Wielerronde
Obdam

Zondag 10 juli 2022

Dagprogramma
10:45 uur Start Wielerdag
11:00 uur Braas Dikke Banden Race (kids) 2x 3.2 km (2 ronden)
12:00 uur Vic Obdam Funklasse (Sportieve Koggenlanders) - 20 KM
13:00 uur Anton Groep Sportklasse (M) - 50 KM
14:45 uur Reclamekaravaan / muzieklust
15:30 uur Richmond Interiors Amateurs, Belofte, Elite, Professional B (M) – 90 KM

De Wielerronde van Obdam wordt
mogelijk gemaakt door onze
hoofdsponsoren.

Bent u ook een vriend van de
Wielerronde?! Maak uw bijdrage over
naar NL 68 RABO 0138 0902 62
of scan de QR code

Voorwoord bestuur
SHOWSTOPPER

Gelukkig we mogen weer! Twee jaar was het stil op de tweede zondag van juli, maar dit jaar kan de 42ste
editie van de Wielerronde van Obdam plaatsvinden op zondag 10 juli 2022.
Dit jaar hebben we een ander programma dan andere jaren. We hebben bij het tot stand komen van dit
programma gekeken naar de veranderingen in de wielersport en de KNWU kalender. Zoals het er nu
naar uitziet, krijgen we een grote opkomst bij de Richmond Interiors Amateurs/Beloften/
Elite/Professional B koers en ook bij de Anton Groep Sportklasse. De VIC Obdam Funklasse (Sportieve
Koggenlanders) lijkt een nieuwe categorie, maar dit was voorheen de “Sportieve Dorpelingen” koers.
Daarnaast zijn we trots op alle kinderen die (ook) dit jaar weer komen racen bij de Braas Dikke Banden
Race!
Zoals u zich misschien nog kan herinneren (en heeft gemerkt op de social media) zijn we overgegaan op
meer digitale informatie en reclame-uitingen van onze sponsoren. De informatiekrant bevat uiteraard
nog steeds de belangrijkste informatie en de logo’s van onze sponsoren, want zonder onze sponsoren
kan het evenement niet voortbestaan! We zijn erg blij dat bijna alle ondernemers ons zijn blijven
steunen, veel dank hiervoor.
Daarnaast wordt de Wielerronde georganiseerd en voorbereid door vrijwilligers, onze dank gaat ook uit
naar iedereen die zich hiervoor inzet!
Ten slotte willen we jullie nog informeren over
enkele veranderingen die binnen het bestuur
hebben plaatsgevonden. Na onze drastische
oproep over een mogelijk laatste wielerronde,
kunnen we jullie laten weten dat we de
wielerronde blijven organiseren. Roland Kramer
heeft het bestuur reeds verlaten en
Janiek Borst-Boer gaat ons na dit jaar verlaten.
Hiervoor in de plaats zijn Donna van Diepen, Cindy
de Winter-Appelman en Jelle de Winter gekomen.
Janiek en Roland, onwijs bedankt voor jullie inzet
de afgelopen jaren!
Op naar een sportieve dag met hopelijk mooi weer, spannende wielersport en veel gezelligheid!
Namens het bestuur van de Stichting Wielerronde Obdam,
Janiek Borst-Boer
Cindy de Winter – Appelman
Donna van Diepen
Sonja Obdeijn
Jelle de Winter
Ilse Ursem
Jos Smit

Huidige voorzitter
Nieuwe voorzitter
Bestuurslid Penningmeester
Bestuurslid Secretaris/Rennerszaken
Bestuurslid Rennerszaken
Bestuurslid PR en Sponsoring
Bestuurslid Baancommissie

SHOWSTOPPER

VIC Obdam Funklasse
De naam is veranderd van Sportieve dorpelingen
naar Funklasse, maar het concept is hetzelfde
gebleven. De Funklasse is een categorie voor
renners zonder wielerlicentie. Lokale wielrenners
(dames en heren) die binnen een straal van 25
kilometer woonachtig zijn van Obdam of wellicht
werken in Obdam gaan het in ca. 20 kilometer
tegen elkaar opnemen. Een wedstrijd met veel
aanmoedigingen van familie en vrienden langs de
kant.

Anton Groep Sportklasse
De categorie Sportklasse is voor de Wielerronde van Obdam nieuw in het programma,
maar in Noord-Holland al jaren erg populair. De Sportklasse renners rijden in NoordHolland in veel dorpen wielerrondes en in de Noordkop worden zelfs meerdere
meerdaagse wedstrijden georganiseerd.
Bij de Sportklasse bestaat het peloton vooral uit regionale renners die graag wedstrijden
rijden variërend van jonge jongens tot ervaren renners die al jaren koersen. De wedstrijd is
met 50 kilometer korter dan bij de Elite/Beloften/Amateurs en dat zorgt vaak voor een zeer
aantrekkelijk en aanvallend koersverloop.
Kortom, de moeite waard om deze koers te volgen!

Braas Dikke Banden race
De Dikke Banden Race is voor jongens en meisjes (zonder wielerlicentie) van 7 t/m 12 jaar oud. De
race wordt gereden in twee leeftijdsgroepen, zodat je tegen kinderen van je eigen leeftijd fietst.
Meedoen kan op een normale fiets, mountainbike of crossfiets met een bandbreedte van
minimaal 28 millimeter. Racefietsen zijn niet toegestaan. De race voldoet aan de eisen van de
KNWU. Er worden twee rondes gereden, voor de veiligheid draagt iedereen een helm, deze zijn
gratis te leen bij de organisatie.
Wil je mee doen met een echte wielerwedstrijd en onder luid gejuich van het publiek over de finish
komen? Schrijf je in via de website. Je kunt zelfs, tot een half uur voor aanvang van de wedstrijd,
inschrijven bij de infobalie in De Brink te Obdam.
Hopelijk zien wij jou op zondag 10 juli aan de start van de Dikke Banden Race!

Richmond Interiors
Amateurs/Beloften/Elite/Proffesional-B
De categorie Amateurs/Beloften/Elite/Professional-B is al jaren vaste prik bij de Wielerronde van Obdam
waar de dag mee wordt afgesloten. Dit is een combinatiewedstrijd met verschillende licentie categorieën
voor de heren. De Professional-B is vanaf 23 jaar met contract, Elite vanaf 23 jaar zonder contract,
Beloften 19 t/m 22 jaar en Amateurs vanaf 17 jaar.
Veel Professional-B, Elite en Beloften rijden in het nationale-, en sommige renners zelfs in het
internationale circuit. De Amateurs zijn vooral regionale toppers die zich in deze wedstrijd kunnen
meten aan de Professional-B, Elite en Beloften. Onder de renners staat de Wielerronde van Obdam
vooral bekend als een mooie en snelle ronde met voelbare gezelligheid langs het parcours.
De categorieën samen zorgen voor een groot peloton waar 90 kilometer lang op het scherpst van de
snede zal worden gestreden om de prijzen!

Hoi allemaal!

Miss Wielerronde Romee Rood

Mijn naam is Romee Rood, 22 jaar oud en dit jaar Miss Wielerronde. Al vanaf
mijn geboorte woon ik in Obdam samen met mijn ouders en zusje. Als door
en door Obdammer ben ik altijd al actief geweest in het verenigingsleven. Op
dit moment ben ik leiding bij Jeugdwerk, speel ik af en toe een
balletje bij de (zaal)voetbal en sta ik regelmatig op de tennisbaan.
Misschien dat sommigen mij daar dan ook van kennen. Of natuurlijk
via via, want zo gaat dat in Obdam.

Sporten vind ik heerlijk om te doen. Echter, met fietsen heb ik
weinig. Het enige wat ik fiets is naar vrienden, verenigingen of de
trein. Met de trein maak ik dagelijks een lange reis richting
Leiden, waar ik op dit moment als eeuwige student in opleiding ben
tot arts. Op kamers gaan is voor mij nog geen optie, want het
prachtige Obdam kan ik nog niet loslaten. Volgend jaar zal dit helaas
wel moeten, maar tot die tijd ga ik nog even lekker genieten in
Obdam, zeker met de Wielerronde in het vooruitzicht.
De Wielerronde is het evenement van het jaar waar ik toch stiekem
altijd wel een beetje naar uitkijk. Ook dit jaar heb ik er weer super
veel zin in. Ik ben erg benieuwd hoe de dag gaat worden.

Veel dank aan alle overige sponsoren die dit
jaar de Wielerronde mede mogelijk hebben
gemaakt!
Albert Heijn
Amethist
Autovakmeester Marc Mooij
Baars Heftrucks
Bakker Koning
Bakkerij Kuyper
Besseling Glas & Schilderwerken
Blaauw Melk- en Staltechniek
Bouwbedrijf Boerdijk & Mosch
D.I.O. de Natuurdrogist Meulenbroek
Dekker Chrysanten
EP: Klaver
Frank Bakker Tuinen
Gewoon Boukje
Groen Kinderopvang
Groenveld schilders
itsyourmoment.nu
Jos de Krantenman
Jos Kamp Assurantiën
Juwelier Wagenaar
Langedijk & Partners Accountant en
Belastingadviseurs
Loonbedrijf Blankendaal

Loonbedrijf Van Diepen
Loonbedrijf Veldman
Masterglas Glasgroothandel
Munster Installatietechniek
Muzieklust Obdam
Poeliersbedrijf Thaam Dam
Praktijk voor Medisch Shiatsu
Reisbureau Opmeer
Rijschool de Leijen
Rocco de Vries
Schildersbedrijf Appel & Steltenpool
Schrijvers Schilderwerken
Sijs Hout-, Plaatbouw- en
Sierbestratingsmateriaal
Ster Krediet
Tekenburo Schipper
Timmerfabriek Carper
Totaal installatiebedrijf Schipper
Van Duin installatiemanagement
Van Straalen De Vries Transport
Van Straalen De Vries Transport (Bijvoet)
Veldsink - Van 't Riet
Walter Optiek

Parcoursinformatie
Geachte bewoners aan en in het parcours,
Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen, wordt a.s. zondag 10 juli de 42ste Wielerronde van Obdam
verreden. Het parcours is als volgt: Start en Finish op de Dorpsstraat, voor de Van Wassenaerstraat.
Vervolgens rijden de renners de ronde via de Handelskade en de Dr. Lohmanstraat en komen dan weer
terug op de Dorpsstraat.
Wij komen bij u met een aantal verzoeken, zoals hierna omschreven:
Willen de autobezitters die aan het parcours wonen, dus Dorpsstraat, Handelskade en
Dr.
Lohmanstraat de auto tijdig elders parkeren zodat wij zondag het parcours kunnen vegen en
versieren.
Het parcours en de wijk daarbinnen is van 08.30 tot 19.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Als u
dus op visite gaat, zet dan uw auto ‘s morgens vóór 08.00 uur buiten het parcours.
Indien u bezoek krijgt, wilt u dan de visite tijdig attenderen op de afsluiting van uw wijk.
Heeft u kleine kinderen, houdt dan een extra oogje in het zeil en laat ze vooral de weg niet
oversteken.
Oversteken geschiedt op eigen risico.
Bij schade toegebracht aan deelnemers kunt u aansprakelijk worden gesteld
We zouden het op prijs stellen als de bewoners aan het parcours ook dit jaar weer de vlag uitsteken.
Uw tuin gezellig versieren, wordt ook zeer gewaardeerd!
Nadat de laatste renners van het parcours zijn vertrokken heeft de Wielerorganisatie nog tijd nodig
om alles op te ruimen. Wilt u uw auto pas gaan halen nadat ons team alle werkzaamheden aan het
parcours heeft verricht.
Wij vinden het fantastisch dat de wielerronde de feeststemming in het dorp brengt, maar na afloop
hopen wij ook dat het een feest blijft! Denk om uw buren en voorkom overlast.
Wij danken u bij voorbaat voor uw welwillende medewerking.
Wij hopen dat de weergoden meewerken en wensen u een gezellige dag toe.
Met sportieve groet,
Bestuur Wielerronde Obdam

Let op: Houdt u tijdens de wedstrijd u hond aan
de lijn en de kat in de mand

Aanmeldformulier Dikke Banden Race 2022
De wielerronde van Obdam op zondag 10 juli 2022

Voor wie?
Ben je 7,8,9,10,11 of 12 jaar en…
Houd jij van hard fietsen?
Geef je dan snel op!
Wat gaan we doen?
Twee rondes fietsen door Obdam…
Zo hard als je maar kan!
Wat heb je nodig?
Een stevige fiets met goede remmen.
Laat je ouders je fiets goed controleren!
(geen racefiets, elektrische fiets of ligfiets)
Enthousiast? Geef je op!
Mail samen met je ouders jouw gegevens naar:
dbrobdam@hotmail.com
Of lever het formulier in bij Sonja Obdeijn den
Ackersloot 17 in Obdam of Ingrid Tielen
Waterland 11 in Obdam
Prijsuitreiking
Direct na de tweede race bij de jurywagen!
Er is een prijs voor de eerste 3 jongens en 3
meisjes in de volgende leeftijdscategorieën:
7 en 8 jaar
9 en 10 jaar
11 en 12 jaar

Hoe verloopt de wedstrijd op de dag?
Tussen 10.00 en 10.30 uur meld je je eerst voor de
controle van je fiets. Dit vindt plaats voor het
dorpshuis ‘De Brink’, naast de kerk. Als je fiets in
orde is, krijg je een nummer. Met dat nummer mag je
naar binnen. In de Brink krijg je na controle van je
gegevens een:
Fietshelm
T-shirt
Rugnummer
Ook hoor je hier in welke groep je start. Als je fiets
niet in orde is, kan je helaas niet mee doen met de
wedstrijd.
Vanaf 10.45 uur verzamelen we bij de jurywagen
aan de dorpsstraat.
11.00 uur start groep 1
11.15 uur start groep 2
Afspraken
Wanneer je niet racet, wacht je bij de jurywagen om
elkaar aan te moedigen.
Ronde 1: Blijf netjes achter de voorrijder rijden.
Ronde 2: Mag je ze voorbij en ga je zo hard als je
kunt.
Na de race ontvang je een verassing lever je helm en
rugnummer in bij het dorpshuis ‘de Brink’.

Na de prijsuitreiking volgt er een ereronde van de
6 eerste prijswinnaars.

Voor vragen kun je terecht bij Ingrid Schipper (06-13378825) en Sonja Obdeijn (06-30621563) of
bezoek onze website www.wielerrrondeobdam.nl. Volg ons op Facebook voor het laatste nieuws.
Je bent tijdens de deelname aan de race verzekerd door de organisatie bij de K.N.W.U.
Benodigde gegevens
Voor- en achternaam: ………………………………………………….
Leeftijd: ……………………………………………………………………….
Geslacht: m/v
School en Klas: …………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………….
Postcode + woonplaats: ………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………………………….
E-mailadres*: ………………………………………………………………

Bij inschrijving ga je akkoord
met de algemene
voorwaarden van de A.V.G
privacy persoonsgegevens.
Indien dit niet het geval is,
vermeld dit bij inschrijving. Er
kunnen tijdens de wedstrijd
foto’s gemaakt worden. Maak
eventueel bezwaar kenbaar
bij de organisatie.

De Wielerronde van Obdam wordt
mogelijk gemaakt door onze
hoofdsponsoren.

Bent u ook een vriend van de
Wielerronde?! Maak uw bijdrage over
naar NL 68 RABO 0138 0902 62
of scan de QR code

