veede editie Denekampse
Jwieldriedaagse geslaagd
Denekamp - Exact 499
mensen hebben drie dagen
lang deelgenomen aan de
Rijwieldriedaagse in Denekamp. Het sportieve evenement, dat voor de tweede
keer werd gehouden, werd
een groot succes. Het aantal
deelnemers was na het eerste jaar (350) behoorlijk opgeschroefd, er waren weinig
uitvallers en de stemming
•onder de, deelnemers was
prima. Reden voor het organiserend comité om volgend
jaar opnieuw de Rijwieldriedaagse te gaan houden.
De deelnemers reden weer 40, 60 of
100 kilometer per dag. De meesten
kozen voor de kortste afstand, maar
er waren toch nog zo'n twintig dapperen, die dagelijks 100 kilometer onder
de wieltjes lieten doorglijden. Er waren, zoals gezegd, weinig uitvallers,
veel deelnemers hadden wel last van
bijvoorbeeld zadel- en spierpijn na afloop van een etappe.
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Er reden drie servicewagèns van. een
fietsenfabriek rond om mensen met
pech te kunnen helpen. Ernstige mankementen waren er niet, de mecaniciens konden het af met bandjes plakken of een zadeltje hqger of lager stellen.Frappant was dat een aantal deelnemers op een of andere manier van
de uitgezette route afweken, om de
afstand te bekorten. Zij liepen daarbij
dé kans een controlepost te missen.
Na de laatste etappe van gisteren werden de medailles uitgereikt. Bij de'
aankomst bij hotel Dolce konden de
deelnemers zich nog verpozen op een
braderie met een draaimolen en veriSchilleijde kiaampjes (zie, foto's), 's
Avonds yvas erheen tuinfeest met muziek en optredens van de Holzhackerbub'n en boerendansers. "Het is een
geslaagd evenement, wij zijn tevreden", zegt de voorzitter van het organisatiecomité J. Hermelink. Samen
met B. van Deth, secretaris, T. van
Deth, penningmeester, J. Kamphuis,
technische zaken, en G. Meijer en
J.Busscher heeft hij de Rijwieldriedaagse georganiseerd. Tot genoegen
van de bijna 500 deelnemers, een
groep, die volgend jaar beslist nog
groter zal' zijn.
,

Organisatoren verwachten 700 deelnemers

Fietsdriedaagse Denekamp
in teken 700-jarig best^n^
Denekamp - Op 18, 19 en 20 juli wordt in Denekamp en
omgeving de tweede rijwieldriedaagse gehouden. Vorig
jaar fietsten 400 personen mee, toen de driedaagse werd
georganiseerd in het kader van het 75-jarig bestaan van de
VVV. Toen besloot het organiserende comité er een jaarlijkse traditie van te maken.
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De rijwieldriedaagse staat dit jaar in
het teken van het 700-jarig bestaan
van Denekamp. Daarom wil men er
een extra feestelijk tintje aan geven
door middel van een braderie op het
marktplein. Er zal muziek zijn en verder wordt er een loterij gehouden. De
braderie is voornamelijk bedoeld om
de kinderen een attractie te bieden na
afloop van de fietstochten,

iDe routes zijn 40, 60 en 100 km lang.
De eerste dag fietst men in de richting
van De Lutte. De 40 km-rijders gaan
iot De Lutte, de 60 km-rijders wat
verder, via Losser en de 100 km\rijders fietsen over Glanerbrug en
Overdinkel. De deelnemers aan de
kortste route fietsen tot Fleringen, de

.60 km-rijders tot Tubbergen en de
langste rit gaat via Delden en het
landgoed Twickel. De derde dag tenslotte fietst men richting Vasse, Ootmarsum, Tubbergen en Vriezenveen.
De 40 km-rijders gaan tot Ootmarsum, de 60 km rijders tot Vasse en de
100 km-rijders tot Langeveen, Vriezenveen en Tubbergen. Plaats van
start en finish is telkens de VW-kiosk
bij hotel D<jlce.
Het comité heeft zijn best gedaan om
de route via de mooiste wegen in
Twente te laten gaan, maar ook de
minst gevaarlijke, met het oog op het
grote aantal kinderen dat deelneemt.
Aan de start ontvangt men een routeboekje en een stempelkaart. De routes worden voortdurend gecontro-

leerd door servicewagens voor het geval dat iemand pech krijgt. Degenen,
die drie dagen meefietsen, ontvangen
een medaille ter herinnering aan het
700-jarig bestaan van Denekamp. Iedereen kan deelnemen. Er is geen
leeftijdsgrens ingesteld. Het comité
verwacht dat vooral ouders met jonge
kinderen de kortste route zullen fietsen. Het is, volgens het comité, vooral
de oudere jeugd, die de langere routes
fietst. Men kan zich tot de start (tussen 9 en 11 uur) opgeven.
Het organiserende comité, dat vorig
jaar in het leven geroepen werd om te
assisteren bij de jubileumfestiviteiten
van de WV, is van plan op 17 september op de fiets naar Denekamps partnerstad Kirchberg in Tirol te gaan.
Vorig jaar bezochten enkel Kirchbörgers per fiets Denekamp. Het comité
bestaat uit een zestal heren en enkele
jongens, die assisteren. Voorzitter is J.
Hermelink, secretaris B. van Dethen
penningmeester A. van Deth.
Er worden dit jaar 600 a 700 deelne
mers aan de rijwielvterdaagse ver
wacht.

