RTC-TWENTE DENEKAMP
organiseert
op donderdag 26 november 1992
in zalencentrum Knippers
Vledderstraat 11
Denekamp
een FORUMAVOND met
GERRIE KNETEMANN
HENNY KUIPER
HERMAN SNOEIJINK
ERWIN NIJBOER
aanvang 20.00 uur
toegang GRATIS

LANGLAUFEN IN HET SAUERLAND
Weet je het nog! Afgelopen winter hadden we alle voorbereidingen getroffen
om naar het Sauerland te gaan om daar te langlaufen of te skiën. Zo'n 50
personen hadden zich aangemeld, maar helaas .... er lag geen sneeuw!
We proberen het opnieuw! Voorlopig plannen we maandag 21, dinsdag 22 of
woensdag 23 december a.s.! Met de bus naar Willingen, Niedersfeld of AltAstenberg en langlaufski's huren in Denekamp (Twents Langlaufcentrum bij
café Wubbenhof) of eigen spullen meenemen! Geschatte kosten per deelnemer:
tussen de 20 en 25 gulden voor de bus en tussen de 10 en 15 gulden voor het
huren van een paar langlaufski's + schoenen.
Heb je belangstelling, laat het dan vóór 1 december a.s. even weten aan
Willem Stipdonk (05410-23098). Het minimum aantal personen bedraagt 45!
WIELERBAAN IN HET HULSBEEK
Gedurende de herfst en de winter kan men op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond gebruik maken van de wielerbaan in 'Het Hulsbeek'. De baan is dan
verlicht van 18.30 uur tot 20.30 uur. Om de kosten van de verlichting te
dekken, wordt een bijdrage gevraagd van ƒ 1,50. Te voldoen aan een van de
aanwezige OWC-leden. Graag met gepast geld!

RECORD AANTAL DEELNEMERS VELDTOERTOCHT
Ruim 325 veldrijders namen op zondag 8 november deel aan onze veldtoertocht. Een record! Vorig jaar bedroeg het aantal deelnemers 245.
De tocht is goed verlopen. De deelnemers waren enthousiast. Onder hen
bevonden zich veldrijders afkomstig uit onder meer Hoogland, Hoogeveen,
IJsselmuiden, Zwolle en Coevorden. Zelfs was er een deelnemer uit het
voormalige Oost-Duitsland.
Geheel nieuw was de idee om van de deelnemers een vrijwillige bijdrage te
vragen voor het onderhoud van de bossen en heidevelden. Niet zonder succes.
De opbrengst bedroeg ƒ 34,20. Het bedrag zal door RTC-Twente worden verdubbeld en worden afgedragen aan de boseigenaren met als doel om de goede
samenwerking op deze manier verder uit te bouwen en nog jaren lang te
kunnen voortzetten.
GROEP 3 NAM OP EIGEN WIJZE AFSCHEID VAN HET WEGSEIZOEN 1992
Het was zondagmorgen kort voor 9.30 uur toen zowel groep 1, 2 als 3 zich
bij Marktzicht melden. Met één groot verschil! De mensen van groep 3
droegen een andere outfit als normaal en werden vergezeld van vrouw en
kinderen. Klokslag half tien kwam Henk Scholten aangereden met huifkar en
tweespan. De bedoeling was nu dat er op een feestelijke (natte) manier
afscheid werd genomen van het zomerseizoen van 1992. Er werd koers gezet
richting restaurant 'De Watermolen' op het Singraven voor een kop koffie
met appelgebak (met slagroom) en voor de kinderen iets anders.
Na deze verademing werd het tijd om te genieten van het Singraven, het
Borgbos. Plotseling konstateerden we met zijn allen dat iedereen 'last'
kreeg van een enorme dorst en vonden we het daarom de hoogste tijd om een
welbesteed bezoek te brengen aan café Wubbenhof, alwaar men zich probeerde
te houden aan de gebruikelijke regels omtrent het nuttigen van diverse
drankjes. Het recept werd enkele keren beproefd, totdat het tijd was
geworden de terugreis te aanvaarden (was gelukkig niet meer zover).
Langs deze weg dank aan het huif karrenverhuurbedrijf HENK SCHOLTEN uit
Beuningen voor de spontane geste. Zeker voor herhaling vatbaar! Theo Perik.
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'Lekker kuieren over de fiets'
DENEKAMP - De wielerliefhebbers moesten het gisteravond in zalencentrum Kippers Denekamp doen zonder
de kreet van de Kneet. Gerrie
Kneteman, bondscoach van
de nationale selectie, had eergisteren al door omstandigheden voor de eer moeten
bedanken voor het forum dat
de rijwieltoerclub Twente uit
Denekamp had belegd. Met
'Kneteriaanse groeten' dat
wel, maar dat was voor de organisatie niet meer dan een
hart onder de riem. Een kniesoor in de zaal echter, die
daar achteraf op lette. De afwezigheid van Kneteman
werd na de pauze door de
aanwezigheid van Rob Harmeling ruimschoots gecompenseerd.
Tot dan waren het de gebruikelijke 'niemendalletjes'
waarmee de overige forumleden de menigte bezighielden. Iedereen kende de typische wieleronderwerpen en
heeft er ook een mening
over, maar wil die maar al te
graag door de kenners laten
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lijk Erik Breukink? De zaal
vroeg. Het forum draaide.

■ Rob Harmelicg
bevestigen. En kenners waren er gisteravond genoeg.
Hennie Kuiper, Herman
Snoeijink en Erwin Nijboer allen Denekamper van geboorte - hadden stuk voor
stuk een hele ris overwinningen dan wel een fikse dosis
ervaring in de bagage. Een
avond voor en door wielrenners. Of, zoals Kuiper het
treffend verwoordde: „Gewoon lekker kuieren over de
fiets".
Over 'knechten' in de
Tour, zoals Erwin Nijboer.

Echt leuk werd het pas met
Rob Harmeling, de Nijverdaller, in dienst van TVM. Hij
nam de jolige rol, die 'de
Kneet' ongetwijfeld was toebedacht, met verve over.
Over wielerkleding voor
vrouwen: „Het liefst niet te
veel stof. En veel kleuren, dat
valt op". Of over de vaak irritaties oproepende wieierbroek: „Er is maar een echte
■ Hennie Kuiper
oplossing. Niet té veel fietsen". Al ging die opmerking
Maar Parijs nooit halen. Of de echte liefhebbers door
met Hennie Kuiper lachen merg en been.
om het verleden. „Ik wist in
Het lekkerst werd echter
'77 echt niet hoe hard ik reed.
Destijds heb ik nooit beseft toch weer tot het laatst bedat ik zo dicht bij een Tourze- waard. Want wat was nu de
ge in de buurt was". Herman mooiste overwinning uit hun
Snoeijink over de momenten carrière? Kuiper hield het op
Nijboer
'dat je een keer patat van het Parijs-Roubaix, .
wielrennen hebt'. Gezamen- hoopte nog op beter.
lijk mijmeren over souplesse Snoeijink zette chauvinisen macht. En uiteraard de tisch in op de Ronde van
brandende vraag wie vol- Overijssel. Maar ook die kon
gend jaar de Tour wint. Op- toch net niet tippen aan de
nieuw Indurain, of slaat Bug- Ronde van Nijverdal. Nog alno toe? Of wordt het einde- tijd Harmelings mooiste.

Het forum voor de pauze..
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Kromnenie,
Geachte heer Goossens,
Tot nijn spijt deel ik uu nede dat ik donderdag
(26-11-1992) niet in Denekamp aanuezig kan zijn.
Mijn afwezigheid heeft te naken net het feit dat ik
plotseling uoor zaken enige dagen naar het buitenland noet uertrekken.
Ik hoop dat nijn afwezigheid geen al te grote donper
op de wielerureugde zal geuen.
Uerder hoop ik dat u begrip kunt opbrengen uoor nijn
situa-tie.
Hoogachtend,
net kneteriaanse groeten.

Gerrie Knetenann

P.S.: Uellicht kan ik u in de (nabije) toekonst uel
yan dienst zijn.

In hetAlliance restaurant De Echoput heeft op
26 november onder auspiciën van de
Koninklijke Horeca Nederland, de KNJVen de
Nederlandse Bond van Poeliers en
Wildhandelaren een culinaire happening
plaatsgevonden, die geheel in het teken stond
van de presentatie van een in 250.000-voud
uitgegeven boekje 'over WILD weten en WILD
eten'. Voor de eerste maal in de geschiedenis
hebben drie organisaties, die het kostbare en
kostelijke Nederlandse wild werkelijk
liefhebben en naar waarde weten te schatten,
gezamenlijk front gemaakt tegen de
struisvogelpolitiek van de met onevenredige
publieke aandacht bedeelde anti-jachtadepten.

OokGsrne Kneteman (r_ j
genoot van net wild.

