
 
 

 

Alternatieve Openingstocht van 27-2 succes 

Gepubliceerd door Toerder1951 op februari 28, 2021 

 

De alternatieve openingstocht van 27 februari was wat mij betreft een succes. Vorig jaar gooide de 

storm behoorlijk roet in het eten, dit jaar de langdurige pandemie. Maar er werd naar het voorbeeld 

van de Pufkestocht van eind 2020 een voortreffelijk alternatief gevonden. Het terras van de 

survivalclub Try Out was een prima zonovergoten pauzeplek voor koffie met koek. Maar bovenal 

deed het goed dat we elkaar weer konden zien en spreken, ook al is het op afstand. Ook zagen we 

weer Tonnie O. die naar we hopen weer regelmatig van de partij is. Voor de pauze reed ik met Frank 

H. een eigen rondje om Dinxperlo heen, na de pauze met Herman E. de GPS route die was uitgezet. 

 

Openingsrit  seizoen 2021 
 

 

Beste leden, 

De eerste zaterdag na de ledenvergadering is het altijd tijd voor de openingsrit, dat zal ook dit jaar 

gebeuren maar in een andere vorm aangezien we nog niet in groepen mogen fietsen. 

We gaan het zelfde doen als met de pufkestocht en hebben Hugo weer bereid gevonden om enkele 

routes te maken. Het zijn 8 lusje van circa 45 km zodat men 45, 90 of 135 km kan fietsen (evt. zelf 

in te korten).. De bedoeling is solo of als duo deze route te gaan fietsen . Onderweg hebben we een 

koffie to go plek waar men koffie/thee met een brownie krijgt aangeboden door de club. 

Wil je deelnemen zaterdag 27 februari ’21 solo of met een fietsmaat geef je dan op via 

info@wtcdinxperlo.nl dan krijg je een route met je gewenste aantal km. Als je met iemand mee 

fietst geef dan gelijk zijn/haar naam door zodat je de zelfde route krijgt. 

Opgeven uiterlijk donderdag 25 februari zodat er voor iedereen koffie en een brownie geregeld 

kan worden en iedereen op tijd een route heeft. 

• Starten tussen 12:00 uur en 13:00 op eigen gelegenheid 

• Routes zijn gemaakt voor de racefiets 

• Pauze plek is geopend tussen 13:30 t/m 15:15 

• Routes starten en finishen bij trayout Bargerdijk 2 in de Heurne, dit is dus ook de pauze 

plek. 

• 1 koffie/thee en 1 brownie op de kosten van de club 

Met vriendelijke groet, 

organisatie openingsrit 

• Houd je te allen tijde aan de coronaregels. Fiets nooit met meer dan twee mensen. 

• Hou anderhalve meter afstand en zorg dat je een mondkapje bij je hebt. 

• Hou bij de koffie to go plek voldoende afstand van elkaar 

• Spreek eens af met iemand van de club die je al een tijdje niet gezien hebt. 

• Kom je medefietsers tegen, groet vriendelijk 

 



Beide rondjes waren prachtig. Mooie vaak golvende route in de regio Bocholt. Totaal afgelegd die 

dag 90 km. Niet onvermeld mag blijven de bidon die onze kersverse voorzitter Gerben Klein 

Lebbink namens het bestuur aan de leden overhandigde. Komt altijd van pas. Dank hiervoor. 

 

Al met al een fantastische start van wat ik hoop (nog hoeveel weken?) een mooi en sociaal fietsseizoen. 

 

 

 

 

8 mei 2021, wat regen, wat tegenwind maar 

toch een mooie fietsdag 

Gepubliceerd door Henk Meijer op mei 8, 2021mei 8, 2021 

 

Als aanvulling op alle lovende berichten op de WTC-app. over de tocht van vandaag 8 mei 

2021, met de keuze uit 2 afstanden, resp. 93 en 125 km. een kort verslag van onze 

bevindingen. Onze , dat zijn Wim Liev. en ondergetekende, beiden niet meer al te jong maar 

toch blijven fietsen zolang het nog kan. We kozen vandaag voor de 93 km. route. Door een 

vroege start, kwart voor 12, hoopten we de snellere rijders voor te blijven. Helemaal is dat 

natuurlijk niet gelukt maar we zijn slechts door 7 andere WTC fietsers ingehaald. Terwijl er in 

totaal 27 deelnemers waren. Natuurlijk ging een deel bij Wichmond naar de langere route dus 

die zouden we sowieso niet snel zien. 

 

Het eerste deel ging als een trein, voornamelijk rugwind. Pas toen we de Zutphen Emmerikse 

weg opdraaiden bleek er toch wel een behoorlijke zuidenwind te zijn, dus wind op kop toen. 

Maar Bronkhorst, de geplande pauzeplek , was niet meer ver. Pas op het terras in Bronkhorst, 

omstreeks 2 uur, begon de regen die eigenlijk pas voor 4 uur was voorspeld. Op het terras 

spoelden nog meer clubgenoten aan. Al gaven we aan “familie” te zijn, meer dan 2 personen 

aan een tafeltje mocht niet (en terecht eigenlijk !) 

 

Ook na Bronkhorst was het nat en wind op kop, maar de route ging vaak links of rechts dus 

voldoende variatie en soms weer wat zijwind of luwte. Het laatste uur was de regen duidelijk 

afgenomen, maar de krachten ook, gelukkig dat de taaie Wim het niet erg vond dat ik me af 

en toe achter zijn rug verstopte. Even een korte pauze voor een banaan en krentebol deed 

ook weer wonderen. 



 
 

 

 

zomeravond rit vrijdagavond 25 juni 
 

Gepubliceerd door Arne Teunissen op juni 7, 2021juni 7, 2021 
 

De nieuwe voorzitter, van de Wieler Tour Club Dinxperlo, Gerben Klein Lebbink (1970), is blij 

dat de Coronamaatregelen het toelaten, weer eens een fietstocht te kunnen organiseren. We krijgen 

altijd veel positieve reacties van deelnemers. Vaak zijn ze verrast dat zo dicht bij Dinxperlo toch 

nog onbekende weggetjes zijn. 
 

Dit keer kiezen we voor de vrijdag avond; we hebben minder voorbereidingstijd dan normaal en de 

zater- en zondagen zijn veelal gevuld met andere activiteiten. Daarom de vrijdagavond, die het 

dichtst bij de langste dag ligt. Goed om te weten is dat er die avond geen voetbal wedstrijden op 

TV zijn. 

Er kan tussen 17:00 tot 19:00 gestart worden vanaf Tryout Sport, Bargerdijk 2 in De Heurne. 

Zowel voor de start als na de finish is hier gelegenheid voor het nuttigen van een hapje en een 

drankje. Hier zijn ook toiletten aanwezig. 
 

Er zijn 2 routes: 
 

De gezinstocht, voor de normale fietser, is van start tot finish circa 40 km. Deze voert over 

prachtige weggetjes richting Bekkendelle, waar tevens een versnapering namens de club word 

uitgedeeld. Uiteraard is de tocht volledig uitgepijld. 
 

Daarnaast is er een tocht voor racefietsers van circa 70 km. De racefietsers pauzeren ook bij 

Berenschot, maar de route gaat, direct na de start, volledig over andere wegen dan de gezinstocht. 

De racefietstocht is uitgepijld maar ook als GPX bestand beschikbaar om in fietstcomputer in te 

lezen 

Al met al , het glas was vandaag half vol: wel wat wind en regen, toch fijn gefietst, en 

inderdaad weer een beetje het gevoel gekregen dat we een toerfietsclub zijn waar je ook 

gewoon samen kunt fietsen en niet meer solo. Dit smaakt naar meer. En …. complimenten 

aan de routeplanners, rustige wegen en voldoende gevarieerd, toch nog weer over wegen 

gefietst die onbekend waren. 



Er wordt nog steeds gefietst! 

Gepubliceerd door Henk Meijer op augustus 23, 2021augustus 23, 2021 

 

Hoewel je uit het ontbreken van fietsverhalen op de website zou denken dat er maar weinig 

door de WTC-ers in groepen wordt gefietst, niets is minder waar. Elke maandag om 13 uur 

vanaf de bank enkele groepen ATB-ers, elke woensdag om 13 uur vanaf de bank groepen 

racers, en dan ook nog ’s avonds kleine groepjes. Bovendien nagenoeg elke zaterdag of 

zondag een tocht vanaf de bank, soms om 13 uur en soms wat vroeger op de dag. Dus echt 

volop actie. Maar omdat sommige fietsers de afgelopen periode door verschillende redenen te 

weinig kilometers in de benen hadden had Han het idee om eens op een zaterdag met een 

groep een beperkt aantal kilometers (80) en beperkte snelheid (25 km) te gaan rijden waarbij 

dan ook de minder getrainden niet voortdurend op of net over hun limiet hoefden te fietsen. 

Zo afgesproken, dat was dan afgelopen zaterdag 21 augustus. Met een groep van elf ging het , 

op de navigatie van Jan Bu. richting Winterswijk, m.n. ten oosten en noorden van die plaats 

dus dat betekende wel de nodige stroken klinkers. Het tempo bleef constant even boven de 25 

km/u schommelen en niemand kwam in de problemen. Dit natuurlijk ook door het 

regelmatige fietsen van de mensen aan kop, het grootste deel Vincent en Jaap Sn. De geplande 

pauze in Meddo ging niet door, daar was iets te doen en dus te druk. Uiteindelijk in Vragender 

wel een terras gevonden en even wat kunnen bijpraten. Vanaf Vragender was het nog een 25 

km (lus gemaakt om de 80 vol te krijgen) naar huis. Eindresultaat op mijn teller: 80,2 km en 

gemiddelde snelheid 24,9 km/u. Met dank aan Jan voor de route en aan Han voor het idee. 

 
 

 

 

In verband met de Coronamaatregelen, vragen we de deelnemers zich van te voren aan te melden. 

Via toertocht@wtcdinxperlo.nl Kunnen deelnemers aangeven in welk halfuur ze willen starten. Als 

een halfuur vol is, zullen we u vragen een ander tijdstip te vertrekken. Elke minuut mogen er 4 

personen vertrekken. zoals de maatregelen op dit moment zijn (7-6-2021). 

 

Deelname prijs: Gezinstocht: € 3,50 pp (NTFU leden € 2,50-) 

Deelname prijs: Racefietstocht : € 5,00 pp (NTFU leden € 4,-) 

 

Graag gepast betalen, ivm Corona 

mailto:toertocht@wtcdinxperlo.nl


Clubweekend 2021 

Gepubliceerd door Arne Teunissen op september 14, 2021september 14, 2021 

 

Vrijdag 10 september was het dan toch zover, het clubweekend 2021, na veel twijfels kon het 
dan toch doorgaan . Rond 10 uur deed Vincent een openingswoordje met enkele instructies 

i.v.m. corona . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28leden vertrokken in 3 groepen richting Elte. Groep 1 (12 personen) deden de 150 km. en de 

overige 16 leden deden in 2 groepen de 126 km. Bij Haarmuhle werd de pauze gehouden en 

alle groepen kwamen daar ook tegelijk aan . Daar was ook de bezemwagen van garage 

Holthuis met Chris Roeterink als chauffeur. 

 

Na de pauze werd de tocht vervolgd richting Elte . De 150 km. groep hield nog een pauze bij 

de Felsenmuhle waar al door sommige fietsers een heerlijke alcohol vrije Weizen bier werd 

genuttigd . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De overige leden gingen in diverse groepjes voor de 132 km . na een aanloop van 30 vlakke 

kilometers begon dan rond Tecklenburg toch het echte werk met diverse klimmetjes van 15%. 

Na een pauze in het plaatsje Lotte ging het alleen maar op en af, de ene laatste klim van de 

dag was toch voor sommigen echt te zwaar deze was met een stijgings percentage van 22% 

echt te zwaar en ze gingen lopend naar boven. 

 
 

De laatste 30 km ging in mooi tempo door en net voor de regenbui waren ze binnen. Na een 

verfrissende douche stond er een heerlijke diner klaar. 

 

 
 

Voor zaterdag 11 september had Vincent diverse routes gemaakt . 7 leden gingen onder 

leiding van Vincent voor een vlakke rit van 126 km. naar het Hennie Kuiper museum wat 

zeer de moeite waard is en ook de kei van de overwinning van Parijs Roubaix uit 1983 was er 

natuurlijk te zien . 



Na dat Alex en Tjeerd iedereen een fijne nacht hadden toegewenst zat deze geslaagde dag er 

op. 

 

 

 

 

 
 
Zondag 12 september zat iedereen om 8 uur al weer aan het ontbijt. Rond 9:30 werd er 

vertrokken in diverse groepen en afstanden naar Dinxperlo. In het plaatsje Nienborg werd er 

een koffiepauze gehouden en ook in Burlo werd er door diverse groepen nog wat genuttigd en 

zelfs al een Weizen bier op een mooi weekend genuttigd . Rond 16 uur was iedereen weer 

thuis . 

 
Allemaal bedankt voor een schitterend weekend. 

 
 

 

 

Harm Takke ATB-Veldtoertocht 
gaat door 

Gepubliceerd door Arne Teunissen op september 15, 2021 

 

ZONDAG 10 OKTOBER  2021: HARM TAKKE ATB-TOCHT  

Volgens de traditie organiseert de WTC ook dit najaar weer een volledig 

uitgepijlde veldtoertocht onder de naam HARM TAKKE ATB-tocht. 

Er zijn drie routes uitgezet, één van 20 km., één van 37 km. en nog een iets 

langere route van 46 km. 

De 20 km is ideaal voor beginners of kinderen (eventueel met ouders). 

Onderweg zijn er op alle routes een pauzeplek ingericht waar men een 

consumptie krijgt. 

Bij het diner werden dan ook lovende woorden gesproken over de routes en werd dan ook de 

intentie uitgesproken om in 2022 deze regio weer te bezoeken. 

 

 
 

Na het eten ging er een groep even een rondje lopen zodat het eten kon zakken om daarna 

nog gezellig na te zitten onder het genot van een drankje. We misten alleen de zoute pinda’s 

maar die staan voor volgend jaar hoog op het lijstje om mee te nemen. 

https://www.wtcdinxperlo.nl/author/website-beheerder/


Bij de vorige editie  waren er, bij prachtig fietsweer, liefst meer dan 400 

deelnemers die unaniem enthousiast waren over de uitgezette routes. 

 De routes van 2021 

 Vanaf de start bij sportcentrum “Het Blauwe meer” gaat de tocht over deels 

onverharde paden via het Welinkbos en het Bargerbos richting de Heurne  en 

daarna naar het Breedenbroekse Bos. 

Voor de 20 km. route is dit tevens het verste punt. De twee andere routes gaan 

veelal langs de Keizersbeek, door naar Engbergen waar bij de boerderij van de 

familie Rosier een pauzeplek is ingericht. 

Daar worden gratis consumpties verstrekt en daar kan eventueel ook gebruik 

worden gemaakt van de expertise van Harm Takke tweewielers die een 

servicestand heeft opgebouwd. 

 Na deze pauzeplek slingeren beide afstanden door Engebergen. Daarna maakt 

de lange route nog een extra lus naar het bosgebied bij “Hardenberg” in 

Duitsland, de route van 39 km. gaat weer richting Breedenbroekse Bos. 

In het Breedenbroekse Bos komen de routes van 20, 37 en 46 km. weer bij 

elkaar en vervolgen deze tocht via het Beggelder weer naar het eindpunt. 

 Deze tocht kan alleen maar georganiseerd worden dankzij de eenmalige 

toestemming van particuliere landeigenaren zoals de Fürst van Salm-Salm en 

een aantal agrarische bedrijven. Uiteraard is de organisatie deze eigenaren 

daarvoor veel dank verschuldigd. 

 Nieuwe start locatie 

 Vanaf dit jaar word er gestart vanaf het sportcentrum “Het Blauwe meer” 

De kolk 6 Dinxperlo. De deelnemers kunnen starten tussen 8:30 en 10:00 

uur . 

Deze tocht is niet geschikt voor gewone fietsers of e-bikes. 



Woensdagmiddagtocht van 22 september 

Gepubliceerd door Toerder1951 op september 22, 2021 

 

Heerlijk weer voor een herfstrit. Een groep van ca. 20 fietsers stond om 13.00 uur bij de 

startlocatie. Nadat de snelle groep was vertrokken, was er discussie van de overigen (1 dame 

en 9 heren) waar de reis naar toe ging. Uiteindelijk pakte Gerard te B het initiatief voor een rit 

naar een campingrestaurant in Westervoort. Wim L. haakte onderweg af om via Netterden 

naar huis te fietsen. Via de regio Emmerich, langs de Rijn door een prachtig zonnig landschap 

naar de schitterende Campinghoeve “de Wellinghoeve”. Voor mij de eerste keer. Vele 

campers op het terrein in een waarlijk fraai landschap. Na het voor velen gebruikelijke 

wielermenu (koffie, cola) terug via Pannerden, Babberich en Montferland. Voor de pauze een 

heldere knal omdat de band van de fiets van Vincent de pijp aan Maarten gaf. Het duurde wat 

langer dan gebruikelijk om een nieuwe om te leggen vandaar dat de thuiskomst wat later was 

dan 17.00 uur maar nu 17.30 uur. Afgelegd bijna 100 km. Wat een geweldige rit waarvan we 

deze herfst nog meer mogen hebben, hoop ik. Deelnemers: Ingrid, Gerard, Vincent, Jaap N, 

Jan Roug, Peter J, Henk Westerv., Theo K, Han. 

Bij problemen onderweg kan altijd het noodnummer van de WTC Dinxperlo 

worden gebeld : 

0625379305 

 Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per deelnemer, voor NTFU-leden € 4,00. 

(graag gepast betalen, geen pin mogelijkheid) 

Voor deelnemers onder de 16 jaar is deelname gratis. 

Verzorging, technische ondersteuning door Harm Takke Tweewielers, EHBO, 

ophaalauto, aan alles is gedacht. 

Uiteraard kan de ATB na afloop van de tocht worden afgespoten, en eveneens 

is er een douchegelegenheid. 

 
 



 

 
 

 

 

Voorfietsen Harm Takke ATB-tocht 
 

Gepubliceerd door Henk Meijer op oktober 2, 2021 

 

Traditiegetrouw werd vandaag, zaterdag 2 oktober en acht dagen voor de HARM Takke ATB 

tocht, deze tocht al vast voorgereden. Deze keer door een groep van ongeveer 14 man (heb ze 

niet geteld). Onder leiding van Tonnie W. , één van de weinigen vandaag die precies de route 

kende, werd om 13.10 uur vertrokken vanaf de nieuwe startlocatie, Sportcentrum Het Blauwe 

Meer aan de Kolk. 

 

Na een aanloop door Dinxperlo en de Keupenstraat ging het via het Welinkbos en over de 

Hoge Heurnseweg waar snel na camping “de Mebel” links langs een sloot werd gereden, 

zwaar fietsen door hoog gras. Dit was niet uniek want gras en ongebaande paden zaten ook 

verderop nog volop in het parcours. 

 

De hele route zal ik niet beschrijven, wie de details wil weten kan beter volgende week 

zondag, 10 oktober, komen meefietsen. Wel valt op te merken dat bij meerdere paden de 

brandnetels nog volop in werking waren, en ook dat het mogelijk was om wat schrammen op 

de armen op te lopen door aanwezige braamstruiken. Dus kies maar volgende week: 

korte/lange broek (beenstukken kan ook) en korte/lange mouwen (armstukken). 

 

De “beklimmingen” in Engbergen vergen wel een -korte- krachtsinspanning maar zijn te 

doen, wel met de nodige voorzichtigheid. 

 

Als de weersvooruitzichten kloppen dan blijft het in de tweede helft van volgende week 
droog, dat is gunstig vooral voor de paden in het Schievekampsbusch (D.) en in het 

Reclame borden geplaatst ! 

Gepubliceerd door Arne Teunissen op september 29, 2021september 29, 2021 

 

Dinsdag 28 september zijn de billboards weer geplakt en gelijk ook geplaatst in de gehele 

gemeente Aalten ( Dinxperlo, Aalten, Bredevoort, Lintelo, IJzerlo en in de Heurne ) en twee 

stuks in Duitsland. 

 

De laatste jaren wordt dit gedaan door een vast groepje vanuit de maandag-ATB-groep onder 

het genot van koffie met een gebakje. Bij Wim Lammers worden de posters geplakt in een 

gemoedelijke gezellige sfeer. Aangezien het mooi weer was en voor de woensdag regen werd 

voorspeld hebben de heren de borden meteen ook plaatst. 

 

Herman Hesselink, Chris Roeterink, Johan Schuurman, Herman Etten, Han Rutgers en Henk 

Meijer bedankt dat jullie deze taak op jullie hebben willen nemen en in de gemeente een 

goede PR voor onze club hebben gemaakt 



Breedenbroekse bos, want daar ligt op dit moment al voldoende modder die een uitglijder heel 
wel mogelijk maakt. 

 

Kortom, voldoende kleine uitdagingen voor iedereen, ook voor de korte route die zeker voor 

jeugdigen en voor absolute beginners een mooie start kan zijn om de ATB-sport te leren 

kennen. 

 

Groep 5 gestart op zaterdag 16 oktober 

2021 Gepubliceerd door Toerder1951 op oktober 16, 

2021 

Op initiatief van het bestuur is nu gestart met een fietsgroep, die we voor het gemak maar 

Groep 5 noemen. Het blijkt dat er fietsers afhaken omdat het tempo te hoog ligt en/of de 

afstand te lang is. Na een oproep van Vincent op de WTC – app gingen vandaag 5 fietsers op 

pad, daaronder Sjaak G. Verder naast Vincent Wim L, Han, Herman E. Dus de eerste prille 

schreden zijn gezet en de opzet kan geslaagd worden genoemd. Gekozen werd voor de route 

van de avond-voorjaarstocht door het Woold. Koffie bij Berenschot. Tijdens de tocht brak de 

herfstzon door waardoor de natuur door de vele herfstkleuren steeds fraaier werd en er volop 

werd genoten. Mooie middag in een gezellige sfeer met een tempo dat niet hoger lag dan 25 

km/ uur. Een initiatief dat opvolging verdient waardoor ook bij minder getrainden en ouderen 

het plezier in onze mooie fietssport op peil blijft. Blijf de voortgang volgen via de app. 

 
ATB op maandag 25 oktober 2021Gepubliceerd door Henk Meijer op oktober 25, 

2021oktober 25, 2021 

 

Misschien lijkt het soms wat stil in onze WTC , maar schijn bedriegt. Vandaag, een 

gewone maandag eind oktober, was er weer een flinke groep van twaalf ATB-ers paraat 

bij de bank om 13 uur. 

 

De groep werd gemonsterd en daarna gesplitst, 5 snelle jongens en 7 wat minder snelle 

jongens. Als gezamenlijke pauzeplek werd Zieuwent vastgelegd. 

 

De groep van 7 ging via de Vennebulten, even een extra rondje over het motorcrosscircuit , 

een oversteek bij de Radstaak en daarna door richting Zieuwent waar de goed onderhouden 

kerkenpaden een lust waren om te fietsen. Ruim voor Zieuwent werd de groep van 7 

ingehaald door de snelle jongens die bij ons bleven tot aan de pauzeplek, Sportspalace Sourcy 

Center Zieuwent. Er waren toen al bijna 40 km. afgelegd door de groep van 7, de snellen 

hadden nog meer kilometers gemaakt. 
 

Bij het sportpalace werden we zoals het hoort netjes gecontroleerd op onze corona- 

vaccinaties. 

In dit altijd wat donkere sportcentrum (zie foto) werd er ruim de tijd genomen voor de koffie 

en/of cola. 

De start na deze pauze verliep niet voor iedereen even voorspoedig, schrijver dezes kampte 

(de zoveelste keer in 2 maanden) met een lekke achterband en ook de reserveband bleek lek, 

dus tijd voor een belletje naar huis met verzoek opgehaald te worden. Dit lukte en de fiets 

ging naar Takke want waarom zo vaak ….. 

Hoe het de rest is vergaan ? Ongetwijfeld goed want niets meer van gehoord. 
 



Oproep aan allen: komt eens mee fietsen, elke maandag om 13 uur ATB , en het hoeft niet 

altijd snel te gaan, meedoen en wat tijd voor elkaar in de pauze is net zo belangrijk als het 

fietsen. 

 

Nieuws uit het bestuur 
Gepubliceerd door Arne Teunissen op oktober 3, 2021 

Vanuit het bestuur: 

Bestuursvergadering: 27 september 

Harm Takke ATB tocht 

De voorbereidingen zijn in volle gang en verlopen conform het draaiboek. Dit 

jaar gaan we starten bij “Het Blauwe Meer”. Een mooie locatie, waar volop 

ruimte is om te parkeren. Ook ivm de nog geldende corona regels is deze 

ruimte prettig. 

Evaluatie Clubmeerdaagse 

De clubmeerdaagse is zeer naar wens verlopen. Het allerbelangrijkste is dat er 

geen ongelukken gebeurd zijn; alle 28 deelnemers zijn veilig weer thuis 

gekomen. Vincent had prachtige routes gemaakt, al waren de klimmen soms 

net zwaar genoeg. De hotelkamers waren spiksplinter nieuw en zagen er keurig 

uit. Het eten was prima en ruim voldoende. Wat het bestuur betreft gaan we 

volgend jaar weer naar dit hotel. 

Actuele informatie op de website 

De website wordt niet meer zoveel bekeken als dat in het verleden gebeurde. 

Binnen het bestuur hebben we daarom afgesproken dat we weer meer via de 

website gaan communiceren; al is het alleen al de leden te stimuleren om vaker 

te gaan kijken. Het clubkampioenschap wordt vaker bijgewerkt en ook zal de 

voorzitter na elke bestuursvergadering kort weergeven wat besproken is in het 

bestuur. 

WBTR = Wet Bestuur Toezicht Rechtpersonen 

We proberen zoveel mogelijk te werken volgens deze nieuwe wet. 

https://www.wtcdinxperlo.nl/author/website-beheerder/


• Dagelijks bestuur ondertekent de notulen van 

de bestuursvergadering. 

• Beslissingen over financiële zaken worden nooit 

door één bestuurslid alleen genomen. 

• We hebben geen artikelen in de statuten staan, 

waarin wordt beschreven dat één enkel 

bestuurslid (in sommige situaties) meer 

stemrecht heeft dan een ander bestuurslid. 

• Statuten wijzigen door de notaris is ons inziens 

dan ook eerst nog niet nodig. 

• In Dinxperlo gaan verschillende verenigingen 

binnen kort met elkaar in overleg hoe om te 

gaan met de nieuwe wet. 

• Binnen WTC Dinxperlo is Gerben Klein Lebbink 

aanspreekpunt over dit onderwerp. 

Jubileum WTC Dinxperlo 40 jaar 

Volgend jaar bestaat WTC Dinxperlo 40 jaar. We willen dit heugelijke feit graag 

vieren met onze leden. We stellen een commissie in, die dit gaat organiseren. 

Binnenkort zullen we een aantal leden vragen hier aan mee te werken. 

Aanspreekpunt binnen het bestuur is Arne Teunissen. 

Nieuw bestuurslid 

Volgende voorjaarsvergadering is Jaap Snijders aftredend en stelt zich niet 

meer herkiesbaar. We zijn daarom op zoek naar een nieuw bestuurslid. Draag 

je de club een warm hart toe en vind je het leuk dingen te organiseren en ben 

je geïnteresseerd in bestuurswerk, meld je dan bij Gerben Klein Lebbink. 

Uiteraard kun je bij hem ook terecht voor vragen. 

  

Gerben Klein Lebbink 
 

======================================================================== 

 

Zeer geslaagde HARM TAKKE 
VELDTOERTOCHT 



Gepubliceerd door Arne Teunissen op oktober 10, 2021 

Geslaagde Harm Takke ATB tocht: 

 We kunnen terugkijken op een geslaagde tocht. In totaal hebben er 520 betalende 
deelnemers meegedaan. Inclusief de kinderen en WTC leden, schat ik het totaal aantal 
deelnemers op een kleine 600. Een prachtige opkomst dus. 

Over de route hebben we veel positieve reacties gekregen. Blijkbaar was het in 
het Breedenbroekse Bos wel erg modderig en was er soms wat hinder van wandelaars 
op het parcours, maar voor de rest alleen maar complimenten. 

Gelukkig zijn er geen ernstige ongelukken gebeurd en hebben we alleen een paar 
fiets(t)ers op moeten halen met materiaal pech. 

We zijn voor de eerste keer gestart vanaf het “Blauwe Meer”en dat is ons goed 
bevallen. Er is voldoende gelegenheid voor parkeren en ook de ontvangst is goed. Veel 
deelnemers maakten gebruik van de catering. 

Het bestuur wil de vrijwilligers die zich ingezet hebben voor deze tocht alvast hartelijk 
bedanken; met name de leden van de ATB commissie (onder leiding van Tonnie), die er 
al weken druk mee zijn. Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk zo’n ATB tocht te 
organiseren. 

  
============================================================================= 

 

Nieuws van uit het bestuur , 
Bestuursvergadering 25-10-2021 

Gepubliceerd door Arne Teunissen op november 4, 2021 

Vanuit het bestuur: 

Bestuursvergadering 25 oktober 2021 

Harm Takke ATB tocht 

De tocht is uitgebreid geëvalueerd in de bestuursvergadering. Bij deze 

evaluatie zijn ook de reacties van de leden meegenomen. 

https://www.wtcdinxperlo.nl/author/website-beheerder/
https://www.wtcdinxperlo.nl/author/website-beheerder/


Wat ging goed: 

• Zeer goede opkomst; mede door goede weer. 

• De aanwijzingen van Alex die fietsers kregen om 

een technisch stukje te fietsen. 

• Langs mooie trekkers fietsen wordt positief 

ervaren. 

Wat kan beter: 

• Er zijn wat opmerkingen gemaakt over de 

reclameborden. Te veel tekst, te veel sponsors, 

locaties van de borden, enz. Binnen het bestuur 

is er discussie geweest of het werk van de 

borden wel opweegt tegen het effect. We 

besluiten daarom de volgende keer geen 

borden meer te plaatsten en meer in te zetten 

op social media reclame en flyeren. 

• Startlocatie Blauwe meer is prima, maar nu 

waren de eerste en laatste km’s te veel over 

asfalt. Bestuur erkent dit probleem maar kon, 

ivm de vergunningen, de routes niet meer 

aanpassen. Voor volgend jaar uiteraard wel. 

• Zorg dat op alle pauzeplekken een EHBO doos is 

en wat spul voor fietsreparaties. 

• Vergeet niet de kinderen op de foto te zetten. 

Een mooie herinnering voor deelname aan de 

tocht meegeven is ook positief. 

• Spuitplek was er niet. Hier blijkt toch behoefte 

aan te zijn. 

Tourkalender en clubkampioen 

Het seizoen zit er bijna op. Na 1 november zijn er op zaterdag geen punten 

meer te verdienen. De laatste punten worden uitgedeeld tijdens de 

oliebollentocht. De huldiging van de clubkampioen is tijdens de 

ledenvergadering in het voorjaar van 2022. 

 

 



 WBTR 

WTC Dinxperlo gaat t.a.v. deze materie samenwerken met Tennisvereniging de 

Rietstap, Biljartvereniging Vriendenkring en Biljartvereniging Ons Huis. Er is een 

eerste bijeenkomst geweest. 

Nieuw bestuurslid 

Er zijn een aantal leden benaderd, maar dit heeft helaas nog niet tot resultaat 

geleid. Daarom nogmaals een oproep aan potentiële bestuursleden. Draag je 

de club een warm hart toe en vind je het leuk dingen te organiseren en ben je 

geïnteresseerd in bestuurswerk, meld je dan bij Gerben Klein Lebbink. 

Uiteraard kun je bij hem ook terecht voor vragen. 



3de tocht fietsgroep 4 

Gepubliceerd door Arne Teunissen op november 5, 2021 

 

Woensdag 3 november is groep 4 alweer voor de derde keer op pad geweest. 

 

Het weer was droog en de meeste wegen waren ook primaopgedroogd. Omstandigheden voor 

een mooie tocht. Via een kleine omweg, om te informeren bij een lid of hij alsnog mee wilde 

rijden, vertrokken richting Brünen. De heuvels rondom Brünen werden met veel 

belangstelling van een afstand bekeken en zodoende kwamen we vrij eenvoudig 

bijHagemanns Hofcafe aan om koffie te gaan drinken. Na de kleine pauze via Blumenkamp 

en richting Haldern naar Dinxperlo terug gereden. In Werth ging Erik R zijn eigen weg naar 

huis en na een kleine 70 km en prima gefietst weer terug in Dinxperlo. Dank aan Henk M, 

Herman E, Erik R en Vincent L voor een mooie herfst fietstocht. 

 

Voor een volgende tocht van groep 4, lees de mail en/of de leden-app voor informatie zodat 

we misschien met een grotere groep kunnen gaan. 

 

Vernieuwde ATB route Winterswijk op 17 

nov. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V.l.n.r. Hans te Br., Willie, B., Henk M., Bart B., Herman H., Herman E., Henk W.veld., 

Chris R., Johan Sch., Han R. 



Gepubliceerd door Henk Meijer op november 17, 2021november 17, 2021 

 

Bijna elk jaar gaat er wel een groep ATB-ers een dagje op pad om elders een uitgezette route 

te fietsen, vaak een initiatief van Han R. De route van Haaksbergen kwam al een paar keer 

aan bod, Lochem, Markelo en Rijssen zijn ook al aan de beurt geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag stond de vernieuwde MTB route van Winterswijk, 39 km. , op het programma. Om 

10 uur vertrokken 9 ATB-ers met de fiets richting Winterswijk. Via geasfalteerde wegen , o.a. 

door de Haart, zijn we naar ons eerst doel gefietst, een pauze bij het bekende café den Tappen 

in Miste ; hier ga je dertig jaar terug in de tijd, niks moderne kleuren, niks hippe stoelen, niks 

glitter en glans, maar gewoon zoals een ouderwets café moet zijn, bruine stoelen, bruine tafels 

en zowaar nog een jukebox (die het overigens niet deed). Een tiende fietser sloot zich daar bij 

ons aan (was met de auto gekomen). 

 

Na de uitgebreide koffie was het 1,5 km. naar de route, bij de Veldhorstweg aan de 

Misterstraat kwamen we op de route en daar werd de groep gesplitst, 6 man met wat meer 

power in de benen, 4 man die het rustiger aan wilden doen. Het begon toen, half twaalf, net 

iets te sputteren , maar eigenlijk stelde het niet zo veel voor en een half uur later viel er geen 

regen meer. 

 

Over de route : niet veel asfalt, mooi aangelegde singletracks, en soms dwars door de bossen. 
In de plaats Winterswijk kom je niet, de route gaat als een cirkel rondom het dorp heen. 

 

De nieuwe singletracks in en bij het Rommelgebergte lagen er geweldig bij. Natuurlijk wel 

uitkijken want de bomen gaan niet aan de kant, maar fantastisch om te fietsen. Later in de 

route nog drie of vier behoorlijk diepe afdalingen en dus ook weer stijgingen aan de andere 

kant , in onze kleine groep van vier durfde niet iedereen dat aan, maar met de fiets aan de 

hand kom je er ook wel. 

 

Voor ons bijna aan het eind van de route (nog 4 km.) zat de voormalige vuilstortbult in het 

parcours, van beide groepen heeft ook hier niet iedereen dat hele stuk meegenomen, maar er 

was een uitwijkmogelijkheid dus het kwam goed. 



 

Horeca onderweg is er niet veel, of niet geopend. Berentschots watermolen zit precies in de 

route maar was , in elk geval vandaag, gesloten. 

 

Het eindpunt was weer café den Tappen , de snelle groep zat er al (een half uurtje?) aan de 

koffie , de groep van vier sloot aan . Zoals van te voren ingepland vertrokken we om drie uur, 

als hele groep, weer richting Dinxperlo, deze keer werden ook nog wat zandpaden 

meegenomen. Om 16 uur weer terug in Dinxperlo, precies de tijd dat we hadden gereserveerd 

bij Ristorante de Markt. Uiteraard een drankje maar zeker ook een hapje, immers daar was de 

hele dag nog geen gelegenheid voor geweest. 

 

Fijne fietsdag, geen ongelukken, mooi parcours, ondanks iets regen viel het weer nog mee 

(hoe mooi zal deze route zijn als het een zonnige dag is !) en zeker niet onbelangrijk een 

gezellige groep. 


