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De Corona crisis had grote gevolgen voor onze toeren, zo ook voor de Supertoer 2020 die we 

noodgedwongen moesten annuleren. Op dit moment woedt de crisis nog in volle hevigheid en we 

moeten afwachten hoe deze zich in 2021 ontwikkelt. Maar er is goede hoop dat het de goede kant op 

gaat. We (MT Zaanstreek en Club Pan-European Nederland) willen daarom niet wachten tot alle seinen 

op groen staan en hebben besloten de uitgestelde toer in 2021 te gaan organiseren.    
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Van de vorig jaar aangemelde deelnemers hebben 26 aanmelders hun inschrijfgeld gereserveerd voor 

2021 en gaan dus sowieso mee. Voor nieuwe aanmelders is de inschrijving nu geopend. Hoe nu te 

handelen met je inschrijving (zowel voor de reeds ingeschrevenen als nieuwe inschrijvingen) vind je 

verderop in deze nieuwsbrief.   

De Supertoer gaat naar Frankrijk. De routes zijn uitgezet, worden opnieuw gecontroleerd en de hotels 

zijn geboekt. We kunnen inschrijven! Samen met collega CPEN-clubleden en introducés in één groep 

van zondag 20 juni t/m vrijdag 25 juni 2021.  

De Supertoer 2021 is een fraaie passentoer richting de Franse Alpen. Er zijn 6 mooie en niet eerder 

gereden routes uitgezet door fraaie landelijke omgevingen en over prachtige bergpassen. De routes 

zijn, zoals het een echte Supertoer betaamt, gemiddeld 420 km lang. Het is een fantastisch evenement 

voor iedere motorrijder die graag kilometers maakt en tegelijkertijd van mooie Europese uitzichten wil 

genieten. De wegen waarlangs de routes voeren, zijn van dermate goede kwaliteit dat op een 

verantwoorde wijze een behoorlijk daggemiddelde haalbaar is. 

 

Het programma:  

Dag 1 (20 juni)  
De Supertoer start in Weert. Na de koffie met gebak beginnen we met een korte aanlooproute van 50 
km over de snelweg. Daarna volgt een fraaie toer van ongeveer 390 km door de Eifel, de Hunsrück en 
het Saarland in Duitsland. We overnachten in (het voor sommigen bekende) Herbitzheim, minder dan 
10 kilometer van de Franse grens.   
De eerste avond ontvangt u 2 consumptiebonnen voor een welkomstdrankje en een T-shirt. Ook  

worden de routes voor de tweede etappe uitgedeeld.  

Dag 2 (21 juni) 
De tweede dag is een mooie route naar de Franse Jura. Via de Elzas en Vogezen met o.a. de Col du 
Donon en de Ballon d’Alsace bereiken we de stad Lons de Saunier, waar we overnachten. De route 
heeft een lengte van ongeveer 465 km.  
 
Dag 3 (22 juni) 
De derde dag voert ons verder naar het zuiden. Vanuit Lons de Saunier rijden we door de Hoge Jura 
richting de Col de la Croix Fry en Col des Aravis. Na deze kleinere cols bereiken we de Alpen. De eerste 
col van de 1e categorie is de Col de la Madeleine. Daarna volgt de indrukwekkende Calibier met in de 
aanloop de Col du Telegraphe. Na de afdaling van de Calibier bereiken we ons hotel in La Grave. Deze 
fraaie route met vele panorama’s is ongeveer 410 km lang.   
 
Dag 4 (23 juni) 
De vierde dag rijden we via de Alp d’Huez naar de bekende Col du Glandon. Na de Glandon volgen nog 
enkele kleinere cols, zoals de Col du Cucheron en de Col du Frene. Daarna gaat het verder noordwaarts 
door het fraaie en rustige Franse landschap. We bereiken na ongeveer 440 km ons hotel in de stad 
Gray. 
 
Dag 5 (24 juni) 
De vijfde dag vervolgen we onze toer door het rustige Franse binnenland. We rijden noordwaarts naar 
de uitlopers van de Vogezen. We komen weer op bekend terrein als we de Frans-Duitse grens passeren 
en het Saarland bereiken. Kort na de grens arriveren we in Herbitzheim, waar we ook de eerste nacht 
hebben doorgebracht. Deze vijfde route heeft een lengte van ongeveer 435 km.     
 
Dag 6 (25 juni) 
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De zesde en tevens laatste route loopt via het noorden van Frankrijk naar Schengen in Luxemburg. 
Daarna volgt een heerlijk traject door Luxemburg naar het grensgebied van Duitsland en België. In de 
omgeving van Aken pakken we de snelweg naar Nederland. Deze vlotte en mooie route van 295 km 
sluit de Supertoer af. Daarna is het nog 30 kilometer naar de Nederlandse grens.        
 

Alle routes zijn op papier beschikbaar voor de routerol en worden op locatie uitgereikt.  Vanaf begin 

juni zijn ze ook op GPS beschikbaar.   

Deze reis wordt georganiseerd door M.T. Zaanstreek. Wij hebben opnieuw kunnen afspreken, dat wij 

met de inschrijvers van Club Pan-European Nederland in één groep worden ingedeeld. Zo krijgt het 

toch een leuk CPEN-tintje.  

Frankrijk is wat duurder, maar daar krijg je ook wat voor. Ook voor 2021 is het gelukt de prijs, naar 

onze bescheiden mening, weer erg aantrekkelijk te houden.   

De prijs voor deze reis: € 410,00 per persoon op basis van indeling op een tweepersoonskamer.   

Daarvoor krijg je: 

• 5 Overnachtingen in hotels op basis van halfpension en indeling in een tweepersoonskamer 

• 2x Koffie/thee met gebak  

• 2 Consumptiebonnen voor een welkomstdrankje 

• Een T-shirt als herinnering aan de toer 

• Zeer gedetailleerde geschreven routes (een GPS is makkelijk, maar geen voorwaarde om deel te 

kunnen nemen). Iedere avond wordt de route voor de volgende dag uitgereikt. 

• GPS routes. Begin juni, dus ruimschoots voor de vertrekdatum, kunnen de routes worden 

gedownload. Ook is het mogelijk de GPS routes onderweg te laden.  

• Een servicewagen die de groep begeleidt. 

Inschrijven: 

• Degenen die zich al in 2020 hebben ingeschreven en hun inschrijfgeld hebben gereserveerd voor 

2021 hoeven zich niet opnieuw in te schrijven. Wij hebben uw gegevens al. De voor deze leden 

van toepassing zijnde meerprijs van € 20,00 wordt door onze penningmeester omstreeks 25 

februari via een incasso geïnd. 

• Nieuwe inschrijvers kunnen zich tot 15 januari 2021 aanmelden. Leden en duo-leden kunnen 

rechtstreeks inschrijven op de CPEN website www.club-pan.nl. Leden kunnen ook introducés via 

de site inschrijven. De betaling van alle boekingen wordt dan door het boekende lid gedaan en zij 

verrekenen onderling.  De betaling van het deelnamebedrag ad € 410,00 p.p. kan direct bij het 

boeken naar keuze via iDeal worden gedaan of later rond 25 februari via een incasso door onze 

penningmeester worden geïnd. U kunt dit bij de boeking op de site aangegeven. 

• Degenen die zich niet via de site kunnen aanmelden kunnen zich inschrijven via het op de site 

beschikbare inschrijfformulier. Dit formulier (pdf en word) kan via het Nieuwsblok 

<Nieuwsbrieven> worden gedownload. U kunt het formulier ook aanvragen via e-mail 

(houtue@telfortglasvezel.nl). Dit formulier vervolgens mailen naar Ed van Houtum, e-mail 

houtue@telfortglasvezel.nl. De betaling ad € 410,00 wordt door onze penningmeester rond 25 

februari via incasso geïnd.  

• Voor de nieuwe boekingen geldt: “Wie het eerst komt, het eerst maalt”. 

• Uw inschrijving is pas definitief nadat het deelnamebedrag is ontvangen. Wij zorgen voor een 

gezamenlijke groepsbetaling aan M.T. Zaanstreek. 

• Alle inschrijvingen worden per mail bevestigd.   
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Zoals gebruikelijk is deelname aan dit evenement geheel voor eigen risico en dien je zelf  zorg te dragen 

voor de nodige verzekeringen, zoals bijv. een reis- en annuleringsverzekering. 

 

Club Pan-European Nederland is op geen enkele wijze betrokken bij de organisatie van de Supertoer 

anders dan het faciliteren van de inschrijvingen voor CPEN-leden/introducés en kan nimmer 

aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de in deze Nieuwsbrief opgenomen 

reisinformatie. 

 

Voor vragen: graag een mailtje naar Ed van Houtum, houtue@telfortglasvezel.nl 
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