
De kop is d’r af- Een sportief begin van 

2019 

Gepubliceerd door Henk Meijer op januari 2, 2019 

Toch een tegenvallend aantal WTC-ers om 13 uur bij de Rabo-bank :  4 racers (Hans te B., 

Jozef, Leo, Wim Kra.) en drie keer Henk met de ATB (W.dorp, W.veld, M.) Blijkbaar wordt 

door velen de tweede nieuwjaarsdag nog als een “uitbuikdag” beschouwd. Over het weer viel 

niet te klagen: gestart met wat zon, na een uurtje een heel voorzichtig begin van iets 

regen/hagel maar daarna toch weer een voorzichtig zonnetje. Mijn twee collega ATB-ers 

hielden terdege rekening met mijn trainingsachterstand en oplopend gewicht t.g.v. vakantie en 

feestdagen. Het was wat moeilijk vanmiddag om een horecagelegenheid te vinden die 

geopend was , vaak een extra rustdag na de drukke feestdagen denk ik. Na twee vergeefse 

pogingen kwamen we uiteindelijk terecht bij REWE in Anholt waar de Konditorei helemaal 

was vernieuwd en uitgebreid en nu een prima gelegenheid is voor koffie met ….   . 

Uiteindelijk een kleine 50 km. gereden met de ATB en tegen half vijf weer thuis. 

Hectische start 2019 

Gepubliceerd door Wim op januari 6, 2019 

Zo net na oud en nieuw denk je rustig te beginnen met het dagelijkse leven. Inderdaad als 

chauffeur weliswaar elke dag gewerkt maar qua uren was het allemaal te overzien. Alleen 

besloot ik van mijn Cube afscheid te nemen en over te gaan op 2 x 11 schakeling met de 

bijbehorende Merida. De Cube aangeboden op de atb app en op Marktplaats. Vanaf toen 

kwam alles in een versnelling. Woensdagavond werd de fiets opgehaald, donderdag de 

nieuwe besteld die dezelfde middag ergens in het land werd opgehaald. Op vrijdag werd de 

fiets door Harm Takke Tweewielers klaargemaakt en op zaterdag kon ik er mee knallen in 

Heerde. Dit alles dankzij Martijn Takke die wel weet dat ik niet zonder mountainbike kan. 

Super meegedacht en afgehandeld in ieder geval! En dus vertrokken we na een bak koffie bij 

Gerrit naar Heerde. Eerst nog even de klickpedalen op de lichtste stand gedraaid om 

ongevallen te voorkomen. In Heerde koos Alex voor de 60 km en wij, Gerrit, Tjeerd en ik 

voor de 75 km. Volgens de site een echte marathon. De eerste 20 km bestonden uit snelle 

paden door het bos zodat we ondanks een voorzichtige start al een mooi gemiddelde konden 

opbouwen. Na 25 km een snelle pauze en meteen weer door. Amper op gang na 13 km alweer 

een pauze die we unaniem overgeslagen hebben. Inmiddels hadden we en kregen we meer 

hoogtemeters voor onze kiezen. Gerrit die meestal op dit soort terrein de mindere is had goed 

getraind in het Montferland en tijdens de spinningsessies wat resulteerde in een superieure 

klimgeit. Op een lange helling knalt hij naar boven terwijl voor mij Tjeerd bijna stil valt. 

Maar niet alleen Tjeerd. Ook ik moet het tempo van Tjeerd aanhouden en heb geen antwoord 

op de kracht van Gerrit. Dan een 3e pauze. We drinken weer wat en komen er achter dat we er 

te vroeg stonden. En inderdaad stonden 100 mtr terug de pijlen de andere kant op maar we 

hadden dorst. Dus…….toch maar de extra lus en na 10 minuten inderdaad weer de pauze. Nu 

rijden we door en volgens de ingezetenen is het nog 14 km. Ik doe mijn best om het tempo 

hoog te houden maar het beste is er wel af. Na 76 km zijn we terug en gelukkig geeft ook 

Gerrit toe dat hij moe is. Pfffffffffff………Nog een balletje met brood en een colaatje en we 

gaan weer naar huis. Mooie omgeving daar bij Heerde. Voor herhaling vatbaar in ieder 
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geval.  Dan een avond met de nodige drank en ik besluit geen wekker te zetten. Toch mooi op 

tijd wakker en ik geef gehoor aan de app info van mijn Olde Gruupken voor een 

nieuwjaarskalman ritje naar Rhede. Het tempo is nog best redelijk en ook nu trappen we een 

dikke 60 km bij elkaar. En de Merida Big Nine XT? Alles prima overleeft. Heerlijke 

zithouding, lekker geschakeld en inmiddels weer schoon voor de volgende rit. Groet, Wim 

Archief verhalen 

Gepubliceerd door Henry op januari 14, 2019 

Hoi, 

Alle verhalen ooit geschreven op de oude site heb ik gebundeld en deze staan allemaal op de 

Sportac site.zie: http://www.sportac.nl/wtc-leden/leden-verslagen/ 

De verhalen kan men lezen door gewoon in te loggen met de “oude” gebruikersnaam en het 

wachtwoord wat men destijds gebruikte voor de Sportac site. Vergeten: gewoon even vragen. 

Ik heb een PDF bestand van verhalen, van geloof ik november 2016 t/m december 2018, naar 

bestuur gestuurd. Misschien wil men deze zelf op de site plaatsen. 

Gr Henry 

 

Inspectie ijsbaan Aalten 

Gepubliceerd door Henk Meijer op januari 21, 2019 

Met twee ijsmeesters van ’t Boesveld in onze gelederen – Herman H. 

en Henk W.dorp.- konden we het natuurlijk niet laten om even bij de nieuwe ijsbaan op 

sportpark Zuid in Aalten langs te rijden. Een korte inspectie leerde dat de ijsvloer er mooi bij 

lag, en volgens de ook aanwezige Aaltense ijsmeester lag er op sommige delen 5 en andere 

delen 3 cm. ijs. Met de ondervloer van asfalt voldoende reden om vanavond de baan voor het 

publiek te openen. Onze ijsmeesters hadden nog wel wat twijfels (immers op ’t Boesveld lag 

al overal minimaal 5 cm. ) , met name de vraag of je dan in een avond de baan niet stuk 

rijdt.  Maar voor Aalten toch mooi om meteen in het eerste jaar de baan te kunnen openen. En 

ja , we hebben ook nog gefietst, een pauze in Bredevoort en weer terug via de Heurne, na een 

kleine 50 km. ATB weer thuis. (Herman, Han, 2x Henk [W.dorp en M.] ) 
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ATB Tocht van 6-2-2019 

Gepubliceerd door Toerder1951 op februari 6, 2019 

Was het omdat buienradar niet erg positief was over het weer van woensdagmiddag 6-2-

2019? In elk geval was het aantal deelnemers vandaag beperkt. Jan Roes en Niels van Langen 

op de race, Henk Westerveld, Wim Somsen en Han Rutgers op de MB. Wim Somsen om uit 

te fietsen (denk ik) van zijn formidabele 41e plaats op de Weissensee. Gefeliciteerd. Omdat 

de weergoden zich zouden melden om 16.00 uur besloten we geen koffie te drinken, zodat we 

voor de buien thuis zouden zijn. Henk Westerveld maakte er een fraaie route van via de 

Heurne, Stiezer, Loohuisbos, Bredevoort. De niet-koffie afspraak werd in goed overleg 

geannuleerd, zodat we een korte stop hadden in het inmiddels bekende verzorgingshuis met 

de heerlijke cake en de alarmknop op de stamtafel (niet op slaan!!). Vervolgens terug langs 

het water, Vennebulten. Lintel. Han als groot liefhebber van een lekker modderpad kon de 

verleiding niet weerstaan, hierin te vallen, zonder erg (Vlaamse uitdrukking) trouwens. De 

laatste 10 km met een oersterke Wim op kop. Na ca. 60 km weer thuis, de knollen behoorlijk 

op. Maar een prachtige (trainings)middag gehad. 

 

verkenning 70km route voorjaarstocht 

Gepubliceerd door Arne Teunissen op februari 10, 2019 

Afgelopen zaterdag stond voor de voorjaarstocht commissie  het  verkennen van de 70 km 

route op het programma . Op deze winderige dag  verzamelden wij ons om 13 uur bij de bank 

en sloten alle aanwezigen bij ons aan zodat we een mooie groep van 14 fietsers hadden op de 

atb en racefiets. 

De eerste 2 km hadden we het mooi makkelijk om de route te volgen Henk M had deze 

namelijk uitgepijld met diverse aangepaste pijlen zodat we dit met de pauze  konden 

bespreken wat de beste oplossing is om deze aan te passen. 

 

De route ligt er voor 85% mooi bij met een paar kleine aanpassingen (slecht wegdek, 

zandweg) hebben we de eerste stap gezet om voor 26 mei een mooie tocht voor de deelnemers 

neer te zetten. 

Als we de overige routes gaan verkennen zullen we dat t.z.t laten weten zodat we dit ook weer 

in een mooie groep kunnen doen. 
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Lochemse Bergtocht van 27 februari 2019 

Gepubliceerd door Toerder1951 op februari 20, 2019 

Deze ATB tocht in een fantastische omgeving staat voor volgende woensdag 27-2 op de 
toerkalender. Helaas zijn er nog geen punten voor het clubkampioenschap te verdienen, dus we 
zien het als een prettige training voor het komende toerseizoen. En de weersverwachtingen voor 
die dag zijn goed. 

Enkele kenmerken: starttijd 08.30 – 10.00 uur. Startlocatie: Koopsdijk 1b, Lochem. Fiets afspuiten 
kan, scan en go, fietsenstalling, gepijlde route. De kosten zijn voor een NTFU-lid 4,00 p.p.  We 
vertrekken om 08.00 uur vanaf de bank.  Aanvullende info op de website van LWC de Paaschberg. 

Er gaat al een groepje ATB’ers van Groep 4. Maar iedereen is welkom.  Onze fietsen kunnen 

waarschijnlijk op een gemakkelijke manier worden meegenomen in bestelwagens. Han zal 

e.e.a. coördineren. Graag opgeven per mail of app met vermelding of je een auto ter 

beschikking hebt en enkele fietsen kunt meenemen. 

openingsrit zaterdag 2 maart 2019 

Gepubliceerd door Arne Teunissen op februari 26, 2019februari 26, 2019 

 Bergh in het Zadel 2019  Bericht van Manon. 

In mei 2019 ga ik mijn grote hobby fietsen, koppelen aan een goed doel: 

Geld inzamelen voor de kankerbestrijding! 

Tijdens mijn dagelijkse werk als fysiotherapeute, kom ik veelvuldig in aanraking met 

kankerpatiënten. Ook in mijn privé leven word ik er helaas mee geconfronteerd. Eén van mijn 

fietsmannen en tevens oud-BerghinhetZadel renner ,Theo Scholten, is bijna 2 jaar geleden in 

een tijdsbestek van 6 weken overleden, ook een aantal ouders en zus van goede vrienden en 

collega’s zijn aan de gevolgen van kanker overleden en ongeveer 2 jaar geleden heeft mijn 

vader te horen gekregen dat hij een niet te genezen vorm van prostaatkanker heeft. Hij wordt 

hier momenteel voor behandeld met als doel levensverlenging en behoud van kwaliteit van 

leven, maar uiteindelijk zal hij dus ook aan de gevolgen hiervan overlijden. 

Tegenwoordig weten en kunnen artsen al veel, maar geld voor verder onderzoek om deze 

verschrikkelijke ziekte te lijf te gaan, blijft broodnodig! En daar wil ik heel graag mijn 

sportieve steentje aan bijdragen! 

Bergh in het Zadel organiseert 1x per 4 jaar een sportieve sponsorfietstocht om geld in te 

zamelen voor kankeronderzoek. Dat is telkens een door het KWF goedgekeurd 

onderzoeksproject. 

Het project 2019 is: Therapie-resistente acute leukemie bij kinderen. 

Van 24 mei 2019 – 1 juni 2019 fiets ik met een grote groep renners, 1282 kilometer en 11.734 

hoogtemeters vanuit ’s-Heerenberg naar Leipzig en weer terug. 

Als clubkampioen 2018 open ik het wegseizoen 2019 traditioneel als toerleider. Dit jaar 

heeft de tocht als titel: Bergh in het Zadel 2019. Vind je dit net als ik een geweldig doel, 

dan kun je tijdens de koffiepauze een gift doen. 

Ik voel me bevoorrecht dat ik gezond ben en dat ik in mei 2019 mee mag rijden en zodoende 

een mooi bedrag voor de strijd tegen kanker op kan halen! 
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Openingstocht 

Gepubliceerd door Jaap-snijders op februari 26, 2019februari 26, 2019 

Beste Leden, 

Aanstaande zaterdag 2 maart staat de openingstocht weer op de kalender. 

Om het ook voor mensen die deze winter wat minder getraind hebben aantrekkelijk te maken 

wil ik graag met hen een route van zo’n 70/75 km fietsen. koffie zal dan wel een andere 

locatie worden dan die van de mensen die de gebruikelijke ronde van 100 km fietsen (zou 

mooi zijn als zij bij onze sponsor in Sonsbeck koffie gaan drinken;) 

Tot zaterdag! 

Jaap Snijders 

Lochemsebergtocht MTB op 27 februari 

2019 

Gepubliceerd door Henk Meijer op februari 27, 2019 

Door de organisatie, wielerclub de Paaschberg uit Lochem, werd deze tocht als volgt 

aangekondigd : 

In 2019 valt hij op woensdag 27 februari 2019, vanaf 8:30h   Midden in de 

voorjaarsvakantie rijd je uitgepijlde routes over de Lochemse heuvels en door het 

natuurgebied tussen Lochem en Zutphen, het Grote Veld. Dit is een kleinschalig 

georganiseerde tocht met een schitterend parcours.  

Met deze aankondiging is niets te veel gezegd. En daarnaast nog een onwaarschijnlijk hoge 

temperatuur voor deze datum , althans in de loop van de dag, boven de 15 graden. Deze dag 

kon niet meer stuk. 

7 WTC-leden op pad, André , nog in de bloei van zijn wielerleven, had na goed overleg 

besloten de 90 km. te fietsen en daarna nog weer naar huis te fietsen, de rest koos voor de 50 

km. “De rest” splitste zich nog in een groep van twee en een groep van vier. 

Mooie route, prima uitgepijld, de hoogste moelijkheidsgraad zat duidelijk in het tweede deel 

waar het inderdaad wel veel stukken klimmen en dalen was en goed uitkijken ook nodig was. 

Gelukkig allemaal zonder ongelukken aan de finish gekomen waar we nog net André troffen 

die zijn 90 km. had volgemaakt (in dezelfde tijd dat wij er 45 reden, maar hem kennende zal 

hij niet de lange pauze hebben genomen die wij wel namen). Een mooie fietsdag. 

De deelnemers: André , Han, Jan Bu., Chris R. en Chris K., Johan Sch.  en Henk M. 
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Groep 4 rijdt met ingang van 1 maart met 

de ATB en de Racefiets 

Gepubliceerd door Toerder1951 op februari 27, 2019 

Zoals reeds vermeld in de ledenvergadering gaat Groep 4 met ingang van 1 maart afwisselend 

met de ATB en de Racefiets. 

Wat houdt dit in: Elke maandag vanaf 13.00 uur gaan we met de ATB voor een tocht van ca. 

55 km, inclusief koffie. Meestal zijn we terug om ca. 17.00 uur. Elke woensdag gaan we 

traditiegetrouw vanaf 13.00 uur met de Racefiets. Dan kunnen we separaat fietsen of we 

sluiten ons aan bij een andere groep, afhankelijk van de snelheid en de afstand. 

Dit schema houden we aan tot ca. eind oktober, maar dat zien we dan wel weer. 

 

Openingsrit 

Gepubliceerd door Toerder1951 op maart 3, 2019maart 3, 2019 

Een goed initiatief om voor hen, die deze winter minder of anders hebben getraind, op zaterdag 2 

maart het aantal km´s tijdens de Openingsrit te beperken. Nicole en Jaap S. gingen voor op een nieuwe 

kortere route van de Voorjaarstocht (voorheen Romeinentocht)die nu in mei wordt gehouden (zie 

kalender). Prachtige route over Dingden, de heuvels aldaar, Voshoevel. WTC trakteerde op Kaffee und 

Kuchen in Marienthal, bekend van de Kulturabende. Wim Lieverdink op het tweede kopje ivm zijn 

recente verjaardag. Van harte en nog vele jaren. Aan tafel o.a. de Duitse omgangsvormen aan de orde 

gesteld zoals wanneer Du und Sie en wanneer is het Frau zus en zo. Grappig. Terug over Krommert, 

Krechting, Werth. Thuis na ca. 85 km, mooie en gezellige middag die bijna droog bleef op wat 

gespetter na. Mooie groep: Ingrid, Nicole, Henk M., Wim L´dink, Henk W´´dorp, Jaap S. en Han. Alle 

zeven deelnemers staan ex-aequo bovenaan in het tussenklassement van het clubkampioenschap 2019. 

 

 Zwemfietsend naar de overkant ? 

Gepubliceerd door Henk Meijer op maart 20, 2019 

Een grote groep 3-4 , Ingrid met haar mooie nieuwe fiets (merk Liv ) en nog 15 mannen. 

Lichte tegenwind vanuit zuid-west daarom koers gezet naar Tolkamer, route geadviseerd door 

Chris R.  Tot de pauze in Tolkamer geen bijzonderheden.  Daarna was het plan langs de 

Bijland en dan achter naar Herwen. De waterstand is de Rijn was al hoog en ook de dode 

Rijnarmen waren goed gevuld, te goed naar even later bleek want onze weg stond op een 

lager stuk helemaal onder water. Theo K., waarschijnlijk de enige in onze groep met een 

zwemdiploma, dacht dat het wel kon maar keerde halfweg terug met toch wel natte voeten en 

omdat de groep het wel eens was: dit doen we niet ! 
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De weg terug en met een omweg naar Herwen en Aerdt was langer dan gedacht zodat we 

uiteindelijk na ruim 96 km (Strava) pas tegen half zes weer thuis waren. Toch een afstand zo 

in het begin van het seizoen waar groep 3-4 best tevreden mee kan zijn. 

 

 

 

 

ATB Dagtocht van woensdag 27 maart. 

Gepubliceerd door Toerder1951 op maart 20, 2019 

Op 27 maart gaat de ATB groep een eigen tocht rijden vanaf Niedermoermter (overkant van 

de Rijn bij Rees) naar Sonsbeck e.o.  Pauze bij de bekende bakker aldaar. Hans te B. heeft een 

prachtige route uitgewerkt van ca. 65 km met ca. 550 hoogtemeters. Hartelijk dank hiervoor. 

We spraken af dat we die dag vanaf ˮde Bankˮ om 09.30 uur met auto´s vertrekken zodat we 

om ca. 10.00 uur in NIedermoermter zijn. 

De deelnemers tot nu toe zijn: 

Henk W’dorp, Hans te B, Herman E, Henk M, Jan B, Johan Sch, Han R, Henk W’veld  Wim 

L, Chris K, Chris R, Herman H (onder voorbehoud) 

Als een van  jullie ook graag mee wil en geen mail heeft ontvangen, dan verneem ik dit graag. 

Hoe meer zielen hoe meer fietsvreugd. 

De weersvooruitzichten zijn prima, dus ik hoop op een mooie fietsdag. 

Groeten, 

Han 
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José De Cauwer 

Gepubliceerd door Henry op maart 25, 2019 

Donderdag 25 april om 20 uur is José de Cauwer de hoofdgast in het Wielercafé. Door zijn 

ervaringen heeft De Cauwer nooit gebrek aan gesprekstof. Meer info op de sportac site. 

KLIK Hier voor meer info via de sportac site. 

 

ATB Toertocht in het Rheinland van 27 

maart 2019 

Gepubliceerd door Toerder1951 op maart 27, 2019 

Begunstigd door fraai weer gingen op een door-de-weekse woensdag liefst 13 WTC´ers op 

pad voor een prachtige ATB-toertocht door het fraaie Rheinland. Gestart werd er om ca. 10.00 

uur in Niedermoermter aan de overzijde van de Rijn bij Rees. Hans te B. had een prachtige 

route op de GPS gezet. Vanuit Niedermoermter naar de Rijn-dijk, vervolgens  over het 

geweldige glooiende landschap in de regio Xanten. De hellingen met de zandpaden zijn niet 

alleen zwaar, maar er zijn ook veel hordes te nemen in de vorm van omgevallen bomen van 

met name de storm van januari 2018. En niet te vergeten veel wortels die half boven de grond 

uitsteken. In de gehele regio is hieraan nagenoeg niets gedaan. Ze liggen maar te liggen. 

Uiteindelijk pauze met Kaffee und Kuchen bij de sponsor Lensing in Sonsbeck. Gezellig, de 

aardige vrouwelijke bediende deed echt veel moeite om Nederlands te praten. Na de pauze 

terug naar de omgeving Marienbaum. De ATB´s van Herman H.en Hans te B. raakten in 

elkaar verstrengeld bij een steile afdaling met direct daarna een steile klim. Maar het 

ontwarren ging goed. Henk W´veld verloor bij een val zijn zonnebril maar kwam daar pas laat 

achter. De groep was inmiddels opgedeeld in 2 groepen. Goed gedaan. Er was afgesproken 

koffie te drinken bij Haus Nagtigall maar deze bleek gesloten om die tijd (ca. 15.00 uur). 

Daarom naar de auto´s en rijden maar. Dagafsluiting bij Cafe Zur Linde in Vehlingen, vlakbij 

de het ooievaarspaar. Daar de dag geëvalueerd en gefilosofeerd over de volgende dagtrip 

(Markelo?). Thuis om ca. 17.00 uur. Wat een prachtige sportdag. Hans,  hartelijk dank voor 

het uitzetten; autochauffeurs,  bedankt voor het rijden en het vervoer van de ATB´s. . De 

gereden fietsafstand: ca. 65 km, geklommen ca. 588 m. Valpartijen: Een stuk of 6, maar zoals 

de Vlamingen zeggen: zonder erg. De beentjes: vermoeid en gevoelig.  De deelnemers: Henk 

W´dorp, Hans te B., Hermann E., Henk M., Jan B., Johan Sch., Henk W´veld, Wim L´dink, 

Chris K, Chris R., Herman H., Jan R. en Han. 
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Ritje naar het altijd gezellige Vorden 

Gepubliceerd door Henk Meijer op mei 1, 2019 

Niet omdat er vandaag wat bijzonders was maar omdat het al weer even geleden is dat er een 

verslagje werd geschreven nu maar eens weer.  Een grote groep om 13 uur bij de Bank. De als 

groep 2 bekend staande , snelle , groep vertrok eerst, de overige ca. 15 fietsers van zeg maar 

groep 3/4 vertrok daarna. Al snel bleek dat  het tempo niet voor iedereen voor de hele middag 

was vol te houden zodat deze groep werd  gesplitst: de wat snellere groep handhaafde het 

tempo en de rest, 9 man, liet het tempo wat zakken. Deze laatste groep werd ruim voor 

Vorden ingehaald door groep 2, waarschijnlijk hadden die er toen al de nodige extra 

kilometers op zitten.  En wie zaten er uiteindelijk in Vorden al achter de koffie toen wij 

kwamen: de snelle heren van groep 2. Onze pauze duurde wat langer maar uiteindelijk zijn we 

via Keijenborg en zijdelings langs de Slangenburg  weer naar Dinxperlo gefietst.  Thuis na 97 

km. 

Wel nodig deze trainingskilometers want over 2 weken, op 15 mei, wacht al weer “de Hel van 

Twente´, een van de weinige doordeweekse toertochten door het prachtige stukje Nederland 

in het oosten van ons land. De aangewezen toerleider, Jan. B. zal binnenkort over deze tocht 

berichten.  https://www.ruitendrie.nl/evenementen/hel-van-twente/ 

 

Gepubliceerd door Arne Teunissen op mei 2, 2019 

Bericht van Leo naar aanleiding woensdag middag 01-5-2019 

Vanmiddag, 

Ik heb er behoefte aan om het punt waarover vanmiddag commotie ontstond toe te lichten. 

In mijn beleving (en ik ben daarin niet de enige) is het bij onze vereniging mogelijk om in een 

van drie groepen te fietsen. Groep 1, waarin de snelle jongens zich kunnen uitleven met een 

behoorlijke gemiddelde snelheid (toen ik 2 weken geleden een keer met hen meeging zo rond 

de 33 gemiddeld). Dan is er een groep 2 waarbij het gemiddelde een paar kilometer minder is 

en groep 3, die graag rond de 26/27 fietst. 

De laatste tijd is het gebruikelijk geworden dat groep 2 en 3 als één groep vertrekken. Ik heb 

er absoluut geen moeite in om een paar keer per jaar met groep 3 mee te fietsen. Maar in mijn 

ogen moet dit geen uitgangspunt worden. Vandaag stonden er genoeg groep 3 fietsers aan de 

start om een eigen groepje te vormen. Dat zij er voor kiezen om vanaf het begin eerst een 

stukje mee te fietsen vind ik geen probleem. Ik ga er daarbij vanuit dat zij gaandeweg zelf met 

een groepje afhaken. Ik vind niet dat dan iedereen verplicht is om alles bij elkaar te houden. 

Voor een grote groep fietsers houdt dit dan in dat er geen alternatief meer is tussen groep 1 en 

3. Het is dan ook daarom dat wij met een aantal mensen in ons eigen tempo onze tocht hebben 

voortgezet. 

Ik had de indruk dat er zich wat mensen ergerden aan mij (ons), omdat wij ons niet hebben 

aangepast aan de totale groep. Ik vind dat niet nodig. Iedereen moet op zijn/haar niveau bij 

onze vereniging terecht kunnen. 

Met dit bericht maak ik dit onderwerp graag bespreekbaar. 

 

https://www.wtcdinxperlo.nl/author/henk-meijer/
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Clubweekend 

Gepubliceerd door Henry op mei 2, 2019 

Hoi, 

Afgelopen maandag t/m woensdag de route van de clubmeerdaagse gefietst. 

De route van 2018 nu andersom gefietst, heb begrepen van Jaap, die dit jaar de organisatie op 

zich heeft genomen, dat dat ook voor de komende editie gaat gebeuren. ( weet het niet 

helemaal zeker ) Was flink fris, zelfs de laatste dag met handschoenen en muts gefietst. 

Onderweg overigens heel veel goed gemutste jongelui gezien, compleet met kar,muziek en 

heel veel “nat”. 1 mei traditie in Duitsland. Ik zal Jaap wat info doorspelen waar hij misschien 

wat aan heeft voor 14-15-16 juni, de clubmeerdaagse. Heb onderweg wat beelden geschoten 

en deze in een klein videootje gezet. KLIK HIER 

Een wat meer uitgebreid verslag is te vinden op sportac. 

De avond met José de Cauwer was zeer geslaagd. Het loont zeker de moeite om de 

activiteiten van het wielercafé te volgen. Groetjes Henry 

 

Traditional: Hel van Twente 

Gepubliceerd door Toerder1951 op mei 15, 2019 

De Hel van Twente staat al jaren op het toerprogramma. Deze door-de-weekse toertocht door 

het Duitse en Nederlandse deel van de regio Almelo trekt jaarlijks enkele duizenden fietsers. 

De reden zal zijn een prachtige glooiende omgeving, de geweldige organisatie (dit jaar wat 

mij betreft maar een kritisch punt) en niet in het minst als beloning de Hamburger die na de 

tocht gratis wordt verstrekt. Al met al wettigt dit de redelijk hoge inschrijfkosten van 7,00 

Euro per NTFU-lid. Van de WTC deden dit jaar 7 leden mee. Niet al te veel en dat zal komen 

door de midweekse wedstrijd van onze superboeren en wellicht ook omdat de tocht voor 

velen eigenlijk geen verrassingen meer in zich heeft. Dus misschien een beetje hel-moe. Eric 

K en Marcel R reden met de groep mee tot de eerste pauze (na 40 km) en gingen daarna hun 

eigen weg. Eric was van plan om in het kader van zijn Parijs-Brest uitdaging naar huis te 

fietsen en wilde km´s maken. De overigen t.w. Henk M., Henk N, Wim L´dink, Jan B (prima 

toerleider) en Han maakten er een fantastische sportdag van. Fraaie vergezichten, goed 

lopende hellingen, groene bossen en bovendien zon met een stevige bries af en toe tegen maar 

ook in de rug. De Hamburger na de tocht liet zich goed smaken en was meer dan 

verdiend.  Van deze tocht was bovengemiddeld goed: de sportaankleding bij de start met een 

boog en vlaggen en de beveiliging van de fietsen. De bepijling kan iets verbeterd worden: 

Positief: bij elk kruispunt een pijl en ook ter bevestiging na de afslag. Minder: de kleuren van 

de pijlen vallen weg in de natuur (waar kennen we dit van?) en de pijlen staan vaak in het wat 

lange gras. Al met al een prachtige dag maar er kan gecorrespondeerd worden of we gelet op 

de tanende belangstelling volgend jaar weer meedoen. Enkele details: vertrek ca. 09.45 uur, 

terug in Almelo ca. 14.45 uur, 2x uitmuntende verzorging onderweg, gereden afstand: 103 

km. Onderlinge sfeer: voortreffelijk. 

https://www.wtcdinxperlo.nl/author/henry/
https://www.youtube.com/watch?v=NJD9tREuEHM&feature=youtu.be
https://www.wtcdinxperlo.nl/author/toerder1951/


Voorjaarstocht WTC: Dikke Duim 

Gepubliceerd door Henry op mei 16, 2019 

26 mei organiseert de WTC Dinxperlo de voorjaarstocht. 

Heb gisteren de tocht van 135 km gereden en was aangenaam verrast door de prachtige route 

die men heeft neergelegd voor de hopelijk vele deelnemers volgende week zondag de 26-ste 

mei. Dat men de aanbevelingen van vorig jaar ter harte heeft genomen blijkt. De route heeft 

alles wat een fietser zich kan wensen, mooie rustige weggetjes met goed asfalt, ook een aantal 

wegen waar de turbo aangezet kan worden. Dus bij deze een vet compliment richting de 

organisatie. 

Nu maar hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn. 

Aan de route zal het niet liggen: Een dikke aanrader 

Wielercafé 2x 

Gepubliceerd door Henry op juni 12, 2019 

13 juni: Doetinchem Wielercafé “Parijs is nog ver”  over aankomende Tour de France met 

diverse sprekers. 

19 juni: Café “Hemeltje Ulft” Over nieuwe Ronde van Ulft met oa Jelle Nijdam en Henk 

Lubberding. 

Meer info en online reserveren zie: sportac.nl 

Aanrader en bovendien gezellig. 

 

Geslaagd clubweekend naar Werne 14 t/m 

16 juni 2019 

Gepubliceerd door Henk Meijer op juni 16, 2019juni 16, 2019 

Van vrijdag 14 t/m zondag 16 juni vond weer het clubweekend plaats, deze keer voor de 

tweede keer naar Werne( D.)  en weer terug. 

  

Kort verslag dag 1, vrijdag 14 juni. 

Na het verzamelen bij bakker Bors in Suderwick bleken er voor de eerste dag 14 fietsers te 

zijn , waarvan twee dames, voor de heentocht van Dinxperlo naar Werne. De afstand was in 

een gpx-bestand beschikbaar en bedroeg 125 km. Er werd vertrokken om 09.30 uur in twee 

https://www.wtcdinxperlo.nl/author/henry/
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groepen , een snelle groep had het plan om in de buurt van Werne een ommetje te maken 

zodat voor hen de afstand op een 150 km. uit zou komen. De minder snelle groep volgde 

nauwgezet de door Henry uitgezette gpx-route , deze route werd vorig jaar andersom gefietst. 

Veel hoogteverschillen en soms verrassende wegen maar het was voor de meesten goed te 

verteren. En wie er meer moeite mee had: er werd keurig op gewacht. Tegen een uur of 5 was 

de rustiger groep in Werne.  Jan B. , die vanwege een blessure niet het hele weekend kon 

meefietsen, was ondertussen met de bus waarin de bagage al in het hotel aanwezig. Jan 

chapeau voor je bereidheid de bus zowel heen als terug te rijden. Het prima verzorgde diner 

vond plaats in de gezellige hoteltuin. 

Kort verslag dag 2, zaterdag 15 juni. 

Tijdens het prima ontbijt in ons hotel (er was dit jaar gekozen voor een ander 

hotel,                Hotel Am Kloster , en deze keuze werd door iedereen als prima gewaardeerd: 

iets duurder dan vorig jaar maar kwalitatief in alle opzichten een duidelijke verbetering) 

werden op meerdere weerssites de voorspellingen bekeken, het leek wat regenachtig te 

worden. Maar uiteindelijk, na een wat later dan gepland vertrek pas om half elf, gingen de 

verschillende groepen op pad. Ook ingevlogen waren nog 4 leden van de WTC waarvan 3 

alleen deze zaterdag meefietsen en de vierde zaterdag en zondag. Ook Jan B. , de 

weekendchauffeur, fietste deze dag mee.  En het weer: wel in de ochtend een spatje regen, 

soms wat meer, maar uiteindelijk werd het in de middag droog en zonnig. de keuze deze dag 

was uit de volgende afstanden: 115, 145, en 170 km. Een kleine  maar selecte groep (4 heren) 

koos ervoor om rustig de 115 km. te fietsen, een nog selectere groep van 4 heren koos voor de 

afstand van 170 km. en de rest koos voor de 145 km.  De 115 km. groep wilde ook genieten 

van de omgeving, bovendien werd opnieuw een bezoek afgelegd bij een kostersechtpaar waar 

we evenals vorig jaar spontaan werden ontvangen en getrakteerd op Kaffee und Kuchen, en 

natuurlijk inclusief een rondleiding door de kerk. Mede als gevolg van deze lange pauze was 

deze groep pas om 18.15 terug bij het hotel, maar – op drie fietsers na – was de rest ook nog 

niet terug. Tegen 19 uur was iedereen er wel, en daarna een prima diner opnieuw buiten in de 

tuin van het hotel. Het natafelen heeft ook nog wel even geduurd. 

Kort verslag dag 3. 

De laatste dag al weer, wat vroeger ontbijten dan zaterdag om op tijd ( half tien) te kunnen 

vertrekken naar Dinxperlo. Twee routes deze dag, 124 en 165 km.  Met een te verwachten 

tegenwind kracht 3 zou het redelijk pittig kunnen worden. 7 mensen kozen voor de 124 km. 

en de rest, 8 personen, gingen voor de 165 km. Het verschil zat er vooral in dat de langere 

route nog wat meer hoogteverschillen bij Reken en Dingden zou gaan doen. Prima, de 

hoogteverschillen voor de 124 km. waren voor mij in elk geval (meer dan) voldoende, vooral 

bij Reken en omgeving was het hard werken. Maar ook nu weer: de groep wacht of helpt. Na 

een prima pauze in Heiden, bij het restaurant waar de WTC vaker komt, was het nog maar 

ruim 40 km. om weer in Dinxperlo te komen, en dit laatste stuk ging eigenlijk best wel weer 

vlot. Sterke kopmannen vandaag, Frank W. en Henk W.veld. Bijna voortdurend wind op kop 

maar niet versagen. En dan als afsluiting:  een lekker ijsje op het terras bij Claudio in 

Suderwick, dat gaat er altijd in en is een goed moment om nog eens kort het weekend door te 

nemen. 

 

 

https://hotel-am-kloster.de/


 Conclusie: 

Een geslaagd clubweekend met allemaal enthousiaste deelnemers. Natuurlijk was het mooi 

geweest als nog meer leden er bij waren geweest: een mooie kans om kilometers te maken, te 

fietsen in groepen van verschillende sterktes en verschillende afstanden, prima gelegenheid 

om voor, tijdens en ook na het diner het met je medeclubleden eens ergens anders over te 

hebben dan racefietsen.  Volgend jaar er bij ??? 

Gelukkig een hotel waarover iedereen zoals al eerder gezegd erg tevreden was, zowel wat 

betreft de kamers (schoon en ruim en prima badkamer) maar ook het ontbijt en het diner: alles 

prima verzorgd. 

Rest nog enkele mensen te bedanken:  Henry voor het aanleveren van de gpx.routes en nog 

aanvullende opmerkingen, Jan B. voor het rijden in de bagageauto en ook Jaap voor de 

verdere organisatie van dit clubweekend. 

 Dus: zorg dat je er bij bent volgend jaar !! 

 

Geweldige ATB Tocht door Hof van Twente 

e.o. 

Gepubliceerd door Toerder1951 op juni 19, 2019juni 19, 2019 

Na de geslaagde en gezellige clubmeerdaagse stond er al weer een Highlight op het 

programma. Vandaag, woensdag 19 juni, werd een dagje uit naar de werkelijk prachtige 

streek rondom Markelo en Rijssen, de geboortestreek van onze voorzitter. Ondanks volle 

agenda´s en ziekte waren 6 WTC´ers van de partij nl. Wim Kraaijenbrink, Hans te Brinke, 

Henk Westendorp, Henk Meyer, Chris Kuiper en Han. Twee fantastische uitmuntend bepijlde 

vaste ATB-routes waren aan elkaar geknoopt. Voorbeeldig voorbereidend app-overleg leidde 

tot dit resultaat. De routes gaan nagenoeg alleen door bossen en worden gekenmerkt door een 

door heuvel-wasbord (op en neer dus) en scherpe bochten waarvan de randen vaak opgehoogd 

waren. Van groot belang is dat de concentratie wordt vastgehouden. We begonnen de route 

om ca. 10.00 uur. De eerste pauze was in DeKroon te Markelo mede ook om de weergoden de 

gelegenheid te geven hun werk te doen dmv hagel en regen. Daarna knapte het weer weer 

zienderogen op en bleef het een voorrecht deze tocht met heerlijk weer te maken. Tweede 

pauze in ´t Witte Hoes te Rijssen, waar we ons te goed deden aan een eenvoudige doch 

smakelijke maaltijd.  Uiteindelijk terug bij de startlokatie om ca. 17.00 uur. Wat een 

geweldige fietsdag, geen pech, een paar onschuldige valpartijen, mooie groep. Deze tocht 

gaan we beslist dit jaar nog eens doen, bijv. in een dan goudkleurige natuur in september of 

oktober. De afgelegde afstand was ca. 70 km maar door het niet gemakkelijke parcours voelt 

dit langer. Ik hoop dat de volgende keer alle ATB´ers van de partij zijn. Een fantastisch dagje 

uit, een aanrader. 

  

 

https://www.wtcdinxperlo.nl/author/toerder1951/


Van Turkije naar Silvolde, 
verslag Henk Steverink 

Gepubliceerd door Henk Meijer op juli 9, 2019 

Turkije Holland toer 2019. 

Zoals velen van jullie wel weten zijn wij, Angela en Henk, ruim 4 jaar geleden verhuisd 
naar Turkije. 

In eerste instantie waren wij van plan om samen op een tandem naar Turkije te fietsen, 
maar dit bleek voor Angela toch niet haalbaar te zijn. 

Het idee om deze tocht alsnog een keer te maken liet mij echter niet los en na een jaar 
uitstel ivm een acute trombose in mijn linker been , zijn wij op 11 mei vanuit ons dorp 
Aydap in de buurt van Alanya vertrokken. Angela met onze hond Tim per camper. 

We hadden de tocht vooraf grof gepland. Eerst dwars door Turkije dan Griekenland, 
Macedonië, Servië, Hongarije, Oostenrijk, Duitsland en Nederland waar we eerst naar 
mijn dochter in Breda zouden gaan. 

Een week later zouden we de tocht afsluiten in de Achterhoek. 

De eerste twee dagen werden zoals verwacht de lichamelijk zwaarste dagen. 

De eerste begon met ruim 80 km langs de kust en daarna de beklimming van het Taurus 
gebergte. 

In een klein dorpje op 600 meter hoogte had Angela een mooi plekje gevonden om te 
overnachten. 

De volgende dag de rest van de beklimming. Onderweg prachtige uitzichten over de 
bergen. 

Na 50 km klimmen de top op ruim 1800 meter bereikt waar ook nog steeds sneeuw lag. 

Hier zelfs een KOM gescoord omdat nog nooit iemand met Strava hier gefietst had. 

Op de top bij een verkoper van honing maar een paar plastic zakken gevraagd om onder 
mijn shirt te stoppen zodat ik een beetje beschermd was tegen de kou in de afdaling. 

Na het Taurus gebergte begon een relatief vlakke hoogvlakte met veel fruit- en 
notenbomen. 

Na drie zware fietsdagen de eerste rustdagen, net buiten een dorp ,bij de groentetuinen 
van de dorpsbewoners. De tweede ochtend kwam een oud stel weer met de tractor uit 
het dorp en brachten zelfgebakken brood en schapenkaas als ontbijt voor ons mee. 

Gelukkig hadden we nog wat citroenen uit eigen tuin die wij weer uit konden delen. 

https://www.wtcdinxperlo.nl/author/henk-meijer/


Die gastvrijheid hebben we in Turkije meerdere keren ondervonden. 

Turkije is makkelijk te fietsen. Er zijn niet zoveel wegen en je fietst van plaats naar 
plaats. 

Ook varieert het landschap enorm. Dan fiets je tussen uitgebreide landbouwgebieden en 
een dag later waan je je in de alpen of in een ruig berglandschap. 

Omdat er in Turkije nauwelijks campings zijn mag je overal wild kamperen. 

Een keer ,toen we op een verlaten plek in de bergen stonden, werden we s’nachts 
wakker gemaakt door de gendarme. Ze vroegen naar onze paspoorten en 
verblijfsvergunning en gaven ons het advies om toch wat dichter bij een dorp te 
overnachten. 

In het binnenland zie je weinig mensen die met de fiets op vakantie zijn. 

Ik trof in de eerste week een Turkse man en ben een poosje met hem meegefietst. 

Hij had op dertigjarige leeftijd kanker gekregen en deze overwonnen. Sindsdien fietste 
hij door heel Turkije en wist mij ook nog enkele tips te geven over de route die we 
wilden volgen. We hebben samen nog geluncht bij de camper en toen afscheid genomen. 

Na zo’n duizend km zijn we de Dardanellen overgestoken en de reis vervolgd richting 
Griekse grens. 

Bij Ipsala hebben wij Turkije verlaten en zijn voor het eerst op een camping gaan staan 
in Alexandroupolis. In Griekenland nog een dag langs de kust gefietst en toen het 
binnenland in. 

Doordat het Griekse alfabet nogal afwijkt van het onze was het navigeren op 
plaatsnamen al een stuk lastiger dan in Turkije. Met behulp van Google Maps en een accu 
op zonne-energie lukte het toch om elkaar elke avond weer te vinden. 

Nadat we de nacht aan een prachtig meer hadden doorgebracht ging het richting grens 
Macedonië. 

Op de weg naar de grens komt Angela me tegemoet met de mededeling dat haar 
paspoort nog op de camping ligt zo’n 170 km terug op de route. Dus fiets maar achter op 
de camper en het grootste deel van de dag rijdend doorgebracht. s ‘Avonds nog het 
laatste stukje naar de grens gefietst en daar overnacht. 

In Macedonië heeft Angela problemen met haar telefoon en kunnen we elkaar niet 
bereiken. 

Met wat heen en weer gebel met haar provider lukt het toch weer om het contact te 
herstellen. 

Het volgende land op onze tocht is Servië. Hier moeten we via de snelweg de grens 
oversteken. 



De eerste anderhalve dag fiets ik op een prachtige door de EU gesubsidieerde snelweg 
en daarna door kleine dorpen waar de gevolgen van de oorlog nog duidelijk zichtbaar 
zijn. Veel verlaten en deels vervallen huizen en grote kerkhoven met enorme zwarte 
grafstenen. 

Richting Hongarije wordt het landschap vlakker met veel akkervelden en ook in 
Hongarije veel landbouwgebieden en relatief vlakke wegen. 

In Hongarije waren we van plan om enkele dagen aan het Balatonmeer te blijven maar 
onderweg kreeg ik van Angela een telefoontje dat de camping een modderpoel was en 
dat we naar een andere plek moesten zoeken. Kort voor aankomst bij het meer barst er 
een onweersbui los en binnen de kortste keren staat er zoveel water op de weg dat 
fietsen onmogelijk wordt. Angela heeft me toen maar opgepikt en zijn we het binnenland 
ingereden op zoek naar een camping. 

In Oostenrijk overnachten we in de boomgaard bij een boerderij en s’avonds krijgen we 
nog bezoek van twee reeën die tot op 50 meter van de camper komen voordat onze 
hond hen ziet. 

De volgende dag gaan we richting Duitse grens over mooie glooiende wegen. Maar bij 
Linz krijgen we te maken met al heel wat autowegen waar ik dan niet op mag fietsen. In 
Duitsland wordt dat nog meer en moet ik vaak fietspaden volgen die slecht 
bewegwijzerd zijn of zelfs onverhard door bossen lopen. Ook gaan ze de dorpen door en 
schiet het allemaal niet erg op. Toch maar een kaart van Duitsland gekocht maar bij 
Frankfurt gaat het helemaal mis. Als Angela 60 km gereden heeft zit ik al 90 km op de 
fiets. Bij Bonn heb ik besloten om in de camper te stappen tot voorbij de stad om niet 
nog een keer zoveel om te moeten fietsen. 

Na 30 dagen fietsen en ruim 3600 km bereiken we voor het eerst de Nederlandse grens 
en gaan we in Echt op de camping. Zaterdags via België richting Breda. Zo’n 45 km voor 
Breda komt mijn schoonzoon me tegemoet en rijden we het samen naar Breda waar het 
eerste onthaal plaats vindt. De zaterdag daarna fietsen we weer samen maar nu richting 
Achterhoek. Bij de grens in s’Heerenberg worden we door een aantal WTC-leden 
opgewacht en samen rijden we naar Silvolde voor het officiële einde van mijn tocht. Ook 
daar weer een hartelijk welkom door mijn familie .Na 32 dagen fietsen en 3961 km zit de 
Turkije Holland toer erop. 

Bij deze wil ik iedereen bedanken die mij zo’n geweldige intocht hebben bezorgd. 

 
 

Resume van deze tocht. 

Een dag aan het einde verregend. 

Twee halve dagen regenjasje aan. 

Twee keer leeglopende voorband. 

Versleten achterband vervangen. 

3961 km gefietst. 

Ongeveer 31000 hoogtemeters. 

 



Mooie rit van precies 100 km. 
naar Almen 

Gepubliceerd door Henk Meijer op juli 17, 2019 

Op deze mooie woensdagmiddag beloofde Hans te Br. een rustige, voor 
iedereen te volgen rit naar Almen en de afstand zou precies 100 km. zijn. 
Daar hadden 15 man(geen dames vandaag) wel oren naar en zo fietste 
deze groep bij een lichte noordenwind een heel mooi deel van de 
Achterhoek door. Via Heelweg bij Varsseveld , Marienvelde, Ruurlo rechts 
laten liggen, onder Lochem door en daarna de oversteek over het 
Twentekanaal kwamen we uit bij restaurant “de Nieuwe Aanleg”, aan de 
noordkant van het Twentekanaal met een passantenhaven. Mooie zit, naar 
keuze zon of schaduw. Veelal het bekende recept: koffie + cola. 

 

 

Terug direct weer het kanaal over, via Almen, Vorden , de Varsselring en 
Sinderen weer naar Dinxperlo.  Uiteindelijk 1x , na een 75 km., een lekke 
band, verder geen problemen. Ook geen hoogteverschillen die problemen 
gaven (2 x brug over Twentekanaal, 1 x viaduct over de A18). 

En kwamen de beloftes van Hans uit ?  Helemaal: voor de sterke jongens 
was het fietsen met twee vingers in de neus, voor de wat minder 
getalenteerden was het tempo, achter brede ruggen van een voorligger, 
heel fatsoenlijk bij te houden.  En de afstand : bij het oprijden van mijn oprit 
stond mijn teller op 100,1 km. !  Chapeau Hans ! 

 

 

En wie er na een vervelende blessure 
voor het eerst weer bij was: Gerard -en 
probleemloos. En wie er voor het laatst bij 
was: Henk Steverink, binnenkort begint 
weer de terugreis naar Turkije, deze keer 
met de – nieuwe- fiets IN de camper. 
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Overeenkomsten en 
verschillen van de tocht van 

24 juli en van 31 juli 
Gepubliceerd door Toerder1951 op juli 31, 2019 

Eigenlijk was er geen ontkomen aan. Het narijden van de 135 km van de Voorjaarstocht 
en de trainingstocht van 31 juli hadden overeenkomsten maar ook verschillen. De start 
van de 135 km vond plaats vanaf de nieuwe bakker in Suderwick om ca. 08.00 uur. Het 
vroege uur omdat Hiemstra ons een meer dan tropische dag had beloofd met 
temperaturen van tegen de 40 graden. Vanwege de hitte waren er een stuk of drie 
afmeldingen, maar toch gingen die dag 12 WTC´ers op pad. Op 31 juli was de starttijd 
zoals normaal om 13.00 uur, 3 personen vormden een eigen snelle groep terwijl 15 
personen bij droog en goed fietsweer (wat winderig, maar ach) richting Goch togen. In 
Isselburg werden wij getrakteerd op een fikse bui, even schuilen onder het afdak bij een 
metaalbedrijf en verder. In Vehlingen nogmaals een beste bui, maar er werd stoer 
doorgereden. Tussen Millingen en Rees was het bijna droog en het bleef het ook droog. 
De kleding droogde supersnel op. Vorige week geselde de zon de gehele dag de groep. ´s 
Ochtends ging het nog wel, maar tegen de middag werden de omstandigheden zwaarder. 
Maar ja, we willen ons toch een beetje identificeren met de TdF jongens. Het 
fietsersmenu die dag: water, water en nog eens water. Bidon na bidon.  Koffie en 
frisdrank in Klein Reken, door naar Heiden (om Wim L en Chris R op te halen die een 
stukje hadden afgekort), andermaal pauze in Rhede en  tenslotte ijs bij Claudio 
(heeeerlijk). Vandaag ging Wim L in de hoosbui op huus an. Pauze in Nierswalde voor 
het gebruikelijke fietsersmenu (koffie en cola). Beide tochten kenden fraaie routes, er 
werd goed op elkaar gewacht als het tempo wat te hoog was en de sfeer was uitstekend. 
Terug van de 135 km om ca. 15.00 uur en vandaag ca. 17.20 uur na 100 km. Beide 
tochten zijn een herhaling waard. 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

Donderdag 1 aug is Henry Wezenberg vertrokken voor een fietsreis naar Rome . 

Via de site https://www.sportac.nl/rome-gendringen-roermond-etappe-1  kun je de reis 
dagelijks volgen 

 

 

https://www.wtcdinxperlo.nl/author/toerder1951/
https://www.sportac.nl/rome-gendringen-roermond-etappe-1


Reguliere rit naar Tolkamer 

Gepubliceerd door Henk Meijer op augustus 7, 2019 

Groep 3 vertrok met 10 man, na een uur waren er nog 9 over, een bewuste keuze van 
een clublid wegens trainingsachterstand. Een redelijk forse westenwind bracht de 
keuzeroute naar Tolkamer. Langs Emmerich en via Borghees werd de dijk langs de Rijn 
bereikt. Mooi om te fietsen maar niet altijd even gemakkelijk. Maar met een sterke Hans 
te Br. (vanmiddag 100 % kopwerk ) en Jan Roug. kwamen we ter plaatse. Opvallend, in 
onze beleving tenminste, was de uitgebreide horeca aan de Rijn, duidelijk meer dan 
voorheen- en ook goed bezocht vanmiddag. 

Terug natuurlijk eerst door de Bijland, daarna naar Herwen en Elten, en langs Stokkum 
via ’s Heerenberg weer naar huis. Nog voor 17 uur in Dinxperlo na een kleine 90 
km.  Mooie trainingstocht voor de Ronde van de Achterhoek, voor ons op zaterdag 17 
Augustus.  Er zal worden geprobeerd een leuk groepje te maken om de halve tocht, Oost 
danwel West, te gaan fietsen. E.e.a. zal door Han worden gecoordineerd. 

De routes van de toerversie van de Ronde van de Achterhoek zijn HIER te zien. 

Groot peloton naar Vreden 
Gepubliceerd door Henk Meijer op augustus 21, 2019 

De zomer komt weer terug en dat is meteen te merken aan de opkomst vanmiddag:  een 
kleine 30 WTC-ers aanwezig bij de bank.  De grootste groep ( “groep 3 “) bestond uit 
maar liefst 20 man ( Ingrid meegerekend) en zoals gebruikelijk nam Gerard het 
voortouw. Weer terug in de groep waren Willie (na blessureleed opgelopen tijdens de 
Mallorca week, al in April) en ook Jozef na zijn hartproblemen nog maar net vier weken 
geleden. Het is beiden vanmiddag goed afgegaan. Vanwege de grootte van de groep werd 
er voor de veiligheid gesplitst, de afstand tussen de groepen was steeds enkele 
honderden meters. Het gelijkmatige tempo opgelegd voor de pauze door Jan Rou. en 
Gerard bracht eigenlijk niemand in de problemen.  De route vanmiddag was ook weer 
verrassend afwisselend en is niet na te vertellen, wel herinner ik me de passage in Burlo 
(D), een bord Sudlohn , en uiteindelijk kwamen we met de grote groep terecht bij de 
Gaststatte Schwering vlak bij Vreden. De bediening was opvallend vlot en er was volop 
koffie in grote kannen. Een gezellige zit buiten en wat moeilijk om daarna weer op gang 
te komen.  Op de terugweg kwamen we zowaar weer op vertrouwd terrein, Zwillbrock 
werd gepasseerd en daarna via bekende wegen naar  Vragender en naar Dinxperlo.   Het 
was vanmiddag her en der best druk op de secundaire wegen, inhalende auto’s op 
plekken waar dat eigenlijk niet kon. En ook het oversteken van hoofdwegen door onze 
groep verliep niet altijd even soepel. Uiteindelijk na bijna 95 km. even voor half zes weer 
in Dinxperlo.  Fijne fietsmiddag bij mooi weer en weinig wind en ondanks de drukke 
wegen gelukkig geen ongeval of ander leed. 
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Rondje Ahaus 

Gepubliceerd door Twienholts op augustus 25, 2019 

Gisteren stonden we met 1 vrouw en 6 mannen bij de bank voor de tocht naar Ahaus. 
Jaap en Nicole, hadden een uitnodiging op de WTC app geplaatst. Nadat de route op de 
Garmin was geladen vertrokken we met schitterend weer. Jaap had een prachtige route 
uitgestippeld. We hebben van alles gehad, mooi glad asfalt, klinkerwegen en gravel 
paden, maar geen lekke banden. Na 50 km werd de eerste pauze in het plaatsje Ammeloe 
gehouden. Daarna door na Ahaus waar de echte pauze gehouden  Grote glazen bier en 
lekker eten op een mooi terras. Hierna op naar huis, via verkeers luwe wegen en 
prachtige landschappen. Na allemaal ons werk gedaan te hebben, werd er bij Claudio 
nog even na gepraat onder genot van een lekker bakje ijs. Jaap bedankt voor de perfecte 
en zeer mooie route. 

 
 
 
 

 
 

 

Zomerse tocht van zaterdag 24 augustus 2019 

Gepubliceerd door Toerder1951 op augustus 25, 2019 

Voor de zaterdagmiddag van 24 augustus stond weer een toertocht op de kalender. Jan 
Roes noteerde plaatsvervangend de namen van die om welke reden dan ook voor deze 
tocht kozen en niet voor de tocht naar Ahaus. Mijn groep was in eerste instantie 10 
personen groot maar Wim Lieverdink haakte na ca. 45 minuten af. Resteert een groep 
van 9 personen. Toerleider André Harbers was van plan om naar Heiden te gaan maar 
het werd uiteindelijk het mooie dorp Raesfeld met het prachtige kasteel en het fraaie 
park. Mooie wegen die vaak wat glooiend zijn, daar heb ik wat moeite mee en dat zal ook 
wel niet beter worden. Maar in de afdaling aanhaken bij de groep die het even wat 
rustiger aandeed ging goed. Heenweg via Marienthal. De felicitaties waren voor de jarige 
(60 jaar) Alex W. die vanwege dit heuglijke feit de consumpties in de bekende 
lunchroom voor zijn rekening nam.  Terug via Brünen en Bocholt en via een kleine 
omweg (Kreuzkapellenweg) om ca.17.15 uur thuis. Afstand tussen de 95 en 100 km. 
Gemiddelde snelheid ca. 29 km/uur (oef). Heerlijk gesport bij fraai weer. De deelnemers: 
André, Frank Huls, Wim S., Theo K., Jan Roug, Jan Roes, Alex, Peter, Wim L. voor een 

gedeelte en Han. 
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 Nieuw koffieadres? 

Gepubliceerd door Toerder1951 op augustus 28, 2019 

 

Het weer was vanmiddag fantastisch voor een mooie fietstocht. De temperaturen iets 
lager dan de laatste dagen en een verkwikkend windje. Heerlijk. 14 WTC´ers hebben dan 
ook genoten van een fraaie tocht. Via Haldern, over de Rijnbrug bij Rees en vandaar uit 
naar het bekende restaurant in de buurt van Till. Maar dit is tot nader order gesloten. 
Jammer.  Wat zou er aan de hand zijn? Dan maar een eindje verderop naar het 
Landgasthof Westrich niet ver van Huisberden. Wie kent toch al deze restaurants? 
Enkele meevallers: normaal op de woensdag gesloten maar vandaag niet i.v.m. een 
feestje en een voortreffelijk Nederlands sprekende serveerster, die Dinxperlo natuurlijk 
kent van de vrijdagse markt.  Een internationaal getinte zaak want er wordt reclame 
gemaakt met: we speak English, nous parlons Francais en wij spreken Nederlands. 
Prachtig terras in de middle of nowhere. Voor mij volledig nieuw en een herhaling 
waard. Het uitstapje op zaterdag jl. naar Ahaus en de gepubliceerde foto bracht 
menigeen op het idee af te stappen van het normale wielermenu en bestelden een groot 
glas alcoholvrije weizen. Terug via de brug bij Emmerich die volop in de renovatie zit. 
Enkele pijlers geheel ingepakt naar een idee van Christo. In Emmerich een ongelukkige 
valpartij van Willie Baten, zojuist hersteld van een heupblessure en nu een val op deze 
kwetsuur. Maar gelukkig zoals de Vlamingen zeggen: zonder erg. Het was wel schrikken. 
Verder maar weer over Netterden. 17.00 uur thuis. Weer een fraaie route van ca. 85 km. 
Mooi tempo die voor iedereen goed te doen was. 
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WTC1 Trein 

Gepubliceerd door Arne op augustus 29, 2019 

 

 

 

Woensdag 28 aug was het dan eens zover de woensdagavond hoge snelheidstrein ging 
voor het eerst dit jaar onderweg. Helaas was er dit jaar nog niet van gekomen om een 
mooie woensdagavond groep te formeren maar na wat app verkeer stonden er 5 
personen bij de bank.(Wilfred Wijnveen, Alfred Westerveld, Chris Regelink, Niels van 
Langen en Arne Teunissen) 

Met de westenwind werd er gekozen om het bruggenrondje te doen. Eerst naar de brug 
in Emmerich en via de brug in Rees weer terug naar Dinxperlo. Met een gemiddelde 
snelheid van ruim 35 km/u werd er gekoerst en werd er mooi samengewerkt om de 
snelheid hoog te houden. 

 
a.s. woensdag willen we weer gaan 18:30 vertrek bij de bank 
 

 
 
 

 
 

Whatts app leden app 

Gepubliceerd door Arne Teunissen op augustus 31, 2019 

https://www.wtcdinxperlo.nl/author/admin/
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Hallo allen, 

we hebben sinds een paar weken een leden app groep. Zodat we snel iets kunnen 
communiceren naar elkaar. 

Mocht je bij in de groep willen, stuur dan even een bericht naar 06 25 37 93 05 dit is de 
telefoon van de WTC of mail naar info@wtcdinxperlo.nl je telefoon nummer met naam. 

Wel een verzoek om het WTC gerelateerd te houden. 

 Arne 

 
 
 

Mooie verrassingstocht naar de Betuwe 

Gepubliceerd door Toerder1951 op september 15, 2019 

Een mooie groep ging zaterdag 14-9 naar de Markerwaard. Voor hen die om welke 
redenen daaraan niet konden deelnemen was er een schitterend alternatief, nl een rit 
naar de Betuwe. De WTC clubapp is in dit geval ook een perfect hulpmiddel. Liefst 14 
personen lieten zich dit buitenkansje niet ontnemen. Om 09.00 starten bij het 
alternatieve startpunt Bors in Suderwick. Vandaar met prachtig weer naar Zeddam, het 
Montferland, het pontje bij Pannerden, via de rivierdijk naar het Waalterras in Slijk-
Ewijk. Wat is Nederland met al die dijken, de rivieren en de vergezichten prachtig. 
Fantastisch terras met kleine kopjes koffie voor een beste prijs. Het individueel 
afrekenen was niet mogelijk maar toerleider Hans te Brinke regelde het allemaal perfect. 
Na de koffie via Driel, Arnhem naar Bakker Bart in Westervoort. En tja, een grote stad 
houdt altijd op en zorgt vaak voor verwarring. We raakten Jaap S. en Wim te Gr kwijt en 
ook Andre H ging even zijn eigen weg. Gelukkig zagen we elkaar bij de bakker weer 
terug. Jan Roes ging alleen verder omdat hij op tijd thuis wilde zijn. Na de lunch in de 
Westervoortse zon terug naar huis via Lathum, Nieuw Wehl. Complimenten en dank aan 

Hans te Brinke voor de prachtige route, 150 km op de teller en thuis om 16.00 uur. 
Slechts een lekke band van Hans A. Een initiatief als dit schreeuwt om herhaling. 

 

 

ATB groep toert rondje bij Lochem 

https://www.wtcdinxperlo.nl/author/toerder1951/


Gepubliceerd door Henk Meijer op september 23, 2019 

 

 

Op woensdag 18 september, een mooie droge en soms zonnige dag, ging een groep van 
11 WTC leden er met de ATB op uit. Er was een uitgezette tour gevonden die in vier 
lussen was te fietsen vanuit buitencentrum Kerkemeijer bij Borculo. Door de initiator 
Han was geregeld dat de koffie daar al klaar stond. Gezien de grootte van de groep en de 
te verwachten verschillen in ATB- tempo werd gekozen voor een splitsing in twee 
groepen : 6 en 5 personen. Een hartelijk welkom was er voor Frank H. na een langdurige 
afwezigheid wegens ziekte. 

De omgeving was mooi, het parcours was, met uitzondering van de Lochemseberg, niet 
bijzonder uitdagend. Maar naar ik uit de pers begreep wordt hieraan door (vele) 
vrijwilligers gewerkt. Ook de (groene en daardoor wat moeilijk zichtbare) pijlen kunnen 
wel verbeterd worden. 

Maar desondanks was het een prima en gezellige fietsdag. De groep van 5 koos er voor 
om alle vier lussen te fietsen (bijna 90 km.) en een pauze te houden in Gorssel, de groep 
van 6 koos voor drie lussen, pauzeerde in Almen en reed uiteindelijk bijna 70 km.  Bij de 
Lochemseberg, het laatste en zwaarste stuk van de route, haalde de groep van 5 de 
anderen in en werd er samen weer terug gefietst naar Kerkemeijer. 

En wat allemaal ook geregeld was: bij Kerkemeijer konden we van de douches gebruik 
maken bij hun sportcomplex en daarna zoals gebruikelijk weer het aanvullen van vocht 
en calorien. 

Een lang dagje, vertrokken om 09.15 uur en om 18.30 weer thuis, maar absoluut de 
moeite waard. 
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Nieuw profiel : Tonnie Wienholts 

Gepubliceerd door Arne Teunissen op oktober 26, 2019 

Han Rutgers heeft weer een mooi profiel gemaakt van een clublid . Deze keer is het 
Tonnie Wienholts. 

Eerst inloggen , en daarna kunt je het profiel lezen bij “leden”  -> “profiel” 

Gefeliciteerd 

Gepubliceerd door Henry op november 10, 2019 

Mooi artikel. Met een welgemeende  felicitatie richting iedereen en met 
name onze clubleden: Hans en Robin. Klik op de foto voor het artikel. 

 

 

Zo maar een maandag-ATB-rit 
Gepubliceerd door Henk Meijer op november 11, 2019 

Misschien niet bij iedereen bekend, maar elke maandag wordt er door leden van de WTC 
Dinxperlo vanaf de Rabo-bank gestart voor een middag ATB fietsen. Afhankelijk van het 
weer is de groep wat groter of kleiner. De belangstelling hiervoor neemt eigenlijk nog 
steeds toe, ook vandaag weer een redelijke grote groep van 11 mannen. Vanwege het 
verschil in fietscapaciteiten werd, zoals vaker , ook nu meteen gesplitst in een groep 
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“rustig an” van 5 mannen en een groep “wat sneller” van 6 man.  Met de afspraak van 
een gezamenlijke pauze bij van der Eem in Terborg.  De groep “rustig an” fietste via de 
Regniet en door het gebied `Hardenberg`  en Engbergen naar Terborg. De groep “sneller” 
was er nog niet maar arriveerde 5 minuten later ook. 

De pauze is een belangrijk onderdeel van een fietsmiddag en als er dan ook recent 
weer iemand jarig is geweest ( 71 geworden) dan is het extra feest. 

 

 

Na de pauze werd de groep weer gesplitst en elke groep koos zijn eigen route. Het weer 
werd wat onaangenamer, lichte regenval en koude (tegen)wind , voldoende redenen om 
de kortste weg naar huis te nemen. Overigens was het in het Idinkbos best weer 
aangenaam, beschutting maakt veel goed. En, wat regen en wat tegenwind hoort 
natuurlijk ook wel een beetje bij het ATB-fietsen. 

De groep “rustig an” was na een kleine 45 km. al om kwart over vier thuis, het was nog 
niet donker maar dat zou niet lang meer duren. 

Heb je ook zin om eens, of vaker, met deze groep met je ATB mee te fietsen, je bent van 
harte welkom op de maandagmiddag om 13 uur.  Vanaf oktober wordt er ook op 
woensdag vanaf 13 uur met de ATB gefietst. 

P.S.  Op woensdag 13 november 2019 is er een dagtocht uitgezet voor ATB door 
Erik Rijks. Verzamelen bij de bakker waarschijnlijk om half tien, fietsen om 10 
uur. Op dit moment hebben zich 13 mensen opgegeven. Wil je ook mee: neem dan 
even contact op met Han Rutgers. 

 

Dagje uit met de ATB-groep. 

Gepubliceerd door Henk Meijer op december 2, 2019 

’t Was nog wel wat koud vanochtend om 09.30 uur, maar afspraak = afspraak en de ATB-
groep had een dagrit gepland voor vandaag. Ja helaas, alleen maar weggelegd voor 
pensionado’s .  Door Erik – Rose – Rij. was een parcours bedacht dat zich voor 99 % op 
duits grondgebied bevond. De 9  clubleden verzamelden zich bij de duitse bakker, na 
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de eerste koffie met de hele groep op pad, na ca. 10 km. werd gesplitst in een groep 
van 3 en een groep van 6. De kou viel natuurlijk best mee, de zon liet zich ook nog 
behoorlijk goed zien. 

Na de eerste bospaden van Schuttenstein kwamen we , na Wertherbruch, in het 
Risswald, en daarna door het Diersfordter Wald ten z.o. van Mehrhoog. Soms wat 
brede en soms wat smalle paden, soms vlak en soms weer wat klimmend, alles 
kwam voorbij. Mooie rustige bossen en voor de meesten van ons nog behoorlijk 
onbekend. Nergens was het zo modderig of onbegaanbaar dat we van de fiets af 
moesten. 

Na meer dan 40 km. was er dan de pauze, bij de bakker in Mehrhoog. De snelle 
groep zat er al (net ) en aan de koffie met …  De drie anderen sloten zich aan. Waar 
praat je dan over ….   Voetbal (FC Dinxperlo doekt de zaterdagselectie op !), de 
afwezigen in onze groep, politiek (?) 

 

Na de pauze werd besloten om de resterende ca. 25 km. gezamenlijk af te leggen Het 
bosgebied bij Haldern werd aan alle kanten doorgefietst en zo kwamen we om ca. 14.30 
weer terug in Suderwick waar bij de bakker tegenover het Dr. Jenny WZC nog werd 
nagepraat. 



Fijne fietsdag, prima fietsweer en geen ongelukken. Perfect dus. Afstand een kleine 70 
km.

 

Bij Isselburg , langs de beek, en dus bijna thuis, even een fotopauze bij de 
dame in brons. Fotograaf: Erik R. 

Sinterklaas, de goede vriend van de WTC. 

Gepubliceerd door Henk Meijer op december 4, 2019 

Vandaag met de ATB maar weer eens op pad naar ons bijna vaste pauze-adres, het 
Ambthuis in Bredevoort waar je voor 2 koppen koffie en een heerlijke plak cake maar € 
3,00 hoeft neer te leggen. Dit Ambthuis is een soort groepswoning voor hoog-bejaarden 
met een gezamenlijke gezelschapsruimte waar iedereen terecht kan voor een betaald 
kopje koffie e.d. 

Vandaag zaten er bij onze binnenkomst al veel bewoners in spanning te wachten ….. op 
de goede Sint en zijn knechten. Wij werden eerst aangezien voor hulppieten, maar 
hebben toch snel duidelijk gemaakt dat we met onze kleurige fietskleding nooit door de 
schoorsteen zouden gaan. Bovendien zou de schoorsteen voor sommigen van ons wel 
heel royaal moeten zijn om er doorheen te kunnen, ongeveer de omvang van een 
fabriekspijp want anders ….   De boodschap kwam – mogelijk – wel over. 

Maar zowaar na tien minuten :  daar kwam onze Sint met zowaar twee – nog echt zwarte 
– pieten.  Wij waren blij met de Sint, misschien was de Sint ook wel blij met ons. 

Natuurlijk moesten we meezingen, het gaf ons weer even het gevoel nog kind te 
zijn.  Gelukkig hoefden we niet bij de Sint te komen, laat staan bij hem op schoot te 
komen, dit -onschuldige- genoegen was weggelegd voor enkele van de hoogbejaarde 
dames. Toen Sint over iedereen een uitgebreid verhaal ging vertellen was het voor ons 
weer goed geweest , tenslotte moesten we ook nog zien om voor de schemering thuis te 
zijn. 

En dat thuiskomen is gelukt, op tijd en zonder ongelukken, toch nog weer ruim 50 km. 
met zon door de Achterhoek gereden. 
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Klik op onderstaande foto voor een heel korte fotoreportage. 

 

 

Blogs en andere informatie WTC 2019 

 

Hans te Brinke erelid WTC 
Dinxperlo 

Gepubliceerd door Henk Meijer op februari 23, 2019 

Op de Algemene Ledenvergadering van 23 februari 2019 werd Hans te 

Brinke met algemene instemming van de leden benoemd tot erelid van 

de WTC Dinxperlo. Na meer dan 25 jaar bestuurslid, waarvan meer dan 

24 jaar penningmeester, heeft Hans zijn bestuurslidmaatschap 

overgedragen aan Vincent Lubbers. Naast de taak van 

penningmeester  is Hans een centrale persoon in de organisatie rond 

de voorjaarstocht en de najaars ATB-tocht en deze taak zal hij nog 
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blijven vervullen.  Aan Hans werd een oorkonde, een plaquette met 

inscriptie en een wandelbon overhandigd want een andere hobby van 

Hans en zijn vrouw Dinie is het afleggen van lange afstanden te voet, 

voor 20 km. of meer per dag draaien ze hun hand niet om. 

 

Clubkampioenen 2018 
Gepubliceerd door Henk Meijer op februari 24, 2019 

Op de Algemene Ledenvergadering van 23 februari 2019 werden zoals 

gebruikelijk weer de eerste drie van het clubkampioenschap, deze keer 

van 2018, gehuldigd. Bij deelname aan elke door de club vastgestelde 

toertocht worden aan de clubdeelnemers punten gegeven. 

Nummer 1 en daarmee clubkampioen is geworden Manon met een 

ruime puntenvoorsprong op nummer 2 Tjeerd en op nummer 3 André. 

Voor Manon was het al de tweede keer dat ze kampioen werd, ook in 

2015 mocht ze de kampioenstrui aantrekken. 

 

foto’s van de algemene 
ledenvergadering 2019 
Gepubliceerd door Arne Teunissen op februari 27, 2019 

KLIK HIER voor foto’s van de Algemene Ledenvergadering van 23 

februari 2019. 

Foto’s gemaakt door Henry Wezenberg. 
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Foto’s racetoertocht zondag 26 
mei 2019 

Gepubliceerd door Henk Meijer op mei 26, 2019 

Via deze link zijn de foto’s van de toertocht van zondag 26 mei 2019 te 

bekijken. Fotograaf: Henry Wezenberg 

 

 

 

 

 

Eerste toerstepper ooit die onze 
voorjaarstocht heeft afgelegd. 

Gepubliceerd door Henk Meijer op mei 28, 2019 

Naast alle 250 andere deelnemers aan de familietocht van de WTC 

Dinxperlo op 26 mei 2019 was er een die de show stal:  een heer die 

met zijn toerstep de langste afstand, 60 km. heeft afgelegd. Voor zover 

bekend is er nog niet eerder een toerstepper gesignaleerd bij onze 

tochten.  Hij was erg tevreden over deze fijne “fietsdag”  en deelde dit 

op facebook     

Ook heeft deze deelnemer nog een aantal foto’s op zijn facebook 

geplaatst.  Toets HIER 

Er bestaat in Nederland een toerstepclub, zie www.toersteppen.nl 

https://www.wtcdinxperlo.nl/author/henk-meijer/
https://myalbum.com/album/7fV2XmhCmW9h
https://www.wtcdinxperlo.nl/author/henk-meijer/
http://www.wtcdinxperlo.nl/wp-content/uploads/2019/05/PHOTO-2019-05-28-13-00-36.jpg
https://www.facebook.com/toersteppen/
https://toersteppen.nl/


En natuurlijk even proberen…… is toch heel wat anders dan racefietsen ! 

 

 

 

WTC-ers Manon en Theo 
deelnemers aan “Bergh in het 

zadel” 
Gepubliceerd door Henk Meijer op juni 8, 2019 

Onze clubleden Manon Berendsen en Theo Dijkman, evenals voormalig 

clublid Charles Keijser, hebben deelgenomen aan de editie 2019 van 

“Bergh in het zadel” , een monstertoertocht van ’s Heerenberg naar 

Leipzig en weer terug. Een prestatie waarmee de WTC hen uiteraard wil 

feliciteren – bij dezen !  De opbrengst was maar liefst € 1.150.000 

waarmee onderzoek naar oorzaken en behandeling van kanker kan 

worden ondersteund. 

https://www.wtcdinxperlo.nl/author/henk-meijer/


In de Gelderlander van 31 mei 2019 stond een interview met Manon 

afgedrukt,  KLIK HIER. Verdere informatie staat op de website 

van “Bergh in het zadel” 

 

 

 

 

 

 

Warm ( temp. 35 graden) 
onthaal van Henk Steverink. 

Gepubliceerd door Henk Meijer op juni 29, 2019 

 

https://www.gelderlander.nl/montferland/vader-jan-gaat-mee-op-de-bidon-van-manon~a5e5fccc/
https://www.berghinhetzadel.nl/
https://www.wtcdinxperlo.nl/author/henk-meijer/


 

Ons voormalige clublid Henk Steverink verhuisde een aantal jaren 

geleden naar Turkije. De afgelopen maand echter heeft hij op zijn 

racefiets de afstand Turkije – Nederland , bijna 4000 km. afgelegd, solo 

fietsend. Op zaterdag 29 juni 2019  was de laatste etappe aan de beurt, 

van Breda naar Silvolde (ook nog weer 145 km. dit stuk samen met zijn 

schoonzoon), bij een buitentemperatuur van 35 graden. Bij 

binnenkomst in Nederland werd hij ontvangen door 12 WTC-ers die 

samen met hem het laatste stuk van ’s Heerenberg naar Silvolde 

hebben gefietst. 

 

 

Henry na fietstocht naar Rome 
weer terug in Gendringen 

Gepubliceerd door Henk Meijer op augustus 1, 2019 

Op de website www.sportac.nl staan nog alle verslagen van de 

ervaringen onderweg, tevens een “nabrander”.   Lees mee en geniet ! 

 

https://www.wtcdinxperlo.nl/author/henk-meijer/
http://www.sportac.nl/


 

 

Paris – Brest – Paris 
Gepubliceerd door Henk Meijer op augustus 21, 2019 

   

 

 

Ons clublid Eric Knipscheer heeft deze week maar liefst 1200 km. 

nagenoeg non-stop gefietst, en wel de klassieker onder de ultra-

racetochten namelijk Parijs – Brest – Parijs. 

Hij is ruim binnen de tijdslimiet van 84 uur binnen gekomen, had zelfs 

nog 14 uren over. 

In Dinxpers Nieuws van 28 augustus 2019 is een mooi verslag van deze 

prestatie te lezen,KLIK HIER. 

https://www.wtcdinxperlo.nl/author/henk-meijer/
https://www.dinxpersnieuws.nl/nieuws/algemeen/274831/eric-knipscheer-fietst-monstertocht-van-1200-kilometer-


 

 

 

KORT VERSLAG (en foto’s ) 
HARM TAKKE ATB-TOCHT/ CTF 

TOUR 13 OKTOBER 2019 
Gepubliceerd door Henk Meijer op september 8, 2019 

De tocht van 13 oktober 2019 werd gereden bij redelijk gunstige 

weersomstandigheden.  De laatste week had het veel geregend, op 13 

oktober waren er enkele behoorlijke maar kortstondige regenbuien. 

https://www.wtcdinxperlo.nl/author/henk-meijer/


Door de buien van de afgelopen week was het parcours op sommige 

stukken behoorlijk zwaar, zuigende werking van modder en nog erg 

natte bermen langs sloten en beken. 

Nieuw dit jaar was een korte route van 20 km., ideaal voor beginners en 

voor kinderen met ouders. Dit was absoluut een succes, vooral 

enthousiaste kinderen en ouders. De jongste deelnemer van amper 5 

jaar fietste dapper met zijn moeder mee, vond 20 km. wat te weinig, is 

doorgefietst naar de pauzeplek in Engbergen en kwam  uiteindelijk pas 

na 35 km. thuis. 

Aan alle drie afstanden samen, 20, 40 en 46 km. hebben meer dan 500 

mensen meegedaan. Opvallend ook het aantal Duitse oosterburen, 

meer dan 90. Maar eigenlijk ook weer niet zo raar in een grensdorp als 

Dinxperlo. 

.              
Klik HIER voor foto’s van Henry                             Klik HIER voor foto’s van Meindert 
 

 

 

https://myalbum.com/album/KzrpZk5vZ6VD/
https://myalbum.com/album/fhfS8ctDHB8B/

