
Tour For Life 2016 
(TFL 2016) 
 
Evenement: wieler toertocht. Acht etappes van Italië (Bardonecchia) naar Nederland (Rotterdam) 
Uitdaging: 8 etappes in 8 dagen, lengte 180 – 200km/dag en 2000 – 3500 hoogtemeters/dag 
Doel: sportieve uitdaging en sponsoring voor Daniel den Hoed stichting 
Datum: zondag 28 augustus t/m zondag 4 september 2016 
Deelnemers: 180 renners, ca 80 teamverzorgers 
 
Samen maken we kanker kansloos! 
 
Team BXS: 7 renners en 4 verzorgers (in 2013 TFL gefietst met 8 renners 3 begeleiders onder de naam Team BikeFreak) 
 
Voorbereiding 
In oktober 2015 besloten we om als team BXS weer deel te nemen aan Tour for Life. Vanaf november 2015 zijn we 
begonnen met trainingen en organisatorische voorbereidingen. 
We wisten, door onze deelname in 2013, dat we deze toertocht van 8 dagen niet moesten onderschatten. Jan Janssen, 
ambassadeur van TFL en Tour de France winnaar in 1968, omschrijft TFL als 1 week met bergetappes uit de Tour de France! 
(maar dan voor amateurs) 
Naast een intensief trainingsprogramma waarbij duurtraining, intervaltraining, krachtraining, trainingskampen in Limburg, 
Ardennen en Alpen op het programma stonden, hoorde ook een streng voedingsprogramma tot de voorbereiding. Dit om 
het gewenste lichaamsgewicht voor de vele hoogtemeters die we moesten trotseren te bereiken. 
 
Kleding – broek, shirt, windstopper 
Een ander belangrijk aandachtspunt wat we geleerd hadden uit onze deelname in 2013 was kleding. We hadden helaas 
moeten constateren dat we destijds geen goede wielerbroeken hadden. In elk geval…. niet goed genoeg. Na 5 dagen 
inspanning in de hitte op de fiets had meer dan de helft van het team last van zitvlakproblemen. Deze werden opgelost 
door de medische staf met tape ed. Maar het kon niet voorkomen dat we destijds met een kapot en pijnlijk achterste in 
Nederland de tocht volbrachten. De oplossing bleek niet bepaald goedkoop. De keuze viel op de professional line van 
Bioracer. Een door veel profploegen gebruikt merk en type. 
 
Sokken 
Een ander lesje uit 2013 waren onze voetproblemen. Veel professionele renners kennen dit probleem ook. Na een 
inspanning van 8 dagen zoals die geleverd moet worden tijdens Tour for Life, gaat het gevoel weg uit de voeten. Het begint 
met tintelende voeten, maar uiteindelijk heb je een dood onaangenaam gevoel in je voeten. Alle renners in 2013 hadden 
dit probleem. Een aantal zijn er zelfs mee naar de dokter gegaan. Na de TFL van 2013 duurde het ongeveer 5 maanden, 
voordat het gevoel weer terugkwam bij de meesten. Ik kan uit ervaring vertellen dat 5 maanden lang dode voeten een heel 
naar bijverschijnsel is.  
Om hier een oplossing voor te vinden bleek heel lastig. In eerste instantie gingen alle discussies richting schoenen. Maar al 
gauw bleek dat we hier niets konden verbeteren, immers de meesten reden al op de professionele lijn wielrenschoenen van 
Sidi, Gearne, Santic en Mavic. Ook het afstellen van de schoenplaatjes werd gecheckt, maar geen noemenswaardige 
veranderingen waren hierin mogelijk. Via een relatie kwam ik in contact met Sibex. Dit contact monde uit in een totaal 
nieuw inzicht en oplossing. Sibex vertelde ons dat de sokken een enorme invloed kunnen hebben op de doorbloeding van 
de voeten en dat wellicht hierdoor het probleem van dode voeten te verhelpen zou zijn. De Sibex sokken zijn met 
verschillende materialen en garen gebreid. Hightech sokken eigenlijk. We droegen allemaal al wel de bekende merken 
wielersokken, maar nog niemand met deze technologie. Verdere navraag leerde dat de Profteams nu ook aan het 
experimenteren zijn met hightech sokken.  
 
Resultaat 
We zijn er trots op dat ons gehele team TFL 2016 heeft kunnen uitrijden. Ondanks dat er deze editie een recordaantal 
deelnemers aan het infuus moest ten gevolge van uitdrogingsverschijnselen en diversen renners met 
uitputtingsverschijnselen zijn opgenomen in het ziekenhuis. 
Uiteraard na 8 dagen ca. 9 a 10 uur per dag in het zadel te hebben gezeten zijn er pijntjes in het lichaam. 
Spieraanhechtingen en ook op het zitvlak. Echter maar 1 teamlid heeft zich voor een kapot zitvlak hoeven laten 
behandelen. 
Met betrekking tot onze voeten hebben we een zo niet nog positiever resultaat behaald. Slechts in de 2
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bergetappe was er bij een aantal renners sprake van een pijnlijke voet (dus niet voeten!) op het einde van de etappe. Maar 
het meest frappante is dat er niemand van team BXS met voetproblemen in Rotterdam is aangekomen. Voor ons een 
wonderlijke maar geweldige ervaring! Sibex heeft volledig haar belofte waargemaakt. 
Hoe sokkentechnologie een enorme bijdrage kan leveren aan de sportieve prestatie, het voorkomen van blessures en de 
beleving. Ik kijk voor altijd anders naar een sok! 
 


