Goed weer
voor
rijders
RTC
Twente
DENEKAMP - In tegenstelling tot de voorspellingen
was het zondag prima fietsweer. Voor de inwoners van
Denekamp en omstreken was
dat reden in grote getale deel
te nemen aan de voorjaarstocht van RTC Twente.
De toerrijders vertrokken
al vroeg vanaf het clubhuis 'n
Böggelkoarf aan de Oldenzaalsestraat. Zo'n veertig
deelnemers fietsten de 45 kilometer lange route via het
Singraven, Ootmarsum, Lage,
Getelo, Ulsen, Nordhorn en
Bergvennen om uiteindelijk
weer bij het clubhuis uit te komen.
Voor de 100 en 150 kilometer hadden zich respectievelijk 140 en 40 deelnemers opg
en. De route ging via de
gi ^.^post De Poppe langs binnenweggetjes naar de controlepost Wettringen. Vanaf die
plaats trapten de pedalen richting Haddorf, Salzbergen,
Emburen en Rammelbeek
naar Denekamp.
De deelnemers van de langste route deden dezelfde
plaatsen aan, maar fietsten
nog een extra lus via Metelen,
Scheppingen en Clemeshafen.
De organisatie blikte na afloop terug op een geslaagde
tocht.

■ Twee toerrijders aan de
voorjaarstocht van de RTC
Twente bestuderen de route voordat ze op de fiets
stappen.
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ATB-fietsers
voelen niet
voor RTC
Info-avond
RTC Twente
honHf( I ) Twente uit Denekamp
houdt morgen een informatieavond voor ATB-fietsers enveldtoemjders. Naast leden ziin ook
andere belangstellenden Som
Er wordt onder meer gesproken
over de gedragsregels bf h'et S
sen in natuurgebieden. Verder
wordt ingegaan op de twee veldtoertochten die de RTC Twente dit
seizoen zal organiseren. De eerste
is volgende maand, de tweede" n
februari. Verder komt de vraag
aan de orde of het haalbaar L om
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De bijeenkomst wordt gehouden
m zaal Marktzicht, aanfanghatf
/Ö-&O

Info-avónd
ATB en
veldrijden
DENEKAMP - De Rijwiel Toer
Club Twente houdt vanavond om
half acht in zaal Marktzicht een informatieavond voor ATB-fietsers
en veldtoerrijders. Onder andere
wordt voorlichting gegeven over de
gedragsregels die men in acht moet
nemen als met de fiets een natuurgebied wordt betreden. Verder wordt
ingegaan op de twee veldtoertochten die de toerclub houdt in november en februari.
Bersproken wordt daarnaast of
het haalbaar is een eigen ATB-afdeling op te richten. De bijeenkomst is
ook toegankelijk voor niet-leden.
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DENEKAMP - De Rijwiel Toer
Club Twente uit Denekamp heeft
woensdagavond in een zeer matig
bezochte bijeenkomst in zaal
Marktzicht geprobeerd de ATBfietsers onder één noemer te brengen. Voorzitter J. Goossink van de
RTC Twente stelde voor, naast de
veldrijders de ATB-fietsers onder te
brengen in een nog op te richten
aparte afdeling.
Deze fietsers gaan volgens Goossink meestal op eigen houtje het bos
in en nemen dan de geldende regels
niet in acht. Dat heeft tot gevolg dat
afspraken die de RTC heeft met
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in het geding komen. Volgens Goossink heeft dat in andere
plaatsen al geleid tot een verbod
voor alle veldrijders.
„Wij hebben als RTC een goede
relatie met de mensen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten
en dat willen we graag zo houden",
aldus de voorzitter van de RTC
Twente. Vooralsnog bleek onder de
aanwezige ATB-fietsers weinig animo te bestaan zich aan te sluiten bij
de RTC. Hét Ovèfleg óver een eigen
afdeling wordt wel voortgezet.
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Na vier jaar weer wielerronde in Denekamo

DENEKAMP-Na
DENEKAMP
- Na vier jaar afweafwe
zigheid wordt vrijdag 10 augustus
opnieuw de wielerronde van Denekamp gehouden. Enkele jaren geleden leidden diverse factoren ertoe
dat het jaarlijkse wielerspektakel
van de Denekampse sportkalender
werd gescjirapt. Het toenmalige
plaatselijke Wielercomité Meesterronde Denekamp organiseerde de
laatste editie in de zomer van 1986.
Van de ene op de andere dag besloot
het comité een punt te zetten achter
de voorbereiding en organisatie van
dit wielergebeuren.
Een aantal leden van de Denekampse Rijwiel Toer Club Twente'
had hier echter geen vrede mee en
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besloot het afgelopen jaar de Stich
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ting Ronde van Denekamp in het Ie
ven te roepen. De afgelopen maanden is er door deze organisatie veel
werk verzet met het doel de Ronde
van Denekamp in ere te herstellen.
René Brummelhuis; ex-amateurwielrenner en nu voorzitter van de
onlangs opgerichte Stichting hierover: „Vele jaren heeft Denekamp
een amateurronde gehad van grote
allure. In het verleden trok het wielerspektakel jaarlijks tussen de vieren vijfduizend toeschouwers. Het
dprp Hep uit voor de p^tselijke vedetten Herman Snoeijink en Hennie
Kuiper. Dat van de ene op de andere
dag een punt gezet werd achter de
l
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organisatie is niet te verkroppen.
Dat is de reden geweest dat we met
een aantal leden van de Denekampse Toerclub om de tafel zijn gaan
zitten. Er zou en moest een nieuwe
ronde van Denekamp komen".
De voorbereidingen verliepen
zeer voorspoedig. Medewerking
werd verleend door leden die op het
gebied, van organisatie en bestuur
op wielergebied enige ervaring hebben. Nabij het centrum van Denekamp is een parcours uitgezet van
bijna 1400 meter dat door de
KNWU is goedgekeurd. Deze wieIerunie heeft de laatste maanden tevens gezorgd voor de werving van
de wielrenners.
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verschiiRuim veertig amateurs verschijnen vrijdag 10 augustus aan de start.
Onder hen een aantal regionale toppers. Trekpleister is zonder meer de
Denekampse schoolmeester Herman Snoeijink die in het verleden de
Ronde van Denekamp tien keer op
zijn naam heeft geschreven. Ongetwijfeld zal hij proberen van deze
herboren editie een aantrekkelijk
schouwspel te maken. Maar ook de
Giant-ploeg verschijnt aan de start,
met onder meer Wolsink, Elfrink,
Cent en Vaanholt.
Dat Denekamp Wielerminded
blijft blijkt wel uit het feit dat meerdere plaatselijke amateurs aan de
start komen. Theo Snoeijink, Rudi
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Kemna, Manfred Kamphuis, Guido
,Op deze manier willen we laten
Degen en Rob Froeling zullen pro- zien dat een amateurronde beberen er een Denekamps onderons- staansrecht heeft in Denekamp. De
je van te maken.
Denekampse middenstanders hebEr wordt morgen gestart in twee ben het ons mogelijk gemaakt dat
categorieën. Om kwart over vijf we de draad opnieuw hebben kunwordt het startschot gegeven voor nen oppakken. We hebben het verde liefhebbers en veteranen die een trouwen teruggewonnen en op die
afstand van 50 kilometer moeten af- manier de financiële kant rond kunleggen. In totaal doen in deze cate- nen krijgen", vertelt Brummelhuis.
gorie 105 wielrenners mee.
Aan gezelligheid en spanning zal
Om zeven uur vertrekken de het niet ontbreken. De muzikale
amateurs. Zij leggen op het parcours omlijsting is in handen van de Greu80 kilometer af. Start en finish zijn ne Köttelpeerkes en het startschot
in de Meester Berninkstraat. De wordt gelost door Erwin Nijboer, de
route loopt verder over de Lazon- profwielrenner die op dit moment
derstraat, Brandlichterweg, Van de herstelt van een ongeluk in de RonHeydenstraat en Wilhelminastraat. de van Spanje. De entree is gratis.

Veldtoertocht RTC wekt
waardering deelnemers
DEN EK AMP - De regen had het
parcours er niet makkelijker op
gemaakt. Maar toch waren er
nog 146 deelnemers naar de Oldenzaalsestraat gekomen om
deel te nemen aan de veldtoertocht van de Rijwiel Toerclub
Denekamp. En direct na terugkomst van de eerste deelnemers
bleek al dat het parcours goed in
de smaak was gevallen.
„Is het niet beterom een spatbordje op die ATB-fietsen te maken?",
vroeg een van de organsiatoren
aan de eerste man die, zijn gezicht
en kleding vol modderspetters, de
kantine weer binnen kwam. .
„Man, daar kunnen geen tien spatbordjes tegenop", was het aan duidelijkheid niets te wensen overlatende antwoord.
Het was door de regen v?m gisternacht en -ochtend een modderig
parcours geworden, maar het
mocht de deelnemers niet deren.
Vijftig kilometer bos- en zandpad
lieten ze onder de wielen doorglijden. De fraaiste plekjes in de natuurrijke omgeving werden daarbij aangedaan.

Krentenwegge
De RTC-mensen hadden de route
in de vroege ochtend uitgezet, opdat de linten zoveel mogelijk op de
plaats zouden blijven. Onderweg
was een controlepost opgesteld
met onder meer krentenwegge
voor de liefhebbers. Het spreekt
voor zich dat iedereen zich dit goed
liet smaken alvorens de tocht

De reeen zorgde voor een modderig parcours, maar dot deerde de fietsers
niet
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werd vervolgd.
Onder de deelnemers bevonden
zich enkele bekende namen zoals
Gerard Veldscholten, Herman
Snoeijink, Han Vaanhold, Erik
Cent en Agnes Lohuis-Damveld.
Zij en al die anderen uit Denekamp en zeer wijde omgeving
konden tussen negen en tien uur
starten. Rond elf uur kwamen de
eersten al weer terug op het sportcomplex van SC Denekamp, waar
kleed- en douchegelegenheid was
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en de mogelijkheid bestond^om de
fietsen weer enigszins schoon te
spuiten. Het ging gisteren om een
veldtoertocht, waarvan RTC Denekamp er twee per jaar houdt.
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Leden van Rijwiel Toerclub Twente blazen spektakel nieuw leven in
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Wielerronde van Denekamp in ere hersteld
DENEKAMP - Dè wielerronde
van Denekamp wordt vrijdag 10 augustus, na vier jaar afwezigheid,
weer gehouden. Om diverse redenen was het jaarlijkse wielerspektakél van de Denekampse sportkalender werd geschrapt. In het verleden
werd de amateurronde op touw gezet door het plaatselijke Wielercomité Meesterronde Denekamp. De
laatste editie werd verreden in de
zomer van 1986. Van de ene op de
andere dag besloot het comité een
punt te zetten achter de voorbereiding en organisatie van dit wielergebeuren. Wielerminnend Denekamp
was erg teleurgesteld omdat, vooral
in de jaren zeventig, duizenden
mensen genoten van dit jaarlijkse
sportevenement. Stilte alom en een
voorlopig einde van de amateurronde van Denekamp.
■
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Na vier jaar echter hebben enkele
leden van de Denekampse Rijwiel
Toerclub Twente (RTC) het initiatief genomen de draad opnieuw op
te pakken. De Denekampse examateur wielrenners René Brummelhuis en Emiel Nijhuis hebben
enkele enthousiaste toerclubleden
bereid gevonden de wielerronde
nieuw leven in te blazen. Medewerking wordt verleend door de Oldenzaalse Wielerclub, die de organisatie bijstaat in het verstrekken van
materialen. De voorbereidingen
zijn op dit moment in volle gang.
Er wordt gestart in twee categorieën. De liefhebbers moeten het
parcours van bijna één kilometer 45
keer afleggen. Nadien vertrekken
de amateurs, die óp hetzelfde parcours 80 kilometer lang de pedalen
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moeten drukken. Het is zeker dat
Herman Snoeyink en broer Theo
van de partij zijn. Eerstgenoemde
heeft de ronde van Denekamp in het
verleden een behoorlijk wieleraanzien gegeven. De Denekampse
schoolmeester heeft al meer dan
400 overwinningen in wielercriteria
op zijn conto geschreven. Op 38-jarige leeftijd is hij in de regionale ron-

des nog altijd in de voorste gelederen te vinden.
Start en finish van de nieuwe ronde van Denekamp heeft plaats in de
Meester Berninkstraat. Via de Lasonderstraat, de Mulderstraat, de
Van de Heydenstraat en de Wilhelminastraat is het parcours uitgezet.
De exacte lengte bedraagt 970 meter.

