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COUNT DOWN STARTED ! 

Het is bijna zover. Na maanden van voorbereidingen, duizenden kilometers trainen en 

sponsorwerving voor Artsen zonder Grenzen, gaan we 31 augustus van start in 

Bardonecchia (Italie) om in 8 dagen dwars door, onder andere, de Alpen terug te fietsen naar 

Landgraaf. 

We kijken enorm uit naar deze ontknoping. In bijgaand verslag wat verhalen, foto’s, 

ervaringen en impressies van de voorbereidingen. Voor ons is dit “project” al een enorm 

succes ! 

Maar eerst wat belangrijke gegevens voor onze volgers: 

 Tijdens de Tour for Life (TfL) houden onze begeleiders een blog bij met een korte 

samenvatting en hoogtepunten van de dag. Check tijdens week van TfL onze website 

voor updates: www.teamratatour.nl 

 We zijn live te volgen via Nico’s zogenaamde “livetrack functie” op z’n Garmin GPS. 

Voor de alpha’s onder ons; dit betekent dat je via het internet ons live kan volgen 

waar we fietsen, snelheid, hoogte etc. Ben je geinteresseerd ? Geef dan je email 

adres aan een van ons door en dan zorgen wij dat je iedere dag automatisch een link 

krijgt opgestuurd.  

 Verder zullen we ook hoogtepunten en andere informatie delen via onze facebook 

pagina: www.facebook.com/groups/ratatourtfl2014 . Via Twitter zijn we ook te volgen. 

Voor de twitteraars onder ons volg @teamratatour  

 Op de Tour for Life website – www.tourforlife.nl – word dagelijks verslag gedaan van 

het evenement met een videoblog. In het videoblog zijn onder andere bijdrages van 

het Bikewriters team (“embedded journalists” zoals bv Bas Steman, Bert Wagendorp 

en Dirk Jan Roeleven), TfL ambassadeurs (oa Maarten Ducrot) en medewerkers van 

Artsen zonder Grenzen te zien. Ook zal de TfL organisatie de mooiste momenten van 

de dag op Facebook en Twitter plaatsen. 

 Op 7 september zal de Tour for Life finishen op het Pinkpop terrein in Landgraaf. 

Vanaf 1300 is iedereen welkom op het Pinkpop terrein. De verwachte aankomsttijd 

van het team zal ergens rond 1500 uur zijn. Komt allen voor een groots onthaal ! Na 

afloop zal de check overhandigd worden aan Artsen zonder Grenzen met het 

definitief bijeengefietste bedrag. 

 

Wie is Team Ratatour ook alweer ?????? 

Op z’n Rotterdams gezegd: een bijeengeraapt zooitje met een passie voor fietsen…….. 

Vorig jaar waren er diverse individuele aanmeldingen bij de TfL organisatie van mensen die 

deze tocht wilden fietsen. De TfL organisatie bracht deze mensen bij elkaar en daar is een 

team uit ontstaan van mensen die elkaar voorheen nog nooit hadden ontmoet. Een team met 

enorme verschillen qua fietservaring (van 40 + jaar t/m 2 jaar), woonlocatie (verspreid over 
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heel Nederland en Jan woont zelfs in Ghana), karakter, sexe (1 vrouw/8 mannen), werk (om 

maar wat uitersten te noemen luchtvaart t/m uitvaart branche met zo’n beetje alles daar 

tussenin) echter GELIJKGESTEMD met gezamenlijke MISSIE wat altijd borg staat voor een 

mooi resultaat. De naam Ratatou(ille)r doet ons dus eer aan. 

Het team bestaat uit volgende deelnemers en begeleiders: 

Renners Begeleiders 
Frans Krijnen (Team Captain) Jeroen van Beek 
Elke Floris Gerben Nieuwland 
Jan Doets Ina Rook 
Dirk Rook Marion Doets 
Andy Zurhaar  
Nico Monne  
John Knapen  
Nol van de Velden  
Ad Brenters  
 

Kijk op onze website voor meer informatie over individuele renners. 

Waar doen we dit ook weer voor ????? 

De opbrengst van TfL gaat naar Artsen zonder Grenzen. De hulpverleners van deze 

noodhulporganisatie hebben een levensbelangrijke taak te vervullen en daar is geld voor 

nodig. 

Tot op heden heeft Team Ratatour ruim 20,000 euro aan sponsoring bij elkaar gebracht. 

Hiermee nemen we een (voorlopig) 9e plaats in van de 36 teams die meedoen dit jaar. Een 

mooie prestatie waar we trots op zijn. 

Alle teams samen hebben inmiddels 685,000 euro 

verzameld. De verwachting is dat de komende twee 

weken daar nog wel een en ander bijkomt. Na afloop 

zullen we in het eindverslag de definitieve “statistieken” 

terugkoppelen. 

Daarnaast doen we het natuurlijk ook vanuit 

individuele/sportieve overwegingen. Het heeft ons allen 

enorm doen groeien, op zowel sportief als persoonlijk vlak.  

 

 

 

 

 

Frans (ons sponsor kanon) samen 

met Thomas Braun (schrijver van oa 

“Ga toch Fietsen”)  tijdens een 

sponsorwervingsactie in Beeld en 

Geluid museum. 
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Teamkleding 

Dankzij diverse sponsoren zijn er een tweetal team tenues samengesteld. Voor impressies 

zie fotos beneden: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meest opvallende detail; onze knaloranje POC helm. Toeschouwers zullen onze 

aanwezigheid niet ontgaan ! 

 

 

Tenue 1: gesponsord door 

My7Ways (www.my7ways.com)  

Tenue 2: gesponsord door: 

- N-Sea Offshore 

- Gelders Forwarding 

- Hurricane Trading 

- Van Oord Offshore 

- Peter Dekker Coaching & Training 

- Offshore Independents 

- Chubb Insurance 

- Hedera 

- IntecSEA 

- Blix 

- Windependents 

- YNNO 

- Salves 

- VAN MOOF 

- Pomweld 

- Regel Partners 

- Fietskledingvoordeel 

- Novuss Telecom & ICT 

- Wolters Tweewielers 

- JJSports 
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Oh Ja, de fietsroutes zijn bekend  

Dag Omschrijving Start Finish KM HM Beroemde Cols (Categorie) 

1 Alpenklassieker Bardonecchia Bourg d’Óisans 110 2800 Alpe ‘d Huez (HC); Lautaret (1) 
Echelle (2) 

2 Koninginnerit Bourg d’Oisans Meer van Annecy 160 4200 Croix de Fer (HC); Madeleine (HC); 
Tamie (2) 

3 Panoramadag Lathuile Jura 175 2900 Bluffy (4);  Fretallaz (3); Mont 
Saleve (1); Faucille (1) 

4 De Jura 
middengebergte 

St. Laurent en 
Grandvaux 

Vogezen 190 1900 Rondefontaine (3); Rocher du Cert 
(3); Mont Chatelard;  Montvoie (2)   

5 Ronde Toppen Seppois le Bas Laque de 
longuemer 

129 2450 Hundsruck (2); Grand Ballon (1);  
Bramont (2);  Feignes (3) 

6 Groene Etappe Xonrupt-
Longuemer 

Laque de Madine 175 900  

7 Ardennen 
Klassieker 

Heudicourt Sous 
Les Cotes 

Ardennen 215 2200 Heel veel (steile) heuvels 

8 Grand Finale Grand Haleux Landgraaf 110 1200 Cote de Wanne (4); Cote la 
Vecquee (4); Cote Henri-Chappelle 
(4); Drielandenpunt (4) 

   TOTAAL 1264 18550  

 

Voor de niet fietsers: KM staat voor kilometers. HM staat voor hoogtemeters; dat is de 

verticale afstand die je als renner aflegt die dag. Wat betekent dit nu ? 

In totaal overbruggen we 18,550 hoogtemeters. Iedereen kent wel de De Van 

Brienenoordbrug in Rotterdam. Deze is 4% steil (iedere 100m afstand word 4m hoogte 

overbrugd). Kortom; 18,550 hms staat gelijk aan een inspanning van 742kms lang tegen de 

Van Brienenoord brug opfietsen !  En dan maar hopen dat het niet waait……. 

 

Trainingen 

Er is een werkelijk onwaarschijnlijke hoeveelheid trainingskilometers afgelegd door het team; 

de exacte getallen zijn niet bekend, maar we zijn met z’n allen ruim de wereld omgefietst met 

als absolute topper natuurlijk onze TfL veteraan Ad met 10,000 kms op de teller. Nog veel 

belangrijker is dat deze afstand is afgelegd zonder noemenswaardig letsel. Safety first 

tenslotte ! 

Wat hoogtepunten van de teamleden op volgende pagina’s: 
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Elke in de Vogezen 

John in de Ardennen 

Andy op Col de la Faucille (Zwitserland) 

Dirk met zoon Lars op Mont 

Ventoux 

Nol op Col du Galibier 

Jan, Dirk, Frans, Andy en Nico voor heuvelrugtochtje 
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Jan ingepakt voor Nederlands 

weer na terugkomst uit Ghana 

Nico tijdens ronde van westfriese omringdijk 

Ad op Cote de la Redoute 

(Ardennen) 
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Wist u dat ? 

 Het team +/- 45,000 kms heeft getraind dit jaar 

 Het team zo’n 40 kilo minder hoeft te verplaatsen sinds 1 januari 

 Er 5 vrachtwagens vol met voedsel meereizen om de TfL meute van energie te 

verschaffen. 

 Dat een gemiddeld TfL ritje aan inspanning zo’n 38 bruine boterhammen met jam aan 

koolhydraten kost ! 

 Dit evenement alleen mogelijk is dankzij de inzet van enkele honderden vrijwilligers 

(motoragenten, ambulances, masseurs, mecaniciens, ehbo’ers, facilitaire diensten 

etc etc etc.) 

 We tijdens het evenement in tentjes verblijven (zie sfeerimpressie van eerdere editie 

beneden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tour for Life camp - sfeerimpressie 
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Tot slot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de oranje POC helmen heeft de oranje gekte definitief toegeslagen in het team ! 

De Ratatour bidons zijn waargenomen tot ver in de woestijn in Namibie ! 

Daags voor Luik-Bastenaken-Luik op 9 augustus jl hebben we een generale 

repetitie tentje opzetten gehouden met Ad, Elke, Frans, Dirk en gezin 
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We kijken uit naar de start. Volg Ons !! 

Er ondanks het monnikenbestaan van afgelopen tijd er ook 

nog volop genoten is van een boek en goed glas wijn ! 

Hmmm, die hoort niet bij ons team. 


