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Alle weg toertochten gaan 
door onze mooie regio West-
Brabant. De langste route 
loopt onder andere via de 
Moerdijkbrug en de Kiltunnel.

De kortste MTB route is 
bijzonder en gaat voor 80% 
over onverhard terrein 
binnen de stadsgrenzen van 
Roosendaal. De langste MTB 
route biedt veel uitdaging voor
door  gewinterde bikers en 
koppelt op fraaie wijze de trails 
rond Bergen op Zoom, de 
klimmetjes van Huijbergen en 
de Rucphense Heide aan elkaar.

Alle afstanden zijn uitgepijld, 
behalve de mountainbiketocht 
van 75 km, deze zal op GPS 
worden verreden.

MEER INFO: DEDRAAI.NL/DEDRAAITOURCLASSIC
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Voor iedereen die graag fietst, op de weg of in het 
bos, heeft De Draai iets leuks in 2017! Dit jaar zetten 
we namelijk een nieuwe koers in en bij deze koers 
hoort ook een avontuurlijke wielerdag op 30 juli. 
We organiseren dan een aantal leuke toertochten 
over diverse afstanden, dus voor ieder wat wils. 
Zo kun je op zondag alvast “warmdraaien” op weg 
naar de traditionele Draai-maandag! Het complete 
wielerprogramma vind je op onze website.

Er zijn 2 soorten toertochten:

WEG TOERTOCHT
Drie afstanden (90, 130 en 170 km)

MOUNTAINBIKE TOERTOCHT 
Drie afstanden (35, 55 en 75 km)

- De start/finish is op Kade Roosendaal
 (Bij de officiële start/finish van De Draai).
- Inschrijven online en op de dag zelf mogelijk. 
-  Voldoende verzorgingsposten met sportdrank  

en voeding.
- Na de finish toegang tot VIP paviljoen 
 (fan- en businessmiddag).
-  Aansluitend de mogelijkheid om te genieten 
 van een drankje en een pastabuffet.
-  Deelnemers ontvangen na afloop een leuke goodiebag!
-  Voor bedrijventeams is er een netwerkprogramma 

met ontvangst voor en na de toertocht.
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