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Frans Hoedemakers: ‘De koers is onderdeel van de lokale en regionale geschiedenis’

Drie organisaties, één groot wielerevenement
Het is alweer drie jaar geleden dat Buchten gastheer was van een profkoers. In 2019 drukte sprinter
Dylan Groenewegen zijn wiel als eerste over de streep in de derde etappe van de ZLM Tour, vlak voor
de Australiër Caleb Ewan en toenmalig ploeggenoot Mike Teunissen, de latere winnaar van de koers.
Vervolgens bleef het lang stil in wielerdorp Buchten.

D

e reden is bekend. Iedereen kreeg direct of indirect
te maken met een ongekende pandemie, die
de wereld plotsklaps in haar greep kreeg en voor een
groot deel op slot zette. Het leven kwam, vaak letterlijk,
tot stilstand. Ook het wielrennen ontkwam niet aan de
wurggreep van corona.
Waar het allerminst stil bleef, dat was op de burelen
van het Wielercomité Buchten, in het bijzonder waar de
stem van voorzitter Frans Hoedemakers schalde. Tal van
alternatieven werden tegen het licht gehouden en in de
steigers gezet. ‘We hebben diverse scenario’s uitgewerkt
met de hoop het wielrennen, zij het in een andere
setting en met inachtneming van de destijds geldende
restricties, weer in Buchten plaats te laten vinden’, aldus
de voorzitter. ‘Het mocht echter niet baten.’
Grootste familiemagazine in Limburg

HORECA

Voor jouw wereldzaak
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Ofschoon het virus nog immer rondwaart, weliswaar op
geheel andere schaal, is inmiddels veel mogelijk. Op de
nationale en internationale wieleragenda’s prijken weer
tal van schitterende klassiekers, eendagskoersen, kleinere
rondes en vanzelfsprekend de drie grand tours. Kortom,
er is koers. En dus ook in Buchten. Van vrijdag 10 tot
en met zondag 12 juni strijkt een gevarieerd wielercircus
neer in en rondom het dorp. De apotheose is meteen op
vrijdagmiddag, met de aankomst van de derde etappe
van de ZLM Tour, voor veel sprintersploegen de laatste
voorbereidingskoers op de Tour de France. Eerder dit jaar
werden de handtekeningen gezet onder een contract
dat tot en met 2024 de samenwerking garandeert tussen
de ZLM Tour en het Wielercomité Buchten. Aansluitend
vindt het Criterium Fixed Gear plaats, een voor veel
mensen relatief onbekende wielervariant. Op pagina
vijftien in deze special leest u er meer over. De zaterdag
is gereserveerd voor twee wedstrijden van de Omloop
van de Maasvallei en een criterium voor Nieuwelingen
Dames en Junioren Dames. Op de slotdag vertrekt in
de ochtend een peloton recreanten voor een toertocht,

waarna plaats wordt gemaakt voor de rennertjes in
de dop tijdens de Ready2Race Dikke Banden Race.
Nieuw is het slotstuk: de aankomst van de Ronde van
Limburg, onderdeel van de landelijke Topcompetitie.
Het Wielercomité Buchten is zeer verheugd over
de samenwerking met deze koersorganisatie, waar
eveneens de Omloop van de Maasvallei onder valt.
‘De Ronde van Limburg is de oudste wielerklassieker
van Limburg’, aldus Frans Hoedemakers. ‘Een begrip
sinds 1948, met veel aandacht van publiek en media.
Na een rit van circa honderdtachtig kilometer, met onder
meer beklimmingen van de Cauberg, de Gulperberg,
de Adsteeg en de Keutenberg, finishen de deelnemers
hier in Buchten. Een mooi uithangbord, zeker ook voor
het wielerweekend, en een mooie afsluiting van ons
driedaags wielerfestijn.’
Bastiaan Laarmans, voorzitter van de Ronde van Limburg,
evenals Peter Bouwels, voorzitter Stichting Bike Park
Sittard-Geleen en lid van het organisatiecomité rondom
het wielerweekend, komt later in deze wielerspecial
aan het woord. Frans Hoedemakers: ‘Peter Bouwels
kwam tijdens de coronabreak met het voorstel om
gezamenlijk één groot wielerevenement neer te zetten.
De drie organisaties hebben vervolgens de handen
ineengeslagen om u als wielerliefhebber een ambitieus
en tevens toekomstbestendig programma te kunnen
bieden. Het wielrennen is van oudsher sterk verweven
met deze regio, de koers is onderdeel van de lokale en
regionale geschiedenis. En die koers willen we iedereen
die besmet is met de wielerbacil graag garanderen voor
de langere termijn. Samen staan we daarin sterk.’

Frans Hoedemakers

Voorzitter Wielercomité Buchten
WIELEREVENEMENT BUCHTEN 3

VOORWOORD

Samen ben je tot veel in staat

N

GELEEN

KLAVERBLAD
EINIGHAUSEN

et als alle andere evenementenorganisaties die de
voorbije periode noodgedwongen hun activiteiten
moesten opschorten, zijn wij als Wielercomité Buchten
bijzonder verheugd dat we weer een fantastisch
wielerprogramma kunnen presenteren. Voor de inwoners
van Buchten, voor de mensen in de omliggende regio,
voor alle wielerliefhebbers. In ons 56-jarig bestaan
realiseren we ons voor het eerst terdege dat het
doorgang laten vinden van een dergelijk evenement
absoluut niet vanzelfsprekend is.
Maar we zijn er weer, de blik voorwaarts. Gelukkig
kunnen we wederom een beroep doen op onze trouwe
sponsors en vele vrijwilligers. Dank hiervoor. Zonder
u kunnen wij als comité beslist geen wielerweekend

van deze omvang organiseren. Buchten, Holtum, Born,
Obbicht, Grevenbicht en van nog verder; overal staan
mensen op om een bijdrage te leveren, in welke vorm
dan ook.
Een bijzonder woord van dank aan onze adviseur
Pieter Meekels, die steevast met ons meedenkt. Ook
de gemeente Sittard-Geleen en Milan van Wersch van
Limburg Cycling verdienen een pluim in dit voorwoord.
Het is een cliché, maar daarom juist niet minder waar:
samen ben je tot veel in staat. Dat laten we tijdens het
wielerweekend in Buchten jaarlijks zien. Veel plezier.

Cyriel Lebens

Beschermheer Wielercomité Buchten

We mogen weer!
LEENAERTS BORN
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W

e mogen weer! Wat ontzettend fijn dat de ZLM
Tour weer door het mooie Buchten gaat. Normaal
gesproken elk jaar in juni hét wielerevent in SittardGeleen, maar door de coronamaatregelen werd de
etappekoers in 2020 en 2021 helaas geannuleerd.
Na drie jaar afwezigheid denderen de wielrenners weer
door de straten van Buchten. Een mooie test voor de
sprinters die deelnemen aan de Tour de France enkele
weken later. Na deze vervelende periode met allerlei
coronamaatregelen, zal het voor het Wielercomité
Buchten en alle andere betrokkenen een goede opsteker
zijn dat er een contract voor de komende drie jaar is
afgesloten met de organisator. Ik weet zeker dat jullie
hier een groot succes van weten te maken.

Naast de finish op 10 juni door het profpeloton, is het drie
dagen wielrennen wat de klok slaat in Buchten. En wat
heb ik er een zin in. Als burgemeester heb ik sinds mijn
start in 2020 dit prachtige evenement nog niet mogen
meemaken, maar ik verwacht een waar volksfeest. Want
wie niet van wielrennen houdt, kan immers genoeg
ander vertier vinden in het dorp. Met muziek in de tent,
waar gezelligheid de boventoon voert, belooft het een
mooi weekend te worden in wielergek Buchten.
Ik wens jullie veel plezier en sportiviteit toe.

Hans Verheijen

Burgemeester Sittard-Geleen
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Geduld loont

G
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eduld loont. Twee jaar nadat de eerste plannen
werden geopperd om vanuit drie verschillende
organisaties één groot wielerevenement te organiseren,
gaat het eindelijk in 2022 plaatsvinden. De reden
is u bekend, want ook wij hebben de afgelopen
periode rondom de wereldwijde coronapandemie ons
wielerfestijn tot twee keer toe moeten annuleren. Des te
meer motivatie bij het organiserende comité om u samen
met zeer veel vrijwilligers een uniek wielerweekend
aan te bieden in de gemeente Sittard-Geleen en de
gemeente Beek.
Een initiatief dat de organiserende stichting Wielercomité
Buchten, Stichting Ronde van Limburg en Stichting
Bike Park Sittard-Geleen gedurende een vruchtbare
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samenwerking in de afgelopen maanden voor u
hebben mogen organiseren. Het wielerweekend geeft
eenieder de kans om te genieten van de wielersport.
Van topsporter tot en met jeugd is er tijdens het hele
wielerweekend gelegenheid om zijn of haar kunnen te
tonen.
Ik wens de deelnemers, de vrijwilligers en u als supporter
of toeschouwer een mooi Limburgs wielerweekend toe,
want ons geduld wordt beloond.

Peter Bouwels

Voorzitter Stichting Bike Park Sittard-Geleen
Lid Organisatiecomité Wielerweekend
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Samenwerking geeft boost aan wedstrijden

W

Walter Ströckens
Timmerbedrijf

6 WIELEREVENEMENT BUCHTEN

e mogen weer! Die zin is relevanter dan ooit. Je ziet
hem ook bij ieder event terugkomen. Bij ons draait
het eigenlijk niet om we, maar om de wielrenners die we
na twee jaar mogen laten koersen. En wat is dát een
fijn gevoel. De jaren dat we even niet konden, hebben
we zeker niet stilgezeten. Onze krachten hebben we
gebundeld met Stichting Bike Park Sittard-Geleen en
Wielercomité Buchten. We zijn trots op en dankbaar
voor deze samenwerking. De finishlocatie verhuist
daarom ook naar Buchten; dat geeft een boost aan onze
wedstrijden en alles wat daaromheen te doen is voor
supporters en bezoekers. Daarnaast heeft de Ronde van
Limburg nu ook een naamsponsor: GroenLeven. Dat
geeft niet alleen onze wedstrijd, maar ook de organisatie
vertrouwen en energie. Speciale dank aan Milan van

Wersch van Limburg Cycling om ons in contact te
brengen en voor het vertrouwen van GroenLeven in ons
concept.
We kijken enorm uit naar het wielerweekend op 10, 11 en
12 juni en bedanken iedereen die ons heeft geholpen om
dit weekend tot een succes te maken.

Bastiaan Laarmans

Voorzitter Wielerweekend Stein
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Vrijdag 10 juni 2022

Vrijdag 10 juni 2022

• Criterium Fixed Gear

Come2Lucy

• Omloop van de Maasvallei Nieuwelingen Mannen:

Zaterdag 11 juni 2022

• finish
ZLM
Tour:
start Heythuysen,
markt Buchten
Zaterdag 11 juni 2022

start Sportlandgoed De Haamen Beek, finish markt Buchten

• Criterium Nieuwelingen Dames en Junioren Dames
• Omloop van de Maasvallei Junioren Mannen:

start Sportlandgoed De Haamen Beek, finish markt Buchten

Zondag 12 juni 2022

• Mulleners Vastgoed Cycling Tour voor recreanten
• Jumbo-Visma Ready2Race Dikke Banden Race:
•

nieuwe categorieën; vijf- en zesjarigen en loopfietsen twee-,
drie- en vierjarigen
Ronde van Limburg: start Sportlandgoed De Haamen Beek,
finish markt Buchten

DJ Fiasco

AANVANG 19.30 UUR | GRATIS ENTREE

Erwin

TONCA

AANVANG 19.30 UUR | GRATIS ENTREE

Zondag 12 juni 2022

De Kneudel

DJ Fiasco
11.30 TOT 16.00 UUR

HORECA

Meer info: www.wielercomite.nl
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Een zaterdag in Buchten
De schoenplaatjes klikken in de pedalen. De geur van massageolie waait richting starter. Hij houdt
zijn pistool in de lucht. En weg zijn ze. De zaterdagmiddag van het wielerweekeinde in Buchten.
De jongste wielrenners beginnen, nadat hun voorbeelden even eerder gestart zijn op weg naar de
volgende etappeplaats. Steeds ouder worden ze, naarmate de middag vordert. Steeds professioneler
ook, lijkt het. Totdat de amateurs die het net niet gehaald hebben om broodfietser te worden, of zij die
wel getalenteerd zijn maar een professioneel wielerbestaan niet ambiëren, aan de beurt zijn en het licht
uit de dag fietsen.

Z

enuwachtige fluitjes klinken. Hoe korter de fluittoon,
hoe groter het dreigend gevaar. Op de hoek van
de Dorpstraat en de Oude Baan nemen ze de eerste
bocht naar links. De signaleur ziet ze voor de eerste keer
langskomen, maar zeker niet voor het laatst. Tientallen
malen zorgt hij voor een veilige doorkomst. In de
tussentijd, als het peloton aan de andere kant van het
parcours is, wijst hij wielertoeristen - of zij die juist niets
van de koers willen weten - de juiste weg.
De coureurs draaien hun rondjes. Hier en daar
aangemoedigd door een toevallige passant, een
wielerliefhebber, een kennis of een familielid in een
inklapbaar tuinstoeltje dat zijn vrije zaterdag opoffert
om de profs in spe te begeleiden. Bandjes op zeven bar,
ketting ingevet. Schakelapparaat afstellen.
In de finishstraat is het drukker. Zenuwachtig steken
mensen van de organisatie de weg over. Op weg naar…
en weer terug. Er is altijd wat te doen. Uit de tent klinken
flarden van muziek. Een soundcheck. Vanavond is het
high-time. Nu staan de tapper en de glazenophaler nog
op het gemak naar de kopgroep te kijken, die begeleid
wordt door een motard met een jurylid.
Even verderop, in de permanence, melden de eerste
renners van de volgende categorie zich. Ze krijgen een
rugnummer. Het monotone stemgeluid van de omroeper
echoot door de straten. De dienstmededelingen en de
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namen van de sponsors die voorafgaand aan de koers
allemaal geworven zijn, worden afgewisseld door de
uitslag van de premiesprint.
Plotseling is er enige hectiek. Op de Ankersweg, waar bij
de aanleg van de wegplateaus nog rekening is gehouden
met de veiligheid van de renners, is een valpartij.
De EHBO’ers spoeden zich naar de plek van het ongeval
en constateren vooral beschadigd vel. De koers gaat
met een renner minder voort. Bij de finish maken ze
zich op voor de sprint. Er klinkt gejuich en applaus. En
ook even later, bij de overhandiging van de beker en de
bloemen aan de nummers een, twee en drie, gaan de
handen op elkaar.
Ondertussen klikken de schoenplaatjes alweer in de
pedalen. Voor de volgende race.
Tientallen vrijwilligers zijn voorafgaand, tijdens en na
het wielerweekeinde in touw. Ze doen hun werk alsof
het de gewoonste zaak van de wereld is. En dat is het
voor hen ook. Maar ik wil ze vandaag toch graag op het
erepodium zetten. En virtueel de bloemen en de beker
overhandigen. Met een welgemeend DANKJEWEL.

Pieter Meekels

Adviseur Wielercomité Buchten
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Finish
Buchten
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Finish
Buchten
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FIXED GEAR

Fixed Gear Racing:

koersen op de weg met baanfietsen
Fixed Gear is voor velen een tamelijk onbesproken wielerhoofdstuk. Kort samengevat: koersen op een
baanfiets zonder remmen en versnellingen, met een zogeheten fixed gear, op een kort en technisch
parcours. Niet alleen een uitdaging voor de renners, ook spectaculair voor het publiek. Voor het eerst
ook te zien tijdens het wielerweekend in Buchten.
Fotografie Michiel van den Bos

W

at ooit in 2008 in New York begon
- ene David Trimble vierde zijn
verjaardag met een Fixed Gearcriterium in het Red Hook District in Brooklyn - is inmiddels
uitgegroeid tot een populaire
discipline met criteriums in
steden als Londen, Milaan,
Berlijn en Barcelona. Aanvankelijk ontstaan vanuit
de fietskoeriersscene. Inmiddels zien we renners uit
diverse takken van (wieler)
sport in het deelnemersveld
met de doortrapfietsen. Zelfs
profs als Ide Schelling en Iván
García Cortina hebben de nodige races gereden. De opmars van
Fixed Gear Racing is niet te stuiten.

Jan-Willem Blok:
‘Het harde werk
om de sport te
laten groeien,
werpt zijn
vruchten af’

NL CRIT SERIES
G.G. Eidams
keurslager

In Nederland heeft deze bijzondere sport eveneens
voet aan de grond gekregen. Werd de eerste wedstrijd
in ons land in april 2015 op het Amsterdamse Slotenparcours nog geafficheerd als de Vast Verzet Bokaal,
tegenwoordig luistert de wedstrijdserie naar de naam
NL Crit Series, een internationale competitie. ‘De sport
is al snel in een stroomversnelling gekomen’, vertelt
organisator Jan-Willem Blok in een interview op de
website van de KNWU. ‘Het harde werk om de sport te
laten groeien, werpt zijn vruchten af.’ Blok, oud-consul
van de KNWU, ziet tot zijn genoegen dat de omvang
van het peloton is toegenomen. De kalender van de NL
Crit Series breidt zich steeds verder uit met wedstrijden
over het hele land en trekt veel buitenlandse rijders.
‘Aanvankelijk reden de A- en B-renners samen, maar die
hebben inmiddels allebei hun eigen race. Vaak wordt via
korte kwalificatieheats bepaald wie in de A- of B-finale
uit mag komen. Dat is een mooi selectiecriterium
waardoor het niveau gewaarborgd blijft. Vergis je niet,
het niveau tijdens de wedstrijden is ontzettend hoog.’

STIJL EN SOIGNÉ
Dorpstraat 48 | Buchten
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Tijdens een Fixed Gear-koers moet je blijven trappen,
anders blokkeren je wielen. Als je op een reguliere
racefiets even stuk zit, kun je je benen stilhouden. Bij
deze discipline dus absoluut niet. Bochten zijn normaal
gesproken rustmomenten, bij Fixed Gear is het echter

keihard werken om die bocht door te komen en goed
uit te accelereren. De meest gebruikte vertanding is 4814, om even een beeld te krijgen. Dat de mechanische
restricties zeker niet zonder risico of controverse zijn,
moge duidelijk zijn.
Ook kleding, materiaal en accessoires hebben een
belangrijke plaats. Je fiets moet passen bij je outfit.
Tattoos op armen en benen, bij voorkeur geïnspireerd
op de fiets, zijn vaak onlosmakelijk verbonden met het
Fixed Gear-wereldje. Diverse grootmachten hebben zich
aan de Red Hook Crits - de Champions League van de
fixed gears - verbonden, zoals Rockstar Games (bekend
van de populaire game Grand Theft Auto), Specialized,
Castelli en Tacx.
In Buchten worden op vrijdagavond 10 juni, na afloop
van de derde etappe van de ZLM Tour, twee criteriums
verreden. Om 19.00 uur start de B-categorie, een uur
later de A-categorie. Spektakel gegarandeerd.
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READY2RACE

Win jij die supersnelle
racefiets?

Verkeersregelaars
gezocht

Team Jumbo-Visma blaast Dikke Banden Races nieuw leven in

Ready2Race in de straten van Buchten:
plezier en veiligheid staan voorop
De Dikke Banden Races zijn al sinds jaar en dag een vast onderdeel van het wielerweekend in Buchten.
De allerkleinsten maken door dit evenement vaak voor het eerst kennis met de wielersport. Op een
laagdrempelige manier, op hun eigen fiets, in een vertrouwde omgeving, ondersteund door pa en ma.
Diverse sponsors en instanties tekenden de voorbije jaren voor de organisatie. Team Jumbo-Visma
blaast de Dikke Banden Races thans nieuw leven in.

H

et sportstimuleringsconcept, waarbij basisschooljeugd op een normale fiets deelneemt aan een
fietswedstrijd, wordt een onderdeel van Ready2Race. De
overname past binnen de doelstelling van Team JumboVisma Academy en de KNWU, namelijk meer jongeren
op de fiets krijgen. Team Jumbo-Visma neemt nu, in
samenwerking met de KNWU, het roer over van Klaar
Voor De Start. Daarmee zet de Nederlandse wielerploeg
in op een lage toetredingsdrempel tot de wielersport
voor kinderen en hun ouders. ‘Met deze overname willen
we zorgen voor extra aanwas in de jeugdcategorieën
van de wielersport’, zegt Richard Plugge, algemeen
directeur van Team Jumbo-Visma. ‘Talloze kinderen
raceten tijdens de Dikke Banden Races door straten
in Nederland, om zo de eerste keer te proeven van de
magie van wielrennen. We zijn met onze Academy en
de KNWU goed op weg om wederom aanwas te creëren
voor onze sport. Denk aan schoolclinics, open trainingen
en verenigingsondersteuning. Na Ready2Race voor
volwassenen worden Ready2Race Junior, voor elf- tot
en met vijftienjarigen, en Ready2Race Dikke Banden
Race voor twee- tot en met tienjarigen aan dat concept
toegevoegd. Ik ben erg blij met deze nieuwe impuls voor
de wielersport in Nederland.’

LOOPFIETSEN
Corina Hoedemakers, dochter van de voorzitter van
het Wielercomité Buchten en zelf eveneens actief als
bestuurslid, is nauw betrokken bij de organisatie van
de Dikke Banden Races. ‘Het is fantastisch om al die
jongetjes en meisjes op die fietsjes door de straten
van Buchten te zien manoeuvreren. Nieuw deze editie
is de categorie loopfietsen voor de twee-, drie- en
vierjarigen. Daar verheug ik me nu al enorm op.’ Na de
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races wordt bovendien een racefiets verloot onder de
deelnemers. Corina: ‘De fiets wordt beschikbaar gesteld
door Math Salden. De Limbrichtse wielerspecialist is
al jarenlang vaste partner van het wielercomité. Daar
zijn we vanzelfsprekend erg blij mee. Zoon Ralph staat
aan het roer van de wielerzaak. Hij is erg begaan
met het wielrennen in zijn algemeenheid en met het
wielerweekend hier in Buchten. Straks loopt hier iemand
stralend van trots weg met een spiksplinternieuwe
racefiets. Die blik, dat is goud waard. Elke keer opnieuw.’

Doe je mee aan de Dikke Banden Race op
zondag 12 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.
De trekking vindt plaats meteen na afloop van
de laatste categorie deelnemers aan de Dikke
Banden Race.

Het Wielercomité Buchten is nog op zoek naar
een aantal verkeersregelaars. Verkeersregelaars
hebben een voorname taak: ze waken er onder
meer voor dat verkeersdeelnemers het parcours
onveilig kunnen maken tijdens de koers. Wilt u
als verkeersregelaar belangrijk zijn en onderdeel
uitmaken van het wielerfestijn in Buchten, meld u
dan nog gauw aan. Na het online volgen van een
korte, verplichte cursus, kunt u worden ingezet.
Stuur een mail naar info@wielercomite.nl. Als
dank nodigt het Wielercomité Buchten u en uw
eventuele partner uit voor een gezellige barbecue
op zaterdag 18 juni, samen met alle andere
vrijwilligers. Alvast hartelijk dank.

RODE WANGEN
Of in Buchten eveneens de kiem wordt gelegd voor
toekomstige wielertoppers, zal moeten blijken. Het
enthousiasme bij de jeugd was, mede door de inzet en
stimulans van de juffen en meesters op de basisscholen,
in het verleden in elk geval groot. In elke categorie
stonden steevast grote aantallen kinderen aan de start,
die na de wedstrijd vaak moegestreden en met rode
wangen maar vol trots in de armen van hun ouders
vielen.

INSCHRIJVEN
Hopelijk mogen we ze dit jaar weer in groten getale
ontvangen. De deelnemertjes ontvangen een helm
(in bruikleen) en een shirt met rugnummer. Plezier en
veiligheid staan voorop. Voor de snelsten in elke categorie
wachten de bloemen en een trofee. Inschrijven kan vooraf
via de QR-code op de achterpagina of via de website
www.wielercomite.nl. Voor de late beslissers: het is
eveneens mogelijk in te schrijven op de dag zelf bij het
secretariaat in het feestpaviljoen op het marktplein.

@wielercomitebuchten

Bo uw & Advi es
G uus J a c o b s
K e e r w e g 2 4 , 6 1 2 2 C L B uc h t e n
06-12874897
inf o @ ja c o b s b o uw - a d v ie s . nl

ASSURANTIEKANTOOR
HUB LEMMENS
HENNEKUILSTRAAT 4
6121 KW BORN
046 485 2106
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RONDEMISS
‘Ik hou ervan om met vrienden en vriendinnen leuke
dingen te ondernemen: gezellig een drankje doen hier
in het plaatselijke café, ergens naar een terras gaan. En
tijdens het wielerweekend naar de wedstrijden kijken en
vervolgens met z’n allen naar de tent.’
MAATSCHAPPELIJK WERK
Met haar 23 lentes staat Sem op de drempel van het
werkzame leven. De afstudeerscriptie met als
onderwerp de palliatieve fase bij mensen
met een verstandelijke beperking is
tijdens het ter perse gaan van deze
wielerspecial ingeleverd en het
afronden van haar studie is nakende.
‘De laatste loodjes, ja. Na mijn mboopleiding maatschappelijke zorg, vier
jaar geleden, vond ik mezelf nog te
jong om te gaan werken. Bovendien
zocht ik naar meer verdieping. De studie
Social Work aan Zuyd Hogeschool in
Sittard sloot daar het beste bij aan. Een
studie die bij me past. Het heeft me altijd
aangesproken om met mensen te werken. Na
de zomervakantie hoop ik als maatschappelijk werker
aan de slag te gaan in het werkveld.’

met een verstandelijke beperking krijgen er haar volle
aandacht. Maar nu is ze op zoek naar een nieuwe
uitdaging met een nieuwe doelgroep. ‘Lastig om een
definitieve keuze te maken. Er zijn zoveel invalshoeken
in deze sector. Misschien algemeen maatschappelijk
werk; werken met mensen die niet per se een beperking
hebben, maar wel tegen allerlei zaken aan lopen in
het leven. Er lopen nogal wat mensen vast, met name
ook onder invloed van het coronatijdperk. Veel
eenzaamheid, stress na het verliezen van je
baan. Het heeft allemaal een behoorlijke
impact gehad.’

‘Ik heb het twee
jaar geheim
moeten houden
dat ik rondemiss
zou worden’

Rondemiss 2022: Sem Peters
Het valt nog niet mee om een afspraak te maken met Sem Peters, de rondemiss van het Wielercomité
Buchten in de jaargang 2022. Correctie: 2020. Maar ja, daar stak corona destijds een stokje voor. Enfin.
Sems aandacht is grotendeels gericht op haar afstudeerscriptie. De laptop wordt voor het interview korte
tijd aan de kant geschoven. Tijd om kleren, schoenen en accessoires te shoppen voor het wielerweekend
heeft ze nog niet gevonden. ‘Eerst mijn scriptie afronden’, stelt de 23-jarige Buchtense vastberaden haar
prioriteit, ‘de week erna ga ik wel een keer naar de stad.’

S

em Peters ten voeten uit. Ze is, zoals ze zichzelf
noemt, een echt Buchtes maedje. Dochter van
Paul en Chantalle, zus van Rory, opgegroeid aan de
Oude Baan, direct aan het parcours waar tijdens het
wielerweekend de renners telkenmale voorbij zoeven.
‘Pap en mam nodigen dan vrienden uit om samen hier
naar het wielrennen te kijken. Dat is altijd een gezellige
boel. Het wordt sowieso van huis uit gestimuleerd om
deel te nemen aan het sociale leven in Buchten. Ik stond
ook aan de start van de Dikke Banden Race. Ik was er
niet goed in, maar deed wel elk jaar mee.’

VERENIGINGSLEVEN
De rondemiss is zogezegd bijzonder actief in het
Buchtense verenigingsleven. Ze is leidster van Jong
Nederland, organiseert elke vrijdagavond activiteiten
voor haar groep. Daarnaast is Sem druk bezig met
de organisatie van het zestigjarig bestaan van de
jeugd- en jongerenorganisatie (heeft mei jongstleden
plaatsgevonden, red.). Ook is ze lid van vriendengroep
De Poete, die met die andere vriendenclub CV De
Waeg Kwiet voor de nodige reuring zorgt in het dorp.

NIEUWE UITDAGING
Lange tijd is Sem in het kader van haar studie werkzaam
binnen Daelzicht, een regionale zorgorganisatie. Mensen

OP SLOT

Zware materie voor een 23-jarige,
met
een
serieuze
ondertoon.
Dan is de behoefte aan afleiding
vanzelfsprekend voornaam. Met de
functie van rondemiss is die afleiding
er nu beslist. ‘Zeker. Heel leuk. Ik heb
er ontzettend veel zin in. Ik heb het lang
geheim moeten houden dat ik rondemiss
zou worden. De dag dat ik officieel voorgesteld
zou worden, ruim twee jaar geleden, gooide de
minister-president tijdens een persconferentie het land
op slot. Ik ga er echt van genieten, ga er met open
vizier in. Want ik heb geen idee wat er op me afkomt.
Ben echt benieuwd wat er zich achter de schermen van
een dergelijk wielerevenement afspeelt.’

Schutterij St. Joseph
Buchten

Mede Sponsor van de Ronde Miss

Specialisten in Duurzame Haar kleuringen, Haarverlenging en -verdikking, Bruids- en Gala Haarmode, Barbiers
Kerkstraat 39 6121 LB Born 046 485 19 34  born@hairartkappers.nl  www.hairartkappers.nl
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PROGRAMMA

Vrijdag 10 juni 2022
ZLM TOUR: START HEYTHUYSEN, FINISH BUCHTEN

COME2LUCY

Net als voorgaande jaren is de ZLM Tour opnieuw de
ideale voorbereidingskoers voor sprintersploegen die
enkele weken later willen scoren in de Tour de France.
De start van de vijfdaagse etappekoers is op woensdag
8 juni in het Zeeuwse Kapelle, de koers eindigt op
zondag 12 juni in Rijsbergen, gemeente Zundert. Op
vrijdag 10 juni rijdt het profpeloton van de ZLM Tour van
Heythuysen naar Buchten. De twee dorpen worden aan
elkaar verbonden met een heuvelachtige rit. Kijk voor
de deelnemende ploegen, het etappeschema en overige
informatie op zlmtour.nl.

Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Na de
reünieconcerten van Juicy Lucy wilde een groot deel van
de bandleden toch graag weer een doorstart maken. Het
resultaat is Come2Lucy, een elfkoppige band met deels
oudgedienden uit de JL-tijd aangevuld met nieuw bloed.
Come2Lucy speelt rock, soul en funk. Twee maanden
geleden repeteerde de formatie voor het eerst voltallig.
Volgens eigen zeggen belooft het wat. Wij geloven dat
helemaal. Dat wordt knallen.

CRITERIUM FIXED GEAR (NL CRIT SERIES)

Roy Leunissen, zoals DJ Fiasco in het dagelijks leven
heet, is al ruim een kwarteeuw actief als allround
discjockey. Hij draait overal, van discotheken tot
bejaardenhuizen, en entertaint het publiek met Duitse
schlagers, heavy metal, swingende soul en actuele top
40. Eén ding is zeker: waar hij ook verschijnt, het dak
gaat eraf. 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. Zowel op vrijdag als op de afsluitende zondag
zorgt DJ Fiasco voor de muzikale en feestelijke noot.

Fixed Gear is voor velen een tamelijk onbesproken
wielerhoofdstuk. Kort samengevat: koersen op een
baanfiets zonder remmen en versnellingen, met
een zogeheten fixed gear, op een kort en technisch
parcours. Niet alleen een uitdaging voor de renners,
ook spectaculair voor het publiek. Voor het eerst ook te
zien tijdens het wielerweekend in Buchten. Op pagina
vijftien in deze wielerspecial leest u meer over deze
spectaculaire discipline. Om 19.00 uur start categorie B,
een uur later categorie A.

DJ FIASCO

Zaterdag 11 juni 2022
OMLOOP VAN DE MAASVALLEI NIEUWELINGEN
MANNEN EN JUNIOREN MANNEN: START SPORTLANDGOED DE HAAMEN BEEK, FINISH BUCHTEN
De Omloop van de Maasvallei is een klassieker onder
Nieuwelingen en Junioren. Zowel deze koers alsook de
Ronde van Limburg geeft nieuwe, jonge wielertalenten
de kans om zich sportief te meten met leeftijdgenoten
op uitdagende parcoursen in de wielerprovincie
Limburg. De Omloop van de Maasvallei bestaat uit twee
koersen; een wedstrijd voor Nieuwelingen (vijftien en
zestien jaar) en een wedstrijd voor Junioren (zeventien
en achttien jaar). De Omloop biedt de renners een
lokale wedstrijd met een aantal venijnige beklimmingen
met de finish op de Dorpstraat in Buchten. Verwachte
finish Nieuwelingen omstreeks 12.15 uur, de Junioren zijn
rond 17.30 uur binnen.
CRITERIUM NIEUWELINGEN DAMES EN JUNIOREN
DAMES
Tussen de twee wedstrijden rondom de Omloop van de
Maasvallei zijn de dames aan de beurt. In de straten van
Buchten fietsen de fanatieke wielrensters van Nederland
een criterium. De Nieuwelingen Dames leggen ruim
vijfenveertig kilometer af, de Junioren Dames circa vijftig
kilometer.
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TONCA
TONCA werd opgericht in oktober 2003 en bestaat uit
vijf muzikanten die al heel wat jaren meedraaien in de
muziekcircuits. Het uitgebreide repertoire is naar eigen
zeggen gebaseerd op fouter dan fout aangevuld met
alles wat een feest nodig heeft. Het leven is een feest
voor het vijftal en dat is ook precies waar het om draait
bij deze feestband. TONCA speelt moeiteloos in op het
publiek en geen optreden is hetzelfde. TONCA werd al
snel door het publiek betiteld als dé feestband van het
wilde zuiden. Knettergek, lekkere muziek en één ding is
zeker: er wordt pas gestopt als de hele tent op z’n kop
staat. Kortom, een hilarisch feest der herkenning dat je
gezien en gehoord moet hebben.
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.
Veer zomers laangk, ’t reuzeraad, Iech haw vaan ut leve
en nog veel meer; zaterdag 11 juni live te zien en te horen
in Buchten.
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Zondag 12 juni 2022
TANDARTSENPRAKTIJK
BUCHTEN

MULLENERS VASTGOED CYCLING TOUR
Op zondagochtend om 09.00 uur wordt de Mulleners
Vastgoed Cycling Tour voor recreanten in gang
geschoten. Het peloton, dat elk jaar gestaag groeit, fiets
een parcours van circa vijfenzeventig kilometer door
Midden- en Zuid-Limburg, geassisteerd door stichting
Motard Stein Motorbegeleiding. De deelnemende
wielerliefhebbers volgen het tempo van de zogeheten
vooroprijders van wielerclub L’Equipe de Flesj uit
Susteren. Bovendien wordt er aandacht en een bijdrage
gevraagd voor PURE! Dream Centre, waarvan 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 Kandekgemeenschap in Cambodja door ze kwalitatief onderwijs
en goede gezondheidszorg te bieden en hun families te
ondersteunen met sociale en inkomens genererende
projecten. Wees gul.
JUMBO-VISMA READY2RACE JUNIOR EN DIKKE
BANDEN RACE
Vaak de allereerste kennismaking van de allerkleinsten
met de wielersport. Op hun gewone fietsjes leggen ze een
kort parcours af, enthousiast toegejuicht door familie,
vrienden en het publiek. Dit jaar zijn, naast de reguliere
leeftijdsgroepen, nieuwe categorieën geïntroduceerd,
namelijk de loopfietsen voor de twee-, drie- en vierjarigen.
De elf- en twaalfjarigen sluiten de reeks af. De eerste
drie die de finishlijn passeren, ontvangen een beker en
bloemen tijdens een echte huldiging, compleet met
rondemiss. We nodigen u allen uit om de toppers van
de toekomst langs het parcours vooruit te schreeuwen.

GROENLEVEN RONDE VAN LIMBURG:
SPORTLANDGOED DE HAAMEN BEEK,
BUCHTEN

START
FINISH

De Ronde van Limburg is de oudste provinciale klassieker
- zelfs een van de oudste van Nederland - en wordt
op zondag 12 juni gereden. In deze wielerkoers rijden
eliterenners zonder contract en belofterenners (19 tot
23 jaar) een ronde door het Zuid-Limburgse heuvelland
gevolgd door een aantal lokale rondes. De belangrijkste
meerwaarde van het wielerweekend is hiermee om de
noodzakelijke brug te slaan tussen het professionele
circuit en de jonge amateur. De Ronde van Limburg
is circa tweehonderd kilometer lang en bevat diverse
mooie en uitdagende beklimmingen in Limburg. Enkele
bekende beklimmingen zijn de Cauberg, de Gulperberg,
de Adsteeg en de Keutenberg.
REÜNIE OUD-RENNERS EN -WINNAARS RONDE VAN
LIMBURG
Tijdens de GroenLeven Ronde van Limburg vindt tevens
een reünie plaats van Limburgse oud-renners en oudwinnaars van de Ronde van Limburg. Ze zijn uitgenodigd
voor een informeel samenzijn in het feestpaviljoen.

DJ FIASCO EN DE KNEUDEL
DJ Fiasco is reeds geïntroduceerd. Ook De Kneudel
betreden op zondag het podium in Buchten. Onder het
motto Ohne Musik ist das Leben ein Fehler brengen De
Kneudel - wij zijn een stelletje goede vrienden met een
jarenlange muzikale geschiedenis - pittige Tiroler-, aprèsski- en Alpenambiancemuziek, gekruid met een beetje
tex-mex en een snufje humor. Een menu dat smaakt naar
meer. Heb je dus zin in een leuk liveoptreden, früh- of
spätshoppen of wil je gewoon even ontspannen offline
zijn, kom dan naar het feestpaviljoen. Vanaf 15.00 uur.

Colofon
Redactie

Angelo Pibiri

22 WIELEREVENEMENT BUCHTEN

Fotografie
Roel Gaj
Paul Rous

Vormgeving en druk
Dave Vranken
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BUCHTEN 12 JUNI 2022

Dikke Banden Race

Dikke Banden Races zijn wedstrijden voor kinderen
van twee tot en met twaalf jaar oud. Iedereen kan in
zijn eigen leeftijdsklasse deelnemen op een eigen
dikkebandenfiets. Dus geen racefiets. Jongens
en meisjes die een wedstrijdlicentie of een
basislidmaatschap hebben bij de KNWU, mogen
niet meedoen.

WAT KUN JE WINNEN?
Iedere deelnemer krijgt een Ready2Race T-shirt
en een presentje van de organisatie. De eerste
drie die de finishlijn passeren, 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.
DE VEILIGHEID VAN ALLE DEELNEMERS
STAAT OP DE EERSTE PLAATS
Voor alle deelnemers is er een collectieve verzekering afgesloten bij de KNWU. 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.

STICHTING

Beschermheer Drs. C.

PROGRAMMA
Start om 13.00 - Loopfietsen 2, 3 en 4 jaar
Start om 13.15 - Dikke Banden Race - 5 en 6 jaar
Start om 13.30 - Dikke Banden Race - 7 en 8 jaar
Start om 13.45 - Dikke Banden Race - 9 en 10 jaar
Start om 14.00 - Dikke Banden Race - 11 en 12 jaar

SCHRIJF JE NU IN

via bovenstaande QR-code.

