DENEKAMP - Fedor den
Hertog, Hennie Kuiper en Herman Snoeyink. Deze drie mannen hebben allen één ding gemeen. Niet alleen dat ze ooit erg
succesvol waren als wielrenner in
binnen- en buitenland maar ook
omdat ze in hun carrière ooit eens
de zogeheten Meesterronde van
Denekamp wonnen. Voor Herman Snoeyink geldt zelfs dat hij
meer dan eens de overwinning
voor zich opeiste. Maar dit jaar
voor het eerst sinds vele jaren is
hij er niet bij als de Ronde van
Denekamp wordt verreden. Dat
gebeurt op vrijdag 9 augustus.
Ondanks de afwezigheid van
Herman Snoeyink, die dan samen
met zijn ,maatje' en dorpsgenoot
Hennie Kuiper ergens in Europa

Denekamp maakt
zfch op voor
wielerronde
actief is als ploegleider, verwachten de organisatoren v^n de Denekampse wielerronde dat het
evenement weer een wielerspektakel van de eerste orde wordt.
Zoals het ooit was in de jaren zestig en zeventig, toen elke keer
opnieuw nagenoeg alle topamateurs naar Denekamp kwamen
om mee te dingen naar de eerste
plaats, zo zal het wellicht niet zo
gauw weer worden. Wel gaan de
organisatoren ervan uit dat de
Meesterronde langzaam maar ze-

ker weer een wielerwedstrijd
wordt, waar veel topamateurs op
af komen en waar het publiek
veel spektakel wordt geboden.
Na een onderbreking van enkele jaren werd de draad van de
Meesterronde vorig jaar weer opgepakt. De kcers werd toen een
aardig succes en op deze weg wil
de Stichting Ronde van Denekamp doorgaan.
Het zijn trouwens niet alleen de
A-amateurs die in Denekamp aan
de start verschijnen. Ook is er een
wedstrijd voor junioren, start
16.30 uur, en een wilde koers
voor de jeugd, start 18.15 uur. De
amateurs starten voor hun wedstrijd over 80 kilometer om 19.00
uur. Start en finish zijn aan de Mr.
Berninkstraat.
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Rijwiel Toer Club
Twente wil eigen
dak boven 't hoofd ^
DENEKAMP - De Rijwiel
Toer Club Twente kreeg in de "Nh
loop, der jaren een bekende klank ^
in wielersportkringen. De club
zette al heel wat ritten op touw. ^
Het aantal leden groeide in de af- ^
gelopen jaren tot ruim 140.
^
De club heeft echter geen eigen
onderkomen. Daar gaat nu wat ^
aan gebeuren. Het bestuiu-van de ^
Denekampse vereniging heeft de v
gemeente daarvoor om medewerking gevraagd. Volgens voorzitter
J. Goossink van de RTC wordt
gedacht aan het in gebruik nemen
van een bestaand gebouw, of het
neerzetten van een nieuw clubgebouw op of dichtbij het recreatieterrein 't Goor.
De club wil de accommodatie
gebruiken als vertrek- en aankomstpunt voor de trainingen,
die drie keer per Week worden gehouden, en bij de toertochten die
de actieve vereniging vier keer
per jaar op touw zet. Nu wordt
daarvoor het clubgebouw van
Sportclub Denekamp gebruikt.
Desondanks wil de RTC een eigen ruimte hebben. Al was het
ooV om er crni'lpn in fc* 1oiTir>',n
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'ATB'er moet lid van e(
DENEKAMP - Sinds eind vorig
jaar maakt de Rijwiel- en Toerclub
Twente in Denekamp (RTC) samen met een aantal andere verr -nngen in de regio deel uit van
i samenwerkingsverband. Doel
daarvan is ondermeer gezamenlijk na te denken over zaken die de
wielersport betreffen. Zo staat
voor 12 maart een overleg met
Staatbosbeheer en Natuurmonumenten op het programma met als
agendapunt: wat te doen tegen
ATB'ers die de natuur. rondstruinen.
'All Terrain Bikes' heten de fietsen voluit. De terreinfietsen zijn
als rage uit Amerika overgewaaid

meer daar RTC zorg voor de natuur hoog in het vaandel heeft
staan. De club trekt zelf ook regelmatig de natuur in om daar met
een groepje mensen te veldrijden.
De route wordt echter in nauw
overleg met Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten vastgesteld.
Als die menen dat bepaalde stukken bos niet geschikt zijn om door
Haren overeind
te rijden dan wordt de route verHet enthousiasme van de berijder legd.
voert regelmatig langs plaatsen
waar boswachters en nietsvermoe- 'Goede banen'
dende wandelaars de haren overeind gaan staan. Ook voorzitter J. Goossink: „Wij hebben er zelf naGoossink fronst af en toe zijn tuurlijk alle belang bij om het rijwenkbrauwen als hij een ATB'er den in de natuur in goede banen te
door de natuur ziet trappen - te- leiden." Ook bij RTC rijden enkele

en schijnen in Nederland vaste
voet aan de grond te krijgen. In het
verkeersbeeld zijn de doorgaans
fel gekleurde, robuuste rijwielen
al regelmatig te zien. Met hun vele
versnellingen zijn ze bij uitstek geschikt om in onregelmatig terrein
te gebruiken.
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en wielerclub worden

:

ieden op een ATB. Zij fietsen gewoon mee met de 'gewone' veldrijders. Opmerkelijk daarbij is dat
berijders van zo'n terreinfiets ondanks de aangepaste techniek niet
of nauwelijks sneller vooruit komen dan de andere fietsers. Secretaris Willem Stipdonk van de wielerclub weet uit ervaring dat een
van de weinige voordelen van zo'n
fiets is dat het wat lekkerder 'zit'.
Een ander voordeel is dat men in
extreem ruw terrein met een ATB
door de brede banden en de vele
versnellingen wat makkelijker
vooruit komt.
Daarom menen beide fietsliefhebbers dat ATB'ers die nu nog in hun
eentje er op uit trekken best lid

kunhen worden van een wielerclub. Niet alleen profiteren ze zo
van gemeenschappelijke voorzieningen, ook raken ze beter bekend
met de natuur in hun omgeving.
Wat er uit het overleg met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten
komt is nog onzeker. Wel staat als
een paal boven water, dat er bij
blijvende groei van het aantal
ATB-gebruikers maatregelen zullen komen om ongebreideld rijden
door de natuur aan banden te leggen.

Schaatsen
Wie overigens denkt dat de activiteiten van een wielertoerclub zich

beperken tot samen epn eindje
trappen op regenloze namiddagen
vergist zich. Uit het programma
van RTC blijkt dat fietsen in alle
seizoenen mogelijk is. Veel leden
binden daarnaast in de winter hun
schaatsen onder. Hoe belangrijk
schaatsen is binnen de vereniging
kan worden afgelezen aan het feit,
dat de wielerclub officieel lid is
van de schaatsbond KNSB. Een
van de leden volgt daar zelfs een
cursus voor schaatstrainer.
Het afgelopen jaar hadden RTC en
andere verenigingen weinig te
klagen over het weer. Stipdonk:
„We hebben een perfect jaar gehad. De voorbije vorstperiode was
een mooie kroon op ons jaar."
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DENEKAMP - De Rijwiel Toer
Club Twente wil voor haar 140 leden een eigen onderkomen. Het bestuur van de Denekampse vereniging heeft de gemeente daartoe om
medewerking gevraagd. Voorzitter
J. Goossink van de RTC zegt dat
wordt gedacht aan het in gebruik
nemen van een bestaand gebouw of
het neerzetten van een nieuw clubgebouw op of dichtbij het recreatieterrein 't Goor.
„We hebben inmiddels zoveel leden dat v/e denken toe te zijn aan
een eigen accommodatie", legt de in

Oldenzaal wonende Goossink uit.
De RTC wil een onderkomen hebben dat kan dienen als vertrek- en
aankomstpunt voor de trainingen
die drie keer per week worden gehouden en bij de toertochten die de
actieve vereniging vier keer per j aar
organiseert.
„Voor die toertochten gebruiken
we momenteel het clubgebouw van
Sportclub Denekamp. Dat gaat uitstekend, maar toch zouden we gebaat zijn bij een eigen accommodatie", aldus de RTC-voorzitter, die
naast een soort ontmoetingsruimte

in elk geval denkt aan kleed- en
douchegelegenheid voor de veld- en
toerrenners. „We zouden er ook
materialen op kunnen bergen en er
zou ruimte zijn voor bijvoorbeeld
video- en diapresentaties".
De Rijwiel Toer Club Twente is
de laatste jaren explosief gegroeid.
De meeste leden komen uit Denekamp, maar er staan Ook toerfietsers uit Oldenzaal en Ootmarsum
ingeschreven. Momenteel is zaal
Marktzicht het clubonderkomen.
Een race-afdeling, zoals de Ol\
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denzaalse Wieier Club (OWC) die
heeft, kent de Denekampse vereniging niet. „Maar regionaal krijgen
we toch steeds meer naam", vindt
Goossink. „Daarnaast hebben we
een goed overleg met de OWC. We
zijneen actieve club. 's Winters hebben we een vaste groep van 30 tot
35 personen die heel actief veldrijden. En dan veel schaatsers natuurlijk. Pas nog waren we met een grote
afvaardiging op de Weissensee in
Oostenrijk".
Daarnaast vervult de Rijwiel
Toer Club Twente een voorname

rol in de organisatie van de jaarlijkse rijwielvierdaagse in Denekamp.
Zeer onlangs verzorgde de vereniging een groot deel van de activiteiten bij het afscheid van plaatsgenoot
Herman Snoeijink van de actieve
wielersport.
De RTC-voorzitter heeft inmiddels een eerste gesprek gehad met
burgemeester F.P.M. Willeme en
sportwethouder C. Hamers. Daarin
heeft de RTC gevraagd om opgenomen te worden in de accommodatienota die de gemeente momenteel

probeert samen te stellen. In die
nota wordt op een rijtje gezet welke
instanties en verenigingen accommodatieproblemen hebben en welke oplossingen daarvoor eventueel
voorhanden zijn.
De voorkeur van de RTC-fietsers
gaat uit naar een locatie op of bij 't
Goor. Goossink: „Een uitstekend
start- en aankomstpunt voor toerfietsers, met bovendien de ijsbaan in
de onmiddellijke nabijheid. We
zouden er niemand storen, 't Goor is
een ideaal fietsgebied".

