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TOERFIETSEN...

een

RTC "TUENTE"

sportieve uitdaging

uat

I?

is dat voor een club ?

De Rijwiel Toer Club "Tuente" is een Denekampse vereniging
die sinds 197
actief is op verschillende gebieden van
de wielersport. Deopricnters waren enthousiaste fietsers
die vonden dat er meer mogelijkheden waren dan alleen
het wedstrijdfietsen om ontspannend en sportief bezie tè
zijn, In de loop van de jaren bleek dat ze groot gelijk
hadden I Na een snelle groei heeft de vereniging nu
ongeveer 100 leden en wat ons betreft mogen er nog heel
wat bijkomen.
..

Uat dost de RTC 7
Het doel van de RTC is het bevorderen van het toerfietsen.
Dat bete kent in elk geval dat we zoveel mogelijk zelf op
de f iets zitten, l/anaf eind februari tot eind oktober
word t er in clubverband gefietst. Dat gebeurt altijd op
zond agoc htend, van 1G tot ongeveer 12 uur. Bovendien
word t er tijdens de zomeEtijd ook op woensdagavond
§e f i etst
Deze toe hten z
besl ist y = B n wedstrijden 1 De Bedoeling
is d at e r groe psge wijs ger ede n wordt, waarbij iedereen
een groe oje ka n vi nden om in een voor hem of haar passend
spor tief tempo mee te draa ien •
IMaas t de ze wek e lij kse hoof dm o ot van ons programma zijn
er n eg a ndere acti vite iten . Z o houden we enkele tochten
die ook voor a nder e ve reni gin gen toegankelijk zijn, we
neme n de el aan toe hten in bin nen- en buitenland (b.v, de
Elfs tede ntocht , of Lui k-Ba ste naken-Luik), en 's winters
zijn er voor d e li ef ha bber s 2 crosstoertochten,
l/an al d eze ac tiui teit en w ord en leden op de hoogte gehoud en d oor ee n in f orm atie bul letin dat zeer geregeld uitkomt
Uie kan

lid worden,

en

kost het ?

Het lidmaatschap staat open voor iedereen van 14 jaar en
ouder. De kosten er van zijn niet zo hoog
jeugdleden
(14 tot 18 jaar) betalen ƒ
per jaar, vanaf 18 jaar
betaal je ƒ
. Als je veel tochten bij andere clubs xi
rijdt, heb je een toerboakje nodig; dat kost je ƒ
per
jaar.
l/erder ben je verplicht om bij clubactiviteiten in
clnjbkleding te verschijnen; clubtrui + trainingsjack kosten
samen ƒ
.
En natuurlijk kost een racefiets ook geld,
maar dat is een zaak dia alleen jezelf aangaat.
Mog één ding: jeugdleden hebben uitdrukkelijk de toestemming
van de ouders nodig om lid te kunnen worden I

Hoe uorrj je lid ?
Lid uorden is heel eenvoudig: je vdilt de lidmaatschapskaart
en de bankmachtiging hieronder in en ja stuurt die naar de
secretaris, 'ianaf de ontvangst van die papieren ben je offcieel
lid.
Ueet je nog niet zeker of je lid uilt uorden ? Qok dan is de
oplossing eenvoudig: kom eens oo zondagmorgen 10 uur (niet
later J) naar ons startpunt bij Hotel ',Dolce" en fiets mee J
Na een paar ueken tdBMst ueet je dan uel of fietsen een sport
voor jou is
En verder . . .
Natuurlijk staat lang niet alles over onze vereniging hier op
papier, \ioor alle vragen die je nog hebt, kun je je richten
tot een van de leden van ons bestuur:
-Hohan Busscher, Clolendijk 3, tel.
-Gerard Egberink, De Karekiet 10, tel. 2385
-Ton van Deth, Cliviastraat 14, tel. 3165
-Herman Leferibk, Oude Gaarden 1, tel. 3156
-Gerard Meijer, Mr. Eerninkstraat 4, tel. 1342
-Thijs Ueststrate, Peterskamplaan 28, Oldenzaal,
tel. 05410-11120.

voorzitter
secretaris
penningmeester

RXC.

Rijwiel Toer Club 'Twente'

TWENTS

24 augustus 1979.

WAARDE FIETSLIEFHEBBER,
Wij zijn blij U te kunnen begroeten als actieve toerrijder
en hopen dat U zich thuisvoelt bij de leden van onze
vereni ging.
TER INFORMATIE willen wij U gaarne enkele mededelingen doen:
+++

+++

+++
+++
+++

De R.T.C. Twente bestaat nu ongeveer twee jaar en heeft
momenteel + 65 betalende leden. Zij heeft zich dit jaar
aangesloten bij de Nederlandse Rijwiel Toer Unie.
Er wordt gedurende het seizoen meestal twee keer per week
gefietst t.w. op zondagmorgen en woensdagavond.
Vertrektijden: zondagmorgen om 10.00 uur bij Hotel Dolce
en woensdagavond om 19.00 uur bij rijwielhandel Kamphuis.
De vereniging organiseert een aantal fietstochten per jaar,
waaronder de Denekamper Ri jwiel driedaagse, die begeleid
worden door een volgauto.
Ook wordt vanuit de vereniging deelgenomen aan andere fietstochten georganiseerd door andere verenigingen in den lande.
Voor bijzondere mededelingen kunt U het mededelingenkastje
raadplegen dat bij Rijwielhandel Kamphuis is opgehangen in
de gang.

HOE KUNT U LID WORDEN VAN DEZE VERENIGING?
Door overboeking van ƒ 15,00 per jaar of het resterende aantal
maanden van het lopende jaar x ƒ 1,25 op rekeningnummer
59.57.22.768 t.n.v. R.T.C.TWENTE p/a A. van Deth, Cliviastraat 14,
7591 XK DENEKAMP en door tevens onderstaande strook in te leveren
bij A. van Deth of bij Theo Meijer, tel, 05413 - 2739,
Ondergetekende:

#

Adres:

Postcode:

Geboortedatum:

Man/Vrouw

Roepnaam:
Woonpl . : _

Telefoonnr.:

I ^

meld zich aan als lid van de Rijwiel Toer Club Twente met ingang
van (maand en jaar)
#, en verplicht zich hiermede
de geldende contributie te voldoen.
Handteken ing;

Datum:

WEBSITE

DE NEDERLANDSE TOERFIETS UNIE (NTFU)

Op de website van RTC Twente (www.rictwenle.nl)
treft u informatie over RTC Twente aan met een
algemeen karakter, zoals informatie over RTC Twente,
informatie over de verzekering, lidmaatschap,
gedragsregels, etc.

De Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) is de
overkoepelende organisatie van vrijwel alle (450)
toerfietsverenigingen in Nederland. De NTFU beoogt de
belangen van de aangesloten verenigingen te
behartigen met als doel om het toerfietsen (zowel sport
als recreatie) optimaal te kunnen beoefenen.

Ook vindt u op de site een 'archief' met daarin de
edities van Wielcontact die periodiek verschijnen en
artikelen/verslagen geschreven door leden. Bovendien
kunt op de site vragen stellen aan c.q. overleg voeren
met andere leden van RTC Twente.

De NTFU is nationaal als sportbond aangesloten bij de
NOC*NSF en internationaal bij de Alliance International
de Tourisme.

REGIONAAL OVERLEG NOORDOOST TWENTE
FIETSSPORT MAGAZINE (FSM)
Het blad FietsSport Magazine (FSM) wordt uitgeven
door de NTFU en verschijnt vijf keer per jaar. Het blad
bevat informatie en artikelen over de NTFU, de
aangesloten toerfietsverenigingen en het toerfietsen in
ruime zin. FietsSport Magazine (FSM) wordt gratis
toegezonden aan elk lid van RTC Twente.

TOERFIETS
EVENEMENTEN
PROGRAMMA (TER)
Het (T)oerfiets(E)venementen(P)rogramma wordt
jaarlijks opgesteld en uitgeven door de NTFU. In het
(T)oerfiets(E)venementen(P)rogramma staan alle
toerfietstochten en -meerdaagsen vermeld, die jaarlijks
in Nederland worden georganiseerd. Bovendien bevat
het (T)oerfiets(E)venementen (P)rogramma informatie
over de aangesloten verenigingen en het
verzekeringspakket van de NTFU. Het (T)oerfiets
(E)venementen(P)rogramma verschijnt jaarlijks in
februari. Elk lid van RTC Twente ontvangt een
exemplaar.

In Noordoost Twente werken elf toerfietsverenigingen
samen: OWC Oldenzaal, RTC Twente uit Denekamp,
RTC Hengelo, WTC Tubbergen, WTC Geesteren, LWC
Losser, EWV Het Oosten uit Enschede, WV Lonneker,
ATV Ruiten Drie uit Almelo, De Twickeltrappers uit
Delden en WV De Lutte. Zij vormen samen het
Regionaal Overleg Noordoost Twente.
De verenigingen komen twee keer per jaar bijeen voor
overleg over de samenstelling van de jaarlijkse
toerfietskalender in de regio en voor overleg over het
verantwoord laten plaatsvinden van het veldtoerfietsen
in natuurgebieden. Het laatstgenoemde overleg vindt
plaats in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers
van Staatsbosbeheer, het Landschap Overijssel en
Natuurmonumenten en particuliere terreineigenaren.

WIELCONTACT
Wielcontact is het cluborgaan van RTC Twente. In
Wielcontact staan aankondigingen, overzichten, korte
artikelen, nieuws en andere actuele zaken.
Wielcontact wordt minimaal zes keer per jaar aan elk
lid van RTC Twente toegezonden.

RTC TWENTE
RTC Twente staat voor (R)ijwiel(T)oer(C)lub Twente. De
vereniging stelt zich ten doel om de recreatieve fietssport
te beoefenen en te bevorderen in de meest ruime zin.
RTC Twente is gevestigd in Denekamp en opgericht op
24 april 1978.
De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse
Toerfiets Unie (NTFU) en het Regionaal Overleg
Noordoost. Op 1 januari 2001 telde RTC Twente 230
leden.
RTC Twente is 's zomers en 's winters actief. Het
zomerprogramma voorziet onder meer in tal van
clubritten (in 4 groepen), eigen toertochten en (in
samenwerking met de plaatselijke WV) de Euregio Fiets4-daagse. In de winter is RTC Twente toonaangevend 'in
het veld'. De twee veldtoertochten die de club jaarlijks
organiseert, genieten een grote bekendheid en trekken
een groot aantal deelnemers.
RTC Twente wordt gesponsord door Smithuis Bakkerijen
B.V. in Oldenzaal.

KLEDING

CLUBRITTEN

RTC Twente beschikt over eigen clubkleding. De set
dubkleding bestaat uit een shirt korte mouw, shirt
lange mouw met rits, een winterjack (strak model), een
winterjack (ruim model), een korte broek, een lange
broek en een regenjack. Op de kleding staan het logo
van RTC Twente vermeld en de naam Pré Pain, één van
de bakkerijen van de clubsponsor Smithuis Bakkerijen.

In het zomerseizoen (maart-september) en het
winterseizoen (oktober-februari) worden de eigen
clubritten in vier groepen ingedeeld. Elke groep heeft
zijn eigen karakteristiek.

Leden van RTC Twente zijn verplicht de kleding te
dragen tijden clubritten en toertochten.

De beginnende fietser wordt geadviseerd te beginnen
in groep 4. De gemiddelde snelheid van deze groep
bedraagt 25-30 km. per uur en de gemiddelde afstand
50 a 60 km. Groep 4 start in de zomer en in de winter
elke zondagmorgen om 9.30 uur en in de zomer elke
woensdagavond om 19.00 uur (in april, in de tweede
helft van augustus en in september om 18.30 uur).

AANMELDINGSFORMULIER

Naam
Voorletters
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats

EIGEN KALENDER
RTC Twente stelt jaarlijks een eigen toerfietskalender
op. In deze toerfietskalender staan alle clubritten en
toerfietsevenementen vermeld, die jaarlijks in
Denekamp en nabije omgeving worden georganiseerd.

De vorming van de groepen vindt naar eigen inzicht
vóór het vertrek (Marktplein Denekamp) plaats.

Geboortedatum
LIDMAATSCHAP

EIGEN TOERFIETSEVENEMENTEN

U kunt lid worden van RTC Twente door het
aanmeldingsformulier in te vullen dat u in deze folder
aantreft en te sturen naar het secretariaat van RTC
Twente (Hans Stokkelaar, De Wulp 5, 7591 LM
Denekamp). Ook kunt u het aanmeldingsformulier
invullen en verzenden dat u vindt op de website van
RTC Twente {www.rtctwente.nl).

RTC Twente is (mede) organisator van een zestal
toerfietsevementen . Deze evenementen worden
jaarlijks aangemeld bij de NTFU en opgenomen in het
(T)oerfiets(E)venementen (P)rogramma en de
toerfietskalender van RTC Twente.

De contributie bedraagt ƒ 67 (30,40 Euro) per jaar voor
leden van 15 jaar en ouder en ƒ 57 (25,85 Euro) voor
leden jonger dan 16 jaar of 65 jaar en ouder. De inning
van de contributie geschiedt automatisch via de bank in
het voorjaar.

De kalender verschijnt jaarlijks in februari en biedt een
overzicht gedurende de periode 1 maart (start
wegseizoen) tot en met 28/29 februari van het
daaropvolgende jaar (einde winterseizoen).

Telefoon

Banknummer

Hij/Zij verklaart zich te zullen houden aan de regels en
richtlijnen zoals vermeld in de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement
Hij/Zij machtigt de penningmeester de jaarlijkse
contributie automatisch te innen.

Handtekening

Dit formulier sturen aan :
Naam tocht
Tour de Pré Pain
Twentse Rabotoertocht
Euregio Fiets-4-daagse
Euregiotocht
Rabo Köttelpeer'n Classic
KS Siemerink Classic

Wanneer
April
Juni
Augustus
September
November
December

Km.
100
110
40/60/100
111
30/50
45

Het lidmaatschap geeft onder meer recht op gratis
deelname aan alle door de vereniging georganiseerde
evenementen. Na aanmelding ontvangt u van het
secretariaat een informatiegids. In deze gids staat
algemene informatie over de verzekering, de
clubkleding, de gedragsregels, het bestuur, de
ledenvergadering, het Huishoudelijke Reglement, etc.

Hans Stokkelaar,
De Wulp 5,
7591 LM Denekamp.

T 0541-353265
E stokkelaar@introweb.nl

