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Toerfietsen nog
steeds in trek

Denekamp - De Rijwiel
Toer Club Twente uit Denekamp gaat het nog steeds
voorde wind. Met veel enthousiasme klimt een steeds
groter aantah leden op de
fiets om mee te doen aan
trainingen en toertochten. daagse en de internationale
Tijdens de algemene leden- wielercross.
vergadering in hotel Dolce Dat laatste evenement is georganibedankte voorzitter J. Bus- seerd door de nieuwe stichting Wiele-^
scher alle mensen, die zich revenementen Denekamp, die ook dit
voor de RTC hebben inge- jaar weer zelfstandig zal gaan opereSecretaris J. Hermelink merkte
zet en dan mét name tijdens ren.
in zijn jaarverslag op dat de NRTU,
de succesvolle wielerdne-

waarvan de RTC lid is, een stormachtige groei heeft doorgemaakt, dié niet
geheel zonder problemen is verlopen.
Hij gaf verder tekst en uitleg van de
nieuwe fietstoerkkart en -boekje. Penningmeester G. Hgberink gaf een toelichting op het financieel verslag. Verder werd het programma voor dit seizoen bekend gemaakt. De toerclub
zal aan verschillende buitenlandse
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\ochten deelnemen, zoals daar zijn op
30 mei Luik-Bastenaken-Luik, 20 juni
Hoch Sauerlandtour, 21 augustus
Pumpemickel Tour, 5 september Euregiofahrt Nordhorn en 23 oktober
Teutoburgerwald Tour. De data van
de door de RTC te houden tochten
zijn: 25 april Voorjaarstocht, 6 juni
Dinkellandtocht, 10-12 augustus Rijwieldriedaagse en 26 september Najaarstocht. De club zal verder deelnemep aan énkele toertochten in de omgeving én voor eigen leden is er een
competitie om de Watermolentrofee.
Dit seizoen wordt er wederom in drie
groepen getraind, zodat beginnende
toerfktsers voor een rustig begin in de
derde en langzaamste groep kunnen
beginnen.
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DENEKAMP - De bouwkeet
van een wegenbouwfirma bil
het recreatiepark Het Goor is
het tijdelijke onderkomen van
een stel harde werkers van de
Stichting
Wieler-evenementen
Denekamp.
Vrijetijdswerkers
die zondag het crossparcours
van de wielerveldrit wedstrijdklaar moeten hebben, maar die
vooral ook de verdere aankleding met tribune, loogbrug, tenten, jury-onderkomen, wedstrijdsecretariaat enz. voor hun rekening nemen.
Denekamp kent reeds vele jaren grote wieler-evenementen De
leden van het Wielercomité
Meesterronde halen eens per
jaar m augustus de amateurwieler-ehte van ons land naar het
dorp. Zelfs complete Olympische
ploegen draalden hun rondjes
door de Kerkeresbuurt. Vier jaar
geleden kwam het comité op de
gedachte in het winterseizoen
een wielercross te organiseren
Die werd een groot succes. Toch
wilde men in verband met oa
de financiële consequenties niet
doorgaan. De leden van de Riiwiel- en Toerclub Twente namen
spontaan de organisatie over
Het schitterend gelegen recreatiepark was, in combinatie met
In de bouwkeet komen Gerard
De Zandkuil, een aardig circuit
voor een veldrit en bovendien Meier. Herman Leferink en Tra
was er veel belangstelling voor ny van Deth even bij. Grote pa
len moesten de harde grondTn
dit evenement. Zeer groot is het en
dat viel niet mee
succes geweest van de drie crosses die de RTC Twente sinds*?ll tMeieT is voorzitter van
dien al weer heeft afgewerkt
De wereld-elite van het veldrij- de Stichting Wieler-evenementen
den komt ook dit jaar weer Denekamp, de organisator van
naar de Denekampse cross. Het
*itC^SS- De stichtin& is een
„zytak''van
de RTC Twente. De
crossfietsen verheugt zich in een
zeer sterk stijgende belangstel- toerclub wil de organisatie van
ling. Dat blijkt zeer duidelijk uit dit soort manifestaties een beeactivide steeds langer wordende va- tje buiten0 haar „normale"
?ohan n ^ RTC-voorzitter
derlandse wedstrijdkalender
Johan Busschers, blaast echter
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vele gesprekken worden gevoerd
want er wordt hard aan d^S
te mannen getrokken", aldus
Herman Leferink.

Programma
Er is een compleet programma
opgezet: wedstrijden voor nieuwelingen, junioren, liefhebbers
en veteranen en een fietscross
voor de jeugd completeren het
geheel.
h^niW Van Denekamp gaat
m vijf klassen voor de eerste
maal crossen om De Kul-trofee
nadat de crossclub Jump Alhee'
uit Enschede een demonstratie
heeft gegeven.
„De renners komen graag naar
Denekamp. We hebben een goed
en een breed parcours.
Dit parkours is onder leiding
van o.m. Tonnie Lage Venterink
uitgezet en door de bond goedgekeurd.

zeer nadrukkelijk zijn partijtje
mee bij de opzet van deze cross
maar het zijn in totaal vier
aparte commissies die alles wat
met de organisatie van de veldrit heeft te maken aanpakken
Gerard Meier, maar ook Herman
Lefennk zyn zeer enthousiast
over deze aanpak. Zo'n dertig
vaste medewerkers offeren vele
uren, maar ook snipperdagen
op voor „hun" cross
Broer Theo Meier, evenals Gerard ook een goed wielrenner
zit in de commissie die de renners contracteert. Met ontzag

De toeschouwers komen in een
soort zesdaagsesfeer, want er
zijn boerenkapellen, er wordt
door twee tenten heen gefietst
er zyn stands, en een drive-in'
en de vedetten worden in een
' showronde
op
crossmotoren
voorgesteld aan het publiek
Met man en macht wordt geBy de jeugd heeft Denekamp
werkt om alles op tijd klaar te enkele
yzers in het vuur met Erknjgen. Ook voorzitter Gerard
Meier (links) steekt de handen wm Nijboer en Rudi Weustink.
uit de mouwen.
De laatste fietst zondagrmadag met de allergrootsten mee
0
0P de deur
IPSJ ""
van de
Se^He,andere commissies lekker
warme bouwkeet geover dit deel van de organisatie.
j-Dit is een ontstellend moeilijk bonkt De mannen buiten in
karwei, waaraan Theo reeds de winterse avondlucht hebben
vroeg m het voorjaar beeint assistentie nodig bij het over
eind zetten van vlaggemasten.
Eindeloos veel bellen met mS Het werk gaat door tot zongers coaches en renners zelf. De
contacten beperken zich daarbij dagmorgen rond elf uur Dan
met tot Nederland. Vooral me" "°et f"65, klaar zyn, wantom
Zwitserland en België moeTen half twaalf begint het prop
gramma.
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Veldrit in Denekam
ruim 12,000 toeschouwers
DENEKAMP - Ruim 12.000 toeschouwers waren er afgelopen zondag bij de internationale wielerveldrit die in
het recreatiepark 't Goor in Denekamp werd gehouden.
In dat opzicht was deze veldrit een groot succes voor de
organisatoren. Maar ook sportief gezien kan van een
grandioos succes worden gesproken.
Het publiek werd van de eerste tot de laatste minuut geboeid door de
prima verrichtingen van de prof en amateurs die elkaar het vuur na aan
de schenen legden. Uitstekende reclame voor de wielersport en dan met
name voor het cyclecross-gebeuren dat In ons land steeds populairder

wordt. Dat is met in het minst te danken aan nel rijden van renners als
Hermle Stamsnyder, de nog regerend wereld-kampioen, Reinier Groenendaal. Klaus Peter Thaler etc. Ook zondag was het de dag van Hennie
Btamsnljder. enkele dagen eerder tot sportman van het jaar uitgeroepen
Velen vonden echter dat de wereldkampioen dammen Harm Wiersma
dat had moeten worden. Daarom was het dan ook een getergde Stamsnijder die aan de start kwam. Hy wilde laten zien dat zijn uitverkiezing
gerechtigd was. Het slaagde daarin met verve. Direct vanaf de start nam
™ * _f.en ^sprone en voor de rest van de wedstrijd was hij „gezien".
Wat z«n achtervolgers Groenendaal, Herman Snoeijink en Thaler ook
deden Stamsnljder was nletmeer te achterhalen. Tweede werd Groenendaal derde Klaus Peter Thaler, Herman Snoeyink was met een vijfde
plaats de beste amateur van het gezelschap.

Volgend
jaar
andere
opzet

let jongste deelnemertje aan de
Iriedaagse fietstocht in Dene•,amp, de vierjarige Gonnie
ieinders, wordt gehuldigd.

se vaii
succes
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DENEKAMP - De Dene[ampse fiets-driedaagse zit er
vee;
. Gistermiddag kwamen
Ie Vvie toer-liefhebbers druplelsgewijs het dorp binnenrijlen, onder wie de oudste deeltemer aan het rijwielfestijn, de
■eer Hoff (81) uit het Groningse
Jithuizen. Deze heeft de verchillende
toertochten,
verpreid over drie dagen, samen
net zijn dochter uit Denekamp
refletst en werd na terugkomst
:ehuldigd. Enige uren daarvoor
il was het jongste deelnemertje,
Ie vierjarige Gonnie Meinders
lit Denekamp, in de bloemetjes
ezet.
Het fietsfestijn, dat zoals elk
aar weer was georganiseerd
loor de Rijwieltoerclub Twente,
; een enorm succes geworden.
)ok dank zij het fraaie weer
adden zich maar liefst 680 fieters ingeschreven. Alleen dinsagmorgen bij de inschrijving
eeft het een poosje geregend,
oor de rest was het bijzonder
looi fletsweer. Toen het was
pgeklaard, heeft het bij de oranisatie nog stormgelopen. Dit
iar deden vooral veel mensen
an buiten Denekamp mee, omat, rip fnprtor.ht, riif, iaar voor 't

delijke fietsevenementen-agenda.
In het laatste traject van gisteren was ook de Ootmarsumse
siepelmarkt opgenomen, waar de
deelnemers vanzelfsprekend uitgebreid konden rondkijken. De
siepelmarkten zijn altijd weer
een trekpleister bij uitstek. De
route van 40 kilometer ging verder via het Springendal naar
Breklenkamp. De 60 kilometer
ging eerst richting Tubbergen en
Vasse en de tocht van 100 kilometer nam Manderveen, Sibculo
en Vriezenveen nog mee. Uiteindelijk kwam de laatste weer op
de route van 60 kilometer terecht.
De grote opkomst Van tfit jaar
en de nog grotere ppkonist, die
voor volgend jaar wordt vérwacht, zijn voor de organisatoren aanleiding de rijwieldriedaagse de volgende keer enigs-

zins uit. te öteiden en in elk ge- hebben afgelegd, dan kunnen zi
val de opzet te wijzigen. Het is meteen daarna de huwelijk
de bedoeling in 1983 er êen vier- splechtigheid op de Markt doo
daags evenement van te niaken een
„gelegenheidsambtenaar'
niet één facultatieve dag 'Dé een soort van buutredner, bijwo
deelnemers kunnen wanneer het nen. Nieuw is volgend jaar oo)
eens slecht weer is of wanneer dat er één grensoverschrijdendi
zij anderszins een dag niet kun- tocht zal bijkomen, waarvan to
nen, er een overslaan. Ook is nu toe geen sprake is geweest.
het mogelijk vier dagen achtereen de verschillende afstanden
te fietsen in plaats van drie.
De Denekampse rijwieldrie(of
vier)daagse yalt het volgend jaar
in de laatste week van juli en
wordt dan van dinsdagg tot en
met vrijdags gehouden. Bovendien sluit hij dan, in tegenstelling tot voorgaande jaren, meteen aan op de traditionele Denekampse boerenbrulloft. Als de
naar verwachting ruim 700 fietsers de tocht vrijdags eenmaal

