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BLUE4CHARITY FIETST VOOR 
WENSAMBULANCE BRABANT 
Schijndel – 17 september 2022 
Op maandag 12 september vertrokken 23 renners met hun 

begeleiders vanaf Den Bosch voor een tocht van vijf dagen voor het 

goede doel: Wensambulance Brabant. De finish was vrijdag 16 

september bij de wielerbaan in Schijndel. Voorafgaand aan de tocht 

zijn er sponsoren gezocht en diverse activiteiten georganiseerd om 

zoveel mogelijk geld op te halen voor Wensambulance Brabant. 

TVSchijndel was aanwezig bij de aankomst. Bekijk de foto's in het 

fotoboek. Onder 'lees meer' een verslag van de pittige wielerweek. 

De eerste dag fietsten de renners bijna 170 kilometer naar het Belgische Voeren. Het was een mooie, vlakke tocht 

met aan het eind een paar heuveltjes. Dag twee was een tocht door de Eifel, Monchau en de Ardennen. Het was 

wederom bijna 170 kilometer. Veel klimmen en dus een pittig tochtje. Woensdag viel een beetje in het water door 

de vele regen. Deze dag verplaatsten de renners zich naar het Belgische Leuven. De route werd vanwege het 

slechte weer iets ingekort en deze dag is er daarom ‘slechts’ 120 kilometer gefietst. Toen volgde op dag vier de 

Koninginnenrit. Deze rit voerde door het Brabantse Pijl en had er dus ook veel beklimmingen in zitten van deze 

bekende tocht. Beklimmingen van 17 en 18 procent en dus ook flink afdalen. Helaas was er ook een valpartij, maar 

gelukkig kon de renner wel door. Met 130 kilometer in de benen bereidden de renners zich voor op de laatste dag. 

Vrijdag voerde de rit naar Schijndel. De renners hadden wederom pech met alle regen. Met ruim 170 kilometer op 

de teller arriveerden zij rond 16:00 uur bij de wielerbaan in Schijndel, waar familie, vrienden en sponsoren klaar 

stonden om ze te verwelkomen. Uiteraard werd ook het (voorlopig) opgehaalde bedrag bekend gemaakt en 

overhandigd aan Wensambulance Brabant. Maar liefst € 22.222,22 euro mochten ze op de cheque noteren, een 

geweldig bedrag! 
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