VERSLAG SECRETARIS OVER HET JAAR 1991
Het aantal leden van onze toerclub is het afgelopen jaar gestegen.
Vorig jaar februari bedroeg dit aantal 130, dit jaar zitten we op
ihO leden. Gezien de neergaande lijn bij zusterverenigingen in de
regio is deze ontA^ikkeling goed te noemen. Geconstateerd moet
worden dat steeds meer schaatsers de laatste jaren lid zijn geworden
van onze toerclub.
De RTC-Twente heeft ook het afgelopen jaar wel degelijk van zich
laten horen.M@i) allerlei activiteiten hebben we ons naar buiten toe
goed gemanifesteerd. A%s secretaris wil ik toch de activiteiten
van het afgelopen jaar nog eens op een rijtje zetten.
Een grote groep RTC-leden, de schaatsers, hebben met goed gevolg
de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee gered&n. In verband
hiermee wil ik toch de naam van Johan Busscher noemen die als tweede
Denekamper de 200-kilometer lange tocht voltooide.
In het prille voorjaar werd de voorjaar*tocht verroden. Ruim 200
deelnemers verschenen aan de start in de kantine van Sportclub
Denekamp. De meeste deelnemers schreven in voor de 100-kilometer
tocht. Reden voor de organisatie om voor dit jaar de 'l5 kilometer
en de 150 kilometer van de kalender te schrappen en daarvoor in
de plaats alleen een 125-kilometer tocht uit te zetten.
Het clubweekend naar Duitsland voor onze clubleden trok ongeveer
30 belangstellenden. Veel tijd en energie is in de voorbereiding
gestoken. De tocht kende een goede verzorging en het eindpunt een
goede accomodatie. Tevredenheid alom. Om veel werk en voorbereiding
voor dit jaar te voorkomen moet er misschien gekozen worden voor
een andere opzet.
Evenals voorafgaande jaren was het aantal deelnemers aan de fietsvierdaagse zeer goed te noemen. Niet minder dan 1100 fietsliefhebbers uit het gehele land schreven zich in bij Jan Marktzicht om
vier dagen lang te genieten van goed uitgezette routes.
De in ere herstelde Ronde van Denekamp kende in haar tweede editie
wederom een Denekampse winnaar. Dit keer was het Rob Froelink die
met de eer ging strijken. Mede door dit resultaat kan de organiHatie
terugzien op een geslaagd wielergebeuren.

