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Lezing Stamsnijder
bij de RTG Denekamp
Denekamp - Op|e wielerliefhebber bent of niet, de naam
Stamsnijder is bijna bij iedereen wel bekend. Zowel in
Nederland als daarbuiten
heeft Hennie Stamsnijder in
de afgelopen tien jaar een
belangrijke stempel gedrukt
op het veldrijden. In veel gevallen was de man uit Enter
een gevreesd renner bij
vriend en vijand en daar
waar het mogelijk was zocht
Hennie immer strijd en stond
hij bekend om zijn vechtlust
tot aan de finish. Het publiek
liet hij nooit in de steek, een
sportman in hart en nieren.

Inmiddels draait de Enterse coureurs meer dan tien jaar mee aan
de top van het Europese veldrijden
en concurrentie heeft hij door de
jaren heen gehad van onder meer
Liboton, Zweifel en Reinier Groenendaal en in het verleden hebben
er regelmatig confrontaties plaatsgevonden tussen Stamsnijder en
Herman Snoeyink. Wie herinnert
zich niet de internationale veldritten die In het verleden In het Denekampse 't Goor werden verreden.
Het publiek kwam massaal naar
het recreatiegebied om de veidmatadoren in aktiete zien. De organisatie van dit jaarlijkse wielerspektakel, de RCT-Twente, moest helaas door onder meer financiële
oorzaken een punt zetten achter
de organisatie en de uitvoering van
deze wedstrijden.

Eén van de hoogtepunten uit Hennie's profcarrière is ongetwijfeld
zijn eerste plaats bij het wereldkampioenschap veldrijden in 1981
in het Spaanse Tolosa. In die belangrijke wedstrijd wist hij Libotoh
en Zweifel achter zich te laten. Een
ander hoogtepunt is het Nederlands kampioenschap en negen
keer werd hij kampioen bij de
profs. In 1983 werd hij tweede bij
het wereldkampioenschap in
Frankrijk en in eigen land tweede in
1984.
De grootste prestatie van het afgelopen seizoen vomrde de zege in
het superprestige-klassement, het
officieuze wereldkampioenschap.
De RCT haalt deze sportman naar
Denekamp en op woensdag 22
maart zal hij vanaf 20 uur in café
Marktzicht praten over de nieuwste ontwikkelingen op fietsgebied
en adviezen geven op het terrein
van fietstraining. Iedereen, dus
ook niet RTG-leden, kan deze
avond gratis bijwonen.

