Beste ROCH-leden en speciale ROCH-relaties,
Dit is een oproep voor de Kastelentocht, zondag 18 augustus, locatie huis Doorn te Doorn.
Maar eerst even uitleg waar dit omgaat.

Evenement van de Vereniging Stichtse Aanspanning Doorn.
Al 53 jaar wordt er bij Huis Doorn door de “Vereniging de Stichtse Aanspanning Doorn”
een kastelentocht georganiseerd voor koetsiers met hun mooiste authentieke rijtuigen en
hun beste paarden.

Oorspronkelijk namen alleen koetsen aan dit evenement deel. Echter net als in de
Oldtimerwereld, krimpt het leden- en deelnemersbestand. Dit is voor een belangrijk deel
te wijten aan de vergrijzing. Jongeren voelen zich minder aangetrokken tot dit soort clubs
en evenementen. De Koetsentocht heeft hier ook mee te maken en wel dusdanig, dat het
deelnemersveld van zo’n 300 is teruggelopen naar ongeveer 35.
Om deze dag toch succesvol te maken heeft de organisatie besloten om samen te werken
met een oldtimerclub. Uitgangspunt daarbij zijn de wat chiquere auto’s, die ook in
“Koninklijke kringen” gebruikt worden. “De Mascotte”, de club van Rolls Royce eigenaren,
had de eer aan deze nieuwe opzet voor het eerst invulling te geven.
Voor dit jaar kwam de ROCH in beeld. In navolging van “De Mascotte” zal de kastelentocht
2019 dit jaar in het teken staan van 100 jaar Rover. Ons is gevraagd de nadruk te leggen
op de “Koninklijke” Rovers waaronder de P5 en P6 maar ook om een volledig beeld te
leveren van 100 jaar Rover. In tegenstelling tot de algemene tendens, waarbij de oudere
Rovers minder zichtbaar worden nu een oproep aan eigenaren van Rover P-modellen om
zich in grote getale voor dit evenement aan te melden.
De organisatie van de Kastelentocht heeft ons gevraagd een 40-tal Rovers te leveren
waarbij de nadruk zal liggen op de oudere P-modellen, uiteraard aangevuld met jongere
Rovers om een volledig beeld van 100 jaar Rover te kunnen aanbieden.
OPROEP.
Het bestuur verzoekt u vriendelijk maar dringend, om u zo spoedig als mogelijk met uw
P2, P3, P4, maar vooral ook met uw P5 en P6 aan te melden.
Het ligt in de bedoeling een boekje samen te stellen met een beknopte omschrijving van
de deelnemende auto’s. Deze auto’s worden opgesteld op het grote U-vormig voetpad voor
de Hoofdingang van het Huis Doorn, langs de Orangerie. Meldt U aan! Het gaat een
onvergetelijk evenement worden, waarmee we de ROCH en onze geliefd merk weer eens
op een unieke wijze op de kaart kunnen zetten. Op het terrein worden 3-4.000 bezoekers
verwacht, langs de route niet minder dan zo’n 20.000 belangstellenden.
Op een andere plek bij de Orangerie willen wij verder in het kader van “100 jaar” ROVER,
een overzicht van alle andere modellen opstellen. Hoeveel we er daarvan kwijt kunnen
weten wij niet, maar wij willen proberen, iedereen die het leuk vindt om mee te doen met
zijn Rover, een plekje te geven. Dus ook voor de eigenaren van alle Rovers vanaf de P6,
meldt u aan! Wat ons betreft hoe meer hoe beter.
Er worden op deze dag voor de Koetsen een tweetal rondritten georganiseerd. Omdat wij
als Roverrijders ook graag rijden met onze auto’s, is er voor de ROCH deelnemers een
toertocht van circa 30 km uitgezet. Zo blijven wij binnen de daarvoor beschikbare tijd van
het dagprogramma. Deze rit vertrekt om ca. 10.15 uur. Voor 12:00 uur moeten alle Rovers
weer terug zijn bij de Orangerie.
U dient er rekening mee houden dat deze dag vroeg begint. Tussen 08.15 uur en 09.15
uur wordt u verwacht op een verzamel locatie in de buurt van Doorn.
De ROCH draagt de evenementkosten voor deelnemende auto’s. U bent er toch ook bij?
Aanmelden bij : evenementen@roverclub.nl
Hans Plas

: 06 54 66 89 66

Met vriendelijke groet,
Richard Lezer,
voorzitter,
namens het bestuur en evenementen coördinator.

