Rijwiel Tourclub " Twenthe'»
Na een lange winterpauze is de Tourclub ••Twenthe" uit Denekamp
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al weer enkele weken enthousiast aan het Tourfietsen.
Was het vorig seizoen nog zo dat er s-zondagsmorgen om 10 uur met een
20-tal rijders werd vertrokken , dit jaar is de toeloop , vooral ook
door het meerijden van de diverse schaatsers ,die bijten het ijsseizoen
hun conditie op peil willen houden, zo groot dat er in 2 groepen zal
worden vertrokken.

In de eerste groep zullen dan rijden de meer

gevorderde tourrijders die al enkele jaren in training zijn voor
prestatietochten.
De tweede groep zal bestaan uit beginnende fietsers, waarbij er wel
vanuit zal worden gegaan van een gem. snelheid van plm. 25 km. per uur
en een versnellingsapparaatje is wel gewenst
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zodat men bij elke

stijging niet in de moeilijkheden geraakt.
Enkele zondagen is dat reeds gebeurt en het bestuur is erg enthousiast,
■^

zodat ook ieder beginnend trimfietser ruimschoots aan zijn trekken komt.
Werd vroeger de tweewieler duidelijk als vervoermiddel gezien nu anno
1979»beschikken duizenden Nederlanders naast een glimmend automobiel
ook over een blinkende velo en natuurlijk het liefst een met een krom
stuur. Belangrijker is ,dat iemand door middel van de fiets bezig is
met een gezonde inspanning.
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Daarom zal de Tourclub op Zeadag 29 apriljBen Tourtocht organiseren voor
^^s,

iedereen en vooral voor trimmers met gewone fietsen over 75 en 120 km.
met een routebeschrijving, zodat ieder de gehele route zijn eigen tempo
kan bepalen. De inschrijving is tevens a^n de start bij Kotel Dolce.
De Rijwiel en Tourclub "Twenthe" is thans ook éffideel aangesloten
bij de Nederlandse Rijwiel en Tourunie(N.R.T.U.) zodat ook officieel
kan worden deelgenomen aan alle landelijke tourtochten en/of de or-
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ganisatie er van.
Ook is het bestuur doende om m uniforme trainingsjacks en shirts in
clubkleuren te verkrijgen.
Ook zal dit seizoen aan diverse tourtochten zoals de Elfstedentocht,
de Vaele Ouwe e.d. worden deelgenomen en zal er in de vacantie wederom
de Rijwieldriedaagse woeden georganiseerd.
Niewe tourfietsers kunnen zich zondagsmorgen steeds om 10 uur bij het
vertrek bij Hotel Dolce melden.
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