
Kort verslag verreden (inter)natonale toertochten / toerklassiekers 2014 Ad v D 

Zaterdag 15 maart:  Joop Zoetemelk Classic in Leiden (NL) 

                                  100 km  website:  www.swift-joopzoetemelkclassic.nl 

            

Deelname 3e keer. Verslag van deze mooie toertocht heeft op website gestaan.  

Veel wind.          

  

Zondag 13 april    :  Teutoburgerwald Tocht  in Ibbenbúren bij Osnabrúck (D) 

                                  100 km website:  www.owc-oldenzaal.nl 

         

   Deelname 1e keer. 290 autokilometers vanaf Oosterhout NB. Overnachting in         

Recke bij mijn broer en Duitse schoonzus. Recke is een mooi Duits dorp bij 

Ibbenbùren en Osnabrùck. Nooit zoveel Nederlanders en Duitsers gezamenlijk in de 

file zien staan bij 1 rotonde vlakbij de start en parkeerplaats. Pittige klimmetjes o.a. 

bij Tecklenburg. Fris met wind en zon. Mooi landschap. Een aanrader. 

 

Zondag 27 april    :   Omloop van Breda peletonstocht in Breda (NL) 

                                   90 km  website:  www.tourducourage.nl 

Naam voorheen was de Greg Lemond Ride for the Paralympics. Mijn 3e deelname. 

Deze keer minder slecht weer. In een peleton rijden over de weg heeft wel iets. 

Bekende wegen. Rustplaats bij Golfterrein Bergvliet. 

 



Zaterdag 03 mei   :   Classico Boretti in Rhenen (NL) 

                                   85 km  website:  www.classico.boretti.nl 

       

Deelname 1e keer met mijn zoon Rutger. Mooie route, goed weer. Een aanrader. 

 

Zaterdag 24 mei   :   Koos Moerenhout Classic in Steenbergen (NL) 

                                   125 km  website:  www.koosmoerenhoutclassic.nl 

        

Deelname 4e keer.  

Deze keer droog weer.  

Zeeuwse wind. 

 

 

Zondag 15 juni     :   Klimmen Arnhem Nijmegen in Elst (Gld) (NL) 

                                  140 km  website:  www.kanclassic.nl 

 Deelname 1e keer. Als geboren Elstenaar heb 

ik van deze toertocht enorm genoten.  

Over Waalbrug door Duitsland naar Berg en 

Dal . Hier pittige klimmetjes. Zelfs een 

stijgingspercentage van 24% overwonnen, als 

niet-klimmer ! De noordelijke lus over de Rijn 

bij Heteren naar de Veluwe bij Arnhem terug naar Elst Gld was van een hoog Jan 

Janssen Classic gehalte. Voor herhaling vatbaar. 

 

Zaterdag 21 juni   :  Jan Janssen Classic in Wageningen (NL) 

                                 110 km  website:  www.janjanssenclassic.nl 

Deze keer met Theo, Peter en Pieter en vele anderen 

deze mooie  toertochtverreden.  

Zie website voor verslag.  

Voor mij de zoveelste deelname. Denk wel 12 keer.  

Heb vele JJC wielershirts als bewijs en herinnering in mijn 

kledingkast.hangen. Meestal de 150 km. 

 



Zaterdag 28 juni   :  Erasmus Medisch Centrum Tour  in Rotterdam (NL) 

                                85 km  website:  www.emctourderotterdam.nl 

          

 

100 jaar Daniel den Hoed. Oncologisch onderzoek regio Rotterdam. 

Gelden naar aanschaf medische apparatuur voor DNA-onderzoek. 

Een bewuste deelname aan deze mooie toertocht. Volgend jaar mijn 2e deelname, 

Kies dan voor een langere afstand vrije toertocht of voor de 140 km peletonstocht. 

 

Zaterdag 09 aug   :  Luik-Bastenaken-Luik toerklassieker in Luik (B) 

                                 125 km  website:  www.lechampion.nl 

     

Deelname 1e keer. Overnachting in Maastricht bij Vrienden op de Fiets 

Logies en ontbijt. Klasse. Het bord Bastogne nog 42 km gezien. Start met 

lichte regen. Rest van de dag droog met zon. Flink afgezien als niet-klimmer. 

Op La Redoute helemaal stuk gegaan. 

Wel flink gefietst en hard gedaald, samen met mijn fietsmaat Peter en vele anderen. 

 

Zondag 07 sept    :  Ride for the Roses Ride in Goes (NL) 

                                 105 km  website:  www.ridefortheroses.nl 

Voor mij de 15e deelname sinds het jaar 2000. Ben ik trots op. Blijf voor 

KWF Ride for the Roses fietsen, tot ik niet meer kan.  



      

 

Zaterdag 04 okt    :  Tour du Courage peletonstocht  in Breda (NL) 

                                 100 km  website:  www.tourducourage.nl 

          

Deze najaars toertocht samen gereden met o.a. Johan van der Velde, Nicolien 

Sauerbrei, Eric Breukink ,Bert Nelemans en Peter van Galen en vele anderen in een 

groot peleton. Mooie route, goed tempo, droog weer.  

 

Zaterdag 23 aug   :   Oosterhout NB – Oosterhout GLD – Oosterhout NB 

                                  230 km  website:  www.wtcoosterhout.nl 

          

Zie hiervoor het verslag op de website. 

 

Ik wens u allen een sportief, gezond en gelukkig 2015  

met heel veel fietsplezier ! 


