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Voorwoord
Wat hebben we weer een prachtige fietsweek
gehad in juni! Ik heb genoten van de
DrômeTour 2017. Deelnemers van het eerste
uur en deelnemers voor de eerste keer, die
samen fietsen door het Zuid-Franse
departement La Drôme en als afsluiting de
bekende berg Mont Ventoux beklimmen.
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Het was voor elk wat wils en puur genieten.
Althans dit mag ik opmaken uit de vele
positieve reacties van de deelnemers. Dit jaar
mocht ik de 40 kilometergroep begeleiden en
traditiegetrouw de laatste deelnemers naar de

De veertig kilometer groep

Mont Ventoux aan moedigen. Wat is er veel
gepresteerd. En ja, zo langzamerhand gaan we
ons voorbereiden op de DrômeTour van 2018.
We brainstormen en bedenken nieuwe routes.
Kortom, wij zijn weer bezig en hebben er nu al
weer zin in. Deelnemers en partners wens ik
veel leesplezier toe.
Wim van de Kant, voorzitter

Aanmoedigen op de Mont-Ventoux

Fietsen in het departement la Drôme

2 Hospice Het Alteveer
Zoals al eerder gezegd, de DrômeTour is een
evenement waarbij het fietsen centraal staat.
Daarnaast wordt automatisch van elke
aangemelde deelnemer een bedrag over
gemaakt voor een vooraf bepaald goed doel.
In 2017 ging de opbrengst naar Hospice Het
Alteveer in Assen. Bijna € 3000,- heeft de
actie opgebracht, mede dankzij de inzet van
de masseurs die heel wat spieren hebben
losgemaakt .
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Zoals gebruikelijk kiezen we 2 jaar voor
hetzelfde goede doel en gaan de opbrengst in
2018 ook naar Hospice Het Alteveer in Assen.
3 De proloog en de doodlopende dalen.
Voor de proloog op zondag hadden we een
verrassend nieuwe tourtocht in het verschiet
voor de 70 kilometers fietsers. Deelnemers
fietsten door meerdere doodlopende dalen
omhoog en terug. Hoewel de deelnemers het

5 Evaluatie
Op 16 juli heeft het DrômeTour-team in het
Friese plaatsje Eernewoud geëvalueerd. Blij
zijn wij met de reacties van deelnemers.
Gemiddeld kregen we een 9 en… heel veel
complimenten voor de organisatie. Daarnaast
kregen we een aantal goede op- en
aanmerkingen, deze nemen we mee naar
volgend jaar.
Na de vergadering zijn we gaan zeilen. We
hebben onderleiding van onze Schipper Edwin
(teamlid) op een praam het ruime sop
gekozen. Tot slot hebben we genoten van een
heerlijke barbecue.

fietsen wat zwaarder vonden dan vorig jaar
was het grootste deel van de deelnemers zeer
tevreden. In 2018 gaan we weer de doodlopen
dalen fietsen en als het dan even te zwaar
mag zijn dan sla je gewoon één of meer dalen
over.
4 Onderweg
Tijdens de DrômeTour week fietsen de
deelnemers op allerlei manieren. Er zijn
fietsers die alleen rijden of met een kleine
groep, een grote groep al dan niet begeleid.
De 70 en 100 kilometer groepen splitsen zich
nog op in de snelle coureurs en de fietsers die
wat kalmer aan doen en meer van de
omgeving willen genieten. Onderweg wordt
tijd gemaakt voor een drankje op het terras
Het sop gekozen

Een drankje op het terras.
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6 Wielerkleding 2018
In 2018 gaan we met een andere leverancier
en een nieuwe kledinglijn werken. Het bedrijf
Bio-Racer zal voor onze deelnemers de kleding
verzorgen. Bio-Racer is ondermeer leverancier
van de wereldkampioenen: Tom Dumoulin,
Annemiek van Vleuten en Chantal Blaak. Je
kan de kleding voor 2018 al bestellen, doe dat
tegelijk met je inschrijving.
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7 Ambassadeur
Het opzetten van een stichting zoals de
DrômeTour gaat niet vanzelf. Het maken van
reclame bijvoorbeeld is noodzaak voor het
voortbestaan. Oude en nieuwe deelnemers
kunnen ware ambassadeurs voor ons zijn.
Daarom de vraag; ken je iemand die veel fietst
en nog niet de DrômeTour kent? Vertel hem
dan over dit evenement. Of heb je een plek
waar de kaartjes van de DrômeTour kunnen
liggen? Bel of mail dan naar ons, dan zorgen
wij ervoor dat je extra kaartjes krijgt. Het blijkt
dat mond tot mond reclame het beste werkt.
10 De bij programma’s
Voor de niet fietsende partners waren ook in
2017 weer leuke activiteiten georganiseerd.
Uiteraard ontbraken de heerlijke lunches niet.

7 Blijf fit!
Om niet helemaal vanaf nul te hoeven
beginnen komend voorjaar, adviseren wij je te
blijven sporten, ook in de herfst en winter. Dit
hoeft niet perse met fietsen ze zijn. Ook
andere sporten zorgen ervoor dat je je
conditie op peil houdt. Denk bijvoorbeeld aan
hardlopen, spinning, schaatsen, maar ook
fitness of volleybal is goed.
8 Inschrijven 2018
Anders dan eerdere jaren is de inschrijving
direct weer opengesteld. Toen wij op
maandag thuis kwamen uit Frankrijk waren de
eerste inschrijvingen voor 2018 al aangemeld.
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Het Tourjournaal, elke avond

STICHTING DROMETOUR
Ulohof 51, 9401 HC Assen
info@drometour.com
Tel O6-21468157

Zie ook facebook en Twitter

11 Sponsors
Camping Le Pilat
OIM Orthopedie
Anjo Jager Fietsen
Forte sportswear
Cyclon olie
Paramedics
De Bonte Wever
Adop administratie
Multa Grafisch Bedrijf
La Roseraie-Drôme
Woontheater De Eclips
Cycles bouchonneau Fietsen
Lampe Expert
Café Restaurant Hofsteenge Grolloo
Stichting DrômeTour bedankt alle
sponsoren

