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Geachte heer, mevrouw, 
 
De twee Drentse klassiekers, te weten de Drentse Fiets4daagse en de Superprestige gaan intensiever 
samenwerken. Dat doen wij onder de naam "Drentse Klassiekers".  
 
Graag stellen wij ons voor: 
De Drentse Fiets4Daagse organiseert dit jaar voor de 54e keer een prachtige fietsbelevenis vanuit 
zeven startplaatsen. Fietsen is een feestje! Er kan zowel 1, 2, 3 als 4 dagen gefietst worden. Sinds 
2017 heeft het evenement een grote verandering in positionering en huisstijl ondergaan. Wij 
verkopen Drenthe! 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit: 
Jan Broertjes, voorzitter 
(mw.) Jos Kasten, secretaris 
Agnes Meekhof, penningmeester 
Herman Koobs, algemeen bestuurslid 
 
De Superprestige Veldrit in Gieten (georganiseerd door Stichting Wieler Promotion Oostermoer) 
wordt in 2019 voor de 44e keer georganiseerd. Het evenement heeft haar bekendheid inmiddels 
verworven in binnen- en buitenland. Alle toprenners/rensters komen graag naar Gieten evenals het 
massale publiek en de media. De wedstrijden voor vrouwen en mannen-elite worden in België en 
Nederland live op tv uitgezonden (o.a. ook via RTV Drenthe). Het afgelopen jaar ca. 2,5 miljoen 
kijkers, mede waardoor de publicitaire waarde van het evenement voor Drenthe / Aa en Hunze 
groot is. 
Het dagelijks bestuur bestaat uit: 
Ivo Berghuis, voorzitter 
Jantienus Warners, secretaris 
Lambert Folkers, penningmeester 
 
 



Tijdens het maken van de periodieke krant Opfietse, waarvan de Provincie Drenthe de aanjager is, 
hebben de Drentse Klassiekers elkaar gevonden. Dit heeft als resultaat gehad dat zij vanaf heden 
periodiek bijpraten om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen van de werkzaamheden 
en projecten die lopen. Daarnaast wordt er op het gebied van social media en pr nauwer 
samengewerkt door gebruik te maken van elkaars kanalen, doelgroepen, het delen van vrijwilligers 
en materialen. Ook zijn er eerste stappen gezet tot gezamenlijke inkoop, daar waar mogelijk.  
Met deze verstevigde samenwerking willen de Drentse Klassiekers de evenementen 
toekomstbestendiger maken en waarborgen in het grote aanbod van evenementen dat er is.  
 
Beide evenementen waarborgen sinds jaar en dag het authentieke Drentse oergevoel. In de 
afgelopen vier jaren hebben wij een omslag gemaakt in onze propositie binnen Drenthe. Wij zijn 
Drenthe gaan verkopen, in samenwerking met diverse partners. In goed overleg met de provincie 
stemmen wij af hoe en wat we communiceren en doen. Dit heeft geresulteerd in forse revenuen 
jaarrond in de gehele provincie. Alleen al een fietser van de Regiobank Drentse Fiets4Daagse geeft 
ruim 25 euro uit tijdens een herhaalbezoek in onze prachtige provincie!   
 
Wij zien dat er steeds meer evenementen bijkomen, wat zorgt voor een aantrekkelijker Drenthe. 
Onze zorg zit in de verdeling van de Provinciale gelden. Veel zogeheten eendagsvliegen/ initiatieven 
krijgen veel energie en gelden toebedeeld. Waarbij ons inziens de Drentse Klassiekers steeds harder 
moeten roepen om een steeds kleiner stukje van de taart die verdeeld wordt.  
 
Wij vragen daarom uw blijvende aandacht en middelen voor deze oeroude Drentse Klassiekers, die 
niet vergeten mogen worden. Graag nodigen wij u uit om samen in gesprek te gaan, u kunt een 
afspraak maken via Jantienus Warners j.warners46@ziggo.nl / 06- 53 74 14 75 of ondergetekende 
mail@metjos.com / 06- 48 64 84 14.  
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de Superprestige,  
 
 
(Mw.) Jos Kasten    
Secretaris Drentse Fiets4Daagse  
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