
 
 
 
In een videoboodschap van zijn ploeg Team Sunweb aan Stichting Wielerronde Tungelroy heeft     
Tom Dumoulin laten weten dat de Giro d’Italia zijn voornaamste doel wordt komend jaar en dat hij 
daarom helaas niet kan meedoen aan de Wielerronde Tungelroy van 11 mei 2019.   
“Lang dachten we na over de Ronde van Tungelroy, maar het schema van de Giro is zo mooi dat wij 
van Team Sunweb hebben besloten daarvoor de gaan”, zegt Dumoulin. 
 
11 mei 2019, de dag dat de Giro d’Italia van start gaat is ook dé dag dat Stichting Wielerronde 
Tungelroy weer een grandioze wielerronde in Tungelroy organiseert. 
Dit jaar zal dit wielerfestijn aansluiten bij de kleuren van de Giro; Rose. 
 
Met ervaringen die werden opgedaan in eerdere jaren, de tips van dorpsgenoten, vrijwilligers en 
sponsoren en het enthousiasme binnen onze organisatie gaan we de tiende editie van de 
Wielerronde Tungelroy in 2019 gegarandeerd tot een succes maken! 
 
Dat betekent voor iedereen die eerder betrokken was bij de organisatie, wederom een uitnodiging 
van ons ontvangt om de 10e editie van de Tungelroyse Wielerronde te steunen. 
 
Het programma van de   10e    Wielerronde Tungelroy      gaat als volgt uitzien; 
 
* Start met een wedstrijd in de N.W.B. klasse Masters en Amateurs.                                                            
Deze ‘snelle jongens’ gaan in een razend spannende wedstrijd over meer dan 50 kilometer bepalen 
wie de nieuwe winnaar in Tungelroy gaat worden.  
* Vervolgens een ploegentijdrit met vooral amateurs uit Tungelroy, Stramproy en omstreken en 

natuurlijk als klap op de rose vuurpijl;                                                                                                                 

* Het open Tungelroy's kampioenschap voor individuele renners – liefhebbers en hobbyisten -  

waarbij, na een bikkelharde en vooral fantastische wedstrijd natuurlijk weer een heuse                    

Tungelroys Kampioen op het podium zal verschijnen.                                                                                                                                     

                        Dit worden voor iedere wielerliefhebber wedstrijden om van te smullen! 

 

* Na afloop van de wedstrijden zullen deelnemers, supporters en alle dorpsgenoten worden 

ondergedompeld in een prachtig rose wielerfeest waarover nog lang zal worden nagepraat. 

                     
Gezelligheid en sportieve prestaties gaan op de 11e mei 2019 hand in hand in Tungelroy. 
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Maak het mee!! 
 
 


