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het was een boeiend jaar ,het beantwoordde volledig aan de
noatÏÏSn; ?,1: hft fiet?en in ^1 zijn aspecten te bevorderen.
De veld t.t. m februari en vooral in november met meer dan 500
deelnemers waren een enorm succes.
Regionaal en nationaal heeft RTC dit jaar haar vleuqels
uitgeslagen. Het belangrijkste
aspect
hiervan ^ het
regionaal overleg met de Twentse zusterverenigingen ,die in
nauw overleg
kalenderafspraken maken,bosbeheerdersóverleq
voeren, gedragsregels opstellen,
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krachio^t aangehaald als model. Stuwende
Kracht Sn
in rfL'f
deze \is ^Jan ^Goossink
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eerdaagse genoemd worden,
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satorisch gebied model staat voor een goed4
uitstraling onder aanvoering van Ad Kamphuis c.s
in 1995 was R.T.C, op internationaal gebied verteqenwoordiad
c.g. betrokken bij de Ronde van Nederland
ercegenwooraigd
Een geweldige klus die qua uitstraling zijn gelijke in Denek^mn
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R.T.C, ^n'drn^l^^
en de Denekampse^^
organisatie
is een trend
gezetwas in So?
het
organiseren en doen verlopen van een perfecte tijdrit
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^ Waren Wij een klein beet3e betrokken bij de
L ; ï c?lorabia door Herman, Hennie en Richard. De bondscoach
de techmker en de ploegleider waren ook R.T.C.-ers Dit ?aar
hopen we weer mee te doen met de Tour de France in de persoon
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Echter de R van R.T.C, staat voor Recreatie.
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Dus dit deel werd
reaLriTle^s
^
^"^^rs,
regenrijders, ^d.
de ??2H
Limburgers,
de Alpenreuzen, dede Ap^doornse
Klassiekerdeelnemers en de Winterbergbeklimmers
^assieker
De tijdrit op lokaal gebied nl. op de hooidijk mag zeker niet
vergeten worden en zal zeker komend jaar weer d<L Rudie In
Rene georganiseerd worden. Ook in Denekamp is de Run Bike Run
georganiseerd Een gok die zeer goed uitpakte. Rene BruSShuïs
arummel
en trawanten hadden de zaakjes goed voor elkaar
^is
De C van R.T.C, staat voor cultureel ; dit aspect kwam tot
uiting door de lezing van Frank van RijA welke ^ Inlï-^f-^
van Willem Stipdonk Denekamp in zijn wereldreis be?rok
Voeg daarbij de dinkeltocht, de pijl van l^entf de fiets
vierdaagse met nieuwe, verrassende routes en de vele onqenolmde
vrijwilligers en dan is het fietsjaar rond
ongenoemde
1
Want
de
aCtieve
nLt
^6aanvoering
^ Wil
niet vlrqeïen^ond
vergeten. Onder
van Bas^
Zwenq hebben^chaatsclub
we kunnen

