
Wieler klassieker 

Al 30 jaar eerder werd deze wedstrijd 

georganiseerd door TWC de Zwaluw. 

Deze wedstrijd staat er om bekend, dat 

hij heel zwaar kan zijn. Bij een briesje 

wind wordt het al afzien en bij regen, kan 

de gevoelstemperatuur onder het 

vriespunt dalen. Zeker omdat deze 

wedstrijd zo vroeg in het jaar gehouden 

wordt. 

Met recht wordt deze rit dan ook een 

wielerklassieker genoemd. 

 

Deelnemers 

De wedstrijden zijn voor alle renners van 

de breedtesportcategorieën, dat wil 

zeggen de Amateurs/Sportklasse en de 

Masters. De licenties van alle bij de 

W.F.N. aangesloten bonden worden 

geaccepteerd, dus KNWU, NWB, 

WVAN, BWF, TMZ en SNITS 

Geïnteresseerden die geen licentie 

hebben, kunnen een daglicentie kopen bij 

de inschrijving. Elk jaar starten er circa 

200 wielrenners (130 amat en 70 mast). 

 

Deelname Nieuwelingen en Junioren 

Dit jaar mogen de nieuwelingen en de 

junioren weer meerijden met 

respectievelijk de masters en de 

amateurs. 

 

 

Programma  

12:00 Amateurs/Sportklasse / Junioren

   16 ronden, 91,2 km. 

12:02 Masters 40+ (40 jaar en ouder) / 

Nieuwelingen 11 ronden, 62,7 km. 

 

Inlichtingen/Inschrijfadres 

Voor inlichtingen en schriftelijke 

inschrijvingen: 

TWC de Zwaluw, 

Dintel 4, 5711 KE Someren 

Tel: 0493-490746 

Of via www.twcdezwaluw.nl 

Vragen kunt u ook stellen via e-mail: 

info@twcdezwaluw.nl 

 

 

Zondag 17 april 2022 
 

de 31e 

Sint Jozef 

Klassieker 
 

in Someren-Heide 
 

georganiseerd door: 
 

 
 

 
Someren 

http://www.twcdezwaluw.nl/
mailto:info@twcdezwaluw.nl


Inschrijven 

De voorkeur gaat uit naar inschrijving 

vooraf. Dit kan via www.wielrenbond.nl 

of via www.twcdezwaluw.nl  

Inschrijven en rugnummers afhalen kan 

vanaf 10:30 uur voor de masters en vanaf 

12:00 uur voor de amateurs in de 

permanence. 

 

Kosten 

Het inschrijfgeld voor licentiehouders, 

bij voorinschrijving, bedraagt € 15,- per 

renner voor de Amateurs en  

€ 10,- per renner voor de Masters. 

(De licentie is borg.) 

Voorinschrijvingen met daglicentie 

kosten € 20,- voor Amateurs en € 15,- 

voor Masters. Er is geen borg voor 

rugnummer en transponder. Bij niet 

inleveren wordt ren wordt € 100,= in 

rekening gebracht. 

 

Kosten na uiterste inschrijfdatum 

Als de inschrijving of de betaling na 

zondag 10 april binnenkomt, zijn de 

kosten € 20,- per renner voor de 

Amateurs en € 15,- per renner voor de 

Masters. Dit is exclusief €5 voor een 

eventuele daglicentie. 

Bank 

Inschrijfgeld overmaken via bank t.n.v. 

TWC de Zwaluw onder vermelding van 

de wedstrijdnaam. 

BIC: RABONL2U 

IBAN: NL53 RABO 0148 0104 31 

 

Prijzen 

Voor de amateurs zijn er 30 geldprijzen 

(totaal € 320,=) en 5 ploegenprijzen 

(totaal € 100,=) 

Voor de masters zijn er 20 geldprijzen 

(totaal € 205,=) per wedstrijd 

beschikbaar gesteld. 

 

Ploegenklassement Amateurs 

In de categorie Amateurs kan ook per 

ploeg (minimaal drie renners) 

ingeschreven worden. Per ploeg tellen 

maar acht renners mee voor het 

ploegenklassement. 

Men kan voor deze wedstrijden 

individueel inschrijven. 

 

Permanence 

Zalencentrum “Heidehof” 

Kerkendijk 126, Someren-Heide 

Tel: 0493-491564 

 

START – FINISH 

De start en de finish zijn aan de 

Kerkendijk ter hoogte van de kerk. 

 

Parkoers 

Het parkoers wordt gevormd door 4 

nagenoeg rechte wegen met een totale 

lengte van 5,7 km.  

Op de finishstraat na, die 7 m breed is, 

zijn de wegen 3,5 m breed en van asfalt. 

Het gehele parkoers wordt beveiligd door 

verkeersregelaars, maar verkeer in de 

rijrichting van de renners is toegestaan.  

 

Medische verzorging 

Bij de permanence is een EHBO post 

ingericht. Tevens rijdt er ook EHBO in 

een volgwagen mee. 

 

Gezellig Terras 

Mocht u willen kijken naar de prestaties 

van de deelnemers, kom dan even op 

bezoek op het gezellig, deels overdekt, 

terras van Feestzalen Heidehof 
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