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^LEDENVERGADERING! (bestuur)
Onze jaarlijkse ledenvergadering hebben we gepland op donderdag 21 februari 2002 om 19.30 uur in café-restaurant
De Klep in Denekamp. Noteer de datum alvast. Een persoonlijke uitnodiging en een agenda worden begin februari
toegestuurd.

DIA-PRESENTATIE (bestuur)
Op dinsdag 22 januari 2002 komt Kor van Hulten naar Denekamp om voor ons een diapresentatie te verzorgen
over een van zijn vele fietsreizen. De avond is gepland in café-restaurant De Klep in Denekamp en begint om
19.30 uur. Kor zal ons op die avond fraaie plaatjes laten zien over zijn fietsreis naar Peru en ons de nodige
informatie geven over fietsen op grote hoogte in de Andes.
Kor schreef onlangs over deze reis een artikel in het
blad Fiets (Fiets 10-2001, blz. 35 e.v.). In dit artikel
beschrijft hij als arts wat zijn ervaringen zijn op grote
hoogte en welke regels in acht genomen moeten
worden als je over de hoogste passen ter wereld wilt
fietsen. Hierna volgt een kort fragment uit dit artikel.
'De een wil harder, de ander wil langer en weer een
ander stopt niet voor de hoogste top is bereikt. Volgens
welingelichte kringen is in Europa de hoogste
befietsbare verharde weg de Pico Veleta in de Sierra
Nevada: 3375 meter hoog. Voor nog hogere toppen
moetje de mountainbike nemen. In Europa althans. Ga
je naar Zuid-Amerika dan begin je als je slim bent op
3500 meter hoogte. Vanaf die hoogte befiets je passen
van 4000 tot 5000 meter. Dat zijn pas passen. Wil je nog
hoger? Dat kan! In de Himalaya in de streek van Ladakh
in India. Maar pas op. Hoogtepunten willen vaak hoger
worden aangegeven dan ze in werkelijkheid zijn. Zo

moet ergens aan de Karakoram Highway tussen
Pakistan en China een zijweggetje liggen met een
passage op 6401 meter. Wie zou dat ooit gefietst
hebben? De hoogste pas met een min of meer
berijdbaar verhard wegdek is de Khardung La bij Leh,
niet zover van de Chinese grens. Deze pas op 6030
meter bereikten Ron Oudewater en Erik den
Oudendammer (Fiets 5-2001). De tekst van Erik en Ron
zegt 5602 meter, terwijl Frank van Rijn en zijn makkers
er afgelopen augustus waren en hun hoogtemeters
'slechts'5380 meter registreerden. Zelf ben ik op 58jarige leeftijd de Andes in Peru over gefietst met een
trekkingfiets, de Koga World Traveller. Een vijftal passen
van boven de 4000 meter trof ik op mijn pad. Ik fiets
alleen, maar met bagage en tentje
Dus .... pak even je agenda en noteer
dinsdag 22
januari om 19.30 uur bij De Klep! Ook vrienden en
kennissen zijn van harte welkom.
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KEURSLAGER SIEMERINK CLASSIC (bestuur)
Onze eerste veldtoertocht op zondag 4 november was een groot succes.

Maar liefst 1022 ATB-ers namen deel. Een record. Bart Aarnink en Jop Huttenhuis hebben van de tocht fraaie opnamen
gemaakt en een drietal filmpjes opgenomen. Je kunt ze bewonderen op onze site.
Op zondag 30 december wordt onze tweede veldtoertocht verreden over een afstand van ±50 km. Vertrek vanaf de
kantine van Sportclub Denekamp om 9.00 uur. We verwachten opnieuw een grote opkomst.
Voor de goede orde nog even het volgende.
Leden van RTC Twente hoeven geen inschrijfgeld te betalen. Hun deelname is gratis. Wel is het noodzakelijk datje een
inschrijfformulier invult. Want anders ben je niet verzekerd !!! Het ingevulde formulier kun je afgeven aan degene die de
kaart uitdeelt en niet aan de inschrijftafel.
Je hoeft je dus niet aan te sluiten aan de rij wachtenden.

Groep 1 weekend 2002 (Quido Degen)
Ook in 2002 zijn we weer van plan een fiets-weekend te organiseren voor Groep 1 leden en belangstellenden. Bij de
laatste bijeenkomst hebben we na het zien, van tal van leuke plaatjes van het Bormio 2001 weekend, een aantal
|
voorstellen naar voren gebracht. Omdat helaas niet iedereen aanwezig ^
(was, en we niet excact weten wie wel of niet mee zou willen, is er een
"vergader" avond gepland bij de Klep op Donderdag 24 januari 2002,
lom 20.00 uur.
.Omdat we nog geen bepaalde bestemming op het oog hebben, kunnen
jnatuurlijk alle mogelijke voorstellen worden ingedient.
Zwitserland en de Vogezen zijn al als potentiële locaties genoemd.
Tijdens deze avond zouden dan ook we graag willen bespreken wie er
eventueel meegaat, wanneer we het weekend kunnen plannen, en of
de voorkeur uitgaat naar een lang weekend (3 dagen) of een 5-daagse
trip.

