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Denekamp, januari 1982.

^ L.S.
Gaarne zouden wij U het volgende onder aandacht willen brengen.
Op zondag 10 januari 1982 organiseren wij de Int.Wielerveldrit
van Denekamp, waarbij kosten noch moeite zijn gespaard om de
beste veldritspecialisten van Europa aan de start te krijgen,
waarvan hier een beknopt overzicht.
Uit Duitsland:

Uit België:
Uit Polen:

De gehele Duitse selectie voor de W.K. met o.a.
Klaus Peter Thaler (2e w.k. Juni 1980),
Raymond Dietzen (Duits Kampioen) Dieter Uebing en
Reiner Paus.
De sterk rijdende R. Vermeire (5 voudig W.K.}.
De w.k.-selectie van 5 rijders met o.a.
G. Jarosewski (zilver W.K. 1981) en Andrezj
Makowski (2e W.K. 1980).

Uit Zwitserland; De professionals Erwin en Willy Lienhardt.
t

Uit Nederland:

Wereldkampioen bij de profs Hennie Stamsnijder uit
het naburige Enter. Reinier Groenendaal (nagenoeg
onverslaanbaar op Ned.bodem). C. van de Wereld,
Wil Brouwers, Frans Francissen, Hans Boom en de
coming-man G. Dolfsma.
Verder natuurlijk de plaatselijke favorieten
Herman Snoeyink (Ned.kampioen Amateurs 1981) en de
bekende wegrenner en Ex-Denekamper Hennie Kuiper,
de bekende wegrenners Henk Lubberding, Gerard
Veldscholten, Jos Lammertink en Adrie v.d. Poel,

Zoals U ziet een keur van specialisten die in Nederland zijn weerga
niet kent. Verder moet worden opgemerkt dat het veldrijden in Twente
met zijn wereldkampioen en diverse nationale kampioenen bijzonder
populair is, getuige de meer dan 10.000 toeschouwers die wij voria
jaar reeds mochten begroeten.
Parcours.
Het 2100 meter lange parcours is zeer overzichtelijk
(gemakkelijk met camera's af te steken) en gelegen rondom
de prachtige ijsbaan vlak bij het centrum van ons Dorp.
Het perscentrum ligt aan het parcours (kantine Tennisver.)
en erg overzichtelijk zodat driekwart van het parcours is
te overzien.

Start en Finish zijn gelegen aan de Berghummerstraat
waar ook een grote tribune en een loopbrug staan opgesteld.
Randqebeuren.
1. 14.30 uur Voorstellingsronde van de meest gerenomeerde
renners als duo-passagier op Crossmotoren.
2. Renners zullen dwars door 2 grote tenten rijden, waarbij
bij eventueel slecht weer vele toeschouwers kunnen
verpozen. Ook zal de nieuwe Prins v.d. CV. "de
KÖttelpeern" met zijn gevolg zijn opwachting maken.
3. Drive-In Show in feesttent voor de vele jeugdige
toeschouwers met verder veel eet en drink stands.
4. Twee blaaskapellen, waarvan een op overdekt podium
op middenterrein, om het geheel op te vrolijken.
5. Demonstraties van de renners v.d. Fiets Cross ver.
Jump Alhee uit Enschede, de nieuwe wielerpoot van de
K.N.W.U. met tussen de diverse wedstrijden door wedstrijdjes voor de plaatselijke crossjeugd. Dit alles op het
grote middenterrein.
Programma;
11.30 uur Start Liefhebbers en Veteranen.
I
12.15 uur Start Nieuwelingen
13.00 uur Start Junioren
14.30 uur Voorstellingsronde op cross-motoren van de meest
gerenomeerde Profs en Amateurs.
15.00 uur Start Profs en Amateurs.
15.20 uur Huldiging door onze Ronde Miss van de eerste
drie aankomende.
17.30 uur Prijsuitreiking in Café Restaurant Marktzicht
aan de Markt in Denekamp.
Pers^

voor de wijziging van het programma en voor alle uitslagen
die direct na afloop van de diverse kategoriën beschikbaar
zullen zijn, kan men zich steeds vervoegen in ons perscentrum
tkantme Tennisver.) op de 2e verdieping van het ijsclub
gebouw aan het parcours.

Uitnodiging.
U ziet een keur van veldritspecialisten en randgebeuren
^atuln Nederland zijn weerga niet kent. Reden genoeg
dachten wij, dat wij U op zondag 10 januari a.s. tot onze
gasten mogen begroeten.
Met sportgroeten en hoogachtend.
Stichting Wieler-evenementen Denekamp.
Voorzitter G.H. Meijer.
N.B.

Tevens verzoeken wij U aan dit gebeuren in Uw media
de nodige aandacht te schenken.
voorTr^T3'^"^?aarten en de sPeci^e Wielerkrant
voor N.O. Iwente worden U hierbij toegezonden.

