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kamp opende Oostblok de ogen
«

ïnse ploeg mee aan de Nedersaksenrit.
heren de Cubanen echter niet zo goed.
iet temperaturen nu van rond de 30 gra%gs kleding lenen om de kou te weren. Zelfs
f foto) werd erbij opgezet.

DENEKAMP/NORDHORN Denekamp heeft gisteren even
vrolijk als trots de ogen uitgestoken van de Oostblok-wielrenners
uit Hongarije, de Sovjet Unie, Polen en Roemenië, die deelnamen
aan de tiende Ronde van Nedersaksen, ofwel de Niedersachsenrundfahrt. Bij een tijdrit tussen de
emeentehuizen van Nordhom en
nekamp kregen deze ploegen
nojg eens nadrukkelijk onder de
neust gewreven hoe gemakkelijk
menVbij ons de grens kan overwippen. Öte belangrijke grensovergang
Rammdjbeek bij Denekamp werd
zonder pardon even afgesloten om
de sporters te laten genieten van
het Hollandse landschap en met
name van bet sfeervolle Denekamp, dat als keerpunt fungeerde
in deze etappe.
Sfeer was er namelijk genoeg in
het kleine plaatsje. De Stichting
Wielerevenementen Denekamp,
openbare werken, de winkeliersvereniging De Parel, de VW en de
Stichting Culturele Manifestaties
hadden zich dan ook in allerlei
bochten gewrongen om Denekamp om te dopen tot een bruisende Twentse trekpleister. Zo werd
bijvoorbeeld voor het gemeentehuis een kleine draaimolen geplaatst om de allerjongsten bezig te
houden.
Maar ook verderop in het dorp
was voldoende vertier. Alle horecagelegenheden grepen de gelegenheid met beide handen aan,
daarbij natuurlijk gesteund door
het mooie weer, om letterlijk en figuurlijk aan de weg te timmeren.
Her en der werden terrasjes en
kraampjes opgebouwd om de inwendige mens op elk gewenst moment te kunnen versterken.
En, zoals gebruikelijk bij dit

soort feestelijke taferelen, ontbrak
daarbij evenmin muziek. Overal
schalde dwars door het verslag van
de wedstrijdcommentator vrolijke
deuntjes. Met name de kersverse
Nederlandse kampioenen de Peerdekottelbloazers heten van zich
horen, want zij sjouwden onvermoeibaar van kroeg naar kroeg in
het met vele vlaggen versierde
dorp.
Hoe gezelhg en druk het ook
was, de nadruk van het hele gebeuren lag echter op het Duitse Nordhom. Zowel sportief, want daar
was uiteindelijk de finish van de
tijdrit, alswel van het feestelijk
randgebeuren. Het Duitse stadje
was dan ook bij het gemeentehuis
één grote bron van vermaak waar
diverse groepen een grote mensenmassa probeerden te amuseren.

Onder hen bevond zich onder
andere de volksdansgroep de
Mölndansers uit Denekamp, die de
toeschouwers wisten te boeien met
hun Stempolka en ander dansen.
Maar ook het huisorkest van het
Enschedese studentencafé De Kater was van de partij met hun vlotte
jazz-rock melodiën. Daarnaast traden en uiteraard nog diverse Duitse groepen voor het voetlicht, zoals een fiets-stuntteam, een pantomime-gezelschap en een'theatergroep uit Bremen, dat op diverse
komische fietsen eveneens stuntwerk Üet zien.
Een kleurrijk schouwspel was
voorts de Euregio-fietsenshow.
Een dertigtal Duitsers en Nederlanders toerden in de ochtenduren

op bijzondere rijwielen in colonne
door het centrum van Nordhorn.
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat dit gezelschap, voorafgaand aan de tijdrit, ook nog naar
Denekamp zou rijden, maar gezien
de lage temperatuur gistermorgen
zagen veel deelnemers daar van af
en pakten in, zodat deze rit geen
doorgang vond. Dat was jammer,
want met name onze landgenoten
sloegen geen gek figuur. Zo sleepten het duo Golbach uit Losser de
eerste prijs, 600 Duitse Marken, in
de wacht met hun ligfiets. M. Veldhuis uit Lattrop eindigde als derde.
De jury werd gevormd door de
burgemeester van Denekamp,
Norbart, zijn ambtsgenoot uit
Nordhorn Horstmeyer en de Euregio-president Schelberg.

