
 
 

 

“2017 was de eerste keer dat ik me aanmeldde bij de AtosTour. De afgelopen jaren was ik 

altijd geïnteresseerd in deelname aan de AtosTour, maar ik had onvoldoende tijd. 

 

Ik breng mijn vakanties meestal door op de racefiets en heb veel gereisd met mijn reisfiets, 

tent en kampeerspullen. Het geeft altijd een goed gevoel om na weken reizen zonder auto, 

trein of een ander gemotoriseerd voertuig thuis te komen. Deze manier van reizen geeft me 

een beter begrip van afstanden en hoe ver ik kan komen met een fiets. 

Mijn voorbereidingen voor de AtosTour bestonden uit de Cyclassics-training (Cyclassics is 

een racefiets evenement in Hamburg) en een brevet van ongeveer 250 Km twee weken 

voorafgaand aan de AtosTour. 

 

De AtosTour is goed georganiseerd en erg interessant. Om zoveel collega's uit andere landen 

te ontmoeten die ook van fietsen houden, vond ik een groot plezier. En het was geweldig om 

met deze collega's te praten tijdens het fietsen. Het gaf me een beter begrip van waar deze 

collega's aan werken. Contacten werden gemaakt, contacten die nog steeds bestaan en zich 

uitbreiden. 

 

Mensen die niet zeker weten of ze sterk genoeg zijn voor een tour als deze, zouden een paar 

tests doen. Ik denk dat het nodig is een paar lange ritten van ongeveer 200 km te maken met 

slechts een paar korte pauzes. Het is makkelijker om in het peloton te rijden dan alleen, 

maar in het peloton moet je constant geconcentreerd zijn, want het is een beetje spannend 

om zo dicht achter iemand anders te rijden. 

 

Het was een geweldig gevoel om na 2 dagen in Eindhoven aan te komen en te worden 

verwelkomd door collega's en families. En een van de beste dingen die ik me herinner, zijn 

de mensen in Frankrijk en België. Autobestuurders zijn zo beleefd - totaal anders dan Duitse 

automobilisten. En de motorrijders die het peloton vergezelden en de straten voor ons vrij 

hielden waren het geweldig!” 

 

Martin Tilenius 

Duitsland 


