WIELCONTACT 1993, NUMMER 4

JULI-AUGUSTUS 1993

CLUBWEEKEND
Ieder RTC-lid heeft inmiddels een schrijven ontvangen over het clubweekend op zaterdag 18 en zondag 19 september in Zuid-Limburg. Afstanden op zaterdag: 30 en 50 km voor ATB, 90 en 160 km. voor toerfietsers; op zondag 30 en 50 ATB, 70 en 120 km. voor toerfietsers.
Het is de bedoeling om je deelname vóór 23 juli a.s. kenbaar te maken
door het toegezonden aanmeldingsformulier in te leveren bij of toe te
sturen aan Henri Grunder, Vondellaan 15, Oldenzaal of Martin Kolbrink,
Spittendijk 47, Denekamp of Teun van Deth, Cliviastraat 14, Denekamp.
Wil je gebruik maken van de mogelijkheid een caravan te huren op het
nabijgelegen kampeerterrein 'Mooi Bemelen' (eventueel samen met andere
deelnemers), resreveer dan tijdig door het toegezonden reserveringsformulier rechtstreeks te sturen naar de campingbeheerder (Gasthuisstraat 3, 62 68 NN Bemelen).
Het vervoer naar Bemelen moet je zelf regelen. Lukt dat niet, neem dan
kontakt op met een van bovenstaande personen, want inmiddels is onze
nieuwe aanhanger in gebruik genomen, waarop plaats is voor tenminste
acht fietsen!
Deelname staat open voor
eventueel (hun) kinderen.

leden,

hun partner,

De belangstelling voor het clubweekend is groot

vriend,

vriendin en

i i i i i t
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HOLTERBERG
Holterberg-liefhebbers opgelet! Op zondag 29 augustus fietsen we naar
de Holterberg. Vanuit Denekamp. Vertrek vanaf café Marktzicht om 9.30
uur (gebruikelijk tijdstip!)
EUREGIO-TOUR NORDHORN
Op zondag 5 september nemen we (wederom) deel aan de Euregio-tour in
Nordhorn. Afstand 111 km. Vertrek om 8.00 uur vanaf café Marktzicht.
12

Zomaar een dagje jezelf
verwennen en genieten van zon
en buitenleven. Alleen of met z'n
tweeën de omgeving ontdekken.
Neem zo'n lichtlopende
sportieve Gazelle toerfiets. Niet
f alleen voor de korte stukjes, maar
ook voor die extra kilometers.

Gazelle maakt fietsen leuker!
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SEPTEMBER-OKTOBER 1993

CLUBWEEKEND
Inmiddels hebben zich ruim 70 personen aangemeld voor het clubweekend
= or, + amKör
i „ Zu i d-L imburg. Wil
je (als
op zaterdag 18 en zondag 19 september
nog) mee, zorg dan dat je op zaterdag 18
september in Limburg bent. We
■u oc^tember
verblijven op camping Mooi Bemelen, Gasthuisstraat 3, 6268 NN Bemelen,
telefoon 04407-1321. Je overnachting dien je zelf te regelen. De
meesten hebben een caravan gehuurd op de camping (6 personen vanaf f
130,- per weekend), enkelen kamperen.
Afstanden op
toer fietsers;

zaterdag: 30 en 50 km voor ATB, 90 en 160 km. voor
op zondag 30 en 50 ATB, 70 en 120 km. voor toer fietsers.

Ook het vervoer naar Bemelen moet je zelf regelen. Lukt dat niet, neem
dan kontakt op met Gerard Meijer, want hij rijdt met onze nieuwe
aanhanger, waarop plaats is voor tenminste acht fietsen!
Deelname staat open voor
eventueel (hun) kinderen.

leden,

hun

partner,

vriend,

vriendin

SECRETARIS
Op de ledenvergadering
kenbaar gemaakt dat hij
beë i nd i gen.

van 19 februari
zijn f unk t i e als

1993 heeft Wi I lem
secretaris van RTC

St i pdonk
wenst te

Het bestuur roept leden op om Wi I lem op te volgen. Belangstel lenden
kunnen zich vóór 1 november a.s. aanmelden bij één van de leden van
het bestuur
(Jan Goossink,
Willem Stipdonk, Richard Hagel, Herman
Leferink, Gerard Meijer). Voordat je je kandidaat stelt
lijkt het
raadzaam eerst te gaan praten met Willem Stipdonk, zodat je een beeld
krijgt van de werkzaamheden en het tijdsbeslag die de funktie van
secretaris met zich meebrengt.
De kandidaten zullen worden voorgedragen aan de ledenvergadering in
januari/februari
1994.
Op
die
ledenvergadering zal
vervolgens
de
secretaris worden gekozen. De gekozen kandidaat zal daarna gedurende
1994 door Willem worden ingewerkt. Uiterlijk 1 Januari 1995 zal Willem
zijn funktie overdragen.
Het best uur

Zomaar een dagje jezelf
verwennen en genieten van zon
en buitenleven. Alleen of met z'n
tweeën de omgeving ontdekken.
W*Neem zo'n lichtlopende
sportieve Gazelle toerfiets. Niet
alleen voor de korte stukjes, maar
ook voor die extra kilometers.

Gazelle maakt fietsen leuker!

cJ2
Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

M15
EEN WEEKEND ZUID-LIMBURG,
Vrijdagavond was het verzamelen geblazen op camping Mooi-BemeI en. Na
enige we I komst drankjes deelde Jan de broodjes uit en de groepen in. We
gingen naar de ons toegewezen sta-caravan, die er gelukkig ook stond
en moesten daar in het donker ons kwartier maken.
Don Leo en Hanco hadden zich reeds te ruste gelegd, maar we hoorden
ook Theo Meyer's stem, maar we konden hem niet vinden. Toen bleek de
stem uit de bergkast te komen. Althans dat dachten wij. Maar het
kleine peeskamertje bleek een slaapkamer te zijn. Afijn, wij even naar
buiten om onze lachspieren te trainen. Maar deze raakten overtraind,
toen we hoorden dat Benno op de Ie verdieping van het kamertje moest
slapen.

De volgende morgen, ontbijtje.
Iedereen had van al les en niks bij
zich. Zelfs eieren en geen brood. Om negen uur verzamelen. 9.15 uur
vertrek. 9.30 uur Hanco vliegt
uit de bocht. 9.35 uur 30 koeien
versperren de weg. 9.45 uur toch nog bij het startpunt in St . Geertrui d.
We spraken 2 groepen af. De grootste groep zou 160 km rijden,
kleinste groep 90. Maar in de praktijk reden we in 3 groepen:
Groep I.
Aanvoerder, kon taktpersoon en enig lid H.v.d.H.
Groep II.
De grootste groep minus één.
Groep III.
Een 2x2 persoonskwart et (die toch ook zeker de
culinaire kwaliteiten van Limburg wilde leren).

de

We zijn de dag goed doorgekomen. Veel
klimmen en veel dalen. De
moeilijkheid is toch het ritme in de beklimmingen te vinden. Je bent
hier zo gewend om snel en hard de bult op te vl iegen, maar dat is daar
wel even anders. Veel spelen met de versnel I ing. Jezelf oppeppen, vlug
en te snel ademen. De pijn in de bovenbeenspieren. Dingen tegenkomen
en voelen waar je hier in Twente geen benul van hebt, maar bovenal
genieten van het prachtige landschap, het schitterende weer en het
ontspannen fietsen.
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SPECIALIST IN:

•
•
•
•

Sport
Race
ATB
Triatlon
ATB VERHUUR

DEALER VAN:

•
•
•
•
•
•

Cannondale
Trek
Panasonic
Dawes
Zullo
Pinarello

SPONSOR VAN HET
N A S O M I e
B - T E A M

FIETSENWINKEL

USSCHER
Oldenzaalsestraat 340 7523 AJ Enschede tel: 053 - 358219, fax: 053 ■ 340001

Bekende klanken als de Gulpener berg, de Cauwberg, Vaals Margraten,
Mechelen,
maar
ook
onbekende
gehuchten
als
Partij,
Reijmerstok,
Hoogcruts, Honthem, verpletterden we onder onze wielen.
Hoed af voor onze Johnny Baks tijdens deze dag. Geen pech gehad en om
drie uur waren we terug bij de finish. Hier bleek dat de lange solovlucht van H.v.d.H. geslaagd was.
Maar dan groep II.
Deze had de pech dat 'Hanco Manco'
(zonder zijn
boerenzakdoek, zijn ge Iukszakdoek)
deel
uitmaakte van het geheel
en
dat Gerard Meijer meereed. Hoewel hij dat zelf niet wist. Uiteindelijk
bleek dat ze maar 80 km gefietst hadden. Jammer.
's-Middags even lekker rozig worden in de caravan en om 18.00 uur,
besloten we toch maar naar Valkenburg te gaan, waar Hanco zijn manco
weer aanvulde,
bij een glaasje Valkenburgs Wit. Het eten was vooral
veel
lachen,
vooral
om "Den Du I"
van
een
ober.
Wij
moesten
zelf
opschrijven wat we
gegeten
hadden.
Later
nog even
een afzakkertje
gedronken.
René wilde naar een rustig café,
dus gingen we naar een
café met
life-music, waar de zanger diverse artiesten probeerde te
imiteren, wat soms lukte. Maar een keer zong hij een liedje met de
tekst van Bennie Nijman op de melodie van een kraker van Corry Konings
(toch wel gezellig, hè René, achteraf gezien).
Toen terug naar de camping, nog een afzakkertje in een donkerbruin tot
zwart café genomen en lekker slapen. Om ongeveer 2 a 3 uur xs-nachts
wakker geschrokken door een stel alcoholische aso's. Blijkbaar ook uit
Denekamp. Een dissonant tijdens het weekend.
Zondagmorgen. Schitterend weer. De zon scheen, de vooruitzichten waren
schitterend, leder krijgt wat hem toe komt, zullen we maar zeggen. Na
een stevig ontbijt, de fietskleding weer aan, sommigen hadden nog wat
muësl i-repen voor onderweg bij zich, anderen niet.
Een
Dat
door
(de
naar

enkeling reed nog snel even een trainingsrondje over de camping.
had hij beter niet kunnen doen. Voortaan zal hij als Ad Platvoet
het leven gaan. Bij de kantine werd afscheid genomen van B.Bouma
pechvogel, volgende keer beter, misschien in Friesland)
en snel
de start, zonder pech.

We startten aanvankelijk weer in drie groepen. Alleen groep III was
iets groter geworden, maar we zouden allen de 70 km doen. Na 2 km deed
Ad Platvoet zijn naam eer aan. Gedurende deze dagen dachten sommigen
co I I ega-f i etsers dat de RTC een club van bermtoeristen was, want ja
wisten hun veel. We stonden ook te pas en te onpas langs de kant van
de weg te eten, te drinken, te praten, bloemen water te geven, kadetjes naar binnen werkend. De organisatie had het perfect geregeld. De
pijlen van de vorige dag 180 graden andersom en zie je hebt de route
voor deze zondag. Als Johnny dat ook had gedaan, had hij twee dagen op
kop gef i etst!
Op sommige plekken echter toch nog een verrassing: bv. de Keuterberg.
Enorm steil, lang, maar zeer enerverend. Arme Martin, hij had iedereen
van advies gediend
i.v.m.
verzet en trok zijn commandeur eraf
(van
zijn fiets hoor). Hij had verder een zware dag met maar twee verzetj es.
Hanco heeft ook betere tijden gekend, vooral na de Keuterberg en ik
zelf vond de beklimming zo mooi,
dat
ik
zelfs nog een stukje heb
gelopen. Niet omdat het zwaar was hoor, maar ja, je kunt ook niet
alles tegelijk.
In Wijlre, dat beroemd is vanwege zijn Brand, trac-

teerden we ons op koffie met vlaai. Vreemd dat
in Limburg al het
horeca-personeeI dezelfde tongval heeft als onze burgemeester.
(What a coïnc i dence! ) . Naar het scheen was H.v.d.H. weer een lange
solovlucht bezig, en daardoor miste hij deze ravitai I I ering, jammer
want het was er eentje van de club!
Ons mergel steent je hadden we verdiend (en ook al betaald dus) en we
zagen onze ATB-ers ook terug. Op de camping lagen de dames in de zon.
Moe van het winkelen in Gulpen.
Voor Gerard Meijer bleek nog veel werk te doen, want de vreemd gevormde kleiklompen bleken ATB-fietsen te zijn.
Voor ons echter zat het weekend erop,
de Tolbult over en op naar Denekamp.

nog 285 km

Iedereen die aan dit weekend heeft meegeholpen
har te I i j k bedankt .

en ook

Hans Stokkelaar
PS. Heeft

iemand H.v.d. H.

in

onlangs nog weer gezien?

de auto,

dan

nog

de organisatoren
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