Stichting Wieler-evenementen Denekamp
Secretariaat: H.B.M. Leferink, Oude Gaarden 1, 7591 HC DENEKAMP.
Telefoon
: 05413 - 3156
Bankrelaties: Rabo-bank 11.07.28.491
A.B.N. 59.57.32.488
Ons Onderwerp: SUPER PRESTIGE KLASSEMENT.

Denekamp, 07-02-1983,

Aan de organisatie van het
Super Prestige Klassement
P/A Dhr. W. Evereat
Kranenbrugstraat 1
Zillebeeke 8902
België

I

Geachte Heer Evereat,
Hierbij doen wij U toekomen enkele programma's,
onze Int. Wielerveldrit van Denekamp,

-n wielerkrant en een indicatie van

Gaarne willen wij de voorwaarden ontvangen, die verbonden zijn aan het deelnemen
bij het Super Prestige Klassement, zodat wij eventueel tot deze organisatie toetreden.
Wij zijn een organisatie die reeds meerdere jaren een zeer grote en ver uit de best
georganiseerde wielerveldrit organiseren in Nederland
Onze organisatie structuur bestaat uit de Stichting Wielerevenementen Denekamp, gegrond
uit leden van de RxDwiel Tourclub Twente uit Denekamp, met ongeveer 120 leden
Wij werken reeds jaren tot volle tevredenheid met diverse commisie's die zelfstandig
werken onder andere: A. Commisie Parkoerbouwers.
'
B. Commisie Administratie.
C. Commisie Sponsorgelden en Reclame.
D. Commisie Publiciteit.
E. Commisie Contracteren Renners.
Elke commisie heeft een kontakt persoon, die op gezette tijden vergadert met het bestuur,
Gaarne ontvangen wij van U hierop nader bericht.
Vertrouwend erop U hiermede voldoende te hebben ingelicht verblijven wij.
met vriendelijke groeten namens
de St. Wielerevenementen Denekamp
Voorzitter: G. Meyer
Mr. Berninkstraat 4
7591 TL DENEKAMP.

H.B.M. Leferink

Secretaris.
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Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie

i<n\vu
Aan: Organisatoren van Veldritten
Cie.Veldrijden
i.a.a, Wielrensportcormtiissie

Postbus 136
3440 AC Woerden
Telefoon 03480/11544
Telex 40604
Postrekeningnummer 111711
Bank Mees & Hope NV
Rekeningnummer 25.74.60.101
Telegramadres Wlelrenunie

Onderwerp

Betr. Seizoen Veldrijden
1983/1984

Behandeld door

Datum

A.J. Nuijten/hes 21 april 1983

L.S.
Namens de voorzitter van de Commissie Veldrijden nodigen wij u uit
voor een bijeenkomst, ter bespreking van de punten, die in het
belang van het komende seizoen met alle organisatoren moeten
worden doorgenomen.
U wordt verwacht op het Uniebureau te Woerden (Polanerbaan 15
t.o, nieuwe ziekenhuis) op Dinsdag, 17 mei a.s., om 19.30 uur,
met max. 2 personen per organisatie.
Wilt u ons omgaand opgeven (doch uiterlijk 6 mei) welke punten
u op deze avond behandeld zoudt willen zien en tevens wie er
van uw organisatie verwacht mogen worden.
De Kalendervergadering Veldrijden zal, eveneens in Woerden worden
gehouden op Donderdag 23 juni a.s. Aanvang 19.30 uur.
U kunt vöór (of uiterlijk op) 13 juni uw wedstrijdclaim indienen,
daarbij aangevend of u een A of B-wedstrijd wenst te organiseren
en plaatsing op de internationale kalender wenst aan te vragen.
Vóór deze bijeenkomst geldt dezelfde
male delegatie.
De ruimte in Woerden is beperkt.

beperking m.b.t

de maxi-

Gaarne uw reakties tegemoetziende,
Hoogachtend,
Koninklijke Nede/landsche Wielren Unie

Aangesloten bij de
Union Cvcliste Internationale

■I

Sekretariaat:

André DE BROUWER
Processiestraat 4
1900 OVERIJSE
"Sf
02/687 74 33

SUPER PRESTIGE VELDRIJDEN
Organizatie:

VERENIGDE VELDRITORGANIZATOREN V.Z.W.

HOOFDSPONSORS:

KREDIETBANK

ffttb

Overijse,15 mei '83
Wielercomite Denekamp
p/a Theo Meyere
Grensweg,4
7591 NO Denekamp.

Geachte Heren,
De 4 organisatoren, Diegem, Asper, Zillebeke en Overijse, die vorig seizoen
de Superprestige Veldrijden Kredietbank-Lotto hebben opgericht, brengen tijdens het winterseizoen 83-84 een nieuwe uitgave van dit regelmatigheidscriterium. Om deze organisatie van een internationale weerklank te laten
genieten, beslisten zij 1 of 2 Nederlandse en 1 of 2 Zwitserse
wedstrijden op te nemen in hun regelmatigheidscriterium. >
Net als vorig jaar zal de Superprestige Kredietbank-Lotto begiftigd zijn met
een prijzenpot van 400 000 F, ten verdelen als volgt
150 000
100 000
75 000
50 000
25 000
aan de eerste 5 van het klassement, opgemaakt over alle wedstrijden van de
Superprestige 83-84; per veldrit worden punten toegekend aan de eerste 25 veldrijders uit de uitslag, gaande van 25 punten tot 1. Bovendien wordt een
neven-klassement opgemaakt uitsluitend voorbehouden aan amateurs, en
begiftigd met een prijzenpot van 100 000 F te verdelen als volgt : 40 000 F,
30 000 F, 20 000 F en 10 000 F volgens hetzelfde puntensysteem.
De voorwaarden van toetreding tot deze superprestige voor het seizoen 1983-84
werden als volgt bepaald :
- ledere organisator zorgt voor een financiële inbreng van 100 000 BF, te
storten 1 maand voor zijn wedstrijddatum op bankrekening nr
- Voor de Belgische wedstrijden blijven Kredietbank en Lotto de exclusieve
sponsors. Het staat de buitenlandse organisatoren evenwel vrij een eigen
sponsor voor hun eigen organisatie aan te trekken. De benaming Superprestige
Kredietbank-Lotto blijft alleszins bij iedere organisatie behouden.

400.000 F. PRIJZEN
EGEM 26 DEC. 82

■

■

KLASSEMENT OVER 4 TOPCROSSEN

ZILLEBEKE 8 JAN. 83

■

ASPER 16 JAN. 83

■

■

OVERIJSE 23 JAN. 83

- Alle organisatoren verbinden er zich toe volgende 7 renners voor hun
wedstrijd aan te werven :
de Belgen
LIBOTON en GHYLLEBERT
de Zwitsers
ZWEIFEL en FRISHKNECHT
de Nederlanders STAMSNIJDER en GROEN ENDAAL
de West-Duitser DIETZEN
Aan deze 7 renners zal er een globaal kontrakt worden aangeboden met aangepaste
financiële voorwaarden voor het rijden van alle wedstrijden die voor de
Superprestige in aanmerking komen. Indien 1 van deze 7 renners niet zou ingaan
op het voorstel om alle wedstrijden van de Superprestige te rijden,
verbinden de andere organisatoren zich toe deze renner ook uit hun
organisatie te weren.
- Buiten de 7 voornoemde renners zijn de Belgische organisatoren overeengekomen
om voor alle Belgische wedstrijden volgende renners aan te werven :
VERMEIRE
DE BROUWER
VAN DER FRAENEN

MESSELIS
DE BIE
DE REY
- De Superprestige dient zijn verloop te krijgen tussen 6 november 1983 en
22 januari 1984. Volgende wedstrijden zijn reeds gepland :
25 of 26 december : Diegem
(België)
7 januari 1984
: Zillebeke (België)
15 januari 1984
: Asper
(België)
22 januari 1984
: Overijse (België)
Er mag per weekend nooit meer dan 1 wedstrijd in aanmerking komende voor de
Superprestige georganiseerd worden.
- De prijsuitdeling van de Superprestige KB-Lotto, zal doorgaan te Brussel in
februari 1984.
De organisatoren die zich met voornoemde voorwaarden kunnen akkoord verklaren,
worden verzocht dit onmiddellijk kenbaar te maken op bovenvermeld sekretariaat
en ten laatste op i?fS", opdat de kalender van de Superprestige definitief zou
kunnen vastgelegd worden, nadat de verschillende kandidaturen werden onderzocht.
Met sportieve groeten

igde Veldritorganisatoren,

-BELGIË

23' DRUIVENKOERS
BESCHERMDE WEGRIT
VOOR BEROEPSRENNERS

BELGtOWEv.

BELGIQUE

BELGIË
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DINSDAG 23 AUGUSTUS 1983
OVERIJSE
Org. Wielerklub De Sportvrienden vzw
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Wielercomite Denekamp
p/a Theo Meyere
Grensweg,4
7591 NO DENEKAMP (Nederland)
Lokaal en sekretarlaat:
Café « DE TOEKOMST »
bij André DE BROUWER
Processiestraat 4
1900
OVERIJSE
Tel. (02) 687 74 33
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Stichting Wieier-evenementen Denekamp
Secretariaat: H.B.M. Leferink, Oude Gaarden 1, 7591 HC DENEKAMP.
Telefoon
: 05413 - 3156
Bankrelaties: Rabo-bank 11.07.28.491
A.B.N. 59.57.32.488
SUPER PRESTIGE VELDRIJDEN
Secr.: André De Brouwer
BETRETn Super prestige veldrijden.
Processiestraat 4
1900
^^

OVERIJSE

(België)

Denekamp, 25 mei 1983,

Mijne Heren,

Naar aanleiding van Uw brief d.d. 16 mei 1983, kunnen wij U
mededelen, dat wij ons met de voorwaarden akkoord kunnen verklaren.
Wij als bestuur van Stichting Wiel er-evenementen Denekamp,
hebben al jarenlang een veldrit op wereld-niveau georganiseerd,
die telkenjare omstreeks tienduizend toeschouwers heeft getrokken.
Ook door de coureurs is ons alle lof toegezwaaid over het
prachtige overzichtelijke parcours en daarnaast is er een geweldige accomodatie met een grandioos randgebeuren.
Al jarenlang hebben wij goeie contacten met Zillebeke via onze
heer Theo Meijer.
Wij zijn van mening, dat wij gezien de organisatie van voorgaande
jaren zeker in aanmerking kunnen komen als deelnemer van de organizatie.
In het verleden hebben wij onze veldritten altijd op de 2e zondag
van januari gehouden.
Onze voorkeur gaat derhalve uit naar 8 januari 1984, en mocht dit
niet mogelijk zijn dan hebben wij als datum 18 december 1983 gepland,
Een dezer dagen krijgt U van ons een uitgebreid draaiboek en
impressies van voorgaande veldritten. (het draaiboek ligt bij
W. Everaers in Zillebeke)
Voor een nader onderzoek voor de kandidatuur kunnen inlichtingen
worden verkregen bij de heer Theo Meijer, tel. 05413-2739 of bij
Gerard Meijer, tel 05413-1232.
Uw antwoord zouden wij graag ontvangen vóór de kalendervergadering
in Nederland welke wordt gehouden op 23 juni a.s.
Hoogacht

voorz.

H.B.M. Leferink, secr.

