Schaatsnieuws RTC
Het fietsseizoen zit er weer op. Talloze
RTC-ers maken zich binnenkort op voor
het schaatsseizoen 1996-1997. Medio oktober a.s. openen de kunstijsbanen m Assen, Deventer en Enschede nl. hun poorten en er zal dan volop getraind worden
voor een eventuele toertocht in Giethoorn, Elfstedentocht of de roemruchte
Open Denekampse kampioenschappen
op de ijsbaan 't Goor.
Voor alle schaatsliefhebbers en K1Cleden zal er op donderdagavond 26 september a.s. in café Marktzicht een
informatie-avond over de komende
schaatsaktiviteiten worden gehouden. De
aanvang is om 20.00 uur.
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RTC-tocht
ViaOchtrup
DENEKAMP - Rijwieltoerclub Twente uit Denekamp
houdt zondag de jaarlijkse
Dinkellandtocht. De tocht is
uitgezet over landelijke wegen en leidt vanuit Denekamp
naar de omgeving van Gildehaus, Bentheim en Ochtrup.
De afstand bedraagt iets meer
dan honderd kilometer. Halverwege wordt gepauzeerd in
. café-restaurant Felsenmühle
in Ochtrup. Vertrektijd; van
8.00 tot 9.00 uur vanaf de
kantine van Sportclub Denekamp, Oldenzaaisestraat 54.
Na aioop is er gelegenheid te
douchen. ^^^

Denekamp in
'97 en'99
etappeplaats
profronde
DENEKAMP - De Profronde van
Nederland laat dit jaar Denekamp
als etappeplaats links liggen en
heeft gekozen voor Doetinchem.
Gisteren werd in Amsterdam tijdens de Fietsrai het nieuwe routeschema van de wielerronde gepresenteerd. De keuze voor Doetinchem betekent niet dat Denekamp
definitief buiten beeld is geraakt.
De ronde komt in '97 en in '99
weer naar Twente. Direct na afloop van de succesvolle etappe en
de tijdrit in Denekamp vorig jaar
augustus heeft de Stichting Profronde Etappe Denekamp onder
leiding van sportwethouder Jeannet Rikkink-Knippers contact gehad met de rondedirectie. 'Men
was zeer gecharmeerd van Denekamp en Twente, er was niets dan
lof over de organisatie en de sfeer.
Maar Doetinchem was de etappe
van dit jaar al beloofd. We hebben
wel het verzoek gekregen om in
1997 en 1999 weer als etappeplaats te fungeren. Ook met Oldenzaal en Nordhorn. Het ziet er
veelbelovend uit, hoewel de contracten nog niet zijn getekend.'
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Veidtoertocht R.T.C. Twente
De rijwieltoerclub Twente houdt zondag 3 november haar jaarlijkse veidtoertocht. Evenals voorgaande jaren is er prachtige route uitgezet, die geheel met linten is aangegeven en ± 50 km lang is.
Mede door goede contacten en vooral goed overleg met toezichthouders van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en grondeigenaren, is het weer
mogelijk deze tocht door de natuur te organiseren. Daar de tocht landelijk goed bekend staat
verwacht de organisatie weer een grote deelname
uit alle windstreken. De tocht zal vanaf het complex van Sportclub Denekamp richting Singraven',
Volthe en het Everloo voeren. Via de heuvelachtige omgeving van de Tankenberg, Paasberg en vele
bospaden door het Boerskotten, komt men in De
Lutte, waar in het Duivelsdal een pauzeplaats is
ingericht. Vervolgens gaat men via het Lutterzand
richting Beuningen om via de Riest langs de Dinkel en het Sterrebos weer in Denekamp te arriveren.
Tussen 9.00 en 10.00 uur kunnen de deelnemers
starten vanaf het clubgebouw van Sportclub Denekamp. Hier is tevens douche- en kleedgelegenheid aanwezig. Ook kan hier het stalen ros schoon
gespoten worden.
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Veidtoertocht RTC Twente
De rijwieltoerclub Twente houdt zondag 25 februari de tweede veidtoertocht van dit seizoen. De
verleden jaar reeds geheel vernieuwde route over
± 50 km zal de deelnemers via het kanaal AlmeloNordhorn voor een groot gedeelte over Dui
grondgebied leiden. In de omgeving van Halle is
Sn pauzeplaats ingericht. Via Getelo-Vasse en de
Kuinerberg bij Ootmarsum zal weer richting DenekS gereden worden, natuurüjk over de
mooiste zand- en bospaden.
Traditiegetrouw zal de tocht weer eindigen bi] he
clubhuis van Sportclub Denekamp. Hier kan s
morgen gestart worden van 9.00 tot 10.00 uun
Hier is na de tocht gelegenheid tot douchen en het
afspuiten van de fietsen.
.

Profronde weer
naar Denekamp
DENEKAMP - Alkmaar, Tilburg
en Denekamp maken een goede
kans volgend jaar te worden opgenomen in het etappeschema van
de Profronde van Nederland
1997. De ronde start opnieuw in de
.randstad, gaat naar Noord- Holland, doet het Oosten aan, en krijgt
andermaal een eindpunt in
Landgraaf.
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Over de aard van de slotetappe
moet nog worden gediscussieerd.
De zwaarte van de slotrit viel dit
jaar wat tegen, overwogen wordt
de lus door Duitsland te laten vervallen en wellicht nog wat meer
klimmetjes in te lassen.
Stichtings-voorzitter Paul Nouwen: 'Maar we krijgen in Nederland natuurlijk nooit zoveel heuvels als in Zwitserland. Het enige
wat hier toeneemt zijn de vluchtheuvels.' Bij de UCI is (nog) niet
aangedrongen op een langer du-

rende ronde. TV* /_ & _ rt/

