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Albert Achterhes ronde van Drenthe toerversie
Uw rugnummer dingt mee naar prachtige prijzen!
Ervaar voorafgaand aan de wereldbekerwedstrijd voor dames en profronde van Drenthe voor
heren hoe het is om de VAMberg en de keienstroken te bedwingen. Voel net als de echte
”wielrenners” het genot van het rijden over deze obstakels.
Routes zijn volledig bepijld. Verzorging bij start/finish en onderweg en attentie na afloop.
Op deze dag heeft u de mogelijkheid om kennis te maken met de “enige” berg in Drenthe. Met
het deelnemen aan deze toerversie fietst u over de kuitenbijter die menig wielrenner en -renster in de finale van hun wedstrijd parten heeft gespeeld. U kunt nu zelf ervaren wat het is om
deze berg te bestrijden! Voor de deelnemers aan de langste afstand staan daarnaast een aantal
kilometers onvervalste Drentse keien te wachten. Soms kunt u kiezen voor het naastgelegen
fietspad; soms is er geen alternatief. U kunt verder genieten van de mooie provincie Drenthe via
mooie fietspaden en rustige binnenwegen.
De organisatie is in handen van de Stichting Ronde van Drenthe in samenwerking met
TC De Peddelaars uit Hoogeveen.
De starttijd van de 120 km is tussen 07.30-08.30 uur en de andere afstanden tussen 07.30 en
09.00 uur vanuit Theater - Congrescentrum De Tamboer, Hoofdstraat 17 in Hoogeveen.
U kunt gratis parkeren op het naastgelegen Prins Mauritsplein.
Onderweg zullen enkele stempelposten worden ingericht. Verzorging bij start/finish is gratis.
De andere controleplaatsen rekenen fietsvriendelijke tarieven. Was- en kleedgelegenheid na de
tocht is bij korfbalclub Thrianta, Terpweg 3 in Hoogeveen.
U kunt zich individueel of als team (minimaal 5 personen) aanmelden voor de toerversie.
Dit kan via de site www.rondevandrenthe.nl.
Inschrijfkosten bij voorinschrijving:
€ 12,- per persoon voor teams (minimaal 5 personen);
€ 13.- voor NTFU/KNWU leden;
€ 15.- voor niet-NTFU/KNWU leden
Het verschuldigde inschrijfgeld wordt middels een automatische machtiging van uw
(bank)rekeningnummer geïncasseerd. Zodra het bedrag van uw rekening is afgeschreven,
bent u ingeschreven en kunt u zonder problemen starten.
De opbrengst gaat gedeeltelijk naar het goede doelen. Dit jaar is gekozen voor Fiets tegen Kanker.
Met uw inschrijfnummer maakt u tevens kans op een mooie prijs die wordt uitgeloot bij de finishlocatie na afloop van Albert Achterhes Profronde van Drenthe. De uitslag wordt ook bekend
gemaakt op de site van de Ronde van Drenthe.
Heeft u geen e-mail of internet dan kunt u contact opnemen met de organisatie op telefoonnummer 06-21808601 of 0528-274583.
Stichting Ronde van Drenthe - www.rondevandrenthe.nl
van Limburg Stirumstraat 128 - 7901 AT Hoogeveen

Rabobank Wielertoertocht 11 maart - Coevorden
Uw rugnummer dingt mee naar prachtige prijzen!
Voor het eerst wordt in samenwerking met de Stichting Ronde van Drenthe door Wieler
Tourclub Coevorden de Rabobank Wielertoertocht georganiseerd op zondag 11 maart over
twee afstanden: 70 en 100 kilometer.
Kiest men voor de kortste route dan blijft de fietser in Drenthe. De langste route loopt grotendeels door Drenthe maar kent een leuke lus via Hardenberg. Zo vroeg in het wielerseizoen kan
het toerpeloton de benen testen over zeer goed toegankelijke wegen, in mooie omgevingen en
uiteraard op asfalt en klinkers.
De WTC Coevorden heeft het verzoek van de organisatie van de Ronde van Drenthe graag
ingewilligd en een mooie route voor u als wielerliefhebber uitgestippeld. WTC Coevorden en de
Ronde van Drenthe dagen u uit om zondag 11 maart naar Coevorden te komen en aan een van
de eerste toertochten deel te nemen.
Onderweg zullen enkele stempelposten worden ingericht. Verzorging bij start/finish is gratis.
De andere controleplaatsen rekenen fietsvriendelijke tarieven. Was- en kleedgelegenheid na de
tocht is op Sportpark de Swanenburg, de Pampert, Coevorden.
U kunt zich individueel of als team (minimaal 5 personen) aanmelden voor de toerversie.
Dit kan via de site www.rondevandrenthe.nl.
Inschrijfkosten bij voorinschrijving:
€ 12,- per persoon voor teams (minimaal 5 personen);
€ 13.- voor NTFU/KNWU leden;
€ 15.- voor niet-NTFU/KNWU leden
Kleedgelegenheid en start:
Sportpark de Swanenburg, de Pampert, Coevorden.
Voor de route zie: http://connect.garmin.com/activity/139637467
http://connect.garmin.com/course/444499

Aandachtspunten Rabobank Wielertoertocht
• De rugnummers kunnen worden afgehaald bij Sportpark De Swanenburg, de Pampert
in Coevorden vanaf 07.30 tot uiterlijk 08.30 uur en dient te worden opgespeld. Na afloop
hoeft u deze niet weer in te leveren. U hebt dan in ieder geval alvast 1 aandenken aan deze
Rabobank Wielertoertocht.
• U kunt gratis parkeren bij Sportpark De Swanenburg.
• Op deze dag wordt ook de Novilon Euregio Cup verreden door dames (wedstrijd). U dient
er rekening mee te houden dat op de Markt enige werkzaamheden zijn en omstreeks 12.35
uur de aankomst van de dames die om 13.00 uur zullen starten.
• Een harde schaalhelm is verplicht voor deelnemers met racefiets of mountainbike.
• De routes zijn bepijld.  
• Als toerfietser dient u zich aan de verkeersregels te houden.
• Als deelnemer bent u persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die door uw toedoen of
nalatigheid van u of van degene voor wie u aansprakelijk bent wordt veroorzaakt.
• Herinnering wordt na afloop uitgereikt in De Swanenburg.

Uw rugnummer dingt mee naar prachtige prijzen!
O.a.: fiets aangeboden door Egberts-Borger, tapijt van Novilon en
diverse VIP arrangementen voor de profronde en de wereldbeker.

Aandachtspunten Albert Achterhes Toerversie
• Deelname uitsluitend met racefiets of mountainbike.
• De rugnummers kunnen worden afgehaald vanaf 07.30 uur in Theater - Congrescentrum
De Tamboer, Hoofdstraat 17 in Hoogeveen. Het rugnummer dient te worden opgespeld.
Na afloop hoeft u deze niet weer in te leveren. U hebt dan in ieder geval alvast 1 aandenken
aan deze toertocht.
• U ontvangt tevens een polsbandje dat u zichtbaar om uw pols of stuur dient te bevestigen.
Deze verschaft u i.c.m. het rugnummer toegang tot het Vamterrein (VAMberg).
• U kunt gratis parkeren op het nabij gelegen Prins Mauritsplein.
• Op deze dag worden ook de wielerwedstrijden Worldcup Ronde van Drenthe voor dames
en de Albert Achterhes Profronde voor heren verreden. Op een aantal plaatsen rond Hoogeveen kruisen deze wedstrijden de route van de Toerversie. Het kan dus voorkomen dat u
even moet stoppen i.v.m. passage van de wielerwedstrijd.
• Een harde schaalhelm is verplicht.
• De routes zijn volgens NTFU-normen volledig bepijld. Routebeschrijvingen worden
’s ochtends uitgereikt.
• U dient zich als toerfietser beslist aan de verkeersregels te houden!
• Als deelnemer bent u persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die door uw toedoen of
nalatigheid van u of van degene voor wie u aansprakelijk bent wordt veroorzaakt.
• Herinnering wordt uitgereikt na afloop in De Tamboer.
• Bij de stempelposten worden tegen fietsvriendelijke prijzen consumpties aangeboden.
• Bij start en finish is dit gratis.
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