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DENEKAMP.

Denekamp,December 1983.

L.S.

Gaarne zouden wij U het volgende onder Uw aandacht willen brengen .
Op zondag 8 januari 1984 organiseren wij de Int. Wielerveldrit van
Denekamo ( A-wedstrijd) , waarbij kosten noch moeite zijn gespaard om
de beste veldritspecialisten van europa aan de start te krijgen ,waarvan
onderstaand een beknopt overzicht.
Uit Polen:

De complete W.K.ploeg met o.a. Andrejz Makowski (4 de W.K.)
Gregorz Jarozewski -Janos Piech en Jan Wielak

Uit Zwitserland:
Uit Duitsland
Uit Belgij

Onder andere de professional en vice-wereldkampioen '82
en '83 Albert Zweifel (4 x wereldkampioen)
£en selectie van Klaus Peter Thaler met o.a. Sven Harter
en Frank Onnner.
Zen biezonder sterke ploeg met o.a. Johan Ghyllebert,
Rudy de Bie en Iwan Messelis(reeds 12 overwinningen '83/84)

Uit Nederland
Reinier Groenendaal (4 de W.K. '83) ,Kees van de Wereld,
Wil Brouwers en Adrie van de Poel (2 de N.K. '83) met
o.a. Gerard Veldscholten
Verder natuurlijk de plaatselijke favorieten, Herman
Snoeyink (Ned.kamp.am.83) en de bekende wegrenner en ExDenekamper Hennie Kuiper.
NIEIUW.
Met het oog op de W.K. in eigen land in februari (Oss)
hebben wij als organisatie geregeld dat de complete Ned.
amateurselectie met o.a. Matthieu Hermans-Huub KoolsFrank van Bakel- Henk Baars-Wieger van de Hoef- Rinie Pley
aan het vertrek komt om kennis te maken met de wereldtop.
Ook zal de complete militaire ploeg vertrekken.
Vast staat, dat er een duel woret gestreden tussen Albert Zweifel, Reinier
Groenendaal , de Belgen en de Polen, met als gevaarlijke outsiders o.a.
Adrie van de Poel - Kees van de Wereld en Herman Snoeyink,
Zoals U ziet een keor van specialisten die in Nederland zijn weerga niet
kent. Verder moet worden opgemerkt dat het veldrijden in Twente ,met name
in Denekamp met zijn twee Ned. kampioenen (Herman Snoeyink (Am) en Erwin
Nijboer (Jun.) en Patrick Nijboer (2 de N.K. nieuw.) biezonder populair
is, getuige de meer dan 10.000 toeschouwers die wij ieder jaar mogen
begroeten.
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Het 2.500 meter lange parcours is zeer overzichtelijk
(gemakkelijk met camara-s af te steken) en gelegen rondom
de prachtige ijsbaan vlak bij het centrum van ons dorp.
Het perscentrum ligt aan het parcours nabij de finish.
Bij slecht weer is vanuit de kantine van de Tennisver. aan
het parcours zowat driekwart van het parcours te overzien.
Start en finish zijn gelegen aan de Berghummerstraat
waar ook een tribune en een loopbrug ter bereiking van het
middenterrein staan opgesteld.
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.
3. Drive-In en Disco-shows op het terrein voor de vele jeugdige toeschouwers met verder veel eet en drink stands.
4. Blaaskapellen om het geheel op te vrolijken.
5. Fietscross wedstrijden voor de plaatselijke jeugd op het
middenterrein op een eigen parcoursje.
^* De 0Pen Denekampse kampioenschappen CROSSLOOP i.s.m.
de Twentse lange afstandslopers.
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11.00 uur Start TLiefhebbers en Veteranen.
12.00 uur Start Nieuwelingen.
13.00 uur Start v.d. Junioren
13.4b uur Crossloop 3 ronden Open Kamp.v. Denek.(v.iedereen)
14.00 uur Jeugëkamp. Fietscross in 5 leeftijdsgroepen.
14.30 uur Voorstellingsronde op crossmotoren van de meest
gerenomeerde Profs en Amateurs.
15.00 uur Start Profs en Amateurs samen.
15.20 uur Originele huldiging van de eerst drie aankomenden
door onze ronde-miss.
17.30 uur Prijsuitreiking in Cafe-Rest. Marktzicht aan de
Harkt in Denekamp.
Voor de wijziging van het programma en voor alle uitslagen
die direct na afloop van de diverse kategorieën beschikbaar
zullen zijn, kan men zich steeds in ons perscentrum nabij
de finish vervoegen.
U ziet een keur van veldritspecialisten en randgebeuren
dat in Nederland zijn weerga niet kent. Reden genoeg dachten
wij,dat wij U op Zondag 8 januari 1984 tot onze gasten mogen
rekenen.
Met sportgroeten en hoogachtend.
Stichting Wiel er-evenementen Denekamp.
Voorzitter Ö.H.Meijer
Mr.Berninkstraat 4, 7591 T.L. DENEKAMP.
Telf. 05413-1232.

N.B. Tevens verzoeken wij U aan dit gebeuren in Uw media de nodige aandacht
te schenken.
Ter elfde ure ontvingen wij de toezegging van de Heer Peter Post,
de ploegleider van de nieuwe Panasonic-ploeg die volgens de toezegging met de renners Gerard Veldscholten- Jos Lammertink- en Henk
Lubberink voor het eerst in hun nieuwe tenue bij ons aan de start
komen. Tevens zal Peter Post zelf om 15.00 uur het startschot verrichten bij de Profs en Amateurs.

