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Denekamp, 19 januari 1982,
Geachte Commissie,

Parcours:

Ambiance:
Hotels

Structuur:

Hierbij doen wij U toekomen een aanbieding voor het
organiseren van een Ned. Kampioenschap of (indien dan in Nederland)
een Wereld Kampioenschap veldrijden in 1984.
Wij zijn een stichting (bestaand uit de Rijwiel Tour Club Twente)
uit Denekamp, die reeds enkele jaren met veel succes een Internationale Wielerveldrit organiseert.
Ons fraaie en overzichtelijke parcours op het recreatiepark 't Goor
te Denekamp zal hiervoor evt. te licht worden bevonden.
In plaats hiervan bieden wij U aan een parcours op 4 KM. afstand
van Denekamp in het Lutterzand, met veel zandverstuivingen en
heuvels en grote vlakken mul zand evt. te combineren met erg
drassig weiland. Dit parcours wordt reeds jaren gebruikt door de
Twentsche renners voor training e.d. en ligt erg centraal in het
Twentsche land. Gaarne zouden wij met Uw commissie een kijkje gaan
nemen.
Aan dit parcours liggen 2 grote restaurants nl. 't Paviljoen en
het luxere Florylimpha met veel parkeerplaatsen.
Nabij 't parcours Hotel de Lutte en het bekende hotel Bloemenbeek
(trainingskamp Ajax). Op enkele kilometers afstand het hotel
't Grote Zwaantje en hotel 't Kleine Zwaantje, hotel de Tankenberg,
Berg en Dal, Congrescentrum 't Kruisselt, Dinkeloord.
En verder natuurlijk nabij Denekamp ons clubhotel Dolce, de Holtwijde,
Baveldsdennen, en in het naburige Ootmarsum de bekende hotels
de Wiemsel, de kuiperberg e.a.
Onze stichting bestaat uit ca. 40 enthousiaste medewerkers in de
diverse commissie-s als onderstaand:
1. Comm. Sponsering en Reclameborden
2. Secr. en Adm. commissie
3. Parcoursbouwers
4. Comm. aantrekken rennersveld en Pers- en Propaganda o.l.v.
onze Hr. P.B. Jager.

Blad: 1.

Blad: 2.

Referentie's

Reeds vier keer organiseerden wij een grote Internationale Wielerveldrit met vele vedetten en steeds omzoomden ca. 10.000 toeschouwers ons parcours met tribune's, loopbrug, vele tenten en
randgebeurens.
Tevens werd door ons steeds een wielerkrant voor N.O.Twente uitgegeven. Tevens berichten wij U dat het veldrijden in Twente, mede
door de vele favorieten erg populair is.

Materieel

Veel meterieel van eigen leden staat tot onze beschikking en
tevens kunnen wij beschikken over kranen, loopbrug, salonwagens
en allerlei zwaar materieel van diverse Boor- en Wegenbouw firma's
uit Oldenzaal, waar wij steeds de volle medewerking ontvangen.
Hopende U hiermede voldoende te hebben ingelicht en in afwachting
van Uw bericht.

Hoogachtend en Sportgroetend.

G.H. Meijer, voorzitter.
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Geachte Commissie,
Hierbij doen wij U toekomen een aanbieding voor •
het organiseren van een N.K. of (indien dan in Nederland) een W.K.
veldrijden in 1984.
W1^.-Wij zijn een Stichting (bestaand uit de"Rijwiel- en Tourclub
Twente) uit Denekamp,die reeds enkele jaren met veel succes een
Int. Wielerveldrit organiseert.
Parcours: Ons fraaie en overzichtelijke parcours opk het recreatiepark
't Goor te Denekamp zal hiervoor evt. te licht worden bevonden.
In plaats hiervan bieden wij U aan een parcours op 4 km. afstand
van Denekamp in het Lutterzand , met veel zandverstuivingen en
heuvels en grote valakfcen mul zand evt. te combineren met erg
drassige weiland. Dit parcours wordt reeds jaren gebruikt door
de Twentse renners voor training e.d. en ligt erg centraanl in het
Twentsche land. Gaarne zouden wij met Uw commissie een kijkje gaan
nemen.
Ambiance: Aaan dit parcours liggen 2 grote restautants nl. t Paviljoen en
het luxere Florylimpha met veel parkeerplaatsen.
Hotels:
Nabij't parcours Hotel de Lutt en het bekende hotel Bloemenbeek
(trainingskamp Ajax) Op enkele kilometers afstand Hotel Gtoot en
Klein Zwaantje -Tankenberg- Congrescentrum ï Kruisselt -Dinkeloord
Verder natuurlijk nabij Denekamp ons clubhotel Dolce -de Holtwijde
Baveldsdennen- . En in het naburige Ootmarsum de bekende hotels
de Wiemsel -Kuiperberg e.d.
W^
W^ few^
Structuur: Onze Stichting bestaaïT uit c^^dbnthousiastewnedewerkerS~T.n de
diverse commissie-s als onderstaand:
1. Comm. Sponsoring en beclameborden
2. Secr. en Adm. Comm.
3. Parkoersbouwers
4. Comm. aantrekken rennersveld en Pers- en Propaganda o.l.v.
onze Hr. P.B.Jager.
Referentie-s:
Reeds vier keer organiseerden wij een grote Int. Wielerveldrit met
vele vedetten en steeds omzoomden ca. 10.000 toeschouwers ons
parcours met tribune-s -Loopbrug- vele tenten en randgebeurens
Tevens werd door ons steeds een wielerkrant voor N.O. Twente uitgegeven. Tevens berichten wij U dat het veldrijden in Twente, mede
door de vele favorieten erg populair is.
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Fiaterieel: Veel materieel van eigen leden staat tot onze beschikking en
tevens kunnen wij beschikken over kranen-loopbruggen- salonwagens- allerlei zwaar meterieel van diverse Boor en Wegenbouw
firma-s uit Oldenzaal, waar wij steeds de volle medewerking
ontvangen. N/wwA rte. <^0^^ S^^UUKA^^CAA>WC^^^^oe^ oo-U de^
Hopende U hiermede voldoende te hebben ingelicht en in afwachtinc
van Uw bericht.
Hoogachtend en sportgroetend,
G.H.Meijer.

Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie
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Organisatie Wereldkampioenschappen Veldrijden 1984

Behandeld door

AN/MW

Datum

30 juni 1982

Geacht Bestuur,
Met veel genoegen heeft de Commissie W.K. Veldrijden 1984
uw kandidatuur voor de mede-organisatie van dit evenement
ontvangen.
Meerder kandidaten noopten de Commissie tot zorgvuldige
afweging van alle factoren, die bij de definitieve toewijzing een rol zouden moeten spelen.
Zeer tot onze spijt moeten wij u daarna mededelen, dat deze
keuze uiteindelijk niet op u is gevallen en dat de Commissie
W.K.Veldrijden 1984 heeft gekozen voor een ander parkoers en
de daarbij behorende noodzakelijke lokale medewerking.
Deze moeilijke beslissing betekent ongetwijfeld een teleurstelling voor u en uw medewerkers. Wij hebben daar veel begrip voor. Des te groter is onze erkentelijkheid, dat u bereid bent geweest uw werkkracht ter beschikking te stellen
van de K.N.W.U.
De Commissie hoopt een goede keuze te hebben gedaan en vertrouwt erop, dat u, onze uiteindelijke keuze kunt billijken.
Hoogachtend,
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie

Namens de Commissie W.K. Veldrijden '84
H.J.C.MS Meuwese
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Aangesloten bij de
Union Cycliste Internationale

