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LET OP! VROEGBOEK KORTING TOT EIND MAART

Inhoud
Voorwoord

Ja hoor, daar komt die weer; ZO’N ZIN! Dit
zinnetje horen we heel vaak van de
deelnemers die we spreken voorafgaande aan
de DrômeTour. De winter is voorbij. De lente
sluimert. Het is zo maar juni. Wij zijn weer
volop bezig met de voorbereidingen voor de
DrômeTour-week 2017.
Het draaiboek is er weer bijgehaald. Hoe staat
het met de personele bezetting dit jaar? Zijn
de nieuwe routes al doorgenomen?

Hoe is het met het materiaal gesteld? Op
welke locaties vinden de bijprogramma’s
plaats? Al deze en nog veel meer zaken
komen aan de orde. En als ik dan, fietsend in
het eerste lente zonnetje, denk aan de Drôme
met zijn fraaie Provençaalse voor-Alpen
gebergte, ja dan krijg ik ook weer ZO’N ZIN!

Wim van de Kant, voorzitter
Voorstellen op Facebook
Op Facebook stellen DrômeTour teamleden
zich voor. Ga naar facebook en DrômeTour
om te zien wie dit jaar er weer bij zijn.
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Grote belangstelling
Net als vorig jaar is de belangstelling voor de
DrômeTour 2017 groot. We naderen het limiet van
honderd en dertig deelnemers. Wil je nog
meedoen aan de DrômeTour in 2017, wees er dan
snel bij, er zijn nog ongeveer tien plaatsen vrij.
Op de reserve lijst.
Mocht je te laat zijn om je in te schrijven, dan
kunnen we je nog op de reservelijst zetten.
Het komt nog al eens voor dat er op het laatst
deelnemers uitvallen zo’n. geval is er weer
plaats. Meld je dan aan via
info@drometour.com. Vermeld je voor- en
achternaam, telefoonnummer en je
emailadres. Wellicht is er nog kans.
Een tipje van de sluier
Zoals je weet geven we de routes niet eerder
vrij dan op zaterdag 3 juni. Aan het eind van
de middag worden de welkomstpakketten
uitgereikt. Daarin zitten onder meer de
routebeschrijvingen.
Ook dit jaar tippen we een klein stukje van de
sluier op. Lees, Het dal van de Roanne.

Het dal van de Roanne
Dit jaar hebben we hem weer opgenomen
inde route. Het dal van de Roanne. Op
woensdag. Een adembenemend stuk fietsen
door een vallei met diepe kloven en prachtige
vergezichten in het hart van de Drôme.
Renners die in staat zijn de 100 km tocht goed
te fietsen zullen op die dag volop genieten.
Een aanrader dus. Maar let op!
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Goed getraind zijn als je deze fietstocht
succesvol wilt volbrengen.
Ook de fietsers van de 40 en 70 km worden
woensdag getrakteerd op schitterende
tochten midden in de Drôme.
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overslaan en wat anders doen? Waarom niet?
Wil je op eigengelegenheid of gezamenlijk
eten? Prima. Of wil je bij voorbeeld gebruik
maken van de diverse mogelijkheden om te
eten. Oké! Er is voor elk wat wils om puur te
genieten.

Midden in de Drôme
Hoge waardering
De DrômeTour wordt als fietsevenement
vanaf het begin zeer hoog gewaardeerd. Het
onderwerp “De Drôme als fietsgebied”
bijvoorbeeld wordt door de deelnemers op
een schaal van 0 tot 10 met ruim een negen
gewaardeerd. De verscheidenheid aan
tochten in het Provençaalse spreekt tot de
verbeelding.

Het infobulletin
Elk jaar ontvangen de deelnemers per email
een informatie bulletin. Dit alles uiterlijk een
week vooraf gaand aan de DrômeTour-week.
Het is niet nodig het bulletin uit te printen. De
deelnemers ontvangen in Frankrijk in hun
goodyback een closy info exemplaar.
Trainingstips
Dit jaar geven we via facebook tips voor
goede voorbereiding op de DrômeTour 2017.
Niemand minder dan bewegingswetenschapster Ingeborg Kreuze uit Assen zal
elke week adviezen geven. Tijdens de
DrômeTour zal ze op zondagavond een lezing
geven over trainen, voeding en fietsen in de

bergen.
Koersen door een olijvenboomgaard
Voor elk wat wilds en puur genieten
De DrômeTour is een fietsevenement met als
motto: “Voor elk wat wils en puur genieten”.
Wil je een korte, midden- of lange afstand
fietsen? Prima! Wil je het kalm aan doen of
hard koersen. Ga je gang. Wil je een dagje

Een andere startplaats voor de groepen
Dit jaar starten de groepen met begeleiders
onder aan bij de ingang/-rotonde van camping
Le Pilat en niet meer bij de weg. Dit alles
vanuit veiligheidsoverwegingen en omdat het
verkeer geen last ondervindt. Bij vertrek
zullen verkeersbegeleiders de vertrekkende
groep de weg op leiden.
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Niet meer op de weg staan

DrômeTour wielerkleding 2017
Er kan nog kleding besteld worden.
Wat voor één april besteld is kan nog geleverd
worden voor de DrômeTour van 2017. Na 1
april wordt uiterlijk in augustus geleverd.

www.drometour.com / info@drometour.com

DrômeTour ook op
twitter en facebook
Ulohof 51,
9401 HC Assen
T. +31 (0) 6 21468157
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