
UTRECHTS WIELERWEEKEND 

13 en 14 juni 2015

Stichting Ronde van de Maliebaan





In 2015 draait alles om Utrecht en de fiets! Deze zomer 
rijden de wereldtoppers van het wielrennen door de 
historische straten van Utrecht. Vlak voor dit 
schitterende evenement organiseert de Stichting Ronde 
van de Maliebaan het Utrechts Wielerweekend 2015. Een 
unieke kans om in hartje Utrecht te koersen, of als 
toeschouwer te genieten van de mooie wielersport. 

Op zaterdag 13 juni wordt het wielerweekend geopend 
door wethouder Jeroen Kreijkamp. Jeroen is zowel Tour-
wethouder als wijkwethouder van de wijk Oost. Op zater-
dag 13 juni is het schitterende Wilhelminapark het decor 
van wielerwedstrijden voor diverse categorieën. Zondag 
14 juni is dé gelegenheid om op de Maliebaan te ervaren 
wat de renners uit het profpeloton rijden op 5 juli bij het 
Grand Départ!

Namens het bestuur van de Stichting Ronde van de 
Maliebaan wens ik je een fantastisch Wielerweekend! 

Kim Pfeifer - Voorzitter Stichting Ronde van de Maliebaan

INLEIDING

U.W. & T.C. De Volharding

W.V. Het Stadion

Fietsclub Ledig Erf

U.S.W.V. Domrenner

CS030



PROGRAMMA 13 JUNI

12:00 uur  Rabo Dikke Banden Race
14:15 uur  Funklasse mannen (Basis en niet-licentiehouders heren)
15:30 uur  Funklasse vrouwen (Basis en niet-licentiehouders dames)
  Aansluitend prijsuitreiking funklasse mannen en vrouwen 
16:45 uur  Aangepast wielrennen (ID-renners)
18:30 uur  Studenten
20:00 uur  Einde wedstrijden en prijsuitreiking

Permanence
De kleedruimte bevindt zich in basisschool De Odyssee aan de Homeruslaan 40. 
De inschrijving en de start zijn in het Wilhelminapark.

Parcours Wilhelminapark met op het veld
boven WP2 marktkraampjes 

Dikke Banden Race



OVERIGE ACTIVITEITEN 13 JUNI

12:00-13:00 uur & Loop-fietswedstrijden voor peuters en kleuters
14:00-15:00 uur Jong geleerd, oud gedaan: ook de allerjongsten komen 13  
   juni aan hun (fiets)trekken! Bij de speeltuin kunnen peuters  
   en kleuters die nog niet (echt) kunnen fietsen aan de bak in  
   de loop-fietswedstrijden. Er staan 10 prachtige ‘Tour de   
   France’-loopfietsjes en gele valhelmpjes klaar en iedere 
   deelnemer ontvangt na afloop een kleine attentie.
12:00-14:00 uur Bike Repair Café
   Je kunt gezellig samen aan de slag bij het Bike Repair Café.  
   Er zijn ervaren Bike-Fixers aanwezig om je te helpen. 
   Gereedschap is aanwezig in de FixFiets: een mobiele 
   werkplaats in de vorm van een bakfiets. 
14:30-16:30 uur Kids Bike Repair Shop
   Ook de kleine sleutelaars zijn welkom, zij kunnen hun 
   bandenplakcertificaat halen! 
Hele dag  Hardcourt Bike Polo
   Hardcourt Bike Polo is de urban versie van het traditionele  
   fiets polo. Het wordt gespeeld op asfalt. Op 13 juni kan   
   iedereen kennis maken met de sport en zullen er 
   demonstaties worden gegeven.



09:30 uur Opnames Bureau Sport met zeven bekende Nederlandse sporters
12:00 uur  Masters 60+
13:30 uur  Vrouwen: Amateurs / Junioren / Nieuweling
15:00 uur  Mannen: Junioren / Sportklasse / Amateurs
16:30 uur  Einde wedstrijden en prijsuitreiking

Permanence
De kleedruimte bevindt zich in basisschool De Odyssee aan de Homeruslaan 40. 
De inschrijving en de start zijn op de Maliebaan.

Parcours Ronde van de Maliebaan

PROGRAMMA 14 JUNI



OVERIGE ACTIVITEITEN 14 JUNI

Grachtensmart

Bureau Sport
Voorafgaand aan de Ronde van de Maliebaan op 14 juni maken presentatoren 
Frank Evenblij en Erik Dijkstra opnamen voor het televisieprogramma Bureau Sport. 
Bureau Sport besteedt in zeven afleveringen speciale aandacht aan de Grand 
Départ in Utrecht. Op 14 juni leggen zeven bekende Nederlandse (ex-)topsporters 
een traject over de Maliebaan af om te zien wie de snelste is. De afleveringen zijn 
te zien vanaf 27 juni t/m 3 juli om 21.00 uur op NPO3 bij de VARA. De opnames 
vinden plaats tussen 09:30 en 11:30 uur.

Utrechts Grachtensmart
Op 14 juni versterkt het koor Grachtensmart de sfeer met haar smartlappen.  
Grachtensmart is een Utrechts koor uit de binnenstad, opgericht in september 
1990. Zoals de naam al zegt is het een koor vol zangers van het levenslied en de 
smartlap van Achter tralies en muren tot Zij gelooft in mij, van Johnny Hoes tot 
André Hazes. Enthousiast en inspirerend muzikaal leider is Meike Veenhoven. Op 
de accordeon wordt Grachtensmart begeleid door Ad de Hartog.



RABO DIKKE BANDEN RACE

 
Rabo Dikke Banden Race op 13 juni om 12.00 uur
Ook voor de jonge fietsers is er genoeg te doen op 13 juni. Om 12.00 uur wordt 
er een Dikke Banden Race gehouden. Alle jongens en meisjes van 7 tot 12 jaar 
die geen wielrennerslicentie of basislidmaatschap bij de KNWU hebben mogen 
meedoen. Er wordt gereden in verschillende leeftijdsgroepen, zodat je tegen 
kinderen van je eigen leeftijd fietst. Bij voldoende deelnemers rijden de jongens 
tegen de jongens en de meisjes tegen de meisjes.

Op de dag zelf kan alleen nog worden ingeschreven als er nog startplekken vrij 
zijn. De inschrijving opent om 10:30 uur en de race start om 12.00 uur in het 
Wilhelminapark.

Op welke fiets mag je deelnemen aan de Dikke Banden 
Race?
Je rijdt mee op je eigen fiets: een gewone fiets, 
mountainbike of city bike met een minimale banddikte van 
28mm. Fietsen met versnellingen zijn toegestaan, maar 
racefietsen en raceframes niet. 
 
Moet je een helm op tijdens de Dikke Banden Race?
Ja, iedereen draagt een helm. Als je er zelf geen hebt, kun je 
er ter plekke een lenen.
 
Hoe lang duurt een wedstrijd?
10-15 minuten.
 
Zijn de deelnemers verzekerd?
Het is belangrijk dat de jongens en meisjes verzekerd zijn. 
Daarvoor is een collectieve verzekering afgesloten. Schade 
aan de fietsen is niet meeverzekerd.

Waarom meedoen?
Fietsen is gezond, het is super leuk, deelname is gratis en je 
krijgt een goodybag! Rondemiss Maartje voor 

de Dikke Banden Race



PAUL DIJKSTRA MAKELAARS

Advertentie

Paul Dijkstra Makelaars

Ons enthousiaste team kent de Utrechtse woningmarkt en 
met name de oostkant van de stad door en door. Wij proberen 
zo goed mogelijk onze kennis en ervaring op een informele en 
objectieve manier in te zetten om jouw droomhuis te vinden 
of juist te verkopen. 

Naast de ruim 15 jaar ervaring hebben wij een groot netwerk opgebouwd, dat 
ons kantoor een grote voorsprong geeft. Wij zien en horen meer van wat er in de 
markt gebeurt en dat is precies wat onze meerwaarde voor jou kan zijn.

Wij nodigen je graag uit bij ons op kantoor voor een kop koffie of komen bij je 
langs voor een vrijblijvend gesprek. Een afspraak is zo gemaakt. 

Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 030-2895530 of per mail 
via info@leefengeniet.nl.

LEEF EN GENIET 



De Stichting Ronde van de Maliebaan is 
een samenwerking gestart met Nienke 
en Bijtje, twee dames die zich hebben 
gespecialiseerd in het maken van maat-
kleding. Speciaal voor de Tourstart en 
het Utrechts Wielerweekend hebben zij 
prachtige jurken ontworpen. Deze 
jurken worden gedragen door de 
rondemissen van het Utrechts Wieler-
weekend. Van de jurken zijn lange 
varianten ontworpen als bruidsjurk. 
Ook zijn er korte cocktailjurken. De
jurken zijn al te bewonderen geweest 
bij de première en publiekspremière 
van de film Ventoux, op 12 en 14 mei 
2015 in het Beatrixtheater en het Louis 
Hartlooper Complex.
 
Wilt u de jurken in het echt 
bewonderen, kom dan langs bij het 
Utrechts Wielerweekend op 13 en 14 
juni. Na de Tourstart worden de jurken 
geveild. De opbrengst gaat naar 
Stichting Move For MS.
 
Meer informatie over Nienke | Bijtje is 
te vinden op hun website: 
www.nienkebijtje.nl

© Laurens Hitman

NIENKE BIJTJE



PARTNERS EN SPONSOREN MOVE FOR MS

Move for MS zamelt geld in voor onderzoek naar Multiple Sclerose (MS).
Deze grillige, zenuwslopende ziekte is nog ongeneeslijk en treft mensen in de 
bloei van hun leven. In Nederland leven zo’n 17.000 mensen met deze onvoor-
spelbare ziekte. Move for MS beweegt voor mensen voor wie dat niet vanzelf-
sprekend is. 

Jurken van Nienke & Bijtje
Door acties en sportieve evenementen creërt de Stichting aandacht en begrip 
voor MS. Tijdens het Utrechts Wielerweekend is Move for MS met een stand 
aanwezig voor al jouw vragen en (hopelijk) donaties. En na alle sportieve wieler-
evenementen met de Tour de France als spetterend sluitstuk zullen de prachtige 
jurken van Nienke & Bijtje van de Utrechtse Rondemissen geveild worden voor 
onderzoek naar MS tijdens het WeOwnYellow event op 12 juli. Het verhaal van 
de jurken kun je volgen op: www.facebook.com/jurkenontour

Beklim de Mont Ventoux voor Move for MS 
Het moto van Move for MS is Zij ‘n topprestatie, wij ‘n topprestatie. Leven met 
een lichaam waarin kracht en energie onzeker zijn en alle functies zomaar 
kunnen uitvallen, dat is pas écht een topprestatie! Daar zet Move for MS zich 
voor in. Jij toch ook? Op 12 september beklimmen we de Mont Ventoux. In-
schrijven kan nog. Sponsor je liever een van de sportievelingen? Dat kan door 
een donatie op: IBAN NL50 ABNA 0515 2413 50 ten name van: Move for MS

Kijk voor meer informatie op: www.moveforms.nl

Move for MS is een initiatief van het gezin 

Zoeteman. Moeder Wilma is getroffen door 

de ziekte. Voor haar en haar omgeving is 

er weinig tot niets te doen om de sluipende 

aftakeling te stoppen. Om ‘iets’ te 

kunnen betekenen voor iedereen die leeft 

met deze ziekte richtte zij Move for MS 

op. Het sponsorgeld wordt gedoneerd aan 

Stichting MS Research.



STICHTING RONDE VAN DE MALIEBAAN

Zoals veel wielerliefhebbers inmiddels weten, stamt het idee voor een Tourstart in Utrecht 
uit het jaar 2002. Wat veel mensen echter niet weten, is dat in de slipstream van het plan van 
Jeroen Wielaert en vrienden een ander idee ontstond. Namelijk: een grote koers op de 
Maliebaan. Op initiatief van onder andere Fietsclub Ledig Erf oud-voorzitter Jacob van de 
Lagemaat werd de Stichting Ronde van de Maliebaan opgericht en in 2003 werd een eerste 
Ronde van de Maliebaan voor amateurs en liefhebbers verreden. Sindsdien bestaat de 
Stichting behalve uit het Ledig Erf ook uit wielerverenigingen USWV De Domrenner, WV Het 
Stadion en UW&TC De Volharding. Ook is de jongste wielerclub van Utrecht, CS030, via een 
werkgroep betrokken bij de Stichting. Hiermee vertegenwoordigt de Stichting Ronde van de 
Maliebaan alle wielerverenigingen die de stad Utrecht rijk is!

De Tour naar Utrecht halen
Men mikte al op een Tourstart in 2007, alleen bleek dit voor Utrecht nog te vroeg. Met het 
uitstel van een Tourstart volgde voor de Stichting afstel van de eigen plannen. Het bleek na 
twee succesvolle edities van de Ronde van de Maliebaan en een eenmalige uitvoering van de 
Ronde van het Wilhelminapark niet meer mogelijk om deze wedstrijden keer op keer opnieuw 
te organiseren. En zo werd de Stichting een ‘slapende’ Stichting.

De Stichting komt weer tot leven
Tot het najaar van 2014. Utrecht is dan inmiddels tien jaar verder en enorm gegroeid tot de 
fietshoofdstad van Nederland en misschien wel van Europa. De Tour de France komt nu echt 
naar Utrecht. De Vereniging Sport Utrecht (VSU) heeft zich ingezet voor het opnieuw bij elkaar 
brengen van de wielerverenigingen in een nieuw stichtingbestuur. Dat is gelukt en hiermee 
had Le Tour Utrecht (LTU), de gemeentelijke projectorganisatie voor de Tourstart en het activa-
tieprogramma, een partner om wielerwedstrijden in hartje stad te organiseren.

Resultaten tot nu toe
De resultaten die de Stichting Ronde van de Maliebaan tussen najaar 2014 en nu heeft 
gerealiseerd zijn divers van aard. Een succesvol Ga Toch Fietsen! programma bij vijf Utrechtse 
wielerverenigingen is opgezet. Ook is er een verregend, maar heroïsch Utrechts Kampioen-
schap Tijdrijden geweest op 31 mei j.l. Met het Utrechts Wielerweekend op 13 en 14 juni zet 
de stichting de kers op de taart voor het jaar 2015. Binnenkort, op 4 juli, fietsen de profs van de 
Tour met hun tijdrit een ereronde om het Wilhelminapark en ‘onze’ Maliebaan. Op 5 juli fietst 
het peloton er zelfs overeen. Maar nu is het nog even óns terrein!



PARTNERS EN SPONSOREN TOEKOMST

Met de blik vooruit!
De komst van de Tour de France heeft onze evenementen een grote impuls gegeven. De 
ondersteuning van zowel de LTU als de VSU was van doorslaggevend belang voor het in hele 
korte tijd kunnen organiseren van deze evenementen. Het is geweldig dat we nu al kunnen 
terugkijken op een geslaagd Ga Toch Fietsen! programma dat in 2014 startte als initiatief bij 
Fietsclub Ledig Erf en is ‘geadopteerd’ door de Stichting. Ruimte voor verbetering is er altijd 
en dat nemen we mee naar de toekomst. En wie weet sluiten nog meer clubs zich bij ons 
aan!

Zeker voor herhaling vatbaar is het Ga Toch Fietsen! programma. De lage-instaptrainingen 
werden keer op keer druk bezocht en de clinics om beter te leren tijdrijden waren een groot 
succes. Ook het Utrechts Kampioenschap Tijdrijden moet volgend jaar opnieuw op het pro-
gramma staan. Over het Wielerweekend kunnen we op de dag van schrijven alleen nog maar 
gissen. Wel hopen we op een geslaagd evenement dat in ieder geval in de toekomst op één 
weekenddag een vervolg krijgt. Het mooiste resultaat tot nu toe is dat de ledenaantallen 
van de verenigingen gestaag doorgroeien. Deze aanwas van nieuwe leden brengt ook een 
verantwoordelijkheid voor de Utrechts wielerverenigingen met zich mee. Met onze Stichting 
hopen wij in de toekomst ons steentje bij te dragen om wielrenners, van jong tot oud en van 
liefhebber tot amateur, te faciliteren met gezamenlijke trainingen en wedstrijden. 

Bestuursleden en werkgroep leden
Kim Pfeifer, voorzitter, WV het Stadion
Laurens Hitman, secretaris, Fietsclub Ledig Erf
Guy Frissen, penningmeester, USWV de Domrenner
Martijn Broekman, vrijwilligers coördinator, UW&TC de Volharding
Axel van Beijersbergen, wedstrijdcommissaris, geen vereniging
Maaike den Besten, werkgroep Utrechts Kampioenschap Tijdrijden, CS030
Hanneke Mulder, werkgroep Utrechts Kampioenschap Tijdrijden, CS030
Rik Bijmholt, werkgroep Utrechts Kampioenschap Tijdrijden, CS030
Veronique Rap, werkgroep communicatie, geen vereniging
Tessa van der Veen, werkgroep communicatie, WV het Stadion
Nanda Latten, werkgroep communicatie, CS030
Robert Jan Booij, werkgroep communicatie, WV het Stadion



PARTNERS EN SPONSOREN

www.rondevandemaliebaan.com

Giant Store Utrecht

Het Utrechts Wielerweekend 2015 had niet plaats kunnen vinden zonder de hulp 
van een aantal belangrijke partners en sponsoren. Tijdens de organisatie van het 
Utrechts Wielerweekend 2015 en een aantal andere evenementen rondom de 
Tour, zoals Ga Toch Fietsen! en het Utrechts Tijdritkampioenschap heeft de 
stichting hulp gehad van de volgende partijen:



PARTNERS EN SPONSOREN

www.rondevandemaliebaan.com

De Stichting Ronde van de Maliebaan heeft naast het Utrechts Wielerweekend 
2015 dit jaar dankzij de partners en sponsoren tevens het programma Ga Toch 
Fietsen! en het Utrechts Tijdritkampioenschap op 31 mei op Het Lint georgani-
seerd. De campagne Ga Toch Fietsen! heeft als doel om mensen kennis te laten 
maken met de verschillende Utrechtse wielerverenigingen. Meer informatie is te 
vinden op: www.rondevandemaliebaan.com.




