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Voorwoord
Je zet de televisie aan, kiest voor de Belg
of Eurosport en je ziet ze. De wielerprofs
koersen volop. Qatar, Australië, maar ook
Frankrijk en Italië hebben alweer
wedstrijden. Tijd om zelf de blik vooruit te
werpen naar de DrômeTour 2018. Het
gaat om de achtste editie van deze mooie
fietsvakantie. Al vanaf september van het
vorige jaar wordt druk gewerkt om ook
van deze DrômeTour iets moois te maken.
Daarbij word ik steeds nadrukkelijker
ondersteund door mijn kinderen Dorien
en Jorrit. Zij nemen mij veel werk uit
handen en dat waardeer ik zeer. Het
mooie is dat de kwaliteit van de
fietsvakantie minimaal op hetzelfde
niveau blijft en hier en daar zelfs wordt
verbeterd. Jullie gaan dat merken
wanneer je van 2 tot en met 9 juni in
Frankrijk bivakkeert. In deze nieuwsbrief
alvast een voorproefje.
Wim van de Kant, voorzitter

Vroegboekkorting
Hoewel de inschrijving al in juni is
geopend, kan er nog steeds geprofiteerd
worden van de zogenaamde
vroegboekkorting. Betaal je vanaf 1 april
€189,- voor deze prachtige fietsvakantie,
tot en met 31 maart schrijf je in voor
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slechts €179,-. Van dit inschrijfgeld gaat
een deel naar een goed doel. Net als vorig
jaar is Hospice het Alteveer in Assen de
instelling die een donatie van de
DrômeTour mag verwachten. In 2017
werd een bedrag van bijna 3000 euro
aangeboden aan Hospice het Alteveer. Dit
bedrag werd mede vergaard door de inzet
van masseurs die tijdens de DrômeTour
paraat staan voor de deelnemers.
Inschrijven kan nog steeds. Het maximale
aantal van 130 deelnemers is nog net niet
bereikt, dus belangstellenden kunnen zich
nog aanmelden.
Nieuwe routes
Je verwacht het misschien niet na zeven
jaren van fietsen in het prachtige
departement Drôme, maar ook bij deze
achtste editie staan wegen in het
tourschema, die nog niet eerder waren
opgenomen in de
DrômeTour.
Bijvoorbeeld in
etappe drie van het
evenement. Op die
dag gaat de kortste
route (die van circa
40 kilometer) via
een heel mooi gebied met nog niet eerder
in de DrômeTour bereden wegen. Deze
dag wordt 48 kilometer gereden, onder
meer over de Col de la Pertie (972m) en
de Pas du Roure. Het bijzondere van het
rijden over deze pas is dat je niet alleen
een prachtig uitzicht hebt, maar wanneer
je omlaag kijkt, je de gieren onder je ziet
vliegen. Je kunt ze letterlijk op hun rug
kijken. Voor de lange route is deze derde
dag gekozen om even buiten het gebied
de Drôme te fietsen en een uitstapje te
maken naar de Hautes-Alpes. Op de route
wordt de Col de la Fromagère beklommen.
Een mooie uitdaging over wegen die
nieuw zijn voor de DrômeTour.
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Nieuwe kleding
Voor deze achtste editie is er speciale
kleding beschikbaar, geproduceerd door
een, voor de DrômeTour, nieuwe
kledingleverancier. Tegen gereduceerde
prijs wordt deze keer fraaie fietskleding
geleverd door Bioracer, een leverancier
die heel veel profploegen van kledij
voorziet. De DrômeTour-organisatie is blij
met de nieuwe leverancier. Deelnemers
kunnen dit jaar een wielershirt met korte
mouw, voorzien van een frontritssluiting
over de gehele lengte van het shirt
aanschaffen. Het shirt heeft tevens drie
steekzakken op de rugzijde. Verder is voor
de DrômeTour een korte koersbroek
beschikbaar. Natuurlijk heeft de kleding
ook dit jaar weer de opdruk van
DrômeTour, voorzien van het jaar 2018.
Kijk en bestel de kleding op onze website
onder het kopje “voorbereiding”.

Trainingstips
Wanneer we het nu toch over
voorbereiding hebben, een aantal goede
trainingstips willen we jullie niet
onthouden. Wil je goed voorbereid aan
het vertrek van de DrômeTour komen,
maak dan nu alvast veel rustige
trainingskilometers. Gewoon op het vlakke
Nederlandse land. Heb je een goed gevoel
en veel kilometers in de benen, ga dan
verder met intervaltrainingen. Ook kun je,
na de ritten op het vlakke land,
heuvelachtig terrein opzoeken en je daar
verder voorbereiden op de DrômeTour.
Limburg, de Duitse Eiffel en de Ardennen
zijn prima en prachtige oefengebieden.
Hoe meer geoefend, hoe mooier en fijner
je de DrômeTour in juni ervaart.
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Clinic door Cyclon
Op camping Le Pilat, het hoofdkwartier
(permanence in wielertermen) van de
DrômeTour zal de fiets door echte kenners
worden besproken. Het gaat om het
zogenaamde clinic onderhoud aan de fiets
op de donderdag voor de beklimming van
de Mont Ventoux. Een technicus, de
mechanieker, van Cyclon geeft diverse tips
hoe jouw fiets het best geprepareerd kan
worden en wijst onderdelen aan die
speciale aandacht nodig hebben..

Belangrijke steun
Ook dit jaar wordt de organisatie van de
DrômeTour gesteund door verschillende
bedrijven. Zonder deze onontbeerlijke
ondersteuning is het niet mogelijk om de
DrômeTour tegen een populaire prijs op
poten te zetten. Dus, wanneer u aankopen
doet, denk aan onze sponsors:
Arnt Wheelworks; Café Restaurant
Hofsteenge Grolloo; Diner Café De Heeren
Hofsteenge Assen; CadoMotus helmen en
tassen; Paramedics Fysiotherapie; Fiber to
the X (glasvezel)netwerken; Anjo Jager
fietsen; Woontheater De Eclips.
Tips voor verblijf
Wanneer je meedoet aan de DrômeTour is
het zinvol een verblijf te zoeken, waar jij je
als deelnemer gedurende de fietsweek
heerlijk op je gemak voelt. Want wees
eerlijk, wat is er nu prettiger dan na een
fikse fietstocht heerlijk te kunnen
uitrusten. Er zijn diverse mogelijkheden.
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Camping Le Pilat bij het dorpje St. Ferreol
Trente Pas, het “zenuwcentrum” van de
DrômeTour, heeft nog plaatsen. De
zogenaamde mobile homes zijn allen
volgeboekt, maar er is nog plaats voor
eigen tent of caravan. Tevens zijn er nog
campings in de nabijheid van de start en
finishplek. Logeert u liever in een
vakantiehuisje, een gite, dan zijn daar ook
mogelijkheden voor. Kijk voor de
verblijfsmogelijkheden op onze site
www.drometour.com onder het kopje
verblijf.

Samen reizen
Een enkele maal krijgt de DrômeTourorganisatie te horen dat er enkele mensen
zijn die graag samen willen reizen met
andere DrômeTour-gangers. Zit je met een
vervoersprobleem, of wil je liever reizen
met een andere deelnemer, geef dat van
te voren bij ons aan. Dan inventariseren
wij de wensen en proberen, waar
mogelijk, deelnemers aan elkaar te
koppelen wat betreft hun reis naar en van
Frankrijk. Neem contact op via e-mail:
info@drometour.com.

Tot slot
Tot zover deze nieuwsbrief. In onze
volgende nieuwsbrief brengen we de
laatste actualiteiten met betrekking tot de
DrômeTour 2018.
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Heb je vragen of opmerkingen en je komt
er niet via onze website uit, schroom niet
en neem contact op:
STICHTING DROMETOUR
Ulohof 51, 9401 HC Assen
info@drometour.com
Tel O6-21468157

