UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
De algemene ledenvergadering van RTC Twente vindt plaats op DONDERDAG 24 FEBRUARI 2000 in caférestaurant De Klep, Lange Voor 4 in Denekamp. De vergadering begint om 19.30 uur. Elk lid van RTC Twente
wordt uitgenodigd de vergadering bij te wonen.
Agenda

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen
Verslag jaarvergadering 17 februari 1999
Verslag secretaris
Verslag penningmeester
- Balans en exploitatie 1999
- Begroting 2000
- Verslag kascontrolecommissie (Herman Wessels, Stefan Kamphuis)
- Benoeming leden kascontrolecommissie 2000
Nieuwe verzekering NTFU
Vaststelling contributie 2000
Verkiezing bestuursleden
Pauze

8.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Programma 2000:
- Tour de Pré Pain op 16 april 2000
- Gezinstocht Koninginnedag op 29 april 2000
- Run Bike Run ?
- Rijwielvierdaagse van 15-18 augustus 2000
- Rabo Köttelpeer'n Classic op 5 november 2000
- Keurslager Siemerink Classic op 31 december 2000
- Andere aktiviteiten (schaatsen, tennisavond, etc.)
RTC Twente naar de USA
RTC Twente op Internet
Onderzoek vaste terreinfietsroutes
Beleid 2000-2004
Rondvraag
Sluiting

ad 6.

Het bestuur zal voorstellen om de contributie over 2000 te verhogen met ƒ 7 in verband met de
nieuwe verzekering van de NTFU. Dus ƒ 67,- voor leden van 16 jaar en ouder en / 57,- voor leden
jonger dan 16 jaar en 65 jaar en ouder.

ad 7.

Bestuursleden worden voor een periode van twee opeenvolgende jaren gekozen. Een aftredend
bestuurslid is onmiddellijk herkiesbaar. Aftredend zijn dit jaar Jan Goossink, Hans Stokkelaar en Leo
Engbers. Alle drie bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen lot 19 februari
2000 schriftelijk worden aangemeld bij Hans Stokkelaar. De aanmelding moet zijn ondertekend door
minimaal vijf leden.

Het bestuur.

fyf?
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ianuari-febmari

uitnodiging
ALGEMENE LEDENVERGADERING, bestuur
De algemene ledenvergadering van RTC Twente vindt plaats op:
DONDERDAG 24 FEBRUARI 2000 in café-restaurant De Klep, Lange Voor 4 in Denekamp. De
vergadering begint om 19.30 uur. Elk lid van RTC Twente wordt uitgenodigd de vergadering bij te
wonen.
Agenda

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen
Verslag jaarvergadering 17 februari 1999 (zie Wielcontact februari-maart 1999)
Verslag secretaris
Verslag penningmeester
- Balans en exploitatie 1999
- Begroting 2000
- Verslag kascontrolecommissie (Herman Wessels, Stefan Kamphuis)
- Benoeming leden kascontrolecommissie 2000
Nieuwe verzekering NTFU
Vaststelling contributie 2000
Verkiezing bestuursleden
Pauze

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Programma 2000:
- Tour de Pré Pain op 16 april 2000
- Gezinstocht Koninginnedag op 29 april 2000
- Rijwielvierdaagse van 15-18 augustus 2000
- Rabo Köttelpeer'n Classic op 5 november 2000
- Keurslager Siemerink Classic op 31 december 2000
- Andere aktiviteiten
RTC Twente naar de USA
RTC Twente op Internet
Onderzoek vaste terreinfietsroutes
Beleid 2000-2004
Rondvraag
Sluiting

ad 6.

Het bestuur zal voorstellen om de contributie over 2000 te verhogen met ƒ 7 in verband met
de nieuwe verzekering van de NTFU. Dus ƒ 67,- voor leden van 16 jaar en ouder en / 57,voor leden jonger dan 16 jaar en 65 jaar en ouder.

ad 7.

Bestuursleden worden voor een periode van twee opeenvolgende jaren gekozen. Een
aftredend bestuurslid is onmiddellijk herkiesbaar. Aftredend zijn dit jaar Jan Goossink, Hans
Stokkelaar en Leo Engbers. Alle drie bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot 19 februari 2000 schriftelijk worden aangemeld bij Hans Stokkelaar.
De aanmelding moet zijn ondertekend door minimaal
vijf leden.
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DIT NUMMER o.a.:
bestuursmededelingen
RTC op internet
'A little bit messing around'
Ronde van Nederland
algemene ledenvergadering 2000
RTC goes USA

VOORWOORD, redactie
Uigave 1 van ons cubblad ligt weer voor je. Een nieuw fietsseizoen staat voor de deur. Een nieuwjaar,
waarin voor RTC het een en ander staat te gebeuren (zoals o.a. nieuwe kleding en een fietstocht door
de USA).
Wij wensen alle leden van RTC en hun partner - ook al is het wat aan de late kant - een heel goed en
gezond (fïets)seizoen toe.
Wielcontact staat open voor alle leden en bijdragen van jullie kant zien we daarom met belangstelling
tegemoet.

FELICITATIE
Met gepaste trots vernamen wij - RTC-leden - dat ons clublid Hennie Kuiper tot
sportman van de eeuw is gekozen voor de provincie Overijssel!
Bij deze feliciteren wij Hennie van harte en zien hem graag weer eens in ons midden om een keertje
mee te fietsen.
uitnodiging
AFSLUITING CROSS-SEIZOEN, Hans Stokkelaar
Op zondag 27 februari 2000 willen we het cross-seizoen afsluiten met een crosstocht.
Vertrek op de crossfiets bij 'De Klep' om 9.30 uur.
Het is de bedoeling, dat we in een uurtje naar Klausheide fietsen, ter plekke 'Kaffee und Kuchen'
nuttigen en vervolgens weer terugfietsen naar Denekamp. Bij deze is iedereen van harte uitgenodigd.
Het is niet noodzakelijk, dat we met z'n allen tegelijk naar Klausheide fietsen en terug. Elke groep kan
desgewenst op eigen gelegenheid vertrekken. Wel zullen we allemaal om + 10.30 uur in Klausheide
moeten zijn voor de 'Kaffee mit Kuchen'. (We hebben die tijd namelijk met de 'Wirt' ter plekke
afgesproken!)
Dus: 27 februari 2000,9.30 uur, vertrek voor 'Kaffee mit Kuchen' in Klausheide.
mededeling
LEDENBESTAND, bestuur
Afmelding per 1 januari 2000:
Helma Heitkamp, Nordhomsestraat 5a, Denekamp.

DENEKAMP

Adreswijziging:
Frank Tamas, Potmaten 1, 7591 EX Denekamp
Fred Nolten, Julianastraat 1b, 7591 EJ Denekamp
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DIT NUMMER o.a.:
bestuursmededelingen
jaarverslag
RTC-camaval 2000
clubkleding
RTC goes USA

maart-april

kopij nieuwe uitgave Wielcontact vóór 20 april 2000 aan het redactie-adres:
't Hoge 4, 7631 HM Ootmarsum
fax
: 0541 293991
e-mail : im.vdmaatfoihetnet.nl
of aan een van de redactieleden.

administratie
LEDENBESTAND, secretaris
Nieuwe leden:
Raymond Punt, Oude Ootmarsumsestraat 46, 7577 PG Oldenzaal, 0541-522693
André Rödel, van Raethof 14, 7591 PW Denekamp, 0541-354762
Maarten Kistemaker, Akkermaten 1, 7591 HA Denekamp, 0541-352844
Patnck Beute, Veldkampsweg 19, 7591 XR Denekamp, 0541-353028
Frans Heydens, Beumngerstraat 64a, 7588 RH Beunmgen, 0541-353831
Lidy Heydens-Veldscholten, Beumngerstraat 64a, 7588 RH Beunmgen, 0541-353831
Lodewijk Eshuis, Vijverstraat 30, 7631 HE Ootmarsum, 0541-293725
Frans Bodde, Johanninksweg 97h, 7591 NR Denekamp, 0541-662569
Emde lidmaatschap;
Harry Klaassen, Geert van Woustraat 8, 7591 GT Denekamp
Jan Broekhuis, Palthestraat 14, 7631 EP Ootmarsum
Wouter Pikkemaat, Anemoonstraat 8, 7591 CH Denekamp
Adreswijziging:
Ben Stroot, Diekmanweg 24, 7591 AT Denekamp, 0541-353209
René Lukens, De Wulp 5, 7591 LM Denekamp, 0541-351678
Nico Benneker, Nordhomsestraat 85, 7591 BD Denekamp, 06-51232475
Ilse Hamse en Stefan Kamphuis, Brandlichterweg 13, 7591 AM Denekamp

mededeling
FIETSWEEKEND GROEP 4, Alice, Marietje, Joost
Naar aanleiding van de vele positieve reacties op ons voorstel, op 2-3 september 2000 te gaan fietsen
in de Eifel, hebben we een route uitgewerkt. In april-mei zal deze door ons worden gefietst en moeten
er afspraken worden gemaakt m.b.t. de overnachtingen (Bad Münstereifel - Gerolstein); uit de
aanmeldingen tot nu toe is ons namelijk gebleken, dat velen al op vrijdag willen vertrekken.
De dagafstanden zijn als volgt:

dag 1 - zaterdag 2 september
dag 2 - zondag 3 september

: 109,5 km
: 76,0 km

De routes zijn zodanig uitgezet, dat deze bij slecht weer zonodig makkelijk kunnen worden gewijzigd.
Aanmeldingen (mondeling of schriftelijk) moeten uiterlijk zondag 16 april binnen zijn bij Alice
Engbers (0541-291863), Manetje Koekoek (0541-292373) of Joost van der Maat (0541-291813)
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Bestuur
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 24-02-2000, Herman Leferink

1.

Opening
Welkom en opening door voorzitter Jan Goossink om 19.38 uur. Voorgestelde agenda wordt
accoord bevonden.

2.

Mededelingen :
Afgemeld; Gerard. Meijer, Jan Sombekke, Hans Sombekke

3.

Verslag ledenvergadering 17 februari 1999.
Naam lid kascommissie en jaartal gewijzigd (B.Beld). Het verslag wordt hierna accoord bevonden
met dank aan de notulist Herman Leferink

4.

Jaarverslag van secretaris Hans Stokkelaar.
Hans memoreert een aantal hoogtepunten uit 1999, waaronder
de Pre Pam-tocht trok 250 deelnemers
deelname van de leden aan de diverse toertochten in binnen- en buitenland
aankomst en tijdrit Ronde van Nederland geweldig succes. In 2001 is Denekamp weer
kandidaat
in september weer naar onze oosterburen geweest om daar wederom de "Pokal" in de wacht te
slepen als grootste deelnemende vereniging.
eerste veldtoertocht in november was weer een groot succes met deelname van meer dan 600
deelnemers
tweede veldtoertocht in december trok 250 personen,
het jaar afgesloten met een ledenbestand van 218 personen.

5.

Jaarverslag van penningmeester Leo Engbers.
Leo Engbers doet verslag over financiën 1999 en begroting 2000. Manfred Kamphuis vraagt
waarom de opbrengsten uit de advertenties in Wielcontact minder hebben opgebracht.
Penningmeester: inhoud van Wielcontact is belangrijker dan de advertenties. Voorzitter: we
stellen voor om in 2003 het 25 jarig jubleum te vieren met het organiseren van een grootschalige
clubactiviteit voor alle leden van RTC Twente (lang weekend of week lang met zijn allen fietsen
in het buitenland). Daarvoor in de begroting nu al een bedrag gereserveerd. In de volgende jaren
wordt weer bedrag gereserveerd. Idee heeft instemming van alle leden. Leo geeft tevens een
uitgebreide toelichting op de exploitatie nieuwe kleding. Het verslag wordt (met applaus) accoord
bevonden. Verslag van de kascommissie. De kascommissie (Jan Sombekke en Stefan Kamphuis)
hebben de boeken van Leo beoordeeld en accoord bevonden. Door de kascommissie wordt
décharge aan de penningmeester verleend onder aplaus van de vergadering. In de nieuwe
kascommissie wordt Nico Benneker benoemd (voor 2000 en 2001) en Stefan Kamphuis (2000).

6. Nieuwe verzekering.
De NTFU heeft een nieuwe verzekering ingevoerd waarvan de kosten ƒ 7,- hoger liggen dan de
oude. Verzekering is aanzienlijk verbeterd met mgang van 1 maart. Het NTFU-aandeel in de
contributie voor de FTK, TEP, toerboekje en FTM stijgt daardoor in prijs naar ƒ26. Het voorstel
van het bestuur om dit prijsverschil door te berekenen in de contributie wordt accoord bevonden
met uitzondering van Bas Zweng (moet club betalen). Hans Stokkelaar merkt op dat er ook een
nieuw schade-aangifte-formulier is binnengekomen en dat we dit in het eerstvolgende nummer
van Wielcontact en op Internet zullen publiceren. De bedoeling is dat een eventuele claim
rechtstreeks wordt voorgelegd aan schadeverzekeraar Meijers regelt en dat het secretariaat alleen
maar hulp bij het invullen kan bieden. Martin Timmerman vraagt of het nog nodig is een kopie
voor het secretanaat te bewaren. Secretans: Nee, dat is niet nodig maar bewaar er wel een voor je
zelf.
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7.

Verkiezing bestuursleden
Aftredend zijn voorzitter Jan Goossink, penningmeester Leo Engbers en secretaris Hans
Stokkelaar. Jan Goossink merkt op dat zijn aftreden over 2 jaar een feit zal zijn en dat de
vergadering over een nieuwe voorzitter zal moeten nadenken. Uit de vergadering komen
opmerkingen dat er beter een 'getrapt' aftredingsschema van de bestuursleden kan komen i.v.m.
het wegvloeien van te veel kennis uit het bestuur met als resultaat: over 2 jaar, Jan na 3 jaar, Hans
en na 4 jaar Leo. De andere twee bestuursleden zullen in dit schema worden opgenomen.

8.

Programma 2000
Tour de Pre Pain op 16 april 2000
Gezinstocht Koninginnedag op 29 april 2000
Euregio Fiets vierdaagse van 15-18 augustus 2000
In 2000 voor de 25e keer. Ter gelegenheid daarvan zijn we bezig met de organisatie van een
expositie in Huize Keizer met als onderwerp 'Denekamp, fietsdorp bij uitstek'. Voor de
opening van deze tentoonstelling proberen we de drie Denekampse wielergrootheden Hennie
Kuiper , Herman Snoeijnk en Erwm Nijboer te vragen.
Rabo Kottelpeer'n Classic op 5 november 2000
Keurslager Siemerink Classic op 31 december 2000
Andere activiteiten
Theo Meijer: is het mogelijk om Richard van Ameiden met dia's over 750 cols te laten komen?
Hennie Hut: is het mogelijk om sportarts Cor van Hulten over toersport en wedstrijdsport te laten
komen? Voorzitter: Nemen we mee. Johan Busscher memoreert de alternatieve Elfstedentocht op
de Weisensee in Oostenrijk waaraan een groep schaatsers van de RTC Twente hebben
deelgenomen

9.

RTC Twente naar de USA
42 leden gaan mee. De voorbereidingen zijn afgerond. Informatiebrochure is uitgebracht. We zijn
van plan een aantal toertochten als voorbereiding te fietsen b.v. 16 april Tour de Pré Pain en 30
april in Bevergem. Verdere informatie volgt rechtstreeks of via Wielcontact. Zie ook onze
internetsite.

10. RTC Twente op internet
In het afgelopen jaar heeft het bestuur het besluit genomen om op internet te gaan Dit heeft
geresulteerd in een fraaie site onder w.ww.rtctwente.nl. ledere groep heeft zijn eigen webpagina.
Samenstellers zijn: Bart Aamink en Job Huttenhuis. De vergadering spreekt waardering uit voor
het goede werk van Bart en Job. We zoeken nu per groep een internet-redacteur, d.w.z. iemand die
de pagina voorziet van nieuws uit zijn eigen groepen. Groep 1 heeft al iemand n.1. Rudie Nijmeier.
Bep Beid vraagt om een pagina 'Zin en Onzin' en dit dan ook te publiceren in Wielcontact. Joost
van der Maat (hoofdredacteur van Wielcontact) krijgt - nu we het over Wielcontact hebben- een
applaus voor de uitstekende verzorging van Wielcontact. Manfred Kamphuis vraagt of het
mogelijk is om de webpagina in de wekelijkse rubriek in Tubantia te laten beoordelen. Bep Beid
vraagt of het mogelijk is om een adverteerde te krijgen die onze pagina op internet sponsort.
Voorzitter: nemen we mee.
11. Onderzoek vaste terreinfietsroutes
Er wordt op dit moment door een student van de Hogeschool Enschede een onderzoek uitgevoerd
naar vaste terreinroutes op opdracht van de 3 natuurbeheerders, de 9 regionale toerclubs en Regio
Twente. Er is een onderzoeksopdracht geformuleerd en een tijdpad uitgezet om in de loop van dit
jaar een plan op tafel te krijgen met als doel om vaste terreinroutes op te zetten die gedurende het
gehele jaar toegankelijk zijn en met name de niet-georganiseerde ATB-er te wijzen op het bestaan
en het gebruik van deze routes. Ook de Stichting Mountainbike Promotion Twente participeert in
het onderzoek. Theo Meijer vraagt of de clubactiviteiten dan alleen maar kunnen plaats vinden op
die vaste routes. Voorzitter: het is de bedoeling de bestaande afspraken met de natuurbeheerders te
handhaven en de vaste routes als een extra 'product' toe te voegen. In het onderzoek participeert
ook WV Lonneker. Vele leden zijn hier blij mee. Henri Grunder gaat dit om 1 route? Voorzitter:
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nee, het gaat om meerdere routes, hoeveel kunnen we nog niet zeggen. Andre Oude Elferink
vraagt of de routes ook op Duits grondgebied zullen worden uitgezet. Voorzitter: Is onderwerp van
onderzoek; zal moeilijk worden.
12. Beleid 2000-2004
NTFU heeft beleidsplan 2000-2004 opgesteld. Bestuur vraagt zich af of het niet zinvol zou zijn om
ook voor onze vereniging een beleidsplan op te stellen, waarin staat hoe we in de toekomst als club
moeten gaan functioneren, wat te doen we met onze toertochten, etc. In de zomer loopt de
belangstelling terug en in de winter juist weer toe. Zitten we nog goed met 1 toertocht in de zomer
en twee in de winter of moet het anders? Wat leeft er onder 218 leden? Enz. Enz. Zou het niet
zinvol zijn om een werkgroep in het leven te roepen met als opdracht een en ander een kaart te
brengen en op de volgende ledenvergadering te presenteren. Rudie Nijmeier vindt dat we steeds
kritisch naar ons zelf en de organisatie moeten blijven kijken. Ed Kosterink stelt voor om uit iedere
groep een lid in de werkgroep op te nemen. Alice Engbers stelt voor om stukjes van de
vorderingen van de werkgroep in Wielcontact te plaatsen. De volgende personen stellen zich
beschikbaar voor de werkgroep: Ed Kosterink namens groep 4, Manfred Kamphuis voor groep 2,
Rudie Nijmeier voor groep 1 en voor groep 3 zoeken we nog een enthousiaste vertegenwoordiger.
Zie Wielcontact en internet voor nadere berichtgeving.

13. Rondvraag
Martin Kolbrink vmdt het functioneren van groep 2 en 3 niet goed. Wat hieraan te doen?
Voorzitter: we stellen voor de groepen in de huidige vorm te handhaven en dat groep 2 zich
duidelijker moet profileren. Manfred Kamphuis zegt hierop of het misschien een goed voorstel is
om met groep 2 later op de zondag te vertrekken b.v. om 14.00 uur. Men wil dit in de groep
overleggen. Martin Kolbrink wil er nog even op wijzen dat er na de laatste veldtoertocht bij
gevaarlijke oversteek plaatsen aanduidingen aan bomen zijn blijven hangen en dit door de
opruimploeg vergeten is. Henri Grunder vraagt wie de datum van de komende Pré Pain toertocht
heeft bepaald. Voorzitter: bestuur doet dit op de kalendervergadering van het district Overijsel. Het
Oosten uit Enschede zit op dezelfde datum. Het Oosten wilde niet uitwijken naar een andere datum
en is ook met bereid om de route aan te passen. Vinden we niet prettig, te meer Het Oosten 6
tochten op het programma heeft staan en wij maar 1. Ad Kamphuis doet de mededeling dat er nog
steeds materiaal kan worden in geleverd voor de komende tentoonstelling en hij vraagt naar de
nieuwe clubvlaggen. Voorzitter: de nieuwe vlaggen komen na de (drukke) kleding periode aan bod.
Ivo Oude Elferink zegt dat een groot deel van groep 2 aan de komende carnavalsoptocht meedoet.
Bep Beid: het winterjack is erg donker aan de achterzijde i.v.m. de veiligheid en vond winterjack
niet erg warm. Voorzitter: bedrukking aan de achterzijde was niet mogelijk. Theo Meijer zegt dat
in het winterjack geen fleecejack is verwerkt. Voorzitter: winterjack heeft een wind- en
vochtwerende laag aan de buitenkant en aan de binnenkant een fleecelaag. Aan de achterzijde
hebben we gekozen voor een uitademende stoflaag voor de afvoer van transpiratievocht. Rudie
Nijmeier geeft nog een advies om onder het winterjack meerdere dunne lagen kleding te dragen.
Dit is de beste methode om isolerende werking van kleding te bewerkstelligen. Hans Stokkelaar
heeft nog een verzoek om zoveel mogelijk TEP's mee te nemen voor leden die niet aanwezig zijn
i.v.m. de hoge portokosten.
14. Sluiting.
Tot slot wenst de voorzitter namens het bestuur een ieder een plezierig en goed wegseizoen toe en
sluit om 22.10 uur de algemene ledenvergadering.
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verslag
NIEUWE CLUBKLEDING, Hans Stokkelaar
Na meer dan eenjaar van voorbereiding was voor RTC-Twente zaterdag 19 februari de grote dag
aangebroken. In aanwezigheid van Johan Smithuis, directeur van Smihuis Bakkerijen in Oldenzaal,
werd de nieuwe clubkleding gepresenteerd. Meer dan honderd leden waren aanwezig om de presentatie
bij café De Klep bij te wonen. De feestelijke presentatie werd opgeluisterd door de aanwezigheid van
Prins Jan VII en zij sik, gesecondeerd de beide eega's en de vorst. Dit gebaar werd door het bestuur en
de leden erg op prijs gesteld, omdat iedereen wel weet dat de Prins een bijzonder druk programma
heeft. In zijn speech ging Prins Jan VII in op de bijzondere relatie tussen sponsor en actieve leden,
waarbij de sponsor de sporters de gelegenheid biedt in bijzonder mooie en functionele kleding te fietsen
en tegelijkertijd wordt de naam van de sponsor over de Twentse wegen en omstreken uitgedragen. Als
blijk van waardering werden de Johan Smithuis en Jan Goossink opgenomen in de huisorde van Prins
Jan VII. Johan Smithuis dankte de leden voor hun aanwezigheid en wenste iedereen een bijzonder
plezierig wegseizoen. Uiteraard was het eerste wielershirt voor hem. Hij bood Pnns Jan VII een
krentenwegge aan. Jan Goossink dankte de heer Smithuis, die al meer dan 10 jaar RTC sponsort en
bracht vervolgens aan Wim Joumee de complimenten over namens bestuur en leden voor het ontwerpen
van het zeer geslaagde ontwerp. Tussen het publiek hadden zich inmiddels Bennie en Manetje
Koekkoek gemengd om de kleding te showen. In het bijzonder zal de clubkleding een stimulans zijn
voor de 42 leden, die begin juni 16 dagen naar Amerika gaan, om van Phoenix (Anzona) via de Grand
Canyon naar Las Vegas te fietsen.
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verslag
ATB-TOCHT RTC, Hans Stokkelaar
Op zondag 27 februari 2000 vond de laatste ATB-toertocht plaats. Langs de Vechte en het Emskanaal
een uurtje fietsen
naar Klausheide. Groep 4 (op de racefiets) koos een andere route. Na
'Kaffee und
bereikten we Klausheide. Meer dan 40 'coureurs' genoten van de
de tocht een
Kuchen'. Mede door het goede weer was de opkomst groot en was
iedereen een veilig
succes. Nu het ATB-seizoen gesloten is, wenst het bestuur
en sportief wegseizoen toe.
By the way! Tijdens bovengenoemde fietstocht vond er in
v^i_ v—«-=_ groep 1 een
vervelende valpartij plaats. Oorzaak: sterke wind. Leo Engbers en Jeroen Snoeijink waren het
slachtoffer en hielden er behoorlijk lichamelijk letsel aan over! Leo brak zijn sleutelbeen en enkele
ribben en was blij dat hij zijn helm droeg (kon na de valpartij de prullenbak in!). Hiermee wordt maar
weer eens opnieuw het nut van een valhelm aangetoond. Beide onfortuinlijke fietsers hebben
inmiddels van de club een bloemetje ontvangen.

Mededeling
WOENSDAGAVOND, bestuur
Op zondag 26 maart begint de zomertijd. Dit houdt in dat we weer op woensdagavond kunnen fietsen.
Vanaf woensdag 5 april om 18.30 uur en vanaf woensdag 5 mei om 19.00 uur. Voor meer informatie,
zie de RTC-kalender in deze editie.

mededeling
TOUR DE PRÉ PAIN, bestuur
Op zondag 16 april organiseren we onze eigen Tour de Pré Pain. Afstand 100 km. Vertrek van groep
1, 2, 3 en 4 én de 'groep USA' (zie volgende bladzijde) om 8.30 uur vanaf Sportcomplex Sportclub
Denekamp. Voor meer informatie, zie de RTC-kalender in deze editie.
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