Programma-Voorbeschouwing Veldrit Maandag 31 december 1979.
Org, Rijwiel Toer Club TWENTE
12.00 uur

Start ca, 60 Liefhebbers en Veteranen over 12 KM.
Favorieten Herman Zuiderduin (Lisse) de winnaar van vorig jaar
en Ben te Wierik uit Enter, G. van de Ven uit Waalwijk en Jan
Broeren uit St. Michelsgestel,
Plaatselijk favoriet Rudie Weustink zal het moeilijk krijgen
om zich in het gevecht om de eerste plaatsen te mengen.
Rudie is nog jong tussen al deze gevestigde veteranen en
liefhebbers uit het gehele land en de duitse grensstreek.
Theo Sleiderink uit Beuningen zal zich, indien hij even sterk
rijdt als bij de regionale veldritten wel bij de eerste tien
handhaven.
Van Peter Mastenbroek mag gezegd worden als hij zich binnen
een ronde van de winnaar kan handhaven, hij een goede wedstrijd
heeft gereden.

13«00 uur

Start Nieuwelingen en Junioren, samen totaal 50 renners over 12 KM,
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Hier zijn de favorieten Rob Tamerus (Boskoop) J. van de Steen
uit Boxtel en M. Groenendaal uit St.Michelsgestel en bij de
junioren John Arends (Holl.veld) en Henk Paas uit Loon (N.Br,)
Indien Erwin Nijboer uit Denekamp zich bij de eerste tien
zou handhaven zal dit een leuke verrassing zijn. Verder uit
Oldenzaal Peter Boelens, Erwin Kistemaker en Michel Zwiers.

+13.45 uur

Start Selectie van DOS '19 met trainer/verzorger, totaal een
20 tal voetballers-wielrenners. Altijd leuk voor een vrolijke
noot. Zij zullen het parcours twee maal afleggen.
Favorieten natuurlijk Willy Vreeswijk, Gerrit Schulte en
Gerard Lubben die behoorlijk aan de modder gewend zijn evenals
doelman Harry Voppen. Voor vierkante-meter specialisten als
Paul Nijmeijer en Fons Scholte-Lubberding zal het moeilijk
worden zich in de voorste lijn te handhaven.

+14.00 uur

Voorstellingsronde van de meest gerenomeerde renners als o.a,
Hennie Kuiper, Michel Pollentier, Henk Lubberding, Johan van de
Velde, Klaus-Peter Thaler (w,Dld.) Hennie Stamsnijder, Jacq.
Verbruggen, de fransman Gerardin, Diether Uebing (kamp.W.Dld.),
Reinier Groenendaal en de Amateurs Herman Snoeyink, Reiner Paus
(W,Dld.) en "dolle" Dries van Wijhe met de eventuele Tsjechische
ploeg. Deze renners zullen worden voorgesteld aan het publiek
als duo-passagier bj-j de grote motoren van de Motorclub
Albergen/Fleringen waarbij de naam van de evt. sponsor hierop
zal worden vermeld.
Het geheel wordt muziekaal opgeluisterd door de boerenkapel
uit Rossum.
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jh 14.30 uur

Start profs en amateurs over 14 ronden, ca, 2k KM.
Totaal zullen ongeveer 60 renners, profs en amateurs, starten
inclusief een 10-tal buitenlandse-renners.
Favorieten natuurlijk Klaus-Peter Thaler uit W.Dld., 2-voudig
wereldkampioen en winnaar van vorig jaar. Hennie Stamsnijder,
2e bij de W.K. in Italië en momenteel steeds in Zwitserland
strijdend met de wereldkampioen, de zwitser Albert Zweiffel.
De franse kampioen bij de profs Gerardin en onlangs winnaar
in 5 veldritten in Frankrijk en België w.o, Charles-ville.
Reinier Groenendaal rijdend voor Superia, momenteel grossier
in overwinningen in Nederland en België w.o, vorig weekend
in Drunen en in zijn woonplaats St.Michelsgestel.

Groenendaal kan zich als professional veroorloven een staf" van
verzorgers/mecaniciens aan te trekken zodat hij hiermee een grote
voorsprong heeft op onze Herman Snoeyink,
Natuurlijk blijft ook Herman in Denekamp favoriet als hij de
eerste ronden goed weet door te komen en indien het op een sprint
zal uitlopen Herman nagenoeg niet te kloppen is. Wat verzorging
betreft is Herman geheel op zich zelf aangewezen, alleen bij
materiaalpech zal mecanicien Johny Kamphuis hem assistentie
verlenen. Verdere renners voor de eind-overwinning de nationale
duitse kampioen Diether Uebing, onlangs winnaar van de Grote
Prijzen van Nurnberg en Bremen en vorig jaar tweede achter
zijn landgenoot Thaler.
Vertier de coming-man Rainer Paus (W.Dld.) onlangs winnaar in
Nieuwkoop, Axel Hilgert(¥,Dld») de winnaar in Oldenzaal en
eveneens top-renners als Hans Steekers (Noordwijk) en Wil
Brouwers, steeds bij de eerste drie en winnaar in Eindhoven,
Voor uitschieters, hoewel dit moeilijk zal worden^kunnen zorgen
onze eigen Hennie Kuiper (Peugeot), Henk Lubberding (T,I.Raleigh),
Jacq. Verbruggen (DAF-TRUCKS) en Johan van de Velde, het paradepaardje van Peter Post in de Tour de France of Michel Pollentier
eveneens gerenomeerd Tour-crack en natuurlijk "dolle" Dries van
Wijhe, marathon schaatser en nagenoeg niet te kloppen op natuurijs.
Onder de sub-toppers zorgen meestal enkele renners voor een
uitschieter zoals Ties Verhagen - Toon van de Wetering Max de Vries - Bennie Meijer en de veldrijders met een grote
toekomst Mario van de Kerkhoff en Jan Harings uit Limburg,
Vraagtekens voor eerste vijf plaatsen blijven verder Arie de
Blanken (Os), Gezinus Hoven (Smilde),en Wim van Dompselaar
(Harderwijk), die allen strijden om een plaats in de nederlandse selectie voor de wereldkampioenschappen in Zwitserland
in februari 1980. Hierbij behoren eveneens Jos Lammertink en
Arie Hassink.
Al met al een volkomen open strijd, waarbij Herman Snoeyink
indien niet zo gespannen als vorig jaar toch onze plaatselijke
favoriet blijft.
Het parcours is wederom uitgezet nabij het recreatiepark
•t (ïoor en de zandkuil met start en finish aan de Berghummerstraat,
De organisatie, de Rijwiel Toer Club Twente uit Denekamp, heeft
het financieel nagenoeg rond, daarom is de entree laag gehouden
nl, f. 2,50 voor volwassenen en f. 1,00 voor kinderen.
Door de geweldige medewerking van de diverse sponsors en
publiciteitsmedia is het mogelijk geworden zo'n geweldig
rennerveld in Denekamp aan de start te krijgen.
Met trots mag worden gesteld dat er in Nederland de laatste
jaren nog geen enkele veldrit is verreden met zo'n uniek
rennersveld, daarom wordt er ook verwacht dat velen, ook vooral
van buiten Denekamp, het parcours op Oude Jaarsdag zullen
omzomen.

