
FIETS JE MEE?

FIETS TEGEN
ARMOEDE



 

 
Beste leerling van het Bonhoeffer College, 
 
Op vrijdag 7 juli vertrekken we met 50 leerlingen en 14 medewerkers naar Frankrijk 
om daar de Alpe d’Huez op te fietsen. Jij kunt daar bij zijn! Met dit project ga je met 
jezelf de sportieve uitdaging aan en trap je geld bij elkaar voor het goede doel. 
 
Schrijf je in voor deze unieke en uitdagende activiteit en verleg je eigen fysieke en 
mentale grenzen. 
 
Wat:     De Alpe d’Huez op fietsen (14 km berg op) 
Waar:     Frankrijk (dorpje Le Bourg d’Oisans)  
Wanneer:    Vrijdag 7 juli t/m maandag 10 juli 2023 
 
Doel: 1x de Hollandse berg op fietsen met 

leeftijdsgenoten van school. Het opzoeken van je 
eigen grenzen en je in zetten voor kinderen die in 
armoede leven in Enschede.  
 

Deelnamekosten*:    €300,-  (incl. vervoer, verblijf, volpensioen) 
Donatie voor Stop armoede 053: €250,- (streef bedrag) 
 
*Het bedrag van de deelnamekosten kan betaald worden in termijnen 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

“Alpe d’Huez is bij de meeste Nederlanders bekend als de 

Hollandse berg tijdens de Tour de France. Een beroemde 

en beruchte bergroute van 14 km lang met een gemiddeld 

stijgingspercentage van ruim 7,9%. Heb jij op je bucketlist 

staan, om deze berg op te fietsen dan is dit je kans.” 

MELD JE NU AAN 
VÓÓR 31 MAART 2023. 



 

Inschrijfformulier 
 

Naam  

BC Locatie  

E-mail adres   

Sport/hobby’s   

Conditieniveau Onvoldoende / matig / voldoende / goed  

Ben je in het 
bezit van een 
racefiets of 
mountainbike of 
kun je er 1 
lenen?  

a. Ja 

b. Nee 

Ben je in het 
bezit van 
fietskleding? 

a. Ja (broekje, shirt, handschoentjes, schoenen, 

helm*) 

b. Nee  

* helm is verplicht! 

Fietservaring  
 

a. Geen (< 20 km) 

b. Matig (20  tot 40 km in de week) 

c. Voldoende (40 tot 60 km in de week) 

d. Goed (60 km tot 80 km in de week) 

e. Uitstekend (80 of meer in de week)  

Heb je wel eens 
zadelpijn gehad? 

a. Ja 

b. Nee 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Lever dit boekje in bij de contactpersoon* van jouw locatie: 
*De contactpersoon van je BC locatie bepaalt het selectiebeleid. Hier kun je niet over 
corresponderen.  
 
 
Naam: E-mail Locatie 
Mevr.  Van der Voort j.vandervoort@bc-enschede.nl Bruggertstraat  

Dhr. Van Vliet m.vanvliet@bc-enschede.nl Vlierstraat PRO 

Dhr. Engelbertink w.engelbertink@bc-enschede.nl Van der Waalslaan 

Mevr. Rietman s.rietman@bc-enschede.nl  Geessinkweg 

Mevr. Wijma h.wijma@bc-enschede.nl Wethouder Beverstraat 
 
 
 

 
 
 
 

Schrijf hieronder je persoonlijke motivatie, 
waarom jij graag mee wil fietsen: 
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Praktische informatie 
 

Informatie avond voor de geselecteerde leerlingen, ouders en medewerkers 
• Woensdagavond 12 april 2023  
• 19.00-20.00 uur locatie Geessinkweg 100  

(inloop vanaf 18.45 uur) 

Alpe d’Huez  
• 14 km lange bergroute 
• Gemiddeld stijgingspercentage 7,9% 
• 21 haarspeldbochten  
• Bocht 7 staat bekend als de Nederlandse bocht.  
• Ligt bij het Franse dorpje Le Bourg d’Oisans 
• Bekend van de Tour de France 

Training 
In aanloop naar de beklimming van de Alpe d’Huez is het de bedoeling dat je gaat 
trainen. Fiets kilometers maken en zadelpijn ervaren. Daarom zal je voor jezelf een 
trainingsschema moeten opstellen (je gymdocent kan je daarbij helpen). Per locatie 
zal er ook af en toe samen getraind worden om elkaar beter te leren kennen.   
 
Reis en accommodatie 
We gaan met een touringcar (64 personen) + aanhanger voor de fietsen naar 
Frankrijk. Je overnacht 3 nachten in een 6 persoons safaritent. Dit is inclusief ontbijt, 
lunch en diner.  
 
Contactpersoon voor vragen en opmerkingen 
Dhr. Roelofs (r.roelofs@bc-enschede.nl)     
 
Programma 

Woensdag 12 april 
Informatie avond voor de deelnemers 
19.00-20.00 uur (inloop 18.45 uur) 
locatie Geessinkweg 100  

April/mei/juni Fietstraining 

Vrijdag 7 juli Heenreis 
Vertrek vanaf de locatie Geessinkweg   

Zaterdag 8 juli Trainingsdag  

Zondag 9 juli Beklimming van de Alpe d’Huez   

Maandag 10 juli Terugreis  
Aankomst aan de locatie Geessinkweg  

Dinsdag 11 juli Feestelijke afsluiting 19.00 uur Geessinkweg  

 
 

Geef, Groei & Geniet 
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