenbaan (ingang via Plantagebaan 
nrs.176-178). Kolenbaan is dan éénrich-
tingsverkeer vanaf de Plantagebaan.

>  Aan de Wildertsedreef (ingang via de 
Schouwenbaan, de Wildertsedreef 
wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer). 

Let op! Vanaf 10.00 uur geldt een 
parkeerverbod op de reguliere 
parkeerplaatsen.

Op zondag 21 augustus:
>  Op het tijdelijke parkeerterrein 

aan de Kolenbaan (ingang via 
Plantagebaan nrs. 176-178). Kolenbaan 
is dan éénrichtingsverkeer vanaf de 
Plantagebaan.

>  Aan de Wildertsedreef (ingang via de 
Schouwenbaan, de Wildertsedreef 
wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer)

Houd ook rekening met het volgende:
>  Het kruispunt aan de Wouwse 

Hil (kruising Westelaarsestraat/
Plantagebaan) wordt om 14.00 uur 
afgesloten. Moet u daarlangs om de 
parkeerplaatsen te bereiken? Zorg dan 
dat u hier vóór 14.00 uur bent.

>  Het is niet mogelijk de parkeerplaats 
bij Wildertsedreef tussentijds te 
verlaten. Dit kan pas na 16.30/16.45 uur, 
i.v.m. de doorkomst. De parkeerplaats 
aan de Kolenbaan kan wel tussentijds 
verlaten worden.

>  Op zondag 21 augustus is de kom 
van Wouwse Plantage gesloten voor 
doorgaand verkeer vanaf 09.00 uur. 
De parkeerplaats aan de Kolenbaan 

en de wijk aan de aan de Paul 
Emsensstraat is wel te bereiken. De 
Dikke bandenrace vindt plaats tussen 
Plantagebaan 191 en de Natuurpoort.

21 Etapas de Nisipa 
Laat uw zintuigen prikkelen tijdens een 
gevarieerd programma op de vooravond 
van de doorkomst van La Vuelta. Spanje, 
passie en verbinding staan centraal 
tijdens 21 Etapas de Nisipa op 
20 augustus. 
In samenwerking met het Openlucht-
theater Nispen, de lokale Horeca en 
lokale verenigingen organiseert het 
Wielercomité Nispen een cultureel 
avondvullend programma. Tijdens Etapas 
de Nisipa worden er 21 figuurlijke tapas 
geserveerd, in de vorm van bijzondere 
bijdragen. Dit aantal staat gelijk aan het 
aantal etappes van de Vuelta van 2022. 
Deze tapas worden geserveerd in een 
wielercafé. Opvallende aanwezige in het 
wielercomité is Luc Suijkerbuijk, één van 
de beste Nispense wielrenners allertijden. 

Meer informatie en/of vragen
Bent u op zoek naar meer informatie over La Vuelta of heeft u nog vragen? Kijk dan 
op roosendaal.nl/vuelta. Niet gevonden wat u zocht? Laat het ons dan weten via 
vuelta@roosendaal.nl

Hij won in 1989 de etappe naar Avila in de 
Vuelta en woont al jarenlang in Spanje 

(Castellon). Ook nemen Jacques van 
der Poel, Jürgen de Jong en Gerwin de 
Regt deel aan het wielercafé. Het belooft 
een avond met mooie wielerverhalen te 
worden.
Het belooft een avond met mooie 
wielerverhalen te worden. Naast dit 
wielercafé is er ook ruimte voor dans 
(Roosendaal Danst), toneel (Driemaal 
Plankenkoorts) en muziek (Los Perdidos).

Wanneer: Zaterdag 20 augustus 2022 - 
19.00 - 00.00 uur
Waar: Openluchttheater Nispen
Meer informatie en kaartverkoop: 
https://rondevannispen.nl/etapas-de-nisipa/
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WETHOUDER LAURA MATTHIJSSEN VERHEUGT ZICH OP DOORKOMST LA VUELTA

‘Rucphen mag zich een echte wielergemeente noemen’
West-Brabant is op zondag 21 augustus het decor van de derde etappe van 
La Vuelta. De gemeente Rucphen is daar een belangrijk onderdeel van, 
want de wielerkaravaan trekt straks door de dorpskernen Rucphen, 
St. Willebrord en Sprundel. Opnieuw weet Rucphen zich te profileren als 
een echte wielergemeente.

DOOR ADDO SPRANGERS

Het jaar 2022 kan wat dat betreft nu 
al als een bijzonder jaar de boeken 
in. In januari van dit jaar nog werd in 
Rucphen, na het plotselinge afhaken 
van Zaltbommel, het NK Veldrijden voor 
de elites en de beloften gehouden. Met 
dank aan Stichting Wielerpromotion 
Rucphen die - in samenwerking met de 
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie 
(KNWU) - slechts in enkele weken tijd een 
perfecte organisatie wist te realiseren. In 
maart werd de Dorpenomloop Rucphen 
verreden, in juni vond de start van de 
vierde etappe van de ZLM Tour plaats in 
Rucphen, deze maand is er dus wieler-
spektakel in de vorm van La Vuelta en 
op 30 oktober, tijdens de Cyclocross 
Rucphen, is Rucphen weer gastheer van 
de UCI World Cup Cyclocross.

Samenwerking
Maar nu eerst dus La Vuelta. Wethouder 
Laura Matthijssen-de Jong kreeg er voor 
het eerst direct mee te maken nadat 
zij in januari het onderdeel sport uit de 
portefeuille van de vertrokken wethouder 
Martien de Bruijn waarnam tot de 

gemeenteraadsverkiezingen. “Eigenlijk 
is de komst van La Vuelta naar Rucphen 
een cadeautje van Martien,” stelt ze. 
“Hij heeft zich er echt voor ingespannen 
en destijds ook alle onderhandelin-
gen gevoerd. Wat dat betreft ben ik in 
een gespreid bedje terechtgekomen.” 
Het aanwijzen van Breda als start- en 
aankomstplaats van de derde etappe is 
volgens haar echter van doorslaggevend 
belang geweest. “We hebben als regio 
ingezet op het imago van wielerregio. 
La Vuelta komt ook door gemeenten 
als Steenbergen, Roosendaal en 
Etten-Leur, die eveneens grote wielere-
venementen houden. We zijn niet ieder 
voor zich aan de slag gegaan, maar 
hebben onze krachten gebundeld. Aan 
die samenwerking hebben we veel te 
danken.”

Troeven
Al beschikt de gemeente Rucphen 
zelf over de nodige troeven, weet de 
wethouder. Ervaring met de organisatie 
van grote wielerevenementen is er één 
van. “We zijn al eens startplaats van de 
Eneco Tour geweest. De puike organisatie 
van het NK Veldrijden in januari door 

Stichting Wielerpromotion Rucphen heeft 
daarnaast wel wat losgemaakt bij de 
UCI, de internationale organisatie voor 
de wielersport. Ook bijvoorbeeld Stichting 
De Willebrordse Renner, organisator 
van de Dorpenomloop Rucphen, mag 
niet onbenoemd blijven. Als gemeente 
Rucphen hebben wij immers vooral een 
ondersteunende rol.”

Wielercoryfeeën
Een andere troef is de aanwezigheid 
van gerespecteerde wielercoryfeeën 
in de gemeente Rucphen. Wethouder 
Laura Matthijssen-de Jong: “Neem Rini 
Wagtmans die zelf ook La Vuelta heeft 
gereden. De aanwezigheid van zo’n wie-
lerambassadeur opent deuren en zorgt 
voor uitnodigingen en aandacht. Ook 
oud-profrenner Jacques Hanegraaf biedt 
ondersteuning. Hij is iemand die niet 
per se op de voorgrond hoeft, maar kan 
er via zijn netwerk wel voor zorgen dat 
contact kan worden gelegd met de juiste 
organisaties en personen.”

Connectie
Als groot wielerliefhebber kijkt wethouder 
Laura Matthijssen-de Jong vol spanning 
uit naar de doorkomst van La Vuelta 
door de verschillende dorpskernen waar 
straks ook de nodige festiviteiten worden 
gehouden. Zelf hoopt ze op succes voor 
Jumbo-Visma. Dylan Groenewegen, 
tegenwoordig rijdend voor Team BikeEx-
change-Jayco, staat hoog in aanzien bij 
haar. ”Hij heeft ook nog bij Willebrord Wil 
Vooruit (WWV) getraind. Die connectie 
vind ik wel mooi. Het zegt bovendien wel 
iets over het niveau van de wielersport in 
onze gemeente. WWV rijdt ‘gewoon’ alle 
grote wedstrijden bij de junioren en de 
nieuwelingen.”

Verkeersmaatregelen en parkeren 
Op zondag 21 augustus gaat het wieler-
evenement La Vuelta Holanda 2022 door 
de kernen van onze gemeente. Omdat 
dit een evenement in de openbare 
ruimte is, is het belangrijk dat rekening 
wordt gehouden met een aantal zaken. 
Ook als je niet langs de route woont.

Parkeerverbod
Op 21 augustus mag je vanaf 11.00 uur 
niet parkeren langs de route. Voertuigen 
die dan nog wel aanwezig zijn in de 
parkeervakken en de openbare ruimte, 
worden weggesleept zodat de route veilig 
en vrij is. 

Omleiding
De route is afgesloten van 12.20 uur 
tot 18.20 uur. Je kunt het gebied alleen 
verlaten en inrijden via de volgende 
routes:
> Sint Martinusstraat - Rucphenseweg
> Schijfse Vaartkant - Schijfse Vaartkant

> Kerkeheidestraat - Rucphensebaan
> Sprundelseweg - Commandoweg
> Luienhoeksestraat - Vosdonkseweg

> De Branden - Schuurkerkstraat
> Hertog Janlaan - Vorenseindseweg

Route
La Vuelta komt vanaf Roosendaal onze 
gemeente binnen en gaat door richting 
Etten-Leur. De route gaat als volgt door 
Rucphen, St. Willebrord en Sprundel:
> Rucphensebaan
> Gebrandehoefstraat
> Rucphense Vaartkant
> Julianastraat
> Van Glijmesstraat
> Van Voornesstraat
> Raadhuisstraat
> Sprundelseweg
> Kozijnenhoek

> Kaaistraat
> Bremstraat
> Poppestraat
> Roosendaalseweg
> Dorpsstraat
> Noorderstraat

> Noorderstraat
> Sint Janstraat
> Bredasebaan

Kijk voor meer informatie op rucphen.nl/
vuelta.

LA VUELTA HOLANDA, ETAPPE 3, BREDA-BREDA, RUCPHEN, 
ST. WILLEBRORD EN SPRUNDEL

Rucphen, St. Willebrord & Sprundel
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Rucphen, St. Willebrord & Sprundel
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Vamos Rucphen! Vamos Rucphen! 



OUD TOPWIELRENNER RINI WAGTMANS

‘ Wielrennen is een mix  
van individueel en teamsport’

Wie aan succesvolle wielrenners denkt uit Nederland denkt aan West-Brabant, Rucphen en dan specifiek vaak ook nog 
aan de kern St. Willebrord. Grote namen komen hier vandaan zoals Marinus Valentijn, Piet-, Wout- en Rini Wagtmans en 
Wim van Est zijn er een aantal. “Daarom is het misschien ook niet verwonderlijk dat de Vuelta door onze gemeente heen 
komt”, aldus Rini Wagtmans.

DOOR KRIJN TEN HOVE

“In 1978 was St. Willebrord al eens een 
finishplaats voor de Tour de France, een 
etappe die in de Dorpsstraat gewonnen 
werd door Jan Raas. En nu komt de 
Vuelta door dezelfde straat heen. Hoe 

mooi is dat?” Aan het woord is Rini 
Wagtmans, een van de groter renners 
die St. Willebrord heeft voortgebracht en 
winnaar van meerdere grote etappes en 
drager van meerdere klassementstruien 
in de grote rondes van Frankrijk, Italië en 
Spanje.

Als we spreken over het verleden en 
de daarbij horende verhalen, die zeker 
levend gehouden moeten worden 
volgens vele kenners, wijst Wagtmans 
op de vele wielerbiografieën die er 
geschreven zijn. “Er zijn zeker vijftien 
biografieën geschreven over wielrenner 
die hier vandaan komen. Ik heb ze 
allemaal. En er is een Wim van Est straat 
met een standbeeld van Wim. Dus de 
verhalen zijn er zeker en die blijven 
hiermee ook wel bewaard.”
De schitterende wielerbaan - “een van

de mooiste van Nederland”, aldus 
Wagtmans - speelt daar een grote 
rol in, maar ook de bijdrage van vele 
vrijwilligers die met de renners meegaan 
door Europa om ze te begeleiden en 
steunen. “Maar ook mensen die zich 
belangeloos inzetten voor de wielersport 
zoals de familie Maas. Als zij er niet waren 
geweest en zich zo hadden ingezet 
voor het wielrennen in deze omgeving 
dan hadden we nu deze naam als 
wielerplaats niet meer gehouden.”
Sport was en is de grote verbindende 
factor binnen de gemeente aldus 
Wagtmans. Hij wijst daarbij vooral naar 
de gemeente als grote aanjager om 
de naam als wielergemeente hoog te 
houden. “We hebben veel te danken aan 
verschillende wethouders door de jaren 
heen die sport heel belangrijk vonden, 
want op meerdere fronten hebben we 

op hoog niveau gestreden. We zien dat 
teamsporten het nu moeilijker hebben 
doordat jongeren veel andere afleidingen 
hebben. Als bij een teamsport een 
gedeelte afvalt heb je een probleem. 
Wielrennen is een mix van individueel en 
team waardoor die daar wat minder mee 
te maken heeft.” Door de bouw van de 
wielerbaan en alle faciliteiten eromheen 
heeft Rucphen een landelijke uitstraling 
gekregen waardoor mensen naar 
Rucphen toekomen.

Als we dan spreken over de Vuelta is 
Wagtmans blij dat hij door West-Brabant 
komt. “Natuurlijk komt hij ook in Utrecht, 
’s-Hertogenbosch en Breda, maar ook 
door Rucphen. Een kleine gemeente 
die eerst een finishplaats is geweest 
voor de Tour de France en nu een 
doorkomstplaats voor de Vuelta. 
Dan beteken je wat in de wielerwereld. 
En daar mogen we best trots op zijn”.

Spaans tintje in Rucphen tijdens de Vuelta doorkomst
Op 21 augustus raast de Vuelta door de gemeente Rucphen. Vele topcoureurs zullen die dag door West-Brabant koersen. 
Het is na de Tour de France in 1978 de tweede keer dat een grote koers de gemeente aandoet. Voor veel ondernemers 
aanleiding om van alles te organiseren voor de bezoekers.

TEKST KRIJN TEN HOVE

Het zal een sfeervolle dag met een 
Spaans tintje worden aldus Jac. van 
Trijp. “Op het Kloosterplein in Sprundel 
komen grote schermen te staan zodat de 
supporters los van de doorkomst ook de 
rest van de koers door het Brabantse kan 
volgen. Er zulle tappas zijn en uiteraard 
ook Sangria om het echt Spaans te 
maken.” 
Van Trijp is blij, na de vele beperkingen 
in de afgelopen jaren dat er weer iets 
moois en groots georganiseerd kan 
worden. “Het is voor de ondernemers een 
cadeautje”, geeft hij aan. “En het sluit 
aan bij vele andere activiteiten die we dit 
jaar kunnen organiseren als buurgenoot-
schap.”
Hij hoopt de sfeer van 1978, toen de 
Tour de France finishte in St. Willibrord, 

evenaart kan worden al is het wel anders 
beseft hij. “Toen waren we de finish plaats 
wat betekende dat de hele karavaan 
hier eindigde en alle festiviteiten na 
afloop hier plaatsvonden. Nu is het een 
doorkomst, dat is toch anders.”

Ronnie Gommers van Café de COOP kijkt 
uit naar de dag van 21 augustus al zal 
er bij hem niet veel extra activiteit zijn. 
“Uiteraard heb ik wat extra schermen 
staan en kunnen de mensen de koers 
volgen. Maar het is midden in de vakantie 
en dat betekent dat veel mensen nog 
weg zijn. Mijn klanten en ook nog wat 
personeel. Dus iets extra organiseren 
is dan niet eenvoudig. Maar uiteraard 
is iedereen welkom en maak ik er een 
gezellige dag van.”
Ook van Trijp is benieuwd naar wat 
er aan mensen komt kijkend naar de 

vakantie periode. “wellicht dat er fans 
uit België komen en uit die delen van 
Brabant waar de koers niet langs komt. 
Rucphen is natuurlijk een wielerdorp dus 
wellicht dat veel mensen het dan toch 
leuk vinden om hier naar de koers te 
kijken.”
Een rondgang langs inwoners geeft 
inderdaad aan dat er veel mensen nog 
weg zijn maar dat de echter wielerfans 
toch wel een beetje rekening hebben 
gehouden met de Vuelta in hun plannen. 
Ook diverse oud renners laten zich 
de kans niet ontnemen om te komen 
kijken bij de doorkomst in hun eigen 
woonplaats. Die combinatie van fans, 
oud coureurs , een mooi en befaamd 
wielerdorp en een top koers maken nu 
al dat er volop uitgekeken kan worden 
naar een mooie dag, die naast de mooie 
Spaanse tapas en sangria ook een 

Spaans zonnetje zal opleveren.
Ook de kernen Rucphen en St. Willebrord 
kleuren 21 augustus rood en geel. Op 
de Markt in Rucphen kun je genieten 
van Spaanse maaltijden en tapas van 
restaurant Het Wapen van Nassau en 
restaurant Vivre. In St. Willebrord is er van 
alles te beleven tegenover Heidestede. 
La Vuelta is ook live te volgen via 
beeldschermen aan het Kloosterplein in 
Sprundel, op de Markt in Rucphen en bij 
Heidestede in St. Willebrord.

Maak jij er zondag 21 augustus met ons een Spaans feestje van?
DOE MEE EN MAAK KANS OP EEN LEUKE PRIJS
We hebben als wielergemeente zeker 
historische banden met La Vuelta. 
We gaan er daarom een echt Spaans 
feestje van maken. We gaan de kernen 
Rucphen, St. Willebrord en Sprundel in 
Spaanse sferen brengen. De kleuren 
rood en geel van de Spaanse vlag zul 
je komende weken op diverse plaatsen 

in onze gemeente zien verschijnen. In 
het centrum van deze kernen staat een 
groot scherm (in Rucphen op de Markt, 
in Sprundel op het Kloosterplein en
 in St. Willebrord bij Heidestede). 
Via deze schermen kun je de wielrenners 
vanaf de start tot de finish volgen. 

Feest jij mee? 
Maar feesten doen we samen. Help jij 
mee om onze gemeente in Spaanse 
sferen te brengen? 
Dat kan natuurlijk op allerlei manieren. 
Bijvoorbeeld door samen de straat 
te versieren in Spaanse kleuren, als 
toreador verkleed te gaan, een stier 

te maken van strobalen etc. 
Doe je mee? 
Laat het ons weten en stuur een foto 
van de activiteit of versiering door! 
Insturen kan tot en met 23 augustus 
naar vuelta@rucphen.nl. 
Onder de inzendingen verloten we 
een aantal leuke Spaanse prijzen! 
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Vamos woensdrecht! Vamos woensdrecht! 

Fietsroutes
Er zijn diverse mooie fietsroutes uitgezet 
in de gemeente Woensdrecht. Wat denkt 
u bijvoorbeeld van de thema routes ‘In 
het wiel van de kampioenen’ of de ‘Slag 
om Woensdrecht’? 

Of de onlangs geopende ZeBrarou-
te-Zuid, waarbij u Zeeland en Brabant 
combineert? Deze route gaat gedeeltelijk 
over en langs officiële wedstrijdpar-
coursen voor weg- en cyclocross-
wedstrijden, zoals de Benelux Tour, de 
Nederlandse kampioenschappen op de 
weg, de jaarlijkse wereldbekerwedstrijden 
CycloCross en het WK van volgend jaar 
en binnenkort natuurlijk de Vuelta.

<<aub afbeelding 
zebraroute zuid>>

Diverse routes kunt u vinden op onze 
website:
www.woensdrecht.nl/routes 
of op www.vvvbrabantsewal.nl 

Woensdrecht, de fiets- en wielergemeente 
op de Brabantse Wal
Beste lezer,

Fiets- en wielerliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de gemeente Woensdrecht! 
Woensdrecht ligt op de grens van Brabant en Zeeland, midden op de Brabantse 
Wal: het gebied waar de hoger gelegen zandgronden overgaan in de lager gelegen 
zeekleipolders. Dit hoogteverschil, geliefd en gevreesd bij mening wielerprof, zorgt 
voor mooie uitzichtpunten over de Babantse Wal, de steilrand en het Zeeuwse land. 
Een afwisselend landschap, waar u actief recreëert en geniet van de natuur.

Proef de sfeer van de dorpen Woensdrecht, Hoogerheide, Ossendrecht, Putte en 
Huijbergen terwijl u langs polders, bossen en weilanden fiets. Haast hoeft u niet 
te hebben, want er is genoeg horeca waar u lekker iets kunt eten of drinken en 
daarnaast zijn er diverse bezienswaardigheden en musea. 

De gemeente Woensdrecht heeft het UCI Bike City label. Dit label is een waardering 
voor de inzet om fietsen in de brede zin te promoten en daarnaast gastheer te 
zijn voor belangrijke wielerevenementen. Ook dit jaar staan er nog diverse mooie 
wielerwedstrijden op de agenda en in 2023 wordt van 3 t/m 5 februari het WK 
veldrijden georganiseerd in Hoogerheide. 

Kortom: Of u nu een recreatieve of sportieve fietser bent, of gewoon geniet van kijken 
naar de wielersport, Woensdrecht is hier de ideale locatie voor!

Rainier Schuurbiers
Wethouder sport, toerisme en recreatie

Grenspark Kalmthoutse Heide
In heel de gemeente Woensdrecht is prachtige natuur te vinden, maar een gebied 
dat zeker noemenswaardig is, is het Grenspark Kalmthoutse Heide. Aan weerszijden 
van de Belgisch-Nederlandse grens ligt een aaneengesloten brok natuur van bijna 60 
km². Trek het gebied in en volg een van de vele routes om eindeloos veel te beleven 
en te ontdekken. Het Grenspark is op meerdere plaatsen vrij toegankelijk, maar de 
uitgelezen toegangspoort aan Nederlandse zijde is De Volksabdij (Onze Lieve Vrouw 
ter Duinenlaan 199 te Ossendrecht).
Er zijn verschillende recreatieve fietsroutes uitgezet, de zogenaamde poorfietslussen, 
maar ook uitdagende singletracks voor mountainbikers.

<<aub afbeelding natuurpoort>>

Kijk voor meer informatie op: grensparkkalmthoutseheide.com

Wielerhelden
De gemeente Woensdrecht beschikt 
naast het wieler DNA, wielerevenemen-
ten en fiets- en wielertoerisme ook over 
wielerhelden. Denk aan grote namen als 
Thalita de Jong, Mathieu, David en Adrie 
van der Poel, Gerard Koel, René Pijnen, 
Harm Ottenbros, Wilfried Bastiaanse, 
Henny Kuiper en Jan Janssen.

Jan Janssen is alom bekend als eerste 
Nederlandse winnaar van de Tour de 
France in 1968 maar het jaar daarvoor 
schreef hij al de Ronde van Spanje op 
zijn naam (en was daarmee de eerste 
Nederlander die deze grote ronde wist te 
winnen). Zijn palmares is indrukwekkend. 
Reden genoeg voor kunstenaar Gerrit Jan 
Weekhout om een mooi portret van hem 
te maken. Dit portret is op een groot doek 
geprint en zal tijdens de doorkomst van 
La Vuelta als blikvanger fungeren voor de 
cameraploeg in de helikopter.

WK Veldrijden 2023
Hoogerheide was in 2014 al het toneel 
van het WK veldrijden en in 2023 
kunt u opnieuw wereld- en nationale 
kampioenen zien strijden om de regen-
boogtruien van de UCI. Noteer alvast 
3 t/m 5 februari 2023 in uw agenda.

<<aub afbeelding WK veldrijden>>

Kijk voor meer informatie op: 
wkhoogerheide2023.nl

Wielerevenementen 2022
Dit jaar staan er nog diverse 
wielerwedstrijden en –evenementen 
op de agenda:
>  Zaterdag 27 augustus 2022: 

Kampioenschap van Woensdrecht 
in Huijbergen

>  Zaterdag 3 en zondag 4 september 
2022: Wielerweekeinde Calfven 

>  Zondag 18 september 2022: 
Ronde van Putte

>  Zondag 25 september 2022: 
 Ronde van Ossendrecht
>  Zondag 2 oktober 2022: 

Ronde van Hoogerheide
>  Dinsdag 11 oktober 2022: 

Sluitingsprijs Putte-Kapellen

<<aub afbeelding wielerzomer>> 

Kijk voor meer informatie op: 
vriendenvandekoers.nl

Gezinsfietstocht
Op zondag 25 september 2022 kunt u ook 
kennismaken met onze gemeente door 
mee te doen aan de gezinsfietstocht. 
Tussen 10.00-11.00 uur vertrekt u vanaf 
eetcafé Boulevard in Ossendrecht en 
legt u in totaal 25 kilometer af. Onderweg 
zijn er diverse leuke stops en voor €3,50 
p.p. doet u al mee. De organisatie ligt in 
handen van de tourclubs De Grensrijders 
uit Ossendrecht en De Schelderijders uit 
Hoogerheide. Meer informatie over het 
evenement en de verkooppunten: 
www.tcdegrensrijders.nl
of www.schelderijders.nl



Vamos Halderberge! Vamos Halderberge! 

Halderbergse Vuelta is een evenement voor iedereen
STAMPERSGAT - Toen William Vermunt en Wim van den Broek te horen 
kregen dat de Vuelta door hun dorp zou komen, konden zij het enthousiasme 
niet meer onderdrukken. Ruim twee jaar terug zaten de twee met drie 
anderen rond de tafel om te kijken wat ze in Stampersgat konden doen met 
het wielerevenement. “We wilden een klein en leuk evenement creëren, 
toegankelijk voor iedereen.” Samen met Jan Nuiten, Karin Rebergen en 
Jan Mulders vormen zij de ‘Vrienden van Vuelta Stampersgat’. 

William heeft samen met de overige 
‘Vrienden van Vuelta Stampersgat’ een 
klein feestje gepland op 21 augustus. Het 
wordt een dag van verbinding met een 
klein stukje promotie voor de gemeente. 
“In het midden van de rotonde zal er 
een grote opblaasbare basiliek staan. 
We hebben een carnavalswagen 

uitgenodigd om op het grasveld te staan 
met muziek. Vanuit de voetbalvereniging 
zullen er koelboxen met drankjes staan.” 

De wielerroute komt op 21 augustus 
maar kort over Halderbergse grond. 
“We verwachten dat ze tussen 15:00 uur 
en 15:15 voorbij komen”, aldus William. 

“Ongeveer een uur van te voren komt 
de reclamekaravaan voorbij. In principe 
is iedereen vanaf 13:00 uur welkom om 
samen van dit evenement te genieten.”

Route
In totaal zullen de wielrenners zo’n 3 
kilometer over de Halderbergse wegen 
rijden. De activiteiten in Stampersgat 
staan precies langs de route opgesteld. 
“We verwachten op de bewuste 
zondagmiddag een 50 tot 100-tal 
inwoners om samen te kunnen genieten 
van de passage van dit internationaal 
wielerevenement,” aldus William. 

De locatie is de wegberm tussen 
Rijpersweg en Provincialeweg 
Noord, nabij de rotonde N268 tussen 
Stampersgat en Oud Gastel.

Halderberge Toernooi
Wie na het passeren van de Vuelta nog 
niet genoeg van sport heeft, kan zich 
daarna aansluiten bij het Halderberge 
Toernooi. Dit jaarlijks terugkerend voet-
baltoernooi wordt toevalligerwijs dit jaar 
georganiseerd bij vv De Schutters, op het 
Andriesportpark te Stampersgat. Volgens 
William is het de perfecte afsluiting van 
een sportieve dag. 

La Vuelta trekt door Halderberge: 

‘Evenement gaat om verbinding’
HALDERBERGE - Trotser had wethouder Malfait niet kunnen zijn toen ze hoorde 
dat de rijders van de Vuelta op Halderbergse grond zouden rijden. Hoewel 
het maar 3 kilometer is dat de wielrenners door Stampersgat rijden, kan het 
enthousiasme bij de wethouder van sport niet op. “Het is ‘go big, or go home’”, 
aldus Malfait.

Op 21 augustus rijdt de Vuelta over de 
Witte Brug door Stampersgat. Daar waar 
andere gemeenten bezig zijn om zichzelf 
op de kaart te zetten, pakt Halderberge 
het volgens de wethouder anders aan. 
“Ik merk dat we vooral bezig zijn met: 
‘hoe kunnen we elkaar hierbij betrekken?’ 
Daar ben ik dan weer heel trots op.”
Hoewel de gemeente het evenement 

steunt is het een echte activiteit van de 
gemeenschap georganiseerd door de 
Vrienden van Vuelta Stampersgat. “Het 
is kenmerkend voor Halderberge. We 
zijn een echte sportgemeente. Dat zie je 
bijvoorbeeld ook met de fietsvierdaagse 
in Hoeven. Het is ‘go big or go home’, we 
zijn blij dat we een steentje bij kunnen 
dragen als gemeente.”

Dat de Vuelta door Stampersgat komt 
is eigenlijk vanuit Breda geregeld. 
Volgens de wethouder zijn er wel 
haakjes met andere gemeenten maar 
drukt iedereen zijn eigen DNA erop. “Je 
kan er nog alle kanten mee op. Het 
thema in Halderberge is de verbinding. 
Stampersgat is een heel hechte 
gemeenschap waarbij ze trots zijn op 
hun dorp. En nu iets weer kan, gaan de 
mensen los. We moeten het ook niet te 
gek maken en letten op de veiligheid. 
Maar sport beleef je met elkaar, dat willen 
we ook uitstralen,” aldus Malfait.
Voor de wethouder is inclusiviteit 

erg belangrijk. “We willen inwoners 
ondersteunen en de lijntjes kort houden. 
Iedereen moet mee kunnen doen,” legt 
ze uit. “Ook voor jongeren moet het leuk 
worden om mee te doen. Ik wil dat ze 
participeren, zo krijg je een doorstroom 
aan vrijwilligers. Het is tegenwoordig 
namelijk steeds moeilijker om vrijwilligers 
te vinden.”
Malfait benadrukt dat inwoners altijd 
mogen aankloppen met een soortgelijk 
initiatief. Daar dragen we graag aan 
bij.” Ze kijkt ontzettend uit naar de 
Vuelta in Stampersgat. “Het worden drie 
fantastische kilometers!”

William Vermunt en wethouder Sharona Malfait
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Digitale Kaart La Vuelta Holanda
ALLE INFORMATIE OVERZICHTELIJK OP EEN RIJTJE
De Vuelta brengt veel meer naar Brabant dan alleen wielrennen. Er worden ook allerlei activiteiten georganiseerd 
rondom de Ronde van Spanje. Vanaf 12 mei tot en met 21 augustus zijn er allerlei leuke dingen te doen: van exposities 
tot toertochten. Om al deze evenementen inzichtelijk te krijgen, komt La Vuelta met een digitale kaart. 

Op https://map.lavueltaholanda.com/#/map vind je alle informatie over nevenactiviteiten, eten en drinken, 
entertainment en openbaar vervoer. Een must-see voor de bezoeker van het evenement. Deze kaart wordt gedurende 
het evenement aangevuld en/of bijgewerkt. 

www.lavueltaholanda.com
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