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FEESTAVOND - 25 oktober.-

5>

Gezellige feestavond

met een kleine kater.

Ongeveer 40 leden hebben op 24 oktober j.1. onze jaarlijkse feestavond
bijgewoond. Het een en ander vond plaats in Bavelds Dennen.
De aanwezige leden waren daar gekomen in western-tenue of iets wat daar
op leek. Het betreurde de feestcommissie echter dat er maar zo weinig
leden aanwezig waren. Na het gehoorde succes van vorig jaar in Ootmarsum
hadden de organisatoren op een grotere opkomst gerekend. Helaas was dit
niet het geval. De gezelligheid leed er niet onder maar toch
Een club van 100 leden. Op de avond zijn 30 direct betrokken R.T.C.-leden
(dus zonder aanhang) aanwezig. Dit mag toch te denken geven. Zijn er
wrevels binnen de club waardoor leden elkaar op een avond liever niet
willen ontmoeten, moet een feestavond anders georganiseerd worden of is er
gewoon geen behoefte meer aan een afsluitende bijeenkomst? Vragen dus,die
eigenlijk voor een aantal mensen onbeantwoord blijven. Natuurlijk is het
geen verplichting om te komen op een dergelijke avond maar als 70 actieve
leden niets van zich laten horen, dan mag je je toch wel afvragen of je
als club naar verwachting functioneert. Die bekende stuurlui
laten
die nu eens met ideeën komen en blijf niet aan die bekende wal staan.
Als er ongenoegen heerst omtrent het functioneren van de club of personen
laat dat dan horen. Dan kun je proberen om dat ongenoegen weg te nemen.
Als dat niet wordt gedaan en alleen maar gepraat wordt in kleine groepjes
of tegen enkele individuen dan is de club daar niet mee gebaat. Laten we
proberen de club zo gezond mogelijk te houden. Aanwezigheid op een
feestavond kan daar een zeer positieve bijdrage in leveren.
wainena de fe'>stcommi'

"IN HET BINNENLAND KANS OP BUIEN

".

Blijft het dit weekend regenen of wordt het droog? Komt er nog storm?
Hoe koud wordt het ongeveer? Welke kleren heb ik morgenochtend nodig?
Dat zijn zo de vragen die mij, en elke andere veldtoerfietser, op zaterdag
bezig houden, want 's-zondags gaat het weer gebeuren! En je ontkomt er
niet aan: veldrijden en het weer horen bij elkaar als de R.T.C.-Twente bij
De nekamp.
Sinds het begin van het veldtoerseizoen is er binnen de R.T.C, een
groepje van ongeveer 15 man die net zo met het weer bezig is als ik: stuk
voor stuk enthousiaste veldtoerfietsers. De meesten hebben al enkele jaren
ervaring, een stuk of wat zijn dit seizoen pas begonnen en ook al aangestoken door het cross-virus. Eerlijk gezegd vind ik dat de sfeer in deze
groep werkelijk prima is: er wordt flink gefietst, maar tegelijk houden we
rekening met elkaar, er wordt gedold maar ook hard geploeterd, en als we

iets te klagen hebben, gebeurt dat gelukkig openlijk. Kortom: een heel
goed groepje!
De afgelopen weken lieten al een beetje zien wat de crossactiviteiten
verder zullen inhouden: allereerst hebben we onze eigen veldtoertocht op
9 november voorbereid, een zondag zijn we op en over de grens gewoon gaan
zwerven, en op 2 november is een groep van 7 man gestart bij de
veldtoertocht in Hengelo. We zijn van plan om wat andere tochten in de
regio te fietsen, we gaan onze eigen tocht in februari veranderen in het
Duitse deel van de route, en vaak zullen we er gewoon zonder plan op uit
trekken. Als je het ook wilt proberen: erg veel aanpassingen aan je fiets
zijn echt niet nodigl Voor de eerlijkheid zeg ik er bij dat materiaalpech
geregeld voorkomt. In drie keer crossen was dat: 1 kapot freewheel, 1
derailleur, 1 zadelpen en 6 of 7 lekke banden. We troosten ons met de
gedachte dat we alle ellende in een maand meemaken.
Tot slot het volgende :
-we starten om 9.30 uur bij " Marktzicht ", maar bel voor alle
zekerheid even op omdat we soms ook bij een andere club starten.
(Contactpersonen: Louis Berghuis 05413-3395, Gerard Ros 05413-3234, Thijs
Weststrate 05410-11120).
-een zeer dringend verzoek: als je voor je zelf gaat crossen, zorg er
dan voor dat je niets beschadigt!!! Voor onze tochten hebben we altijd
toestemming nodig van eigenaren en boswachters. Die contacten lopen nu
goed, dus laten we zorgen dat dat zo blijft!!!

Thijs Weststrate.

CLUBKLEDING.
Verplichte clubkleding is vanaf het begin van de R.T.C.-Twente een
moeilijk onderwerp geweest. Over kleding zijn natuurlijk altijd meningsverschillen: er is verschil van smaak wat betreft model en kleur, en er
zijn persoonlijke voorkeuren voor bepaalde materialen. Ondanks die verschillen van inzicht hebben we tot nu toe altijd clubkleding gehad en gold
de afspraak dat je clubkleding draagt als je in clubverband fietst. Door
de uitbreiding van de winteractiviteiten wordt de kleding toestand veel
ingewikkelder. De schaatsgroep heeft behoefte aan goede kleding en kan
daar straks in voorzien, en voor de groep veldrijders geldt hetzelfde. Het
bestuur heeft wel enige bezwaren tegen deze ontwikkeling, maar wil het
liefst een positieve maatregel treffen. Zo is het bestuur gekomen tot de
volgende besluiten:
-voor het zomerseizoen geldt de bestaande afspraak over clubkleding, voor
het winterseizoen zijn leden (of groepjes van leden) vrij in het kiezen
van hun tenue, ook wanneer daar reclame op voorkomt,
-het bestuur zoekt naar nieuwe clubkleding voor de zomer waarbij hogere
kwaliteit voorop staat. Hopelijk komt er op de jaarvergadering een
voorstel hierover.

**************************************************************************
Ideeën -10 jarig bestaan:
Tot nu toe zijn er nog geen berichtjes of tips binnengekomen bij het
secretariaat i.v.m. ons 10-jarig jubileum in 1987.
Het bestuur vindt dit toch wel belangrijk ook i.v.m. organisatietijd.
Mensen die een leuke suggestie in 't achterhoofd hebben - graag even 'n
berichtje naar het secretariaat. (Willem Stipdonk).
**************************************************************************

