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RABO-bank Denekamp-Lattrop-Tilligte
ta.v. de heer G.Calis
Postbus 8
7591 AADenekamp
Denekamp, 1 november 1998
Beste Gerard,
Zoals begin augustus afgesproken hierbij het plan van aanpak inzake een jaarlijks te houden veldtoerfietstocht
te organiseren door RTC Twente met steun van de RABO-bank Denekamp-Lattrop-Tilligte onder de naam
RABO-Köttelpeer'n Classic. De tocht wordt elk jaar op de laatste zondag in oktober of eerste zondag in
november gehouden en trekt bij normale weersomstandigheden zo'n 700 deelnemers. Graag verneem ik je
reactie na overleg met het bestuur.
Met vriendelijke groet.

Jan Goossink
Voorzitter RTC Twente
Hulsbekenkamp 20
7576 GA Oldenzaal
0541-510800

RABO-bank Denekamp-Lattrop-Tilligte
ta.v. de heer J.Eppink
Postbus 8
7591 AADenekamp
Denekamp, 1 november 1998
Geachte heer Eppink,
Zoals afgesproken met de heer G.Calis treft u bijgaand een plan van aanpak inzake een jaarlijks te houden
veldtoerfietstocht te organiseren door RTC Twente met steun van de RABO-bank Denekamp-Lattrop-Tilligte.
1.

Naam tocht
RABO-Köttelpeer'n Classic

2.

Organisatie
RTC Twente met steun van de RABO-bank Denekamp-Lattrop-Tilligte

1

Datum
Jaarlijks op de laatste zondag van oktober of eerste zondag van november. Voor het eerst op zondag 31
oktober 1999. Deze datum is komen vast te staan na zorgvuldig overleg met toerfietsverenigingen in
de regio

4.

Vertrekplaats
Clubaccommodatie Sportclub Denekamp (Oldenzaalsestraat 54). Op de startplaats zullen vlaggen van
de RABO bank worden opgehangen en zal in onderling overleg eventueel ander promotiemateriaal
van de RABO-bank worden verspreid.

5.

Inschrijven
Tussen 9.00 uur en 10.00 uur.

6.

Inschrijfgeld
Conform de reglementen van de NTFU, d.w.z. ƒ 4,- voor leden van de NTFU en ƒ 6 voor Niet-leden
van de NTFU, waarvan ƒ 2- verzekeringspremie (peildatum november 1998). Leden van RTC Twente
kunnen kostenloos deelnemen.

Afstand
50 km over grotendeels onverharde wegen, met toestemming van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Overijssels Landschap en andere teneineigenaren.
8.

Route
In de omgeving van Denekamp (Singraven), Volthe (Voltherbroek, Eveloo), Oldenzaal (Paasberg,
Tankenberg, Boerskotten), Beuningen (Lutterzand, Dinkel, Sterrenbos). De route zal worden uitgezet
met behulp van NTFU-linten die met een wasknijper aan boomtakken zal worden vastgemaakt. Op de
linten staat vermeld dat er op dat moment een veldtoertocht plaatsvindt met toestemming van
terreineigenaren en dat de linten na afloop weer zullen worden opgehaald.

9.

Controlepost
In de route zullen één controlepost worden opgenomen. Op deze controlepost zullen een aantal
consumpties worden aangeboden (warme citroenthee en krentewegge).

10.

Consumptie onderweg
Onderweg zal aan elke deelnemer door de RABO-bank Denekamp-Lattrop-Tilligte een mueslireep
worden aangeboden

11.

Consumptie na afloop
Na afloop zal in de kantine van Sportclub Denekamp aan elke deelnemer door de RABO-bank
Denekamp-Lattrop-Tilligte een kop erwtensoep of andere consumptie worden aangeboden.

12.

PR
De tocht zal worden opgenomen in het landelijk ToerEvenementenProgramma (TEP) dat in februari
van elk jaar wordt uitgebracht door de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU). Verder zal de tocht
worden aangekondigd in de plaatselijke en regionale pers.

13.

Geschat aantal deelnemers
Ongeveer 700 deelnemers bij normale weers- en terreinomstandigheden.

14.

Begrote kosten voor de RABO-bank Denekamp-Lattrop-Tilligte
-

Mueslireep onderweg 700 è ƒ 0,50
Kop erwtensoep of andere consumptie na afloop 700 è ƒ 2,50
Vlaggen, promotie-materiaal

ƒ 350,00
ƒ 1750,00
Pm.

Totaal

ƒ 2100,00

Gaarne vernemen we van u of u met bovenstaande opzet akkoord kunt gaan.

Met vriendelijke groet.

J.B.M. Goossink
Voorzitter RTC Twente

