
Seizoensopening 5 maart 2022, groep 4 op pad. 

Vandaag stond, voor alle groepen, de openingstocht van het nieuwe seizoen op het 

programma. 

Maar liefst 40 renners stonden klaar bij de bank, het mooie weer zal hebben bijgedragen aan 

deze hoge opkomst. 

Eerst moest er nog een groepsfoto gemaakt worden, daartoe was de Dinxperlose fotograaf 

Frank Vinkenvleugel ingehuurd. Na wat passen en meten en hergroeperen is het uiteindelijk 

gelukt om de hele meute op het plaatje te krijgen. 

Daarna werden de fietsers gemonsterd en besloten werd tot een groep 1-2, een groep 3 en een 

groep 4 , iedereen schatte zijn/haar capaciteiten zelf in en koos een groep. 

Groep 4, tien vrouw (Wilma)/man sterk is de groep waar het minst hard wordt gefietst en 

waar mensen die terugkomen na een blessure of ziekte of om ander reden lang niet hebben 

gefietst in meedoen, en waar ook mensen terecht kunnen die gewoon niet hard willen of 

kunnen fietsen. 

Deze groep werd gecoacht en gegangmaakt door Vincent. En laat het zoeken van een mooie 

en rustige fietsroute maar aan hem over, dat komt dik voor elkaar. 

Op (mijn) speciaal verzoek werden de klimmen zoveel mogelijk vermeden, en achteraf 

hebben we ook maar 72 meter hoogteverschil overbrugd, en dan voornamelijk wat viaducten. 

Met lichte tegenwind gingen we richting Zuid-Oost, om Brṻnen heen , prachtige verkeersluwe 

asfaltwegen waar het fietsen een genot was. Het tempo werd gedicteerd door Vincent, in 

samenwerking met Han , en iedereen kon het goed of soms net aan volgen. 

De pauzeplek , buiten op het terras, was bij Hofcafe Hagemanns  aan de Bruner Buch 

helemaal buitenaf.  Prima plek en gigantische Kuchen, op kosten van de WTC. 



 

 

 

Vincent, de groepscaptain van deze dag. 



Na de pauze ging het terug maar de gewenste rugwind was er niet meer. Was trouwens voor 

de meesten geen probleem, het gedicteerde tempo was nog steeds goed te volgen. 

Uiteindelijk waren we na een kleine 75 km. weer terug bij de bank, geen enkel lek of ander 

probleem, geen gevaarlijke verkeerssituaties onderweg meegemaakt, en iedereen nog heel. 

In lange tijd niet zo lekker gefietst ! Compliment aan de navigator en groepscaptain van 

vandaag. Voor herhaling vatbaar. 

Als afsluiting werd er nog een groepsfoto gemaakt bij de bank  (Jan Rou. en Wim Liev. waren 

blijkbaar meteen doorgefietst naar huis en staan niet op de foto).  

 

 

 

Aantal deelnemers Racegroep 4 
groeit 

Gepubliceerd door Toerder1951 op maart 12, 2022 
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Het initiatief om een Racegroep 4 te formeren slaat aan. Vandaag – 12 maart – stonden 13 

personen (2 dames en 11 heren) aan de start. Deze groep is bedoeld voor hen die een 

beperkte afstand met een beperkte snelheid willen fietsen, voor hen die in de winter niet veel 

hebben gedaan en langzamerhand hun conditie willen opbouwen en voor hen die 

terugkomen van een blessure of ziekte. Voor sommige deelnemers een prima opstapje naar 

een “hogere” groep dus. Maar ook zien we WTC ‘ers weer op de fiets die we vaak lang – om 

welke reden dan ook – gemist hebben. We denken hierbij aan Wilma, die vorige week weer 

van de partij was en vandaag aan Folkje. Ook was Chris R. weer van de partij. Prachtig toch. 

Vorige week 10 personen, vandaag 13. Dat is 30% meer. Racegroep 4 is op de goede weg. De 

rit ging via Millingen over de brug bij Rees, van daar uit naar het altijd mooie Kalkar met zijn 

kasseien. Koffie bij Landgasthof Westrich in Bedburg-Hau. Het Corona-spook waart hier nog 

flink rond, mondkapje, check en legitimatie. Niet in orde? Dan kom je er  niet in. Dat 

overkwam een aantal van ons. Ze werden door de dienstdoende bediende zonder pardon 

naar buiten gestuurd. Gelukkig nam een collega van haar het initiatief en wees hen op het 

terras waar ze wel hun bestelling konden plaatsen. Na de pauze via Emmerich en Netterden 

naar huis. Een mooie tocht van ca. 70 km met een leuke ploeg. En als het soms iets te snel 

ging, zoals bijv. op de bruggen of viaducten, dan was een seintje voldoende om de benen stil 

te houden. 

 

 

De eerste blote benen zijn gesignaleerd. 

Gepubliceerd door Henk Meijer op maart 17, 2022 

16 maart 2022 

Vandaag zijn de eerste WTC-fietsers bij de bank gesignaleerd met blote benen : Ingrid N.  en 
Hans Aa. hadden de primeur. Het moet allemaal nog wel wat bijkleuren natuurlijk. 

Er stonden toch wel zo’n 20 racers klaar bij de bank, ondanks de lichte coronagolf in de club, 
mogelijk veroorzaakt door een superspreader tijdens de Algemene Ledenvergadering, maar 
zeker is dat niet en uiteindelijk ook niet heel belangrijk. 

Toen de grootste groepen waren vertrokken stonden er nog vijf mensen voor wat dan groep 
4 mag heten, drie dames en twee heren. 

Deze vijf gingen op pad en kwamen via Millingen in Haldern,  de andere heer nam daar 
afscheid van ons en ging zijn eigen weg. Vanaf dat moment was ik overgeleverd aan de drie 
dames ( Ingrid, Wilma, Nicole) die mij aan een redelijk tempo onderwierpen maar zeker ook 
rekening hielden met mijn al wat gevorderde leeftijd. Via Loikum en een  heel stuk langs de 
Issel kwamen we uiteindelijk in Werth waar Nicole zowaar een koffieplek kende, het Werther 
Backhaus vlak naast de Volksbank. Ik kende dat adres nog niet. 

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


Omdat er toen nog maar 35 km. was gefietst moesten we nog wel wat extra kilometers 
maken natuurlijk. Daarom via Lowick naar de rotonde aan de Hameland route bij Bocholt, dan 
over de Hameland route tot de afslag van  de Keuzkapellenweg, daar links en naar Dinxperlo 
toe. Op deze manier stonden er toch nog ruim 55 km. op de teller. 

Was het gezellig met de dames? Ja! Maakt het wat uit of je met dames of heren fietst ?  Toch 
wel , bij de dames is er duidelijk minder haantjesgedrag, bijvoorbeeld wie er op een viaduct 
het eerst boven is. Ik vond het prima zo . Dames bedankt. 

Henk Meijer 

Lekker toeren. 

Gepubliceerd door Twienholts op maart 17, 2022 

Gisteren ging ook een groep van 10 heren op pad. Een gezelschap bestaan de uit heren van 
groep 1.2 en 3. Het ging richting Raesfeld daar waar de stukken gebak lekker groot zijn. En 
eerst maar tegen de wind in voor zover er wind was. Konden vaak lekker beschut door de 
beplanting langs de weg redelijk uit de wind fietsen. Na 50 km aan de koffie en voor sommige 
leden een stuk gebak. Na de koffie weer huiswaarts, maar gelijk gaf mijn Garmin er al de brui 
aan. Dan maar op de natuurlijke navi naar huis. Onderweg nog even het banden wisselen 
geoefend op de fiets van Wim Somsen. Omdat we de wind in de zeilen hadden werd het 
tempo opgevoerd maar wel zo dat een ieder mee kon komen. Na 101 km weer thuis en 
terugkijkend op een mooie middag fietsen met een mooi gezelschap. 

 

Frisse noord-ooster op 19 maart 

Gepubliceerd door Toerder1951 op maart 19, 2022 

Een prachtige strakblauwe hemel maar een frisse Noordooster (sterkte 4) omlijstten de tocht 
van Racegroep 4. 10 WTC’ers, waarvan enkele deze week aan huis waren gekluisterd door de 
pandemie. Dan is deze groep mede een goede omgeving om na te gaan welke sporen de 
pandemie heeft achtergelaten m.b.t. de conditie. Er waren geen problemen. Met als 
nieuweling (voor mij althans) Chiel ter Beek. In de groep 2 ATB’ers Tonnie en Wim te Gr, knap. 
Tegen de wind in via het industrieterrein van Bocholt, Dingden. Büngern naar Marienthal naar 
de plaatselijke Gasthof. Achter de wind in het zonnetje aan het water, goed toeven. 
Merkwaardig bij dit restaurant dat er geen fooi gegeven kan worden d.m.v. de pin. De 
vriendelijke Kelnerin (die naar eigen zeggen schoonmoeders en mannen had afgezworen) 
deed een poging mij uit te leggen waarom, maar dat was vergeefs. Ik snap het niet, maar dat 
zal aan mij liggen. Na de pauze-versnaperingen met de wind in de rug (meestal) terug via 
Dingden  en Werth. In Dinxperlo met ca. 85 km achter de rug. Enkelen trapten nog effen door 
voor een paar km’s extra. Mooie tocht door een mooie glooiende streek, door de strakke 
wind een prima training. De deelnemers: Vincent (regisseur), Tonnie W, Wim te Gr, Henk M, 
Willie, Jan Rou, Jan B (gevallen maar zonder erg zeggen de Vlamingen) Jaap N, Chiel en Han. 
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Clubkampioen 2021.. Jaap 
Navis 

Gepubliceerd door Arne Teunissen op maart 23, 2022 

op de algemene ledenvergadering van 9 maart werd de clubkampioen 

bekend gemaakt en werd het kampioenshirt uitgereikt aan Jaap Navis . 

Later in het jaar zal de officiële huldiging zijn. Jaap gefeliciteerd en op 

naar titel nummer 3…. 

 

 

De korte broek kan weer aan! 

Gepubliceerd door Arne Teunissen op maart 23, 2022 

Eindelijk was het dan zover de tempratuur boven de 15 graden dus de korte broek kon weer 
aan, en dat was te zien bij de voormalige bank want iedereen had volgens mij zijn/haar  korte 
broek te voorschijn getoverd. 

Vanmorgen al vlug even een route gemaakt met het programma komoot en gedeeld in de 
groepsapp voor groep 1 en 2 een rondje met koffie in Vorden. De groep bestond  uit 10 
mannen helaas was Henk Nijman positief getest bij aanvang .. geen doping maar corona dus 
volgende week mag je gewoon weer mee Henk. De route ging via Heelweg, Mariënvelde, 
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Veldhoek, Linde en Wichmond naar Vorden helaas was onze vaste adres gesloten dus naar de 
overbuurman maar het “het Meesterhuis” . Toen we onze versnapering op hadden kwam 
groep 3-4 eraan tijd voor ons om maar weer op de fiets te stappen en plaats voor hun te 
maken. Na een klein elektronische probleem bij Hugo wat uit zichzelf weer oploste kon via de 
Wildenborch, Barchem achter Ruurlo langs naar Zieuwent en via Aalten weer naar Dinxperlo 
de route worden volbracht .   Al met al een mooi rondje van ruim 100km  met een heerlijk 
zonnetje. 

Naar das Angelparadies Zwillbrock 

Gepubliceerd door Henk Meijer op maart 26, 2022 

Vandaag, 26 maart 2022,  meldden zich negen personen voor groep 4, acht heren en twee 
dames (Folkje, Nicole). Ook voor de andere groepen, groep 1-2 en groep 2-3, deze laatste 
groep onder leiding van Gerard, was voldoende animo.  

Vanwege de NO-wind kracht 2 koos Vincent er voor om richting Zwillbrock te fietsen. Zuid-
oost om Aalten heen, via de Haart, het Woold en de oostkant van Winterswijk ging het 
richting Vreden. Het is zowaar gelukt om alle klinkerwegen die zo kenmerkend zijn voor het 
gebied ten noord-oosten van Winterswijk te vermijden. Vreden zelf werd niet bereikt, even 
voor die plaats ging het linksaf en daarna door het buitengebied naar Zwillbock.  De pauzeplek 
was nieuw voor mij, namelijk “das Angelparadies Zwillbock “.  Zoals de naam al zegt, een 
grote plas met knapen van forellen en snoeken waar je tegen betaling je hengeltje mag 
uitwerpen. Volop vissers aan de kant deze zonnige middag. 

 

 

Natuurlijk moesten we ook even kijken naar de gloednieuwe racefiets van Jan Roug., een rode 
Cube met uiteraard schijfremmen. Gisteren de fiets ontvangen, vandaag de eerste echte rit ! 

Het half uur pauze was snel om, tijd om, met het windje voornamelijk in de rug, aan de 
terugtocht te beginnen. Via Zwolle, Vragender, Barlo en Lintelo is het gelukt om thuis te 
komen, de afgelegde afstand was een 76 km. 

Het kopwerk was vandaag goed verdeeld: tot de pauze reden uitsluitend Vincent en Henk 
W.dorp aan kop, na de pauze namen de dames meteen het heft in handen en ze stonden de 
kop niet meer af tot we in Dinxperlo waren.  Fijne fietsmiddag weer. 
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Toertocht Zelhem 

Gepubliceerd door Gebbink op maart 27, 2022 

Chris had mij gevraagd of ik toerleider wilde zijn voor de eerste “zondagsrit” van dit seizoen. 
Dat is een kleine moeite, dus geen probleem. De ploegentactiek was niet zo moeilijk; ik stond 
namelijk als enige bij de bank vanmorgen om 08:00. Stipt om 08:00 ben ik naar Zelhem 
gefietst. Ik zag de temperatuur op mijn Garmin dalen naar 3,2 graden Celsius. In Zelhem zag ik 
als enige WTC’er, Meindert bij het inschrijfloket, maar hij ging de gravel tocht fietsen, met zijn 
broer Dirk Jan. 

Uiteraard even met de voorzitter van de fietsclub uit Zelhem gesproken. Ik had de indruk dat 
hij gehoopt had op meer deelnemers. Ook werden er wat nieuwe technieken bij het 
startbureau toegepast, die ook niet helemaal vlekkeloos verliepen. Scan&Go en pinnen 
haperde wat, al heb ik dat zelf niet gemerkt. De voorzitter vertelde mij ook dat de route 
richting Aalten ging en ik dacht, dat komt mooi uit. Dan fiets ik de route tot aan Aalten en 
vandaar uit mooi naar Dinxperlo en niet weer terug Zelhem. 

Ik was net vertrokken uit Zelhem toen ik terecht kwam in een groep van 7 fietsers uit Zelhem. 
Of ik hen inhaalde, of zij mij, daar heb ik geen actieve herinnering meer aan, maar dat maakt 
ook niet zoveel uit. Ik schat de gemiddelde leeftijd op 37, gemiddelde gewicht 75 kg en de 
gemiddelde nieuwwaarde van de fietsen 5.000,-. Mooi groepje voor mij dus om bij aan te 
sluiten. 

Met deze groep was ik in een mum van tijd in Aalten. Opvallend was hun prachtige 
bochtentechniek en het constant doordraaien met alle leden van de groep. Wat kan fietsen 
toch een prachtige sport zijn. 
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Tolkamer-de Bijland-Pannerden-Westervoort-Dinxperlo 

Gepubliceerd door Henk Meijer op mei 4, 2022 

  

 

’t Was druk vanmiddag bij de bank. Misschien wel zo’n 25 man/vrouw. 

Een wat ze noemen snelle groep vertrok als eerste, bleven over 15 fietsers, Henk W.veld nam 
de leiding met als voorlopige doel Tolkamer aan de Rijn. Het ging eerst richting Klein 
Zwitserland bij Anholt, de snelweg over en via via kwamen uiteindelijk langs de Golfplatz 
Borghees en daarna door naar Elten. Het grootste deel van de groep wilde toch even bergop 
naar Hoch-Elten, een drietal vond het wel goed en fietste vast op eigen kracht naar Tolkamer 
en moest daar zo’n tien minuten wachten op de groep. 

Daar werden de groepen weer herenigd , wandelend met de fiets aan de hand langs alle goed 
bezette terrassen (het lijken er steeds meer te worden) en weer door over het 
recreatiegebied de Bijland. 

Na de Bijland was er even beraad, wie gaat door naar Westervoort en wie neemt een kortere 
route naar huis. Drie fietsers -ja dezelfde drie- kozen er voor om naar Pannerden te gaan en 
daar te pauzeren. 

De grote groep koos voor Westervoort, men zou op die manier ruim 110 km. fietsen. 

Het drietal koos na de pauze voor de route Pannerden, Aert, Elten en tenslotte via Stokkum 
weer naar Dinxperlo. Het liep allemaal gesmeerd in dit groepje en na ruim 90 km. arriveerden 
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ze om kwart over vijf in Dinxperlo.  De afstand was lang genoeg en het fietsen was weer een 
genot. 

De overgebleven 12 fietsers zijn ongetwijfeld ook goed de middag doorgekomen, wat meer 
km. en misschien iets later thuis. 

Ondertussen nieuwsgierig geworden wie “die drie” dan wel waren ?     Toe maar ………..Wilma, 
Wim Liev., Henk Mei. 

 

 

 

 

Midweekse tocht 18 mei 2022 

Gepubliceerd door Toerder1951 op mei 18, 2022 

Op de ledenvergadering is besloten om de Hel van Twenthe te laten voor wat het is en deze 
te vervangen door een eigen Midweekse Tocht vanuit Dinxperlo met als toerleider Jan B. 
Echter Jan ondervindt nog steeds de gevolgen van corona. Vanuit het bestuur werd Han 
gevraagd om de organisatie over te nemen. In nauwe samenwerking met Vincent (route-
planner) Henk W’veld en Herman E (toerleiders) werd, begunstigd door fraai zomers weer, 
een fantastische tocht op touw gezet. Liefst 21 fietsers (20 WTC’ers en 1 bijna WTC’er) 
stonden om 09.00 uur bij de Bakker in Suderwick, voor sommigen de plaats van het ontbijt. 
Twee groepen van min of meer gelijke grootte gingen op pad. De tocht ging via Hamminkeln 
naar Drevenach voor de eerste pauze. Henk M en Willie namen hier afscheid van hun groep 
omdat beiden die middag nog dezelfde droevige verplichtingen hadden.  De overigen via een 
schitterend maar goed te berijden gravelpad in de bossen en Heiden naar de tweede 
pauzeplek in Ramsdorf. De laatste etappe  via Rhede naar Dinxperlo. Als toetje lieten beide 
(bijna complete) groepen  zich het ijs bij Claudio goed smaken. Na ca. 126 km verdiend. Wat 
een geweldige fietsdag. Meer dan een herhaling waard. 

 

 

Wentersronde Hemelvaartsdag 26 mei 2022 

Gepubliceerd door Toerder1951 op mei 26, 2022 

Min of meer spontaan kwamen Wilfred Wijnveen en Han Rutgers op het idee om mee te 
doen aan de Wentersronde van Hemelvaartsdag 26 mei 2022. Het plan was heen fietsen, 
ronde van ca. 90 km en terug. Totaal 140 km. Bij aankomst bij het prachtige clubhuis zagen 
we dat er maar een paar auto’s stonden van deelnemende fietsers. Ook in het clubhuis was 
het erg (te?) rustig. De route was prachtig, de wind heftig. Het doel voor deze afstand waren 
de heuvels achter Dingden, ons niet onbekend. Onderweg konden we ons gelukkig een poos 
verstoppen in een groep Wenterswiekse fietsers, de er een gezellig en rustig dagje van 
maakten. Na de pauze met zijn beiden verder, De Wenterswiekers reden de 130 km. Via de 
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Finkenberg terug. Onderweg de pijlen kwijtgeraakt (of waren ze weggehaald?). Een zoekende 
deelnemer uit Vreden opgepikt, die meer dan 20 km in de “windschatten” meereed.  De tocht 
naar huis droeg als kenmerk “knappen tegen de wind in”. 

Enkele opvallende punten: 

Weinig deelnemers, 50 racers en 107 dikke-banders. De vraag is of Wenters met deze tocht 
doorgaat. Deze signalen hoor je vaker (Ulft, Dinxperlo). Is de markt voor toertochten 
krimpende? 

Onopvallende pijlen die links en rechts van de weg stonden. In de buurt van de “dikke steen” 
liepen de routes van de “dikke-banders” en racers deels over dezelfde wegen, wat in elk geval 
voor ons erg verwarrend was 

Matige verzorging onderweg, alleen bananen en verdund sapje. 

In Duitsland beroerde kwaliteit van de B-wegen. 

Uiteindelijk: prachtige route, goed trainingsweer, mooie sportdag. 

 

Vrijdag 10 juni 2022, eerste dag van de Clubmeerdaagse 

Gepubliceerd door Toerder1951 op juni 13, 2022 

Na de “Clubmeerdaagse 2021 tussen de coronagolven door” konden we in het weekend van 
10, 11 en 12 juni weer normaal genieten van een ouderwets fietsweekend. Op de ochtend 
van vrijdag 10 juni stonden meer dan 20 personen klaar om naar het Hotel Eggert in Elte te 
gaan. Het bestuur had een mooie servicebus op de kop weten te tikken. Chris Kuiper was 
hiervan de chauffeur en iedereen mikte met een grote zwaai zijn/haar bagage in de 
laadruimte. Na het welkomstwoord van hoofdorganisator Vincent gingen 2 groepen van 
gelijke grootte op pad.  Twee afstanden nl. 150 en 110 km volgens de gpx.  Gesteund door 
een lekkere zuidwester met kracht 3 was het heerlijk fietsen in een goed te volgen tempo. 
Koffie en zo op het terras van de ons bekende Haarmühle in de prachtige bossen in de buurt 
van Haaksbergen. De route van de (door mij gereden) 110 km ging over verkeersluwe wegen, 
af en toe wat glooiend landschap. De laatste 20 km een tot Fahrradstrasse omgebouwd 
spoorrailtraject. Prachtige route. Na aankomst douchen in het separate hotelgedeelte, dat er 
net als in 2021 keurig uitziet. Of lekker aan de Weizen Alcoholfrei op het zonnige terras, 
natuurlijk vanwege het isotone karakter. ’s Avonds een perfect diner met als echt Duits toetje, 
Herrencreme. Nou, de eerste dag beloofde veel goed voor de rest van het Clubmeerdaagse-
weekend. Nu reeds een compliment voor de organisatie, maar niet in het minst aan de 
eigenaar/eigenares van het hotel. Zonder een spoor van kouwe drukte was de verzorging 
perfect. Een verslag van dag 2 en 3 komt van een andere schrijver. 
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Clubweekend 10, 11, 12 juni 2022. Verslag dag 2 en dag 3. 

Gepubliceerd door Henk Meijer op juni 13, 2022 

Verslag clubweekend 10/11/12 juni 2022 

Dag 2, zaterdag 11 juni. 

Vandaag wordt er gefietst de routes Elte-Elte. Dus een lokaal ommetje. 

Kies je voor de routes Oost dan kies je voor (soms veel) hoogtemeters, uiteraard voor velen 
een uitdaging. 

Kies je voor de route West (route Denekamp) dan kies je voor een tocht met weinig 
hoogtemeters en een traject voor een deel over Nederlandse bodem. Deze route bleek erg 
geschikt voor fietsers die na een blessure of na lange afwezigheid met trainingsachterstand 
weer mee willen doen, en uiteraard ook voor anti-klimmers en gewoon  voor mensen die het 
rustig aan  willen doen. 

De groep voor deze route bestond eerst uit twee leden, maar gaande het ontbijt was de 
groep aangegroeid tot zeven man. 

De aanloop ging via het dorp Mesum en geleidelijk door over rustige wegen naar de eerste 
koffiepauze in de plaats Schṻttorf, bekend van het grote Schṻttorf Open Air met de Rolling 
Stones als hoofdoptreden (maar dat is al jaren geleden). 

De eerste lekke band hadden we intussen al gehad, een heel moeilijk karwei met die hoge 
velgen, schijfremmen , achterwiel, en nog een inbussleutel nodig en het oppompen ging ook 
al niet gemakkelijk, en toen zat de band er eigenlijk toch nog niet goed op ……. 

Een tweede lekke band bij een ander later op de dag was simpeler te verhelpen, normale 
velgen en een uitvalnaaf. 

Na Schuttorf gingen we door richting Nederland, iets onder Nordhorn passeerden we de 
grens en langs het oude kanaal Almelo-Nordhorn – in mijn jeugdjaren nog bevaarbaar voor 
schepen maar dat kun je je nu niet meer voorstellen- kwamen we langs het Hennie Kuiper 
wielermuseum. Toch even kijken, stukje nostalgie, oude Gazelle Champion Mondiale, grote 
kei van  Parijs-Roubaix, heel veel bekers, en nog veel meer. En het ijs smaakte daar goed. 

Het volgende stuk ging door het Lutterzand met een mooie uitkijk over het riviertje de Dinkel 
(“er ligt tussen Dinkel en Regge een land, ons schone en nijvere Twente” -Twentsch volkslied). 

De grens met Duitsland was niet ver weg, Bad Bentheim was snel bereikt met volop 
gelegenheid voor drank en allerlei varianten van de Strammer Max. 

Na een uurtje pauze werd het hoog tijd voor de reis naar het hotel om het diner nog te halen. 

Even na Wettringen kwamen we op de Radbahn Munsterland, een vele kilometers lang breed 
fietspad aangelegd op en langs een oude spoorbaan. Glij-ijs in termen van schaatsen, het liep 
daar geweldig. De stukken gravel pad en  soms zandpad eerder in de route waren we snel 
vergeten. 

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


 

     

Bij het dorp Hauenhorst weer van dit fietspad af en via opnieuw Mesum naar het hotel in Elte, 
nog ruim op tijd om voor het diner enkele al of niet alcoholvrije biertjes te drinken. 

Prachtige fietsdag van 121 km. met 270 hoogtemeters, maar wel een klim van 18 % 

 

Dag 3, zondag 12 juni. 

Deze 3e dag was de dag van het thuiskomen in Dinxperlo. 

Twee fietsers moesten of wilden op tijd thuis zijn en vertrokken als duo. 

De rest verdeelde zich in een groep voor 130 km. naar huis  en een groep voor 110 km. naar 
huis. 

De 110 km groep was negen personen groot . Aanrijden weer via Mesum en daarna vanaf de 
andere kant vanaf Hauenhorst tot Burgsteinfurt over de Radbahn Munsterland. Het liep weer 
kilometers lang lekker soepel. 

Na een tijdje werden we gepasseerd door de eerder vertrokken 130 km. groep, we hebben ze 
maar laten jagen. 



De in het begin van de week voorspelde noordoosten  wind bleek te zijn omgeslagen in een 
west-zuidwesten wind dus tegenwind , helaas. Maar daar hadden vooral de kopmannen last 
van. 

Een eind verder de enige  kleine valpartij van de dag, recht tegen een trottoirband van  20 cm. 
hoogte oprijden is vragen om problemen. Gelukkig nagenoeg geen materiele en lichamelijke 
schade. 

De eerste pauzeplek was in het dorp Nieborg, na 36 km. De 130-groep zat daar al uitgebreid 
op het buitenterras, maar ook voor 110-groep was er nog volop plaats. 

Na deze pauze werd er verder getoerd, onder Ahaus langs, door Stadtlohn, naar Weseke, de 
tweede pauzeplek na 80 km. voor een wat langere stop. Het menu was helaas wat beperkt 
maar gebak was er natuurlijk wel.  De plaatselijke schutterij, een grote groep keurig in 
uniform gestoken kerels van alle leeftijden, zaten al uitgebreid achter het bier totdat ze door 
een bus werden opgehaald om elders mee te doen aan een festival. 

Daarna werd het tijd voor het laatste stuk, al snel kwamen we op bekend terrein, Burlo en 
daarna Barlo en uiteindelijk via de Kreuzkapellenweg naar Dinxperlo. 

Dat waren dus 110 km, met 151 hoogtemeters. 

Als gebruikelijke afsluiting een ijsje, bij Claudio was het te druk met een lange wachtrij, maar 
bij Bonebo was het ijs ook goed. 

 

 

(Prof)wielrennen in Bocholt 19 juni 2022 

Gepubliceerd door Toerder1951 op juni 19, 2022 

Van origine afkomstig uit de voetbalsport valt het mij bij het wielrennen altijd op, wat er een 
enorm verschil in sportplezier kan zijn. Vandaag stond Bocholt de gehele dag in het teken van 
wielrennen. Wedstrijden in de gezellige binnenstad met finish voor het oude stadhuis. 
Wedstrijden in elke leeftijdscategorie, recreanten en als afsluiting een profwedstrijd. Sport 
waaraan iedereen, zowel de deelnemers als de toeschouwers enorm veel plezier aan 
beleefden. En bij sportwedstrijden zorgt men in Duitsland altijd wel voor een biertent en 
tentjes voor patat en curry-wurst. De profwedstrijd stond in het teken van het afscheid van 
toprenner Marcel Sieberg (Bahrain). Deelnemers o.a. Philip Bauhaus (topsprinter bij Bahrain) 

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


en de oud-sprinters Marcel Kittel en Andre Greipel. Topsporters die zichtbaar plezier 
beleefden aan hun sport en na de wedstrijd (die natuurlijk werd gewonnen door Sieberg) 
gewoon met de toeschouwers op de foto gaan en een praatje maakten. Dit als prettig 
onderscheid van het voetbal. Overdreven topsalarissen, transfermiljoenen, 
supportersagressie, slechts een greep uit de zware schaduwen die boven de voetbalsport 
hangen. Na de wedstrijd heb ik gewoon een gesprek gehad met Andre Greipel en Marcel 
Kittel. Niks geen security, niks geen kleerkasten met oordopjes. En dat slechts 10 km van 
Dinxperlo. Wat een gezellige, ontspannen en sportieve middag voor iedereen. Voor mij staat 
wielrennen inmiddels met stip op één. 

Han 

 

Ronde van de Achterhoek 26-6-2022 

Gepubliceerd door Toerder1951 op juni 26, 2022 

De Ronde van de Achterhoek wijkt af van de traditionele toertochten, in die zin dat er 3 
startlocaties zijn. Een daarvan is het Noorden te Aalten. Een groep van ca. 15 personen 
stonden bij “de Bank” die direct naar een van de routes ging, vanaf de jubilerende 
Teunismolen. Via de wat slingerende route over o.a. zandwegen naar het Noorden. Voor de 
90 km schreven zich 9 personen in, waarbij aangetekend moet worden dat Wim L. (gentleman 
als hij is) gisteren deze route al gereden heeft en met terugwerkende kracht betaalde. De 
route stond zowel op gpx maar was ook uitgepijld (beetje dunnetjes trouwens) De langere 
routes van 120 en 140 km alleen op gpx. De route was inderdaad prachtig door het 
Achterhoekse coulissenlandschap. Gravel- en kasseistroken, onderdeel van de publiciteit, 
waren mondjesmaat gezaaid. Het was met de wind mee prettig fietsen. Pauze bij een andere 
startlocatie nl. bij het clubhuis van wielervereniging de Stofwolk te Eibergen. Omdat enkelen 
tijdig thuis wilden zijn, werd collectief besloten een stuk af te snijden. Samen uit, samen thuis 
dus. Het slotstuk via Mariënvelde en langs de Radstake. Ca. 12.45 uur thuis met iets minder 
dan 100 km.  Deelnemers: Gerben, Hans A, Willie, Jan Roug en Jan B. Henk W’dorp en Henk 
W’veld, Jaap en Han. 

Artikel in “de Band” van 
Dinxperlo over het 40-jarig 

clubjubileum. 
Gepubliceerd door Henk Meijer op september 6, 2022 

In “de Band” van 6 september 2022 staat een artikel n.a.v. het 40-jarig 

bestaan van onze wielertourclub. Lees het artikel, HIER 

https://www.wtcdinxperlo.nl/author/toerder1951/
https://www.wtcdinxperlo.nl/author/henk-meijer/
https://www.de-band.nl/nieuws/sport/431407/wielerclub-dinxperlo-samen-uit-en-thuis


Clubkampioenschap 2021 
Gepubliceerd door Henk Meijer op september 15, 2022 

Op de jubileumavond van de WTC Dinxperlo, 10 september 

2022,  werden de clubkampioenen van 2021 gehuldigd. 

Clubkampioen 2021 is geworden Jaap Navis (en dat is niet voor het 

eerst ! ) 

Tweede was good-old Theo Kempers. 

En plek drie werd gedeeld door Han Rutgers, Hans Kemink en Willie 

Baten. 

 

 

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


Toertocht met duo fietsen, 
zaterdag 17 september 2022 

Gepubliceerd door Henk Meijer op september 17, 2022 

Onderstaand een aantal foto’s van de tocht met duofietsen , samen met 

twaalf bewoners van Careaz/dokter Jenny. Deze activiteit werd 

georganiseerd in het kader van het 40-jarig bestaan van de WTC 

Dinxperlo. 

Met veel geluk tussen de buien door een tochtje gemaakt via de Allee, 

de Kalverweidendijk en Spekkendijk naar de Heurne om daarna via de 

Kamerstraat en Breedenbroek weer door de Hogestraat terug te fietsen 

naar Careaz. 

Veel blije mensen en 16 leden van onze WTC die een middagje bereid 

zijn geweest om mee te doen. 

  

  

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


   

  

  

Artikel in “de Band” over de 
fietstocht met duofietsen van 
zaterdag 17 september 2022 

Gepubliceerd door Henk Meijer op september 20, 2022 

Deze week staat er in “de Band” een artikel over de fietstocht van 

zaterdag 17 september 2022 die leden van de WTC hebben gemaakt 

met cliënten van het Careaz/ dr. Jenny woonzorgcentrum in Dinxperlo. 

Met 12 duofietsen werd een tocht van 10 km. gemaakt door en om 

Dinxperlo. 

Het artikel leest u HIER 

 

https://www.wtcdinxperlo.nl/author/henk-meijer/
https://www.de-band.nl/nieuws/zorg/432944/clienten-van-careaz-en-dr-jenny-fietsen-met-jarige-wtc-dinxperlo


Een nazomermiddag naar de Pröbstingsee. 21 september 2022 

Gepubliceerd door Henk Meijer op september 21, 2022 

Een goede opkomst deze woensdagmiddag 21 september. De zogeheten groep 3-4 ging zelfs 
met elf man (geen dames deze keer) op pad. Gelukkig was Vincent van de partij, die heeft 
altijd wel een route in zijn Mio. 

Goed, afspraak was naar een pauzeplek bij de Pröbstingsee. Dat valt dus mee, een 
fietsafstand van slechts 29 km. vanaf Dinxperlo. Maar de plannen  van Vincent zaten wat 
anders in elkaar, het begon met draaien en keren in onze eigen regio en zo waren we na 30 
km. nog maar net in de buurt van Barlo. Welke weggetjes we hebben gehad is onmogelijk na 
te vertellen. 

Toen we dan uiteindelijk bij de Pröbstingsee aankwamen stond er inmiddels bijna 60 km. op 
de teller. 

Ondanks dit aantal kilometers werd er toch weinig geklaagd onderweg. 

Bij de See waren we niet de enige gasten, mooi weer en een woensdagmiddag, dat wil wel. 
De koeken waren dan ook uitverkocht, reden dat we ons eigen meegenomen proviand 
gebruikten – in het verleden was dit daar absoluut verboden , we zijn wel eens heftig op onze 
vingers getikt. 

Na de pauze beloofde Vincent nog ongeveer 38 km. tot thuiskomst.  Het tempo werd wat 
aangepast, kruissnelheid 26 tot 28 km/hr.  Iedereen kon meekomen en dreigde er wel eens 
een gat dan was een kort signaal voldoende om even in te houden. 

Het weer: aangenaam nazomerweer, 16-18 graden, zonnetje, en erg weinig wind. Zo mag het 
nog een maandje blijven. 

Uiteindelijk kwamen we na 100+ kilometers zo om half zes weer in Dinxperlo. Fijn gefietst, 
mooie route, fijne groep. 

   

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


     

 

 

Dagje uit voor de ATB-groep 3-4 

Gepubliceerd door Henk Meijer op oktober 5, 2022 

Een paar keer per jaar gaat een groep ATB-ers, mensen die ook vaak op maandag in de ATB-
groep 3 of 4 fietsen, elders een dagtocht maken op een uitgezet parcours, zoals bij Lochem of 
bij Markelo of bij Winterswijk. Of, zoals vandaag, op het prachtige parcours bij het 
Buurserveen en ten zuid-oosten van Haaksbergen. Dit parcours werd door de groep, in 
wisselende samenstelling, al een aantal jaren achter elkaar gereden. Starten bij een ons 
bekende boer nabij Eibergen. 2 km. vanaf het parcours, met koffie en koek. 

Vandaag, bij aanvankelijk wat somber weer maar in de loop van de dag klaarde het op, waren 
we met 6 man ( 2 waren door ziekte op het laatste moment afgevallen). Vele single tracks die 
er prima bij lagen , vaak maar weinig ruimte tussen de bomen waar een breed stuur nog net 
tussendoor kon. 

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


De pauze, voor ons nagenoeg halfweg na 30 km. was op Duitse grond bij Landgasthof 
Haarmühle, waar we vanwege de lekkere temperatuur gewoon buiten op het terras konden 
zitten, en we waren zeker niet de enigen want vele tientallen e-bikers hielden ons daar 
gezelschap. 

Na de koffie en voor de meesten een Beilage mit Sahne vertrokken we even na 13 uur om het 
tweede stuk te fietsen. Single tracks werden afgewisseld met stukken zandweg door 
heidevelden en soms stukken asfalt ter overbrugging naar nog meer stukken singeltracks. 

Gelukkig geen ernstige valpartijen of ander ongeluk,  ’t was weer een prachtige dag en als 
afsluiting bij de boer na 60 km. even wat afspoelen onder de kraan. 

De echte afsluiting bestond uit het gezamenlijke bezoek aan een Dinxpers restaurant voor een 
pizza, uitsmijter danwel een ander Italiaans gerecht. 

Volgend jaar misschien maar weer …….. 

 

 

Foto’s van de Harm Takke ATB-
tocht op 09 oktober 2022 

Gepubliceerd door Henk Meijer op oktober 10, 2022 

Er zijn  foto’s van de Harm Takke ATB-tocht op 09 oktober 2022. 

Deze zijn gemaakt door Thea en Henk Lammers uit de Heurne waar we 

overprivé-grond tussen de dennen mochten fietsen – waarvoor hartelijk 

dank. 

De foto’s kunt u zien door HIER te klikken. 

https://www.wtcdinxperlo.nl/author/henk-meijer/
https://myalbum.com/album/PUujzjKpLL4Up2/


 

Even stoppen voor een slipjacht …. de moeite waard. 

Gepubliceerd door Henk Meijer op november 16, 2022 

      

Zo zie je nog eens wat als je met de ATB rondgaat.  We waren met onze WTC groep, deze keer 
7 man, nog maar net een beetje warmgefietst of we werden op de Teubenweg in de Heurne 
tegengehouden want …..  we reden een slipjacht tegemoet. 

Natuurlijk namen we ruim de tijd om te wachten en na een paar minuten kwam er eerst een 
meute jachthonden die een geurspoor volgden, op enige afstand gevolgd door een veertigtal 
ruiters in rode jassen.  Voorwaar een bijzonder schouwspel, deze slipjacht van de Koninklijke 
Nederlandse Jachtvereniging. 

Ja zo zie je nog eens wat als je met de ATB gaat, heel anders dan met de racefiets waar vaak 
het zo snel mogelijk afleggen van de route belangrijker is dan het genieten van de omgeving. 

Elke maandag het hele jaar door en elke woensdag gedurende  de herfst en winter vertrekt er 
om 13 uur bij de voormalige RABO bank in Dinxperlo een ATB groep, soms twee groepen van 
verschillend kaliber, voor een rit van 50-60 km. in de landelijke omgeving van Dinxperlo, naar 
Aalten, naar Winterswijk,  naar de Slangenburg, naar Engbergen en soms naar Rhede achter 
Bocholt, en bijna altijd weet iemand nog wel weer een nieuw weggetje of achterafpad waar 
we nog niet geweest zijn. 

Kortom: ATB – FIETSEN = GENIETEN 

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


   

 

 

 

 

 

Een ATB-rit in “zondagsschoolsfeer “ 

Gepubliceerd door Henk Meijer op december 19, 2022 

      

Vandaag , 14 december 2022 , weer een koud maar aangenaam ATB middagje. 

Het aangename zat ’m deze keer zeker in het pauzemoment. 

Het pauzeadres was zoals vaker bij het ambtshuis in Bredevoort,  een appartementencomplex 
voor ouderen met een gezamenlijke recreatieruimte waarin ook gasten van buitenaf zoals wij 
welkom zijn. De koffie is er niet te duur en de cake wordt er voor een habbekrats bij 
geserveerd. Je wordt daar altijd hartelijk ontvangen en dan kun je er ook nog prima zitten. 

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


Was het een jaar of drie geleden zo dat we daar werden getrakteerd op de komst van 
Sinterklaas, deze keer was het iets later in de maand december en werden we blij gemaakt 
met een huiskamerconcert van het gemengd Bredevoorts zangkoor. Kerstliederen en semi-
religieuze liederen die uitnodigden tot meezingen. Wij probeerden voorzichtig binnensmonds 
mee te neuriën, de aanwezige bewoners deden wat meer hun best. 

Kortom, even weer het gevoel van vroeger, kerstfeest vieren met de zondagsschool . 

We vertrokken na enige tijd in stilte, het koor had waarschijnlijk nog heel wat liedjes te gaan , 
maar ja, wij moesten wel voor donker thuis zijn. 

Wij , deze keer weer allemaal heren met de naam H. : Hans ten Br, Herman E., Henk M., en de 
vierde H Han R. moest om privé eerder thuis zijn en heeft deze zanguitvoering helaas gemist. 

    


