Fietstoertocht ,tussen Regge en Dinkel'
Voor het eerst wordt op zaterdag 21 juni de
fietstoertocht „tussen Regge en Dinkel"
verreden. De tocht is 250 kilometer lang en
doorkruist heel Twente en grote delen van
Salland. Het initiatief voor deze tocht met
klassiekerallures komt van vier toerclubs,
te weten die uit Denekamp, Haaksbergen,
Hengelo en Nijverdal. De clubs kwamen tot
de vaststelling dat toerf ietsers steeds andere eisen stellen. Hoe pittiger de tocht hoe
groter de animo onder de deelnemers.
Een „gewoon" tochtje over 80 of 120 kilometer
in eigen omgeving was niet aantrekkelijk genoeg, omdat toerfietsers al jarenlang dat soort
had gereden. De vier clubs vonden elkaar in
een nieuwe opzet; de organisatie van een veel
langere tocht waarbij elke vereniging de kennis van de eigen streek zou gebruiken om een
route te ontwerpen. Gaandeweg bleek dat deze
opzet heel wat vergde aan voorbereiding.
Het uitgangspunt van de fietstocht „tussen
Regge en Dinkel" is even kort als duidelijk; de
tocht moet sportief uitdagend zijn en bovendien toieristisch aantrekkelijk. In beide opzichten achten de organisatoren de tocht geslaagd.
De deelnemers moeten rekening houden met
het feit dat ook gebruik is gemaakt van heuvelachtig terrein. De heuveltjes liggen daarbij nog
in de fraaiste gebieden van de regio. De Sallandse heuvelrug en Holterberg vormen wat
dat betreft een waardig slotstuk van de route.
Uiteraard is het f ietsevenement niet alleen bestemd voor de goed getrainde toerfietsers, ook
de recreatiefietsers kunnen meedoen. Er is een
speciale tocht van 125 kilometer lengte. De
beide routes zijn gemakkelijk herkenbaar. De
start van de Regge en Dinkeltocht is tussen 7.00
en 8.30 uur bij de sporthal in Hellendoorn.
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- Grens blijkt geen probleem voor wielrenners in tijdrit

Denekamp opende Oostblok de ogen
DENEKAMP/NORDHORN Denekamp heeft gisteren even
vrolijk a!s trots de ogen uitgestoken van de Oostblok-wielrenners
uit Hongarije, de Sovjet Unie, Polen en Roemenië, die deelnamen
aan de tiende Ronde van Nedersaksen, ofwel de Niedersachsenrundfahrt. Bij een tijdrit tussen de
gemeentehuizen van Nordhom en
Denekamp kregen deze ploegen
nog eens nadrukkelijk onder de
neus gewreven hoe gemakkelijk
men bij ons de grens kan overwippen. De belangrijke grensovergang
Rammelbeek bij Denekamp werd
zonder pardon even afgesloten om
de sporters te laten genieten van
bet Hollandse landschap en met
name van het sfeervolle Dene^
kamp, dat als keerpunt fungeerde
in deze etappe.
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Er doet ook een Cubaanse ploeg mee aan de Nedersaksenrit.
Vanwege de kou presteren de Cubanen echter niet zo goed.
Komend uit een land met temperaturen nu van rond de 30 graden moesten ze ijlings kleding lenen om de kou te weren. Zelfs
een wollen muts (foto) werd erbij opgezet.

Sfeer was er namelijk genoeg in
het kleine plaatsje. De Stichting
Wielereveaementen Denekamp,
openbare werken, de winkeliersvereniging De Parel, de VW en de
Stichting Culturele Manifestaties
hadden zich dan ook in allerlei
bochten gewrongen om Denekamp om te dopen tot een bruisende Twentse trekpleister. Zo werd
bqvoorbeeld voor het gemeentehuis een kleine draaimolen geplaatst om de allerjongsten bezig te
houden.
Maar ook verderop in het dorp
was voldoende vertier. Alle horecagelegenheden grepen de "gelegenheid met beide handen aan,
daarbij natuurlijk gesteund door
het mooie weer, om letterlijk en figuurlijk aan de weg te timmeren.
Her en der werden terrasjes en
kraampjes opgebouwd om de inwendige mens op elk gewenst moment te kunnen versterken.
En, zoals gebruikelijk bij dii
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soort feestelijke taferelen, ontbrak
daarbij evenmin muziek. Overal
schalde dwars door het verslag van
de wedstrijdcommentator vrolijke
deuntjes. Met name de kersverse
Nederlandse kampioenen de Peerdekottelbloazers lieten van zich
horen, want zij sjouwden onvermoeibaar van kroeg naar kroeg in
het met vele vlaggen versierde
dorp.
Hoe gezellig en druk het ook
was, de nadruk van het hele gebeuren lag echter op het Duitse Nordhom. Zowel sportief, want daar
was uiteindelijk de finish van de
tijdrit, alswel van het feestelijk
randgebeuren. Het Duitse stadje
was dan ook bij het gemeentehuis
één grote bron van vermaak waar
diverse groepen een grote mensenmassa probeerden te amuseren.

Onder hen bevond zich Onder
andere de volksdansgroep de
Mölndansers uit Denekamp, die de
toeschouwers wisten te boeien met
hun Stempolka en ander dansen.
Maar ook het huisorkest van het
Enschedese studentencafé De Kater was van de partij met hun vlotte
jazz-rock meiodiën. Daarnaast traden en uiteraard nog diverse Duitse groepen voor het voetlicht, zoals een fiets-stuntteam, een pantomime-gezelschap en een theatergroep uit Bramen, dat op diverse
komische fietsen eveneens stuntwerk liet zien.
Een kleurrijk schouwspel was
voorts de Euregio-fietsenshow.
Een dertigtal Duitsers en Nederlanders toerden in de ochtenduren

op bijzondere rijwielen in colonne
door het centrum van Nordhom.
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat dit gezelschap, voorafgaand aan de tijdrit, ook nog naar
Denekamp zou rijden, maar gezien
de lage temperatuur gistermorgen
zagen veel deelnemers daar van af
en pakten in, zodat deze rit geen
doorgang vond. Dat was jammer,
want met name onze landgenoten
sloegen geen gek figuur. Zo sleepten het duo Golbach uit Losser de
eerste prijs, 600 Duitse Marken, in
de wacht met hun ligfiets. M. Veldhuis ujt Lattrop eindigde als derde.
De jury werd gevormd door de
burgemeester van Denekamp,
Norbart, zijn ambtsgenoot uit
Nordhorn Horstmeyer en de Euregio-president Schelberg.
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Denekamp zaterdag
5 juli een
compleet wielerdorp

Zaterdag 5 juli a.s. organiseert de Stichting Wieler-evenementen Denekamp de eerste Wielerronde van Denekamp
voor recreanten en trimmers. Het parcours is gelegen aan de
Berghummerstraat en ca. 2,5 km lang. Het programma begint om 16.30 uur met de categorie 13 t.m. 16-jarigen en
wordt om 19.15 uur beëindigd met de categorie amateurs A
17 tot 25 jaar. Tussentijds komen de deelnemers van 35 jaar
en ouder en de Amateurs B 25 tot 34 jaar aan de start.
Aan de eerste Wielerronde van Denekamp voor Recreanten en Trimmers kan door eenieder worden
deelgenomen die zich heeft laten
inschrijven bij de secreatrls van de
Stichting, de heer H. Leferink,
Oude Gaarden 1, 7591 HG Denekamp, tel. 05413-5156. Het inschrijfgeld bedraagt f voor de eerste categorie f 7,50 en voor de overigen f 10>. Het Inschrijfgeld kan
worden overgemaakt op rekeningnr. 595732488 t.n.v. Stichting

Wieler-evenementen Denekamp
bij de ABN te Denekamp. Er zijn
voor de winnaars geldprijzen beschikbaar. De deelnemers kunnen
zich omkleden en wassen in de
sporthal aan de mr. Mulderstraat.

Wielerbal

Naast het sportieve element
tijdsns de eerste Wielerronde van
Denekamp voor Recreanten en
Trimmers, wordt erna afloop,'»
avonds vanaf 21 uur een groot
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Wielerbal gehouden in de feesttent. Voor de muzikale omlijsting
zorgt hier het bekende blaas- en
Egerlander-orkest Die Dinkellander.
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Fietstochten
RTC trokken
250 liefhebbers
DENEKAMP - Door het mooie
weer gistermorgen trok de Dinkeliandtocht van de Rijwiel Toerclub
Denekamp meer deelnemers dan in
de afgelopen jaren. Ongeveer 250
mensen vertrokken vanaf sporthal
de Dorper Esch voor de drie tochten
die uitgezet waren over Duits grondgebied. De gezinstocht van 45 kilometer, met 50 deelnemers, ging via
veelal rustige wegen eerst richting
Tilligte en vandaar uit via de grenspost Mander naar Getelo en via Lage
naar de Bergvennen en terug naar
Denekamp. De 125 deelnemers aan
de toertocht van 100 kilometer fietsten naar grensovergang De Poppe,
vervolgens naar Bad Bentheim, Rothenberge, Wettringen, Salzbergen,
Emsburen en dan via Rammelbeek
weer naar Denekamp. Voor diegene
die nog 50 kilometer extra wilden
toeren was er in Duitsland een extra
ronde over Schöppingen en Clemenshafen.
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Recreanten-ronden
In Denekamp
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de B-amateurs in de leeftijd
De stichting Wiêlèr-evene- start
van 25 tot 34 jaar en zij leggen evenmenten Denekamp, samen- eens 40 kilometer af. Dan zal om
öesteld uit een aantal leden 1Ö.1S Uur het startschot gegeven
van de Denekampse Rijwiel worden voor de A-amateurs in de
van 17 tot 25 Jaar. Ook zij
toer Club, houdt voof niet li- leeftijd
op het parcours 40 kilomecentiehouders een wieler- moeten
ter afleggen. De recreanten die inronde in Denekamp. Deze schrijven voor de tweede, derde en
ronde vindtplaats op 5 juli en vierde categorie dienen alleh 10
het wielergebeuren Speelt gulden inschrijfgeld te betalen.
2lch af op een 2,5 kilometer Voor de hoogst geklasseerde wiellang parcours aan de Berg- renners zijn geldprijzen beschikbaar gesteld. Deelnemers aan de
hummerstraat.
recreantenwèdstrijd kunnen rugEr kan gestart worden in wier ver- nummers afhalen in de feesttent bij
schillende categorieën. De eerete
is die 13 tot en met 16-iarigen. Zi| de finish. De mogelijkheid om zich
moeten de 2500 meter lange ron- te douchen en om te kleden is aande zes keer afleggen. Het in- wezig in de sporthal aan de Meesschrijfgeld bedraagt voor hen ze- ter Mulderstraat. Voorinschrijving
is mogelijk onder overmaking van
ven gulden vijftig.
het verschuldigde bedrag op de
Het startsein voor dete categorie A.B.N, te Denekamp, rekening59.57.32.468 t.n.v. Stichzal oeschleden om 16.30 uur aan de nummer
ting
Wleler-evenementen
DeneBerghummerstraat. Vervolgens zal
om 17.15 uur de eategorle 35 jaar kamp. Informatie Is verkrijgbaar bij
en ouder van start gaan. Zij leggen ' het secretariaat van de stichting,
een afstand af van 40 kilometer. In Herman Leferink, Oude Gaarden 1,
de derde categorie Komen aan de telefoon 05413-3156.
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Toertocht
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Denekamp • De Rijwiel Toer
Club Twente in Denekamp organiseert op zondag 9 november
haar eerste veldtoertocht van
dit winterseizoen. Deze tocht is
bedoeld voor liefhebbers van
het toerfietsen, die zich ook wel
eens op onverharde wegen en
zandpaden willen wagen voor
een sportieve prestatie.
De pittige route is ongeveer 55
kilometer lang en voert onder
andere door het Roderveld, de
Boerskotten en het gebied van
de Dinkel. Tegen een lage vergoeding kan men starten tussen
9-10 uur op het sportpark van
Sp. Denekamp aan de parallelweg
Denekamp-Oldenzaal.
Daar bestaat ook gelegenheid
om te douchen en de fietsen
schoon te spuiten.
Nadere informatie kan men verkrijgen bij Louis Borghuis telefoon 3395 Denekamp, Gerard
Ros telefoon 3234 Denekamp of
Thijs Weststrate telefoon 11120
Oldenzaal.

u

