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Beste fietsvriend en tevens deelnemer of vrijwilliger  
aan de Ronde van Nederland 2022 

 
Nog minder dan een week en dan is het zo ver… Dan vindt de Ronde van Nederland 2022 – 
georganiseerd door Stichting Bike4Brains – plaats in Woerden. Hopelijk heb je er net zo veel zin in als 
wij. 
 
Achter de schermen zijn we op dit moment nog de welbekende puntjes op de i aan het zetten om er 
samen met jou een onvergetelijke dag van te maken.  
 
Met heel veel trots stellen we vast dat er ook deze editie weer veel (oud)-revalidanten en hun familie 
en vrienden meedoen aan ons evenementt. Precies hetgeen waarop we ons wilden onderscheiden 
van andere fietsevenementen in Nederland, en wederom lijken we hier dus goed in geslaagd. Ons 
motto: iedereen is welkom en iedereen kan deelnemen!  
 
Hieronder een aantal onderwerpen waarover we jou op de hoogte willen brengen en/of waar we 
jouw input op nodig hebben.  
 
Start- en finishlocatie en omkleedmogelijkheid 
Het evenement zal starten en finishen vanaf het Daan Theeuwes Centrum (DTC), Polanerbaan 3, 

3447 GN Woerden. Er zal een kleine omkleedgelegenheid (tent) op het terrein aanwezig zijn maar we 
adviseren je toch om thuis alvast de meeste voorbereidingen te treffen voor je fietsoutfit. Het DTC 

zelf zal de hele dag NIET toegankelijk zijn voor deelnemers en supporters. 
 

Parkeren 
Parkeren op de evenementdag kan gratis bij de P&R parkeerplaats vlak vóór het Daan Theeuwes 
Centrum vanuit het station bezien. Dit terrein staat duidelijk aangegeven vanaf de weg. Het is dus 
niet mogelijk om op het parkeerterrein van het DTC zelf te parkeren. Reden hiervoor is de veiligheid 
van jou als deelnemer, supporter, vrijwilliger en de organisatie. 
 
Helmplicht 
Mogelijk ten overvloede, maar het dragen van een valhelm tijdens de fietstocht is verplicht voor alle 
(oud)revalidanten van ernstig hersenletsel inclusief hun begeleiders op dezelfde fiets en verder voor 
iedereen die meedoet met racefiets of ATB/mountainbike. We controleren hierop bij vertrek. Ons 
dringende advies is dat iedereen een helm draagt en jij dus ook, mede gezien het karakter van ons 
evenement. 
 
Startblokken, startbandjes, goodiebags, en functioneel shirt 
Alvorens je daadwerkelijk van start kunt gaan dien je vóór en tijdens de startblokken voor jouw 
fietsafstand op het terrein je startbandje op te halen. Dit doe je gelijktijdig met ophalen van je 
goodiebag, het functionele shirt, het ondertekenen van de gezondheidsverklaring en de vrijwaring 
van portretrecht.  
 
Startblokken: Hieronder nogmaals het overzicht van de starttijden per afstand. Aan jouzelf om in te 
schatten hoe lang je nodig hebt voor jouw afstand, en dus om te bepalen hoe laat je van start gaat 
teneinde tussen 15-16 uur te finishen. 
 

• van 250km-295km -> startblok van 5:30-6:00 uur 
• van 200km-249km -> startblok van 6:00-8:30 uur 
• van 150km-199km -> startblok van 8:30-10:30 uur 
• van 100km-149km -> startblok van 10:30-12:00 uur 
• van   10km-  99km -> startblok van 12:00-15:00 uur 
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Specifiek voor deelnemers van De Hoogstraat Revalidatie gelden de volgende starttijden: 
 

• De Hoogstraat80:  11:15 uur 

• De HoogstraatDKP5:  14:30 uur 

• De Hoogstraat10:  14:15 uur 
 
Ophalen goodiebag & functionele shirt: Bij jouw deelname als fietser aan het evenement is het 
functionele shirt van de Ronde van Nederland inbegrepen. Je kunt het direct bij het afhalen van de 
goodiebag op de fietsdag zelf ophalen. Als je bij inschrijving een maat hebt opgegeven zullen we 
betreffende maat shirt vast klaarleggen. Heb je dit nog niet gedaan dan kijken we ter plaatse of juiste 
maat beschikbaar is en reiken we die alsnog direct uit! 
 
Deelname is op eigen risico/verantwoordelijkheid & vrijwaren van portretrecht: 
Wellicht ten overvloede, maar we willen jou wijzen op je eigen verantwoordelijkheid betreffende 
gezondheid, verkeersregels, staat van je materiaal, et cetera. Vóór dat je start, bij het ophalen van je 
goodiebag, zullen we je dan ook vragen om een formulier te tekenen, waarmee je akkoord gaat met 
ons reglement en de daarin opgenomen aansprakelijkheidsclausule. Dit document is te vinden op 
onze website: Reglement events Bike4Brains.  
In hetzelfde formulier vragen we ook om ons als organisatie te vrijwaren voor elke vorm van 
aanspraak op het portretrecht waardoor wij het evenement in volle breedte op foto en video vast 
kunnen leggen, teneinde na het evenement met jou te kunnen delen als warme herinnering. 
 
Routes & GPX bestanden 
De GPX bestanden van de te rijden routes/lussen zijn op de Bike4Brains website geplaatst en kunnen 
daar worden gedownload (GPX routebestanden Ronde van NL (bike4brains.nl)). Belangrijk om te 
weten is dat de 5km, 10km en de 25km route tevens zullen worden uitgepijld met bordjes. De 
diverse routes/lussen zijn met elkaar te combineren, om zo de gewenste afstand te kunnen fietsen. 
Alleen bij de 80km route die langs De Hoogstraat Revalidatie rijdt zal op deze locatie uitgifte zijn van 
enkele versnaperingen en dranken. Verder zal er alleen op het DTC uitgifte zijn van versnaperingen 
en dranken. We vragen je bij vertrek nogmaals welke afstand je gaat rijden en in welke volgorde. 
 
Versnaperingen, water, drankjes 
Op de start/finish locatie (DTC) zal gedurende de hele dag gratis drinkwater beschikbaar zijn om 
bidons te vullen. Tevens zal er een uitgiftepunt zijn van koude en warme dranken en zoete 
versnaperingen voor jou als deelnemer om voor, tijdens en na de inspanning de energie op pijl te 
brengen en te houden. Bij jouw inschrijving zijn voor de hele dag 2 consumpties inbegrepen. Wil je 
meer dan 2 consumpties nuttigen, dan kan dat tegen betaling van EUR 1,50,- per consumptie. 
Hiervoor dienen dan consumptiebonnen te worden gekocht bij de daarvoor ingerichte stand. Betalen 
kan per PIN. 
 
Afsluitende barbecue 
Afhankelijk van de gekozen inschrijvings-optie is deelname aan de barbecue voor jou als deelnemer 
van het fietsevent inbegrepen bij het inschrijfgeld. We zouden het super leuk vinden om met 
iedereen na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Voor familieleden en vrienden 
die ook deel willen nemen aan de BBQ, maar ook als jij je vooralsnog zonder BBQ hebt ingeschreven 
en bij nader inzien toch mee wil doen, vragen we een bijdrage van 15 euro pp (kinderen tot 10 jaar 
zijn gratis). Dit bedrag is ter plaatse per pin te betalen. Om een goede inschatting te maken van onze 
bestelling, willen we je vragen om vooraf kenbaar te maken of je bij nader inzien toch zelf meedoet 
aan de BBQ, maar ook hoeveel mensen er extra deelnemen aan de barbecue vanuit jouw 
supportteam. Zouden je dit uiterlijk op 30 juni kunnen laten weten middels antwoord op deze mail. 
Geef daarbij dan ook aan of je vegetarisch bent, dan kunnen we ook daar rekening mee houden. 
Om 16.15 uur zal de BBQ van start gaan. De verwachte eindtijd van het evenement wordt tussen 18-
19 uur verwacht. 

https://www.bike4brains.nl/stichting-bike4brains/reglement
https://www.bike4brains.nl/gpx-routebestanden-ronde-van-nl
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Donatie doel 2022: Fietsen 
We zien inmiddels een heel mooi bedrag op de donatieteller staan voor het goede doel. Het is 
hartverwarmend om te zien hoe alle deelnemers hun netwerk inzetten voor het werven van fondsen. 
Onze dank is groot. Wij zullen als Stichting het geld een goede bestemming geven teneinde 
revalidatie bij niet aangeboren hersenletsel een verdere stimulans te geven. Concreet is voor 2022 
het streven om met de opgehaalde gelden De Hoogstraat Revalidatie en het Daan Theeuwes 
Centrum respectievelijk te voorzien van een aantal speciaal aangepaste fietsen en enkele 
fietstrainers om de fietssport meer toegankelijk te maken voor revaliderende jongeren met 
hersenletsel.  
 
Donatie eindsprint 
Via deze weg willen we jou aanmoedigen om de komende dagen nog een verbluffende eindsprint in 
te zetten wat betreft de donaties. Heb je geen idee hoe je dit het beste kan doen, klik dan even op 
deze link voor wat gratis tips: Tips & trucs 
 
 
Bij vragen ook vooral contact opnemen! 
 
Sportieve groet, 
 
Projectteam - Organisatie Bike4Brains Ronde van Nederland 2022 
 

• Simon Bakker 

• Adriaan Theeuwes 

• Gerben Boomaars 

• Maarten van den Beld 

• Derk Westland 

• Bart Steens 

• Onno Brinkman 

• Karin den Balvert 

• Yvonne Hazeleger 
 

 

 

  

https://www.bike4brains.nl/tips
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Sponsoren 
Zonder de hulp van onze sponsoren zou het niet mogelijk geweest zijn om ons event neer te zetten 
zoals we dat nu hebben gedaan. We willen de onderstaande bedrijven dan ook hartelijk danken voor 
hun bijdragen. 
 
URL: TPS - The Perfect Start (tpsgroep.nl) 
 

 
 
URL: Home | Vreeswijk & Koebrugge Bouwmaatschappij B.V. (v-k.nl) 

  
 
URL: Verkoop nieuwe en gebruikte Van Raam fietsen - Walraven Fietsen 
 

 
 
URL: Driewielfiets, duofiets, tandem, driewieler, fietsen, rolstoelen, scootmobielen, hulpmiddelen 
voor mensen met een handicap / beperking, www.roll-on.nl 
 

 
 
URL: Stichting Rick – Stichting Rick (stichting-rick.nl) 
 

 
  

https://www.tpsgroep.nl/
https://www.v-k.nl/
https://www.walravenfietsen.nl/
https://roll-on.nl/
https://roll-on.nl/
https://stichting-rick.nl/
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URLs:  
- Cyclon,  
- Optimale fietsverzorging in drie eenvoudige stappen – Cyclon,  
- De drie-stappen-routine van Cyclon: Optimale fietsverzorging in drie eenvoudige stappen | 

WielerFlits 
 
 

           
 
 
Het in topconditie houden van je fiets met de drie stappen routine: 
 

Wij geloven erin dat jij jouw fiets zelf het hele jaar in topconditie kunt houden. Een goede routine voor 
fietsverzorging bestaat uit drie stappen: Schoonmaken, smeren en beschermen. Zo eenvoudig is het. Door 
direct na je rit telkens deze drie stappen te doorlopen kun je in enkele minuten je ketting, aandrijving en fiets 
reinigen, je ketting smeren en je fiets beschermen. 
  
Afhankelijk van de omstandigheden doe je dit de ene keer heel grondig en de andere keer lichtjes. Zo is je fiets 
dus in enkele minuten na je rit weer helemaal klaar voor het volgende avontuur, of je nu net op de MTB door 
het bos, op de racer door de polders of met de gravelbike over de hei hebt gefietst. 
  
Dus, een goed verzorgde fiets presteert beter en je bespaart geld. En het voelt gewoon lekker toch, elke rit 
starten met een gesmeerde, glimmende, als nieuwe fiets! Met dit eenvoudige drie stappenplan heb je eigenlijk 
maar vier producten nodig om je fiets en alle onderdelen optimaal te verzorgen. Zo werkt de Cyclon drie-
stappen routine: 
  
Stap 1 | Schoonmaken 
Maak eerst je fiets nat met een zachte straal en spuit dan de hele aandrijflijn in met Cyclon Bionet Chain 
Cleaner. De rest van de fiets spuit je in met Cyclon Bike Cleaner. Dat laat je even inwerken, dan borstel je de 
ketting goed schoon en was je de rest van je fiets. Wij hebben hiervoor speciale artikelen zoals een 
washandschoen en verschillende speciale borstels. Met een zachte waterstraal spuit je jouw fiets en alle 
onderdelen netjes af en met een doek maak je alles goed droog. Let op, gebruik geen hogedrukreiniger omdat 
je daarmee kwetsbare onderdelen kapot kunt maken. 
  
Stap 2 | Smeren 
Kies jouw favoriete smeermiddel. Bij Cyclon kun je kiezen uit verschillende smeermiddelen gebaseerd op olie of 
wax. Voor iedereen en elke situatie een ideaal smeermiddel dus. Druppel het smeermiddel op de schakels van 
je ketting en draai deze een paar keer rond. Je fiets is nu klaar voor de volgende rit. Voordat je daarmee start 
haal je nog een keer een doek langs je ketting om overtollig smeermiddel te verwijderen. 
  
Stap 3 | Beschermen 
Als je fiets schoon en droog is, spuit je deze in met Cyclon Instant Polish Wax en wrijf je dat vervolgens uit met 
een schone doek. Hiermee breng je een beschermende coating aan die de lak beschermt en ervoor zorgt dat 
vuil zich minder goed hecht bij de volgende rit. Bovendien ziet je fiets er weer uit als nieuw, wie wil dat niet! 
Instant Polish Wax accentueert de afwerking. Dat betekent dat glanzende lak blijft shinen terwijl een matte lak 
zijn matte finish behoudt. 
  
Zoals de routine hier omschreven is het de meest uitgebreide versie. Dit voer je uit na bijvoorbeeld een regenrit 
of ritje door de bossen op je MTB of gravelbike. In 10 minuten is het gepiept. Na een zonnig rondje op een 
mooie droge weg hoef je echt niet meteen je ketting te ontvetten. Soms is het al genoeg om even de ketting af 
te nemen met een doek of eventueel lichtjes bijsmeren. Dit kost je dan echt maar een paar minuten. Geen 
enkele reden om niet direct na je rit eventjes ‘lief’ te zijn voor je fiets. 
  
Het is gewoon fijn toch, te weten dat je fiets goed verzorgd op je staat te wachten op het volgende avontuur! 

https://www.cyclon.nl/
https://www.cyclon.nl/tips/drie-stappen-routine/
https://www.wielerflits.nl/materiaalzone/de-drie-stappen-routine-van-cyclon-optimale-fietsverzorging-in-drie-eenvoudige-stappen/
https://www.wielerflits.nl/materiaalzone/de-drie-stappen-routine-van-cyclon-optimale-fietsverzorging-in-drie-eenvoudige-stappen/

