
Drenthe 200 

6 januari 2018 WTC-nieuws  Niels van Langen     1. 

Op veler verzoek: een verslag van Drenthe 200 

‘No way back’ 

In een vlaag van verstandsverbijstering hebben wij, Patrick Koskamp en ik, ons 

opgegeven voor deze ultra atb marathon. René Wijgman is later ( na lang 

aandringen van ons) ook overstag gegaan. Naarmate 28 december dichterbij 

kwam werden we toch ietwat nerveus. Is het echt zo zwaar als men zegt? Er zal 

toch niet zoveel modder en drek liggen? 

Op 28 december gaat om 4:30 de wekker, eerst maar eens een bord spaghetti 

naar binnen werken. “Dat fietsen we er vandaag nog wel af”. Daarna snel naar 

de start, een peloton zenuwachtige atb’ers staat ons al op te wachten. Startvak in 

en wachten op de start. “No way back”, nu gaat het gebeuren. Na het startschot 

schieten de dan nog mooi gepoetste fietsers ons voorbij. “Kalm an beginnen, de 

dag is nog lang”, was ons motto. De eerste kilometers vliegen makkelijk voorbij. 

Ik zeg net tegen Patrick, “in het donker zal er wel niet veel onverhard zijn”, als 

we linksaf gaan en direct vast staan in 30 cm drek. Dat word dus lopen. Een 

enkeling probeert te fietsen maar ligt binnen een paar meter met de neus in de 

drek. Hierna volgen nog een flink aantal van dit soort modderbaden. Niet te 

fietsen, op de stukken waar wel gefietst kan worden ligt iets minder drek, na een 

inhaal actie beland ik midden in de bramen struiken. Bij de pauzeplaats wachten 

we op René, die een half uur later is gestart en met z’n drieën vervolgen we onze 

weg. We belanden in een bos waar geen eind aan komt, anderhalf uur alleen 

maar bos, singletracks en weer modder en drek. Eindelijk een natuurgebied, ik 

voel me nog goed en houd het hek open voor een aantal fietsers. Een fotograaf 

staat te wachten om een mooi actieshot van mij te maken. Ik spring op mijn fiets 

en hoor een bende gekraak. Voorderailleur afgebroken *@#$%^&. De fotograaf 

kijkt wijselijk de andere kant op. Met mijn technisch inzicht is het natuurlijk een 

eitje om dit te repareren en vakkundig breek ik de complete derailleur af…….. 

een geluk bij een ongeluk want tot mijn verbazing kan ik weer trappen en kan ik 

toch door. Op een singletrack moet ik kiezen tussen een duik in het water of 

keihard remmen. Ik kies voor het tweede, René zat achter mij te eten en beland 

hierdoor vol in de drek, dat kan er ook nog wel bij. Op 100 km steken we nog 

even een maisland haaks over. Hier is het zo drassig dat Patrick z’n wielen niet 

meer rond gaan door de modder. Aan het eind staat de complete familie van 

Langen ons aan te moedigen. Een welkome opsteker. Inmiddels is het van 

zachtjes regen overgegaan in keihard regenen. Op de pauze plaats staan veel 

mensen die er mee kappen. Wij eten wat en Patrick kleed zich nog ff snel om.  
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            2. 

In de regen fietsen we verder. We zijn halverwege en volgens de app zullen we 

om 18:30 binnen zijn. Dat is acceptabel, dachten we. 

Ik kijk telkens op kilometerteller en het lijkt wel of die stil staat en wij ook. Op 

sommige stukken fietsen we toch zo’n 5 km per uur. En dat is nog vlak ook. Om 

moedeloos van te worden. René merkt op dat ik een slag in het rad heb. We 

stoppen, spaak zit los, vakkundig word deze om een andere spaak gevouwen. En 

door! De tussenstand in het valklassement is intussen 3-3-2. René licht wat 

achter maar zal dit later ruimschoots goed maken. Inmiddels begint het te 

schemeren en val ik nog over wat wortels, altijd weer die …wortels. 

Bij de volgende pauzeplaats komen we aan in de stromende regen, de benen 

voelen nog goed. Wat minder goed voelt is onze verwachte aankomsttijd. Deze 

is inmiddels opgelopen naar 22:00. Dit word dus een latertje. Snel wat drop en 

winegums naar binnen en door. In het donker belanden we op een soort 

waterbaan maar dan in het zand. Ik voel een hongerklop aankomen maar kan 

hier niet eten. Aan het eind van dit modderbad sta ik trillend naast de fiets. Een 

gelletje en een compleet rol dextro werk ik naar binnen. Deze suikerbom helpt 

me er weer boven op. In het bos valt René nog even op een steen en kneust een 

paar ribben. Niet klagen en doorfietsen. Eindelijk op het asfalt, René is zo blij 

dat hij het asfalt wel kan kussen. En dat doet hij dan maar ook… Tussenstand 

valklassement 6-3-3 voor René… 

Inmiddels is het pikkedonker en komen we erachter waarom een goede lamp 

belangrijk is. Wij zien bijna niets en worden ingehaald door iemand die een 

lamp heeft waarmee je een gemiddeld voetbalstadion kunt verlichten. Hebben 

wij weer, we belanden weer in een bos met singletracks en er moet ook 

geklommen worden. Dat is geen probleem, enkel moet er na het klimmen 

meestal ook gedaald worden. En dat was wel een probleem. Ik sta boven op een 

bult en staar in een donker gat. ‘Zit daar onder nu een bocht? Nee, toch niet. Ik 

stort me naar beneden, shit, toch een bocht en lig met m’n fiets en al in de 

struiken. Als we eindelijk dit bos uit zijn is het humeur gedaald tot ver onder 

nul. “Ik kom nooit meer in Drenthe”, hoor ik al. Een stukje asfalt is welkom en 

de een nieuwe pauzeplaats komt eraan. De nieuwe tussenstand in het 

valklassement is opgelopen tot 6-4-4. “Is dit nog leuk”? Nat en koud komen we 

aan bij de pauzeplaats. Patrick mot neudig en ondertussen eten we een 

pannenkoek. Het laatste bos heeft er mentaal ingehakt en we vragen ons af of 

het nog wel veilig is. Twee wijze Drenten vertellen ons dat er nog veel 

singletracks en bos op ons ligt te wachten en geven ons een briefje met een route 

over de weg naar Roden, de finishplaats. Er knapt iets bij ons en we besluiten 

om over de weg terug te gaan. We hebben te weinig licht en vinden het te 

gevaarlijk in de bossen. Ondertussen worden er nog een busje vol geladen met in 

zilverpapier gewikkelde fietsers, zo wil je ook niet eindigen. 



                                                                                                                 3. 

Hier eindigt het dus, ik baal, zoals iedereen baalt. Maar het besluit was wijs. 

We fietsen door dorpjes en gehuchten terug naar Roden.  

Gelukkig pakken we nog even een keiharde hagelbui mee, die hadden we 

vandaag nog niet gehad. We fietsen over de finish en de teller blijft staan op 

187,5 kilometer. Waarvan 160 op de route. Snel nog even een rookworst en wat 

stamppot naar binnen werken en de fiets in de auto, kachel op 10 en gas d’r bi-j. 

Compleet verkleumd komen we bij onze woonboerderij aan. Een snelle douche 

en aan het bier. Dat bier drinken gaat ongeveer net zo snel als het fietsen 

vandaag. Niet weg te krijgen. De volgende ochtend word onze tocht vakkundig 

geanalyseerd. Inmiddels word het nooit meer Drenthe al een misschien. Is er dan 

toch nog een way back in 2018? Denk het wel……. 

Niels van Langen, Rene Wijgman en Patrick Koskamp 

 

 

 

 

 

Van zonsopkomst tot zonsondergang (bericht Hans) 

9 januari 2018 WTC-nieuws Henry Wezenberg  

Fietsen van zonsopkomst tot zonsondergang.  

Onder leiding van Theo D. zouden we zaterdag jl. een tocht van 150 km fietsen. 

Op zijn oproep kwamen Hugo, Manon en de Weissensee schaatsers Willie, Wim 

S, Jan uut Varsselder en ondergetekende om 9 uur bijeen bij het gemeentehuis in 

Gendringen. Vertrokken om 8.35 uur (zonsopkomst) en vanaf de Marmelhorst 

had ik een flinke wind tegen en wist dat het pittig worden. Via Netterden naar 

Emmerich en vanaf daar alleen maar dijkweggetjes en veel water gezien. Achter 

de ruggen van de sterke mannen Hugo, Theo (wel plat op het stuur gaan liggen) 

en Jan, langs de Rijn en Waal naar Nijmegen. Daar ging Hugo weer terug naar 

Gendringen en wij naar de koffie in een Turks café aan de Waalkade.  
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Heerlijk appelgebak met ananasschijven. Vervolgens nog een km of 25 naar 

Benden Leeuwen en continu vol in de wind. Na de oversteek naar de overkant 

de wind vol in de rug, maar de snelheid van 40 km/h is te veel voor mijn knieën 

en het moest iets minder. Nog een pauze in Bemmel en via de pont bij Gendt en 

door Tolkamer, onderlangs de Elterberg terug naar Gendringen. Manon was bij 

Elten al afgebogen naar Doetinchem en Jan sloeg in Gendringen links af. Deze 

keer geen wegbrengen naar Dinxperlo voor de km. Zou hij ook een klein beetje 

hebben afgezien? Waarschijnlijk niet gezien de grote plaat die hij de hele dag 

draaide. Wim, Willie en mijn persoon nog even vol met de wind in de rug naar 

de Marmelhorst en daarna uit fietsend naar Dinxperlo. Om 16.15 net voor 

zonsondergang thuis. Fiets onder de modder en de man moe maar voldaan. Flink 

afgezien soms, maar een goede training voor de Weissenssee. Dame en heren 

bedankt hiervoor. 

Hans te B. 

Bericht van Alex 

9 januari 2018 WTC-nieuws  Henry Wezenberg  

Op verzoek van ………………. 

Nog net voor de oliebollentocht van a.s. zaterdag nog met 3 atb-jers op pad 

geweest onder een stalende zon maar wel met een strak windje. Wie de 

toerleider was is mij niet duidelijk geworden vandaag. Hans K. werd 

aangewezen als initiatiefnemer van deze middagrit maar als snel kwam het op 

dreef zijnde haantje uit de Heurne met de eerste koerscorrecties. De koffie pauze 

zou bij Rewe in Rede plaats vinden. En aan mij was het verzoek om de koffie te 

gaan betalen indien daar mijn 50 euro biljet, die ik daar 10 dagen geleden 

vermoedelijk kwijt was geworden, terug zou zijn gevonden. Maar helaas mijn 

50 euro biljet zal ik wel nooit meer zien en zo kon, nadat het liefdesleven van 

ons haantje was besproken, iedereen zijn eigen koffie afrekenen.

 
Op de terug weg, nog geen 4 km verder, was ik de heren weg. Ik hoefde 

gelukkig niet achterom te kijken maar vooruit kijken gaf ook geen soelaas. De 

route was via een nieuw pad, althans voor mij, en dan gaat het mis. Keuze links 

en weer rechts en dan even een rondje bracht mij niet bij de heren. Besloot maar 

om door te fietsen naar de zandheuvels waarover al gesproken was tijden de 

koffie. Andre bemerkte bij de koffie al op dat het daar voor mij wel het einde 

van de gezelligheid zou zijn en dat ik dan wellicht alleen zou komen te fietsen. 

Wat een vooruitziende blik want ik fietste daar dan ook daadwerkelijk alleen en 
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ook de bulten bij de Aa-see heb ik alleen geklaard. Even aan voetgangers 

gevraagd hoelang de heren al voorbij waren gefietst kreeg ik het antwoord 

niemand gezien, daarom maar besloten om een stuk terug te fietsen misschien 

waren ze moe geworden. Nog voordat ik het terrein van de Aa-see was 

afgereden kwamen de heren mij tegemoet fietsen. Ik was blij hen te zien maar of 

dit wederzijds was…….. Andre had er geen goed woord voor over dat ik verder 

was gefietst, maar hij was het toch die mij op de zandbult achter zou willen 

laten. Had hij het soms liever gezien dat ik in het bos was blijven liggen zodat 

hij mij daar vinden kon. Ik zou in noodgeval gebeld hebben maar naar 

wie?????? Ondanks de kritische opmerkingen en verhalen vooraf is het toch fijn 

om er achter te komen dat je soms toch gemist wordt. Zelf onderweg niet zo veel 

meer gesproken maar dat had niets te maken met het voorval maar meer met 

volhouden. De koppositie werd mij nog lichtelijk opgedrongen maar ook dat 

wist ik te pareren. Al met al een mooie donderdagmiddagrit goed om nog even 

lekker bezig te zijn, maar vooral goed om te weten dat je rekenen kunt op echte 

sociale fietsmaatjes. Heren bedankt. 

Zaterdag nog de oliebollentocht en dan zit het fiets jaar er weer op. Vanaf deze 

kant wens ik alvast een ieder fijne jaarwisseling en een mooi fietsjaar. 

 

 

Bomenrit van MB Groep 4 

11 januari 2018 WTC-nieuws Han Rutgers  

 

De MB Groep ging met 5 personen op pad.Na wat geharrewar over “wel of niet 

gaan ivm het weer” blijkt dat ook in Groep 4 de app een gouden greep is. We 

gaan. Frank haakte helaas al snel af ivm een lekke band. We gingen verder met 

4 personen tw Henk W’veld, Herman, Henk W’dorp en Han. Van deze groep 

maken Henk W’dorp en Herman deel uit van het bestuur van de ijsclub. Deze is 

momenteel volop in beweging. De te kappen bomen in het middenterrein en bij 

de koek en zopie vormen voor het gemeentebestuur een hoofdpijndossier. De 

beslissing ligt na inspreken en discussies afgelopen dinsdag bij B & W. Kunnen 

ze geveld worden en zo ja wanneer? Natuurlijk hebben we de situatie op de baan 

bekeken, natuurlijk hebben we soortgelijke situatie gezien bij Tiggeloven in 

Bredevoort, natuurlijk werd door Henk W’veld en Han aangegeven dat we 

bezwaar gaan maken, maar we zijn met een etentje wellicht omkoopbaar. We 

hebben vele bomen gezien en kwamen immer tot de conclusie dat die paar op 

het Boesveld niet worden gemist.  Om met de Graafschap te spreken: D’ran. 

Uiteindelijk toch nog bijna 50 km gefietst, onderweg gepauzeerd bij 

schaatsvrienden van Eerden in IJzerlo en bij Bertram met de beste appeltaarten 

van de wereld. (volgens Erik Rijks) Thuis om ca. 16.30 uur. Is hiermee de 

discussie over de bomen verleden tijd? Ik geloof er niets van. 
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Weissensee “boven nul”  

29 januari 2018Schaatsen - nieuws, WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

Het is warm op de Weissensee, overdag temperaturen tot wel 10 graden. Dat 

betekent voor sneeuwijs dat het snel zacht wordt,  reden voor de organisatie om 

de starttijd te vervroegen naar 06.00 uur, dus ruim een uur schaatsen in het 

donker. 

Morgen weer vele Krupoppers op het ijs voor de nodige kilometers. 

We zien het wel. Groetjes namens Krupopgroep, Ria en Henry 

 

 

 

Gastrijder bij de ATB-groep  

14 februari 2018 WTC-nieuws  Henk Meijer  

 

Bij de RABO-bank had ik het al snel gezien: de aanwezige racers waren 

duidelijk niet van mijn kaliber , met mijn weinige kilometers na de winter was 

meegaan met deze groep geen optie. Maar 6 ATB-ers waren zo gastvrij om mij 

op te nemen in hun groep met de toezegging dat de routes ook voor de gewone 

racefiets waren te doen. Inderdaad, veel asfalt en half verharde wegen, pas in het 

bos achter Haldern werd mij geadviseerd even een alternatieve route te nemen 

zodat de groep na een uitstapje dieper in het bos mij verderop weer kon 

oppikken. Een lekke ATB-band kwam op een strategische plek, in de volle zon 

en in een prachtig natuurgebied  aan de rand van het Weseler/Bislicher Wald 

met volop ganzen en zwanen.  Bij Bäckerei Bors in Hamminkeln stond de koffie 

klaar en we kregen daar zowaar nog meer gezelschap: Hans te B. die de start bij 

de RABO bank net had gemist. Na de pauze ging het met de wind in de rug in 
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fijn tempo, via ongeveer Loikum en Werth weer terug naar Dinxperlo. Na een 

55 km. om kwart voor vijf weer thuis, fijne fietsmiddag en fijne fietsgroep. 

De ATB-ers  staand v.l.n.r Henk W.dorp, Han R., Henk W.veld., Chris R. 

 Zittend v.l.n.r. Johan Sch. en Herman H.

 

Ook  dit is de WTC Dinxperlo: samen uit, samen thuis. Ook als je een lekke 

band hebt. 

 

 

 

 



 

Rondje Sonsbeck  

14 februari 2018 WTC-nieuws  Arne Teunissen  

 

Op deze zonnige gouden olympische  woensdag stonden om 13 uur 8 racers bij 

de bank. Henk had al vlug met de atb groep geregeld dat hij daar mee kon. Dus 

met 7 personen (Hugo, Wim S, Niels, Theo K, Jan R, Peter, Arne) maar eens 

kijken waar we heen zouden fietsen de keuze was snel gemaakt het werd 

Sonsbeck. Na  15 km haakten Theo K en Peter af en gaven aan dat we door 

konden fietsen. 

Met een straffe wind voor, werden de klimmetjes bij Sonsbeck bereikt waar we 

bij bakkerij Lensing op adem konden komen. onder het genot van een bakkie 

koffie werden daar natuurlijk de gouden races van de Nederlandse schaatsploeg 

besproken en konden maar tot 1 conclusie komen dat we daar trots als land op 

mogen . 

Na de koffie ging het met de wind in de rug met een strakke tempo  naar 

Dinxperlo om na 97 km voldaan thuis te komen. 

 

Gastrijder bij de ATB – deel 2.  

21 februari 2018 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

Vandaag opnieuw aangesloten bij 6 ATB-ers die me gastvrij in hun groep 

opnamen. Prachtig zonnig weer met koude noord-oostenwind maar ons nieuwe 

winterjack deed wat het moest doen: de kou tegenhouden. Harde weg 

afgewisseld met goed te nemen zandpaden, routes die voor mij nog nieuw waren 

ook na meer dan veertig jaar Achterhoeker. De pauze was in Winterswijk bij…. 

jawel McDonalds. En ook nog: de prijs van seniorenkoffie is daar maar € 1,00. 

We werden bijna ongezien allemaal als 65+ -ers beoordeeld dus het was een 

goedkoop koffierondje vandaag. Het pauzegesprek ging eerst over de helaas 

tegenvallende nederlandse schaatsprestaties vandaag in Zuid-Korea. En 

vervolgens over de ijsverwachting voor volgende week. De voorzitter van 

ijsclub ’t Boesveld kon ons nog geen geopende ijsbaan medio volgende week 

beloven. Terug langs de Slingeplas en ten noorden van Aalten, en uiteindelijk 

via Lintelo na 55 km. weer thuis. De groep vandaag : 2 x Chris(R. en K.), 

Herman H., Frank Hei., en 3 x Henk (W.dorp, W.veld, M.) 
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Schaatsen Boetzelaer  

27 februari 2018 Algemeen, Schaatsen - nieuws, WTC-nieuws Henry 

Wezenberg  

Misschien dat we morgenmiddag op het Boetzelaer wat kunnen schaatsen. Wel 

is een waarschuwing op zijn plaats. Gisteren was er nog veel open water, ( zie 

foto hieronder) vandaag bevroren, maar er is duidelijk een scheidslijn te zien, 

dus dat effe in de gaten houden, anders heb je al snel een nat pak. Ga niet alleen 

maar in ieder geval met z’n 2-en. 

IJsdikte ongeveer 4 cm. Misschien afspreken om daar rond 13. 00 aanwezig te 

zijn voor een eerste verkenning? 

  

Foto 26 februari 

  

  

     Foto 27 febr. 27 febr. 
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Lazy saturday  

3 maart 2018 WTC-nieuws Wim te Grotenhuis  

 

De openingsrit ging vandaag niet door dus konden we mooi (niet onder de vlag 

van de WTC D,lo) zelf een rondje Anholt in elkaar prutsen. Samen met Tjeerd, 

Gustaaf, Hans en Andre ging het eerst naar Schuttensteen. De storm van een 

maand geleden heeft voor een boel rotzooi gezorgd in het bos maar dat mocht de 

pret niet drukken. Mooi om te zien dat er hier en daar alweer nieuwe singel-

tracks zijn gerealiseerd zodat er toch gefietst kan worden. Technisch ietsje 

moeilijker maar alleen Tjeerd had daar een paar keer vallend last van. Verder 

kon niet iedereen meteen de goeie route vinden……….. 

Onze toerleider de weg kwijt  

Al met al was het eerste stukje bos meteen het grootste obstakel. 

De bikkels 

Het vervolg was de Isseldeich, Schweiz, Krupop en meteen door naar de koffie. 

Echt fanatiek waren de heren niet vandaag maar ondergetekende kan er mee 

leven dat ik een keer de rug droog kon houden. Na 2 bakken koffie de man en 

voor de hongerigen (zwakkeren mag ik niet meer zeggen) wat te eten ging het 

op een klein rondje Br’broeks bos na rechtstreeks naar huis. Een krappe 40 

km………heftig!!!! Ivm het afgelasten van Eerbeek en inmiddels ook Mill zie ik 

nu appjes voorbijkomen om morgen naar Hoksebergen te gaan. Altijd een 

ummundig mooie route dus wat mij betreft…… 

Groet uut Breedenbroek, Wim 
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Natuurijs 

3 maart 2018 Algemeen, Schaatsen - nieuws, WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

Wie had  gedacht dat we eind februari, begin maart nog in Nederland onze ijzers 

konden onderbinden. Wat was het genieten op de diverse schaatsplekken in 

Nederland. Uiteraard ook door de Krupop schaatsgroep, velen ook lid van de 

WTC Dinxperlo. 

Allereerst werd er geschaatst op het Boetzelaer, tussen de wakken door, ook het 

Boesveld werd met een bezoek vereerd. Complimenten in deze voor de vele 

vrijwilligers daar, super. Zo kweken we bij de kids het enthousiasme voor 

schaatsen. 

Genieten in de meest pure vorm beleefden we op het Zwillbrock. Vele 

kilometers zijn er daar ondertussen onder onze voeten verdwenen. 

Ook goed om te zien dat de schaatsliefhebbers aldaar  de natuur respecteren. 

Geen enkel papiertje werd er achter gelaten eigenlijk ook de normaalste zaak 

van de wereld, wat je van thuis meeneemt, neem je ook weer mee terug. Sporten 

in en met de natuur met respect voor die natuur… 

Nog even terug kijken: Klik op onderstaande foto.

 

En dan over een aantal dagen in de korte broek op een terrasje genieten van de 

Spaanse zon….Mallorca we komen eraan. 

 

Groep 3/4 naar Raesfeld.  

14 maart 2018WTC-nieuwsHenk Meijer Bewerken  

Bij de bank was het al snel te zien, een groep sterken die er wel even aan zouden 

trekken en een groep die weet wat zijn capaciteiten zijn en gewoon een lekker 

rondje wilden fietsen. Deze laatste groep, noem hem maar groep 3-4,  ging met 

een toch nog behoorlijke zuid-oosten wind tegen richting Bocholt en zo verder 

die kant uit. Jan B. liet zien dat hij klaar was voor Mallorca en nam vanmiddag 

wel zeker 80  % van het kopwerk voor zijn rekening. En op zijn navigatie werd 

de weg gevonden waarbij we op de heenweg het nodige “vals plat” voor  onze 

kiezen kregen, wel pittig zo in het begin van het seizoen. Uiteindelijk kwamen 

we uit in Raesfeld waar we een uitgebreide koffie hebben gebruikt. Terug met 

wind in de rug en vooral dalende kilometers ging het voorspoedig, en zo waren 
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we na bijna 80 km. iets na vijf uur weer in Dinxperlo. De groep: Jan B., Wim 

Lie., Herman H., Han R.,  en 3x Henk ( W.dorp., W.veld., Me) 

En voor de Mallorca-gangers volgende week: fijne fietsweek gewenst en graag 

zonder ongelukken gezond weer thuiskomen. 

 

Mallorca dag 1  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

17 maart 2018 WTC-nieuws  Henry Wezenberg  

 

De dag vroeg begonnen, bus, vliegtuig, bus, wat eten en om 14 uur op de fiets 

voor de eerste km’s in de zon afgesloten met een lekke band en wat regen. 

Stemming optimaal en op naar koolhydraat rijke voedingsstoffen. 

Gr vanuit Can Picafort, en een speciale warme groet richting Leo en Henk. 

Mallorca dag 2  

18 maart 2018 WTC-nieuws  Henry Wezenberg  

 

Vandaag eerst een flink stuk met de wind tegen naar St Maria. Vandaar richting 

Bunyola en klim Oriënt. Aanvankelijk nog wat fris maar voor fietsen prima. 

Rond 17.45 uur weer thuis, gegeten en opmaken voor morgen. Wat foto’s te 

vinden op deze site. 

Morgen wordt weer een mooie dag, we zien wel waar we naar toe gaan. 

Groetjes Mallorcagangers. 

 

Mallorca dag 3 “extra lus” 

19 maart 2018 WTC-nieuws  Henry Wezenberg  

 

Dag 3, mooie zonnige dag, wel aan de frisse kant. Col de Soller, altijd weer 

mooie route. Vanwege tijd, niet naar Valdemossa, via wat extra lussen naar 

Petra. Vanuit Petra is het een klein stukje naar Can Picafort. We vonden echter 

een mooi weggetje, nog nooit geweest en het werd helemaal geweldig, toen we 

stuiterend door diepe gaten met prachtige stenen links, en onder de fiets een 

beetje verdwaalden, terug gaan stond dit keer niet in onze agenda. Op een 

gegeven moment kwamen we in de buurt van Manacor op een nogal brede weg, 

maar even verstandig en over de vangrail naar een alternatief weggetje, want 

fietsen op de autobaan hebben we ooit een keer gedaan, en dat was destijds meer 

dan genoeg. Vanuit Manacor , richting Can Picafort, de snelheid werd 

opgevoerd, want we wilden toch wel voor 19 uur thuis zijn, ivm wat te weinig 

licht onderweg, dus gas op de plank. 19  uur allemaal onder de douche en we 
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hebben weer wat te vertellen. Al 20 jaar op een klein eilandje en dan nog de weg 

kwijt raken….tja leeftijd of jeugdige overmoed, we laten dat in het midden. Wel 

170 km op de teller. 

Oh ja onderweg ook nog met palmtakken gezwaaid, tenslotte is het bijna Pasen. 

Groetjes Mallorcagangers. 

 
Klik op foto voor vergroting 

 

 

 

Mallorca dag 4/ koud-regen  

20 maart 2018 WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

Kunnen volstaan met de mededeling dat 2 personen deze morgen hebben 

gefietst, de anderen rustdag mede dankzij kou en regen. Verder is de ” POT ” 

bijna leeg en is de aanvulling nabij. Sfeer prima en het valt op dat men steeds 
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vaker ” verhalen ” van vroeger opvist, zoiets van ” Weet je nog van toen….” 

 

 

 

Mallorca dag 5 

21 maart 2018 WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

De morgen begon met regen, rond 10 uur vertrokken.  Met een flinke wind in de 

rug een mooie route richting Zuiden. De laatste km’s richting Campos wel over 

een drukke weg, er was wel een alternatief, maar dan zou het te laat worden, 

zeker gezien de harde wind die we richting het noorden voor de kiezen zouden 

krijgen. Vanuit Campos wind voor en vals plat naar boven, hard werken voor 

iedereen. Slechts 1 lekke band en al met al toch weer een prima dag, geen 

terrasjes weer, dat houden we tegoed, misschien morgen en naar alle 

waarschijnlijkheid zeker vrijdag. Een enkeling zocht vandaag het zwembad op 

in Alcudia om daar de nodige km’s te maken. 

Dadelijk houden we samen met Jan de verkiezingsuitslag scherp in de gaten. 

En petje af voor onze Wilma, “Niet klein te krijgen”. 

 

Mallorca dag 6  

22 maart 2018 WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

Vandaag een droge dag, aanvankelijk nog met veel wind, later een stuk minder. 

Een klein groepje pakte vandaag een rustig ritje. De anderen richting Felanitx . 

Daar de klim St Salvador. Voor mij persoonlijk leek het de gehele dag of ze een 

onderstel van een olifant hadden gemonteerd, liep van geen kant, dus maar 

verstandig geweest en rustig an. 

Weer een mooie dag. Morgen alweer de laatste kilometers en het beloofd een 

zonnige, redelijk warme dag te worden. 

http://www.sportac.nl/mallorca-dag-5/
http://www.sportac.nl/category/wtc-dinxperlo/
http://www.sportac.nl/author/admin/
http://www.sportac.nl/mallorca-dag-6/
http://www.sportac.nl/mallorca-dag-6/
http://www.sportac.nl/category/wtc-dinxperlo/
http://www.sportac.nl/category/wtc-dinxperlo/


 

Groetjes Mallorcagangers 

Mallorca dag 7  

23 maart 2018 WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

Vandaag de laatste dag, gelukkig zonovergoten dus korte broekenweer. 

Een grote groep richting St Maria, daar afscheid genomen van Jan en Wilma die 

hun eigen route vanaf daar hadden uitgestippeld. De rest van de groep via Col 

Soller, richting Deya. 

  Deya 

Daar wat gegeten en verder naar Valdemossa, prachtige afdaling. 
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Ook werd Cap Fermantor bezocht door een enkeling. 

Mallorca 2018 zit er weer op, hopen dat Leo en Henk volgend jaar weer van de 

partij kunnen zijn. Het was fris dit jaar maar de sfeer heeft er niet onder geleden. 

Bedankt voor de mooie sportieve uurtjes samen, Henry 

 

 

 

Rit zondag 25 maart as!  

23 maart 2018 WTC-nieuws Manon Berendsen  

 

Hallo allemaal, 

Zondag 25 maart as ben ik toerleider van een eigen WTC-tocht. 

Vertrek om 8.30u va het gemeentehuis in Gendringen, dus om 08.00u va de 

bank in Dinxperlo. 

Droog weer en hogere temperaturen, dus ik verwacht dat velen nu uit hun 

winterslaap ontwaken en om 8.30u bij het gemeentehuis zullen zijn!  

Tot zondag!  Sportieve groeten, Manon 

Laatste zaterdag in maart  

24 maart 2018 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

Terwijl de Mallorca-gangers waarschijnlijk in het vliegtuig zitten stonden er ook 

behoorlijk veel racers klaar bij de bank, zeker een gevolg van het prima 

fietsweer : behoorlijk zonnig en niet te veel wind. De groep 3-4 bestond uit acht 

man, met enkelen die na de winter nog nauwelijks tot helemaal niet geraced 

hadden. Daarom in een verstandig tempo, aangegeven door Vincent en gecoachd 

door Chris R. richting Bocholt en uiteindelijk na een 35 km. de pauze bij 

Hagemann’s Hofcafé, een eindje ten zuid-oosten van Hamminkeln, waar we 

prima buiten konden zitten. Opvallend het prima fietsen van Frank W. die na 

zijn ongeval vorig najaar al eerder met de groep heeft meegefietst en nu ook 

letterlijk en figuurlijk geen centje pijn had. Fijn !  Bijna thuis was het bij Werth 

nog even riskant, een landbouwer met zijn tractor die wel op de grote weg lette 

maar niet op ons op het fietspad,  veroorzaakte nog bijna een ongeval. Zo blijft 

het tot de laatste kilometer opletten. Even voor half vijf na een kleine 75 km. 

weer thuis. 
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Sonsbeck ++ 

1 april 2018 WTC-nieuws Wim te Grotenhuis  

 

Gisteren de 2e rit op de race dit jaar. Ik zit nu al op de helft van het totaal aantal 

kilometers van 2017 dus we gaan goed. Een leuk groepje mannen stond bij de 

bank en ook Manon.  Voor Manon die al vanaf Doetinchem kwam was een 

rondje Sonsbeck te veel en zij besloot een rondje van 100 km in haar uppie te 

doen. De rest sloot aan bij de 2 kopmannen Tonnie en Andre. Ik vind het knap 

wat de heren doen want dat gesleur voorin is zeker niet voor mij weggelegd. Het 

tempo was prima te doen en kort voor de pauze moest er geklommen worden. 

Hier kwam ik er wel achter dat er van de hele groep meer mannen voor dan 

achter mij reden. Toch viel het klimmen niet tegen en kon ik de achterstand 

acceptabel houden. Het vaste koffie adres was ivm Pasen gesloten maar de 

plaatselijke winkel was wel open. Hier troffen we ook nog Raymond en Henk 

die net vertrokken. We werden bediend door een helder licht die het vak niet 

helemaal begreep. Gerrit had om eea te bespoedigen alvast krentenbroodjes 

gehaald in de winkel. Na de break moest er zoals gewoonlijk meteen weer 

geklommen worden met de afspraak dat boven de plaspauze zou zijn. Josef op 

kop en een 50 meter vooruit had niet gerekend met de groep zatte jongelui en 

werd gewoon van zijn fiets gelopen. Gelukkig ging het verder goed en konden 

we verder. De groep was wel iets onder de indruk want dit keer kwam ik als 1e 

boven. De klimgeit Theo in mijn kielzog maar die gunde mij de punten. De rest 

was volgens mij meer bezig met Josef en waren later beginnen te klimmen denk 

ik. Laat ik deze punten maar koesteren want het zal echt wel eenmalig zijn. Nog 

een lekke band van Han die na een heeeeelp richting Andre op zijn hulp kon 

rekenen. In Anholt  werd de groep kleiner en onrustiger. Er moesten nog een 

paar sprintjes getrokken worden tot in Dinxperlo. Een winnaar kan ik niet 

aanwijzen maar ook ik kon nog ff met 40 km/h sleuren. Een super mooie 

middag met net iets te weinig zon. Aangezien ik al vooraf een rondje 

Gendringen en achteraf nog zin had in een rondje de Heurne kwam ik op een 

dikke 130km uit. Hulde voor de kopmannen en bedankt allemaal voor de 

gezellige middag. Groet uut Breedenbroek, Wim 
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ATB Estinea 

3 april 2018 WTC-nieuws Wim te Grotenhuis  

 

Na een rustdag op de zondag was paasmaandag Estinea aan de beurt. Om 8 uur 

netjes gemeld bij de bank en eventjes de benen los gefietst met de race mannen 

voor dat ik bij Gert aan de koffie kon. Dan om 9 uur vertrek naar Daale voor de 

inschrijving. We vertrekken met 7 kerels. Gustaaf, Andre, Tonnie, Gert, Tjeerd,  

Alex en ik via het asfalt naar Aalten. Eenmaal ingeschreven laat Alex ons 

meteen in de steek. Op Strava zie ik achteraf dat hij het rondje mooi volgemaakt 

heeft. Tot ruim na de pauze blijven de overige 6 bij elkaar. Gustaaf besluit ruim 

voor de Vennebulten richting huis te gaan. Dus nog 5 over. Andre trekt net voor 

de Vennenbulten een groepje voorbij dus moeten wij een inhaal race beginnen. 

Toon zet de sokken er behoorlijk in en ik moet goed mijn best doen om bij te 

blijven. Net op het moment dat ik de handdoek in ring wil gooien gaat hij een 

tiental hartslagen zachter fietsen. Samen komen we het bos uit en trekken de 

laatste kilometers naar het Romienendal. Andre blijven we in het elke keer een 

stukje voor ons zien dus de opmerking dat hij de koffie al op heeft gaat er bij 

ons niet in. Slechts een paar minuten later Gert en meteen daarna Tjeerd en we 

zijn weer compleet. Rest nog de reis naar huis. Ondanks dat ik nog een aantal 

kilometers na de pauze het tempo aan kop hoog kon houden ben ik elke keer 

weer jaloers hoe er door Toon en Andre het kopwerk wordt gedaan. Dat 

sleuren……..niks voor mij. Een mooie 2e paasdag met dik 90 km zit er weer 

op.               Groet uut Breedenbroek, Wim 

 

Nat besluit van mooie tocht 

5 april 2018 WTC-nieuws  Han Rutgers  

 

15 WTC´ers aan de start met de racefiets. Ook een aantal ATB´ers gingen op 

pad. Buienradar had aangekondigd dat het om 17.00 uur zou gaan regenen, maar 

dat werd helaas een uurtje eerder. Toerleider Gerard had weer een mooi parcours 

in petto met veel draaien en keren. Helaas moesten onze voorzitter Henk Meijer 

en Wim Lieverdink na ca. 45 minuten passen omdat het tempo voor hen te hoog 

bleek. Jammer. De overige 13 (met als enige dame Wilma) zetten koers naar 

Wesel voor de gebruikelijke pauze. De ketting en tandraderen van Gerard lieten 

bij elk krachtsinspanning van zich horen. Knappen. Behoorlijk versleten dus, 

maar daar wordt aan gewerkt. Na de pauze via Bislich en de altijd prachtige 

Rijndijk naar steeds donkerder wordende luchten.  In Haldern e.o. had het 

blijkbaar goed geregend. Grote plassen op de weg zorgden voor een smerige 

fiets en kleding. Maar ach, het is voor de rijder wel mentaliteitsbevorderend. 

Thuis om ca. 16.45 uur na 85 km. Jammer van de twee en jammer van het natte 

slot. 

http://www.sportac.nl/atb-estinea/
http://www.sportac.nl/category/wtc-dinxperlo/
http://www.sportac.nl/author/wim-te-grotenhuis/
http://www.sportac.nl/nat-besluit-mooie-tocht/
http://www.sportac.nl/category/wtc-dinxperlo/
http://www.sportac.nl/author/toerder1951/


 

De afgesplitsten  

5 april 2018 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

Toch even een aanvullend berichtje n.a.v. het verslag van Han over de tocht van 

gisteren. Ja het tempo lag wat te hoog voor mij, te weinig winterkilometers en te 

veel winterkilo’s, na 3/4 uur had ik al een paar keer moeten forceren en dat 

verwachtte ik niet nog een paar uur vol te houden. Daarom afgehaakt en Wim 

Lie. is uit solidariteit met mij meegefietst, waarschijnlijk had hij het 

groepstempo wel kunnen bijhouden. Net voor de regen, om 16.15 uur waren we 

in de buurt van Wim La. in de Heurne en hebben daar een bezoekje gebracht, 

toen het droog werd weer vertrokken en helaas de laatste 5 minuten toch weer 

regen. Uiteindelijk nog 63 km. gefietst.  Trainen, kilometers maken, en 

gedoseerd trainen. 

 

Club Meerdaagse  

7 april 2018 WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

Binnenkort krijgen de leden een schrijven via het secretariaat mbt de 

clubmeerdaagse. De leden die zich onder voorbehoud medio oktober vorig jaar 

hadden opgegeven, hebben ondertussen een schrijven gehad om zich definitief 

aan te melden. Waarschijnlijk zal de brief dit weekend, begin volgende week 

worden verstuurd. 

Dit berichtje omdat ik diverse mails binnen krijg met het verzoek om info. 

  Biergarten Kolpinghaus Werne 

Groetjes en geniet van het mooie weer, we gaan een weekje richting het westen, 

nagenieten van het bezoek van ons eerste kleinkind. Wat is het allerbastend leuk 

om opa en oma te zijn….. 

Groetjes Henry 
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Naar Drönings Landcafé in Ramsdorf  

18 april 2018 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

Een goede opkomst vanmiddag bij de bank, niet verwonderlijk gezien de prima 

weersomstandigheden: zon, temperatuur tegen de 25 gr. en niet te veel wind.                                                                               

Groep 3 bestond uit maar liefst 16 vrouw(Ingrid)/man en ging met de 

zuidoostenwind eerst richting Wertherbruch waarna de altijd wat lastige 

Finkenberg ( 7,4 % maximaal volgens Strava) werd opgefietst.  Na vooral voor 

de pauze veel rechts-links bewegingen en ook voor de pauze nog twee lekke 

banden kwamen we uit bij Drönings Landcafé waar de ene helft van de groep 

lekker buiten ging zitten en de andere helft binnen vanwege de angst voor een  

zonnesteek. Terug met meestal iets rugwind geen lekke banden meer, geen grote 

hoogteverschillen meer en zo waren we even na vijf uur, na 92 km., weer 

in Dinxperlo. Han was er vandaag niet bij, hij doet, solo, een rondje 

Nederland op de fiets met aanhangertje . Gisteren is hij in Borger gesignaleerd, 

dat betekent dat hij nog  heel wat kilometers heeft te gaan. 

 

 

Voorfietsen WTC Tocht 

22 april 2018 WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

Voorfietsen WTC Tocht 

Na een 10 km warm draaien vanuit het Westen richting Oosten, was het een 

gezellige drukte bij de SVD kantine, het bekende startpunt van onze WTC 

Tochten, waar we altijd warm welkom worden geheten, helemaal nu, want het 

zonnetje deed ook nog een flinke duit in het zakje.

 
Na het samenstellen van de diverse startgroepen, maar weer eens mee met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1, zo om me heen kijkend zou het wel eens hard kunnen gaan. Een heel stel van 

die jonge honden, allemaal van die haantjes bij elkaar. Na zo’n 400 km de 

afgelopen dagen zou dat deze week dus uitkomen op een dikke 500+. 
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De route kende diverse verrassende elementen, veel draaien en keren met 

onderweg ook de nodige hobbels en kuilen, dus alle ingrediënten van een 

“Parijs-Roubaix “ aanwezig. 

2 personen hadden de route op GPS,  over het algemeen ging dat goed, op een 

paar, kleine te late aanwijzingen, waarbij toch wel wat nodige stuurmanskunst 

vereist werd. Sorry jongens…. 

We vonden een prima pauzeplek, waar weet ik niet meer, of dat ligt aan mijn 

oriëntatie vermogen of aan de langzaam, sluimerende vermoeidheid. 

Na de koffie en de nodige suikers verder. Zeker het 2
de

 stuk was prachtig, 

complimenten voor degene die de route heeft samengesteld. 

Het nodige kopwerk werd door iedereen keurig ingevuld en je weet hoe dat gaat 

als er 2 hanen op kop rijden….hard, harder en wat mij betreft mocht het aan het                                                                                                                       

einde best een tandje minder. 

Helaas op zo’n 10 km voor het einde kwam een wielrenner, notabene in het geel 

ons voorbij razen….en jawel hoor daar ging de meute erachteraan, nog een 

verwoede poging gedaan om bij te blijven, maar helaas dachten mijn benen er 

anders over, dus maar laten gaan voordat de echte man met de hamer zou 

toeslaan. 

In Dinxperlo afscheid genomen en terug richting westen, het Oosten had veel 

mooie dingen laten zien. En dan denk ik niet alleen aan de stralende dag met de 

ontluikende schoonheid van de natuur, maar ook aan het krachtige optreden van, 

in mijn ogen, de jeugd, die ervoor zorgde dat ik eenmaal thuis, me met een 

gerust hart neer kon laten ploffen op de bank….ben er niet vaak van op gestaan, 

slechts 2x om een lekker alcoholvrij biertje te nuttigen, vond dat ik dat wel 

verdiend had. 

Mannen bedankt voor de mooie middag. 

As woensdag, donderdag en vrijdag ga ik op pad voor de route van de 

clubmeerdaagse, dat op de vakantiefiets, dus lekker rustig aan. 

We hebben nog 5 slaapplekken over, dus mocht men zich nog niet hebben 

opgegeven, laat het mij dan zo spoedig mogelijk weten. 

                                                                                                                                                

 



 
Routes Toertocht WTC Dinxperlo 29 april  

24 april 2018WTC-nieuwsHenry Wezenberg  

 

We hebben de aangepaste routes op deze site gezet. Compliment voor degene 

die zich daarmee hebben “belast “, was geloof ik nog een hele tour om het zo 

goed mogelijk voor elkaar te krijgen, ook al gezien de aanwijzingen van de 

lokale autoriteiten. 

De WTC Leden die nog oude routes in hun GPS hebben staan, deze svp 

verwijderen en zeker niet gebruiken bij het uitpijlen van de tocht.                                                                                                                     

KLIK HIER voor link naar bestanden. 

Aan de deelnemers het dringende verzoek om tijdens de navigatie goed op het 

verkeer te blijven letten,  blijf svp zeer alert. Een ongeluk zit in een klein hoekje, 

veiligheid tov jezelf maar zeker ook tov anderen blijft hoofdzaak. 
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 Koninklijke Onderscheiding  

26 april 2018 WTC-nieuws Henk Meijer 

 

 

Vanochtend, 26 april 2018, werd aan ons gewaardeerde clublid Gerard te 

Beest  de Koninklijke Onderscheiding van Lid in de Orde van Oranje Nassau 

uitgereikt door de burgemeester van de gemeente Aalten . Dit  vanwege 

zijn jarenlange verdiensten voor onder anderen de voetbalclub DSZV, de 

biljartclub uit de Heurne, de vereniging  ’t Olde Karrespoor en natuurlijk ook 

voor de WTC Dinxperlo  waar hij o.a. bekend staat als iemand die overal de weg 

weet , altijd de goede routes weet te vinden  en prima op de hoogte is welk 

pauzerestaurant geschikt is voor de fietsgroep. 

Bijzonder is dat ook Gerrie te Beest, de echtgenote van Gerard, dezelfde 

Koninklijke Onderscheiding kreeg, met name voor haar vrijwilligerswerk in het 

verleden en nu nog voor DZSV en zeker ook voor haar tomeloze inzet voor de 

VVNF waar ze recent nog werd gehuldigd voor haar 25-jarig 

bestuurslidmaatschap.  

En nog meer bijzonder is dat precies vandaag, op deze 26e april 2018, Gerrie en 

Gerard 40 jaar zijn getrouwd ! 

Gerrie en Gerard, namens de WTC Dinxperlo van harte gefeliciteerd. 
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Laatste Oproep Clubmeerdaagse  

1 mei 2018 WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

Zoals bekend is het clubweekend op 1-2-3 juni. 

Mocht men zich nog niet hebben opgegeven dan horen we dat graag voor as 

zondag 6 mei. 

Opgave bij Henry Wezenberg via de mail:  sportac(et)chello.nl 

We hebben nog maar enkele slaapplekken over. 

 

Tocht van woensdag 2 mei  

2 mei 2018 WTC-nieuws Han Rutgers  

 

Een grote groep veelal gepensioneerde WTC’ers stond na de “dag zonder 

arbeid” bij de startlokatie zich te verheugen op een mooie rit in de zon. Groep 3 

met als inhoud 17 fietsers met als toerleider Sir Gerard trok richting Rijn. En 

dan weet je meestal wel wat de bestemming is. Slechts gehinderd door één lekke 

band ging het ook deze keer naar onze vaste tochtensponsor Lensing in 

Sonsbeck. Vandaag ook veel deutsche pensionado’s onderweg met het Rad, ik 

vermoed om de nare smaak van een regenachtige 1 mei weg te spoelen. Altijd 

weer een feest, de Rijnbrug bij Rees, Xanten, Birten. Op de Rijnbrug werd groep 

4 ingehaald en in Sonsbeck maakte groep 1 (?) zich net op om te verkassen. Zo 

heeft iedereen eigenlijk dezelfde bestemming, alleen zal de afstand en snelheid 

wat anders zijn. Na het voor velen gebruikelijke wielermenu (de 3 K’s: Kaffee, 

Kola, Kuchen) op de terugweg. Erik Rijks ging onderweg bewust of onbewust 

zijn eigen weg. De resterende 16 via een groot gedeelte van de nu al 

legendarische Romeinentocht naar Dinxperlo. Thuis om ca. 17.30 uur met 95 

km. Volgende week woensdag een dagtocht vanaf 10.00 uur. Ik kijk er naar uit. 
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Lange tocht groep 3  

2 mei 2018 WTC-nieuws Gerard te Beest  

 

Groep 3 en fietsers die wel eens met groep 3 mee willen, gaan volgende week 

woensdag 9 mei een langere tocht fietsen. Ik krijg regelmatig opmerkingen dat 

groep 3 ook af en toe een langere tocht wil maken zoals in het verleden wel 

vaker gebeurde. 

De weersvooruitzichten voor volgende week zijn goed en dus stel ik voor om 

woensdag maar weer eens een langere tocht te maken. Een kleine inventarisatie 

vandaag bracht al diverse positieve reacties. De bestemming is nog niet zeker 

maar het kan zomaar ongeveer de route van vorige jaren worden via Pannerden 

– Oosterbeek – Veluwe – Doesburg. 

Wij vertrekken om 10.00 uur bij onze bekende bank in Dinxperlo en proberen 

uiterlijk om 17.00 uur weer terug te zijn. De tocht zal ongeveer 130 – 140 km 

worden. De snelheid is afgestemd op groep 3, dus jakkeren is er niet bij. Het 

wordt een gemüdelijke dag.  Groeten Gerard te Beest. 

 

Update lange tocht “groep 3”  

6 mei 2018 WTC-nieuws Gerard te Beest  

 

De route voor woensdag is klaar. Wij gaan via Doetinchem en Brummen naar 

Hoenderlo. Terug rijden wij via de Posbank, Doesburg en Braamt weer naar 

Dinxperlo.  De lengte is ca 145 km geworden. De route is beschikbaar voor 

Garmin. Als je hem wilt hebben neem dan even contact met mij op. 

Een koffieadres bij Bronckhorst en een lunch in een pannenkoekenrestaurant in 

Hoenderlo is geregeld. Een extra pauze ’s middags regelen wij wel onderweg. 

Het weer blijft goed, dus niets hoeft een fijne fietsdag in de weg te staan. Tot 

woensdag om 10.00 uur bij de bank. 

 

Prachtige lange tocht van 9 mei  

10 mei 2018WTC-nieuwsHan Rutgers  

 

Graag wil ik Gerard te Beest vanaf deze plaats hartelijk danken voor de 

organisatie en begeleiding van de “lange tocht” van gisteren. De route was 

prachtig (Doetinchem, Bronkhorst, Hoenderlo, Posbank, Braamt), de catering 

was uitstekend, het weer werkte ook geweldig mee, we hoefden ons zelfs niet te 
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bekommeren om de betaling van de consumpties (dat werd voorgeschoten). Dat 

een dergelijke tocht in een behoefte voorziet blijkt uit het feit dat liefst 22 

WTC’ers van de partij waren. Er werd gefietst in twee groepen met een kleine 

onderlinge afstand. Op de Posbank waren we elkaar kwijt maar dat werd snel 

opgelost, zodat we elkaar weer troffen op de laatste pauzeplek. Enkele cijfers: 

start 10.00 uur, 3 pauzes (geweldige plaats nabij Bronkhorst, lunch in 

Hoenderlo, ijs in Laag Keppel), terug 17.30 uur, afstand 145 km. Vatbaar voor 

herhaling. 

 

 

Gerards lange tocht 

10 mei 2018WTC-nieuwsHenry Wezenberg  

 

Aan de oproep van Gerard voor een lange, rustige, gemüdelijke tocht werd goed 

gehoor gegeven. Een lang lint van 20 fietsers reden in een lekker tempo richting 

Doetinchem alwaar Leo en Wilma zich aansloten richting de Veluwe. De groep 

werd in 2 delen opgesplitst, een groep 1 en een schaduwgroep, welke op gepaste 

afstand  volgde. 

Een eerste pauze was gepland bij het keukengemaal in Bronckhorst, waarna het 

verder ging richting de lunch in Hoenderloo, via mooie rustige wegen. 

 

Je zou denken dat in Hoenderloo genoeg kippen voorradig zijn voor de diverse 

uitsmijters die er besteld werden, helaas visten enkelen achter het net, …iets met 

capaciteit of zo. Heel sociaal werden spontaan enkele uitsmijters van de hand 

gedaan naar collega fietsers en werd er wat alternatiefs besteld. 
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Verder via Delen richting Terlet over de Veluwe. De schaduwgroep verloor op 

een gegeven moment groep 1 uit het oog en aangezien niemand in deze groep 

echt de route wist, wat telefonisch verkeer, waarbij afgesproken werd dat we 

elkaar in Keppel wel weer zouden ontmoeten, zo gezegd zo gedaan en inderdaad 

werd het een warm weerzien in Keppel, hier en daar gekoeld met wat ijs. 

Via Wehl terug richting Dinxperlo, ondertussen waren er wat meer groepjes 

gevormd, het warme weer en de kilometers begonnen toch wat op te spelen. 

“Never leave a man behind“  en uiteindelijk allemaal weer zeer voldaan thuis. 

Een prachtige dag, mooie route, zeer geslaagd. Het was echt gemüdelijk. 

Gerard bedankt. 

 

 

History Tour langs de Rijn  

13 mei 2018 WTC-nieuws Wim te Grotenhuis  

 

Al lekker vroeg op de zaterdagmorgen staan we met 5 man te wachten bij het 

huis van Jaap en Nicole voor wat er gaat komen. Marcel R, Tjeerd P, Andre H, 

Gerrit W en ik waren op de uitnodiging afgekomen voor een stuk geschiedenis 

tijdens en rondom de 2e wereldoorlog. Om 9 uur fietsen we richting Rees waar 

we zonder problemen de Rijn oversteken en meteen zonder tegenstand 

doorstoten naar Bedburg-Hau. Inmiddels 40 km zit er daar op en we zoeken ons 

1e terras op voor een koffie. Na een klein inleidend gesprek fietsen we het 

terrein op van een enorme psychiatrische inrichting. Indrukwekkende gebouwen 

en hoge hekken waar ongetwijfeld  meest vreemde mensen huizen. Het verhaal 

wat daar bij hoort en waarom we daar zijn is erg indrukwekkend en ook triest. 

Na dit bezoek fietsen we weer naar de Rijn tussen Kalkar en Rees waar de 

Britten, Amerikanen en Canadezen in maart 1945 succesvol de Rijn overstaken. 
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Succesvol ondanks de bijna 2700 doden aan hun zijde. Jaap vertelt het verhaal 

enthousiast met veel leuke en indrukwekkend anekdotes. Zo heeft hij kennis aan 

een dik 90 jarige Duitser Joep die we toevallig ook nog tegenkomen. Bij Bienen 

en Esserden bekijken we nog een kerkhof en zien we veel schade die nooit is 

gerepareerd.  We vervolgen de weg en met nog een pauze 

bij de Reaal komen uiteindelijk natuurlijk in Dinxperlo uit waar we nog meer 

uitleg krijgen. Na ongeveer 100 km die met de mtb of de race prima zijn te 

fietsen ben ik weer thuis. Thuis waar ik nog vol enthousiasme tijdens het eten 

aan mijn kinderen en vrouw vertel hoe onwetend we eigenlijk zijn betreffende 

de dingen die hier in 1945 zijn gebeurd om Nederland te bevrijden van de 

Duitsers. Jaap, hartelijk dank voor de prachtige informatieve dag. Marcel, 

Andre, Tjeerd, Gerrit en natuurlijk Nicole bedankt voor de gezelligheid. Groet,  

Wim.  

 

 

 

Ideaal fietsweer op 23 mei        

23 mei 2018 WTC-nieuws Han Rutgers  

 

Heerlijk fietsweer na de malse buitjes van vanmorgen. Daarom viel het aantal 

WTC’ers bij de startlokatie enigszins tegen, 1 dame (Ingrid) en 12 heren. Tegen 

de straffe wind in naar het Noorden. Kreuzkapelleweg, Weseke, Stadtlohn, 

Vreden. Koffie bij Gaststaette Schwering te Vreden. Gerard had uitgezocht dat 

de zaak om 15.00 uur werd geopend en dan zijn we er ook om 15.00 uur. Vlotte 

bediening van de eigenaresse des huizes.  Na het wielermenu met de wind in de 

rug richting Meddo en vervolgens naar huis. Wat een mooie fietsmiddag, 100 

km, 17.15 uur thuis. Allen bedankt. 

 

 

 

 

 

http://www.sportac.nl/ideaal-fietsweer-op-23-mei/
http://www.sportac.nl/ideaal-fietsweer-op-23-mei/
http://www.sportac.nl/category/wtc-dinxperlo/
http://www.sportac.nl/author/toerder1951/


Rabo Clubkas 2018  

29 mei 2018WTC-nieuwsHenry Wezenberg  

Iedereen die heeft meegedaan met de Rabo Clubkas Campagne: SUPER 

BEDANKT. 

In 2017: € 384,– 

 

 

de Hel van Twente, 30 mei 2018 

30 mei 2018 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

Bij de “Hel van Twente” vandaag helaas weinig deelnemers van onze WTC. 

Misschien omdat er een clubweekend voor de deur staat waar ook de nodige km. 

gereden worden ?Voor de 160 km. tekenden Wim S. en Hans te Br.. Voor de 

100 km. Jan Bu., Wim Lie., Willie B.  en Henk M.   Wim S. en Hans vertrokken 

snel en hebben we pas teruggezien nadat  wij al gedouched, bijgedronken en de 

gratis hamburger hadden binnengewerkt.  Ze waren net terug toen wij  in de auto 

wilden stappen. Het ging hun goed. 

Prachtige fietsdag, grote deelname, hoge temperaturen en veel zon, dus veel 

drinken. De organisatie had (voor de 100 km) zelfs vier verversingsposten 

ingericht, prima met dit warme weer. Op de eerste verversingspost in Vasse 
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troffen we zowaar onze diesel Jan uut Varsselder: hij was alleen op pad, had al 

gefietst van Varsselder naar Vasse met een tussenstop in Almelo (start tocht) , 

had er in Vasse al 150 km. opzitten. Hij  reed de 60 km. route en dan weer met 

de fiets naar Varsselder, en zal dan wel uitkomen op een 250 km ! In onze groep 

was het snel duidelijk wie vandaag het sterkst was:  zonder twijfel Willie. Hij 

heeft dan ook 100 % van het kopwerk voor zijn rekening genomen. 

Mooie route, rustige en ook goed onderhouden wegen, vooral de eerste helft 

veel kleine hoogteverschillen, redelijke bepijling (pijlen zaten soms wel erg 

laag, vaak pijlen goed zichtbaar maar ook wel eens door de niet opvallende kleur 

wat moeilijker) 

Al met al een geslaagde fietsdag, en ik dank de drie medefietsers in mijn groep 

voor het geduld dat ze hebben opgebracht als ik bij de hoogteverschillen weer 

eens flink achterbleef. 

 

Hond… 

30 mei 2018 WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

Deze middag een super mooi rondje. André bedankt. Tevens een nieuw (dame) 

WTC lid in ons midden. En dat heb ik weer:  de naam vergeten… in ieder geval 

petje af, knap meegefietst. Bij Brüggenhutte aju gezegd en een aantal zien we as 

vrijdag, met het clubweekend terug. 

Vorig jaar tijdens de hel van Twente herinnert zich een enkeling van ons nog 

wel dat ondergetekende effe horizontaal ging liggen na afloop. Helaas vandaag 

ook weer het geval, nu niet de hitte de oorzaak maar een flinke Duitse hond. 

Heb nog geroepen, maar waarschijnlijk kende hij/zij(?) geen Nederlands. 

Eenmaal horizontaal op de grond waarschijnlijk wel een Duitse Sch…. 

geroepen. Hond weg maar ook mijn “mooie bruine benen, en arm ” , deze 

kregen al snel een andere kleur. Rood is niet lelijk maar doet wel effe zeer. Lang 

verhaal kort maken: Fiets aan barrels, flinke kneuzing, ontvellingen enz. 

Gelukkig kwam mijn turnachtergrond goed van pas en kon ik al rollende erger 

voorkomen, denk ik? 

Eigenaar hond kwam gelukkig naar buiten, gegevens uitgewisseld en morgen 

effe tetanusspuit halen en de fiets naar de Pedaleur. 

Voor vrijdag dus fietsen op de winterfiets in een waarschijnlijk aangepast 

tempo, dat zal dan wel blijken. 

De grootste domper moest echter nog komen, en wel thuis….: 

Op mijn vraag aan mijn lieftallige echtgenote of ze nu geen enorm medelijden 
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met me had: Een keihard ” Nee…” 

In ieder geval een mooie middag een mooie groep en zeker niet vergeten een 

goeie helm. 

Tot vrijdag, dan laat ik heel stoer mijn ontvellingen zien, misschien dat er dan 

toch nog wat medelijden getoond wordt. Groetjes Henry 

 

 

 

 

 

 

“Route Clubmeerdaagse”  

2 juni 2018WTC-nieuwsHenry  

 

3 dagen fietsplezier met diverse verrassingen. Ik denk dat er nog wel een 

uitgebreid verslag van deze en gene zal volgen. In ieder geval ruim tussen de 

350 en 500 km. op de teller. 
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Clubweekend WTC Dinxperlo : ” voor elk wat wils”.  

5 juni 2018 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

 

Dat het clubweekend er voor iedereen is valt uit bovenstaande foto, gemaakt in 

het duitse plaatsje Olfen,  wel op te maken : niet meer zo piepjong (vl.n.r. 74, 

bijna 70, 71, 70 jaar). Niet meer zo jong, weinig prestatiedrang, dus heel lange 

afstand hoeft ook niet en de hoogteverschillen waren voor deze groep net aan te 

doen. Ook deze groep heeft een prima fietsweekend gehad met voldoende 

kilometers (vrijdag 129, zaterdag 116 en zondag 124 km.) in de benen maar 

daarnaast vooral ook veel fietsplezier. Meest opmerkelijke gebeurtenis was , bij 

gebrek aan andere horecagelegenheden, de gastvrije ontvangst door een 

kostersechtpaar in het gehucht Swefe waar we bediend werden met koffie, 

kuchen en toastjes en uiteindelijk ook nog een bezichtiging van de kerk. Een 

goedkope maar vooral gezellige pauze. 

Eigenlijk is dit bericht een oproep aan de leden die misschien wat aarzelen om 

mee te gaan met het clubweekend: denk er eens over na om volgend jaar ook 

mee te gaan, altijd mogelijk om tempo of afstand aan te passen, en vooral: altijd 

gezellig ! 
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Naar de Kloppendiek in Zwillbrock  

6 juni 2018 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

Een soort 3-4 groep van 6 personen vertrok om 13 uur vanaf de bank. Voor 

sommigen was het even lekker uitfietsen na het clubweekend, voor een ander 

weer het hoofd lekker leegfietsen na spannende politieke gebeurtenissen in onze 

gemeente. Volop zon , hoge temperatuur en een lichte oostenwind. Ten zuiden 

en oosten van Winterswijk langs en uiteindelijk via Vreden naar het restaurant 

Kloppendiek in Zwillbrock, van eerdere ritten wel bekend. Het zitten daar was 

eigenlijk te mooi om weer door te fietsen, maar ja ….  Uiteindelijk  via 

Vragender en “de Domme Aanleg” terug naar Dinxperlo maar niet voordat 

Ingrid netjes tot de Marmelhorst werd gebracht. Na 90 km. om kwart over vijf 

weer thuis. Fijn gefietst. De groep: Ingrid, Jan Bu., Wim Lie., Han, en 2 x Henk 

(W.dorp en M.) 

 

 

Rondje Tolkamer  

13 juni 2018 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

Vandaag een wat magere opkomst bij alle groepen, mogelijk omdat menigeen 

vanavond  mee wil doen aan de tijdrit ? Een groep 3-4 bestaande uit zes man 

(Han, Vincent, Wim Lie., Theo K. en 2 x Henk [W.dorp en M.) voelde de wind 

uit het noord-westen komen en bepaalde daarom de pauze plaats in één van de 

bekende koffietenten aan de Rijn in Tolkamer. De sterkste man, zoals wel vaker, 

was vandaag weer Vincent, alle kopwerk gedaan.   Han nam al in Emmerich 

afscheid van ons, moest daar wat inkopen doen ( misschien wat middelen om 

vanavond bij de tijdrit goed te kunnen presteren ?).  Na de zit in Tolkamer met 

wisselend zij- en rugwind via Elten en Stokkum weer naar D.plo.  Na 80 km. op 

tijd thuis (kwart voor vijf) zodat er nog voldoende voorbereidingstijd is voor 

vanavond, de tijdrit. 
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Tijdrit en nog wat… 

15 juni 2018 WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

Afgelopen woensdag was het goed toeven op en rond de boerderij van Meindert 

en Folkje. De traditionele tijdrit stond op het WTC programma. Helaas zelf niet 

aanwezig, oa “opa-verplichtingen”. Bovendien staat mijn “snelle fiets” ( dat 

hoop ik tenminste na de inbraak) nog bij de Pedaleur. Frustrerend voor Rob en 

de medewerkers, je probeert een mooie zaak neer te zetten en dan krijg je alweer 

te maken met een inbraak, jammer. 

Dat de biologische producten van Meindert en Folkje het goed doen, is te zien in 

het feit dat Meindert weer de snelste tijd wist neer te zetten, maar meedoen was 

belangrijker dan winnen. Bij deze toch een compliment voor de organisatie en 

een bedankje voor de gastvrijheid van Meindert en Folkje. Super. 

Foto’s, uitslagen staan op deze site. 

 

Nog wat…. 

Zoals jullie weten ben ik door toedoen van een hond in Duitsland onderuit 

gegaan. Op dit moment “frustrerend “bezig met diverse verzekeringen. De één 

werkt goed mee de ander laat de klant in mijn ogen in de steek. Over het hoe, 

wie en de verdere ontwikkeling wil ik de leden toch tzt op de hoogte stellen van 

het één en ander. ’t Is niet meer allemaal zo eenvoudig zoals in het verleden, is 

mijn ervaring nu. Word vervolgd…. 

 

 Winnaars tijdrit..  

16 juni 2018 WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

Klik op het plaatje 
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Weet je nog van Toen  

2 juli 2018 WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

Zo’n 25 jaar geleden, nog jong en fruitig en met de kids op vakantie ontdekte ik 

in de buurt van Villach, Kärnten, Oostenrijk een mooi klimmetje. 16,5 km lang 

en van ongeveer 500 meter naar 2000 meter. Heb daar destijds heel wat 

zweetdruppels achtergelaten, heel veel lange km’s met een stijgingspercentage 

van 10/12%. Weinig kans om te herstellen, als je er alleen maar even aandacht, 

dan ging het hup alweer omhoog. Zulke klims blijven lang hangen, en op dit 

moment zijn we op vakantie in de buurt van Villach, dus je raadt het al: Toch 

effe kijken hoe de “olde but “zich verhouden met die van destijds.

 
Na een rustige aanloop van zo’n 70 km daar eindelijk wat bekends, de 

slagboom. Dan weet je dat je nog een paar leuke km’s (16,5) voor de boeg hebt. 

Onderweg geen zweetdruppels van toen gezien, wel heel veel nieuwe er 

neergelegd en al met al viel het me niet tegen, rustig in gedachten aan toen,  de 

klim naar het hoogste punt, laatste stukje een grindpad en de wandelaars daar 

riepen zoiets van : “Das macht doch kein Spass”, vond ik dus wel.

 

Het terras boven was dicht, dus wat afgedaald en na 2 km eentje , welke wel 

open was. 

De afdaling is echt super, lange rechte wegen met redelijk overzichtelijke 

bochten, wel een penibel moment toen een Porsche met gierende banden een 

haarspeldbocht om kwam zetten, adrenaline werkt nog goed. 
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Terug na zo’n 145 km met een kleine 2900 hm’s. Voldaan aan de nassi met dank 

aan mijn echtgenote die mij vandaag de vrijheid gaf om wat 

“jeugdherinneringen” op te halen. 

Mooie dag, dat er nog vele mogen volgen. ( augustus op de fiets naar Zweden) 

Carpe Diem/Pluk de Dag. 

 

 

 

Heurnse fietstocht deel II  

8 juli 2018 WTC-nieuws Henk Meijer 

 

Het was vanmiddag om 13 uur al snel duidelijk dat er in de Heurne feest was: 

magere opkomst ondanks het prachtige fietsweer. Iedereen die maar iets met de 

Heurne te maken heeft of had,  en daarvan hebben we er veel in onze club, er 

ooit is geboren en getogen en er nu soms wel en soms al heel lang niet meer 

woont ging vanmiddag naar de feesttent en niet met de WTC op pad. En terecht. 

Zelfs de aangewezen toerleider van vandaag, Theo K. was er niet maar hij had 

keurig zoals het hoort zelf voor vervanging gezorgd (Frank W) zodat de 

kampioenspunten toch genoteerd konden worden. Wel een mooie kans voor de 

huidige koploper in de kampioensstand, Wim S. , om uit te lopen op zijn rivalen, 

alhoewel de huidige nummer drie, Manon, er ook bij was. Een snelle groep van 

ca. 6 met kopvrouw Manon ging ons (groep van 4 man, Jozef, Frank W, 

gastrijder schoonzoon en ondergetekende) voor, maar al op de Heurnseweg in 

Lintelo stonden ze met lek langs de kant van de weg. We hebben ze niet 

teruggezien. Via Ruurlo en Barchem gingen we richting kasteel de Wildenborch 

waar we even later bij restaurant de Wildenborcherhof onze pauze hielden en de 

watervoorraad hebben aangevuld. Daarna met wat wind in de rug via de 

Varsselring en uiteindelijk Westendorp weer naar huis. 87 km. afgelegd en net 

op tijd thuis om nog een helft Engeland-Zweden te zien. 
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Kleine rivierentocht  

14 juli 2018 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

Omdat de grote rivierentocht niet (meer) voor iedereen is weggelegd (200 km) 

kwam er het goede idee van Gerard en enkele anderen om een kleine 

rivierentocht te rijden vandaag vanaf 10.00 uur. Het woord klein kan dan slaan 

op de rivieren of op de afstand. Dat was afwachten en de verrassing van Gerard. 

Maar we hebben de nodige rivieren gezien: de Keizersbeek bij de Marmelhorst, 

dan langs de Aa-strang over nieuw fietspad naar Ulft waarbij de Aa-strang 

overgaat in de Oude IJssel. Door Braamt en ter hoogte van Drempt (denk ik, ik 

zag een kerk ver weg) werd de Oude IJssel, stromend richting Doesburg bereikt. 

Bij Doesburg de brug over de IJssel  overgestoken zodat we ten westen van 

deze zo veel bezongen en prachtige rivier waren aangekomen, en daarna via 

Dieren naar de pauze in Brummen. Daarna weer bij Zutphen de brug over de 

IJssel , waarna we ten oosten van deze rivier langs Bronkhorst (links laten 

liggen) naar het zuiden afzakten. Daarna was het wel gebeurd met de kleine 

rivieren. Ja , nog één keer de Keizersbeek op de Dam in Breedenbroek. Toch 

genoeg kleine rivieren en uiteindelijk volgens mijn Strava 112 km. uit-en-thuis. 

De groep: 14 vrouw (Wilma)/man, en uiteindelijk omstreeks 15 uur weer thuis, 

ruimschoots op tijd voor de troostfinale van het WK voetbal en ook ruimschoots 

voor de tweede prachtige sprintzege op rij van Dylan Groenewegen in de Tour 

de France. 

 

 

Fahre walsum-Orsoy 

22 juli 2018 WTC-nieuws Chris Roeterink  

 

De wtc-tocht van zaterdag 21 juli zou als aangekondigd naar het zuiden gaan 

waarbij we bij Walsum de oversteek zouden maken met veerboot. De oproep 

van Gerard tB om 10 bij de bank te verzamelen  werd beantwoord door 

ongeveer 20 man en 2 vrouwen(Nicole en Manon) 

In 2 groepen van 10 waarvan een snelle groep zijn we vertrokken. Dankzij de 

goede parcour kennis van Gerard waren wij als wat langzamere groep tegelijk 

met de snelle jongens bij de brug in Wesel. We hebben de brug rechts laten 

liggen en zijn de Lippe overgestoken waarna we weer de loop van de Rijn zijn 

gevolgd. Voor de meesten van ons een nieuwgebied met plaatsjes als Spellen, 

Ork en Mehrum. De pauze was in het plaatsje Gotterswickerhamm lokatie 

Rheinwacht. Een koffie adres waar we dus nog nooit geweest zijn, maar voor 
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liefhebbers van dagje zitten en boten kijken zeker aan te bevelen. De 

locatie/biergarten ligt pal aan de Rhein met veel schaduw (grote plantanen) en 

een prachtig uitzicht over de rivier. Na de pauze waren we nog met negenen, dit 

omdat onze voorzitter besloot om in zijn eentje met wind tegen terug te fietsen. 

Snel na de pauze koos Gerard voor een zg schutterstrasse over een dijk. Helaas 

moest we dit met een lekke band bekopen. Kort hierna waren we bij de fahre 

Walsum-Orsoy. Toen waren ze bijna met hun achtten omdat ik fout schakelde 

bij afrijden fahre waardoor de ketting eraf liep.  Vlak voor Rheinberg kreeg de 

groep in de gaten de  ze incompleet waren en werd er gewacht.Via de dijk terug 

na Wesel, daarna beetje standaard route naar Xanten waar we bij bakker Borsch 

nog even in een aangename ruimte pauzeerden, toen de warmte weerin en via 

oude spoorbaan en Rees weer huiswaarts. 

Al met al een mooie tocht en met 135 km op de teller om 16.30 weer thuis. 

Iedereen bedankt 

 

 Duim omhoog..  

31 juli 2018 Algemeen, WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

As maandag vertrek ik op de vakantiefiets naar Zweden, een maandje  

onderweg. Met een tussenstop van een kleine week bij mijn dochter om daar wat 

” knuffelwerk te verrichten ” richting mijn kleindochter. Globale route: Bremen, 

Hamburg, Travemünde, Trelleborg, via de fietsroute “Kattegatleden” , 

Goteburg, dan richting oosten omhoog, Finspang. 

Terug via Goteburg, Frederikshaven en dan de Jutlandroute, in Denemarken 

weer richting huis. 

De Santos vakantiefiets bevalt uitstekend, al vele honderden kilometers daar 

mee op pad geweest. Het zadel gaf een klein probleem, een scherp uitsteeksel 

creëerde  een extra ventilatiegat in mijn broek. Gemeld bij De Pedaleur en 

Santos.  Binnen 2 dagen werd er een nieuw zadel opgestuurd, een Brooks 

Cambium C17.  De eigenaar van Santos, Robbert, stuurde mij zelfs ’s avonds 

rond 23 uur, nog een mail dat het allemaal opgelost zou worden. Dus bij deze 

een dikke duim voor De Pedaleur   en Santos.    

Klasse service.(NB> Zeker geen duim omhoog richting diverse verzekeringen, 

nog steeds bezig met schade fiets. Als ik dat tzt kan afsluiten het verslag 

hierover, knap frusterend allemaal) 
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Eerlijk duur het langst  

1 augustus 2018 WTC-nieuws Han Rutgers  

 

Wederom voortreffelijk fietsweer op 1 augustus. Groep 3/4 bestond vandaag uit 

12 heren en 1 dame (Wilma). Er was wat discussie waar de wind vandaag 

vandaan kwam. We zouden onder leiding van Chris R naar Sonsbeck gaan, maar 

onderweg kwam hij tot de conclusie dat de wind uit een andere hoek waaide en 

er werd besloten naar het fraaie restaurant vlakbij Schloss Moyland te Till te 

gaan, via de brug te Rees en de bekende klimmetjes in de buurt van (Alt)Kalkar. 

Pech voor Henk M. vanwege een slag in het wiel. Onze preses besloot het risico 

van erger worden en dus stilstand niet te nemen en verliet de groep voor een 

solorit op huus an. Onze ex-voorzitter Willie was schijnbaar hiervan nogal van 

streek en roerde tijdens de pauze zijn theezakje door de cola. Koddig gezicht. Na 

de pauze – we waren 5 minuutjes onderweg – kwam Chris R er achter dat hij 

ook leed aan de kwaal van Han, namelijk vergeten te betalen. Eerlijk als hij is,  

keerde hij direct terug op zijn schreden terug om zijn schuld alsnog te voldoen. 

Hulde. Na het ´compleet´ via Kleve, Emmerich, Netterden naar huis. Thuis om 

17.00 uur, 82 km gefietst. Mooi e´west. 

 

Slag in wiel  

1 augustus 2018 WTC-nieuws Henk Meijer  

Om verhaal van Han af te maken: inderdaad slag in achterwiel, bij onze lokale  

wielerzaak en clubsponsor Takke werd al snel de oorzaak gevonden: spaak 

gebroken. Kan gebeuren. Jammer, de vaart zat er net zo lekker in.  Volgende 

keer beter. 

.  
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 Eindelijk…  

2 augustus 2018 Algemeen, WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

Deze week eindelijk het verzekeringsverhaal kunnen afsluiten. 

Best wel veel frustratie en heel veel mail-briefverkeer richting diverse partijen. 

Ach, schade aan de fiets kan worden hersteld en wat bratsen op het lijf staat ook 

wel stoer> 

Maar recht is recht en krom is krom, wat dat betreft doen de beide verhalen van 

Han en Henk dat staven. 

Heb een klein verslag gemaakt, mocht men ook geconfronteerd worden met iets 

dergelijks. 

 Klik op afbeelding 

 

Eindelijk ……. vervolg.  

2 augustus 2018 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

Henry, inderdaad verbazingwekkend hoeveel moeite je hebt moeten doen om 

(een deel van) je schade vergoed te krijgen. Extra moeilijkheidsfactor was dat er 

schade is veroorzaakt door een aanwijsbaar persoon, en dan ook nog in het 

buitenland. En die persoon moet dan aansprakelijk worden gesteld . Het gaat 

waarschijnlijk wat minder moeizaam als de schade een gevolg is van een val in 

de groep waarvan niemand de schuld is. Dat je inderdaad eerst naar Fietssport 

moet en inloggen is redelijk nieuw, dat klopt. Recent nog een clubgenoot uit 

Gendringen met fietsschade hierin de weg gewezen, hopelijk heeft hij toch 

betere ervaringen. Maar ….. voor jou is het achter de rug.  En dank voor je 

samenvattende tips. Hopelijk hebben we ze niet vaak nodig maar de 

werkelijkheid leert dat er nog wel eens iemand schade oploopt, niet allen bij ons 

maar ook bij andere wielertoerclubs. 

Goede rit naar Zweden, af en toe een kort verslagje op de website is uiteraard 

welkom ! 
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Zweden  

8 augustus 2018 Algemeen, WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

“Effe” naar Zweden, 

Afgelopen maandag vertrokken richting Zweden op de vakantiefiets, met de 

nodige bagage voor onderweg. Op dit moment in 3 dagen zo’n 400 km 

weggetrapt, gaat prima met de Santos. 

Gisteren was toch wel afzien met temperaturen zo rond de 35 graden, in steden 

zelfs regelmatig 38/39 graden, gemeten met sensor op stuur. Heb ondertussen 

een “regenton “ vocht achter de kiezen. 

Etappe 1: Gendringen-Lingen, 130.  Et.2: Lingen Bremen, 150  Et.3: Bremen-

Hamburg, 120. 

Mooie stad Hamburg. Was wel zoeken naar route over de Elbe, met lift naar 

beneden, onder de Elbe door via een fiets-voettunnel. 

Het leuke van alleen fietsen is dat je onderweg snel aanspraak hebt, zeker als ze 

het Bagagepakket zien. Was ergens in een dorp, toen een man me aansprak en 

vroeg waar de reis naar toe ging. Op mijn vraag of hij in de buurt een 

koffieadres wist kwam het positieve antwoord: “Ja bei mir Zuhause”. Lekkere 

bak koffie, goed gesprek en na een half uurtje met een bijzonder prettig gevoel 

weer op weg. 

Morgen richting Lübeck/Travemunde, daar de overtocht naar Malmö. Er schijnt 

een boot om 22.00 te vertrekken, kijken of ik dan meteen een hut daar kan 

boeken, slapen tijdens overtocht. Wie zien wel “komt zoals het komt”. 

 
HAMBURG: 
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Heb een klein trekkerstentje meegenomen, in Zweden mag je nl overal 

kamperen. In principe ga ik uit van eenvoudige overnachtingsadressen. 

Ga dan vanuit Malmö richting Helsingborg en fiets vanaf daar de Kattegatleden, 

richting Göteborg. 

Gr Henry 

Zweden update 

11 augustus 2018 WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

Vanuit Travemunde overtocht naar Malmö geboekt. Vertrek om 22 uur. We 

konden om 20 uur aan boord, had meteen een hut erbij geboekt, zodat ik tijdens 

overtocht kon slapen. 

Om 06.00 gewekt via de boord luidsprekers. 

10-08-18: Met de fiets van boord en allereerst Malmö bezoeken. Prachtige stad 

en zeker een anderhalf uur daar rondgefietst. De hele stad werd klaargemaakt 

voor het “Malmö Festivalen”. 

Vanuit Malmo richting Helsingborg gefietst. De route in Basecamp voorbereid 

en op de Garmin gezet. Schitterende route. Rond de 90 km. 

11-08-18:  Helsingborg-Basta: 120 km 

Vanuit Helsingborg het begin van de Kattegatleden gefietst. Het fietspad van de 

Kattegattleden loopt ruwweg van Helsingborg naar Göteborg over een afstand 

van 395 km. Kilometers genoeg om te genieten van de adembenemende kustlijn. 

In Nederland is deze route uitgeroepen tot fietsroute van het jaar 2018. 

Indrukwekkende, wisselende  landschappen,  dan weer volg je de kustlijn, dan 

weer door  glooiende landschappen met prachtige vergezichten. KLIK HIER 

voor meer info. 

Op dit moment zit ik in een typisch Zweeds huisje, eigenaar een oud 

Amsterdammer, via via aan adres gekomen. Morgen vertrek ik richting 

Falkenberg, route van ongeveer 100 km, vervolg van de Kattegatleden. 

Op dit moment dondert en regent het, dat mag als het morgen maar droog is, zo 

niet ach dat heeft ook zijn charme. 
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Groet uit Zweden, 

Henry 

Klik op foto voor vergroting 

 

 

Zweden–Eindpunt–Beloning 

17 augustus 2018 Algemeen, WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

Op dit moment ben ik aangekomen, na ruim 1400 km,  op de voorlopige 

eindbestemming, Finspang, waar mijn dochter, Antonio en ons kleinkind, Juno, 

 wonen. 

Daar blijven we dan een week samen, Ria komt morgen met het vliegtuig, 

genieten. Toen ik een aantal uren de kleine meid weer kon knuffelen was dat een 

bijzondere en toch ook wel emotionele, geweldige beloning. 

De route ging na de laatste update richting Falkenborg, daarna van Falkenborg 

naar Äsa. Nog steeds de Kattegattleden route. Perfect uitgepijld, wel heb ik af en 

toe de route verlaten om wat meer van dorpen en steden te bekijken. 

Vooral de plaats Varberg ( KLIK HIER)  heeft indruk gemaakt, ach je ziet 

zoveel moois van steden, landschappen dat je al die indrukken maar moeilijk 

kunt verwerken, schitterend. Daarbij de gastvrijheid van de zweden opgeteld 

maakt het allemaal nog mooier. Wel moet jezelf het initiatief nemen om contact 

te maken. 

In Äsa de Kattegattleden route verlaten richting Boras. Deze dag was er één 

waar we de gehele dag gezegend werden met  wat ze noemen “regen”. Je zou 

http://www.sportac.nl/zweden-eindpunt-beloning/
http://www.sportac.nl/category/algemeen/
http://www.sportac.nl/category/wtc-dinxperlo/
http://www.sportac.nl/author/admin/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Varberg_(stad)
http://www.sportac.nl/wp-content/uploads/2018/08/Zeezicht.jpg


haast vergeten hoe dat eruit ziet cq voelt ”Nou gewoon NAT “.  Maar slecht 

weer bestaat niet zeggen ze wel eens , slechte kleding wel. Gelukkig kanariegele 

outfit zodat je goed opvalt in het verkeer. 

Van Boras naar Jonköping, dwars door het binnenland met de bekende Zweedse 

heuvels, ze zijn niet lang maar gaat de gehele dag op en neer. 

Van Jonköping naar Vadstena, een klein stadje met een indrukwekkende 

geschiedenis. 

( KLIK HIER ) 

Vanaf Vadstene door naar het eindpunt Finspang. Je denkt dat de tocht niet 

mooier kan worden, toch ook nu weer zeer indrukwekkend. Helemaal alleen met 

de stilte van de natuur… 

Zoals gezegd nu eerst een weekje samen met familie en dan met openbaar 

vervoer naar Gotenburg, daar de Ferry naar Frederikshaven en dan dwars door 

Denemarken, Jutland route, door Duitsland en terug richting Gendringen. 

Gr en tot binnenkort ofwel op de fiets of op de schaats. Henry 

 

Klinkers rond Winterswijk  

22 augustus 2018 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

 Zó erg was het niet ! 

Hoewel Vincent, de hele middag aan kop en verantwoordelijk voor de route, had 

beloofd om te proberen de klinkers te mijden is dat niet gelukt. Met name aan de 

oost- en noordkant van Winterswijk kwam de groep 3-4 van tien man regelmatig 

terecht op lange stroken klinkers die er verder overigens wel netjes in lagen. 

Toch wel steeds een aanslag op je conditie, ritme verstorend en natuurlijk 

zakkend tempo. Maar afgezien daarvan: prachtige fietsmiddag, toch weer  

zomers warm en wind die pas tegen het eind in sterkte toenam. 

Weer terug in de groep ruim vier maanden na zijn fietsongeval was Jan Rou. 

(overigens afgelopen zaterdag bij de Ronde van de Achterhoek ook al ). Ging 

goed en het ziet er naar uit dat hij al weer nagenoeg op zijn oude niveau terug 

is.  Een opsteker ! 
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Zoals gezegd langs en boven Winterswijk langs, naar de pauzeplek in 

Zwillbrock. Genoeglijke zit en daarom wat moeilijk om weer op gang te komen. 

Via Zwolle (bij Grolle) en Vragender naar de Domme Aanleg en dan voor de 

meesten over bekend parcours naar huis. Om kwart voor vijf na 85 km. weer 

terug. 

 

 

Zweden en weer naar huis. 

3 september 2018 Algemeen,  WTC-nieuws Henry Wezenberg  

 

Zweden: Terug naar huis 

De laatste update was dat ik aangekomen was in Finspang, daar waar mijn 

dochter woont. 

De dagen die we, Ria en Ik, daar waren uitgebreid de tijd genomen om te 

genieten van ons kleinkind. 

Zou op de zaterdag daar eerst nog meedoen met een sportevenement. Bestaande 

uit, schieten, kajakken, lopen, zwemmen, fietsen en je raadt het al ik zou dus 

moeten fietsen omdat de fietser die zich had ingeschreven was uitgevallen. Ach 

die paar extra kilometers hadden er wel bij gekund, maar de groep vond toch 

nog iemand daar, die wilde fietsen. Prima, tenslotte een evenement voor de 

plaatselijke bevolking. 

Moet zeggen, heel knus en sportvriendelijk opgezet met een zeer fijne sfeer. 

Olympische gedachte, zowel voor de kids met hun eigen evenement en voor de 

volwassenen. 

Mijn  planning was om met het openbaar vervoer terug te gaan naar Gotenburg 

op de woensdag. Online de bus en de ferry geregeld. Fiets ingepakt met 

noppenfolie en rond 10 uur op weg naar Gotenburg. Prima reis, kon goed slapen. 

In Gotenburg me even georiënteerd waar de ferry was richting Frederikshaven 

en verder Gotenburg bezocht. Mooie stad. De Ferry zou rond 

00.30 vertrekken, inchecken en toch nog vrij lang moeten wachten voordat we 

aan boord konden. Wel een leuk gesprek met een ouder echtpaar. Ik zou toch 

zeker even langs moeten komen in Denemarken voor een kop koffie. Tja, zeer 
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vriendelijk, maar om een extra 150 km om te fietsen leek me niet erg verstandig. 

Overtocht duurde zo’n 3 ½ uur. Wat geslapen op een goede stoel. 

Dan stap je om 4.00 van boot, te donker om al te gaan fietsen, dus gewacht tot 

het begon te schemeren. Vanuit Frederikshaven had ik een route richting Viborg 

gepland, een etappe van 180 km. In de loop van de dag begon het te regenen, de 

geplande route moest ik verleggen en na heel wat klimmetjes kwam ik toch wel 

moe aan in Viborg. 

Dag 2 in Denemarken was er zo één die je snel wilt vergeten, de Jutland route 

die ik volgde was zwaar, vele slechte wegen, heel veel grindwegen, met diepe 

kuilen en plassen, storm, lekke band een auto die over mijn fietsbril met 

leesgedeelte reed, een auto op een parkeerplaats  die in de achteruit mijn fiets 

niet had gezien, tja dat plan je niet maar gebeurt gewoon. 160 km en bijna 1200 

hoogtemeters die dag, Denemarken vlak, ’t zal? 

De derde dag in Denemarken zag er al heel wat 

vriendelijker uit, en tegen 14.00  uur reed ik Duitsland binnen, Flensburg, daar 

leuke overnachting gezocht en de stad bekeken. Zeer de moeite waard die stad, 

gezellig centrum en genoeg te zien. 

Dan Duitsland door: Flensburg- Hademarsch Hanegau – Bad Bedernau – 

Barssel – Emmen. 

Op de heenweg in Duitsland temperaturen van 35 +    , op de terugweg 

15+.Overtocht veer Weser, Elbe. Een stuk langs het Noord-Oostzeekanaal, 

prachtig allemaal. 

Op een gegeven moment een bordje Ter Apel en even later ben je weer in 

Nederland, niets bijzonders, maar voor mij toch wel apart en het eerste beste 

terrasje maar eens uitgebreid genoten van een bak koffie, terwijl enkele tafels 

verderop luidruchtig werd gediscussieerd door, je raadt het al een stel 

Nederlanders. 

 



In Emmen was mijn laatste overnachting en op de donderdagmorgen richting 

huis. Al snel bekende wegen rondom Nijverdal, Holten en dan na 20 dagen 

fietsen, 5 kg lichter en 2600 km weer thuis. 

Wat ballonnen aan de deur, een knuffel van Ria en dat was het dan…. 

Een geweldige ervaring. Al veel mensen hebben gevraagd: “Zou je het nog een 

keer doen ?” Niet deze tocht, dan probeer je iets, wat heel mooi was, over te 

doen en dat zou wel eens tegen kunnen vallen. Nog een lange fietstocht: Zeker 

weten. 

Weer alleen: Ook daar een “JA “ op, hoewel het fietsen van een meerdaagse in 

een groep ook super is. Alleen is soms echt alleen maar heeft ook zijn charme. 

Je komt heel snel in gesprek met andere mensen en heel veel gesprekken die ik 

had waren zeker boeiend, soms emotioneel, soms verhelderend en waardevol. 

Wel moet je zelf het gesprek aangaan, zeker in Zweden, ze zijn in principe 

gesloten, maar al snel zeer open als je ze “een zetje geeft”. 

Nederland-Duitsland-Zweden-Denemarken-Duitsland-Nederland:  

G E W E L D I G 

Ik ben voornemens om een foto/film impressie te maken van deze tocht. Tzt zal 

dat wel de site Sportac worden geplaatst. 

En aan iedereen die ooit  plannen heeft  om ook een lange vakantietocht te 

maken op de fiets zou ik willen zeggen: Gewoon Doen, een prachtige ervaring. 

Henry 3 september 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De ATB-ers naar Haaksbergen. 

5 september 2018 WTC-nieuws Henk Meijer  

 

   Bij Landgasthof Haarmühle 

Vandaag trok een grote groep ATB-ers, liefst 12 man, er op uit om bij 

Haaksbergen een volledig uitgepijlde route te fietsen. Deze ATB-groep komt 

voort uit de wat kleinere groep ATB-ers die elke maandag om 13 uur vanaf de 

RABObank een middagrit maakt. Uiteraard is iedere ATB-er die mee wil op 

maandag van harte welkom ! 

De route is te vinden op       https://www.mtbroutes.nl/route/416/Haaksbergen   

Ook als GPX- bestand te downloaden. 

Eerst met de auto naar Eibergen, achter Eibergen naar het grote melkveebedrijf 

Tankink , richting Rekken aan de Hoonesweg. Een bekend adres van één van 

ons. Een hartelijke ontvangst door de vrouw des huizes met koffie en door ons 

zelf meegebrachte koeken. Vanaf dit adres was het maar 500 m. om op de route 

te komen. We hebben de groep snel gesplitst in 2 x 6 met iets verschillende 

snelheden.Prachtige omgeving, afwisselend harde weg, gewone gravel 

fietspaden en single tracks van verschillend niveau. Omdat de groep uit ervaren 

en wat minder ervaren ATB-ers bestond was er denk ik voor elck wat wills. Op 

de pauzeplek, na een 30 km. bij Landgasthof Haarmühle zat de 1e groep net 

achter de koffie toen groep 2 arriveerde. 

Na de niet te korte pauze weer van hetzelfde laken een pak: prachtige natuur, 

fietspaden en tracks. En stukken waar nog echt STILTE heerst.  Heel mooi 

stukje Nederland. 
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Ging dan alles goed ?  Nee, natuurlijk zijn er wel een paar van de fiets gevallen, 

en natuurlijk strandde deze of gene ook wel eens bijna tegen een boom maar dat 

ging goed dankzij de schijfremmen. Natuurlijk was er ook 1 x een lekke band. 

Maar deze “probleempjes” wegen niet op tegen de geweldige fijne en zonnige 

fietsdag waar gewoon heel sociaal is gefietst. 

Terug bij het melkveebedrijf werden we weer hartelijk ontvangen met een 

biertje en konden we onder de kraan onze smoelen wat schoonwassen.   En 

natuurlijk, een dag als deze afsluiten zonder wat eten kan niet: in een Aaltens 

restaurant hebben we tot 19 uur de gebruikte caloriën weer aangevuld. 

 

Regen, regen….  

12 september 2018 WTC-nieuws Han Rutgers  

 

Tja, en daar sta je dan met 5 personen bij de startlokatie. Buienradar gaf aan dat 

er tot een uur of 20.00 geen neerslag zou vallen. Maar in dit geval (bij hoge 

uitzondering) hadden de vele thuisblijvers gelijk. De bestemming viel op 

Raesfeld maar we hebben deze toplokatie niet bereikt. Koffie gedronken in het 

restaurant Kamps vlakbij Rhede in de hoop dat……… Maar nee het bleef 

regenen, miezeren, niet leuk dus en in goed overleg werd besloten naar huis te 

gaan. Had ook zijn voordelen want de Vuelta (met held Kruiswijk) draait volop. 

Voor een keer passieve sport laten prevaleren boven een sportieve activiteit 

mag. Maar ik hoop dat dat geen gewoonte wordt. Ik elk geval was het wel 

gezellig, zeker bij het koffie drinken met Andre, Eric, Hans K, Henk W´veld en 

Han.  Over de afgelegde afstand doe je in de bebouwde kom met de auto een uur 

over. 

ATB-en met Sjaak  

17 september 2018 WTC-nieuws Henk Meijer  

Hoewel het niet gebruikelijk is om van de maandagse ATB tocht een verslag te 

publiceren maken we vandaag graag een uitzondering. Klaar bij de bank stond 

ook Sjaak uit Terborg. Hoewel hij nog middenin zijn behandeling zit met kuren 

tabletten en infuus voelt hij zich uitstekend, heeft geen enkele bijwerking van de 

medicamenten en mag ook gewoon fietsen. En het ging ook prima vandaag, 

geen enkel teken van onvoldoende conditie. Dat geeft de burger moed ! 

De groep van zeven had een mooie fietsmiddag, maakte een pauze bij het 

Onland en ging daarna langs de Oude IJssel en door Engbergen en het 

Breedenbroekse bos weer naar huis, maar niet nadat we bij Ulft afscheid hadden 

genomen van Sjaak.  Een dikke 50 km.  
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Kleine groep 4  

19 september 2018 WTC-nieuws  Henk Meijer  

 

Een kleine groep 4 van maar 3 man (groep 2 en groep 3 waren aanzienlijk 

groter) betekent weinig mogelijkheden om uit de wind te rijden. En wind was er 

vanmiddag, kracht 4 a 5. Heel ver zijn we dan ook niet gekomen (Elten) , en op 

de terugweg leek het soms of de wind gedraaid was en af en toe weer 

tegenwind.  Toch graag even reclame maken voor deze groep 4 : als je 

terugkomt van een blessure, als je eens een minder goede fietsdag hebt, of als je 

gewoon niet meer harder wilt of kunt fietsen, dan ben je WELKOM BIJ GROEP 

4 !      Vandaag: Han, Frank H. en Henk M.  , 63 km. rondgereden . 

 

  

Van een elftal naar een achttal  

 

3 oktober 2018 WTC-nieuws Han Rutgers  

 

Groep 1- 2-3 leek vanmiddag op het elftal van Willem 2 dat afgelopen zondag 

tegen de Superboeren 2 spelers zag verdwijnen. Wij begonnen met 11 fietsers (1 

dame en 10 heren) tegen de wind in richting Vorden. Afgesproken werd dat we 

om 16.30 uur in Dinxperlo terug zouden zijn i.v.m. heuglijk familiebezoek van 

Hans t. B. Het tempo zat er flink in. Via de bekende route (o.a. de Psalm), 

Ruurlo naar het restaurant in Vorden. In Kranenburg (voor de voetballers 

bekend van Ratti) moet Wim S na een ritje over Strade Bianchi (hij noemt het 

gewoon zandwegen) een nieuwe band aanbrengen. Bij Vorden nemen we 

afscheid van Manon, die haar eigen weg gaat. (dat is een). Na de koffie kwam 

Vincent tot de ontdekking dat hij zijn bidon had liggen in het restaurant. Wim S 

ging even later achter hem aan voor gezelschap maar de vogel was gevlogen 

(dat is twee). Terug naar huis over Halle, Slangenburg. Vlakbij Westendorp 

besluit Han in Varsseveld koffie te gaan drinken en ging ook zijn eigen weg (dat 

is drie). Uiteindelijk met 8 personen in Dinxperlo na ca. 90 km. Mooi op de 

afgesproken tijd. Zaterdag met de ATB. De overige deelnemers: Henk W´dorp, 

Jan R uut Varsselder, Jan R. uut Dingsper, Ingrid, Theo, Bennie Zw. 
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Langs de A -strang naar Borken en langs de grens terug 

 

17 oktober 2018 WTC-nieuws Chris Roeterink  
 

Het was weer eens schitterend weer vandaag en dat vroeg ook om een mooie 

route. De racers vertrokken met tegenwind noordwest , waarna er 6 

mountainbikers ( Sjaak, WL, HH, JB, H W’dorp en ondergetekende) overbleven 

en na kort overleg, besloten om naar Borken te fietsen.  Via de Bocholtse 

kermis, A-See, Probsting kwamen we in Borken. Even overleg waar er koffie 

moest worden gedronken. Bij bakker in Gemen of bij rotonde Burlo. Omdat ik 

zie dat die laatste optie maar 7 km over verharde wegen zou zijn werd gekozen 

voor de laatste optie. Iedereen kijkt tegenwoordig op zijn km teller, want na 7 

km begon men te zeuren zijn we er nog niet. Enkele km verder kwamen we bij 

de rotonde en hebben we ons genesteld bij koffiehuis Klosterpforte. We werden 

bediend door een wondermooie serveerster, met als gevolg dat gezeur over de 

afstand meteen over was. De aandacht was nu verlegd naar creativiteit om de 

serveerster telkens terug te laten komen. Eerst was de Cola niet koud genoeg en 

werd geïnformeerd of we de Cola konden ruilen voor wel koude fanta. Daarna 

werd bedacht dat glas erbij ook wel handig was, enz. enz. Bij afrekenen bleek de 

tent ook nog eens spotgoedkoop te zijn en werd het een echt André adres 

genoemd. Via Burloer veen, Harmiene hoeve, en pal over de grens naar Hemden 

keerden we huiswaarts. Met 71 km op de teller  hebben wij bij dit bijzondere 

weer een mooie route gefietst. 

 

Winterswijkse ATB tocht onder stralende herfstzon 

 

15 november 2018 WTC-nieuws Han Rutgers  

 

De Mountainbike-groep 3/4 maakte vandaag weer een van haar uitstapjes. 

Helaas waren maar 6 deelnemers in de gelegenheid om mee te gaan. Een aantal 

had geen tijd, een aantal zit met malheur van andere aard. Sterkte allemaal.  

Bleven over Henk Westerveld, Henk Westendorp, Herman Hesselink, Jan 

Bulsink, Sjaak Gerritsen (extra respect) en Han Rutgers. Gestart om 09.30 naar 

de ATB Route rondom Winterswijk.  Op de route vlakbij kampeergigant 

Obelink. Deze ca. 50 km lange route voert voor 95% over goed begaanbare 

fietspaden door de goudgele bossen van het Rommelgebergte, Meddo, Ratum, 

Kotten, Italiaanse Meertjes en Oeding. Vandaag onder het genot van  een 

stralende herfstzon en weinig wind.  Koffie bij de Mac en in het reeds in 

kerstsfeer gehulde tuincentrum in Oeding. Uiteindelijk om ca. 14.15 uur weer 
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terug bij af en vervolgens met gezwinde spoed naar  Stegers in Aalten voor de 

noodzakelijke colasuikers en de bekende patat met bal gehakt. Moe maar 

voldaan. Na het eten Sjaak een stukje op weg naar huis geholpen en via Lintelo 

uiteindelijk prachtig op tijd om 16.30 uur thuis. Wat een geweldige fietsdag in 

een voortreffelijke sfeer.  Met dank aan Henk Westerveld en Jan Bulsink voor 

hun traktaties ter gelegenheid van hun verjaardag. Totaal gefietst ca. 90 km met 

uitzondering van Sjaak, hij zal wel tegen de 110 km aanzitten. 

Een gedachte over “Gastenboek”  

Alex Walter   

17 november 2018 om  

Amputatie tocht, of toch niet? 

Vanochtend zouden we om 9.00 uur bij de bakker zijn voor een mooi tochtje om 

uiteindelijk in Sonsbeck aan de koffie te gaan. Ik was via de WhatsApp al 

gewaarschuwd met de opmerking “Alex tis niet alleen afdalen” maar als je 

sterker wilt worden moet je uitdagingen aan durven gaan dacht ik. Ruim voor 

9.00 uur zat ik bij de bakker met een grote bak koffie en een heerlijk broodje. 

Wat schets mijn verbazing nog geen André die normaliter altijd het eerst 

aanwezig is. Nadat Tonnie, Tjeerd, Jaap en Gert al binnen waren nog steeds 

geen André. Om 9.05 uur kumpe met een rooie kop binnen stuiteren. Te laat 

door omstandigheden was zijn verklaring, tja dat krijg je als je de avond er voor 

niet van het vrouwtje af kunt blijven. Nog even alles recht trekken en gelijk een 

gat van 100 meter dicht knallen, de tocht was voor mij begonnen. 

Op gepaste afstand nam ik de staart van ons pelon, eerst maar eens afwachten 

hoe het zou gaan. Ik kan je nu al zeggen dat ik die staart ook niet meer 

afgegeven heb. Strak naar Rees de brug over. Klein stukje over het fietspad van 

de oude spoorlijn en toen het loos. 

Met de mededeling van André naar mij dat wij nog 1 ½ uur te gaan hadden voor 

dat we in Sonsbeck zouden zijn vlogen we het bos in. En ja hoor gelijk ging het 

op en af. Bij de eerste wat langere klim was mijn staart al behoorlijk uitgerekt. 

Korte rust momenten boden mij weer gelegenheid om de staart weer te korten. 

Kris, kras, hoog en laag crosten wij de bossen door telkens mijn staart weer op 

de rekbank. Uiteindelijk uitkomend op de Heksenheuvel een lange afdaling naar 

de koffie, maar mijn staart was geknapt dus alleen naar de koffie. Bij het wel 

bekende adres aangekomen niemand te zien, even terug gefietst. Even links had 

ik gemist vandaar dat met mijn kapotte staart het eerst in Sonsbeck was.  

De bediening was vandaag wat traag, de soep werd samen met de koffie 

opgediend André vond dat dit eigenlijk niet kan maar kreeg weinig respons van 

de bediening. Nadat alle soepen, broodjes gebak en de drankjes naar binnen 
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gewerkt waren werd de tocht weer voort gezet. En gelijk werd mijn staart weer 

op de proef gesteld. Boven aan de Heksenheuvel kreeg ik nog de opmerking 

gaaaaaat het. Wat je daar mee moet op z’n moment weet ik ook niet maar kom 

op verder. De grote weg over, want we zouden naar de oorlogsbunkers, het bos 

weer in. Binnen 10 minuten was mijn staart weer gekapt en ik zag nergens iets 

blauws of geel door het bos dus zelf mijn route bepaald waar ik dacht dat ze wel 

eens langs zouden kunnen zijn gegaan. Het duurde denk ik een minuut of 5 toen 

er gebeld werd net op het moment dat ik ze voor mijn uit zag staan op de weg. 

Nadat André zijn band had gemaakt en nog weer een van zijn scherpe 

opmerkingen had geplaatst hoe er gefietst zou moeten worden zat mijn staart 

weer op de goede plek. Een heel technisch stukje zou er komen, en ja dat was 

het, niet fietsen maar lopen, klauteren en nog meer onhandige dingen bracht ons 

uiteindelijk bij de bunkers. Ik moet zeggen, was er ook nog nooit geweest, een 

prachtig stukje bos zo kort voor Xanten. Inmiddels was mijn staart beurs en 

moe, het sturen, draaien en keren verliep niet meer vlekkeloos. Gelukkig zag 

alleen Tonnie het, dat ik met vlekkeloze beweging in het mulle zand vooraf van 

mijn fiets stapte. En toen was alles weer vlak het klim werk is voorbij en de 

staart zal er nu wel aanblijven. 

Over het pad langs het water vond Tonnie dat het tempo wel omhoog kon. Zelf 

dacht ik ojee mijn staart gaat er weer aan maar dit ging goed. Op de dijk richting 

de brug bij Rees, waar is dat ronding dacht ik, we zouden nog even een pauze in 

lassen en daar was ik wel aan toe. Bij de brug aangekomen kreeg mijn staart het 

alweer benauwd want natuurlijk gaan we niet de gemakkelijkste weg om hoog. 

Nadat mijn staart weer was opgerekt naar z’n honderdmeter kreeg ik steun van 

Tonnie en zo kwamen we in Rees aan bij de koffie. 

Nadat iedereen weer wat tot zich had genomen werd André op zijn uitspraak op 

een sublieme manier gecorrigeerd. “André je zegt het goed maar jouw 

interpretatie is niet goed” past precies bij hem, tenminste dat vind ik. 

Nog 20 km te gaan, ik kreeg nog de uitnodiging om op kop te gaan fietsen maar 

ik dacht dan ligt zo dadelijk in Dinxperlo niet alleen mijn staart er af maar ook 

mijn …..HOOFD dus maar niet. Via Anholt waar ook Gert liet zien dat zijn 

staart ook wat aan het uitrekken was. Kwamen we via het Broeksebos weer in 

Dinxperlo. 

Bij het douchen nog gekeken of mijn staartje nog langer was geworden, maar 

dat was niet het geval , na ongeveer 10 minuten was het weer wat het altijd is. 

Heren hartelijk dank dat jullie niet de volledige amputatie hebben door gevoerd. 

Een volgende keer ga ik graag weer mee, zo’n mooie dag kun je niet voorbij 

laten gaan. (107,5 km en 777 hoogte meters niet slecht). 

 

 

 



Oliebollentocht  
12 december 2018WTC-nieuws Bestuur 

 

Oliebollentocht zaterdag 29 december 2018  

 

Traditiegetrouw organiseert de WTC Dinxperlo voor al haar leden op de laatste 

zaterdag van het jaar, 29 december, weer de oliebollentocht. 

Net als vorig jaar eten we die oliebol in het clubgebouw van de 

Survivalvereniging Ropes & Running op ‘t Barger aan de Bargerdijk 2. 

12.00 uur vertrek: omdat het al zo veel vroeger donker wordt is de vertrektijd 

deze keer een uur vroeger dan gebruikelijk, dus om 12.00 uur, maar wel gewoon 

bij de Rabo bank in Dinxperlo. 

Vanaf 14.30 uur is er inloop op ‘t Barger en daar zijn behalve de fietsers 

natuurlijk ook leden die niet gaan fietsen van harte welkom voor een kop koffie 

met een oliebol en een gezellige nazit. 

En wil je een meefietsende introducé meenemen dan kan dat natuurlijk ook, 

altijd leuk om iemand eens te laten kennismaken met onze wielertourclub. 

Voor de fietsers: DENK AAN VERLICHTING VOOR DE TERUGWEG 
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Solorit met hindernis. 

Gepubliceerd door Hans te Brinke op december 22, 2018 

 

Vanmiddag vanwege het druilerige weer met de ATB. Bij de bank uitsluitend 

ATB ers uit groep 1, dus na 1 km al afscheid van de heren genomen. Richting 

noord oost tegen de wind via Engbergen naar de Paasberg. Bovenop werd ik 

staande gehouden door een man die vroeg of ik wist waar ik mee bezig was en 

of ik niet veel beter in Montferland de bulten op kon fietsen. Na enige discussie 

begin de man zich steeds meer op te winden en kwam de reden boven water: hij 

ergerde zich aan de ATB ers die over de Paasberg reden en een van de grootste 

veroorzakers waren van de erosie op de Paasberg en het uitspoelen van de 

paden. En met name grotere groepen waaronder die van de WTC Dinxperlo 

waren de daders. Uitgerekend mijn persoon, die daar in geen 5 jaar geweest is 

op de fiets, kwam hij daar nu tegen. Na 5 minuten heb ik hem een hand gegeven 

en ben verder gereden. Via de Pol in Gaanderen naar de koffie in de SSP hal 

waar de ijsbaan van ijsmeester Henry erg vol was. Net voor donker weer terug 

in Dinxperlo. 

 

Weekend voor de kerst 

Gepubliceerd door Wim op december 23, 2018december 23, 2018 

 

Een mooi weekend om op terug te kijken. Gisteren met een select groepje een 

rondje in de buurt gedaan. Het weer zat mee en er werd redelijk doorgetrapt. 

Jammer dat Hans er al zo snel af moest. Tijd voor een 29 inch nieuwe m.t.b. 

zodat hij met ons mee kan. Met nog een kop koffie van Tjeerd {kerstgedachte?} 

https://www.wtcdinxperlo.nl/author/hans-te-brinke/
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zat na een dikke 40 km de rit er op. Wel nog even de fiets voorbereiden voor de 

zondag i.v.m. de tocht in Markelo. 

Zondag om 7 de wekker en om 8 koffie bij Gerrit. Opkomst dramatisch dus met 

z’n 3en {Gerrit, Andre en ik} naar Markelo. Na een soepele inschrijving en nog 

ff op de pot konden we om half 10 van start. Meteen al een paar km klimmen en 

dat viel nog iets tegen. Eenmaal op dreef knalden we met z’n 3en naar de pauze. 

Andre liep een paar x iets van ons weg maar de veelvuldige seks en de slechte 

nachten eisen hun tol. Ondanks de drukte was er voor de pauze niemand die ons 

voorbij kwam. Met bij elkaar zo’n 180 jaar levenservaring is dat ook haast niet 

mogelijk. Wel wilde een rijder uit Haaksbergen Andre het inhalen verstoren. De 

beste man meent op het moment dat hij ingehaald wordt dat hij naar links moet. 

Een botsing is onvermijdelijk. Andre blijft overeind, Haaksbergen knalt aan de 

grond. Veel commentaar van zijn maatje maar ik denk dat de veroorzaker zelf 

wel weet dat hij fout zat. Bij de pauze gaat Andre meteen door. De druk van ons 

achter hem wordt te groot dus daar wil hij van af. Gerrit en ik nemen een soepje, 

frisje, reepje en een krentenbol en na een afwatering gaan we verder. Na de 

pauze worden we dan eindelijk een paar x ingehaald. Bij eentje met zo’n krom 

stuur klampen we aan en een 20 minuten lang knallen we met een hoog tempo 

door de omgeving van Markelo. Op het moment dat ik  denk dat ik het zo op 

moet geven merk ik dat Gerrit er al af is. Ik hou in en samen gaan we iets 

rustiger weer verder. De 50 km is 4 km korter dus na een 46 km rollen we 

Markelo binnen en zit het er op. Nog een douche en een hapje en drankje in 

Hemden en het zit er weer op. Een prachtige rit op een nagenoeg droge 

zondagmorgen. Heerlijk!!!!!!!!!!! Gerrit en Andre bedankt. Rest mij nog om 

iedereen een geweldige Kerst te wensen en alvast een fijne jaarwisseling met 

een gezond 2019. Groet, Wim. 

 

 

Kerstrit met 4 kerstmannen 

Gepubliceerd door Wim op december 26, 2018december 26, 2018 
 

Een geweldige 1e Kerstdag met kiprollade, zalm, kabeljauw en gebakken 

aardappelsterretjes, voorafgaand natuurlijk de goed gevulde soep en de salade en 

als toetje onder andere ijs en dat samen met familie betekend natuurlijk wel dat 

al die lekkere dingen weer verbrand moeten worden. Dus….samen met Gerrit, 

Tjeerd, Tonnie en de gemiddelde leeftijd verlagende Chris de 2e Kerstdag om 9 
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uur op de atb en op weg naar Rhede. Druilerig weer en ook nog eens koud dus 

een hele opgave. Grote afwezige onze Andre die langzamerhand gaat wennen 

aan het gezinsleven en dus een keer niet mee ging. Gelukkig weten wij 

inmiddels ook de weg via Bocholt naar de koffie in Rhede dus er was geen 

paniek bij de bank. Onze leeftijd verlager moet in het terrein nog wel een beetje 

oefenen aangezien hij meerdere valpartijen voor de kiezen kreeg. Verder zoals 

altijd een mooi rondje zonder rariteiten zodat we rond 12 uur Dinxperlo 

inrolden. Meteen de fiets nog effe afgespoeld dus weer klaar voor de volgende 

rit……..Wanneer? Zaterdag…? Of zondag Grolle….? Waarschijnlijk allebei 

denk ik. We zullen zien. Eerst weer een paar vrachten gas wegbrengen en daarna 

is het alweer weekend. Groet, Wim 

 

Oliebollenrit 2018 

Gepubliceerd door Arne op december 30, 2018december 30, 2018 

 

Afgelopen zaterdag stond het weer op de agenda de jaarlijkse afsluiting van de 

club de oliebollenrit. 

Een mooi opkomst van een 30 personen van racers tot ATB-ers stonden om 12 

uur klaar bij de bank om onder het fietsen het jaar te evalueren. 

De snelle racers gingen voor een ritje van 75km richting Lobith, op de dijk bij 

Pannerden werd de a.s. clubkampioen Manon toch maar aangespoord om het 

kop werk te doen dit deed ze dan ook maar gelijk met een tempoverhoging 

waardoor we toch nog even flink aan de bak moesten. 

Groep 3 ging voor een rondje Elten waar sommige dachten een rustig tochtje te 

fietsen stuurde Hans de mannen toch nog even in Elten de Elterberg over voor 

een klimmetje om zo weer richting Dinxperlo te fietsen. 

De snelle Atb-ers gingen voor een rondje Anholt / Gendringen, en de overige 

ATB-ers gingen richting Aalten. 

Om half 3 zou Herbert de koffie klaar hebben staan echter door een 

miscommunicatie stond dit er niet dus werd het iets later onze excuses 

hiervoor. Gelukkig waren de warme oliebollen er ondertussen al wel en die 

werden al vlug geproefd en goedgekeurd. 
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 Na een afsluitende woordje van Hans werd de koffie ingeruild voor een lekkere 

borrel en had Herbert nog een mooie ham klaar staan om lekker stukjes vanaf te 

snijden voor de liefhebbers. 

Hierbij wens ik iedereen een gezond sportief 2019 toe! 

           

                   

 

Laatste ritten 2018 

Gepubliceerd door Wim op januari 2, 2019januari 2, 2019 

 

Het laatste weekend in 2018 stond in het teken van de oliebollenrit en de 

toertocht van Grolle. Om in ieder geval een paar km meer te maken dan mijn 

fietsmaatjes ben ik zaterdag om 11 uur vertrokken om mij om 12 uur bij de rest 

te voegen. Een mooie rit deels onder leiding van Hans K volgde. Alles dicht bij 

huis met een uitschieter naar Engbergen. Ook nog nieuwe tracks gezien voor de 

atb tocht in oktober. Mooi op tijd na 77 km terug zodat ik na een lekkere douche 

aan de oliebollen kon. Een gezellige middag met de nodige piepkus volgde.  Als 

een van de laatste weer naar huis. Op zondagmorgen om 7 uur weer die wekker 

en om 8 weer de koffie bij Gerrit. Ditmaal vertrek met z’n 4en. Samen met 

Andre, Gerrit en Tjeerd naar Groenlo voor de 60 km tocht. Andre helaas aan het 
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begin al achter ons gelaten en volgas met z’n 3en op pad. Beurtelings op kop om 

de gang er in te houden. Na 30 km de pauze waar een honderdtal fietsers voor 

het cafe stonden om de doorgang te maken. Aangezien ik dit niet echt bijzonder 

meer vind ben ik via de kerk rechtstreeks naar de pauze aan de achterkant 

gegaan. Tjeerd en Gerrit in mijn kielzog zodat we heerlijk een 10 minuutjes 

konden genieten van de krentenbol en de soep. Daarna weer volgas verder. 

Eenmaal een piepje achter mij dat het wel iets minder kon maar er werd gewoon 

door geknald. Gerrit was in goede doen en ook Tjeerd kon er bij blijven zodat 

we met net iets meer dan 2 en een half uur de 60 km vol hadden en terug waren. 

Andre was ook net binnen en had zonder pauze te maken ons stiekem ingehaald. 

Eenmaal weer schoon bij Gerrit nog een paar bakjes erwtensoep en het fietsjaar 

zat er op. Mannen bedankt en iedereen een gezond 2019. Groet, Wim. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


