Info-avond
RTC Twente
DENEKAMP - De RHwl.i T
Club (RTC) Twente uKnlklmo
houdt morgen een nSSffi
avond voor ATB-fietsers en veW
toerrijders. Naast leden z»n ooi
andere belangstellenden wdkom
Er wordt onder meer gesprok^'
^; , natuurgebieden. Verder
wordt ingegaan op de twee veldtoertochten die de RTC TwenL dl
seizoen zal organiseren. De "erste
s volgende maand, de tweedel
februari. Verder komt de vraag
aan de orde of het haalbaar L om
een AiB-afdelmg op tè richten
De bijeenkomst wordt gehouden
- zaal Marktzicht, aanlang^lf

Info- avond
en
DENEKAMP - Öe Rijwiel Toer
Club Twente houdt vanavond om
half acht in zoal 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-afdeImg op te richten. De bijeenkomst is
ook toegankelijk voor niet-leden
f!)
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DENEKAMP - De Rijwiel Toe
Club Twente uit Denekamp heei
woensdagavond in een zeer mati
bezochte bijeenkomst in zaj
Marktzicht geprobeerd de ATB
fietsers onder één noemer te bren
gen. Voorzitter J. Goossink van d
RTC Twente stelde voor, naast d<
veldrijders de ATB-fietsers onder b
brengen in een nog op te richte;
aparte afdeling.
Deze fietsers gaan volgens Goos
sink meestal op eigen houtje het bo
in en nemen dan de geldende regel,
iliet in acht. Dat heeft tot gevolg da
afspraken die de RTC heeft me
Staatsbosbeheer en Natuurmonu
menten in het geding komen. Vol
gens Goossink heeft dat in andere
plaatsen al geleid tot een verboc
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
aanweiige ATB-fietsers weinig animo te bestaan zich aan te sluiten bij
ae RTC: Het öVèïlég'över een eigen
afdeling wordt wel voortgezet.
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„Is het niet beterxnn 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. v
„Man, daar kunnen geen tienspatbordjes tegenop", was het aan duidelijkheid niets te wensen overlatende antwoord.
Het was door de regen vpn gisternacht en -ochtend een modderig
parcours ^geworden, maar het
mcM^t dfedèelnemers hiet deren. "
Vijftig küómeter bos- en zandpad
lieten ze onder de wielen doorglij- niet.
den. De fraaiste plekjes in de na- werd vervolgd.
tuurrijke omgeving werden daar- Onder de deelnemers bevonden
bij aangedaan.
zich enkele bekende namen zoals
Gerard Veldscholten, Herman
Snoeijink, Han Vaanhold, Erik
I Krentenwegge
Cent en Agnes Lohuis-Damveld.
i De RTC-mensen hadden de route
!
ïn de vroege ochtend uitgezet, op- Zij en al die anderen uit Denedat de linten zoveel mogelijk op de kamp en zeer wijde omgeving
plaats zouden blijven. Onderweg konden tussen negen en tien uur
was een controlepost opgesteld starten. Rond elf uur kwamen de
met onder meer krentenwegge
eersten al weer terug op het sportvoor de liefhebbers. Het spreekt complex van SC Denekamp, waar
voor zich dat iedereen zich dit goed kleed- en douchegelegenheid was
liet smaken alvorens de tocht

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.

rc. /!-//- êo

ISfi

Atroventimco

