ZONDAG 14 OKTOBER 2018: HARM

TAKKE ATB-TOCHT

Ook in 2018 organiseert de WTC weer een volledig uitgepijlde grensoverschrijdende
veldtoertocht. Deze keer onder een nieuwe naam namelijk de HARM TAKKE ATB-tocht.
Er zijn twee routes uitgezet, één van 38 km. en een langere route van 55 km.
Vorig jaar waren er, bij prachtig fietsweer, liefst meer dan 400 deelnemers die unaniem
enthousiast waren over de uitgezette routes.
De routes van 2018 wijken weinig af van die van vorig jaar. Ze gaan voor een groot deel over
Duits grondgebied door bossen en landerijen van particuliere grondeigenaren.
Via Schuttenstein gaan de routes richting Isselburg en de Anholter Schweiz en de meertjes bij
Krupop.
Even later is er op een boerenerf een pauzeplek waar drinken en wat eten wordt aangeboden,
tevens is er de mogelijkheid tot een toiletbezoek. Ook staat hier Harm Takke Tweewielers met
een servicestand.
Na deze pauze komt na een paar honderd meter de splitsing. De 38 km. gaat via Anholt naar
de Regniet, de 55 km. gaat via de groene grens naar het Landfort en daarna naar Engbergen
waar meerdere klimmetjes moeten worden overwonnen.
Na de Regniet komen beide routes weer samen en gaat het richting de Aa-strang naar het
Breedenbroekse bos. Daarna is het nog maar een paar kilometers naar de kantine van SVD.
Voor de fanatieke fietsers zijn een drietal Strava segmenten aangegeven, dus ga voor die
KOM of QOM.
Deze tocht kan alleen maar georganiseerd worden dankzij de eenmalige toestemming van
particuliere landeigenaren zoals de Fürst van Salm-Salm en een aantal agrarische bedrijven.
Uiteraard is de organisatie deze eigenaren daarvoor veel dank verschuldigd.
De starttijden zijn van 8.30 uur tot 10.00 uur bij de kantine van de voetbalclub SVD aan de
Europastraat 4 in Dinxperlo. Er is voldoende en gratis parkeergelegenheid bij de parkeerplaats
van de voetbalclub DZSV.
Deze tocht is niet geschikt voor gewone fietsers of e-bikes.
Bij problemen onderweg kan altijd het noodnummer van de WTC Dinxperlo worden gebeld :
0625379305
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 , voor NTFU-leden € 4,00.
Verzorging, technische ondersteuning door Harm Takke Tweewielers, EHBO, ophaalauto,
aan alles is gedacht.

Uiteraard kan de ATB na afloop van de tocht worden afgespoten, en eveneens is er een
douchegelegenheid.

