
zondag 18 september 2022 
 

de 4e Omloop 

van de Peelrijt 
 

in Someren 
 

georganiseerd door: Someren 

 
Voor het vierde jaar organiseert TWC de Zwaluw nu de Grens Land Klassieker in 

Someren-Eind. Enkele jaren terug besloot de politie uit bezuinigingen niet meer te 

begeleiden en daardoor kon de Twee Landen Koers niet meer doorgaan. We hebben 

toen gezocht naar een mogelijkheid om toch een aantrekkelijke wedstrijd voor 

amateurs met het karakter van een stad tot stad wedstrijd mogelijk te maken. Hieruit 

werd, op een lokale omloop van 11 km, de Grens Land Klassieker geboren.  

 

Deelnemers 

De wedstrijden zijn voor alle renners van de breedtesportcategorieën, dat wil zeggen 

de Amateurs/Sportklasse/Masters. Maar ook de Junioren mogen meedoen. De 

licenties van alle bij de W.F.N. aangesloten bonden worden geaccepteerd, dus 

KNWU, NWB, WVAN, BWF, TMZ en SNITS en buitenlandse licenties.  

Geïnteresseerden die geen licentie hebben, kunnen een daglicentie kopen bij de 

inschrijving. 

 

Programma 

Zondag 18 september 12:00 start 99 km. 14:25 uur verwachte aankomst. 

 

START – FINISH - PARKOERS 

De start en de finish is als voorgaande jaren in de Bennenbroekstraat. 

De permanence is Café Zaal Jan van Tieskes aan de Nieuwendijk 53 in Someren-

Eind, 200 m vanaf de start. 

De route blijft binnen de gemeente Someren 

Het gehele parkoers en de karavaan worden beveiligd door motoren en 

verkeersregelaars, maar verkeer is natuurlijk aanwezig.  

Een gedetailleerd routeschema is te vinden op de internetsite. 

 

Permanence 

Café Zaal “Jan van Tieskes” 

Nieuwendijk 53, Someren-Eind Tel: 0493-491716 



 

Inschrijven en kosten 

Inschrijving vooraf is een pre. Dit kan via www.wielrenbond.nl of via 

www.twcdezwaluw.nl. De voorinschrijving sluit op woensdag 14 september, na die 

datum moet € 5,- extra per renner worden voldaan. Ook het inschrijfgeld moet 

natuurlijk voor die datum betaald zijn, daarna worden administratiekosten in rekening 

gebracht. 

 

Het inschrijfgeld voor licentiehouders (geen startlicentie), bij voorinschrijving, 

bedraagt € 15,- per renner. 

Voorinschrijvingen met daglicentie kosten € 20,- per renner.  

Daginschrijven en rugnummers afhalen kan van 10:00 uur tot 11:00 uur in de 

permanence. 

 

Bank 

Inschrijfgeld overmaken via bank t.n.v. TWC de Zwaluw onder vermelding van de 

wedstrijdnaam. 

BIC: RABONL2U 

IBAN: NL53 RABO 0148 0104 31 

 

Ploegenklassement  

Men kan voor deze wedstrijden individueel inschrijven. 

Er kan ook per ploeg (minimaal drie renners) ingeschreven worden. Per ploeg tellen 

maar acht renners mee voor het ploegenklassement. 

 

Prijzen 

Er zijn 30 geldprijzen (totaal € 320,=) en 5 ploegenprijzen (totaal € 100,=) 

beschikbaar gesteld. 

 

Inlichtingen/Inschrijfadres 

Voor inlichtingen en schriftelijke inschrijvingen: 

TWC de Zwaluw, 

Tel: 0493-490746 

Of via www.twcdezwaluw.nl 

Vragen kunt u ook stellen via e-mail: 

info@twcdezwaluw.nl 
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