NL Tour Rides Seizoen 2019

De Grootste toertochtserie van NL

Uitzendingen

2019 Kalender en exclusieve
9-3 STRADE BIANCHE

9-6/16-6 CRITERIUM DU DAUPHINE

13-3/19-3 TIRRENO ADRIATICO
17-3 Primavera Ride

23-6 Gran Fondo Veluwe
Driebergen

23-3 MILAAN - SAN REMO
24-3 Gran Fondo Drenthe

Assen

25-3/31-3 RONDE VAN CATALONIE
31-3 Cyclon Ride
7-4 Flandrien Ride

14-7 Raleigh Ride

Gilze-Rijen

27-7 Mission Yellow

Landgraaf

18-8 IJsselmeer Challenge

Lelystad

Breda

25-8 TT Posbank

Rheden

1-9 1K Ride
Zwolle
Doorn

Oosterbeek

3-8/9-8 RONDE VAN POLEN
8-9 Gran Fondo Rotterdam

30-4-/5-5 RONDE VAN ROMANDIE

14-9 Classico Espana

Rotterdam
Den Bosch

22-9 Amsterdam-Arnhem-Amsterdam Amsterdam

2/5-5/5 RONDE VAN YORKSHIRE
12-5 Gran Fondo Brabant

Amsterdam

Schaijk

22-4/26-4 TOUR OF THE ALPS
28-4 King’s Ride

6-7 Le Tour Ride

4-8 RIDE LONDON CLASSIC

8-4/13-4 RONDE VAN BASKENLAND
22-4 Gran Fondo Hanze

Vaassen

6-10 Gelre’s Mooiste
Den Bosch

12-5/18-5 RONDE VAN CALIFORNIE

9-10 MILAAN - TURIJN
12-10 Oktoberfest Ride

11-5/2-6 GIRO D’ITALIA

Staverden
Eindhoven

12-10 RONDE VAN LOMBARDIJE

19-5 Gran Fondo Rosa

Oosterbeek

13-10 Oktoberfest Ride

Landgraaf

30-5 Gran Fondo Amsterdam

Amsterdam

19-10 Oktoberfest Ride

Amsterdam

2-6 Mission Pink

Apeldoorn

ZON

17
MRT

17 maart 2019 | Landgoed De Horst, Driebergen

Primavera Ride
Fiets de Lente in…

(Met Gratis Cyclon Voorjaarscheck)
Start je fietsseizoen met een echte lenterit, de Primavera Ride. Krijg
voor de start (of na de finish) gratis van Cyclon een Voorjaarscheck op
je fiets, die er dan volledig ‘gesmeerd’ bij staat.
De Primavera Ride start en finisht op Landgoed De Horst in Driebergen.
Er is keuze uit drie afstanden: 70 km, 95 km of 130 km die allen over
de Utrechtse Heuvelrug voeren. De Primavera Ride is precies wat
je aan het begin van het seizoen wilt; een mooie combinatie van
heuvels, mooie wegen door bossen en korte stukjes door de polders
en uiterwaarden van de Rijn.

www.primaveraride.nl

ZON

24
MRT

24 maart 2019 | Wielerbaan Noord Nederland,
Assen

Gran Fondo Drenthe
The Stone Ride
“A Day in Hell”

Kilometers lang over kasseien stoempen gaat je niet in de koude
kleren zitten. Een echte uitdaging! In de Gran Fondo Drenthe kun je de
Nederlandse kasseien trotseren. We noemen deze toertocht The Stone
Ride omdat we bijna 20 km ‘nare’ kasseienstroken voor je hebben
geselecteerd.
“A Day in Hell” die perfect aansluit bij de opkomende gravel tochten.
De start en finish is bij de Wielerbaan Noord Nederland. Net als in de
echte Parijs-Roubaix finish je bij een velodroom. Onderweg liggen er vijf
Strava-segmenten waarover een klassement volgt. Heb je even geen zin in
de steentjes? Langs alle kasseistroken ligt een alternatief. Er is dus ook een
‘vlakke’ Gran Fondo Drenthe voor de ‘niet-steenliefhebbers’.

www.granfondodrenthe.nl

ZON

31
MRT

31 maart 2019 | Cyclon HQ, Schaijk

Cyclon Ride

Keep your bike smiling!
Cyclon doet er alles aan ‘To keep your bike smiling! In de Cyclon Ride
laten we niet alleen je fiets ‘smilen’ maar ook jou. NL Tour Rides en Cyclon
verzorgen een perfecte seizoenstart. Vanuit Cyclon HQ in Schaijk rijden
we door Oost-Brabant, Zuidoost Gelderland en Noord-Limburg en leggen
we je de gehele dag flink in de watten. Schrijf in en krijg van Cyclon alvast
een Cadeau Box met een paar mooie producten!
De Cyclon Cadeau Box bestaat uit:
• Wax Lube (25 ml) – smeert
• I nstant Polish Wax (100 ml) –
beschermt
• Foam (100 ml) – reinigt
Winkelwaarde van € 14,50.

www.cyclonride.nl

SPECIAL
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7 april 2019 | Ginnekenmarkt, Breda

Flandrien Ride
Word Flandrien voor één dag!
Op de dag van de Ronde van Vlaanderen vieren we de Vlaamse Hoogmis.
Vanuit Breda, de meest Vlaamse stad van Nederland, start en finish je
voor een toertocht Vlaamse Stijl.
Proef de Vlaamse sfeer en schrijf je in.
Na de Flandrien Ride kun je op het ‘Kwaremont plein’ de Ronde van
Vlaanderen live zien. Daar krijg je je eerste gratis Belgisch biertje van
Kwaremont en zijn er andere Vlaamse lekkernijen, zoals frietje stoofvlees
te verkrijgen. Fiets jij mee?

www.flandrienride.nl

MAA

Hanze

2e Paasdag, 22 april 2019 | Rode Torenplein, Zwolle

Gran Fondo Hanze
The Historical Ride
De Gran Fondo Hanze volgt de route langs de voormalige Hanzesteden
Zwolle, Zutphen, Deventer, Hattem en Doesburg. Rotterdam en
Amsterdam mochten tijdens de middeleeuwen nog kleine dorpjes zijn, de
Hanzesteden in het oosten van Nederland hadden zich al ontwikkeld tot
machtige handelscentra. Fiets mee en ervaar de rijke geschiedenis van de
Nederlandse Hanzesteden.
De Hanzevallei heeft hoge rivierdijken met imponerende vergezichten. Af
en toe gaan de routes iets dieper de vallei in door bosrijke landgoederen
en langs deftige havezaten. En natuurlijk gloort er altijd weer een
Hanzestad aan de horizon.
Na afloop kun je in het Finish Village op het Rode Torenplein in hartje
centrum Zwolle met je fietsvrienden napraten en hopelijk genieten van
een eerste voorjaarszonnetje. We bieden je je eerste drankje aan, nadat
onze rondemissen je een Finishers Medaille hebben uitgereikt.

www.granfondohanze.nl

22
APR

ZON

28
APR

28 april 2019 | Landgoed Zonheuvel, Doorn

King’s Ride
Een vorstelijke toertocht
Een bijzondere toertocht, waarbij de deelnemers een vorstelijk gevoel
krijgen. De route leidt langs paleizen en kroondomeinen en we verzorgen
voor- en achteraf heerlijke lekkernijen zoals Oranje Tompoucen en een
glaasje Oranjebitter. Start en finish is op het Landgoed Zonheuvel in
Doorn.
Deelname is inclusief een voedingspakket, Finishers Medaille, gratis
parkeren, een eerste drankje na de finish en nog veel meer.
De King’s Ride rijdt je in een chique oranje design. Speciaal voor de King’s
Ride heb je de mogelijkheid om voor slechts € 22,50 het Limited Edition
King’s Ride Wielershirt bij te bestellen (winkelwaarde € 59,50).

www.kingsride.nl

ZON

Gran
Fondo
Brabant

12 mei 2019 | De Parade, Den Bosch

Gran Fondo Brabant
De ‘Gezelligste’ Ride

De Gran Fondo met een ‘zachte G’; de Gran Fondo Brabant. Naast
de St. Janskathedraal op de Parade is de start en finish. Vanaf deze
historische plaats rijden we een prachtige toertocht door NoordBrabant. Compleet verzorgd sportvoedingspakket, Finishers Medaille
en een gratis Kwaremont Biertje bij terugkomst op De Parade in Den
Bosch.
Speciaal voor de Gran Fondo Brabant heb je de mogelijkheid om voor
slechts € 22.50 het stijlvolle Limited Edition Wielershirt bij te bestellen
(winkelwaarde € 59,50).

www.granfondobrabant.nl

12
MEI

ZON

19
MEI

19 mei 2019 | Oosterbeek, Gelderland

Gran Fondo Rosa
The Italian Ride

Tijdens de Gran Fondo Rosa vieren we het
Italiaanse wielrennen en de Ronde van
Italië! De passie voor het wielrennen is
nergens groter dan in Italië. De 2019
toertocht editie zal tijdens de Ronde
van Italië plaatsvinden op zondag 19
mei 2019. Tom Dumoulin is de eerste
Nederlander die de Giro in de welbekende
roze trui winnend afsloot. Alle deelnemers aan
de GF Rosa krijgen dan ook een Maglia Rosa!

www.granfondorosa.nl

DON

30
MEI

Hemelvaartsdag, 30 mei 2019 | Borchland,
Amsterdam

Gran Fondo Amsterdam
The Capital Ride

NL Tour Rides presenteert de Gran Fondo Amsterdam. Voor de vele
Amsterdamse fietsliefhebbers, maar ook voor degenen die er niet zo vaak
in de buurt zijn, hebben we een prachtige tocht samengesteld. De Gran
Fondo Amsterdam is een toerklassieker waarbij (oud-)wielerkampioenen,
amateurs, toerwielrenners en startende toerfietsers op Hemelvaartsdag
2019 samen komen voor een prachtige tocht rondom dé Fietshoofdstad
van de wereld en na afloop van de dag genieten van food & drinks en
wielersfeer.
De Gran Fondo Amsterdam toertocht brengt je alles wat je niet verwacht
in en om Amsterdam. De routes lopen deze keer ten noorden van de stad
door Broek en Waterland en het Unsesco werelderfgoed De Beemster.
Er zijn drie afstanden waaruit je kunt kiezen; 80 km, 110 km en 160 km.

www.granfondoamsterdam.nl

ZON

Gran
Fondo
Veluwe

23 juni 2018 | Kasteel Cannenburch, Vaassen

Gran Fondo Veluwe
The Nature Ride

NL Tour Rides presenteert de Gran Fondo Veluwe; een toertocht
door het grootste natuurgebied van Nederland.
Over rustige wegen, door de bossen, over
de hei en de heuvels kun je een onNederlands mooie toertocht rijden.
Onderweg schotelen we je een aantal
mooie uitdagingen voor.
Gran Fondo Veluwe 2019 start
en finisht vanaf Kasteel Cannenburch
in Vaassen. Een heerlijke fietsdag door de
Veluwse natuur.

www.granfondoveluwe.nl

23
JUN

ZAT

06
JUL

6 juli 2019 | naast Olympisch Stadion, Amsterdam

Le Tour Ride
Vier de Ronde van Frankrijk!
65 jaar terug startte de Tour in Amsterdam

Op de dag van de start van de Ronde van Frankrijk 2019 rijden we een
toertocht Franse Stijl. We gaan terug naar 1954, de start van de Tour
de France in Amsterdam. Dat was de eerste keer dat de Tour buiten
Frankrijk startte. 65 Jaar geleden vertrokken de renners vanuit het
Olympisch Stadion. Nu is daar ook de start en finish met na afloop de
proloog van de Tour 2019 op groot scherm en een leuke Franse sfeer.
Voor alle deelnemers aan Le Tour Ride is er niet alleen de Finishers
Medaille en een gratis drankje na afloop, maar ook als herinnering
een rijk geïllustreerd boekje ‘De dag dat de Tour voor het eerst
buiten Frankrijk startte’. Over de start van de Tour op 8 juli 1954 in
Amsterdam. Met bijdragen van o.a. Jeroen Wielaert, Gijs Zandbergen,
Huisdichter Cornelis en Tim Krabbé en met prachtige foto’s.

www.letourride.nl

ZON

14
RALEIGH RIDE
14 juli 2019 | Hotel van der Valk, Gilze-Rijen

Raleigh Ride
Ter ere van het beste wielerteam ooit
De TI Raleigh ploeg van Peter Post was legendarisch. Met vele etappe
overwinningen in de Tour en talloze klassieke zeges. Een wielerploeg die
zijn weerga niet kende. Veel wielerliefhebbers denken met weemoed
terug aan die geweldige glorie dagen in de jaren ’70 en ’80.
Op 14 juli kun je samen met een aantal oud Raleigh profs van weleer
een toertocht rijden. En je even terug wanen in de tijd. Je kan de tocht
helemaal compleet maken met het prachtige retro shirt van Raleigh.
De start en finish is in hotel Glize Rijen, waar het team indertijd zijn
jaarlijkse ploegpresentatie hield. Natuurlijk kun je bij je inschrijving het
prachtige retro wielershirt van Raleigh hen verkrijgen.

www.raleighride.nl

JUL

ZAT

27
JUL

27 juli 2019 | Snowworld, Landgraaf

MISSION YELLOW 2019
KOM TOM EN STEVEN SUPPORTEN!
Zaterdag 27 juli is de beslissende dag in de Tour de France van 2019.
In de laatste bergetappe van de Tour komt (of blijft) hét GEEL hopelijk
rondom de schouders van Tom Dumoulin of Steven Kruijswijk!
NL Tour Rides presenteert een unieke Ride door het Limburgse land.
Tot in de puntjes verzorgd vanuit Snowworld Landgraaf inclusief
hotelovernachting, pastabuffet, drankjes, wielershirt en de Tour Live.
Samen met een aantal Nederlandse ex-Tourrenners. Er is slechts een
beperkt aantal startplaatsen beschikbaar!

www.missionyellow.nl

SPECIAL

ZON

18
AUG

18 augustus 2019 | Bataviahaven Lelystad

IJsselmeer Challenge

De Charity Ride voor Fonds Gehandicaptensport
Ben jij een wielrenner die niet wegloopt voor een uitdaging? Dan
staat fietsen rondom het IJsselmeer op je bucket-list. De IJsselmeer
Challenge is de meest verzorgde tocht om dit doen.
En wat nog leuker is! Je verslaat de Hollandse elementen en je fiets voor
Fonds Gehandicaptensport, zodat door jouw inspanningen ook mensen
met een beperking kunnen sporten!
Er is keuze uit de volgende afstanden:
•
150 km (rondje zuidkant van het IJsselmeer)
•
200 km (rondje noordkant van het IJsselmeer)
•
300 km (het hele rondje voor de echte bikkels!)
Ook is er een 50 en 100 km route.

www.ijsselmeerchallenge.nl

SPECIAL

ZON

25
AUG

25 augustus 2019 | Posbank, Rheden

TT Posbank
De Team Tijdrit over de Posbank
Zondag 25 augustus presenteert NL Tour Rides een uniek
evenement. Over een afgesloten parcours van bijna 15 km kan je
een ploegentijdrit rijden. In teams van 4 renners fiets je 3 lussen
over een geaccidenteerd parcours met telkens de beklimming van de
Zijpenberg en de Posbank erin als scherprechter.
Inschrijving opent 1 april 2019. Er kan slechts een beperkt aantal
teams starten dus schrijf je snel in. Ga jij de uitdaging aan tegen de
klok, samen met je snelste fietsvrienden.

www.ttposbank.nl

SPECIAL

ZON

01
SEP

1 september 2019 | Westerbouwing, Oosterbeek

1K Ride
Beklim een Alpencol in Nederland
Test je klimmersbenen in de 5de editie van de 1K Ride. Een
unieke uitdaging om in de omgeving van Arnhem meer dan 1.000
hoogtemeters te beklimmen. Een beetje col in de Alpen kent ook al
snel een dergelijk hoogteverschil.
In een op en top verzorgde toertocht, bedwing je maar liefst 25
klimmetjes. Onder andere de bekende Posbank en de Italiaanse
Weg zitten in de routes maar ook Monnikensteeg, Sterrenberg,
Grebbeberg, Emma Pyramide en de Holleweg.

www.1kride.com

ZON

08
SEP

8 september 2019 | Willem-Alexander Baan,
Rotterdam

Gran Fondo Rotterdam
The Rijnmond Ride

Vanaf de Willem-Alexander roeibaan in Rotterdam rijden we een
‘Rondje Rijnmond’. Rondom de Maasstad schotelen we je de mooiste
routes voor.
Voor de vele fietsliefhebbers die rondom deze mondiale havenstad
wonen, maar ook voor degenen die er niet zo vaak in de buurt zijn,
hebben we een prachtige tocht samengesteld.
Bekende Rotterdamse wijken en wateren zoals De Maas, Kralingen
en De Rotte zijn allemaal in de route opgenomen. Maar ook de polders,
bossen, dijken en natuurgebieden rondom Rotterdam ontbreken niet.
De route loopt tevens door vele kleine dorpjes onder de rook van
Rotterdam waar het ontspannen en verrassend fietsen is.

www.granfondorotterdam.nl

ZAT

14
E
CLÁSICO SPAÑA

SEP

14 september | Maaspoort, Den Bosch

Clásico España
Vier het Spaanse wielrennen
De Ronde van Spanje komt in 2020 voor de start en de eerste etappes
naar Nederland. In Utrecht, Breda en Den Bosch zal het peloton
neerstrijken. De Clásico España viert een jaar voordat de ronde komt
alvast het Spaanse wielrennen.
We rijden vanuit Den Bosch langs de steden waar in 2020 het
spektakel gaat plaatsvinden. En na afloop de beslissende bergetappe
kijken op groot scherm onder het genot van een cerveza! Rij je mee?

www.clasicoespana.com

SPECIAL

ZON

22
SEP

22 september 2019 | Amsterdam, Arnhem

Dwars door Nederland

Amsterdam-Arnhem (2 startplaatsen)
Rij op 1 dag Dwars door Nederland. Nederland kent een aantal
toerklassiekers die een lange geschiedenis hebben en werkelijk tot de
verbeelding spreken. De klassieker Amsterdam-Arnhem-Amsterdam
was de eerste wielerklassieker die in 1893 op de weg in Nederland
werd georganiseerd. Op 22 september 2019 kun je deze uitdaging ook
aangaan. Ruim 200 kilometers langs de mooiste plekjes van MiddenNederland liggen op je te wachten.
Je kunt starten bij Borchland in Amsterdam Zuidoost. Je hebt dan
de keuze uit een lange afstand van 220 km of een kortere afstand
van 160 km met Amerongen als keerpunt. Je kunt ook opstappen in
Arnhem bij Hotel Groot Warnsborn en in Amsterdam het keerpunt
hebben.
Doe mee met de nieuwste oudste toerklassieker Amsterdam - Arnhem Amsterdam en geniet van een mooie tocht dwars door Nederland.

www.amsterdamarnhemamsterdam.nl

SPECIAL

ZON

06
OKT

6 oktober 2019 | Kasteel Staverden, Ermelo

De klassieker door Nederlands
veelzijdigste provincie!
Gelre’s Mooiste laat je kennismaken met de mooiste delen van de
meest veelzijdige provincie van Nederland. Op het einde van het
fietsseizoen doet de herfst zijn intrede. Gelderland is dan op zijn
mooist, met paarse heide, goudgele bossen en vallende bladeren. We
verzorgen een uitdagende en veelzijdige toertocht voor je. Door
delen van Gelderland waarvan velen de schoonheid nog niet kennen.
Gelre’s Mooiste start en finisht bij een bijzonder locatie; Kasteel
Staverden tussen Ermelo en Elspeet. In een verstild stukje Nederland
waar het heerlijk rustig is. In het koetshuis van het kasteel is
Bierbrouwerij De Uddelaer gevestigd. Een regionaal bier waar je na
afloop gratis uit 1 van de zes verschillende soorten bier kunt proeven

www.gelresmooiste.com

ZAT

ZON

ZAT

OKT

OKT

OKT

12 13 19
12 oktober 2019
Eindhoven

13 oktober 2019
Landgraaf

19 oktober 2019
Amsterdam

Oktoberfest Ride

Sluit het wielerseizoen af met je fietsmaten
Lekker een laatste toertocht rijden met je fietsvrienden en na afloop
gezellig een feestje! Dit jaar zijn we op drie locaties. Op 12 oktober
de klassieke Oktoberfest Ride in Eindhoven. Een dag later in
Snowworld Landgraaf en op 19 oktober de Oktoberfest Ride in
Amsterdam. Wij zorgen voor Oktoberfest sfeer, heerlijke drankjes,
lekker eten en vrolijke Dirndl’s.

Jetzt geht´s los!
Want na de Ride is er weer feest. Bij terugkomst is er een waar
Oktoberfest Finish Village gebouwd. Met bars, lange tafels, open vuur,
BBQ’s, onze Duitse DJ, live music, dirndl’s, bratwurst en bier.
Een mooi feestje tot vroeg in de avond.

Originele Bierpul
Alle deelnemers krijgen na de finish een originele
Oktoberfest Ride Bierpul. Het eerste biertje (of ander
drankje) kun je daarmee gratis halen.

Wil je meedoen aan drie
of meer NL Tour Rides?

Denk dan ook eens aan
onze Riders Cards!

BOOK YOUR RIDES NOW
Riders
Card

Riders
Card

Riders
Card

Riders
Card

Premium

Gold

Silver

Bronze

10 Rides

7 Rides

5 Rides

3 Rides

NL Tour Rides biedt voor 2019 de Riders Card aan. Als je
van plan bent meerdere toertochten te fietsen in 2019 dan
is de Riders Card een perfecte oplossing. Geniet van de vele
voordelen, welkomstgeschenken van onze sponsors, speciale

VIP behandeling en bespaar tot 25% op je inschrijfgeld. De
Riders Card geeft exclusieve voordelen voor de houders
van de kaart, waaronder gereduceerde inschrijfkosten.
Kijk voor meer info op nltourrides.nl/riders-cards/

Partners NL Tour Rides

Sport Nutrition

Charity Partner

