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Sittard-Geleen. Dat Buchten met
name in het zuiden van ons land
is kunnen uitgroeien tot een
vermaard wielerdorp, is voor een
belangrijk deel te danken aan
het enthousiasme dat binnen de
dorpskern leeft.

Het Wielercomité Buchten
en de ZLM Tour gaan de
vruchten plukken van een hecht
samenwerkingsverband dat in
korte tijd is ontstaan. Ik nodig
iedereen met een groot hart voor
de wielersport uit om Buchten op
21, 22 en 23 juni te bezoeken.

Sittard-Geleen heet de ZLM Tour
weer welkom in Buchten

WWW.COLLE.EU
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Het Wielercomité Buchten heeft
alle vertrouwen in de nieuwe
hoofdorganisator/sponsor
Libéma Profcycling onder leiding
van directeur Cees Priem. Met
een koersdirecteur als Jean-Paul

van Poppel kan nauwelijks iets
misgaan. Dat de organisatie van
de vernieuwde ZLM Tour het
ervaren Wielercomité Buchten
inschakelt om een aankomst en
een start in goede banen te leiden,
toont aan dat wij in de achter
ons liggende jaren goed werk
hebben geleverd. Met wij bedoel
ik zeker niet alleen de leden
van het comité, maar nog meer
de vele vrijwilligers, sponsors,
verenigingen en inwoners van
het dorp. Een speciaal woord van
dank is zeker weggelegd voor
onze trouwe partner de gemeente

WIELRENNEN IS MEER DAN ALLEEN KOERS

WWW.AMSTEL.NL

WWW.RABOBANK.NL

Het Wielercomité Buchten is blij.
Na een jaar zonder de aparte
sfeer die een etappewedstrijd
typeert, keert de ZLM Tour terug
in de straten van het dorp. Ons
wielerdorp zal er als vanouds met
man en macht voor zorgen dat de
renners en toeschouwers in de
watten worden gelegd.

WWW.THEMU.NL

Op 21 en 22 juni heet de gemeente
Sittard-Geleen de prachtige
wielerkaravaan van de ZLM Tour
weer welkom. Op vrijdag 21 juni
zullen de renners met topsnelheid
hun voorwiel over de streep in
misschien wel Limburgs bekendste
wielerdorp duwen. Op zaterdag
22 juni zal het er iets relaxter aan
toegaan, wanneer het peloton in
Buchten wordt weggeschoten voor
de koninginnenrit die de renners
na een heuvelachtig parcours naar
Landgraaf leidt.
Daarmee valt Buchten met de
neus in de boter, want met het zijn
van zowel finish- als startplaats

kunnen de vele wielerliefhebbers
genieten van al het moois dat er
rondom de koers te beleven valt.
Van het in spanning afwachten op
de aankomst van de uiteindelijke
winnaar tot het in alle rust rond de
bussen slenteren om een praatje
te maken met de wielerhelden van
de weg.
In Buchten worden er bovendien
allerlei side-events georganiseerd
door de enthousiaste vrijwilligers.
Van activiteiten voor de jeugd
tot een feestprogramma in de
feesttent. Zo brengt de koers
meer teweeg dan alleen de koers.
Leefbaarheid en sportplezier gaan
hier hand in hand.

Welkom in wielergemeente
Sittard-Geleen, welkom in Buchten.
Veel plezier allemaal, de duiven
zijn los, het is koers.

Jos Bessems

Wethouder onder andere Sport gemeente
Sittard-Geleen
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AFTRAP SEIZOEN 2019

Vrienden Club van Honderd
Sportcafé doet Buchten aan
De nieuwe wielerjaargang wordt door het Wielercomité Buchten traditioneel ingeluid met
de jaarvergadering en aansluitend diverse plichtplegingen. Zaterdag 16 maart jongstleden
ontfermden de leden van het comité zich in Sportplaza Het Anker over de gebruikelijke
agendapunten. Na de laatste hamerslag stroomden eveneens partners en genodigden binnen.
Onder meer de bekendmaking van de nieuwe rondemiss stond op de rol.
oorzitter Frans Hoedemakers
en beschermheer Cyriel
Lebens bijten het spits af met
een korte speech. Het belooft volgens
het tweetal een mooi wielerseizoen
te worden, met als hoogtepunt
vanzelfsprekend de vernieuwde ZLM
Tour, die na afwezigheid van een
jaar weer op de wielerkalender staat
en Buchten aandoet als finish- en
startplaats. De eerste bespreking
met medeorganisator Cees Priem
vond reeds in november vorig jaar
plaats. Een week voor de ZLM Tour, op
vrijdag 14 juni, zal in Sportplaza Het
Anker het bekende Vrienden Club van
Honderd Sportcafé plaatsvinden, meldt
de voorzitter trots. De Vriendenclub
van Honderd is een zelfstandig
opererende stichting die zich sterk
maakt voor het genereren van fondsen
om de (amateur)breedstesport
op een zo breed mogelijk vlak te
promoten. Frans Hoedemakers:
‘De Vrienden Club van Honderd,
waarvan voormalig profwielrenner
Marc Lotz voorzitter is, organiseert

V

Van links naar rechts: Cees Priem, Cyriel Lebens en
Frans Hoedemakers.

pakweg zeven, acht keer per jaar een
Sportcafé. Tijdens deze bijeenkomst
worden onder meer diverse personen
onderscheiden of in het zonnetje gezet.
Op de bijeenkomst hier in Buchten
zullen de Herman Kusterstrofee, de
Breman Aanmoedigingsprijs en de
Jo Dorscheidttrofee Vrijwilliger van
het Jaar worden uitgereikt aan een
wielrenner en wielrenster en aan
een vrijwilliger. Oud-sportjournalist
en wielerliefhebber Wiel Verheesen
is aanwezig als sprekend columnist.
Cees Priem zal 14 juni eveneens te
gast zijn. Deze avond is uitsluitend
voor genodigden en vrienden van
betreffende stichting en leden en
genodigden van ons comité. We zijn
zeer verheugd dat de Vrienden Club
van Honderd wielerdorp Buchten
als locatie voor het Sportcafé heeft
geselecteerd.’
Ook de jeugdlicentiehouders die
woonachtig zijn in wielerdorp
Buchten zijn van de partij tijdens de
seizoensopening. Waren het er vorig

jaar drie, thans kan er een vierde
coureur begroet worden. Naast Luuk
Cox, uitkomend voor het Belgische
Acrog Balen BC, Kay Römers en Lars
Dohmen (beiden Wcl Bergklimmers)
staat ook Bram, broer van Lars, te
glunderen in zijn fraaie wielershirt.
De jeugdige renners krijgen als
aanmoediging ieder een tegoedbon
overhandigd, te besteden bij
wielersportzaak Math Salden, trouwe
hoofdsponsor van het wielerweekend
in Buchten.

Vervolgens is het de beurt aan de
nieuwe rondemiss. De negentienjarige
Julie Cox volgt deze jaargang Bo
Janssen op. Julie is de dochter van
Patrick en Rosie Cox en woont al
haar hele leven in Buchten. Ze is zeer
verheugd en trots dat ze tijdens het
wielerweekend in juni drie dagen
mag stralen en onderdeel is van de
activiteiten. Op pagina 19 in deze
wielergids leest u een artikel geweid
aan de nieuwe rondemiss.

9 Augustus 2019 Buchten
MAATSCHAPPELIJKE
IMPACT
Het Wielercomité Buchten organiseert jaarlijks het
wielerweekend, een evenement met een lange historie.
Een evenement dat de inwoners van Buchten bovendien
verbindt. Niet alleen door de wielerwedstrijden, maar
ook door de activiteiten die rondom de koersen worden
georganiseerd. Dit event wordt mede mogelijk gemaakt
door een grote groep vrijwilligers die graag helpen. Om
de jeugd te stimuleren tot (meer) bewegen en kennis te
laten maken met de wielersport, organiseert het comité
telkens een dikkebandenrace waar elk jaar een grote
groep jongeren aan deelneemt.
Met sponsoring, donaties en samenwerkingen
versterkt de Rabobank de maatschappelijke impact.
Want samen bereik je meer dan alleen. Dat doen we
onder andere met onze sponsoractiviteiten, in de sport
en in de culturele sector. Met trots dragen we ook hier
een steentje bij.
We wensen iedereen een gezellig en sportief weekend
toe.
Rabobank Zuid-Limburg West

TheDirty
DirtyDaddies
Daddieslive
liveininBuchten
Buchten
The
Vrijdag
9 augustus
2019 vanaf
20.00
Vrijdag
9 augustus
2019
v.a.uur
20:00 uur
Kaartverkoop
via
facebook
en
shop.tixxx.nl/event/
Kaartverkoop via facebook en shop.tixxx.nl/
thedirtydaddiesbuchten.
event/thedirtydaddiesbuchten
Regulier
ticket:
15,00
euro
(exclusief
ticketfee)
Regulier
ticket:
15,00
Euro
(excl. ticketfee)
in de
voorverkoop.
in de voorverkoop

ZONDAG
2019
Zondag11
11AUGUSTUS
augustus 2019

BONDSSCHUTTERSFEEST
schutterijen
BONDSHUTTERSFEESTmet
mettwintig
20 schutterijen
Gratis entree
Gratis Entree
Organisatie:
Schutterij
St. Joseph
Buchten
Organisatie:
Schutterij
St. Joseph
Buchten

Peters

Caravans
Peters
Caravans

@wielercomitebuchten

Peters
Raymond Peters

Caravans

Peters

Raymond Peters

Jan Peterstraat 53
6116 BC Roosteren
Telefoon: 046-4857906
Mobiel: 06-20367368
E-mail: info@peters-caravans.nl
Internet: www.peters-caravans.nl

Caravans

Jan Peterstraat 53
De specialist voor inkoop, verkoop, onderhoud, schade, taxatie,
6116 BC Roosteren
reparatie, accessoires en stalling van nieuwe en gebruikte caravans
Telefoon: 046-4857906
Mobiel: 06-20367368
E-mail: info@peters-caravans.nl
Internet: www.peters-caravans.nl
De specialist voor inkoop, verkoop, onderhoud, schade, taxatie,
reparatie, accessoires en stalling van nieuwe en gebruikte caravans
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Wielerweekend Buchten
21 tot en met 23 juni 2019

Wielerevenement
Vrijdag 21 juni

2019

Feestprogramma

FINISH ZLM Tour

Etappe Etten-Leur - Buchten | Finish: 16.00 uur

Avondcriterium

18.45 uur: Criterium Elite/Beloften/Amateurs

Zaterdag 22 juni 2019

Vrijdag 21 juni 2019

START ZLM Tour

Etappe Buchten - Landgraaf | Vertrek: 13.30 uur
14.30 uur: Decathlon Dikke Banden Race (7 tot en met 12 jaar)
Etappe Etten-Leur - Buchten | Finish: 15.30
16.00 uur
uur: Criteriums Jeugd (categorieën 5, 6 ,7)
18.00 uur: Criterium voor Junioren-mannen

Avondcriterium

Ontwerp + druk: Dave Vranken - Foto: Roel Gaj

FINISH ZLM Tour

18.45 uur: Criterium Elite/Beloften/Amateurs
Zondag 23 juni 2019

Zaterdag 22 juni 2019

START ZLM Tour

Zondag 23 juni 2019

09.00 uur: Mulleners Vastgoed Cycling Tour
voor recreanten Aansluitend optreden
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van de Sjöttekapel in het feestpaviljoen op de markt.

Etappe Buchten - Landgraaf | Vertrek: 13.30 uur
14.30 uur: Decathlon Dikke Banden Race (7 tot en met 12 jaar)06
15.30 uur: Criteriums Jeugd (categorieën 5, 6 ,7)
18.00 uur: Criterium voor Junioren-mannen
Ontwerp + druk: Dave Vranken - Foto: Roel Gaj

VRIJDAG

09.00 uur: Mulleners Vastgoed Cycling Tour
voor recreanten Aansluitend optreden

van de Sjöttekapel in het feestpaviljoen op de markt.
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J Fiasco
en Hard2Ge
t

GRATIS ENT REE

ZATERDAG

22 juni

DJ Dirndl

Henk & Ton
Marleen Rutt
en
Shakin’ Dj’s

Erwin

GRATIS ENT REE
Aanvang 20.3

0 uur
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Meer info: www.wielercomite.nl

www.facebook.com/wielercomite

TERUGBLIK WIELERWEEKEND 2018

Gedoodverfde winnaar
Terpstra maakt hoge
verwachtingen waar
Na het geweldige gouden jubileumseizoen van het Wielercomité Buchten in 2016 en de
zinderende etappeaankomst in 2017 met als ijzersterke winnaar Dylan Groenewegen en de
vermaarde Primož Roglič als snelste man in het algemeen klassement, was het verleden jaar
voor de organisatie van de Ster ZLM Toer niet gemakkelijk om zoveel tegenslag te moeten
incasseren. Het Wielercomité Buchten zat met de handen in het haar toen bekend werd dat
de meerdaagse etappewedstrijd geen doorgang zou vinden. De koppen werden bij mekaar
gestoken. Een nieuw idee kreeg een kans. Niet bij de pakken neerzitten, maar veerkracht
tonen en zorgen dat het wielerweekend weer een succes wordt, schreef wethouder Pieter
Meekels van de gemeente Sittard-Geleen in het voorwoord van ons wielermagazine. De
organisatie sloeg de opbeurende woorden van de wethouder niet in de wind en volgde zijn
advies op.
Met het introduceren van de nieuwe
wedstrijd Profspektakel Buchten leek
er geen vuiltje aan de lucht te zijn.
De reclame vooraf was als vanouds
optimaal; de organisatie haalde
alles uit de kast voor een geslaagde
vuurdoop van het evenement. Op de
grote dag zelf werd pas echt duidelijk
hoe sterk de band tussen het trouwe
wielerpubliek en de aankomst van
een grote wedstrijd in de straten
van Buchten eigenlijk is. Zelfs het
aantrekken van een topcoureur in
de persoon van Niki Terpstra bleek

niet voldoende om de grote stroom
supporters van een meerdaagse
wielerronde over de streep te trekken
en massaal naar Buchten te halen.
De gedoodverfde winnaar Terpstra
maakte de hoge verwachtingen waar.
Het erepodium werd verder bemand
door Mike Teunissen en Pieter
Weening.
Het lange wielerweekend op 15,
16 en 17 juni groeide toch weer
uit tot een succes. De charmante
rondemiss Bo Janssen bleek een

gouden greep van de keuzecommissie
te zijn. Bo vertegenwoordigde het
kleine wielerdorp charmant en met
overtuiging. Terwijl de sponsors en
overige genodigden na afloop van
het Profspektakel Buchten in het
feestpaviljoen genoten van drank,
spijs en niet te vergeten gezelligheid,
werd in de straten van Buchten zo
hard mogelijk gefietst door beloften,
amateurs en elite zonder contract.
Michael Freiberg was de rapste aan de
meet, Tom Vermeer en Ayden Toovey
finishten in zijn kielzog.

Zaterdagmiddag waren wedstrijden
in het kader van de Decathlon Dikke
Banden Race en een tweetal criteriums
voor respectievelijk nieuwelingen en
junioren. Bij de nieuwelingen won
Bram Leerkes vóór Daan Stevens en
Daan Couven. Jordan Habets was de
snelste junior, op de voet gevolgd
door Jelle Groot en Mauro Spapen. De
Mulleners Vastgoed Cycling Tour voor
recreanten op zondag 17 juni was
zoals altijd de ideale afsluiting van de
drie dagen durende feestmarathon,

die het dorp jaar in jaar uit op de
internationale wielerkalender zet. De
vooroprijders van Wielerclub L’Equipe
de Flesj uit Susteren hielden een
oogje in het zeil zodat de deelnemers
in een aangenaam tempo fietsend
genoten van wiej sjoon ós Limburg is.
Met geliefde artiesten als The Rikky
Rokker Experience, Music Exile, D.E.M.,
TONCA en het duo Bjorn en Mieke
bood het muziekprogramma in het
feestpaviljoen volop amusement voor
jong en oud.

Rondemiss 2018 Bo Janssen.
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TERUGBLIK 2018
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Geleen

LEENAERTS
BORN

Inname
Puin / hout / grond / bouw- en sloop
afval / (teerhoudend) asfalt / groenafval
Verkoop
Zand / grind / teelaarde / menggranulaat
Onder de brug van Illikhoven
(Industrieterrein Holtum-Noord)

T 046 - 4811004

Volg ons op

f

facebook.com/allerleefste

Bettinumstraat 27A | 6122 BL Buchten | E. info@allerleefste.nl

Voor alle informatie: www.allerleefste.nl
T 046 423 40 59 | info@allerleefste.nl

www.leenaerts.nl

www.overslagborn.nl

PROGRAMMA 2019

Zaterdag 22 juni 2019

Vrijdag 21 juni 2019
Finish ZLM Tour
De apotheose van het wielerweekend
vindt meteen op de eerste dag plaats:
de finish van de vernieuwde ZLM
Tour. Deze derde etappe gaat van start
in het Brabantse Etten-Leur. Naar
verwachting zal het peloton rond
16.30 uur finishen op de Dorpstraat in
Buchten ter hoogte van het marktplein.
Zorg dat u tijdig aanwezig bent in
Buchten, want voordat de renners
hun voorwiel over de streep drukken,
fietsen ze nog drie plaatselijke ronden
van elk circa acht kilometer. De ZLM
Tour staat van oudsher bekend als dé
voorbereidingskoers van de sprinters
op de Tour de France. Voormalig
topsprinter Jean-Paul van Poppel is
de nieuwe koersdirecteur. Zal een
sprinter zegevieren of gaan we een
verrassingsaanval zien?
Avondcriterium
Als de kruitdampen na de finish van
de ZLM Tour zijn opgetrokken, is het
de beurt aan de categorieën Beloften,
Elite zonder contract en Amateurs. Zij
strijden tijdens het avondcriterium om

de premies, bloemen en de kussen van
de rondemiss.
DJ Fiasco
Hij draait overal, van discotheken tot
bejaardenhuizen. Eén ding is zeker:
waar hij ook verschijnt, het dak gaat
eraf. Hij is Roy Leunissen. Roy heeft
al ruim een kwarteeuw als allround
discjockey ervaring op het gebied van
muziek en entertainment. Met zijn
slogan The Ultimate Party Experience
draait het bij DJ Fiasco nog steeds om
dezelfde passie, namelijk dat mensen
genieten van muziek en de show
eromheen.
DJ Fiasco

Hard2Get

Hard2Get
Hard2Get bestaat uit Stan Smeets
(zang), Vick Savelkouls (gitaar), Jarno
Senden (basgitaar), Bram Peters
(drums) en Ruben Schalleij (toetsen).
Het is de allereerste coverband ooit
die meedeed aan The Voice of Holland.
Het Limburgse vijftal brengt een zeer
divers genre, met de beste tracks in
één medley. Van de allerlaatste hits
van Ronnie Flex en Kraantje Pappie tot
classics van vroeger, van het Hollandse
lied tot hardstyle meestampers. Fris
en explosief walsen de mannen elk
feest plat. Nu is Buchten aan de beurt.

Start ZLM Tour
Om 13.30 uur wordt het peloton
weggeschoten voor de etappe naar
Landgraaf, de vierde en voorlaatste
etappe van de ZLM Tour. Plaats van
handeling is wederom de Dorpstraat.
De renners rijden vanaf de start
nog een kort rondje door het dorp.
Wielerliefhebbers kunnen van tevoren
rondsnuffelen tussen de bussen en zich
vergapen aan materieel en materiaal.
Vang een glimp van je favoriete renner
op; misschien kun je zelfs een selfie
maken.
Decathlon Dikke Banden
Race
Na het vertrek van de profs wordt
het parcours vrijgemaakt voor de
allerkleinsten. De Decathlon Dikke
Banden Race is een spannende
wielerwedstrijd op de weg voor
jongens en meisjes in de leeftijd van
zeven tot en met twaalf jaar. Het
is voor de deelnemertjes vaak de
eerste kennismaking met wielrennen.
Achterliggende gedachte is de jeugd
te enthousiasmeren voor sport en
beweging in zijn algemeenheid en de
wielersport in het bijzonder. Je kan
er bovendien een gave racefiets mee
winnen. Er wordt vanaf 14.30 uur
gestart in drie categorieën. Kijk voor
meer informatie op de achterzijde van
deze wielergids.

Criteriums Jeugd en
Junioren-mannen
Vanaf 15.30 uur worden de diverse
jeugdcategorieën (5, 6 en 7) op gang
geschoten voor het middagcriterium
door de straten van Buchten.
Anderhalf uur later komen de
Junioren-mannen in actie op hetzelfde
parcours.

DJ Dirndl

DJ Dirndl
DJ Dirndl, absolute kenner van
Duitstalige muziek, is onder meer
bekend als vaste dj van het Sittardse
Oktoberfeest. Ze heeft zodoende het
podium gedeeld met menig bekende
schlagerartiest. DJ Dirndl is een
allround discjockey en draait van
schlager tot Neue Deutsche Welle
en van volkstümlich tot Rammstein.
Kortom, gegarandeerd feest.

Shakin’ Dj’s
De Shakin’ Dj’s zijn, zoals ze zelf op hun
Facebookpagina schrijven, drie gekken
uit Maastricht die sinds 2006 actief
zijn in zowel Nederlands als Belgisch
Limburg. Met hun enthousiasme en
vele hits laten ze elk feestje van boven
tot beneden shaken. Het begon destijds
allemaal met een grap, maar al snel
bleek dat het trio in de smaak viel
bij het publiek. Hun nieuwe album
Turbulentie is te beluisteren op Spotify.

Marleen Rutten
Marleen Rutten - jong, fris en
getalenteerd - wil van elk optreden een
feestje maken. De Hunselse, ook wel de
Helene Fischer van Limburg genoemd,
gaat inmiddels al wat jaren mee en
heeft een eigen Limburgs repertoire

Erwin
Deze rasartiest behoeft eigenlijk geen
introductie. We kennen hem natuurlijk
allemaal van ’t Merretkoer, sinds 2001
staat hij solo op de planken. Elke
twee jaar verschijnt er een album van
Erwin, dat hij telkens op een speciale
manier presenteert onder begeleiding
van een groot orkest. In september
2008 waren 8500 mensen getuige van
een fantastisch optreden in Ahoy in
Rotterdam, een van de hoogtepunten
in zijn carrière. Zaterdag 22 juni live te
zien en te horen in Buchten.

Henk & Tom
Het duo Henk & Ton bestaat uit
Henk Steijvers en Ton Meisen,
gepokt en gemazeld in de muziek- en
entertainmentbranche. Ze spelen en
zingen immers al jarenlang in de Janse
Bagge Bend. Met die gezamenlijke
achtergrond hebben ze inmiddels
ook succes als gelegenheidsduo. Een
optreden van Henk & Tom is meer
dan alleen muziek. Er is voldoende
ruimte voor kolderieke situaties en
veel flauwekul. Benieuwd welke kwatsj
ze voor Buchten in petto hebben?
Dan kom zaterdagavond naar het
feestpaviljoen.

Zondag 23 juni 2019
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Mulleners Vastgoed Cycling
Tour
Al jaren een vast en populair
onderdeel van het wielerweekend
in Buchten: de Mulleners Vastgoed
Cycling Tour. Tijdens deze tocht
voor recreanten gaat het niet om de
koers, maar vinden de deelnemers
het belangrijker om met een peloton
liefhebbers in een ongedwongen sfeer
een rit door het Limburgse land te
maken. De tocht is circa vijfenzeventig

opgebouwd. Daarnaast zingt ze ook
Duitse schlagers. Pakweg anderhalf jaar
geleden was ze reeds te gast in Buchten,
als hoofdact tijdens de mansluujzitting
in Café de Bar. De tent stond op de
kop. Dat gaat haar gegarandeerd weer
lukken.

kilometer lang en wordt begeleid
door een trouwe groep motards.
De vooroprijders van Wielerclub
L’Equipe de Flesj uit Susteren bepalen
het tempo. Start 09.00 uur aan de
Dorpstraat/Buchter Markt. Na afloop
is er in het feestpaviljoen gelegenheid
om met een drankje na te praten. De
plaatselijke Sjöttekapel zorgt voor de
muzikale omlijsting. Bovendien wordt
er aandacht en een bijdrage gevraagd
voor Pure! Dream Centre, waarvan

Erwin

Mulleners Vastgoed al jaren vaste
sponsor is. Pure! Dream Centre is een
organisatie die zich sterk maakt voor
een betere toekomst voor kansarme
kinderen uit de Kandek-gemeenschap
in Cambodja door ze kwalitatief
onderwijs en goede gezondheidszorg
te bieden en hun families te
ondersteunen met sociale en inkomens
genererende projecten. Wees gul.
15

Eidams, keurslager
Winkelcentrum Stein
Tel. 046-433 29 15
www.eidams.keurslager.nl

Logistieke & Agrarische Dienstverlening

KlimaatZuid
Lodie Eberson
www.klimaatzuid.nl

EETCAFE DE KEM | SCHINVELD
WWW.EETCAFEDEKEM.COM

info@klimaatzuid.nl
+31 (0)6 55 06 22 69

Bettinumstraat 39
6122 BL Buchten

DEELNEMENDE TEAMS ZLM TOUR

RONDEMISS

Julie Cox rondemiss 2019
Team Jumbo-Visma
Nederland, WorldTour

Team Katusha-Alpecin
Zwitserland, WorldTour

Team Sunweb
Duitsland, WorldTour

Lotto-Soudal
België, WorldTour

Roompot-Charles
Nederland, ProContinental

Sport Vlaanderen-Baloise
België, ProContinental

Wallonie-Bruxelles
België, ProContinental

Wanty-Gobert
België, ProContinental

Euskadi Basque Country-Murias
Spanje, ProContinental

Burgos BH
Spanje, ProContinental

Alecto continental cyclingteam
Nederland, Continental

Metec-TKH Continental Cyclingteam
p/b Mantel
Nederland, Continental

Monkey Town-À Block Continental Team
Nederland, Continental

Vlasman Cycling Team
Nederland, Continental

Team Differdange-GeBa
Luxemburg, Continental

Pro Racing Sunshine Coast
Australië, Continental

Vino-Astana Motors
Kazachstan, Continental

In de afgelopen jaren heeft de ZLM
Tour een sterke naam opgebouwd
als ideale voorbereidingskoers
voor de sprintersploegen richting
de Tour de France. Ook dit jaar
is een aantal etappes op het lijf
geschreven voor de sprinters.
Bovendien is oud-sprintkanon
Jean-Paul van Poppel aangesteld
als koersdirecteur van de
wedstrijd.
Een wedstrijd als de ZLM Tour is
niet mogelijk zonder een aantal
sterke sponsors. We zijn daarom
trots op onze samenwerking met
ZLM en de andere sponsors. Onze
ambitie is om samen met hen de
ZLM Tour in de komende jaren
verder te professionaliseren en
naar een hoger niveau te tillen.
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De afgelopen maanden is keihard
gewerkt om het etappeschema
van de wedstrijd rond te krijgen.
Het parcours loopt bijna helemaal
door Zeeland en Brabant, met een
uitstapje naar Limburg. We willen
de gemeenten waar we te gast
zijn als start- en/of finishplaats
alvast hartelijk danken voor hun
gastvrijheid.

We zijn er trots op dat de
WorldTour-ploegen Jumbo-Visma,
Sunweb, Lotto-Soudal en KatushaAlpecin aan de start verschijnen van
de ZLM Tour. Daarnaast mag ook
het nodige worden verwacht van
de ProContinental-teams RoompotCharles, Wanty-Gobert, Sport
Vlaanderen-Baloise, WallonieBruxelles, Burgos BH en Euskadi.

We willen van deze vernieuwde
ZLM Tour een mooi
wielerevenement maken, waarbij
wielerliefhebbers een groot
aantal internationale toprenners
op Nederlandse bodem in actie
kunnen zien.
Ik wens jullie fantastische en
sportieve dagen toe.

‘Ik kan genieten van
die leuke sfeer die hier
drie dagen lang in het
dorp heerst tijdens het
wielerweekend’
Via een een-tweetje tussen
opa Herman Cox en Frans
Hoedemakers, voorzitter van
het Wielercomité Buchten,
werd Julie Cox kort na de
jaarwisseling geconfronteerd
met de vraag of ze in
2019 rondemiss wilde zijn
tijdens het wielerweekend.
Daar hoefde de blonde
Buchtense niet lang over na
te denken. Sterker: ‘Ik moest
lachen, maar was meteen
enthousiast.’

‘N

ee, ik had geen bedenktijd
nodig’, zegt Julie, thuis aan
de woonkamertafel in Buchten.
We schrijven begin mei, dus het
wielerweekend is nog ver weg. De
outfit hangt echter al geruime tijd
in de kast. ‘Een mooi jurkje met
bloemenprint, zwart met wit en
lichtroze. Dat was zo gebeurd, ik hou
namelijk erg van shoppen.’

Julie Cox, dus. Negentien lentes
jong, woonachtig aan de Pastoor
Reijnenstraat in Buchten. Dochter
van Patrick en Rosie, ook echte rasBuchtenaren. Julie fietste na de lagere
school zeven jaar lang naar Maaseik,
waar ze aan Scholengemeenschap
Harlindis en Relindis, thans Mosa-RT,
de kappersopleiding volgde. Sinds
september vorig jaar is ze werkzaam

bij HaarZaak mg in Munstergeleen.
Julie: ‘Ik heb er in korte tijd enorm
veel ervaring opgedaan. Wat ik
allemaal doe? Knippen, verven,
föhnen; het volledige pakket.
Hartstikke leuk. We werken met een
team van drie kapsters: eigenaresse
Maud Gelissen, haar nichtje Janou en
ik.’
Ook als ze niet aan het werk is,
verveelt Julie zich geen seconde.
‘Ik doe aan fitness, ben lid van de
tennisvereniging, ga elk jaar op
skivakantie. Verder ga ik graag met
vrienden lunchen of een terrasje
pikken. En natuurlijk shoppen.’

Julie is een nicht van wielertalent
Luuk Cox, ook woonachtig in Buchten
en uitkomend voor het Belgische
Acrog Balen BC. Vader Patrick klimt
ook regelmatig op de racefiets. Zelf is
ze wat huiverig voor hoge snelheden
op een fiets met dunne bandjes. Dat
geldt overigens ook voor een fiets met
dikke banden. ‘Dikkebandenrace? Nee,
vond ik best akelig. Wel kan ik volop
genieten van die leuke sfeer die hier
drie dagen lang in het dorp heerst
tijdens het wielerweekend. Ik verheug
me op mijn functie als rondemiss.
Heb zin in alle plichtplegingen en
natuurlijk ook in het feest in de tent.
De voorbereidingen zijn getroffen.
Mijn bazin Maud verzorgt straks mijn
haren, goede vriendin Mylon doet de
make-up.’

Haar vuurdoop was een bezoek aan
de koningsreceptie van de plaatselijke
schutterij, daags na haar presentatie
in maart. ‘Dat was mijn eerste officiële
optreden. Ik ben erg benieuwd wat me
allemaal te wachten staat.’

Bang om na het wielerweekend in een
zwart gat te vallen, is Julie allerminst.
‘Nee, hoor. Meteen na de barbecue
voor alle vrijwilligers die tijdens het
wielerfeest hebben geholpen, vertrek
ik met Mylon naar Ibiza. Een week lang
relaxed nagenieten van alle indrukken.
Ook zin in.’

Colofon
Redactie:
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Dave Vranken

Manager Libéma Profcycling
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Buchten 22 juni 2019
Decathlon Dikke Banden Race

De Decathlon Dikke Banden Race is een wielerwedstrijd op de weg
voor jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar.
Je fietst op je eigen fiets, citybike of mountainbike.
Versnellingen zijn toegestaan, maar racefietsen uiteraard NIET.
Zorg er wel voor dat je fiets optimaal in orde is voor de wedstrijd.
Jongens en meisjes die een wedstrijdlicentie of een basislidmaatschap
hebben bij de KNWU, mogen niet meedoen!

Wat kun je winnen?

Iedere deelnemer krijgt een Decathlon
T-shirt, een fraaie herinneringsmedaille
en een presentje van de organisatie.
En de eerste drie die de finishlijn passeren,
van zowel jongens als meisjes, ontvangen een echte beker en bloemen. Bovendien worden ze uitgebreid gehuldigd op
het podium door onze eigen rondemiss.
De best presterende jongens en meisjes, van elke leeftijdscategorie, worden
daarnaast uitgenodigd voor de landelijke
finaledag.

Wie zorgen ervoor dat het niet
spaak loopt?

De wedstrijd wordt georganiseerd door
het plaatselijke Wielercomité Buchten,
aangesloten bij de KNWU. Zij dragen er
zorg voor dat van start tot finish alles
geregeld is op een afgesloten en verkeersvrij parcours van anderhalve kilometer.

Valhelmen worden door de organisatie
verstrekt bij het afhalen van de rugnummers. Er is voldoende EHBO-assistentie
aanwezig mocht er onverhoopt toch iets
misgaan. Zo neemt de organisatie alle
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om
de veiligheid van de deelnemers te garanderen.

De veiligheid van alle deelnemers
staat op de eerste plaats!

Voor alle deelnemers is er een collectieve verzekering afgesloten bij de KNWU.

INSCHRIJFFORMULIER DECATHLON DIKKE BANDEN RACE

BUCHTEN

ZATERDAG 22 JUNI 2019

Categorie 1.
Categorie 2.
Categorie 3.

Meisjes en jongens geboren in 2011 en 2012
Meisjes en jongens geboren in 2009 en 2010
Meisjes en jongens geboren in 2007 en 2008

Achternaam 				

Voornaam

Adres									Leeftijd

J/M

Start 14.30 uur (2 ronden)
Start 14.45 uur (3 ronden)
Start 15.00 uur (4 ronden)

Win jij die supersnelle racefiets?

jaar

Postcode en woonplaats			 			Geboortedatum
Telefoonnummer				E-mail
Let op:

Alle deelnemers van categorie 1 dienen zich te melden om 13.45 uur in de feesttent op de markt.
Alle deelnemers van categorie 2 dienen zich te melden om 14.00 uur in de feesttent op de markt.
Alle deelnemers van categorie 3 dienen zich te melden om 14.15 uur in de feesttent op de markt.
In de feesttent op de markt ontvang je het rugnummer, de helm en het speciale Decathlon T-shirt.

Inschrijven kan door dit formulier in te leveren bij/op te sturen naar: Wielercomité Buchten, Dorpstraat 70, 6122 CC Buchten.
Telefoonnummer 06-27087820. Of aanmelden via de website www.dikkebandenrace.nl of per e-mail: info@wielercomite.nl.

Voor meer info zie website www.dikkebandenrace.nl.

Doe je mee aan de Decathlon
Dikke Banden Race op
zaterdag 22 juni in Buchten,
dan ontvang je een lot. Met
dit lot maak je kans op een
spiksplinternieuwe racefiets,
beschikbaar gesteld door
wielerspecialist Math Salden
in Limbricht.

