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Zondag 10 januari:

Wielerveldrit Denekamp
weer met grote namen
Denekamp • Da Stichting WialerEvenementen Denekamp organiseert op zondag 10 januari in samenwerking met da Rijwiel Toerclub Twente weer een unieke wielerveldrit die zal plaatsvinden op
het recreatieterrein 't Goor in Denekamp. Ongetwijfeld zullen weer duizenden wielerliefhebbers het fraaie
parcours omzomen om de bekende
renners uit binnen- en buitenland
van nabij te bewonderen.
De internationale wielerveldrit van Denekamp is een jaarlijks terugkerend
evenement en zal in 1982 voorde vierde keer worden gehouden. De afgelopen wielerspektakels hebben inmiddels
al zo'n populariteit bereikt, dat naast
een grote publieke belangstelling de
NOS van de laatste veldrit uitgebreide
beelden heeft uitgezonden via Studio

Sport. Ook de landelijke- en regionale
pers heeft talrijke kolommen aan dit
gebeuren gewijd.

SPONSORS
Om één en ander weer organisatorisch
te doen slagen is natuurlijk financiële
hulp noodzakelijk en de organisatie
denkt hierbij aan sponsors. Dit is dan
mogelijk via spandoeken rondom hèt
parcours, reclameborden of door middel van sprekende reclame. Indien er
bedrijven zijn die hiervoor belangstelling hebben, dan kunnen zij contact opnemen met G. Meijer Mr. Beminkstraat
4 Denekamp tel. 1232 of met H. Leferink Oude Gaarden 1 Denekamp tel.
3156.

VAN NAAM
Zoals hierboven al kort aangehaald zul-

len renners van naam aan de start verschijnen bij deze vierde wielerveldrit
van Denekamp. Om erenkele te noemen: Hennie Stamsnljder uit Enter,
wereldkampioen 1981, Klaus Peter
Thaler uit West Duitsland, de ploeggenoot van Stamsnijder uit de Daf-ploeg
oud Denekamper Hennie Kuiper, de
nationale Poolse ploeg waaronder de
zilveren eri "bronzen medaillewinnaars
bij de wereldkampioenscahppen Makowski en Jaroszewski,' Herman
Snoeyink, het prtaatselijk talemt en nationaal amateurkampioen 1981, de nationale Zwitserse selektie voor de W.K.
met onder andere Lienhardt en Frischknecht, terwijl er nog contacten zullen
worden gelegd met renners uit
Tsjecho-Slowakije.
Een tijzonder sterk
deelnemersveld dus, dat in Denekamp
aan de meet komt. Vizier op Noord
Oost Twente zal u ongetwijfeld nader
van dit gebeuren op de hoogte houden.

i

:

WIELERDESKUNDIGEN: DE BESTE!!
„Beneden de grote rivieren woonden tot voor kort de wieierdeskundigen, daar wist men iets af van wielerwedstrijden en
daar wist men wat het organiseren van dit soort evenementen betekende. Ik heb nu duidelijk gezien, dat wij op dit moment iets kunnen leren van jullie van boven de grote rivieren!" Deze lofuitingen kwamen zondagmiddag uit de mond
van de voorzitter van de wielerclub „Het Zuiden" uit Eindhoven. Hij was op speciale aandrang van één van de bondsafgevaardigden, de heer van Gestel, mee gekomen naar de
grote internationale wielercross te Denekamp. De heer van
Gestel was vorig jaar al erg onder de indruk geraakt van de
organisatie van de cross te Denekamp. De voorzitter van genoemde wielerclub, die ook betrokken is bij de sponsoring
van DAF-Trucks, en wiens naam me helaas ontschoten is,
ondanks het feit dat ik zo'n beetje de gehele dag met hem
heb opgetrokken, deze voorzitter was laaiend enthousiast
over wat de mensen van de RTC(en niet RCT...) zondag j.1.
presteerden. Hij bleef vrij lang napraten. Erg enthousiast
was bovendien de ploeg van Studio Sport. Ze kwamen naar
Denekamp om even een "crossje" op te nemen. We ontvingen ze bij hotel Dolce met een hartige hap en namen ze toen
mee naar het parkours. Commentator Jan Nelissen, cameraman B. Tenninglo(een oud-Ootmarsummer), regisseur Ben
Hogervest en een technicus. Ze wisten niet wat ze zagen. Een
geweldige spektakel vonden ze het, maar dan "-spektakel" in
de positieve zin. Cameraman Tenninglo, die zaterdag het interview met voetballer Jantje Peters nog maakte en die ook
de t.v.serie Pipo de Clown filmde, wilde als hij het voor het
zeggen gehad zou hebben alleen het randgebeuren opnemen.
Een schitterende vertoning vond het: de crossers dirzomaar
door tenten reden, een caraavalsvorst, een paar boerenkapellen, waarvan de Oel'nbloazers zo aanspraken dat ze meteen op det.v. te zien waren, zodat ze voortaan kunnen zeggen:"de Oel'nbloazers, bekend van de t.v."
De Studio-Sportploeg moest na afloop onder speciale escorte naar de E-8 gebracht worden, anders zou het met mogelijk zijn geweest, de opname 's avonds nog te tonen. We zetten de Mercedes vlak voor het einde vast een eind verder
weg. De opnameband werd snel in een cassette gestopt en regisseur Hogervest snelde daarna tussen de enorme mensenmassa door naar de klaarstaande Mercedes.
Een byzonder dagje voor sportminnend Denekamp. Uitweiden over het sportgebeuren zelf heeft hier geen zin meer, U
las dat al in de „Regionalen". Gewoon even napraten over
deze prima geslaagde cross! Het kon ook niet mooier; een
zeersterk bezet rennersveld, schitterend mooi weer en een
dikke tienduizend toeschouwers! De mensen van de RCT
Twente hebben veel eer gehad van hun maandenlange voorbereidingen. Zondag liep alles perfekt. Het perscentrum veri schafte steeds opnieuw de laatste wedstnjdstanden, er was
koffie en een drankje voor de mensen van de nieuwsmedia
en voor de gasten. Een prima samenwerking tussen RTC en
de huurders van het clubgebouw, de tennisclub en de ijsclub. De EHBO was langs het gehele parkours paraat, een
woord van waardering voor deze mensen is dan ook zonder
meer OD zijn plaats.
En daii de vele vrijwillige controleurs. De mensen van de
KNWU en van de persmedia stonden verbaasd, toen we ververtelden dat alles pro-deo ging. Wanneer je zo'n dagje
met dit soort door de wol geverfde lieden optrekt, hoor je
heel wat. Zo ook vernamen we, dat onze eigen Erwin Nijboer een grote toekomst wordt voorspeld door de insiders.
Erwin onderstreepte dit door de cross dan ook te winnen. _
Bij de "grote broers" kwam niet Liboton, niet Thaler met
Groenendaal of Saladin als winnaar over de streep, nee Hennie Stamsnijder was de duidelijke sterkste deze dag. Het parkours was te "droog" voor een mannetjesputter als Reinier
Groenendael. Hennie Kuiper, die zaterdagavond ook nog
even de nieuwe hertog van de Nachtuulkes kwam begroeten,
draaide aanvankelijk stevig mee, maar dit crossgeweld was
hem toch veel te machtig. Hij gaat zich uiteraard verder ,
voorbereiden op het wegseizoen en dit maal dus in dienst
van zijn nieuwe werkgevers DAF-Trucks.
Zondagavond zaten de beide Poolse vedetten Makowski en
Jarosewski in hotel Dolce gezellig bij de mensen van de RTC
naar de t.v. opnamen te kijken. In "gebroken Duits babbelden ze wat met Johan Busscher, die zich zomaar op de
bank geplaats zag tussen de nummers 2 en 3 van de Wereldkamp.sch. 1980. Tonny Lage Venterink hep „apetrots
rond met het petje van wereldkampioen Fritz SaWin, om1 dat hij op diens kleding had gepast en wereldkampioen bij
de profs Roland Liboton lag bij Gerhard Meijer m de badkuip zich te reinigen van de zand, modder en zweet. Dat kan
allemaal in Denekamp. Een geweldige happening, een daverend succes voor de jonge Rijwiel- en Toerclub Twente te
Denekamp, die prompt een aantal nieuwe leden kon noteren. Binnenkort gaan ze weer naar Trier, om er deel te nemen aan een grote toertocht. Intussen gaat Herman Snoeyink, die niet helemaal content was over de manier waarop de
jury voor de 2e maal liet starten, maar toch nog zesde werd,
zich verder voorbereiden voor de Nederlandse kampioenschappen. De RTC gaat daar natuurlijk heen met extra bussen. We hebben immers twee potentiële nederlandse kampioenen "in huis";Erwin Nijboer en Herman Snoeyink. Proficiat RTC Twente met deze fantastische sportmanitestatie!
RTC-PBJ.

x S ZONDAG IS HET EINDELIJK ZO VER....
's WERELDS BESTE CROSSERS KOMEN DAN IN DENEKAMP
A.s. zondag organiseert de Rijwiel Toerclub Twente uit Denf amp weer de

rote

rS^^^^-S^S^Sl^Svoor
cialisten uit geheel Europaaan de start ^f ^ p^^
geslaagd de -^-^^^ ^^Tt^s»^ Ook de
SSS^SS W.K Sko^n naar Denekamp t.e^ritz Salachn
?ZwLeM 3e Polen Andrezj Makowski en J. Jarosewsk. Ook de nede K^s^Rmier Groenendaal (dit seizoen reeds 16 --1 w~) ^1

I
luïto^SdzIfn goede vorm weer te pakken lijkt te hebben, want zaterdag j.1.
won Snoeyink in Roden met vier minuten voorsPron8 ...... St_rt ^n finish
Parcours Het 2100 meter lange parcours is zeer overzichtelijk. Start en nmsn
ïraan de Berghummerstraat: waar ook een grote tribune staat opgesteld.
M "SCr: Voorstellingsronde van de meest gerenomeerde renners op crossX^^rS^^S tSL r^den, waarin bü evt. slecht weer
vele toeschouwers kunnen verpozen.
. , . J,
3 Drtve-In-Show in feesttent met veel eet- en drinkstands.
t SÖSt^S^S -s:Kland uit Waalre, de nieuwe
met d'e d'eneklper coming man Erwin Nijboer; 13.30 uur jumorenwedstnjd,

^^^^S^n. mmÊm wordt tevens om de Over
Sf v drk S gëreden'hetgeen hoogstwaarschijnlijk een speciaal gevecht
Sa wo den tussen Hennie Stamsnijder, Herman Snoeymk en Henme Kmper O.d
O W.C.). U ziet, een keur van veldritspeciahsten en een randgebeurerf, dat in Ne
derland zijn weerga niet kent.
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* Internationale
wielercross
11 januari 1981

DeneKaHfip ^

met o.a.:
# UBOTON (W.K. PROF)
• SNOEYINK
# SALADIN (W.K. AMATEUR) • GROENENDAAL
# KUIPER
# STAMSNIJDER
Aanvang: 14.30 uur. Terrein: „Het Goor".
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