
De spanning loopt op.  

 

25 januari 2016 Algemeen, Schaatsen - nieuws, WTC-nieuws Hugo te Kaat  

 

Zwart ijs op het grote meer.  

Het is maandag op de Weissensee. De zon schijnt overdadig op het prachtige 

bergmeer in Kärnten. De zelfbenoemde “Spielplats der Natur” laat zich op zijn 

mooist zien. Op zaterdag zijn we met de Krupop-groep naar Oostenrijk gereisd. 

Vader en zoon Somsen reden met René naar het schaatsmekka in de Alpen en de 

Krupopsplintergroep van het Leemland kwam een dag later. Natuurlijk, hoe kan 

het anders, omdat er eerst een feest moest worden gevierd in het kader van een 

jonge telg van het Leemlandgeslacht die vijftig was geworden. Tegenwoordig 

worden jongelui ook al vijftig. Eric had een lift geregeld vanuit Lievelde en de 

rest, het grootste deel, ging met het vliegtuig.  

Al vroeg op de zaterdagmorgen demonstreerde de voorzitter van WTC 

Dinxperlo de bochtentechniek in de vertrekhal van het vliegveld van 

Keulen/Bonn. Verbaast keken reizigers naar de bewegingen van de excentrieke 

grijsaard uit de Heurne terwijl de schaatskenners aandachtig keken en luisterden 

naar de theorie die ons leidsman er als een volleerd instructeur bij vertelde. Hij 

was namelijk al maanden op schaatsles om een betere bochtentechniek aan te 

leren. En dat moesten wij natuurlijk weten. Uiteraard moesten we Willie toch 

even mededelen dat er op de Weissensee voornamelijk rechtdoor geschaatst 

wordt en dat de gedane investering weinig rendement zou gaan opleveren voor 

onze gewiekste zakenman.  

Op zaterdagmiddag werd het ijs natuurlijk meteen geïnspecteerd. De debutanten 

Theo en penningmeester Hans schrokken van de scheuren die ze aantroffen. De 

ervaren mannen vonden het ijs geweldig. En dat was het ook. Natuurijs is nu 

eenmaal grillig maar het feit dat er geen sneeuw is gevallen deze winter maakt 

het ijs van zeer goede kwaliteit. Hier en daar een scheur hoort er dan bij en de 

volgende dag waren de heren er dan ook al weer een beetje aan gewend.  

Op het grote meer bleek geschaatst te kunnen worden. René, wie anders, was er 

al even geweest. Het enige probleem is dat er gekluund moet worden om er te 

komen. Maar toen Wim, Frederik (zoon van) en ik met René mee gingen om 

nadere inspectie uit te voeren ging het schaatshart sneller kloppen. Een enorme 

zwarte spiegel lag voor ons. Met René voorop trokken we richting 

Dolomitenblick. Af en toe keek ik vooruit en vroeg ik me af of ik water voor me 

zag of ijs. Het was zwart, hard en net kunstijs. Geen scheur te bekennen en het 

schaatsen ging bijna vanzelf. Eenmaal aan de overkant moesten we even op 

Frederik wachten. We stonden op een glasplaat en keken recht onder ons naar de 

witte bodem waar de Weissensee zijn naam aan te danken heeft. We konden de 

vissen zien zwemmen. Wat een ongelooflijke ervaring. We vlogen met een licht 

windje in de rug dwars over het 12 km lange meer terug naar de brug. We 

hoorden alleen het suizen van de wind, de schaatsen op het ijs en het zingen van 



het ijs. Om nooit te vergeten. Vandaag staan we voor de dag van de 

dinsdageditie van alternatieve Elfstedentocht. Morgen schaatst het merendeel 

van de Krupoppers de 200 km. René, Frederik en ondergetekende gaan op 

vrijdag voor de volle mep. De ijsomstandigheden zijn dus goed. Of dit zo blijft 

is nog de vraag. De temperaturen zijn namelijk wat gestegen. ’s-Nachts vriest 

het nog licht maar rond het middaguur dooit het en wordt het ijs wat zacht. Onze 

mannen en Ria, zij moet het dit jaar zonder geslachtsgenoot doen, worden nu 

wat stiller. De spanning neemt toe.  

Morgen om 7.00 uur in de ochtend gaat het startschot voor een mooie dag op de 

Weissensee. Uiteraard is alles te volgen via www.weissensee.nl. 

 

 

 

Lefkas Greece slechts 26 km  

 

13 juli 2016 Algemeen Wim te Grotenhuis  

 

Vorige week heb ik me online ingeschreven voor een atb tochtje hier in 

Griekenland. De gids Simon A had ik al opgezocht op Strava. Dit jaar heeft hij 

een 800 km gefietst met wel 20 km aan hoogtemeters. Moet kunnen dacht ik. 

Om half 9 stond ik vanmorgen klaar en dit keer werden de SPD’s afgeraden en 

zou ik met Flats vertrekken. Achteraf een goede keus. Simon had nog een 

gastrijder meegebracht. Een Con Plag erg vriendelijk Griek. Samen waren beide 

heren ongeveer zo oud als ik. Na een paar honderd meter werd duidelijk dat 

Simon A getrouwd is met Lucy waar ik email verkeer mee had. Dit stel is 

eigenaar van Get Active Lefkas. De Simon die nu mee ging was Simon T. Een 

Engelsman die 4 maanden in de zomer als gids mee gaat met race en mtb 

tochten. In de rest van de tijd is hij in Spanje bezig met het opleiden/begeleiden 

van profs in het wieler gebeuren. Een en al fietsen dus.Simon hoog boven Nidry.  

Na een klein stukje harde weg gaat het meteen links naar boven via een zeer 

hobbelig pad vol stenen. Tot aan het eind door fietsen. Ieder in zijn eigen tempo 

is het motto. Inmiddels zit ik al op het laatste blad en begin te trappen. Een 

stukkie van een 400 mtr maar ik moet toch bovenaan bijna een minuut wachten 

op beide heren. Tevens pak ik meteen de KOM Eparchiaki Odos Eglouvis 

Midriou Climb. Tja met een temperatuur van 29 graden ben je al snel warm 

natuurlijk. Het gaat verder omhoog via een stukkie asfalt maar dat is van korte 

duur. Pal in de zon gaat het weer op het grootste blad achter naar boven. Zo nu 

en dan even wachten op Con maar ook hij doet het goed. Het wordt nog steiler 

en op een paar stukjes moeten Con en ik lopen. Simon loopt echter amper van 

ons weg aangezien hij ook op het grootste blad zit. Slechts 12 versnellingen 

heeft hij met 1 blad voor. Dan staat Simon te wachten en wordt het singel-track 

naar beneden. Ik zie geen pad maar toch gaan we ergens naar beneden. De 

zadels worden naar beneden gezet wat bij Simon met een druk op de knop aan 

http://www.weissensee.nl/


het stuur wordt geregeld. Kost 500 euro maar gezien de nieuwwaarde van zijn 

fiets van 5000 euro is dat niet eens veel. Een grote steen van een meter hoog 

zien we en er loopt zowaar een spoortje langs. 

 

 

 

 

 

 

 Simon hoog boven Nidry 

 

 

 Kijk maar even hoe ik het doe en dan kom maar achter me aan zegt Simon. Hij 

fietst over de steen heen steil naar beneden en na een 50 meer verdwijnt hij via 

de zijkant van de fiets tussen de rotsen. Knie en scheenbeen bloeden dus we 

weten hoe het niet moet. Con en ik lopen de eerste meters en dan gaat het via de 

rotsen naar beneden. Ook Con valt nog een keer maar ik blijf gelukkig overeind. 

Eenmaal beneden zijn we meteen bij een kroegje waar ik nog 15 minuten na 

bibber. Echt een kroegje voor Andre trouwens. Een mok koffie, een 0.5 flesje 

water en een cola voor 3.50.  

Na de break wordt het nog zwaarder. Een klim van 2 km waar we 23 minuten 

over doen. Dit keer moet Con er 400 mtr van lopen en ik 150 mtr. Dit alles vol 

in de zon bij een temperatuur van inmiddels 34 graden. Eenmaal boven krijg ik 

een koekje aangeboden van Simon maar moet die afslaan zo brak ben ik even. 

We staan nu 5 minuten op Con te wachten maar hij geniet nog steeds. Gelukkig 

zijn we nu boven en kunnen de zadels weer naar beneden. We leren nog even 

dat we als het steil wordt niet met de billen boven het achterwiel moeten gaan 

hangen maar de tenen naar boven laten wijzen zodat de houding op de fiets 

anders wordt. Dit alles natuurlijk staand op de pedalen. Weer volgt een afdaling 

die veel energie verbruikt. In een bocht naar rechts staat Simon even stil. Dit 

ivm het ravijn van een honderd meter diep waar we anders bijna in fietsen. Phoe 

werkelijk steil naar beneden. Aangezien we downhill de banden iets leeg laten 

lopen heeft Con nog een snakebite maar dat wordt vakkundig in 5 minuten weer 

gerepareerd. Nog 10 mtr harde weg er tussen en we laten ons in de laatste 

downhill singel-track vallen. Een snel stuk door de olijvenbomen met drops 

waar je kunt springen of rollen. Con en ik rollen en Simon zien we al niet meer. 

Tja tis zijn gebied dus dat mag. Nog een 200 mtr asfalt en we zijn weer terug. 

Nog geen 11 km/h gemiddeld maar bij slechts 26 km wel bijna 1000 h/mtrs. Ik 

neem afscheid van de beide heren en rij terug naar Ligya waar ik na een douche 

heerlijk bij Francis aan het zwembad ga liggen. Een topdag voor mij op mtb 

gebied. Simon en Con, bedankt. Wim. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gastrijder.  

 

13 juli 2016 Algemeen, WTC-nieuws Wilma Keijser  

 

In de open-brief van Hugo aan André staat al te lezen is dat ik afgelopen 

zaterdag gastrijder was bij de WTC-Dinxperlo. Voor het eerst weer in het 

peloton sinds de vrijdag in juni 2010 waarop ik besloot mijn lidmaatschap op te 

zeggen. Min of meer voor het spreekwoordelijke blok gezet door de toekomstig 

clubkampioen om mee te gaan. We zijn afgelopen zaterdag samen naar Neil 

Young geweest en om er zeker van te zijn dat Frank op tijd terug zou zijn 

nodigde hij me uit om mee te fietsen. Mogelijk was zijn uitnodiging ook bedoeld 

om te laten zien dat hij nu het kopwerk niet schuwt. En het was geen verkeerde 

keus: een prachtige route gereden onder prima omstandigheden en meer dat stipt 

op tijd weer terug. Meest opvallende vond ik toch wel dat met het verstrijken 

van de jaren het gewicht per persoon duidelijk gedaald is, het materiaal waarmee 

gefietst wordt niet recessie-gevoelig is met als gevolg dat de snelheid beduidend 

hoger is geworden. Toch kwam iedereen fris bij de pauze-plaatsen aan zodat er 

meteen wetenschappelijke gesprekken gevoerd konden worden of men nu ‘vaak 

te bang is of juist niet’ als het gaat om Freudiaanse driften, al dan niet met eigen 

partner.  

Freek, bedankt voor je toerleiderschap en ook alle anderen voor de prachtige 

tocht.  

En, mocht er een bestuurscrisis ontstaan vanwege een kasverschil dan ben ik 

uiteraard bereid om in ieder geval € 1,— bij te dragen om de schijn van 

corruptie, gepleegd door de man met baard, tegen te gaan.  

Vriendelijke groeten en we komen elkaar vast wel weer tegen.  

Charles Keijser. 



 

 

 

Iets te warm om te fietsen ?  

 

Groep 2/3 op 20 juli 2016.  

 

20 juli 2016 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

Was er vorige week de bezorgdheid om regen, vandaag was de opkomst ook 

matig, waarschijnlijk vanwege de hoge temperatuur (> 30 gr.) en mogelijk 

vanwege vakantie. Uiteindelijk gingen elf mannen van groep 2 en 3 samen van 

start. Na 46 km. werd een voor velen nog nieuw pauzeadres gevonden, de 

Vennekenhof nabij Raesfeld . In de tuin , in de schaduw onder een grote boom 

namen we ruim de tijd voor de koffie en frisdrank, bovendien moesten alle 

bidons weer worden bijgevuld. Terug met meest wind in de rug in zomertempo 

naar huis. Na 89 km. net na vijf uur weer in Dinxperlo. Jan R. was de enige 

vertegenwoordiger van de afd. West, het was vanmiddag voor hem natuurlijk 

een makkie als voorbereiding voor “de 300 van Varsselder” komende zaterdag.  

 

Zo wordt je bediend bij Vennekenhof, Raesfeld 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kamp Westerbork.  

 

24 juli 2016Algemeen, WTC-nieuws Hugo te Kaat  

 

Het is mooi om te dromen. En vooral om dromen te verwezenlijken. Jan uut 

Varsselder had al jaren geroepen dat hij een keer 300 km wilde gaan fietsen. 

Dus moest het er maar eens van komen. “Wel met de wind in de rug noar huus”, 

was de eis van Jan. Dus gingen Theo D. en ondergetekende maar eens aan de 

slag om een route uit te zetten. Voor elke windrichting één. De wind kwam uit 

het noorden dus ging het richting Westerbork om daar het voormalige 

doorvoerkamp voor Joden uit de tweede wereldoorlog te bezoeken.  

Het werd een mooie dag met Jan, Theo S., Theo D., Eric, Willie, Charles B. 

Charles K., Hans A. en ondergetekende. Helaas met een valpartij op het verste 

punt. Theo S. wilde zich volledig onderdompelen in de beleving van kamp 

Westerbork. Terwijl hij om zich heen keek schampte hij van het fietspad en 

vloog over het stuur in de berm. Gelukkig met een lage snelheid maar Charles 

constateerde al snel een gebroken sleutelbeen. Theo kon nog wel een paar 

kilometer voorzichtig meefietsen naar de geplande lunchstop. Daar werd hij 

onder een boom gelegd. 

 
 

 Zijn partner Ingrid werd gebeld en zij wilde hem wel terug. Dus stapte ze in de 

auto om hem op te halen.  

Wij reden door en waren om 21.15 uur weer thuis na een prachtige dag.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Naar Jan an d Fahre  

 

27 juli 2016AlgemeenChris Roeterink  

 

Om 11.00 vanmorgen buienradar even bekeken. Zo te zien is er zuidwestenwind 

en komen de buien maar tot zeeland. Ik kom dit maal als eerste bij de bank, 

maar onmiddellijk komt Sjaak aangefietst. Hij was een goede haas want is de 

jachthonden uit Varsselder die even later arriveren voorgebleven. Uiteindelijk 

staan er ongeveer 20 man uit de verschillende categorieën. Deze opkomst is dan 

ook behoorlijk te noemen. JR en WB vertellen over hun belevenissen van 

afgelopen zaterdag. Ruim over een vindt Gerard dat het tijd is om te vertrekken 

en moet ik snel op de fiets om de aansluiting te houden. Richting Anholt kijk ik 

eens achterom en bemerk dat op groep 4 na iedereen bij Gerard in het wiel zit. 

We gaan over de kroepop en draaien via Millingen en Bienen, naar Groin. Door 

deze draai passeren we met 26 km op de teller de Rijn en is het voor Gerard 

duidelijk uit welke hoek de wind waait. Best belangrijk omdat het een behoorlijk 

stevige wind is. Onze wegkapitein trekt een logische conclusie dwz koffie bij 

jan an d fahre.  

Hier komen we nog op de foto van een niers promotie, dus wie weet worden we 

als WTC nog bekend. Met wind in de rug gaat het met flink tempo richting 

Kalkar. We halen 2x een maximum snelheid van 42 km. Eenmaal in afdaling 

naar Kalkar en 1x tussen Bienen en Millingen met Ricco en André op kop. Bij 

viaduct in Vehlingen geeft André net als 2 weken geleden flink gas. Theo K 

probeert te volgen en die zien we ook niet meer terug. In Anholt afscheidt 

genomen van groep west. Tenminste voor een deel later blijkt dat we er meer 

missen. Het laatste stukje geeft Ricco gas, haalt André in en uiteindelijk komen 

we met de meesten met bijna 100 km op de teller om 17.05 bij de Bruggenhutte 

aan.  

Iedereen bedankt voor de mooie rit 

 

 

 

Familie Fietstocht  

 

7 augustus 2016 Algemeen, WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

Beste fietsvrienden, Zoals gepland in de toerkalender willen we zondag, 28 

augustus een familiefietstocht organiseren voor de leden van de WTC samen 

met hun partners. De afsluiting zal plaats vinden in Varsselder bij Min40celsius, 

waar jullie een presentatie krijgen rondom het ontstaan van de Achterhoek en 

daar ook het museum kunnen bezoeken. www.min40celsius.nl  



 
We vertrekken voor de fietstocht vanaf 2 startlocaties.  

 

 

( route +/- 26,5 km) en locatie Rabobank Dinxperlo.( 

route +/-28 km)  

ook welkom met ander vervoer bij Min40celsius.  

de locatie M40C gaan. 

Adres Hoofdstraat 14 7076 BB Daar dan graag om 11.30 uur aanwezig.  

 

onder elkaar afspreken.  

aag allemaal aanwezig bij M40C zo rond 11.30 uur. We zorgen voor 

koffie, wat broodjes en wat fris.  

wel voor woensdag 24 augustus as. Dat via de mail: zie contact deze site  

 presentatie is rond 12.00 uur  

– De WTC draagt € 2,50 per deelnemer bij, dus ook 

voor de echtgenotes. Derhalve graag bij binnenkomst € 5,– p/p afdragen aan 

Henry. Graag gepast betalen.  

Route vanuit Varsselder, start bij de Kerk.  

Start Kerk, steek de Berghseweg over, Fiets richting De Zon, einde weg bij 

Azewijnsestraat startpunt van knooppunt route. Men fietst van nummer naar 

nummer. Ik neem aan bij iedereen wel bekend. Knooppuntroute: 62 – 68 – 84 – 

82 – 81 – 79 – 77 – 78 – 83 – 62 . 

 

Men komt op het zelfde punt uit, la Hoofdstraat. Pas op met oversteken. Fiets 

naar het gebouw Min40celsius. Koffie is klaar.  

Route vanuit Dinxperlo, Start bij de rabobank Dinxperlo.  

We fietsen een gedeelte knooppuntroute. Aaltenseweg richting De Meibrink. 

Daar knooppunt 70 Knooppuntroute: 70 – 67 – 57 – 56 – richting nummer 66. 

Over de AA-strang rechtdoor Breedenbroekseweg. 1ste weg Ra Plantenweg 

Einde weg ra Grensweg Bij viersprong La Engberseweg, rotonde rd, nog een 

keer rotonde rd. Bij derde rotonde ra, daarna la Vicarisweg, meteen la 

Gendringseweg. Einde weg ra. Min40celsius vindt U aan de rechterkant. Koffie 

is klaar 
 



Mtb Sonsbeck  

 

8 augustus 2016 Algemeen Wim te Grotenhuis  

 

Zaterdag was het (deels op mijn verzoek) weer vroeg uit de veren. Om 8 uur aan 

de koffie bij de Duitse bakker. Hans, Tjeerd, Andre, Gert, Tonnie, Johannes en 

ik klaar voor een wat langere tocht op de mtb. Toerleider Andre had weer 

nieuwe paden ontdekt vorige week in de buurt van Xanten dus dat gingen ook 

wij ontdekken. Zo’n 30 km over de weg voor dat we het bos indoken. Het bos 

was redelijk droog alleen waren de sporen van veel regen goed zichtbaar. Hier 

en daar sleuven van bijna een meter diep waar we langs op moesten. Tot aan de 

pauze ging op een lekke band van Tonnie alles prima. Na de pauze in Sonsbeck 

waar een oud jarige al zijn geld uitgaf voor die dag en de rest dus een goedkopie 

had ging het weer de bossen in. Na weer prachtige singel-tracks is Gert aan de 

beurt voor een lekke band. Ook valt hij nog een keer van de fiets maar dat hoort 

er bij. Het begint net behoorlijk te regenen maar onder de grote bomen is het 

goed te doen. Eenmaal weer op pad en aan de rand van het bos willen we 

schuilen maar worden opgevreten door het vliegende ongedierte. We fietsen een 

300 mtr door de regen en kunnen dan ergens rustig onder de kap staan. Eenmaal 

droog komt zowaar ook de zon er nog door. De weg is hier en daar wel 

gevaarlijk glad en dat gaat ten koste van Tjeerd die zijn knie aan barrels valt. 

Met verder een gebroken spaak en een slag in het wiel kan hij gelukkig wel 

verder. In de buurt van Isselburg gaan Tjeerd en Andre nog een patatje eten en 

trek de rest van de groep door. Uiteindelijk toch pas om 1500 uur thuis met een 

goeie 110 op de teller. Een prachtige dag. Andre bedankt voor het gidsen en de 

rest voor de gezelligheid. Groet, Wim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rondje Zuiderzee  

 

10 augustus 2016 Schaatsen - nieuws, WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

Maandagmorgen vroeg vertrokken voor een rondje Zuiderzee. Over de Veluwe 

richting Hardewijk, daar de eerste pauze. De Zuiderzeeroute is uitstekend 

aangegeven door borden LF21 Van A’dam tot einde Afsluitdijk, daarna LF 22 

tot aan Kampen, en LF23 tot A’dam. Bovendien de route gedownload op de 

Garmin.  

 

 
Het zou een pittige tocht worden, gezien de harde wind en aangezien ik de eerste 

dag ruim 300 km wilde fietsen was het flink doortrappen. Een prachtige tocht, 

echter niet geschikt om deze met grote groepen racefietsers te fietsen, je komt 

toch ook op smalle weggetjes, grindpaden, bovendien moet je rekening houden 

met het recreatieve verkeer, vooral die elektrisch aangedreven karretjes vragen 

extra aandacht. De wind werd in de loop van de dag niet mijn beste vriend, 280 

km op kop en regelmatig niet harder dan 22 km p/u. Na 280 km de Afsluitdijk, 

hier de wind wat schuin achter. Besloten om naar Workum door te fietsen, het 

was ondertussen donker, dus de lamp aan, bij mij ging deze langzaam uit. Net 

voor 22 uur B&B “Het Smidsvuur”, prima locatie. 330 km op de teller. Een 

biertje, wat zitten kletsen met een stel Duitsers en na een goede nachtrust een 

goed ontbijt verder. Ook nu weer een mooie route, zeker zo mooi als het eerste 

deel. Dan kom je in de buurt van de Weerribben, waar ik bewust de keuze heb 

gemaakt om over een smal paadje langs oa Kalenberg te fietsen. 

Schaatsherinneringen opgehaald….hopen dat we aankomende winter daar weer 

kunnen vertoeven op de smalle ijzers. 

 

 



 Verder richting Kampen, daar wat gegeten. Het valt me op dat als je alleen op 

de fiets bent, je al snel contact met anderen hebt, zo heel wat “te weten gekomen 

onderweg”. Ik had een flinke stapel flyers meegenomen over een te plannen 

trainingsweek op de Weissensee, en dat lokt dan weer uit tot interessante 

gesprekken. Zo op een terrasje in Lemmer een tijd gesproken met iemand die al 

diverse keren daar was geweest, wereldje is soms klein. Vanuit Kampen richting 

Gendringen. Onderweg nog een keer de valtechniek geoefend, beginnersfout: als 

je links wilt afstappen en je voet zit nog in het pedaal, dan wordt dat lastig. Geen 

schade, misschien mentaal door de opmerkingen die je te horen krijgt. ’s Avonds 

om 8.15 weer thuis, 550 km op de teller en genoten. Helaas heeft mijn zitvlak 

wel het één en ander te verduren gehad een enorme kapotte blaar is voorlopig 

een tastbare herinnering aan 2 mooie dagen. Beetje stram in de benen, maar dat 

lopen we vandaag er wel uit. En de “wind “, daar hebben ze een aantal 

spreekwoorden voor bedacht, ik ben er heel wat tegengekomen, figuurlijk 

gesproken. Zuiderzeeroute, volgend jaar andersom?? 

 

 

 
 

 

 

 

 



WEEKEND (al weer voorbij)  

 

15 augustus 2016WTC-nieuwsWim te Grotenhuis  

  

Met 1 zieke en 1 vakantieman afwezig ging de atb commissie (Gustaaf, 

Raymond en ik) zaterdag op pad ivm de voorbereiding voor 16 oktober. Plan 

was eerst de korte afstand en daarna de lange afstand. Bij de laatste rit was de 

korte nog veel te lang dus moesten we wat verzinnen.Zaterdag is het gelukt om 

2 routes te maken met de goeie afstand. Ook de pauzeplaats is geregeld dus die 

zorg hebben we ook niet meer. Deze week fietsen we beide afstanden nog een x 

ter controle en dan moet het goed zijn. Voor het eerst hebben we ook contact 

gezocht met het bosbeheer van de diverse percelen. We hebben nog geen 

toestemming aangezien de betreffende persoon nog met vakantie was. De 

mensen die we echter gesproken hebben zijn erg positief dus hopen we het 

beste. Met 85 km en een vallende Raymond konden we de zaterdag verder 

positief afsluiten.  

Zondag was ons Rhede ritje weer aan de beurt. Tonnie, Andre en Gustaaf 

stonden weer klaar voor het “uitfietsen”. Dit is net zoiets als “vandaag doewe ut 

kalm an”. Meestal een behoorlijk gejakker is daarmee aangekondigd. Met nog 

stramme benen van de zaterdag kon ik toch goed mee komen. Met verder een 

beetje drammen, een kop koffie en Kuchen voor de zwakkeren was het een 

mooie fietsmorgen met wederom een 70 km. Allemaal bedankt voor het mooie 

fietsweekend, Groet, Wim  

 

 

 

Groep 2/3 Dinxperlo-Wesel-Dinxperlo  

 

17 augustus 2016 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

Zeventien mannen van de gezamenlijke groepen 2 en 3 hadden een prachtige 

zonnige fietsmiddag met een oostenwind kracht 3 (vlgs. buienradar). Geheel 

tegen mijn logica in zette de koersleider van vandaag, André, het spoor uit naar 

Anholt, dus wind min of meer in de rug. Daar zal wel een diepere gedachte 

achter zitten. Tot Rees deze windrichting aangehouden maar nog voor de Rijn 

werd de koers verlegd naar zuidoost en over de dijken ging het via Bislich 

richting Wesel waar in de buitenwijken een bakker werd gevonden. Hoe de 

route daarna precies ging is niet helemaal duidelijk, wel kwamen we door 

Brünen en een twintig minuten later waren we weer in de buurt van Brünen. 

Uiteindelijk via Dingden weer naar huis. 2 x lek maar handige handjes en goed 

gereedschap (zie pomp hieronder) losten dit probleem snel op. Na 102 km. tegen 

half zes weer thuis. Met dank aan Hans K. en André die de hele middag niet van 

kop af zijn geweest.  



Onderstaand de handige en ook handzame Topeak Turbo Morph G pomp die al 

zo vaak goede diensten heeft bewezen bij “lek” in de groep. Bevestiging aan de 

onderkant van de bovenbuis. Geen last van bij het fietsen. Via Internet bij 

meerdere leveranciers te bestellen.  

TOPEAK TURBO MORPH G MINIPOMP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haus von Krudenburg  

 

25 augustus 2016 WTC-nieuws Chris Roeterink  

 

Woensdag de 24e is een voor Augustus uitzonderlijk mooie en warme dag. Een 

grote groep renners staat dan ook trappelend bij de bank. Gerard is er ook, dus 

volgen 13 man en Wilma, Gerard richting het Oosten. Een kleine groep vertrekt 

als groep 4 en de sterken blijven staan en maken een rondje van 100 km via 

Rhede, Hamminkeln en Haldern.  

Voor ons zoekt Gerard een schaduwrijk parkoer. Dat gaat via Spork, Stenern, 

Rhede en via de Rapperskolke richting Dammerwald. Zie onderweg bordje van 

plaatsje van Damm staan dus nu is het mij duidelijk waar de naam Dammerwald 

vandaan komt. In de buurt van dit plaatsje nemen we een afslag en rijden naar 

het westen. Mooie weggetjes waar we niet al te vaak komen. Uiteindelijk komen 

we in Krudenburg voor de pauze, waar de meesten vragen om Grosse Cola bitte. 

De Lippe die 50 meter verder op stroomt zorgt voor een weinig verkoeling. Na 

onze wel verdiende pauze lekker met wind in de rug via Obrighoven en an der 

Lackfabrik naar Hamminkeln en daarna Loikum en weer na huis.  

Veel kopwerk dit maal door Gerard, Jozef, Vincent en Tonnie. Met 91 km op 

teller weer thuis en iedereen bedankt.  

 

Chris 

 



 

 

 

 

Asfalt / Atb  

 

29 augustus 2016 WTC-nieuws Wim te Grotenhuis  

 

Een weekend met veel zon en een paar mooie ritten met de leden van de club. 

Zaterdag was ik graag mee gegaan met de 0700 uur groep die om 1300 uur de 

140 km al vol hadden. Helaas was ik verplicht om pas laat ’s nachts van 

Netterden naar huis te fietsen (overmacht, m’n vrouw wilde nog niet gaan en 

Hugo was nog niet uitgepraat) dus heb ik me vriendelijk om 1300 uur gemeld bij 

groep 3. Ook Tjeerd was van de partij met de atb en samen met 9 racers ging het 

richting Raesfeld. Met een voor mij heerlijk tempo reden we kris kras door het 

duitse. De klimmetjes kon ik gelukkig goed meekomen en als het al een keer te 

hard ging dat werd er vriendelijk gebeld en gefloten. Na een heerlijke cola en 

koffie geschonken door Josef ivm z’n verjaring en de komst van een 3e 

kleinkind konden we weer op pad om de 110 km vol te maken. Ik kan alleen 

maar zeggen; “een heerlijke middag”!  

De zondag waren we slechts met z’n 3en. Voor de verandering weer een keer 

naar Haldern. Het bos lag er goed bij maar toch waren veel paden behoorlijk 

smal geworden. Toch eens vaker die kant op gaan om het spoor goed berijdbaar 

te houden. Andre, inmiddels ook de 50 gepasserd, was niet in z’n beste doen 

maar…… Buiten op het terras in Haldern was de kermis muziek niet echt ons 

ding maar de koffie maakt veel goed dus in de schaduw van een grote boom 

konden we rustig even bijpraten. Na de pauze hadden we al snel de brandende 

windmolen van Isselburg in het zicht dus ging de neus ook die kant op. Al 

fietsend zien we de laatste vleugel naar beneden storten en blijft er alleen een 

kale mast staan. Eenmaal in het Anholtse bos mogen we nog even de geur van 

de brand opsnuiven en rond half 1 ben ik weer thuis. Andre en Gustaaf, bedankt. 

Groet, Wim.  

 

 

 

Kleinigheidje  

 

31 augustus 2016AlgemeenJozef Geurtzen  

 

Dat Wim me in een nieuwsbericht over de fietstocht afgelopen zaterdag al twee 

kleinkinderen en één in aantocht toedicht, vind ik erg aardig. Navraag bij mijn 

dochters maakte duidelijk dat alleen een ‘kind in aantocht’ klopt :). Voldoende 

reden overigens voor grote blijdschap.     Groet, Jozef 



 

 

 

An’ne Lehmkuhle Radwandercafé  

 

31 augustus 2016 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

Prachtige dag en dus een grote groep 3 met enkelen uit 2. Zeventien mannen en 

ook van de partij Theo Sch. die na zijn sleutelbeenbreuk voor het eerst weer in 

de groep meefietste – en het ging hem goed af. Zoals mij en anderen vaker 

overkomt was het al snel niet duidelijk waar we waren, Gerard weet steeds weer 

wat nieuws te vinden. Wel moesten we omhoog bij de Finkenberg, en na de 

nodige stukken vals plat staken we het Wesel-Dattel-Kanal over waarna we 

uitkwamen bij het An’ne Leemkuhle Radwandercafé in Schermbeck-Gahlen. 

Terug wat minder vals plat, weer over het Kanal en nadat ik een bord 

Hamminkeln zag was er weer wat bekends. Via Loikum weer naar huis. 

Vanmiddag twee keer lek maar het wisselen van de banden gaat steeds sneller. 

Uiteindelijk 103 km. gereden en even voor half zes weer thuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTE ROUTE 16-10  

 

1 september 2016WTC-nieuwsWim te Grotenhuis  

  

Gisteren nog ff met Gustaaf op pad geweest voor een rondje korte atb-route 16-

10. Gert en Tonnie waren ook mee en zo konden we ze al even laten zien hoe we 

het Duitse doorkruisen. Er valt hier en daar nog wel een beetje snoeiwerk te 

doen want de brandnetels staan weer hoog dit jaar en de dorens hangen over het 

pad. Naar mijn advies om juist door de brandnetels te fietsen om zodoende een 

 

 



breder pad te creëren werd niet geluisterd en ik werd met een 3 tegen 1 weg 

gestemd. Zelf toch maar hier en daar de netels plat gereden om het toch goede 

voorbeeld te geven. Ongeschonden kwamen de heren trouwens niet uit de strijd 

zoals de app-jes lieten zien. Gert: “Stuur de foto van de oerwoudtocht ff deur 

zodat iedereen kan zien woarum ik de brandnetelblusser noast het bedde had”! 

Tonnie: “Bedankt nog veur de welness rit. De bene jeukken nog”! Vroeger toen 

ik net bij de WTC D’lo was hoorde je ze nooit maar nu ze op leeftijd komen….. 

Maar, toch een mooi ritje gisteren. Heb aansluitend nog 2 stukjes Strava-traject 

aangemaakt. Het “Grespad” en “Langs de Krupop”. Tot mijn verbazing zag ik 

vanmorgen dat ik op beide stukjes de KOM had. Moet zeggen dat het ook 

behoorlijk hard ging op die stukkies. Rond half 9 waren we weer thuis en 

hadden Gustaaf en ik zelfs al een lampje aan. Heren bedankt voor het gezelschap 

en een voorspoedig herstel ;-))))) Groet, Wim  

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3 naar Velen  

 

7 september 2016 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

Weer een prima fietsweertje, vandaar een grote opkomst voor de groepen 2, 3 en 

4. Volgens de media vandaag de warmste 7 september in meer dan honderd jaar 

met temperaturen boven de 26 graden. Groep drie , 13 vrouw(Ingrid)/man koos 

ervoor om via Kotten dieper Duitsland in te duiken. Chris R. was vandaag onze 

gids, het bleek dat ook hij bijna overal de weg weet. Even voor Oeding kwamen 

we groep 2, enkele minuten voor ons vertrokken bij de bank, al weer tegen, op 

de weg terug naar Kotten en dan ..? Onze groep bleef keurig bij elkaar en 

belandde uiteindelijk bij Gasthof Rappers in Velen. Terug met een lichte 

rugwind via Borken weer naar huis; en ook nog één keer lek. Sterk vandaag was 

Alex : was niet van de kop af te slaan. Even na vijf uur weer in Dinxperlo en 

gereden 94 km.  

Gasthof  Rappers  

 

 

 

 

 

 

 



16 Oktober ATB Tocht WTC Dinxperlo  

 

7 september 2016 Algemeen, WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

Grensoverschrijdende veldtoertocht WTC Dinxperlo op 16 oktober 2016  
WTC Dinxperlo organiseert dit jaar weer een prachtige grensoverschrijdende 

veldtoertocht. De route is geheel uitgepijld. Vanaf de start bij de kantine van de 

voetbalclub SVD gaat de tocht al na een paar honderd meter de grens over. Via 

een mooi rondje door Schuttensteen gaan we langs de Issel naar Isselburg. Na 

Isselburg gaat de tocht richting de Anholter Schweiz, waar we eerst richting de 

Wolfssee gaan en daarna naar de meertjes bij de Krupop. Hier worden alle 

paden door de bossen zoveel mogelijk gebruikt. Meteen na de Krupop is er een 

pauze. Na de pauze komt na ongeveer 1 km de splitsing. De 37 km gaat via 

Anholt naar de Regniet waar men weer bij de lange afstand op het parcours 

komt. De 52 km gaat na de pauze via de groene grens naar het Landfort en 

daarna naar Engbergen. In Voorst gaat de lange afstand via de Lohrbrug weer de 

grens over voor een vervolg in de Regniet. Samen met de korte afstand slingeren 

we hier een aantal km’s, voordat we richting Aa-Strang en het Breedenbroekse 

bos fietsen. Na een paar km en we zijn weer terug bij SVD.  

We komen hoofdzakelijk over het grondgebied van de Fürst van Salm-Salm en 

we zijn blij dat we de toestemming hebben om hier te mogen fietsen.  

De starttijden zijn van 8.30 – 10.00 uur bij de kantine van voetbalclub SVD, 

Europastraat 4, 7091 XC Dinxperlo.  

Verzorging, EHBO, ophaalauto, aan alles is gedacht. Ook is er een afspuitplaats 

voor de fiets en er zijn douches voor degene wie zich na afloop wil verfrissen. 

WTC Dinxperlo is aangesloten bij de overkoepelende organisatie, de NTFU. Zie 

www.wtc-dinxperlo.nl  

 

 

 

Umbrië  

 

11 september 2016 WTC-nieuws Henry Wezenberg   

 

Hoi, Op dit moment zijn we op pad in Italië. Vandaag vanuit Passignano 

richting Perugia. Gebied zo’n 75 km noordelijker van het aardbevingsgebied. 

Een mooi gebied, maar de wegen zijn toch wel slecht te noemen, er moeten nog 

heel wat Euro’s richting Italië om dat in orde te maken. Mooie stof tot discussie. 

We hebben het meer intussen van de zijkant zowel linksom als rechtsom via een 

MTB pad verkend op zijn Italiaans. Men mag zelf invullen hoe dat was, een 

stuiterbal is er niets bij.  

Vandaag flink wat klimwerk, met klimmetjes tot wel 12 km, met stukken van 

16% en gemiddeld 8%. Ik verbaas me iedere keer weer over Ria, haast geen 



km’s in de benen maar op karakter toch omhoog. Ze kijkt me af en toe wel aan 

met zo’n blik van… Klasse, maar wat is fietsen toch prachtig, je stapt af en bent 

meteen op de juiste plek, geen parkeerproblemen en één met de natuur. 

 
 

Ik las net het bericht van Hugo in het gastenboek, een mooie tocht as weekend in 

het verschiet. Beleef dat eens met z’n allen, het hoeft niet hard, dat 

haantjesgedrag is soms leuk, daar doe ik maar al te graag aan mee, maar als 

puntje bij paaltje komt: “Gezelligheid en SAMEN is zoveel meer waard”. Niet 

dan? De groeten uit Italië, mooi hier,maar Nederland is net zo mooi, samen met 

fietsmaten 

 

 
 

 

 
 



Old Barrel  

 

11 september 2016AlgemeenWim te Grotenhuis  

 

Als fanatieke mtb-er ontkom ik niet altijd aan een rondje asfalt op z’n tijd. Is het 

niet Andre die het te nat vind in het bos dan is het wel een meute racers die staan 

te wachten om je even brak te rijden. Ik was dus al een paar maanden 

Marktplaats aan het afstruinen in de hoop een goedkoop racertje te vinden. Niet 

echt gemakkelijk trouwens. Goedkoop, mijn maat en bijna nieuw…….tja dan 

duurt het ff. Toch afgelopen week zo’n barrel gevonden. Moest er 160 euries 

voor neer tellen dus dan mag je wel iets verwachten. Meteen maar naar Andre 

voor een eerste keuring. Eigenlijk dacht te moeten horen dat ik een kat in de zak 

had gekocht maar na een eerste blik, een rondje over de weg was hij toch niet 

echt negatief. Toch meteen maar 2 nieuwe banden en even aan de haak voor een 

nadere controle. Op korte/mindere korte termijn een paar nieuwe wielen, 

tandwielen en ketting en bij mij op het verlanglijstje een korte stuurpen en een 

nieuwer dikker stuur. En verder….eerst maar een keer proberen. De 

woensdagmiddag had meteen al gekund. Toch durfde ik dit nog niet aan. Voor 

het eerst in mijn leven op zo’n rare fiets en dan meteen al op kop het snelste 

groepje leiden terwijl ik nog niet eens weet hoe ik schakelen moet…. Dus 

woensdag de atb mee met als toerleider Andre. Een prachtige middag met de 2 

sterke mannen Andre en Hans tot aan de pauze op kop. Toch 70 km ons 

allemaal uit de wind gehouden. Top! Verder in de loop van de week in de garage 

een paar keer proef zitten en vanmorgen dan eindelijk de eerste rit. In mijn uppie 

van Lengel noa Hengel, Reurle en Zeuwent en vanaf Aaltn noa huus. Ging best 

lekker. Het stuur mag best iets dichtbij maar voor de rest heel lekker rondje. Na 

precies 100 km, dikke 30 gemiddeld (naja 30.3) en 2 kopjes koffie bij de 

Radstaake kon ik mijn eerste officiele racerit toevoegen aan de massa’s 

kilometer die ik met de atb al heb. Het zal zeker niet mijn grootste hobby 

worden maar genoten heb ik wel. Groet, Wim. 

 

 

Topdag  

 

12 september 2016 Algemeen Jozef Geurtzen  

 

Ik lees nog niets over de clubdag afgelopen zaterdag. Daarmee doen we Gerard 

en de dag tekort. Gerard had twee schitterende routes uitgezet. De hele dag op 

en af in een prachtige omgeving onder een heerlijke najaarszon. De sfeer was 

optimaal, geen brokken onderweg: voor mij een van de mooiste fietsdagen van 

dit jaar.  

Bedankt allemaal!  

Jozef 



 

Topdag (reactie)  

 

13 september 2016 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

Ben het helemaal met Jozef eens: toproute uitgezet door Gerard, fijne sociaal 

fietsende groep waarin ik bij toerbeurt tijdens het klimmen door iemand op 

sleeptouw werd genomen, topdag in een fantastische omgeving in het mooie 

Sauerland ! 

 

 

 

 

Weekend Sauerland  

 

13 september 2016WTC-nieuwsTonnie Wienholts  

 

Na een paar lange afstand tochten op de zaterdag met de race en de atb, kwam 

het idee om op vrijdag voor de clubdag bij goed weer naar de Möhnesee te 

fietsen. Hier kwam eerst geen reactie op, maar Andre reageerde en we besloten 

om de tocht te maken. Vrijdagmorgen om 8.00 uur bij de duitse bakker 

vertrokken we met een rugzakje op naar de Möhnesee. Via Bocholt, Rhede ging 

het via de bekende rustige landwegen naar Haltern am See, hier hadden we onze 

eerste pauze gepland, bij de ons bekende kiosk aan het water. Hierna fietsten we 

via opgeschreven plaatsen en het kompas van plaats naar plaats, weer zoveel 

mogelijk over landwegen. Ook hebben we een heel stuk over een schitterend 

gravelpad gefietst, welke langs de Lippe liep (Seseke Weg). Deze loopt vanaf 

Bönen via Kamen naar Lünen. Na nog 2 keer een pauze genomen te hebben 

kwamen we na 175 km aan bij de Jügendherberg aan de Möhnesee. De volgende 

morgen vroeg aan het ontbijt omdat we op tijd bij de camping moesten zijn voor 

de clubdag. Toen we aankwamen zaten de meesten al achter de broodjes met 

koffie. Na het ontbijt nam Gerard het woord en legde uit waar de 2 afstanden 

naar toe zouden gaan. Hierna omkleden en klaar voor het vertrek. Na enig 

geaarzel werd besloten om met de groep van de 140 km mee te gaan. Kwam 

mooi uit 2 groepen van 11 personen. De tocht liep door de prachtige omgeving 

en het tempo van de groep 1 werd door Hugo goed in de gaten gehouden. 

Onderweg probeerde Gerrit nog even of hij sterk genoeg was en trapte dwars 

door zijn ketting. Deze werd een stukje ingekort en de tocht kon weer verder. Na 

65 km kwam de eerste pauze, hier werd het personeel van de bakker flink aan 

het werk gezet. Tijdens deze pauze besloten Gerrit en ik om ons bij groep 2 aan 

te sluiten, omdat ik op dat moment toch de rit van vrijdag kon voelen. Na de 

pauze met groep 2 verder deze stond onder leiding van Gerard en ook de 2 helft 

liep over schitterende wegen en ook mooie klimmen, waar een ieder op zijn 



tempo naar boven fietste. Veel bewondering heb ik voor Henk Meijer die toch 

maar mooi alle klimmen puffend naar boven kwam, even adem haalde en weer 

verder ging. Gerrit had een pechdag na de gebroken ketting, had hij na de pauze 

nog een kanvas breuk en even later nog een lekke band. De laatste pauze werd 

samen met groep 1 genoten op een binnenplaats van een camping, waar Henk 

Meijer met de laatste krachten zich bij groep 1 aansloot om de laatste 15 km te 

volbrengen. Hierna douchen en genoten van een goed buffet. Voor alle mensen 

die deze clubdag georganiseerd hebben een pluim, het was super mede natuurijk 

ook door het schitterende weer.  

 

 

 

 

Groep 3 op de koffie in Vosheuvel  

 

14 september 2016 Algemeen Chris Roeterink  

 

Vanmiddag waren erbij de bank verzameld, 10 man groep 3 + Wilma en Ingrid 

en ook nog eens 4 × coureurs groep 1 waarvan maar 1 uit Dinxperlo. Geen 

Gerard dit keer. Dan gaat dus de start wat moeilijk. De wind komt uit het oosten 

zei de ene. Nou ik had hem voor zei Wilma, dan wordt het Raesfeld zei weer een 

ander. Ik besloot maar om als eerste te vertrekken en samen met Henk Meijer op 

kop, koersten we richting Barlo. In de buurt van Barlo namen Jan R en Erik R de 

kop over. Na Rhede nam Erik ook de leiding en gingen we via de Rapperskolke, 

de B67 over. Na een tijdje immer grade aus kwamen we bij Marienthal. Daar de 

beklimming richting Dammerwald, een foute afslag naar im schwarzen grund, 

herstel en nu definitief door na Vosheuvel.  

Ooit dronken we er wel eens koffie, maar de laatste tijd niet meer. Nu zaten we 

buiten in de landlucht, moesten wel ver lopen naar de WC, maar dan had je ook 

wat. En bij het afrekenen werd duidelijk waarom dit geen vast adres van André 

is.  

Na de pauze via Otto Pankok, Brunen en Ringeberg/Loikum weer huiswaarts. 

Veel kopwerk door Henk Nijman, Jan R en de in dit weekend sterker geworden 

Henk Meijer. Helaas moest er na Schuttensteen even flink gas gegeven worden. 

We kwamen dus net niet als een groep thuis. Eigenlijk groep 3 onwaardig.  

Nog te vermelden valt de afstand van 83 km en een record. Niet het gemiddelde 

want dat was maar 22 km uur, maar de temperatuur steeg naar een recordhoogte 

gegeven de tijd van het jaar. Prachtig toch. 

 

 

 

 

 



Gruwelijke Groesbeek Tocht  

 

18 september 2016 Algemeen Wim te Grotenhuis  

 

Vandaag samen met Gustaaf voor het 3e jaar naar Groesbeeks Gruwelijkste. Een 

dure tocht door de jaren heen. De 1e keer 2 jaar geleden begon het al op de 

heenweg. Een enorme stortbui zorgt voor een bak water op straat waar mijn 

Fabiaatje niet tegen kan. Bij Isselburg de snelweg op en met een nog slechts 30 

km p/u rijdende auto bij Emmerich er weer af en naar huis. Weg 28 euries 

inschrijfgeld. Nou ja, weg is teveel gezegd. Toch voor een goed doel. Vorig jaar 

een nieuwe poging. Een zwaar parcours door de regen en met 75 km was het 

voor mij voldoende. En dan vandaag. Eigenlijk wilde ik helemaal niet gaan. Had 

me ook niet ingeschreven maar toen Gert appte dat hij zijn ticket beschikbaar 

stelde heb ik toegezegd. Na een gezellige zaterdagavond en een 4 uur durend 

nachtje stond Gustaaf on half 8 voor de deur. Bij keuvelend naar Groesbeek 

waar we om ff over 9 beginnen met de tocht. Ivm de zware avond had ik de 75 

km weer in mijn achterhoofd en Gustaaf kon er mee leven aangezien hij dan op 

tijd op een feestje kon zijn. Maar bij de 2e pauze hadden we er zoveel plezier in 

dat we toch voor de 100 km wilden gaan. Ondanks de zware valpartijen die we 

zagen lieten we ons niet ontmoedigen en beiden knalden we als vanouds door 

het bos. In een wei met iets hoogte verschil maak ik een enorme fout door 

verkeerd te schakelen. Resultaat een ketting die gebroken achter mij aansleept. 

Op dat moment missen we Andre pas. Hij is er vandaag niet bij en dat is onze 

dikke pech. Ik heb al 2 kettingponsen laten verroesten in de bidon en nog nooit 

de ketting gebroken dus de 3e kettingpons nooit aangeschaft. Geen pennetje, 

geen sluitschakel, helemaal niets. Gustaaf heeft wel een pons en een schakel. 

Gelukkig! Maar de pons is verroest en uiteindelijk is de schakel voor een 11 

tands en ik heb 10. Na een paar honderd meter komen we bij een boer en de 

beste man heeft een grote schuur vol met gereedschap. Welliswaar net zo roestig 

allemaal als de pons van Gustaaf maar we gaan aan de slag. Wat we ook 

proberen, niets helpt om er weer een mooi geheel van te maken. Dan maar op 

mijn eigen manier: 

 

 



Het werkt ook nog ! 

 

 

We draaien een schroef in de ketting, slijpen de uiteinden eraf en slaan er met de 

grootste mokers van de boer een kop op. De 100 km zit er nu niet meer in en we 

kunnen hoofdzakelijk afdalend naar Groesbeek toch nog fietsend binnen komen. 

Al met al een 70 km lange prachtig mooie tocht onder geweldige 

omstandigheden. Aanstaande week maar eens naar de winkel voor een stiftje, 

ponsje en een schakeltje. Als ik geluk heb dan maakt Andre alles weer fiets 

klaar voor een volgende rit. Dit is nog even afwachten gezien de boze app die hij 

mij stuurde betreffende het niet bij me hebben van de belangrijkste onderdelen 

en gereedschap. Een wijze en gevoelige les dit jaar. Nooit te oud om te leren! 

Gustaaf bedankt voor de toch nog prachtige dag, groet, Wim. 

 

 

 

 

 

 

 

Pech  

 

21 september 2016 Algemeen Henk Meijer  

 

Bericht aan groep 3 : ben na de spontane spaakbreuk en daardoor een kleine slag 

in achterwiel doorgefietst naar Raesfeld, trof daar groep 2 aan de koffie, en 

kreeg het advies naar een fietsenmaker te gaan. Bij Hußmann werd in een 

kwartier voor de prijs van € 10,00 alles weer fietsklaar gemaakt. Daarna in eigen 

tempo richting Dingden en daarna afslag Rhede en Bocholt weer naar huis met 

uiteindelijk toch nog 89 km. op de teller. 

 

 

 



 

 

 

 

 

De derde keer raak  

 

21 september 2016 Algemeen Chris Roeterink  

 

Vandaag was het uitstekend fietsweer!! Ik was vroeg bij de bank, maar gelukkig 

niet alleen. Er stond al een grote groep enthousiastelingen trappelend van 

ongeduld te wachtten. Een forse opkomst van zowel groep 1/2 als groep 3ers. 

Groep 3 vertrok onder leiding van Andre oostwaarts. Bij vertrek werd direct 

aangegeven dat de koffiepauze bij de Pannebecker zou zijn. De beter 

ingevoerden onder ons dachten dat dit in Anholt zou zijn en er dus maar een 

korte rit werd gepland. Dat bleek niet zo te zijn. Via een mij onbekende 

doorsteek gingen we via de Kreuzkappelenweg naar Barlo en toen grotendeels 

dezelfde weg als vorige week verder na het oosten. Op de bollenberg vermoede 

ik al dat er wel een zandweggetje kon komen en inderdaad besloot Andre langs 

de oude vuilstort richting Rhedebrucke te gaan. Langs de grote weg 

(Homerstrasse) richting Raesfeld. Hier sloeg het noodlot toe. Gelukkig kan ik bij 

thuiskomst lezen hoe Henk Meijer zijn pechgeval heeft opgelost. In ieder geval 

hebben we hem in Raesfeld achtergelaten en zijn we verder gereden richting 

onze beloofde pauze bij Pannebecker. Opnieuw een klein stukje voor mij nog 

onbekende weg richting de Dammerwaldstrasse. Intussen begon ik door te 

krijgen dat het cafe op dehoek waar we altijd afslaan richting Schermbeck wel 

eens Pannebecker kon heten. Dat was ook zo alleen waren ze niet open. 

Vriendelijk werden we doorverwezen 3 km verderop an Fuchsbau een 

etablissement waar we ook wel eens aan voorbij zijn gereden. Ook dat was 

dicht. Dus nu maar naar Krudenburg. Daar goed gedronken en torte gegeten. 

Aangesterkt ging het weer huiswaarts. Met bijna 110 km op de teller kwam ik 

Henk tegen bij dr Jenny dus uiteindelijk was het toch ook weer een beetje samen 

uit samen thuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op de fiets door Rome  

 

24 september 2016WTC-nieuwsHenry Wezenberg  

 

Een dagje Rome op de fiets was voor ons een bijzondere ervaring. Terwijl je 

rekening moet houden met auto’s links, rechts, voor, en achter, word je 

volgegoten met prachtige bouwwerken, met een stuk Romeinse geschiedenis. 

Een plek waar het Christendom in bombastische grootte het nietige van de mens 

wilde ( of wil) laten zien. Een plek waar bloedige taferelen ( zgn volksvermaak ) 

zich hebben afgespeeld 

 

 
 

Het is een geweldige ervaring daar rond te mogen fietsen, gelukkig onder 

begeleiding van een perfect sprekende Italiaanse dame. We kwamen op de 

mooiste plekjes en na zo’n 3 uur fietsen nog een 5 uur rond gewandeld en veel 

gezien.  

Op de terugweg moe van al die indrukken. Super om te zien, maar toch ook met 

gemengde gevoelens vanwege de bloedige historie van deze boeiende stad en 

meteen aan de andere kant de bewondering van wat daar allemaal gerealiseerd 

kon worden de afgelopen 2000 jaar .  

Asterix en Obelix zouden zeggen: “Rare jongens die Romeinen”. Klopt in 

velerlei opzichten in mijn ogen.  

Ook nog effe bij de fontein geweest waar zgn voetbalsupporters zich meenden te 

moeten profileren onder invloed van het nodige vocht, helaas niet uit de fontein. 

Overigens is het water overal in de stad uit de diverse kranen te drinken.  

De Romeinen zouden zeggen: “Rare jongens die…..”. Ook daar ben ik het dan 

mee eens.  

n ieder geval een bijzondere ervaring rijker. Bij de Trevi Fontein nog even een 

muntje met de rechterhand over de linkerschouder gegooid, wat zoiets betekent: 

Ik kom zeker nog eens terug in Rome. 

 



Boel asfalt gezien  

 

26 september 2016 WTC-nieuws Wim te Grotenhuis   

 

Terwijl de racer nog bij Andre aan de haak hangt voor een totale revisie was het 

met mijn atb-tje toch hoofdzakelijk asfalt wat ik heb gezien. Eerst al de 

woensdag een dikke 100 km. Dan afgelopen zaterdag. Een wat sterkere groep en 

afhankelijk van wie er op kop reed werd er af en toe behoorlijk gejakkerd. Dit 

ging in de buurt van Sonsbeck ook ten koste van een van de heren. De 10% 

afgevallen was bereikt maar even ging de discussie dat er een 2e 10% zou 

kunnen komen. Deze discussie hadden we mooi tijd voor omdat Andre lek reed. 

Charles B kreeg hier van de schuld maar volgens mij heeft hij er verder goed 

van geslapen. De klimmetjes moest ik het merendeel voor laten gaan maar echt 

dramatisch was het gelukkig niet. Ook naar beneden met snelheden van rond de 

60 km/h had ik problemen met het meetrappen. Kopwerk zat er niet in maar 

weer richting Dinxperlo met de wind mee was niet echt vervelend. Met weer dik 

100 km kon de atb weer in de garage. De zondag weer eens naar Rhede geweest. 

Samen met Gustaaf en Tonnie gingen we voor kalmpies an. Het tempo bleef 

inderdaad erg netjes en het parcours werd aangepast. Aangezien we wel erg 

vroeg in Dinxperlo waren heb ik er toch nog ietsje bij gefietst en na 65 km 

mocht de fiets weer in het hok. Aankomende weken een beetje vakantie en 

verder de aandacht naar de WTC Grensoverschrijdende ATB tocht. De naam 

vind ik in ieder geval al mooi. Afgelopen week de volgens mij laatste horde 

genomen en de gemeente Hamminkeln zover gekregen dat de Isseldeich van te 

voren gemaaid wordt. Zelf moeten we ook nog een paar paadjes snoeien en 

proberen we nog een stukkie binnendoor te krijgen na de pauze. Al met al was 

het dit jaar een heel geregel en gebel maar we hopen dat we middels al deze 

contacten een aantal jaren vooruit kunnen met tochten op het Duitse. In ieder 

geval iedereen bedankt maar weer voor de gezellige ritten en graag weer tot de 

volgende ronde. Groet uut Breedenbroek, Wim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 3 op bezoek bij Bruno  

 

28 september 2016WTC-nieuwsHenk Meijer  

 

Wel een flinke westenwind (kracht 3) maar droog en ook wat zonnig met een 

temperatuur nauwelijks onder de 25 graden. Vandaar de goede opkomst : voor 

groep 2 ca. zes man, voor groep 4 ca. vijf man en voor groep 3 vijftien 

vrouw(Ingrid & Wilma)/man. Uiteraard eerst richting zuid-west, het leek lang 

richting Kalkar te gaan maar uiteindelijk werden toch de hoogteverschillen rond 

Uedem meegenomen. Na een 55 km. was het tijd voor een pauze, dit was bij het 

restaurant Zum Sandwirt aan de rand van Pfalzdorf, even ten noorden van Goch. 

De eigenaar, Bruno Verhülsdonk, had wat extra tijd nodig om ons te verzorgen, 

zijn meewerkende echtgenote was er vanmiddag niet. Maar uiteindelijk kreeg 

der Bruno het wel voor elkaar. Terug via de Rijnbrug bij Emmerich waarna Leo, 

weer helemaal sterk na zijn medische ingreep, zijn rit kon afmaken naar 

Doetinchem. De rest ging met rugwind via Netterden. Na Netterden werd aan de 

kop even flink doorgetrokken om de teller boven de 40 km. te krijgen (wat ook 

lukte) maar wel met gevolg dat de groep in stukken brak. Dit “foutje” werd na 

enkele kilometers weer hersteld. Uiteindelijk na 104 km. pas om kwart voor zes 

thuis, oorzaak de lange pauze en twee keer lek. Maar toch weer fijn gefietst. 

 

 

Groep 4  

28 september 2016 WTC-nieuws Tonnie Oosterink  

 

Groep 4 bestond vandaag uit 5 personen. Met prachtig weer, al was er wel veel 

wind, werd onder leiding van wegkapitein Frank H. koers gezet richting het 

noorden. Na veel omzwervingen hebben we de koffiepauze in Zelhem 

gehouden. Na de pauze werd de route verder uitgestippeld door Chris R. richting 

westen en daarna weer zuidwaarts. De andere deelnemers vandaag waren Sjaak 

G. die bijna de hele weg op kop heeft gereden (onvermoeibaar) Sander L. en 

ondergetekende Tonnie O.  

 

De eenzame fietser  

2 oktober 2016 WTC-nieuws Ingrid Nijenhuis  

 

Ik verwachtte geen grote opkomst vanmorgen…het werd vandaag voor mij de ‘ 

eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg 

baant’. Zelfs de beoogde clubkampioen liet Dinxperlo vandaag links liggen. Ik 

heb er een tocht van 80 km. van gemaakt richting Rees – Emmerich- Netterden- 

Mechelen. Na Netterden kon ik aanhaken bij 2 Duitse fietsers en in een straf 

tempo naar Mechelen. Thuis aangekomen stond warempel een kan koffie klaar. 

Groep 2 & 3, samen uit, samen thuis.  



 

5 oktober 2016 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

Vandaag een gezamenlijke groep 2/3 omdat de opkomst voor groep 2 wat 

marginaal was. Van het fietstenue hebben we vanmiddag alle varianten gezien: 

blote armen, armstukken, jas met lange mouwen, korte fietsbroek met blote 

benen, lange fietsbroek. Kortom, de wat koudere oostenwind werd door iedereen 

op zijn eigen wijze ingeschat. Flinke oostenwind kracht 3 á 4, maar ook bijna 

volop zon. Na een 45 km. werd er gepauzeerd in Drönings Landcafé in Velen 

dicht bij Ramsdorf. Op de terugweg werd achter Winterswijk, nabij de 

“Italiaanse Meertjes”, de grens weer overgestoken en uiteindelijk met nog een 

kleine omweg via Barlo naar huis gefietst. De dertien heren waren na 95 km. 

even na vijf uur weer in Dinxperlo. Vandaag bleef de groep intact, er vielen 

geen gaten en dat is zoals het eigenlijk ook bedoeld is: als groep lekker fietsen in 

een voor alle deelnemers haalbaar tempo.  

Drönings Landcafe : 

 

 
 

 

 

 

Groep 4 was er ook vandaag  

 

5 oktober 2016 WTC-nieuws Tonnie Oosterink   

 

De opkomst bij groep 4 was vandaag 5 personen en ook nog dezelfde als vorige 

week. Voor wat betreft de kleding bij deze groep er was er maar 1 met een korte 

racebroek, namelijk……. Voor deze week had Chris R. een route bedacht en die 

ging strak tegen de koude wind in richting het noordoosten en na vele 

omzwervingen werd de koffie net aan Nederlandse kant bij de grensovergang 

Holterhoek genuttigd. We hebben weer heerlijk sociaal gefietst, Sjaak G. bijna 

weer bij zijn huis afgezet, en we waren net voor vijf weer thuis.  

!! Bank/thuiszitters sluit je bij ons aan!!  

http://www.grenszichteibergen.nl/index.html  

 

Internationale PR  



 

7 oktober 2016 Algemeen, WTC-nieuws Raymond te Slaa   

 

Niet alleen de veldtoertocht van 16 oktober gaat de grens over……ook de PR 

gebeurd in het buitenland!  

Deze flyer werd gespot aan een zwembad ergens in Griekenland. 

 
 

 

 

 

Internationaal 2  

7 oktober 2016WTC-nieuwsHenry Wezenberg  

 

En wat dachten jullie van deze… 

 

PR internationaal…. 

Grensoverschrijdend ATB  



 

10 oktober 2016WTC-nieuwsWim te Grotenhuis  

 

Heel langzamerhand kunnen de racers de fietsen in het vet zetten en gaan 

schaatsen of atb-jen. Aanstaande weekend hebben we het grensoverschrijdende 

Atb gebeuren waar we met z’n 5en een jaar behoorlijk druk voor geweest zijn. 

Aangezien we vorig jaar niet alles bij de juiste personen geregeld hadden, 

hadden we ons voorgenomen dit jaar alles een keer goed te regelen. Inmiddels 

heeft Hans de normale vergunning geregeld en na een heleboel telefoontjes de 

Gestattung getekend van de grondeigenaar in Duitsland. Samen met Gustaaf heb 

ik nog een deel gemaaid bij een nieuwe doorsteek na de pauze. 

 
 

Ook hebben we geregeld dat een deel in Duitsland op tijd gemaaid zou worden 

en ook dat is door Stadt Hamminkeln netjes gebeurd. Terwijl ik in Griekenland 

was om zieltjes te winnen en meteen een aantal hoogtemeters te maken, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zijn de heren met z’n 3en druk in de weer geweest om het gemaaide riet aan de 

kant te harken. Zelfs kinderarbeid werd nietgeschuwd om alles voor a.s. zondag 

klaar te krijgen.Inmiddels is bijna alles geregeld. Zelfs met het weer zit het 

volgens Pellebauer Erik goed. Ietsje regen op zaterdag voor het stof en verder 

echt atb weer op zondag. Zelf wil ik een deel van de route nog iets meer 

optimaliseren zo dat we er nog een extra klimmetje bij krijgen. Met nog een 

week vrij voor de boeg moet dat wel lukken denk ik. Een kleinigheidje is er nog 

wel aangezien mijn fiets nog niet klaar is. Schijnbaar problemen met het frame, 

ketting en tandwielen versleten en de derailleur afgebroken…….. Hopelijk snel 

 
 

 



weer klaar dan kan ik op tijd op pad deze week. Iedereen alvast bedankt voor de 

hulp a.s. weekend en groet uit Breedenbroek. Wim. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Groep 3 ontmoet groep 2 

 

12 oktober 2016 Algemeen, WTC-nieuws Henk Meijer  

 

Vorige week nog veel blote benen en enkele blote armen in de groep, vandaag 

was dat helemaal anders, natuurlijk heel logisch bij een gevoelstemperatuur – 

volgens “buienradar.nl”- van 5 à 6 graden. Bij een flinke wind uit het oosten 

ging de elf man sterke groep eerst richting Kreuzkapelle, waar al binnen een half 

uur het eerste lek zich aandiende (gelukkig ook meteen het laatste). Hoe de route 

verder ging valt niet na te vertellen, wel zag ik nog een naambord Ramsdorf en 

ook was er het nodige vals plat. Uiteindelijk bereikten we na een dikke 50 km. 

de pauzeplaats in Heiden, bij Jägers. De heren van groep 2 zaten daar al 

uitgebreid aan de koffie+ en vooral de fanatieke A.T.B.-er Wim te Gr. had 

goede zin immers hij was er bij op zijn pas aangeschafte racefiets. Ook de route 

van de terugweg valt moeilijk te beschrijven, het ging richting Vardingholt en 

pas in de buurt van Schloss Diepenbrock kwam voor mij wat bekends terug. 

Even na vijf uur en na 95 km. fietsen waren we weer in Dinxperlo 

 

 

 
 

 



M’n 1e Groeps Race  

 

13 oktober 2016AlgemeenWim te Grotenhuis  

 

Gisteren was het zover. Mijn 1e ritje met mijn mooie bijna nieuwe Red Bull 

racefiets. Eenmaal bij de bank waren de complimenten van de naar schatting 25 

racers enorm. Andre had van een barrel een mooie fiets gemaakt met een boel 

nieuwe onderdelen waar ik volgens hem de 1e 5 jaar geen onderhoud aan heb. 

Het meeste werd gesproken over mijn mooie roze zadel. Zo van…..erg 

herkenbare fiets……en andere opmerkingen. Al met al mocht ik in ieder geval 

wel mee en de keuze viel op de snelste groep met Jan, Theo, Wim, Andre, 

Willie, Hans en ik. Tegen de wind in naar het Duitse Heiden waar het kopwerk 

niet door mij werd gedaan. Voorzichtig beginnen was mijn motto. Jan had de 

gang er goed in en had na 15 km al 3 kopmannen versleten. Hij bleef maar 

stampen en reed inmiddels een 100 mtr voor ons. Bij een splitsing ging hij 

rechtdoor. Hoe hard we ook schreeuwden en belden, hij bleef maar gaan. Een 

paar km verder kwam hij er achter en kwam zich verontschuldigend terug. 

Daarna zocht hij de plek achterin en werd het tempo beter. In Heiden zaten we al 

een 20 min toen groep 3 arriveerde. Wederom werd mijn zadel besproken en na 

betaling ging groep 2 als 1e weer op pad. Eindelijk wind mee durfde ik eindelijk 

ook op kop. Hier moest ik echter telkens inhouden van de toerleider en het halve 

wiel voor rijden werd besproken. Vanaf Spork mocht er gejakkerd worden. 

Samen met Andre op kop kwamen we aan de 40 km/h. Toen moest ik toch 

langzaam gaan schuilen achter zijn rug. In Suderwick/Dinxperlo werden we er 

langzaam 3 kwijt. Samen met Hans daarna nog even Theo en Jan een stukkie 

weg gebracht en richting Anholt kon ik nog boven de 35 kopwerk doen. Lekker! 

Na een dikke 110 km kon de racer in de garage en ik onder de douche. Een 

behoorlijk makkelijke maar koude race middag was weer voorbij. En vanmiddag 

weer op pad met Raymond. Nog even de puntjes op de i bij de Isseldeich en bij 

de Wolfsee. Bij de Deich waren ze net aan het werk en in overleg met de 

mensen van Kreis Hamminkeln gingen ze niet het gemaaide hakselen maar bleef 

dit liggen tot volgende week. Daarna naar Engbergen om de totale route nog 

even te bekijken. Retour naar huis kwam mijn zadel weer als onderwerp naar 

boven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Raymond vond de kleur niet echt geweldig. Helaas zit het zadel prima en wil ik 

er geen geld aan spenderen. Dit was ook niet nodig volgens Raymond. Onder 

het genot van een lekker bakkie koffie kwam hij aan met 2 zadels waarvan ik er 

1 mocht meenemen. Dames van de WTC Dinxperlo……..ik heb nog een mooi 

zadel in de aanbieding. Gratis en voor niks. De volgende rit zal het nog wel ter 

sprake komen denk ik maar verder is roze dus voorbij. Allemaal bedankt voor de 

mooie woensdagmiddag, groet, Wim 

 

 

 

 

Gastvrij en enthousiast  

 

16 oktober 2016 Algemeen, WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

De laatste maanden door allerlei omstandigheden weinig bij de WTC gefietst. 

Dat komt door een bult enthousiasme voor wat anders en het nodige sloop-en 

sjouwwerk rundum Haus. Dat en nog wat anders zorgt er dan voor dat je even 

wat affiniteit met de WTC verliest. Vandaag echter weer volop genoten van de 

mannen en vrouwen in het bekende WTC tenue. Een diepe buiging voor het 

Enthousiasme van de ATB Club, “een pens volwerk ” zeggen ze hier in de 

Achterhoek, waardering hiervoor. 

 
 

Als fotograaf zijnde stond ik vandaag bij een boer in de wei. Kort daarvoor 

kennis met hem gemaakt, wat een geweldige kerel,zeer enthousiast en bijzonder 

gastvrij. Hij was aan het genieten op zijn erf van al die fietsers, die allemaal 

voor mijn lens zich op hun best probeerden te vertonen. Een enkeling met het 

voorwiel hoog, ala Sagan ( gefeliciteerd met de WK-titel) , sommigen met een 

salto, ala Sanne Wevers. Dat maar niet op de gevoelige plaat vastgelegd, dit om 

frustraties te voorkomen.  

Ook hoor je dan vaak de complimenten mbt de route. Enthousiast…  

 

 



Al met al heb ik vandaag genoten van gastvrijheid, enthousiasme, met een strak 

blauwe lucht en een vrolijk najaarszonnetje . Mooi, daar doe je het voor. Oh ja, 

na afloop trakteerde onze boer op de pauzeplek nog op een Duits biertje. Zelfs 

de koeien in wei probeerden langs de zijlijn het beste uitkijkplekje te veroveren 

 

 

Gastvrijheid en Enthousiasme…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATB 4-wheel-drive  

 

17 oktober 2016 Algemeen, WTC-nieuws Henry Wezenberg   

 

Met zo’n fiets kun je alle kanten op 

 

 
 



 

 

 

ZWAAAAAAR (aldus Brigitte Kaandorp)  

 

24 oktober 2016WTC-nieuwsWim te Grotenhuis  

 

Heftig fietsweekendje. Zaterdag met de heren naar Dingden geweest en de arme 

Raymond die lang niet meer mee was geweest begon al aan zich zelf te 

twijfelen. Er werd de hele tijd stevig door gefietst en maar ondanks de dreiging 

dat het na de pauze, gesponsorde koffie etc door Tjeerd, pas zou beginnen 

werden niet meer de zwaardere paden gekozen. Al met al toch bijna 75 km 

fietsplezier met Raymond, Hans, veel kopwerk Tonnie, Andre, Tjeerd en Gert. 

Lekker “uitgerust” konden we, Raymond, Andre en ik de zaterdagmorgen bij 

Gert aan de koffie en vertrokken we met het busje naar Hoog Keppel voor de 

prachtige tocht aldaar. Na de inschrijving waren we Andre al snel kwijt. Maar 

aangezien hij blind achter een paar voorgangers aanfietste had hij een 

behoorlijke inhaal race nodig om weer bij te komen. Ik kon zelf ook voor de 

pauze het tempo goed strak houden en fietste langzaam bij Gert en Raymond 

weg. Op een singeltrack kom ik de zus van Robert Gesink achterop die samen 

met een vriendin op pad was. Een behoorlijk tempo en toch nog kakelen met 

elkaar. Op Strava stond ook; “Vtt Hoog Keppel, bijgepraat met Monique”. Nou 

dat geloof ik meteen. Uiteindelijk na de pauze gezellig met Gert en Raymond 

verder en na dik 43 km hadden we weer een prachtige rit achter ons liggen. 

Raymond kreeg de sleutels van Gert en mag met de bus naar huis en met ons 

3en stappen we weer op de fiets en via Doetinchem komen we in het 

Westendorp waar we eerst even aansterken bij de plaatselijke voetbalclub. 

Daarna nog een stukkie naar huis waar ik na krap 80 km en dikke benen de fiets 

in de garage plof. Ondanks mist, kou en een niet geweldig schakelende fiets kan 

ik terug kijken op een mooi kop leeg makend weekend. Manne, bedankt!!! 

 

 

 

 

Druk druk bij Lensing in Sonsbeck  

 

26 oktober 2016 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

Vandaag prima fietsweer, weinig wind, droog en af en toe een klein zonnetje. 

Wilma en haar negen kerels gingen deze keer weer eens richting zuid-west , via 

de brug bij Rees onderlangs naar Vynen en uiteindelijk naar Xanthen. Het van 

onze eigen tocht bekende klimmetje van de Fürstenberg werd ook even 

meegenomen en na de afdaling tot Birten werd na de spoorwegovergang deze 



keer gekozen om niet rechts- maar linksaf te slaan, een zelfs voor Gerard nieuwe 

weg. Via het plaatsje Veen kwamen we uiteindelijk in Sonsbeck bij Bäckerei 

Lensing , goed om de banden met deze clubsponsor wat aan te halen. Het was 

daar druk, enkele grote en vooral druk pratende groepen (geen racers) moesten 

eerst nog worden bediend, maar na excuses voor het lange wachten waren we 

uiteindelijk toch aan de beurt. Terug werden de zwaarste glooiingen meteen na 

Sonsbeck vermeden, er werd in een lekker constant tempo doorgefietst, bij 

Millingen werden we gedwongen tot een volgende pauze door maar liefst drie 

passerende treinen (en iedereen weet hoe lang daar de spoorbomen dan naar 

beneden blijven). Na uiteindelijk 93 km. waren we om ruim kwart over vijf weer 

in Dinxperlo. Geen problemen, geen lek, gewoon fijn gefietst, iedereen kon 

goed meekomen zoals het hoort bij onze WToerC 

 

  

 

 

 

 

 

Kataklop  

 

30 oktober 2016 Algemeen, WTC-nieuws Hugo te Kaat  

 

 
 

 

 

 

Kataklop, kataklop, kataklop hoorden we. We reden op het smalle betonpad van 

Eerbeek naar Terlet. Dwars over de Veluwe. Tussen de bomen die hun 

betoverende herfstkleuren lieten zien. Prachtig belicht door de laagstaande zon. 



Kataklop, kataklop. Het kwam heel snel dichterbij. Zes mannen en een vrouw 

reden achter me. Geconcentreerd reden we op het smalle fietspad. Door de 

gevallen bladeren is het randje moeilijk te zien. Er klonk een waarschuwing 

achter me. “Pas op, links!”. En daar kwam een enorm hert van schuin achter me 

tussen de bomen door. Het dier kruiste ons pad een paar meter voor me en 

verdween rechts tussen de bomen.  

Een prachtig hoogtepunt van een heerlijke zaterdagmiddag. Een dag voor mijn 

verjaardag schijnt de zon uitbundig. Er waait een zacht briesje vanuit het 

noordwesten als we met “de mannen uit het oosten” naar Dinxperlo rijden. Theo 

is toerleider van dienst en hij benoemd mij tot navigator. Ik heb nog een mooie 

rit van de week ervoor in mijn hoofd en Garmin zitten. Toen reed ik op een 

ijskoude zondagmorgen met René en Hans naar de Veluwe. Een prachtig rondje 

in een mistig mystiek Achterhoeks landschap. Nu, op zaterdagmiddag, scheen 

de zon en was het tien graden.  

Bij het vertrek moest ik Jan nog even over de streep trekken door hem een 

traktatie in het vooruitzicht te stellen wegens mijn verjaardag. Na enig gepruttel 

en geklaag bleek hij, toen we eenmaal onderweg waren, toch op zijn bekende 

plek, een aantal meters achter de groep, te zitten. Niet veel later zagen we hem 

op kop van de groep sleuren. Het gepruttel en geklaag bleek slechts een ritueel.  

De koers ging via Zelhem en Hengelo naar de brug bij Zutphen. Daar werd even 

lichtjes aan de boom geschut. Dat werkte blijkbaar op de blaas van Manon want 

ze moest zich even door het gras laten kriebelen. Manon was in een opperbeste 

bui. Bij vertrek had ze André al het hoofd op hol gebracht door haar 

beenstukken wat op te trekken. Een kinderhand is gauw gevuld.  

Op vliegveld Terlet werd er genoten van het uitzicht en het fantastische zonnige 

weer. Daar ontdekten we opnieuw een talent van Wim. Onze oude krijger blijkt 

in een ver verleden ook nog eens zweefvlieger geweest te zijn. Goed voor de 

hoogtemeters maar dan zonder te zweten. Uiteindelijk dus geen sport, aldus 

Wim.  

Vanuit Terlet ging het tempo flink omhoog. Met de wind in de rug trokken we 

over de IJsselbrug bij Arnhem. We waren weer aan de goede kant van de IJssel. 

Toen de kolder in de kop sloeg op weg naar Wehl moest er echter aan de rem 

getrokken worden. Het tempo moest wat aangepast worden. Manon probeerde 

nog wat mannen te motiveren door, om vrouw Begeerding, het personage van 

Boh Foi Toch, te citeren, “wat beenvleis bloot te geven”. Het mocht niet baten. 

Kataklop, kataklop, kataklop. Het lid klopte. De benen niet.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ATB 2017 /VTT Lichtenvoorde  

 

31 oktober 2016 Algemeen Wim te Grotenhuis  

 

De Grensoverschrijdende WTC ATB tocht 2017 kan doorgaan. Zaterdag een 

aantal attenties rondgebracht samen met Gustaaf en even gezellig gesproken met 

de belangrijkste mensen. Het grootste obstakel dit jaar was de toestemming om 

over het grondgebied van Salm-Salm te fietsen. Na een lang telefoon gesprek en 

de nodige vergunningen kregen we het dit jaar voor elkaar. Zaterdag toonde de 

man zich erg enthousiast en kregen we al toestemmingen om volgend jaar weer 

terug te komen. De “pauzeboer” was zoals meerderen al gemerkt hebben tijdens 

de tocht al super enthousiast en van hem mogen we ook weer terug komen. De 

man die regelde dat de Isseldeich op tijd gemaaid werd wilde geen attentie maar 

hem hebben we een email gestuurd met foto en een bedankje. Ook hij verwacht 

ons volgend jaar weer. Iedereen die dit jaar hoe dan ook verder druk is geweest 

met de tocht willen we ook hartelijk bedanken.  

Op zondag de VTT Lichtenvoorde. Samen met Tonnie, Hans en Tjeerd om 0830 

naar de Heurne om Andre op te halen en samen naar de start waar we ons 

ingeschreven hebben voor de 60 km. De start was rustig maar gaandeweg ging 

het tempo omhoog en ik zat er een aantal malen dichtbij dat ik moest afhaken. 

Vooral de laatste 5 km voor de pauze begon Andre een ware race. Bij de pauze 

waar ze niets meer te eten hadden ging Andre meteen door en wij 3 minuten 

later in de achtervolging. Hans had een mooi tempo en nu en we konden weer 

even rustig warm worden. Na een 5 tal km’s worden we ingehaald door een deel 

van het Bonnie Leemreize groepje. Hans haakt aan en met z’n 4en knallen we 

weer met hoog tempo over het parcours. De mannen zijn met hun deels 

veldfietsen in de bossen niet zo heel snel en we kunnen tot aan het eind in hun 

wiel blijven. Eenmaal weer in Lichtenvoorde merk ik dat mijn benen uit elkaar 

willen knallen en na een kop koffie ben ik blij dat ik eerst even rustig kan 

beginnen met de thuisreis. In de Heurne neem ik afscheid van de heren en doe er 

nog een klein rondje bij om de 120 km vol te maken die ik mij zelf belooft had. 

Eenmaal thuis verbaas ik mij over het abnormale gemiddelde van bijna 25 km/h. 

Een super super lekker tochtje! Na de middag nog een rondje door “ons” bos 

samen met Francis en verder druk in de weer met “bankzaken”. Keerls bedankt 

voor de mooie tocht en graag maar weer tot de volgende. Groet, Wi 

 

 

 

 



 

 

 

Met de clubkampioen op pad  

 

31 oktober 2016 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

Na alle enthousiaste verhalen van Theo, Hugo en Wim kan een korte reportage 

van de derde groep van afgelopen zaterdag niet achterwege blijven. Verwacht 

geen opgewonden geluiden over gedeeltelijk ontblootte lichaamsdelen, onze 

groep bestond uit elf degelijk aangeklede senioren waar geen spoortje 

sensualiteit vanaf spatte. De opwinding in onze groep was gelegen in het feit dat 

we de aanstaande clubkampioen , Frank, in ons midden hadden. We voelden het 

als onze morele plicht om hem een fijne fietsmiddag te bezorgen en we denken 

dat dit ook is gelukt. Na een kleine 60 km. werd de pauzeplek gevonden in 

Kranenburg (D.), het terras was daar niet zonovergoten zoals in Terlet (groep 2) 

dus dat was binnen zitten. De meeste kilometers hadden we daarmee al weer 

gehad, het restant van nog 45 km. was voor een enkeling wat moeilijk te 

verteren, de energie was op, maar in een wat gematigder tempo en een welkome 

verplichte pauze vanwege een overstekende kudde koeien bij Megchelen waren 

we toch nog om kwart over vijf na 105 km. weer in Dinxperlo 

 

 

Eerste verkenningen  

 

2 november 2016 WTC-nieuws Chris Roeterink  

 

Om 11 uur buienradar geraadpleegd en gezien dat het om 13 uur prachtig weer 

zou zijn. Dat hadden er meer gedaan, want toen ik bij de bank aan kwam rijden 

stond er een super grote groep racefietsers, maar gelukkig ook 7 mountainbikers. 

Toen de racers waren vertrokken gingen we in Sinderen Chris K ophalen. Toen 

waren we met 9 en bedachten dat we de we route van onze voorjaarstocht, maar 

eens moesten verkennen/ontdekken. Vanuit Sinderen via Otten Willem, 

Rademakersbroek, Vennebulten, Wolboom naar Aalten. Bij T Noorden koffie 

pauze. Daarna via Loohuis naar de K ruiskapel. Hier kon je boven Aalten 

prachtige regenboog zien. Op enkele spatjes na hebben we het drooggehouden. 

Op de dinxperloseweg aangekomen platteband bij Chris K geconstateerd. Na 

flink band oppompen gingen Chris K en Sjaak via klokkenmakersdijk richting 

Sinderen weer huiswaarts. Ondergetekende en Sander L via Ijzerlo naar 

dinxperlo en de overigen gingen onder leiding van Bart Boom verder met 

mogelijke route te verkennen. Al met al een prachtige fietsmiddag waarbij we 

een route hebben gefietst die op wat passen en meten na zomaar geschikt is voor 

onze voorjaarstocht. Bart bedankt voor deze mooie tocht  



Groep 3 in een rondje Achterhoek & Liemers  

 

2 november 2016 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

Ingrid en 6 heren vormden vandaag groep 3 en hebben een stukje Achterhoek en 

een heel klein stukje Liemers verkend. Het weer werkte mee, meestal zonnig en 

geen regenbuien. We bleven eigenlijk redelijk dicht bij huis maar hebben toch 

nog 84 km. afgelegd. Een routebeschrijving: via de Slangenburg naar 

IJzevoorde, daarna richting Doetinchem en langs het sportpark Bezelhorst, langs 

“de Kruisberg” en langs het Wapen van Heeckeren door Hummelo en 

binnendoor langs de Keppelse golfclub naar Hoog Keppel, de oude IJssel werd 

overgestoken richting Wehl waarna de route via Loerbeek en ten westen van 

Beek uiteindelijk leidde naar het pauzeadres in Elten. 

 

←Zie hier 

links globaal de gemaakte route. 

 

De route van de terugweg zal in jullie besparen (heel kort: Stokkum, ’s 

Heerenberg, Netterden en dan naar huis)  

Na zoals gezegd 84 km. waren we iets na half vijf weer thuis. Een lekkere 

herfsttocht en gelukkig ondanks veel natte bladeren in de bochten geen 

valpartijen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VTT Nunspeet / Rundjen Rhede  

 

6 november 2016 WTC-nieuws Wim te Grotenhuis  

 

Tegen 8 uur gisteren 5 mannen aan de koffie bij Gert. Net na 8en met Gert z’n 

bus (speciaal voor de atb aangeschaft??) naar Nunspeet om daar de tussen 

Nunspeet, Leuvenum en Vierhouten uitgezette tocht te fietsen. Voordeel van de 

bus is met 1 auto (co2…) rijden, alle fietsen in 1 x mee en allemaal gezellig bij 

elkaar. Dat er dan wel enorm over en weer gedramd wordt nemen we op de koop 

toe. De inschrijving gaat snel en zonder nog een kop koffie te nemen beginnen 

we aan de tocht. Eerst is het behoorlijk druk en is het inhalen overal niet echt 

makkelijk. Dit omdat de hele tocht een aaneen schakeling is van singel-tracks. 

Vooraan rijdend doe ik het kalm aan maar Gert komt helaas niet meer in het 

wiel. Na een beetje wisseling in onze groep blijven uiteindelijk Gustaaf, Tjeerd 

en ik over. Gert zit dan achter en Andre voor ons. Na een 3e van de tocht moet 

ook Gustaaf uit het wiel van Tjeerd en mij. Gelukkig maar………meerdere 

weken niet fietsen en dan toch kunnen volgen had mij een slecht weekend 

bezorgd. We hebben inmiddels een beste plens water over ons heen gehad en 

ook Tjeerd zakt met de snelheid. Het wordt koud en we zijn ook blij dat de zon 

toch nog weer iets begint te schijnen. Na de 2e goed verzorgde pauze gaan 

Tjeerd en ik weer alleen verder. We komen een huis tegen en grappen tegen 

elkaar dat we er een foto van willen maken. Inmiddels 60 km in het bos en op 

een paar kleine stukjes fietspad alleen maar bos, singel-tracks, bos en singel-

tracks. Dit blijft ook zo tot aan het eind. Na een krappe 80 km fietsen we 

Nunspeet in. Nog even linksaf het bos in……..en na een 500 meter een bord dat 

het nog 5 km is. Phoe en weer singel-tracks en singel-tracks. Op de laatste paar 

km’s besluit Tjeerd nog even op de grond te gaan liggen maar dat mag geen 

naam hebben. Eenmaal terug zitten Gert, Andre en Gustaaf al te wachten. Met 

2x 64 en 3x 85 km hebben we ons weer mooi laten zien. Douchen en nog een 

erwten soepje en we gaan naar huis.  

Daarna een lekkere maar korte nachtrust en om 9 uur weer bij de bank. Tonnie 

staat al te wachten en verder is van het Nunspeet team alleen Gert aanwezig. 

Meestal merk je ook pas de dag na een tocht hoe zwaar het was en dat blijkt 

vandaag maar weer eens door de afwezigheid. Tonnie loodst ons naar de Aa-See 

en daar begint een geheel nieuw rondje. Zo’n 500 mtr nieuw zit in de ronde van 

vandaag en dat moeten we er zeker in houden. In Rhede koffie, broodjes 

Schinken en Nussecke. De zuinige ik heeft een paar stroopwafels mee genomen. 



Na de pauze een grotendeels verharde weg terug naar Dinxperlo. Petje af voor 

Gert en vooral Tonnie voor het knallen tegen de wind in. Dank hiervoor. 

Vandaag houden we het in ieder geval droog en na slechts een krappe 50 km kan 

de fiets weer in de garage en ik onder de douche. Weer een super weekend is 

voorbij. Makkers bedankt, Wim. 

 

5 daagse race/mtb  

 

28 november 2016 Algemeen Wim te Grotenhuis  

 

En weer een boel in de rondte gefietst afgelopen week. Eerst de racefiets op de 

woensdag met een enorme opkomst bij de bank. Het was dan ook prachtig weer 

en iedereen had gesnipperd. Naja iedereen….de meesten hebben al de hele tijd 

vrij……Het vertrek was iets chaotisch. Een groep 1 en de atb ging prima. Groep 

2 en 3 fietsten iets heen en weer maar kwamen bij elkaar uit. Met een aangepast 

tempo van onder de 30 kon zelfs ik een paar x kopwerk doen en hebben we 

koffie gedronken in Hamminkeln bij de HD kroeg. Eenmaal weer in Dinxperlo 

hebben Hans en ik iedereen afgezet en konden we ons aansluitend uitleven en 

nog even knallen. Net ff meer dan 100 km. Heerlijk gefietst. De donderdag en 

de vrijdag was het woon-werk verkeer. Donderdag met de mtb en vrijdag met de 

huis-tuin-en-keuken fiets. Toch op beide dagen weer 50 km. Dan de zaterdag. 

Winterbanden op de auto, boodschappen, krant lezen, sociaal doen voor het 

thuisfront en als klap op de vuurpijl vanaf 15 uur de knollenkermis in 

Breedenbroek. In verband met de Kanjers voor Kanjers tocht op zondag had ik 

me voorgenomen op rond 20 uur naar huis te gaan. Helaas rol ik pas om 12 uur 

in mijn nest en heb een gigantisch slechte nacht. Helemaal brak spring ik om 

ruim 8 uur op de fiets, doe een klein rondje voor mezelf en meld me om 0830 bij 

de bank in Breedenbroek. Samen met Gert, Hannes en Marcel J vertrekken we 

naar Varsseveld. Ik zie er wel tegenop want ik zie op Strava de snelheden waar 

Marcel mee rond jakkert……Eenmaal ingeschreven en een lekkere bak koffie 

van Gert knallen we weg. Ik neem met Marcel al snel afstand van de andere 

beide heren maar na een dikke 10 km moet ook ik lossen. Elke keer het gaatje 

dicht rijden kost te veel. Na een 30 km de pauze waar Marcel staat te wachten. 

Ook niet veel later de beide andere heren. Na een goeie pauze vertrekken eerst 

Hannes en Gert en met z’n 2en volgen we. Gert moet op tijd thuis zijn dus hij 

maakt het rondje niet af. Hannes halen we in en nu kan ik bij Marcel blijven. Hij 

heeft het meeste kruit de 1e helft verschoten en gelijkwaardig strijden we verder. 

Weer komen we Martine Gesink achterop. Haar kom ik tegenwoordig bijna bij 

elke tocht achterop. Vandaag haar best aan het doen op een mooie nieuwe 29er. 

Na een 55 km zijn we terug bij de Radstake en met z’n 3en vertrekken we naar 

Aalten, Hemden en Suderwick waar we Hannes afleveren. Deze laatste ruk van 

nog eens een 20 km gaat kop over kop met snelheden van dikke 30. Eenmaal 

thuis staat de teller op bijna 95 km en een erg net gemiddelde. Ik neem me voor 



om meer te gaan zuipen en vreten aangezien ik er toch behoorlijk op kan 

fietsen……………Groet, Wim 

 

 

 

 

Feestavond  

 

21 november 2016 Algemeen Jaap Snijders  

 

De Man die!  

Met deze titel bracht Ingrid een prachtige ode aan onze clubkampioen Frank 

Wilbrink.  

Frank de man die uitdaagt met het woord!  

In april dit jaar kondigde hij al aan dit jaar clubkampioen te worden. Normaal 

zou je dan zeggen wat een snoever maar als je het dan gewoon waarmaakt met 

een fantastisch punten aantal kun je alleen maar zeggen, HULDE Frank!  

Frank de man die op zijn 60e nog strak in het vel zit!  

Na gehuldigd te zijn op een echte wieler manier, met Champagne, knuffelbeer 

en Ronde Missen mocht Frank (de man die op zijn 60e nog strak in het vel zit) 

als eerste WTC-er het nieuwe tenue aantrekken en showen aan de aanwezigen. 

Tijdens de pasavond konden we al voelen hoe het nieuwe materiaal aanvoelt 

maar nu zagen we dan “ons” design.  

Hugo te Kaat eindigde op gepaste afstand als 3e maar kon wegens weekend weg 

zijn prijs niet in ontvangst nemen, Andre Harbers, 2e , wist Willie nog even in 

verlegenheid te brengen door te zeggen dat op zijn prijs Clubkampioen stond! 

Snel gevolgd door: grapje Willie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frank de man die als hij op kop fietst het hele peloton de adem beneemt, sprak 

ons toe en bedankte ons.Na deze ceremonie protocollaire kon het podium weer 

in de hoek en sloten we met bier of andere lekkere drankjes het fietsseizoen 

2016 gezellig af.  

Meer foto’s van deze avond vindt je op de site. 

 

 

 

StroateTourRaesfeld  

 

19 november 2016 WTC-nieuws Wim te Grotenhuis  

 

Zo langzamerhand vind ik er niet veel meer aan. Niet dat ik depri ben maar dat 

natte vallende blad, snel invallende duisternis, dreiging van regen en…..WIND 

zijn geen pluspunten. Wel de kleuren op dit moment. Met de schaarse zon erop 

was het toch de moeite waard om even om je heen te kijken. Maar goed, na een 

stukkie infietsen stonden er gelukkig meer mannen bij de bank. Voor de atb 

stonden Andre, Gustaaf, Hans, Gert, Erik en good old Alex klaar.  

 

 
 

Raesfeld via wind neutrale weggetje benaderen en daar koffie drinken was het 

plan. Met Hans en Andre op kop kon de rest al keuvelend mooi mee komen. 

Helaas achter Bocholt vliegen beide heren opzij en komen plotseling Gert en ik 

in de wind. We doen ons best en horen ook weinig gemopper. De eerste klim 

kondigt zich aan en ieder beleeft dit op zijn eigen manier. Ik blijf gewoon 

doortrappen en heb geen zin in een wedstrijdje. Spinning Gert trekt 

langzamerhand bij me weg. Links komt Andre en rechts komt Gustaaf voorbij. 

Erik bekijkt alles van uit mijn rug. En Alex………zakt helemaal terug en zou er 

bijna een trauma aan over houden. Gelukkig hebben we ook nog Hans die in zijn 

dagelijkse werk vaak met zulke mensen te maken heeft. Hij blijft bij Alex en 

weet hem al pratend toch boven op die berg te krijgen. Eenmaal weer bij elkaar 

trekken we door naar de koffie en kuchen in Raesfeld.Ondanks de tekst op de 

balie besluiten Hans en ik om niets te nemen. Op het moment dat de 1e taart op 

tafel komt denk ik heel even nog dat het stuk voor 5 personen is. Ik was hier al 

vaker geweest met een lange atb tocht maar dan was het meestal soep en brood. 



Gebak is toch al niet echt mijn ding maar dit is gewoon niet normaal. Na 10 

minuten blijkt dat 2 van de wat forsere heren de helft laten staan. Hans pikt hier 

en daar een vorkje mee en eet vervolgens alles op. 

 

 
Alleen ik moet op een snelle Aldi naar huis. Achteraf maar goed want ik hoor 

toch klachten dat er ergens een stukje taart in de weg zit. Hans en Andre doen 

weer het meeste kopwerk (moest ik even vermelden) en we trappen richting 

Dinxperlo. Na een paar rondjes door Dinxperlo en Breedenbroek heb ik 

eindelijk iedereen afgeschut en kan ik uitfietsen. Het natuurlijk licht gaat 

langzaam uit en ik doe mijn achterlichtje even aan voor de zekerheid. Ik had 

mezelf 100 km belooft en in de loop van de middag stiekem de 120 km gehoopt. 

Eenmaal thuis was het met 116 km meer dan genoeg voor vandaag. En morgen? 

Nog meer wind, regen en……..de tocht in Aalten! Mee…….ik weet het nog 

niet. Eerst even een paar biertjes drinken en dan zien we wel verder. Thnx boys, 

groet, Wim. 

 
 

 

 

 

 

’t Onland en Haldern  

 

13 november 2016 WTC-nieuws Wim te Grotenhuis 

  

Op de zaterdag een enorme opkomst. Zelfs Alex was weer van de partij en de rit 

ging naar het Onland aangezien we daar afgesproken hadden met de altijd 

drukke Gert. Het plan was via Engbergen maar ivm festiviteiten daar leek ons 

dat niet het beste idee. Dus via Idinkbos naar Gaanderen. Een aangepast tempo 

om iedereen bij elkaar te houden was er wel maar helemaal lukken deed het niet. 

Vooral in Gaanderen en de Wrange begonnen de heren te jakkeren en koos Alex 

voor een alternatief. Vlakbij het Onland komen Gert en Alex het bos uit en 



binnen 5 minuten was iedereen herenigd. Duitsland vertegenwoordigd door 

Johannes zorgde voor een lage kosten post voor team Holland en de verjaardags 

koffie met appeltaart smaakten prima. Nog even wederzijds de leeftijden 

doorgesproken en Gustaaf wist te melden dat hij over 11 jaar 70 werd. Na de 

koffie toch via Engbergen naar huis waar de teller de 66 km aan tikte.En de 

zondagmorgen was het weer stil bij de bank. Alleen Tjeerd en Andre paraat en 

samen kozen we voor Haldern. 

 

 
Hier in het bos was het een en ander veranderd door de aanleg van de nieuwe 

spanningsmasten. Daar waar we vorig jaar geweerd werden ivm het opjagen van 

het wild…..waren de paden nu 5 x zo breed door de houtkap. Andere paden 

lagen vol met hout en geregeld moesten we voor een alternatieve route kiezen. 

Eenmaal in Haldern een extra kop koffie en weer op pad. Dit x het pad langs de 

snelweg uitkomend in de wei. (voor de kenners bekend) Hier in het bos moest 

afgeweken worden van het pad omdat Andre de oude wandelroute wilde 

oppakken. En met dat wandelen had hij zoals altijd weer gelijk.  

 

 
 

Toch weer een prachtig avontuur maar helaas niet echt een geweldige route. 

Aangezien we toch op avontuur waren werd overal nog gekeken of er voor ons 

A rijders nog mooie paadjes te vinden waren. Echt makkelijk was dit niet. Wel 

een cup B en zelfs een cup D paadje maar dit liep helaas dood.  

 

 

 



 

 

 

Na een dikke 50 km avonturieren kon de fiets weer in de garage en ik onder de 

douche. Alle fietsmakkers weer bedankt voor het hoofd leeg makende weekend 

en graag tot de volgende rit. Groet, Wim 

 

 

VTT Nunspeet / Rundjen Rhede  

 

6 november 2016 WTC-nieuws Wim te Grotenhuis  

 

Tegen 8 uur gisteren 5 mannen aan de koffie bij Gert. Net na 8en met Gert z’n 

bus (speciaal voor de atb aangeschaft??) naar Nunspeet om daar de tussen 

Nunspeet, Leuvenum en Vierhouten uitgezette tocht te fietsen. Voordeel van de 

bus is met 1 auto (co2…) rijden, alle fietsen in 1 x mee en allemaal gezellig bij 

elkaar. Dat er dan wel enorm over en weer gedramd wordt nemen we op de koop 

toe. De inschrijving gaat snel en zonder nog een kop koffie te nemen beginnen 

we aan de tocht. Eerst is het behoorlijk druk en is het inhalen overal niet echt 

makkelijk. Dit omdat de hele tocht een aaneen schakeling is van singel-tracks. 

Vooraan rijdend doe ik het kalm aan maar Gert komt helaas niet meer in het 

wiel. Na een beetje wisseling in onze groep blijven uiteindelijk Gustaaf, Tjeerd 

en ik over. Gert zit dan achter en Andre voor ons. Na een 3e van de tocht moet 

ook Gustaaf uit het wiel van Tjeerd en mij. Gelukkig maar………meerdere 

weken niet fietsen en dan toch kunnen volgen had mij een slecht weekend 

bezorgd. We hebben inmiddels een beste plens water over ons heen gehad en 

ook Tjeerd zakt met de snelheid. Het wordt koud en we zijn ook blij dat de zon 

toch nog weer iets begint te schijnen. Na de 2e goed verzorgde pauze gaan 

Tjeerd en ik weer alleen verder. We komen een huis tegen en grappen tegen 

elkaar dat we er een foto van willen maken. Inmiddels 60 km in het bos en op 

een paar kleine stukjes fietspad alleen maar bos, singel-tracks, bos en singel-

tracks. Dit blijft ook zo tot aan het eind. Na een krappe 80 km fietsen we 

Nunspeet in. Nog even linksaf het bos in……..en na een 500 meter een bord dat 

het nog 5 km is. Phoe en weer singel-tracks en singel-tracks. Op de laatste paar 

km’s besluit Tjeerd nog even op de grond te gaan liggen maar dat mag geen 

naam hebben. Eenmaal terug zitten Gert, Andre en Gustaaf al te wachten. Met 

2x 64 en 3x 85 km hebben we ons weer mooi laten zien. Douchen en nog een 

erwten soepje en we gaan naar huis.  

Daarna een lekkere maar korte nachtrust en om 9 uur weer bij de bank. Tonnie 

staat al te wachten en verder is van het Nunspeet team alleen Gert aanwezig. 

Meestal merk je ook pas de dag na een tocht hoe zwaar het was en dat blijkt 

vandaag maar weer eens door de afwezigheid. Tonnie loodst ons naar de Aa-See 

en daar begint een geheel nieuw rondje. Zo’n 500 mtr nieuw zit in de ronde van 



vandaag en dat moeten we er zeker in houden. In Rhede koffie, broodjes 

Schinken en Nussecke. De zuinige ik heeft een paar stroopwafels mee genomen. 

Na de pauze een grotendeels verharde weg terug naar Dinxperlo. Petje af voor 

Gert en vooral Tonnie voor het knallen tegen de wind in. Dank hiervoor. 

Vandaag houden we het in ieder geval droog en na slechts een krappe 50 km kan 

de fiets weer in de garage en ik onder de douche. Weer een super weekend is 

voorbij. Makkers bedankt, Wim. 

 

 

Zomaar effe naar Arcen  

 

11 december 2016 WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

Gisteren met een mooi ploegje richting Arcen. Initiatief van Theo Dijkman. 

Mooie duurtraining voor Weissenseegangers. Prima route welliswaar hier en 

daar glibberig, maar dat is ijs ook. In Arcen op zo’n 80 km, pauze op een 

perfecte locatie. Zeer vlotte en vriendelijke bediening. Op de terugweg helaas 

wat motregen, gelukkig was het niet koud. Slechts één lekke band van onze 

vorige clubkampioene, maar vele toegeschoten mannenhanden hadden dat 

binnen enkele minuten weer in orde. Rond 16 uur thuis. Theo bedankt voor je 

initiatief 

De parasols waren gisteren niet nodig in Arcen. We zaten voor het open vuur 

binnen 

 

 
 

 

 

Oeding/Doetinchem oja…en Vorden  

 

18 december 2016 WTC-nieuws Wim te Grotenhuis  

 

Moe maar voldaan. Een paar weken minder gefietst ivm een griepje en een 

verhuizinkje. Vorige week zondag na koffie bij Gert samen met Andre en Gert 

naar Vorden in het busje. Een slechts 45 km tocht maar wel veel bos, klimmetjes 

en singeltracks. Dan dit weekend. Zaterdag met Hans, Tonnie en Tjeerd een 

mooi rondje gemaakt met koffie in Oeding. Al met al een prachtige tocht met 2 

lekke banden die vakkundig gemaakt werden. Enkele leden van de atb groep 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arcen,_voormalig_stadhuis_in_straatzicht_foto2_2010-06-21_17.29.JPG


waren met de race bij de bank gekomen voor een duurtraining. Zouden ze ook 

meer dan 90 km gefietst hebben? 

 
 

 

In het donker kom ik thuis en bereid me voor op de toertocht van de Zwaluwen 

uit Doetinchem. Ik krijg een app dat er weer koffie is bij Gert zondagmorgen om 

0845 uur en dat ze weer met de bus willen gaan. Aangezien het fietsen toch al 

minder was de laatste 2 weken neem ik me voor om met de mtb naar 

Doetinchem te gaan. Op de Breedenbroekse Marcel na is niemand enthousiast 

dus om 0830 uur vanmorgen rijden we met zijn 2en naar Gaanderen waar we op 

de route stappen. Er missen een paar pijlen maar we vinden toch goed de weg en 

zijn mooi op tijd om ons in te schrijven. Inmiddels komen er een paar bekenden 

bij en met z’n 4en jakkeren we weg. Achteraan krijg ik moeite om elke keer 

weer het gat dicht te krijgen en ik laat het gas los. Een paar minuten nadat de 

heren bij de pauze aangekomen zijn voeg ik me weer bij hun met een soepje en 

wat krentenbrood. Ik merk en hoor van hun dat het veel te hard ging en dat ze 

langzamer gaan fietsen. En inderdaad is het tempo iets lager en trap ik soepel 

mee. Na 68 km zijn we weer op ons beginpunt in Gaanderen en fietsen we nog 

even een rondje Engbergen en dan naar huis. Een krappe 85 km en de fiets kan 

weer in de garage. Hans Tonnie en Tjeerd bedankt voor de mooie zaterdagrit en 

Marcel bedankt voor het gezelschap vandaag. Mooi man! Groet Wim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gastvrij onthaal bij de ATB-ers  

 

21 december 2016 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

 
2016-12-21  

v.l.n.r. : Henk W.dorp, Wim Kr., Herman H., Chris R., zittend Frank H.  

Bovenstaande mannen, vandaag de ATB-groep van onze WTC , worden bedankt 

dat ze mij , met krom stuur, hebben begeleid in een rit “om het weer eens te 

proberen”. Gelukkig meest half- of helemaal verharde weg, langs de Aa-strang 

naar het centrum van Bocholt, dwars over het voetgangersgebied met de 

Kerstmarkt, dan naar de Aasee en daarna richting Dingden. Even voor Dingden 

koos de groep voor het bos, ik voor de weg, maar bij Winkelmann in Dingden, 

gemakkelijk te vinden door de markante gele koe, waren we weer compleet. Na 

de koffie uitsluitend verharde weg en uiteindelijk na bijna 50 km. even voor half 

vijf weer in Dinxperlo. Nogmaals bedankt, en ’t was een gezellige groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pechvogel  

 

25 december 2016 Algemeen, WTC-nieuws Jozef Geurtzen   

 

Beste fietsvrienden,  

Na een fietstocht gisteren is Leo zeer ongelukkig ten val gekomen. In overleg 

met hem informeer ik jullie daarover.  

Dicht bij huis stak een knaap van 13 plotseling de weg over waardoor Leo vol 

op zijn gezicht is gevallen. Hij ligt nu in het ziekenhuis met twee gebroken 

nekwervels, beide oogkassen gebroken, barstje in de schedel, hersenschudding 

en een gebroken neus. Ik had Elly net aan de telefoon en zij vertelde dat zijn 

gezicht er ‘niet uit zag’. Ze zijn zich rot geschrokken. Leo heeft een nekbrace 

die hij drie maanden om moet houden. Hij appte me dat Mallorca voor hem dus 

helaas niets wordt. Een goed herstel lijkt me ook veel belangrijker nu. Mogelijk 

kan hij morgen weer naar huis waar een lange herstelperiode in het verschiet 

ligt. Ik houd contact met Elly en ga in de komende dagen een keer bij hem langs. 

Leo kennende, zal hij jullie zelf verder wel informeren over hoe het gaat.  

Groeten allemaal, fijne kerstdagen en een gezond 2017!  

Jozef 

 

 

Beelden zeggen genoeg  

 

28 december 2016 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

 

 
 

 

 

Woensdag 28 december 2016, dit is vandaag groep 2/3 op de markt in Kalkar 

(en 2 ATB-ers gingen hun eigen route). 



 

 

“de Ziekenboeg”  

 

31 december 2016WTC-nieuwsLeo Verweij  

 

Beste fietsvrienden, een weekje na mijn crash en een aanzet tot herstel, is een 

moment om even bij te praten. Ik voel me gegeven de omstandigheden best 

goed. Ik heb niet echt veel pijn. De meeste last heb ik van de beperkingen van de 

nekbrace. Deze is gemaakt voor stabiliteit, maar absoluut niet voor zit- en laat 

staan slaapcomfort. Dat is dus lastig. Mijn neus is inmiddels weer recht gezet en 

mijn hoofd heeft weer de normale omvang, zij het met iets meer 

kleurschakeringen. Ik mag van geluk spreken dat ik er zo vanaf ben gekomen! 

Wat is er gebeurd? Samen met Jan Bulsink en Alex Walter op de terugweg van 

Tolkamer. De heren fietsten met mij mee over Kilder, om bij Stroombroek weer 

af te buigen naar Dinxper. Nog een paar km en ik ben thuis. Het is rond 

half/kwart voor vier. Nog 1,5 km; op de Dichterseweg in Doetinchem komt mij 

een groepje fietsers tegemoet. Plotseling besluit uit dat groepje een jongen links 

af te slaan, zonder te kijken. Op het moment dat hij dwars over mijn weghelft 

reed trof ik hem midscheeps. De klap herinner ik mij nog, maar daarna ging het 

licht uit. Ik kwam bij toen het ambulancepersoneel met mij bezig was. Ik 

begreep dat ik een forse vleeswond had. Ik dacht: even hechten en dan weer naar 

huis! De politie zou Elly waarschuwen. In het ziekenhuis werd eerst een ct-scan 

gemaakt, nog voor het hechten. Helaas bleek daar nogal wat schade uit: 2 

beschadigde nekwervels, 2 gebroken oogkassen, neus en een barstje in de 

schedel. Elly kwam pas om kwart voor zes. De politie had pas om half zes 

gebeld. Dat had beter gekund! Na het hechten en verdere verzorging werd mij 

een verder verblijf aangeboden, waar ik maar gebruik van heb gemaakt. Er bleek 

geen ernstig hersenletsel, dus mocht de volgende dag weer naar huis. Ik heb daar 

nog wel het kerstmaal kunnen gebruiken: gepureerd runderlaje, gepureerde rode 

kool en aardappelpuree (ik kon niets kauwen)  

De jongen (13 jaar) die het ongeval veroorzaakte is gisteren met z’n moeder 

langs geweest. Hij mankeert gelukkig niets! Had niet zo’n goede kerst gehad 

met een schuldgevoel. Ik kreeg een doos bonbons van hem met het volgende 

aandoenlijke kaartje: “Beste meneer Leo. Ik vind het heel vervelend wat er 

gebeurd is. Ik hoop dat u snel weer beter wordt. Ik wens u en uw vrouw een 

fijne jaarwisseling. Groetjes Lars”. Daar kun je toch niet boos op zijn?  

De Eddy Merckx kan naar de sloop. Het frame is op 3 plaatsen middendoor.  



1 van de 3, bij de trapas. 

 

Dat is maar materiaal en komt wel weer goed, al vind ik t wel jammer van de 

fiets.  

Inmiddels heb ik al heel veel fijne reactie gehad, waarvoor ik iedereen hartelijk 

wil bedanken! Ik wens jullie allemaal een fijne jaarwisseling en een sportief en 

vooral gezond 2017.  

Tot ziens op de fiets! 

 

De letste wekke van’t joar 

 

31 december 2016 Algemeen Wim te Grotenhuis  

 

Zo is het kerst en zo zit je op zaterdagmiddag op de laatste dag van het jaar te 

typen. Voor mij een mooi fietsjaar met een paar duizend kilometer meer dan 

vooraf gaande jaren. Met de recente racefiets aanschaf verwacht ik volgend jaar 

gemiddeld 1000 km per maand te fietsen. Dit jaar staat de teller nu stil op 9400 

km. De laatste week nog even goed mijn best gedaan. Meteen na de kerst 2 

dagen woonwerk verkeer. Dit zou dan 2x 25 km moeten zijn want zo ver is 

Gaanderen niet. Het werden er 2x 60 km want ik raak nog wel eens de weg 

kwijt. Een goeie training in ieder geval. Op de laatste vrijdag van het jaar kan ik 

gelukkig vrij krijgen en samen met Tjeerd, Gustaaf en Hannes zitten we om 

0745 uur bij Gerrit aan de koffie. De bus is afgetankt en we vertrekken naar 

Groenlo voor de 55 km tocht. De ondergrond is hard dus de tocht is snel. Vooral 

na de pauze wordt er hard gefietst terwijl niemand vroeg thuis hoeft te zijn. 

Tijdens de hele tocht ditmaal 2 cyclo’s die ons inhalen en verder niks. Eenmaal 

weer in Grolle nemen Johannes en ik nog even rustig een kopje koffie en doe ik 

een droog shirtje aan. 

 



 
 

 

Terug met de fiets was de bedoeling van ons beiden. Met een lichte tegenwind 

gaat het weer richting Dinxperlo. Kop over kop maar de snelheid komt niet meer 

boven de 30 km/h. Al met al toch nog 90 km voor dat ik thuis ben. Eenmaal 

thuis de verlichting op de fiets, kleren klaar leggen voor de volgende rit en op 

tijd met het eten aan de gang. Ik wil een uitsmijtertje eten maar Francis is het er 

niet mee eens. Goed eten is belangrijk vind ze ook mede omdat ik een beetje een 

-afgetrokken snuutjen- heb. En…om 1745 uur moet ik weer bij Gert zijn voor de 

volgende tocht. De Nightride in Nijverdal. Daar zitten Raymond en Tjeerd al te 

wachten en na een lekkere bak koffie vertrekken we naar Nijverdal. Een hele 

reis voor een tocht van 30 km maar we willen het toch een keer proberen. Na 

een wereldreis schrijven we ons in en rond 1930 uur gaan de lampen aan en 

vertrekken we voor de tocht. Ik merk al dat mijn verlichting niet het beste is. Op 

het moment dat ik op kop fiets zie ik niks meer in verband met mijn eigen 

schaduw. Het is gewoon warm aan mijn rug door de schijnwerpers van Tjeerd 

en Raymond. Na 15 km al de pauze. Tot dan is het vrij saai en roemen we het 

uitzicht dat er misschien is. Na de pauze komen we op het mtb parcours met 

mooie singeltracks en daarna klimmen we een aantal keren de Sallandse bergen 

op. Na 30 km zijn we terug en willen nog iets drinken/eten. Maar met 2 stappen 

naar binnen is ons de afterparty toch te druk en gaan we naar huis.Rond 2230 

uur stap ik voor de zoveelste keer onder de douche en daarna trek ik een fles 

wijn open. Een halve zak chips erbij en de dag is voorbij. Uiteindelijk rest dan 

nog 1 dag in 2016. Tonnie was nog enthousiast en ook Erik zou komen. 

Eenmaal bij de bank wachten Toon en ik tot dik 1300 uur en vertrekken we met 

z’n 2en naar Rhede waar we een lekkere bak koffie drinken. Mijn benen hebben 

inmiddels het jaar vol en achter Toon z’n rug kom ik na nog eens een dikke 45 

km weer thuis. Voor dit jaar is het genoeg geweest. Rest mij nog om ieder een 

fijne jaarwisseling te wensen en een gezond 2017. Leo het is een mooie tijd om 

te herstellen en ik verwacht jouw begin van het seizoen weer terug! Ik heb niet 

voor niets een racefiets aangeschaft. Toch? Groet uit Breedenbroek, Wim. 


