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Weert, juni 2018 

 

Beste vrijwilliger/verkeersregelaar Stadstriathlon Weert, 
 
Dankzij de collegiale medewerking van de organisatie van de stadstriathlon Weert mogen we jullie 
bijzondere aandacht vragen voor nog een topsportevenement dit jaar in Weert. Namelijk de Boels 
Ladies Tour, waarvoor Weert op 31 augustus a.s. etappeplaats is. 
Hoe fantastisch zou het zijn om ook hier vrijwilliger/verkeersregelaar te kunnen zijn?                                   
En… wie wil niet oog in oog staan met onze eigen toprensters als Annemiek van Vleuten, Anne van 
der Breggen en Marianne Vos en dat hier in Weert?! Daarover gaat deze brief. 
 
Wat is de Boels Ladies Tour 
De Boels Ladies Tour, genaamd naar de hoofdsponsor Boels rental, is een 6-daagse wielerwedstrijd 
door Nederland waaraan de absolute top op het gebied van dameswielrennen all over the world aan 
de start verschijnt. Dit jaar wordt de 21ste editie van deze tour verreden. De start is op 28 augustus 
in Arnhem en de 6 daagse eindigt op 2 september in Roosendaal. Voor meer info zie de website: 
http://hollandladiestour.nl/ 
 
Limburg als wielerprovincie 
Een groot deel van deze Tour gaat al enkele jaren door Limburg. Naast Gennep (Noord-Limburg) was 
dat vooral Zuid-Limburg met o.a. de etappeplaatsen Sittard en Vaals. Midden-Limburg was al die tijd 
een blinde vlek. Jammer omdat niet alleen Zuid-Limburg mooi wielergebied is. Immers ook Midden-
Limburg heeft het nodige aan wielrenners te bieden. Weert is eind 2016 gevraagd in te willen spelen 
op het hiaat Midden-Limburg. Op 1 september 2017 was Weert voor het eerste de etappeplaats voor 
Midden-Limburg. Zodoende konden Noord-, Midden- en Zuid-Limburg met elkaar worden verbonden 
waarmee recht werd gedaan aan het feit dat Limburg de Nr 1 wielerprovincie van Nederland is. Deze 
verbinding is er dit jaar weer doordat Gennep, Weert en Sittard etappeplaatsen zijn. 
 
Organisatie 
De organisatie van de wielerwedstrijd sec is in handen van de Stichting Holland Ladies Tour samen 
met organisatiebureau Courage uit de provincie Groningen.  
Koersdirecteur is Thijs Rondhuis, oud Nederlands ploegleider dameswielrennen. 
Elke etappegemeente is zelf verantwoordelijk voor het aanwijzen van de start- en finishlocatie, het 
uitzetten van de route van circa 130 km en het bemensen van de diverse functies van start tot en 
met finish. 
Het inrichten van start- en finishlocatie is aan de landelijk organisator. 
Elke etappeplaats kent een lokale organisatie. Voor de etappeplaats Weert is dat in de vorm van een 
kernteam. Hierin hebben de gemeente Weert, de landelijk organisator, een vertegenwoordiger van 
de wielerverenigingen, de VVV Midden-Limburg en enkele adviseurs zitting. Ik ben voorzitter van 
deze kerngroep. 

http://hollandladiestour.nl/
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Etappe Midden-Limburg 
De etappe Midden-Limburg is op vrijdag 31 augustus met de start op het Kerkplein Stramproy en de 
finish op de Wilhelminasingel in de binnenstad van Weert. 
 
Programma: 
11.00 u  Meet and Greet met rensters en rondleiding langs alle tourcaravans op Kerkplein Stramproy 
12.00 u  Presentatie alle groepen en daginschrijving deelneemsters podiumwagen Kerkplein  
13.00 u  Start etappe Midden-Limburg vanaf Kerkplein Stramproy 
                Route door de gemeenten Weert, Maasgouw, Leudal, Nederweert en Cranendonck. 
15.15 u  Aankomst in Weert en fietsen van 3 lokale rondes in Weert stad 
16.00 u  Finish Wilhelminasingel (thv het stadhuis) Weert 
16.30 u  Huldiging rensters op het Rahaelpad-plein binnenstad (tegenover het stadhuis) Weert 
17.00 u  Start wielercafé en feestavond op het Rahaelpadplein en in theaterzaal en 
                -café De Huiskamer 
Parallel aan dit programma is er een wielerclinic voor 125 dameswielrensters onder begeleiding van 
(ex) profs. 
 
Route 
De start is op het Kerkplein in Stramproy, waarna er een rondje van 2,5 km door de kern van 
Stramproy wordt gefietst. Daarna rijden de rensters door/langs de plaatsen Tungelroy, Ell, Hunsel, 
Thorn, Wessem, Grathem, Kelpen, Nederweert, Maarheeze en finishen ze in Weert nadat ze hier 3 
lokale ronde van 8,5 km hebben gefietst.  
 
Benodigde hulp 
De etappeplaats is zelf verantwoordelijk voor de bemensing van de diverse functies bij start, 
onderweg en bij de finish. 
V.w.b. start moet gedacht worden aan uitdelen van lunchpakketten, materialen e.d. 
V.w.b. de finish moet gedacht worden aan chaparonnes bij de dopingcontrole, begeleiden bij 
gastenauto’s, helpen bij de huldiging e.d. 
V.w.b. onderweg gaat het enkel om verkeersregelaars voor verkeer- en objectbeveiliging. Dit naast 
de mobiele inzet van motards en motoragenten van de landelijke eenheid van de Nationale politie. 
 
Verkeersregelaars 
Op aanwijzing van de landelijke eenheid van de nationale politie moeten specifieke kruispunten, T-
splitsingen e.d. van tijdelijke en vrijwillige evenementenverkeersregelaars worden voorzien. Er moet 
nog geïnventariseerd worden om hoeveel locaties het gaat. Uit ervaring weten we dat er alleen al 
voor de lokale ronde in Weert minimaal 40 verkeersregelaars nodig zijn. 
Naast de inzet van verkeersregelaars voor verkeersbeveiliging moeten deze ook ingezet worden voor 
objectbeveiliging. Het gaat hierbij om objecten op de weg waar de renster middels een rode vlag 
o.i.d. voor gewaarschuwd moeten worden. Denk hierbij aan vluchtheuvels, paaltjes e.d.  Ook hier 
geldt dat er nog geïnventariseerd moet worden om hoeveel locaties het exact gaat. Naar 
verwachting hebben we circa 100 verkeersregelaars voor beide vormen van beveiliging nodig.  
De inzet per locatie is circa 15 minuten. Er komt nog een tijdschema waarop is af te lezen van hoe 
laat tot hoe laat de verkeersregelaar op de locatie moet zijn. Waar mogelijk worden 
verkeersregelaars diezelfde middag op een tweede locatie op de route ingezet.  
 
E-learning  
Om ingezet te kunnen worden als tijdelijk en vrijwillig evenementenverkeersregelaar moet eerst een 
e-learning worden gedaan.  
Was je verkeersregelaar bij de stadstriathlon dan heb je de e-learning al gedaan en hoef je dat -mits 
nog geldig- niet nog eens voor de Boels Ladies Tour te doen. 
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Was je nog niet eerder dit jaar verkeersregelaar dan moet je alsnog de e-learning doen. Dat kan met 
de computer. Hiervoor heeft het kernteam bij de stichting Verkeersregelaars Nederland goedkeuring 
gekregen voor 100 verkeersregelaars. Degenen die de e-learning met goed resultaat hebben 
doorlopen mogen een jaar lang als evenementenverkeersregelaar worden ingezet.                                                      
De burgemeester van Weert wordt gemandateerd voor de aanstelling in de gemeenten Maasgouw, 
Leudal, Nederweert en Cranendonck. Het kernteam zorgt voor een heldere instructie over hoe de e-
learning exact werkt en kan waar nodig hulp op afstand bieden. Alle verkeersregelaars krijgen tijdig 
een heldere en allesomvattende post- en taakinstructie op papier. Daarnaast worden ze nog op de 
dag zelf apart gebriefd.  
 
Verzorging 
Alle verkeersregelaars worden uitgenodigd om naar de huldiging en de prijsuitreiking in de 
binnenstad van Weert te komen. Ook mogen zij (als tegenprestatie) aansluiten bij het buffet en het 
wielercafé met aansluitend de feestavond. 
 
Infobijeenkomst 
Graag willen we voor alle personen die zich als verkeersregelaar hebben aangemeld eind juni een 
informatiebijeenkomst houden om uitleg te geven en detailinformatie te verstrekken. Zo ook de 
instructie hoe de e-learning werkt. Er is een uitgebreide schriftelijke instructie over de e-learning. 
Denk je de e-learning aan de hand van de schriftelijk instructie te kunnen doen, laat het me dan 
alvast weten dan stuur ik je die toe.  
Om de schriftelijke instructie te ontvangen stuur je een e-mailtje naar blt@weert.nl 
Waar nodig help ik je op afstand wanneer je onverhoopt op problemen zou stuiten. 
 
Tot slot 
Wil je je aanmelden als verkeersregelaar stuur dan een e-mail naar blt@weert.nl. Ook voor vragen 
kun je dat e-mailadres gebruiken. Uiteraard kun je me ook bellen. Ik ben telefonisch bereikbaar op 
0495-575442 of 06-11388715. 
Graag begroet ik jou als verkeersregelaar bij de Boels Ladies Tour.  
Alvast heel hartelijk dank. 
 

 

“Samen maken we er een onvergetelijk evenement van” 

 

Ton Lemmen projectregisseur gemeente voor de Boels Ladies Tour etappe Weert/Midden-Limburg 
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