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Het 5-daagse evenement voor de sportieve toerfietsers 

Van 24 mei t/m 28 mei 2017 
In de week met Hemelvaartsdag. 

 

Een schitterend 5-daags fietsevenement georganiseerd door de RTV Steenwijk over heuvels en glooiende wegen 
van Zuid-Nederland, België, Duitsland en Luxemburg. Met overnachtingen en volledige verzorging in hotels. Deze 
tour staat bekend om zijn gemoedelijke sfeer en uitstekende verzorging, waaraan de geoefende sportieve 
toerfietsers ieder jaar veel plezier beleven.  
De tour start in Oosterhout (Nijmegen) en gaat op de eerste dag naar Valkenburg. De tweede dag gaat de rit via de 
Ardennen en de Eifel naar Bitburg, waar twee overnachtingen plaatsvinden. Van daaruit wordt op de derde dag de 
prachtige etappe Bitburg-Bitburg gereden. In Luxemburg gaat deze rit o.a. via het meer van Echternach, het 
Müllerthal (ook wel La Petite Suisse genoemd), langs het riviertje Sauer en door het Luxemburgischer Naturpark 
terug naar Bitburg. De vierde dag gaat het via de Eifel en de Ardennen, met daarin enkele heuvels uit de klassieker 
Luik Bastenaken Luik, weer naar Valkenburg. En de laatste dag gaat het via het grensgebied met Duitsland terug naar 
Oosterhout.  
Etappes:  

wo.24 mei Oosterhout-Valkenburg 158km – do. 25 mei Valkenburg-Bitburg (BRD) 158 km – vr.26 mei Bitburg-Bitburg 
140 km – za.27 mei Bitburg-Valkenburg 165 km – zo.28 mei Valkenburge-Nijmegen 167 km.  
 
De overnachtingen zijn op basis van volpension. Tijdens de tocht is begeleiding aanwezig met volgwagens voor o.a. 
noodgevallen. De wagens zijn uitgerust met telefoon en reservemateriaal. Een mecanicien is aanwezig om bij pech te 
helpen. Onderweg worden fruit, mueslirepen,water en sportdrank aan de deelnemers verstrekt.  
De kosten voor deelname aan de Tour Du-Benelux zijn € 370,00 p.p.  
In het bedrag is begrepen de overnachtingen op basis van volpension, bagagetransport, begeleiding tijdens de tocht, 
routebeschrijvingen (ook in GPS) en een herinnering. Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 120. 
 
De inschrijving kan via de website www.tour-du-benelux.nl en is mogelijk tot 15 maart 2017 

Betaling op rek.nr. NL61RABO0310221544 o.v.v. naam en inschrijving TDB 

Informatie: Hennie Dokter  
Telefoon 0521 517067  
 
 

                  


