Beste WTC-er, alweer de 7e nieuwsbrief van dit jaar. Dit keer een lange editie er zijn een tal van activiteiten de
revue gepasseerd, ook willen we een up-date geven m.b.t. vaste route Anserdennen, VAM bike park etc.
Er volgen dit jaar nog 2 clubtochten namelijk: Zondag 12 november en zondag 3 december, ook op de agenda staat
de 2e veldtocht met start vanuit Dwingeloo op zaterdag 9 december. We willen ons nieuwe WTC lid Richard van der
Kolk veel fietsplezier wensen bij de WTC.
CLUB 3-DAAGSE
Natte boel bij de WTC 3 daagse. Van 8 tot en met 10 september heeft de Wielertoerclub Ruinen weer de jaarlijkse
club 3 daagse georganiseerd. Doel van het weekend was dit jaar Heinsberg in het Sauerland. Heinsberg is een mooi
klein dorpje, verscholen tussen de heuvels. Ons onderkomen was een mooi ouderwets vakwerk huis. Onder
erbarmelijke weersomstandigheden werd ’s morgens op de Brink in Ruinen verzameld en werden de fietsen
ingeladen. Nadat dit alles klaar was kon er worden vertrokken. Koud onderweg kreeg 1 van
de deelnemers triest bericht en moest helaas rechtsomkeer maken.
Aangekomen in Heinsberg regende het nog steeds en vooral niet
minder. Er werd dan ook besloten om nog even te wachten met het
uitpakken van de fietsen. Ondertussen maakten onze cateringdames,
Geertje, Betsy en Jenny, de keuken gereed voor hun kookkunsten.
Aangezien het maar niet droog werd, werd het eerste gebak maar
aangesneden. Ondertussen bleef het maar regenen en regenen
en werd er dan ook besloten om de eerste tocht maar af te gelasten.
De zaterdag begon ook weer nat, maar om een uur of 10 leek het dan toch op te knappen. Dit was het sein om op
pad te gaan. Deze rit moest gaan naar Winterberg, via diverse mooie klimmetjes moesten we da ar komen.
Halverwege werd er in Smallenberg opgestoken in een mooi barretje waar de penningmeester een mooie deal kon
sluiten. Na het afsluiten van de deal nam iedereen echter een andere versnapering en stond ie met de mond vol
tanden. Tijdens deze pauze kwam het weer met bakken uit de lucht en werd besloten om rechtsomkeer te maken.
De route uitzetter wist nog wel een mooi klimmetje en om daar te komen zou het vlak zijn. Dit was echter wel wat
optimistisch, want er moest eerst een col van zo’n 15% stijging worden beklommen. Ondertussen kwam het met
bakken uit de lucht en kwamen we als een stel verzopen katten weer bij ons onderkomen terug. Na een warme
douche en sauna waren we weer op temperatuur en konden we ons op de heerlijke maaltijden storten die ons team
bereid had. Op zondag was het eindelijk droog en konden we nog even echt genieten van het mooie landschap. Er
werden 2 rondjes gefietst in de directe omgeving van Heinsberg. De omgeving is super fietsvriendelijk , mooie
rustige wegen en prachtige uitzichten. We zullen hier ongetwijfeld een keer weer terug komen. Terugkijkend was
het vooral een supergezellig weekend met veel tijd voor eten, drinken en spelletjes. We hebben kunnen leren
klaverjassen, jokeren en dobbelen. Van de door de organisatie uitgezette routes hebben we uiteindelijk amper de
helft gefietst, maar wat we gefietst hebben was wel erg de moeite waard. We willen Intechneau / AT&I en
Wooncentrum Snoeken hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van de busjes. Tevens was het bijzonde r
handig dat Arnt er dit keer bij was. In no-time wist hij als ervaren mecanicien de lekke banden te vervangen, zodat
we snel weer verder konden. Tevens dank aan onze culinaire toppers voor het geweldige lekkere eten en de taarten.
Ondanks het weer was het toch een super geslaagd weekend. Bij de dorpsherberg werd met een etentje het
weekend afgesloten.
(tekst Wim. J) Op de site staan de foto’s.

FIETSSPORT.NL
Naast de NFTU.nl is er ook de site fietssport.nl. Al eens ingelogd? Daar staan leuke tips, artikelen over voeding,
training, gezondheid, materiaal, routes etc. Ook vele toertochten worden hier aangemeld, tevens kun je hier als
deelnemer feed back geven op een tocht. Deze feed back komt rechtstreeks bij de organisatie terecht en is niet
online zichtbaar.

CLUBTOCHT
Zondag 1 oktober stond er weer een clubtocht op het programma, deze tocht stond in het teken van de
Dwingelderveld toertocht. Om half negen stonden 20 fanatieke WTC-ers op de Brink voor een mooi ritje in “de”
bos. De 60 km met Albert Luten aan het roer en de 45 km route met kopman Jan Boverhof. Zoals gewoonlijk met
een clubtocht is er onderweg opgestoken. Dit keer bij de Bos pub in Lhee werd het terras ingenomen door de
WTC en genoten van koffie/thee en appelgebak. Bos, hei, klimmetjes, single tracks, alles erop en eraan. Het was
een gezellige tocht.
DWINGELDERVELD
Zaterdag 7 oktober was de eerste Dwingelderveld tocht van dit jaar. Door
de vele regen van afgelopen dagen en de voorspelling dat zaterdag de
“slechtste” van de week zou worden beloofde dit een uitdaging te gaan
worden. Uiteindelijk waren de routes prima te berijden en van de voorspelde
regen kwam weinig terecht. Al met al viel het reuze mee en hebben bijna
200 ATB-ers genoten van deze tocht. Complimenten aan de leden van de
tourcommissie, die wederom van deze tocht een iets moois hebben gemaakt.
Niet te vergeten de vrijwilligers die in touw zijn geweest, bedankt.

VASTE ATB ROUTE
In de afgelopen jaar vergadering hebben we gesproken over de plannen en ideeën die er zijn voor de ATB routes.
Op de VAM berg wordt een ATB-route aangelegd, het plan is heel concreet, het is nog niet geheel duidelijk wanneer
een en ander gerealiseerd is / geopend wordt.
Kijk op: http://www.mtbroutes.nl/nieuws/41-nieuws-2017/521-fietswalhalla-op-de-vam-berg
Het zou mooi zijn als we vanuit Ruinen een doorgaande ATB route krijgen naar dat aan te leggen VAM –parcours
We willen daartoe een rondgaand parcours aanleggen vanuit Ruinen die onder andere door de het gebied
Anserdennen gaat en aansluit op de bestaande Dwingelderveld route. Vanaf de Dwingelderveld route kan dan vanaf
Spier een doorgang worden gemaakt naar het VAM terrein.
Natuurmonumenten is de belangrijkste beheerder van de “anserdennen” en die is echter bezig met een recreatief
zoneringsplan voor dit gebied. Je begrijpt dat recreatief gebruik wat haaks staat op de natuurdoelstellingen. Ten
behoeve van het zoneringsplan is natuurmonumenten aan het inventariseren welke initiatieven er zijn voor recreatief
gebruik. Onze MTB route- wens is daar ook een onderdeel van. Albert Luten en Jan Koster hebben een concept
routeplan gemaakt die bij Natuurmonumenten is ingediend. Dit plan gaan we op 17 oktober aan Natuurmonumenten
en andere belanghebbenden toelichten.
Zodra alle knelpunten zijn opgelost en een route is vastgesteld wordt bepaald hoe een en ander uitgewerkt en
aangelegd moet of kan worden. Wie legt aan? Wie beheert? Wat wil en kan WTC bijdragen ? Uiteraard kijken we
ook naar mogelijke subsidies.
We maken vorderingen maar het vraagt tijd en overleg. We hebben als WTC de planning en voortgang helaas niet in
eigen hand. Naast deze nieuwe route hebben we natuurlijk ook onze vaste route in beheer in de omgevin g
boswachterij Ruinen in richting van Echten. Ook hier leven er ideeën om die te vernieuwen en betere aansluiting te
krijgen op het parcours van Zuidwolde. We kunnen niet alles tegelijk, onze grootste prioriteit ligt nu bij de route
“Anserdennen”. We houden jullie op de hoogte.
INPUT:

Wanneer je mededelingen, nieuwtjes, agenda tips, foto’s o.i.d. hebt dan graag mailen naar:
wtcruinen@gmail.com

WIJZIGINGEN: Wanneer er iets verandert m.b.t. adres of email. Dan graag doorgeven. Dan blijf je de
nieuwsbrieven en mailtjes ontvangen.

