
          
De Zeeland Refinery Toer Club organiseert, 

 

 
 

 

 
 

Wat          : Mountainbiken, Fietsen, Lopen, Wandelen, Nordic & Toeren  

Wanneer  : 8 t/m 10 oktober 2021 

Waar       : In Overijssel, te weten in de Wolfskuil, nabij Ommen. 

Wieviel    : €60,- pp voor leden en €70,- voor niet leden (1 introducé per lid) 

 

 
De Zeeland Refinery Toer Club (ZRTC) organiseert wederom een “Sallands Offensief”! Wederom Overijssel dus! 
Want ook daar kan je mooi Mountainbiken op en ronde de Lemeler- en Archemerberg, voor de wegliefhebbers is de Col du Vam 
dicht in de buurt want op 40km van ons verblijf is deze bijzondere col te vinden. https://opfietseindrenthe.nl/thema/vamberg/ . 
Ook wandelaars kunnen daar aan hun gerief komen  
Midden in het bos, vlakbij het mooie Ommen in het Vechtdal kun je het vinden. Op de website vindt je meer informatie.  
We verblijven in een blokhut.  https://www.wolfskuil.nl   
De blokhut is voorzien van een goed ingerichte open keuken, al zal de koelkast wel te klein zijn! Een 6-pits gasfornuis en grote 
pannen voor de nasi/macaroni. Een lekkere zithoek met open haard en een muziek installatie EN geen TV!. 
 

     
     
Vrijdag 08 oktober kunnen we vanaf 14:00u officieel terecht in het huis, het plan is, om eerder de auto daar te parkeren en een 
stukje te gaan fietsen in de omgeving. (geïnteresseerde hiervoor kunnen dit aangeven) 
Het is de bedoeling dat een ieder met eigen vervoer komt, carpoolen svp onderling afstemmen. Rond 18:00u gaan we wat eten. 
Om vervolgens ’s avonds onder het genot van een hapje en drankje de plannen voor de rest van het weekend door te nemen. 
 
Kijkend naar eerdere versies zal het programma er verder als volgt uit zien; zaterdag een lange tocht voor zowel racefietsers, 
mountainbikers, randonneurs en wandelaars. Zondag voor alle disciplines nog een (korte) tocht. Maar ook dit jaar zal het thema 
“Vrijheid/Blijheid” zijn, alle suggesties en (positieve) wijzigingen zijn uiteraard welkom, een verblijf tot maandag behoort ook tot 
de mogelijkheden.  
Zondag na evt. tocht en verschoning, de blokhut opruimen. Om rond de middag weer naar huis te gaan. 
Diegene die op tijd thuis willen zijn kunnen dan doorrijden andere willen misschien nog wat in de buurt rondkijken.  
Net als andere jaren zal het eten en drinken in het gebouw voor rekening van de ZRTC zijn, volgens fatsoenlijk gebruik. 
Echter kosten buiten het gebouw, een terrasje en uit eten op zaterdagavond, zijn voor eigen rekening.  
Wat moet jezelf nog meer meenemen naast je fiets en andere gebruikelijke onderwerpen, verder een slaapzak en een 
hoofdkussen(evt. een hoeslaken). Het is verstandig om je eigen voeding/drank mee te nemen voor tijdens de tochten.  
 
Je kunt je inschrijven als ZRTC-lid met (liefst deelnemende) partner, voor maar €60,- p.p. en niet leden €70,- p.p. 
 
Op dit moment kunnen we nog niet zeggen hoeveel mensen er in oktober in de Blokhut mogen vanwege Corona. 
Als er geen beperkingen zijn dan kunnen er 22 personen in de Blokhut. 
 
Meld je aan voor 1 oktober 2021 bij Raymond van Leeuwen (via mail of onderstaande inschrijfstrook) 
Nadat het aantal en de samenstelling van de deelnemers bekend is, zal er in de week voor het weekend een mailing rond 

gestuurd worden, zodat men zelf het een en ander kan bespreken/regelen, zoals samen rijden, fietsvervoer etc. 
 
Voor meer info bel 0113-619114 of mail naar raymond.van-leeuwen@zrefinery.nl  
 
     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

Inschrijfstrook 
Naam Type fiets 

Race MTB Anders 1 Anders 2 

ZRTC-lid:      

Introducé:      

In te vullen door Raymond van Leeuwen Betaald: Cash Bank 
                                                                   (ABN/AMRO:NL71ABNA0624891615, ZRToerclub) 
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