
 Fietsverhalen 2020 

 

 

Clubweekend WTC Dinxperlo, 
12 t/m 14 juni 2020. 

Gepubliceerd door Henk Meijer op januari 4, 2020 

De WTC Dinxperlo organiseert ieder jaar een clubmeerdaagse voor 

haar leden. 

Voor het jaar 2020 is voor de datum van vrijdag 12 juni tot en met 

zondag 14 juni gekozen. 

We gaan dit jaar naar een nieuwe locatie in de plaats Rheine 

en overnachten in hotel Lücke op basis van half pension. 

Zie voor meer informatie over het hotel op: http://hotel-luecke.de/de 

Ook dit jaar vertrekken wij weer op de fiets vanuit Dinxperlo richting 

Rheine. De fietsafstand tussen Dinxperlo en Rheine is ongeveer 95 km. 

Afhankelijk van het aantal deelnemers kan er in meerdere groepen 

gefietst worden en de afstanden kunnen variëren in lengte. De 

organisatie zal zorg dragen voor de GPS routes. 

De plaats Rheine ligt tussen Bad Bentheim en Tecklenburger Land, een 

mooi omgeving met vele mogelijkheden. Diegenen die nagenoeg vlak 

willen fietsen zouden bijvoorbeeld naar de omgeving van Bad 

Bentheim kunnen fietsen. Een stad met een historische binnenstad en 

een mooi kasteel. 

Voor wie wat meer uitdaging zoekt is het Tecklenburger Land een 

mooie omgeving. Hier kun je je zelf trakteren op pittige stijgingen en 

mooie vergezichten. Ook voor de zaterdag zal de organisatie zorg 
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dragen voor GPS routes. 

Wij nodigen de leden van de WTC Dinxperlo van harte uit om van dit 

aanbod gebruik te maken. 

Over de kosten voor deze clubmeerdaagse hebben de leden 

al informatie per mail ontvangen. 

Graag opgeven voor 27 maart 2020 bij Vincent.     

Mailadres: organisatie@wtcdinxperlo.nl 

 

Huldigen clubkampioen op de 
ALV van 22 februari 2020 

Gepubliceerd door Henk Meijer op februari 23, 2020 

 

Direct na afloop van de Algemene Ledenvergadering op 22 februari 

2020 werd de clubkampioen van het jaar 2019 gehuldigd. Deze keer 

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


werd, onbedreigd en met een grote puntenvoorsprong op nummer 

twee,  Arne Teunissen de nieuwe clubkampioen.  Op plek twee 

eindigde goodold Wim Lieverdink en op de derde plek de “rising star” 

Henk Nijman (de Heurne) . Uiteraard kregen ze allen de bijbehorende 

oorkonde en een bos bloemen. 

 
 
 

ATB-ritje met een doel. 
 

Gepubliceerd door Henk Meijer op januari 31, 2020 januari 31, 2020 
 

Woensdag 29 januari 2020, niet al te aantrekkelijk weer maar met de ATB is het eigenlijk 

altijd wel te doen. De pauzeplek werd al bij de start vastgelegd: naar het koetshuis bij kasteel 

de Slangenburg om een kijkje te nemen bij de fototentoonstelling van Mark Heister, zoon van 

Frank. 
 

Wat koud maar na een kilometer of vijf merk je dat ook niet meer. Via Hardenberg (bij 

Gendringen) langs de Oude IJssel en Silvolde (de Paasberg), uiteindelijk nog een stukje door 

de Slangenburg naar het Koetshuis. 
 

Tentoonstelling alleszins de moeite waard. w ww.markheisterfotografie.nl 
 

Ook best een gezellige zit in dat Koetshuis, maar na een pauze van een minuut of twintig toch 

maar weer naar huis. Via Westendorp richting Sinderen en daarna over de Kerkepaden weer 

terug. Deelnemers maar vier : Frank H., Henk W.do. , Chris Kui. en Henk M. Veel andere 

clubleden zaten nog aan of op de Weissensee, herstellende van hun tocht van de dag ervoor. 

 

Februarizon, goed fietsweer 
 

Gepubliceerd door Toerder1951 op februari 5, 2020 februari 5, 2020 
 

Na vele dagen van regenachtig weer stond 

Velen zijn uit hun winterhol gekropen en een aantal hebben de schaatsen weer in het vet gezet 
 

schaatstochten hebben gemaakt onder, naar ik heb vernomen, zware omstandigheden. Ik denk 
 

weg naar het mooie en vooral goedkope Amtshuus (Marga Klompé) in Bredevoort. Hans te 

Br., die de vertrektijd niet kon halen, werd via de app ingeseind waar de pauze was. Met een 

prachtige winterzon en een prima temperatuurtje ging de groep over de bekende paden en 
 

opgepikt. Tijdens de koffie vertelde Hans van zijn indrukwekkende belevenissen in 

Oostenrijk. Volgend jaar weer? Natuurlijk, de kamer is al geboekt. Na de koffie namen we 

afscheid van Henk M. en Wim L. die een andere route naar huis namen. De overigen t.w. 

Hans te B, He 

Omgeving Aalten met zijn vele vals plat. De laatste 15 km met Henk N als kopman met een 

strak en regelmatig tempo. Heerlijk fietsweer in de zon, weinig wind, mooie middag. Om met 

een 

km. 



Fietsen en filosoferen in Corona-tijd 

Gepubliceerd door Toerder1951 op april 7, 2020 

 
Enkele weken geleden gaf de NTFU aan dat het de voorkeur verdient alleen te fietsen i.v.m. 

de huidige Corona-situatie. Ondanks dat ik het groepsgevoel steeds meer begin te missen, 

geeft deze tijd ook de mogelijkheid om thuis en/of op de fiets rustig na te denken. Zeker ook 

omdat het overleg-leven nagenoeg stil staat. Zo heeft elk nadeel ook een voordeel om een 

groot sport-filosoof aan te halen. 

 

Natuurlijk besef ik dat deze tijd voor een groot aantal mensen als bedreigend wordt ervaren. 

Een ongrijpbaar virus waart rond, de ziekenhuizen zijn overvol en een vaccin laat nog een 

poosje op zich wachten. Ook staat voor velen de werkgelegenheid op de tocht. Allemaal 

angstaanjagend. 

 

Maar we moeten lering trekken uit deze tijd en we mogen het volgende niet vergeten. 

Het zorgpersoneel en andere dienstverlenende beroepen stonden (nog maar) enkele 

maanden geleden massaal op het Malieveld. Ze eisten meer personeel en meer loon. Nu 

applaudisseren we om 20.00 uur voor hun tomeloze inzet en luidden we de kerkklokken. 

Gang van zaken mbt interview t.b.v. de 

rubriek Profiel 
 

Gepubliceerd door Toerder1951 op maart 14, 2020maart 14, 2020 
 

Ik heb begrepen dat er in de ledenvergadering vragen zijn gesteld hoe de selectie gaat van 

personen die in aanmerking komen voor een interview t.b.v. de rubriek Profiel. 
 

Helaas kon ik i.v.m. vakantie niet aanwezig dus vandaar dat ik dit graag nu toelicht. 
 

Onze club heeft ongeveer 100 leden. Met de nummergenerator van Google loot ik een 

nummer onder de 100. Het nummer dat er uit komt, komt overeen met het nummer in de 

ledenlijst. Deze man/vrouw is dus uitgeloot en wordt benaderd. Een afspraak wordt gemaakt. 

Het doel van een dergelijk interview is, dat we elkaar door middel van enkele eenvoudige 

vragen wat beter leren kennen. 
 

Het interview duurt ongeveer een uur en gaat over feitelijke zaken. Het gaat niet over de 

toestand in de wereld en hoe deze verbeterd moet worden. Het is de bedoeling dat er elke 2 

maand een nieuw interview wordt gehouden en gepubliceerd op de site. Wie weet ben jij de 

volgende keer aan de beurt. Tot dan. 
 

Groeten, 
 

Han 
 

 

 
 



fietsen in duitsland 

Gepubliceerd door Arne Teunissen op april 20, 2020april 20, 2020 

 
Hallo allen 

 
In de leden-app al deze mededeling gedaan, hier nogmaals voor de leden die niet in de 

app zitten. Mocht je in de leden-app willen laat dat dan even weten door een mail te 

sturen naar info@wtcdinxperlo.nl 

 
We zijn door de NTFU/ fietsport nogmaals gewezen op solorijden zie bijgaande artikel en 

vooral punt 8 met het fietsen over de grens . 

 

 https://www.fietssport.nl/magazine/training/fietsen-en-het-coronavirus-8-vragen 

Dit kan vooral ook verzekerings technisch een raar verhaal worden !! 

reactie van Erik Rijks hierop: 

 
Kom je te vallen met je fiets in Duitsland, en er moet een ambulance aan te pas komen. Dan 

kan het zijn dat de kosten volledig voor eigen rekening zijn. Ook je eigen Nederlandse 

 
 

 

 
 

Applaus is mooi maar je kunt er niet van leven. Na de Corona-tijd moet Nederland ook voor 

hen de buidel trekken. 

Blijf ook na de Corona-tijd aandacht voor elkaar houde 

regering naar toe wilde, wordt momenteel volop beleefd en dat moet naar mijn mening zo 

blijven. 

Hebben we ook de nadelen van globalisering kunnen ondervinden? Afhankelijk zijn van 

eenvoudige hulpmiddelen van bedrijven aan de andere kant van de wereld? Mede ook omdat 

deze goedkoop zijn omdat de werknemers zwaar worden onderbetaald in zware 

werkomstandigheden. 

Wees blij dat we in een vrij land mogen wonen, waarin we kunnen doen en laten wat we 

willen. Momenteel zijn we (voor velen te veel) aan huis gebonden, we mogen niet meer naar 

het terras en moeten tot elkaar afstand houden. Ook mogen we niet meer in groepen met 
 

moet er niet aan denken dat we deze situatie, zoals in zovele vaak dictatoriaal geleide landen, 

 

landen in de wereld met zoveel vrijheid zoals hier. Een van de lessen van deze crisis is wat 

mij betreft dat wij dankbaar mogen dat wij over enige tijd weer gezellig en sportief met elkaar 

mogen sporten zonder dat iemand daar maar een beperking op legt. Een extra reden om blij te 

zijn met 75 jaar vrijheid. 

 
Ik zou blij zijn, wanneer we weer gewoon weer met elkaar kunnen fietsen. Mijn overtuiging: 

er komen andere tijden. Graag tot dan en blijf gezond. 

mailto:info@wtcdinxperlo.nl
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Toen ik woensdagmiddag bij Anholt voor misschien wel 20e keer solo tegen de wind in 

fietste, dacht ik; keer om en kijk of er misschien nog enkelen staan te wachten bij de bank. 

Net op tijd bij de bank; stonden daar Andre H, Wim te G en Hans K. Het sterke ATB team 

van de WTC. Helaas niet meer mensen ondanks het mooie weer. Met een lekker gangetje van 

30 km/h ging het onder leiding van Andre met de wind in de rug oostwaarts. Na 45 km pauze 

bij de bakker in Heiden. Allemaal netjes in het grote boek van de Duitse RIVM ingeschreven 

en daarna Kaffee + Kuchen. Andre zei dat we rechtstreeks terug gingen. Dacht ik nog even; 

maak ik nadien nog wel een extra ronde om aan een 120 km te komen. Was ik de laatste 

maanden immers aan gewend. Maar dat is toch niet gebeurd. Wim zette zich met Hans K op 

kop en het tempo werd opgeschroefd naar 32 km/h, maar dan wel met de wind tegen. Door de 

regelmatige stops voor de voorrangswegen ging het gemiddelde niet flink omhoog, maar de 

inspanning van al dat aanzetten na de oversteken en het vele draaien en keren zorgden er wel 

voor dat ik bij terugkomst in Dinxperlo, zonder kopwerk, genoeg gedaan had. Heren bedankt 

voor de mooie middag en ik roep hierbij alle solo fietsers op om weer via de bank te fietsen 

op maandag- woensdag of zaterdagmiddag. In een groep van 4 fietsen is prima te doen en zijn 

er meer mensen, maken we meerdere groepen. 

 

Sportieve groet 

Hans te Brinke 

ATB tocht van 8 juni 2020 

Gepubliceerd door Toerder1951 op juni 8, 2020 

 
De oproep van Hans te Brinke van vorige week was niet aan dovenmansoren gezegd. Liefst 8 

nk. Voor de meesten de eerste 

keer in de groep sinds de corona-maatregelen. Afgesproken 2 groepen van 4 personen die op 

een geringe afstand van ca. 50 m zouden fietsen. En dat ging voortreffelijk. Hans te Brinke 

leidde ons via IJzerlo en Hemden naar de Wooldse bossen om uiteindelijke te pauzeren in 

Winterswijk bij de Mac. Door het goede weer konden we buiten zitten, dus gemakkelijk om 

de 1,5 m afstand in stand te houden. Na de pauze via Vragender naar huis. Onderweg even 

vergadering. Elke groep ging zijn eigen weg. Helemaal geen probleem. Thuis na ca. 65 km. 

Fantastisch om weer samen te fietsen na een groot aantal soloritten. Geweldig om elkaar 

weer op de fiets te zien. Hopelijk blijven de corona-cijfers gunstig zodat we de soloperiode 

kunnen afsluiten. Woensdag 10-6 om 13.00 uur met de racefiets. 

 
 

 

 

woensdag 03-06-2020 

Gepubliceerd door Arne Teunissen op juni 4, 2020 



 

  
 

Gepubliceerd door Henk Meijer op juni 10, 2020juni 10, 2020 
 

Het voelde vandaag een beetje als een herstart van het fietsseizoen 2020. Na drie maanden 

vooral solofietsen stonden er om 13 uur tien man bij de Rabo bank. De indeling voor mijn 

groep was snel gemaakt, Han R. , Wim Liev., Henk W.dorp en Henk M. Een groep van vier , 

precies volgens protocol. Ons voornemen was om achter langs Winterswijk en Vreden naar 

Zwillbrock te fietsen, maar door wat omzwervingen maakten we wat meer kilometers dan 

gepland en zijn we daar nooit gekomen. Via de bijna onvermijdelijke klinkerwegen achter 

Winterswijk zijn we uiteindelijk beland in Meddo waar het mogelijk was om op het 

buitenterras bij restaurant Spiekerman precies volgens de coronaregels koffie enz. te 

gebruiken. Goed geregeld daar: ontsmettingsmiddelen, tafels op ruime afstand. 
 

Na deze pauze ging het richting Zwolle, Vragender en langs de Domme aanleg weer richting 

Dinxperlo. De Heurne binnenkomend vanuit de richting Aalten werden we eerst getrakteerd 

op de mooie Achterhoeks gekleurde koe die het gazon in de voortuin van Willie kort moet 

houden, en ongeveer 200 meter verder stond André met de tuinslang klaar , maar hij kon de 

neiging om ons nat te spuiten toch, weliswaar met zichtbare moeite, onderdrukken . 
 

Best weer een fijne fietsmiddag, fijn ook om ook eens weer in een groep(je) te fietsen waarbij 

het natuurlijk wel duidelijk is dat de 1,5 m. regel vooral moeilijk is aan te houden als je naast 
 

volgende fiets ca. 1,30 á 1,40 m. maar naast elkaar zal het vaak zeker niet meer dan 1 m. zijn. 
 

Om 17 uur na ruim 80 fietskilometers weer thuis. 

 

 

Holterberg toertocht 12-7-2020 

Gepubliceerd door Arne Teunissen op juli 12, 2020 

 

 

Zondagmorgen 8 uur stonden er 22 mannen en 1 vrouw klaar bij de bank om richting de Holterberg te gaan voor 
een mooie tocht onder ideale weersomstandigheden . 

Er werden 2 groepen geformeerd . 

groep 1 : Rene , Niels, Eric, Wilfred, Chris, Marcel, Mijndert, Theo D, Dirk-Jan (gastrijder) en Arne 

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


    

 

groep 2 : Jan R, Wim S, Hugo, Freek, Gerard W, Manfred, Nico, Manon, Wim te G, Rico, Manon, (en gastrijder 
Niels) 

in een strak tempo werd er richting Laren gefietst, via Sinderen, Varssel, en Vorden  waar de koffie en gebak 
klaar stond. De temperatuur was ideaal om buiten te zitten en natuurlijk op een gepaste afstand van elkaar. 

na de koffie werd er koers gezet richting de Holterberg waar 2 klimmetjes te fietsen waren . In groep 1 leek het 
wel een sprint niemand wou als laatste aankomen in Nijverdal even een reepje en slokje drinken en er werd 
weer verder gefietst huiswaarts via Markelo, Borculo, Zieuwent naar Dinxperlo . 

  

Al met al een geslaagde fietstocht voor iedereen . Zaterdag 18-7-2020 gaat Vincent met een groepje dezelfde 
tocht fietsen vertrek 10 uur  bij de bank. 

 

 

 
 
 
 

Komoot verassingstocht. 
Gepubliceerd door Hugo op augustus 13, 2020 

 
 

Het is woensdagmorgen, 5.30 uur en het is volop zomer in Nederland. Het kwik stijgt naar 

recordhoogten. Ik wordt wakker van een zacht gepiep. Onze pup vindt dat de dag is 

aangebroken. Uiteindelijk kom ik ook tot die conclusie. Even later zit ik in de koele ochtend 

lekker buiten aan het ontbijt. Rustig genieten van de ochtendrust en de vrolijke levenslust 

van een jong hondje. 

De dag ervoor waren er afspraken gemaakt voor een fietsrit in de ochtend. Arne nam het 

initiatief en vond het prima om mij in Gendringen op te komen halen. Wel op voorwaarde 

dat ik een route zou maken. Het moest 100 km worden. Kleine moeite met komoot.nl. Ik 

zette een paar punten op de kaart rondom Dinxperlo en Gendringen. Komoot maakte er een 
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mooie route van met zo hier en daar wat verassende weggetjes. Leuk om ook in je directe 

omgeving toch weer eens van de gebaande paden af te gaan. Zo hier en daar moest ik nog 

even ingrijpen zodat we niet te veel langs grote wegen werden geleidt en zodat we uit zouden 

komen op exact 100 km. De Komoot verassingstocht werd geboren. 

Om 7.30 uur stonden de mannen uit Dinxperlo bij me voor de deur. Ik had in eerste instantie 

op drie tot vier mensen gerekend. Maar het zijn bijzondere tijden. Veel mensen blijven thuis 

voor vakantie en hebben dus tijd en zin om vroeg uit de veren te gaan voor een mooi rondje 

fietsen. Bovendien sloten de veteraren Jan en Hans ook aan. Die pensionado’s hebben 

immers toch tijd genoeg. 

Het rondje bracht ons nooit verder dan 30 km van huis en was toch verassend. “Hier bunk 

nog nooit ewes”, hoorde ik in onvervalst Dinxperns regelmatig achter me. En na 48 km, voor 

de mannen uit het oosten, klonk het onvermijdelijke: “gow nog koffie drinken of hoe zit 

dat?“ Er stond immers bijna 50 km op de teller. In Haldern werd het vaste stekkie van de 

ATB’ers bezocht. Tonnie en Wim zijn er kind aan huis. Hans vermomde zich als bad guy 

met een driehoekig lap voor zijn neus en mond en ging de bediening in. Hij zorgde voor cola 

en koffie. Ik had, gezien de uitstraling van Hans, niet verwacht dat we hoefden te betalen 

maar dat hebben we toch maar gedaan. Wim en Tonnie willen per slot van rekening nog met 

goed fatsoen terug kunnen komen. 

We knalden via de Hohe Mark bij Dingden richting Rhede. Niet dat er hard gefietst werd. 

Het gemiddelde mocht, op last van de veteranen, niet hoger worden dan 30 km/h. Maar het 

knalde wel. Ik presteerde het om in één keer twee banden lek te rijden. Een unicum. 

Bovendien zat er nog een lek binnenbandje in mijn zadeltasje. De cursus “hoe vervang ik een 

bandje met mijn blote mannenhanden” van Wim, kon in de praktijk gebracht worden. Ik 

slaagde met de hakken over de sloot terwijl het zweet rijkelijk vloeide. En gelukkig had Arne 

nog een passende binnenband bij zich. We konden verder en waren voor het middaguur 

terug. Arne deelde een Tikkie uit en incasseerde zelf. 

Thuis stond 2,5 kg vrolijkheid op me te wachten. De zomer van 2020. Bijzonder mooi. 

 

 

Tocht van woensdag 26 augustus 
Gepubliceerd door Toerder1951 op augustus 19, 2020 

Op woensdag 26 augustus wordt onder leiding van Vincent weer een zomertocht gehouden. 

De afstand is 144 km. De richting is Gennep en omgeving Nijmegen. Start om 09.00 uur bij 

bakker Bors, onderweg 2 pauzes, terug ca. 16.00/16.30 uur. Tempo: rustig, voor iedereen 

goed te doen. Een prima voorbereiding voor de clubdag. Ga je mee? Geef je dan bij mij op. 

Groeten, Han Rutgers 
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Demonstratie polytron smeermiddel 

Gepubliceerd door Arne Teunissen op 21augustus 2020 

Enkele weken geleden kregen we onderstaande  mail van Kees Boersma van Polytron 

Lubricants. 

Beste WTC Dinxperlo, 

Wij van polytron lubricants te Dinxperlo verkopen frictie verlagende smeermiddelen.  

We verkopen o.a een smeermiddel die door o.a de pedaleur te Doetinchem uitvoerig is 

getest. 

Zij zijn inmiddels erg enthousiast geraakt over de voordelen van dit product t.o.v hun beste 

smeermiddel. 

Zouden jullie het leuk vinden d.m.v 6x 10ml (gratis) samples hier eens kennis mee te maken? 

Uiteindelijk gaat er niks boven eigen ervaring.. 

Het product werkt zonder teflon, grafiet, keramiek, was.. enz. 

Het unieke additief in dit product gaat een verbinding aan op ferro en om ferro delen. En laat 

een harder laagje achter dan het oorspronkelijke materiaal. Praktisch ongevoelig voor water 

en zand. 

De slijtage daalt en de frictie daalt tevens aanzienlijk.  

Na  een oproep van Jaap in de leden-app om een demonstratie van het product bij te wonen 

werd hier gehoor aan gegeven door 8 personen. Aan de  leden werd verzocht om hun eigen 

smeermiddel mee te nemen zodat we op een testopstelling de producten konden vergelijken . 

De smeermiddelen die de meeste bij zich hadden waren van de merken Cyclon ( Waxlube en 

Course lub)  en Squirt. 

Op de test opstelling met een ampère meter zat een lager die liep tegen een busje van gehard 

staal. Door hier met een kracht tegen te duwen met een moment kon je zien wat het 

smeermiddel deed. Voorbeeld van de testopstelling is te zien op : 

www.https://youtu.be/aR_4vGb46vM 

Als eerste testen we de meegenomen smeermiddelen van de leden,  paar druppels olie op de 

lager en met een druk van 15 Newton kon je na een paar seconden al duidelijk slijtage zien 

en een hard piepend geluid horen . 

Daarna gingen we het product van Polytron testen waar een duidelijk verschil in zat, hier 

konden we met een druk van 45 Newton tegen duwen en na een minuut had  het busje  een 

licht streepje van slijtage . Met dit product zegt men 35% minder slijtage te hebben voor 

ketting en cassette. We waren van deze test best wel onder de indruk van het smeermiddel en 

al gauw raakten we enthousiast. 

Op dit moment is Polytron verkrijgbaar in spuitbus en vanaf heden in 100ml . 

De leden die er waren hebben een test flacon gekregen en zullen hun ervaring delen met de 

overige leden die interesse hebben in dit product. 

De leden die er bij waren : Jan Roes, Wim te Grotenhuis, Alfred Westerveld , Jaap Navis, 

Herman Etten, Frank Huls, Jaap Snijders en  Arne Teunissen 

Polytron Lubricants  is gevestigd aan de Heelweg 9  Dinxperlo 
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Dinxperlo – Groessen – Dinxperlo 9 
september 2020 

Gepubliceerd door Henk Meijer op september 9, 2020september 9, 2020 

Tijd om weer eens een verslagje te maken van een reguliere woensdagmiddagrit, dat is eigenlijk te lang niet 
gebeurd. 

Groep 3/4 was tien man groot, ook deelnemers aan de clubdag van 5 september sprongen weer op het zadel. 
Overigens: alleen maar positieve berichten over de clubdag gehoord vanuit de groep: mooie routes, goede 
organisatie en goed gekozen pauzeplekken met catering. En buffet na afloop op de camping: niemand kwam 
tekort ! Chapeau voor de organisatie. 

Dan vanmiddag. Gegangmaakt in het eerste kwart door Gerard en Vincent in een regelmatig fietstempo naar 
Etten, via meerdere kleine plaatsjes en langs Babberich, door Oud-Zevenaar en over dijkwegen naar de pauzeplek 
“de Wellinghoeve”, een camping voor voornamelijk campers maar ook een prima, gedeeltelijk overdekt, terras. 
Deze uitspanning hoort bij de plaats Groessen en ligt direct naast de Betuwelijn, precies op het punt waar deze 
lijn weer boven komt. Op dat moment hadden we er ruim 40 km. op zitten. 

Na deze pauze ging het, met voornamelijk wind in de rug, weer over dijken door de Rijnstrangen en langs het 
Pannerdensch Kanaal. Mooi fietsgebied, en zeker met rugwind. Langs Lobith naar Elten, binnendoor naar 
Stokkum en dan de bekende route via Engbergen naar Dinxperlo. 

’t Was een mooie fietsmiddag, strak gehouden tempo waarin iedereen -soms net aan- kon meekomen, er werd 
wel degelijk netjes rekening gehouden met ieders fietscapaciteiten. 

Even voor vijf uur na ruim 90 km. weer thuis, nog op tijd om de laatste 25 km. van de touretappe te zien. 

 

 

Pufkestocht op derde kerstdag en 
oudejaarsdag 

Gepubliceerd door Hugo op december 21, 2020december 21, 2020 

Beste leden van WTC Dinxperlo. We gaan iets nieuws doen in deze bijzondere Coronatijden. Op zondag 27 
december, de dag na kerst, organiseren we de “Pufkestocht”. Bovendien is, wegens de slechte 
weersvoorspellingen, donderdag 31 december, als optie toegevoegd. 

Als je je al opgegeven hebt voor zondag 27 december dan hoef je niets te doen. Je kunt dan zelf kiezen op welk 
van de twee dagen je gaat fietsen. 

Wil je alsnog inschrijven voor oudejaarsdag dan kan dat via de app-groep van de club tot woensdag 30 
december, 12.00 uur. 

We gaan, solo of in duo’s, een rondje fietsen en komen langs de oliebollenkraam van Bon Appetit. Die staat op 
het parkeerterrein bij Tiemessen aan de Zeddamseweg in Etten. Daar krijg je, op kosten van de club, twee 
heerlijke pufkes. 

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


 

Hugo heeft een aantal routes gemaakt. Je kunt kiezen de weg of voor gravel/ATB. Dit zijn lusjes van ongeveer 40 
km. Je kunt je aanmelden voor 40, 80 of 120 km. Wanneer je je aanmeldt krijg je één of meer routes. De 
verschillende routes zullen zo verdeelt worden dat je niet achter elkaar aan rijdt. Maar je kunt elkaar wel tegen 
komen. Leuk voor het clubgevoel. 

Een zak pufkes voor de leukste foto. 
Natuurlijk is er ook een competitie. Onderweg maak je een ludieke foto van jou en je fietsmaatje. Deze foto deel 
je met de andere leden in de appgroep van de club: “WTC Dinxperlo leden app”.  De meest hilarische foto wordt 
beloond met een zak oliebollen. 

Hoe werkt het? 

1. Meld je, eventueel samen met een maatje, aan via WhatsApp. Hiervoor mag de “WTC Dinxperlo leden 
app” gebruikt worden. 

2. Vermeld je naam en de eventuele naam van je fietsmaatje, de afstand (40, 80 of 120 km) en of je met 
de ATB/Gravel of de wegfiets gaat. 

3. Aanmeldingen voor zondag 27 december moeten voor donderdag 24 december, 12.00 uur binnen zijn. 
4. Aanmeldingen voor oudejaarsdag moeten voor woensdag 30 december, 12.00 uur binnen zijn. 
5. Je krijgt van Hugo op de dag voor de tocht de GPX routes. 
6. Je gaat de routes op 27 december of 31 december fietsen. 
7. Wanneer je tussen 11.00 en 16.00 uur bij Bon Apetit in Etten bent ontvang je 2 oliebollen op 

voorwaarde dat je clubkleding draagt, met de fiets bent en op de lijst staat. 
8. Bij de oliebollenkraam ligt een lijst van de mensen die zich opgegeven hebben. Het personeel zal vragen 

ze om deze even af te tekenen. 

Tips: 

• Houdt 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. 

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

• Op oudejaarsdag kan het natuurlijk wat drukker zijn bij de oliebollenkraam. Dus wees geduldig als er 
een rij staat. Er is genoeg ruimte om anderhalve meter afstand te houden. Hou het veilig voor jezelf en 
anderen. 

• Kom je medefietsers tegen, groet vriendelijk  

 

http://www.wtcdinxperlo.nl/wp-content/uploads/2020/12/OlieBollenKraam-1.jpg

