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VOORWOORD VOORZITTER
Met veel plezier schrijf ik voor de eerste keer dit voorwoord van inmiddels de 4e editie van dit jaarmagazine. Bewust
schrijf ik met ‘veel plezier’ omdat het mij veel energie geeft om met de vele vrijwilligers, sponsoren en leden onze
vereniging verder op de kaart te zetten en bij te dragen aan het mountainbiken in deze regio.
Tijdens de afgelopen Algemene

naar de recreatiegroep volwassenen is

om elkaar mogelijk te versterken

Ledenvergadering heb ik de

ook één van onze doelen.

op gebied van kennis, faciliteiten en
activiteiten. Voor beide verenigingen

Haal jij het maximale uit je onderneming? Op de

voorzittershamer van Peter Wolters

mountainbike stort je jezelf graag de diepte in. Maar je

overgenomen. Gelukkig is Peter op

Fietsend, wandelend, hardlopend,

staat voorop dat dit met behoud

onderneming zie je liever in de lift omhoog. Bij Countus

de achtergrond nog volop betrokken.

mountainbikend of te paard. Steeds

van eigen identiteit en volledige

helpen we je om het maximale uit je onderneming te

Ook is het een goed teken van een

meer mensen genieten van de

zelfstandigheid en onafhankelijkheid

halen én financiële zekerheid te creëren. Benieuwd hoe?

betrokken vereniging als de onze, dat

natuur. Toch zijn er soms irritaties en

gebeurt. Tijdens de aankomende ALV

Neem contact op.

vrij gekomen bestuursfuncties soepel

staat het imago van mountainbikers

zullen we dit onderwerp uitgebreid

worden ingevuld.

– vaak onterecht – negatief in de

bespreken.

Countus Oldenzaal

schijnwerpers. Mountainbikers

Oliemolenstraat 2
0541 82 03 00 / oldenzaal@countus.nl

COUNTUS.NL

Wij zijn Auto Bleeker Oldenzaal!

Onze vereniging is ook het afgelopen

worden regelmatig aangezien voor

Poeh, best een lang voorwoord zo

jaar flink gegroeid, inmiddels hebben

een stel ‘onverlaten’ die op hoge

voor de eerste keer. Veel leesplezier

we ruim 320 leden. Mede door de

snelheid door het bos racen. Juist

met dit magazine en voor vragen en/

coronapandemie hebben meer

om mountainbiken ook buiten

of opmerkingen ben ik bereikbaar via

mensen het mountainbiken ontdekt en

de vaste MTB- routes mogelijk

voorzitter@mtbhettwentseros.nl.

sluiten ze zich aan bij onze vereniging.

te houden is het belangrijk om

Ledengroei is geen doel op zich, maar

respectvol om te gaan met de natuur

Met sportieve groet,

het is een goed teken dat MTB’ers

en de mede-recreanten. Hiervoor

Jos van Nederpelt

zich thuis voelen bij onze vereniging.

is de ‘buitencode’ ontwikkeld. Kijk
hiervoor eens op: https://www.ntfu.

Ondanks dat de vereniging goed

nl/belangenbehartiging/onze-inzet/

draait, hebben we ambitie om door te

de-buitencode en laten we er met zijn

ontwikkelen. Zo willen we graag een

allen voor zorgen dat wij als Twentse

(eigen) clubgebouw om de onderlinge

Rossers het goede voorbeeld (blijven)

verbondenheid te vergroten en

geven.

betere faciliteiten te creëren om

APK & onderhoud
Behoud fabrieksgarantie
Bosch Car Service
Private Lease
Sterk in elk merk
Verkoop nieuw en gebruikt
Hamburgstraat 28
7575 EG Oldenzaal
0541 - 531 990
bleekergroep.nl/oldenzaal
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het niveau van een ‘parkeerplaats –

Met het oog op vervagende grenzen

fietsclub’, een treffende door Frank

tussen de verschillende disciplines

Zwiep geïntroduceerde typering van

in de wielersport, denk ook aan de

onze club, te ontstijgen. We willen

helden van de sport zoals Matthieu

ook meer activiteiten organiseren,

van der Poel, Wout van Aert en Tom

bijvoorbeeld een interclub competitie

Pidcock, hebben we als bestuur

om mountainbiken als wedstrijdsport

verkennende gesprekken met

aantrekkelijk te houden. Een betere

‘buurman’ de Oldenzaalse Wieler Club

doorstroming van de oudere jeugd

(OWC). Hierbij gaat het uitsluitend
|5|

WEDSTRIJD AFDELING HTR 2021
De wedstrijd jeugd van Mountainbike vereniging Het Twentse Ros bestaat uit 35 wedstrijdrijders en rijdsters vanaf
LJC-categorie 1 (8 jaar) tot en met de junioren (16 jaar). Samen met een enthousiast team van trainers, begeleiders,
ouders en een wedstrijd commissie hebben we de doelstelling om ieder kind op zijn eigen niveau in een plezierige
setting het beste uit zichzelf te laten halen door het creëren van een positieve wedstrijdmentaliteit en het aanbieden
van specifieke trainingen en ondersteuning. Hierbij werken we door middel van uitdagende maar altijd plezierige
trainingen toe naar wedstrijden.

Wij zijn Auto Bleeker Oldenzaal!

WERK MET

VOOCUZ

Werk met Voocuz staat voor gemakkelijker, beter, sneller
en goedkoper het werk organiseren.
Iedereen spreekt over ‘Lean. Agile. Scrum. Innovatie.’
Werk met Voocuz verenigt het beste van allen.
Met Twentse nuchterheid.
Wij komen niet vertellen hoe het anders moet, wij dagen
uit om het eens anders aan te pakken, uit te proberen en
te ervaren of dat werkt. En... fouten maken mag.
Met deze simpele en nuchtere aanpak creëren we
beweging in organisaties en medewerkers op de
werkvloer voelen zich gehoord en serieus genomen.
Ze worden blij van de verandering die zij hebben bedacht
en mogen uitvoeren.

De wedstrijd groep traint (afhankelijk

Hulsbeek om toch een beetje wedstrijd

van de trainingen mee om de jeugd te

van de leeftijd) in de zomerperiode op

ritme te houden. Op wisselende

helpen.

de dinsdag, woensdag en donderdag

parcoursen gingen de kinderen met

De officiële wedstrijden startten pas

avond (techniek, duur en wedstrijd

elkaar de strijd aan in 4 wedstrijden en

weer in juli met voor de jeugd een

specifiek) en wanneer er geen

werd er een klassement opgemaakt.

Landelijk Jeugd Competitie wedstrijd in

wedstrijden zijn ook in het weekend. In

Alle kinderen kregen bij de afsluitende

Hapert. Juliet wist hier direct te winnen

de winterperiode wordt er op dinsdag

zomertraining een mooie beker als

in de meisjes categorie 2. In de zomer

gefietst en is er aanvullend een

aandenken. Voor komend jaar zijn we

werd er door een heel aantal kinderen

spinning training bij SportTime.

aan het kijken of we vaker en in breder

deelgenomen aan de Aerolube

Voor de wedstrijd afdeling is het

verband dit soort wedstrijden kunnen

competitie in het KNWU district Noord.

rijden van wedstrijden natuurlijk een

organiseren; ook om meer kinderen

Na de zomervakantie ging het LJC

belangrijk doel. 2021 was daarin een

enthousiast te maken voor het rijden

circuit verder met wedstrijden in

moeilijk jaar omdat veel wedstrijden

van wedstrijden. Daarnaast zijn we

Burgh-Haamstede, Breda en Oldebroek

helaas geen doorgang konden vinden.

een aantal keer naar de VAM berg in

en het NK jeugd in Honselersdijk. De

Om dit op te vangen hebben we in

Wijster gegaan voor een training op de

wedstrijd in Burgh-Haamstede leverde

het voorjaar zelf een aantal interne

uitdagende hellingen en rock gardens.

twee mooie podiumplekken op voor

wedstrijden georganiseerd op Het

HTR topper Edwin Geerdink was bij een

Tristan en Simon in categorie 4.

APK & onderhoud
Behoud fabrieksgarantie
Bosch Car Service
Private Lease
Sterk in elk merk
Verkoop nieuw en gebruikt
Hamburgstraat 28
7575 EG Oldenzaal
0541 - 531 990
bleekergroep.nl/oldenzaal
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RECREATIE JEUGD
Allereerst is het fantastisch om te

In september en november hebben we

trainerscursussen aan via de NTFU.

zien hoe de recreatie jeugd volop in

nog een vijftal proefleden uitgenodigd.

Helaas is dit nu vanwege corona niet

beweging is. Hoge opkomsten bij de

Het NK was een succes voor Juliet met
een mooie zilveren medaille.
2021 was ook het jaar dat de
nieuwelingen/junioren afdeling tot
stand kwam. Door nieuwe instroom en
doorstroming vanuit de jeugd is dit ook
een mooie groep geworden met een
15-tal fanatieke renners. Deze groep
traint onder leiding van Stefan Krupers
en Bart Postma op de dinsdag en

mogelijk.

trainingen en activiteiten, veel en-

Momenteel is er nog wel een lange

thousiaste ouders, die meehelpen

wachtlijst i.v.m. de vele aanmeldingen,

Om toch een aantal enthousiaste

als begeleider/trainer en bovenal een

die we in de afgelopen tijd hebben

begeleiders de mogelijkheid te geven

positieve en sportieve sfeer.

gehad.

richting trainer door te stromen heb-

De opkomst in de tienergroep is

ben we als club besloten in een viertal

Door de coronabeperkingen konden

wisselend; de oudere jeugd krijgt een

avonden van ongeveer 2 uur deze

we in 2021 eindelijk weer starten op

baantje en ze kunnen zodoende niet

mensen de mogelijkheid te geven

zaterdag 13 februari.

elke zaterdag meer trainen.

alvast wat extra skills op te doen. Te

Alleen door de koude week hebben we

In het voorjaar gaan we de groepen

denken valt aan de oefeningen, maar

moeten besluiten de training nog een

weer opnieuw indelen.

natuurlijk ook waarop te letten bij

week uit te stellen.

Groep 7b en 8 gaan samen. We kun-

aanvang en gedurende de trainingen.

nen dan 6 groepen gaan verdelen over

Doel van de opleiding: na 4 bijeen-

In de maand mei en juni zijn we weer

7 groepen en dit betekent dat we weer

komsten kun je zelfstandig met een

gestart met proeflessen. Veel proefle-

meer proefleden kunnen toe laten.

groep op pad en een basale training

den zijn ook lid geworden. De meeste

woensdag avond, daarnaast wordt er
ook een intervaltraining op de zaterdag
aangeboden als er geen wedstrijd is.

wedstrijden goed vertegenwoordigd en

stuur dan even een mailtje naar

Door corona konden er helaas maar

er zijn al veel mooie uitslagen gereden.

wedstrijdjeugd@mtbhettwentseros.nl

drie wedstrijden van de 3-Nation

Mocht je graag een keer mee willen

Je bent van harte welkom!

Cup worden verreden te weten

trainen met de wedstrijdjeugd,

Jasper Reenalda

verzorgen die veilig en leuk is.

groepen waren dan ook direct weer

Om telkens voldoende trainers te

Ingrid, Marc, Martijn, Robin, Sander,

maximaal bezet.

hebben bieden we normaliter MTB-2

Sonia, Stephan en Wouter.

Spaarnwoude, Wijster (VAM-berg)
en Beringen (B) en uiteraard het NK
in Sittard. Voor velen een jaar van
kennismaking met het internationale

Pensioen: waard om
regelmatig bij stil
te staan!

niveau. We hopen volgend jaar weer
een volledig 3-Nationcup seizoen
te kunnen rijden met natuurlijk de
openingswedstrijd in Oldenzaal. Deze
winterperiode is gelukkig een stuk
drukker met wedstrijden. Er wordt
Neem contact op
met Ernst Strengers FFP

volop deelgenomen aan de wedstrijden
uit de GOW, MaxiPromo en Veluwse

074-2550345

Winter Competities. Het oranje-

info@transparans.nl

zwart van Het Twentse Ros is bij deze

www.transparans.nl
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s ‘Morgens begonnen de allerjongsten
met hun ‘strijd’ om de felbegeerde
beker en wat deden ze het goed!
Hierna ging de strijd door, maar dan
voor de iets oudere jeugd....wat was
het prachtig om te zien hoe fanatiek
iedereen is.
Na afloop was er voor alle jeugd friet
met een snack...SMULLEN GEBLAZEN!!!!
s ‘Middags gingen de volwassenen
8 enthousiaste ouders hebben deel-

z’n allen, na de training wachtte er

de strijd met elkaar aan.. ook dit was

genomen aan deze avonden en waren

een overheerlijke pannenkoek bij ‘de

geweldig om te zien.

dolenthousiast.

Watermolen van Bels’.

Na afloop kon iedereen genieten van

Op deze manier konden we de pool

Ook dit was weer een topdag voor

de heerlijke friet en snacks van ‘De

aan trainers tijdens deze coronatijd

onze jeugd.

Frietkar’.Tijdens de afterparty had-

toch wat groter maken.

den we een ‘special guest’ namelijk

Hopelijk kunnen we in 2022 weer star-

In de middag startte het jaarlijkse

voormalig profwielrenner Bram Tan-

ten met de opleiding voor begeleiders

uitje voor de trainers en begeleiders.

kink... met een mooi verhaal over zijn

en trainers.

De aftrap was bij de Plechelmusbasi-

‘droom’ en de weg daarnaar toe.

Ook dit jaar zijn onze befaamde kam-

liek in Oldenzaal van waaruit we een

Al met al was het een zeer geslaagde

pen niet doorgegaan door de corona-

leerzame stadswandeling hebben ge-

dag....op naar volgend jaar!

beperkingen.

maakt, met onderweg een overheerlijk biertje bij de stadsbrouwerij.

Vanaf april willen we weer op de derde

Na de zomervakantie zijn een aantal

Hierna zijn we op de fiets gestapt rich-

zaterdag van de maand starten vanaf

leuke activiteiten georganiseerd door

ting de kantine van Klootschietvereni-

een andere locatie. Om ook de jongste

de activiteitencommissie.

ging ‘Steeds Vooruit’, waar Jan Ba-

jeugdleden kennis te laten maken met

relds van ‘Barbekeals’ ons opwachtte

een ander terrein.

Direct na de zomervakantie zijn we

voor een gezellige BBQ-workshop.

gestart met een leuke activiteit. De

Gezamenlijk hebben we hapjes ge-

Ook hebben zich weer een aantal

jongste jeugd heeft hoogte meters

maakt voor op de BBQ Smoker. Om er

jeugdleden gemeld voor de maat-

gemaakt bij Avatarz en de oudere

vervolgens gezellig samen, onder het

schappelijk stage.

jeugd hebben elkaar uitgedaagd op

genot van een drankje, van te smullen.

Zij lopen stage tijdens een aantal trai-

Kartbaan Oldenzaal.

Het was een gezellige en zeer ge-

ningen in een andere groep, dan hun

slaagde dag.

eigen leeftijdsgenoten. Waarbij het de

Op zaterdag 30 oktober hebben we

bedoeling is dat ze tijdens de training

met de gehele recreatie jeugdafdeling

Op zondag 19 september was het na

de fietscontrole uitvoeren, een oefe-

getraind in de buurt van Vasse, vooral

een jaar dan eindelijk weer zover, onze

ning (kern1) en op het einde van de

voor de jongste kinderen was dit best

jaarlijkse clubdag!

training afsluiten met een spelvorm.

een hele belevenis, omdat voor hun

Wat is het een mooie geslaagde dag

het Hulsbeek toch het meest bekende

geweest, mede door de inzet van al

Monique Breukers en

terrein is.

onze vrijwilligers maar ook zeker door

Frank ter Huerne

Maar wat hebben we genoten met

de sponsoren en de organisatie.

Recreatie Jeugd

| 10 |
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Om onze passie voor het
mountainbiken te delen hebben
we een aantal activiteiten gepland
voor de leden van het Twentse Ros:

Zwiep Fietsen is het adres voor uw sportieve fiets
activiteiten! Al meer dan 90 jaar staan we voor onze
klanten klaar. Wat ooit begonnen is met gewone
fietsen is uitgegroeid tot een allround winkel waarin
ook zeker mountainbike, race fietsen en gravelbikes
hun plek hebben gekregen. Omdat veel van onze
medewerkers zelf ook fietsen, weten we wat onze
klanten willen. Samen komen we tot oplossingen
waar iedereen blij mee is.

Maandagavond 7 maart

Technische avond over reparaties die je zelf kunt doen
aan je mountainbike (vanaf 15 jaar)

Zondagmorgen 13 maart

Toertocht over de Hermannsweg 40/45 km in
verschillende niveau groepen (vanaf 17 jaar)

Maandagavond 14 maart

Informatieavond over onderhoud aan de fiets dat
kinderen zelf kunnen doen. (tot en met 14 jaar)

Zondagmorgen 20 maart

Mountainbike clinic voor de jeugd van het Twentse Ros,
door de renners van het Zwiep XLC offroad team.

Meld je aan via info@zwiepfietsen.nl!
Vermeld daarbij ook je naam, leeftijd,
en de activiteit waaraan je wilt
deelnemen.

| 12 |
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Ootmarsumsestraat 86, Oldenzaal / Deurningerstraat
73, Hengelo /

INTERVIEW HAN VAN DEN HEUVEL
ROUTENETWERKEN TWENTE

Welke data registreren jullie
zoal van een MTB-route?

uitgebreid worden in Twente. Daarvoor

Als we niet voldoen aan natuur eisen

zijn er vooral te veel obstakels vanuit

kunnen er dwangsommen tot wel

Wij registreren van elke

natuur regelgeving. Beschermde

€10.000,- per dag opgelegd worden.

bewegwijzering de datum en tijd

diersoorten zijn o.a. de rode bosmier,

Natuurbeschermingsorganisaties

dat deze is aangebracht maar ook

veldspitsmuis, zandhagedis en het

zijn steeds actiever en kritischer. Om

de exacte locatie, foto’s, materiaal

vliegend hert, deze soorten zijn

die reden is het erg lastig om nog

werk qua ontwikkeling in. Deze data

en omgeving leggen we vast in onze

Europees beschermd. Wij moeten nu

grote (sport) evenementen te gaan

is ons eigendom. We financieren de

database. Om die reden mogen

soms achteraf ontheffingen regelen,

organiseren.

aanleg van nieuwe routes en werken

paaltjes nooit zo maar verzet worden.

dit is erg tijdrovend en kost veel geld.

samen met vele vrijwilligers aan het

Als voorbeeld: als er op de MTB-

in stand houden hiervan. De hulp van

route in Sibculo een vlonder

vrijwilligers is hierbij erg belangrijk.

gewijzigd wordt, dan leggen we
datum en tijdstip vast en krijgt de

Is de bekende fietsknoop-app
ook een ontwikkeling van
jullie?

vlonder een uniek tagnummer en

Nee, deze app is van een commercieel

ook om bijvoorbeeld bij een ongeluk

bedrijf. Wij beheren de Routemaker

aan te kunnen tonen wanneer iets

app. Bijna alle bekende apps of

geplaatst en/of vervangen is. Ook

websites met routes maken gebruik

het maandelijks onderhoud aan

van onze actuele databank met

de singletracks op Het Hulsbeek

fotograferen we de situatie. Dit is
van belang voor het beheer maar

Interview met Han van den Heuvel van

mijn kennis van datastructuren toe in

routeinformatie. Denk aan bijv. Route.

rapporteren de HTR-vrijwilligers (de

Routenetwerken Twente.

mijn werk.

nl, Mtb-route, Fietsknoop. Onze data

baanonderhoudsploeg) via een App.

Een bijdrage van Maarten Hollweg en

Ik ben fulltime werkzaam

wordt dagelijks geactualiseerd.

Alle data wordt centraal opgeslagen

André Kamphuis.

met deze materie. Ik verzorg

Onze Routemaker heeft routeplanner,

in onze database en middels een

Het interview was op 7 december

advieswerkzaamheden in binnen

app en portal functionaliteit en de

centraal dashboard houden wij

2021 in de mooie beheerdersboerderij

en buitenland; voor bijv. Twente en

mogelijkheid om bijv. een pdf van

overzicht over alle MTB-routes en

op Het Hulsbeek te Oldenzaal, de

Veluwe, maar ook in Duitsland en

een route af te drukken en een GPX-

of alle onderhoudszaken tijdig en

dagelijkse werkplek van Han.

Oostenrijk.

bestand te downloaden.

volledig zijn uitgevoerd.

Wil je iets meer over jezelf
vertellen?

Wat doet Routenetwerken
Twente?

Welke ontwikkelingen zie je
m.b.t. routes voor MTB?

Ik ben Han van den Heuvel, 45 jaar

Routenetwerken Twente is zo’n 11 jaar

Hoe zit het ook alweer met
de 112 coderingen op routepaaltjes?

en werkzaam als Sr. Beleidsadviseur

geleden ontstaan en actief begonnen

In Twente zijn wij begonnen met een

Er worden steeds vaker rechtszaken

Routenetwerken Twente voor de

met het ontwikkelen van professionele

proef voor het aanbrengen van een

gestart n.a.v. MTB-ongevallen op

Regio Twente. Daarnaast heb ik

routes voor o.a. MTB-ers. Daarnaast

unieke 112-codering achterop de

routes. Maar ook natuurorganisaties

een eigen onderneming op gebied

heeft Routenetwerken Twente routes

route-paaltjes van MTB-paden. Deze

zijn zeer kritisch. Er worden hoge

van routerecreatie, gebiedsbeleving

in beheer voor wandelaars, fietsers,

unieke 112-code heeft een koppeling

‘natuur’ eisen gesteld aan de routes.

en geo-informatica en ben ik

ruiters en auto’s; in totaal dus vijf

met de meldkamer applicatie

In welk seizoen gaan we welke

langdurig ingehuurd als Regisseur/

soorten netwerken. Alle data van

waardoor voor de hulpdiensten snel

werkzaamheden uitvoeren. Hoe gaan

Programmamanager bij Routebureau

routes worden geregistreerd en

duidelijk is waar een incident zich

we dat bekostigen en hoe organiseren

Veluwe. Ik heb een opleiding Geodesie

onderhouden in een centrale database

voordoet. Dit is inmiddels landelijk in

we de benodigde vrijwilligers?

en Geo-Informatica gevolgd en pas

welke we zelf beheren. Hier zit jaren

de uitrol.

Het MTB-netwerk kan niet verder

| 14 |

De MTB-routes zijn echt in beweging.
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Ook worden er bij elk startpunt

aanvullend een veldbezoek waarbij

route aan de zijde van het
Crematorium afgesloten.
Hoe gaat dit verder?

de situatie ter plaatse in ogenschouw

In april 2020, aan het begin van de

komen op Het Hulsbeek nabij

wordt genomen en eventueel een

coronapandemie, zijn er maar liefst

parkeerplaatsen P2, P4 en P5. Ook

hoorzitting. Waarbij er dan onder ede

drie ongelukken geweest in één

wordt de website aangepast en

een interview afgenomen wordt. Stel

weekend met twee zwaargewonden en

worden er nieuwe routes op papier

dat Maarten’s onderhoudsploeg het

één lichtgewonde tot gevolg.

gedrukt.

digitaal logboek niet goed invult, dan

We zijn tot einde 2021 nog

kunnen wij hiervan last krijgen i.v.m.

bezig met de uitrol van de

bewijslast van onze zorgplicht voor

nieuwe kleurcoderingen met

het juiste onderhoud. Bij een ongeval

moeilijkheidsgraad voor de MTB-

Zijn er verder nog
ontwikkelingen welke voor ons
interessant zijn?

raadplegen wij onze database dit geeft

routes. Dit is een traject dat veel tijd

We gaan mee in nieuwe trends. We

voor mij zo een halve dag werk om

heeft gekost. Samen met De NTFU

denken na over het opzetten van

alle data en gegevens te verzamelen

zijn er mensen opgeleid; in Twente nu

routes voor gravelbikers. Op de

en te rapporteren.

twee personen en in heel Nederland

MTB-route Twickel zijn er bestaande

Wij laten één keer per jaar een

zijn er 40 opgeleide personen welke

paden welke hiervoor geschikt zijn.

veiligheid risicoanalyse van alle

de classificatie van de kleurcodering

De route van Sibculo is puur en alleen

MTB-routes uitvoeren. Elke maand

gaan bepalen. De wijze van

geschikt voor MTB-ers; zo kijken we

registreren de vrijwilligers via een

rapporteren en beoordelen is hiermee

wat er voor deze doelgroep mogelijk

App de onderhoudshandelingen in

uniform. Er is een Nederlandse

is. We willen de belevingswaarde

onze database en twee keer per jaar

expert groep opgericht welke dit

beter wegzetten, dit is een

voeren we zelf nog een onafhankelijke

begeleid heeft. Begin 2022 gaan we

kwaliteitscriterium bij de beoordeling

inspectie uit.

daadwerkelijk de nieuwe bordjes met

van een route. In de Achterhoek doen

In de toekomst zullen we meer

kwalificatie van de moeilijkheidsgraad

ze dit nu al.

structuur aanbrengen in de periodieke

met een kleurcodering (makkelijk,

Verder moeten we mee in steeds

veiligheidskeuringen van de ‘Technical

gemiddeld, moeilijk, zeer moeilijk)

verder innoverende fietsen zoals de

Trail Features’ (TTF) bijv. houten

aanbrengen.

E-MTB. Wat te denken van E-MTB-ers

delen, vlonders, aangebracht gaas

We gaan de aanrijroutes vooraf ook

die met 70 km/h over een singletrack

maar ook de rock-gardens. Dat staat

nog aanpassen. MTB-ers maken

gaan? Hiervoor zijn onze routes

nog in de kinderschoenen en hiervoor

straks een bewustere keuze om

natuurlijk niet gebouwd.

is momenteel geen Nederlandse of

een moeilijker deel van de route te

Verder wil ik nog even melden dat

Europese keuringsmethodiek en/

kiezen. Nabij het crematorium op Het

per 1 januari 2022 Routenetwerken

of regelgeving beschikbaar. Met een

Hulsbeek gaan we de aanrijroute naar

Twente komt te vallen onder het

expert-groep gaan we aan de slag hoe

de houten verhoging bijvoorbeeld

nieuwe Recreatieschap Twente,

we onze zorgplicht in kunnen vullen,

voorzien van extra hindernissen

een samenwerking van de Twentse

hierin gaat de NTFU en ikzelf ook

zoals boomstammen. Een MTB-er

gemeenten. De hoofdvestiging is dan

deelnemen.

maakt dan bewust de keuze om het

hier gesitueerd op Het Hulsbeek. We

moeilijkere deel van een route te

werken in totaal samen met maar

kiezen, voordat ze de houten brug op

liefst 300 vrijwilligers waarvan 150

fietsen. Deze aanpassingen behoren

vrijwilligers voor MTB-routes.

Als er een ongeval is gebeurd volgt er
soms een letselschade onderzoek en

In april 2020 zijn er drie
ongevallen op de MTB-route
van Het Hulsbeek geweest.
Sindsdien is een deel van de

nieuwe borden met plattegronden
geplaatst. Deze informatie panelen

Geven
beleivs
en

bij de kwalificatie van het kleuren
systeem.
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BAANONDERHOUD
Geen club kan goed draaien zonder

en is continue in ontwikkeling. Qua

Voor volgend jaar zijn er plannen om

vrijwilligers en dat geld zeker voor

organisatie zijn we professioneler

het beheer nog meer te verbeteren.

het baanonderhoud. Ondanks dat we

geworden. Een aantal leden hebben

We proberen meer structureel het

als club een relatief kort MTB-baantje

de cursus ‘bermmaaien’ gevolgd om

werk te plannen en beter te verdelen

beheren komt er toch behoorlijk wat

veilig te kunnen maaien. Ook hebben

met behulp van een jaarplanning. Als

werk bij kijken om de baan in goede

we tegenwoordig een klein trekkertje,

iedereen meedoet hoef je maar 2 of

conditie te brengen en te houden.

geschonken door sponsor Breukers

3 keer per jaar mee te werken. Wie

Dit jaar is er weer veel werk verzet

Heftrucks, met een aanhangwagentje.

vaker wil komen is zeker welkom, er

door de onderhoudsploeg. Er zijn

Hiermee wordt zand en gereedschap

is altijd wel wat te doen. Verder zijn er

door het jaar heen de normale

vervoert.

nog wat slechte stukken die aandacht

onderhoudswerkzaamheden als

We krijgen alle medewerking van het

nodig hebben volgend jaar en de TTF’s

snoeien en bladblazen, maar er zijn

beheer van Het Hulsbeek en van de

(Technical Trail Features, oftewel

ook wat grotere onderhoudsprojecten

Regio Twente die eigenaar van en

‘hindernissen’ in goed Nederlands),

zoals slechte stukken van de baan

verantwoordelijk voor de baan is. De

moeten beter beheerd worden door

voorzien van een nieuwe toplaag

Regio stelt middelen ter beschikking.

structurele inspectie en rapportage.

(leemzand), die beter bestand is

Zo is er onlangs 11m3 leemzand

Genoeg te doen, veel inzet en

tegen natte omstandigheden. We

geleverd voor het onderhoud.

gezelligheid om de baan voor de

willen er geen racebaan van maken,

We zijn gek met onze vrijwilligers en

gebruikers in goede conditie te

maar diepe drek waarbij de baan

de sfeer is goed. Vooraf een bakkie

houden. Voor info of vragen kun je

steeds meer kapot wordt gereden is

en nadien een biertje of fris met wat

contact opnemen met coördinator

ook niet de bedoeling. De baan heeft

lekkers. Eventueel een broodje kroket

Maarten Hollweg:

eigenlijk continu aandacht nodig

tussendoor.

baanonderhoud@mtbhettwentseros.nl
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NIEUWE VOORZITTER
RECREATIE VOLWASSENEN
Even voorstellen

inneren dat we als vereniging op het

(en een stukje geschiedenis)

terrein van VV Oldenzaal zaten met

Graag stel ik me aan jullie voor; ik ben

een kleine container en van daaruit

Ralph Kamphuis, 45 jaar en moun-

startten met de trainingen. Vanaf de

tainbiker in hart en nieren. Sinds kort

eerste dag heb ik me welkom gevoeld

ben ik voorzitter van de recreatiegroep

bij Het Twentse Ros en stond de ma-

volwassenen.

nier van trainen me erg aan, wat mijn

Vroeger heb ik veel gemountainbiked

enthousiasme voor het mountainbiken

en na een lange tussenstop heb ik

ook een enorme boost heeft gegeven.

een jaar of 8 geleden op aanraden van

Omdat ikzelf een behoorlijk stukje

mijn fysiotherapeut het mountain-

techniek beheers werd ik dan ook

biken weer opgepakt. Ik ben toen ook

al snel gevraagd om eens af en toe

direct lid geworden van Het Twentse

te assisteren bij trainingen van de

Ros. Zo had ik een stok achter de deur

diverse afdelingen. Dit af en toe

om ook echt met enige regelmaat te

veranderde al snel in regelmatig en

gaan fietsen. Ik kan me nog goed her-

het assisteren veranderde in het zelf

Een vertrouwd én veilig gevoel

Nieuwstraat 103, Oldenzaal, Telefoon (0541) 531700, Fax (0541) 221002
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geven van trainingen. Op een gegeven

kwam door de inzet van de vele enorm

nieuwe items. Zo is er zeer recent op

moment heb ik via onze vereniging

gemotiveerde clubleden die zelfs in

verzoek van clubleden een ¾ broek

een opleiding van de NTFU gevolgd tot

het donker en in de vrieskou tot in de

en een regenjack toegevoegd aan het

MTB-2 trainer. Hierdoor hebben dan

late uurtjes aan het werk waren om

clubkleding assortiment.

ook al menigeen van jong tot oud een

een mooie houten hindernis te bou-

Toen Bert van der Linde afgelopen

training van mij gehad.

wen of om bijvoorbeeld een kombocht

zomer aangaf te willen gaan stoppen

De vereniging groeide en de verhuizing

perfect te ‘shapen’.

als voorzitter van de recreatieafdeling

naar OCP was al snel een feit en toen

Mijn enthousiasme en het plezier wat

volwassenen vond ik dat erg jammer,

zag ik een verenigingsgevoel wat ik

ik kreeg van het Twentse Ros bleef

juist omdat hij de afdeling zo goed aan

nog niet eerder had gezien. Het ene

bij mij thuis ook niet onopgemerkt en

het draaien had. Dit was duidelijk te

clublid regelde een graafmachine met

langzaamaan raakten mijn gezinsle-

zien aan de opkomsten en de gezellig-

machinist een ander lid wist nog wel

den ook besmet met het mountain-

heid tijdens de trainingen, de uitjes en

ergens wat zeecontainers voor een

bikevirus. Mijn dochter Myrthe had

natuurlijk het befaamde clubweekend.

leuke prijs te koop te staan. Tja en dan

haar eerste kennismaking met de

Ik hoopte heel erg dat er een goede

moeten deze ook nog op de goede plek

mountainbike toen wij als vereniging

opvolger voor hem werd gevonden. Er

komen te staan bij OCP zelfs hiervoor

op de Hulsbeekdag stonden om onze

werd natuurlijk gepraat en er vielen

werd binnen de vereniging een vracht-

vereniging te promoten. Ze reed direct

wel wat namen totdat iemand ineens

wagen en een complete hijskraan

ontelbaar veel rondjes op het uitge-

tegen mij zei: ‘Waarom ga jij dat niet

geregeld. En alsof dit nog niet genoeg

zette parcours en niet veel later heeft

doen?’ Die vraag heeft mij niet meer

was zelfs het hout en het dak werd ook

ze van haar eigen zakgeld haar eerste

losgelaten en heeft mij gemotiveerd

nu weer door een bevriend clublid/

mountainbike gekocht en is ze lid

om er voor te gaan. Ik ben vervolgens

sponsor geregeld. De inzet en saam-

geworden van Het Twentse Ros.

in gesprek gegaan met wat bestuurs-

horigheid van de vele vrijwilligers

Myrthe en ik gingen regelmatig samen

leden en ben ondertussen benoemd

binnen de vereniging is iets waar ik

op pad en voor ik het wist fietsten we

als voorzitter recreatie van de vol-

trots op ben en waar ik graag onder-

gezamenlijk de mountainbikeroutes

wassenen. Ik vind dit een hele eer en

deel vanuit maak.

Rijssen, Hellendoorn of de Holterberg

ga deze functie zo goed als mogelijk

Naast een goede locatie voor Het

waarna we altijd afsloten met een

vervullen.

Twentse Ros hoorde natuurlijk ook

lekkere appeltaart. Dat het aansteke-

Aangezien er al een hele goede basis

een mooie plek om te trainen. De

lijk was bleek wel vrij snel want mijn

is voor de recreatieafdeling ga ik er-

MTB-route het Hulsbeek had al jaren

vrouw Barbara wilde het ook weleens

voor zorgen dat hier niet heel veel aan

geen goed onderhoud meer gehad en

proberen. Ze schafte een eigen moun-

gewijzigd gaat worden. Zo zullen de

was hoognodig toe aan een upgrade.

tainbike aan en is ook direct clublid

trainingen en ook de winterritten op

Er zijn toen verschillende gesprekken

geworden.

de woensdagavond vrijwel hetzelfde

gevoerd met betrokkenen, waarna wij

Toen de vereniging begin dit jaar op

van opzet blijven, de clubritten en uit-

als vereniging verantwoordelijk wer-

zoek was naar iemand die verantwoor-

stapjes op de zondagmorgen blijven en

den voor het onderhoud aan de moun-

delijk wilde worden voor de contacten

natuurlijk gaan we ook weer een lang

tainbike route op het Hulsbeek. De

met Bioracer en de bestellingen van

fietsweekend organiseren met mooie

functie coördinator-baanonderhoud

de clubkleding heb ik deze functie op

ritten, gezelligheid en vanzelfsprekend

werd mij toen in de schoot geworpen

me genomen. Het contact met Bio-

een drankje. Wat toevoegingen zullen

wat ik met beide handen aan heb ge-

racer is goed en ze proberen ons zo

er ook gaan komen: zo gaan we deze

nomen. Dit heb ik enkele jaren gedaan

goed en zo snel als mogelijk te helpen

winter starten met het geven van een

en heb toen de mountainbike route het

met klachten, maar ook bijvoorbeeld

techniektraining een keer in de maand

Hulsbeek enorm zien veranderen. Dit

met wensen zoals het toevoegen van

op de zaterdagmiddag, dit om de tech-
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nische skills ook in de winter op peil

de eerste contacten met accommoda-

waarbij de clubgezelligheid hoog in

te houden. Omdat er ook nogal wat

ties en lokale gidsen inmiddels gelegd

het vaandel zal staan.

clubleden naast hun mountainbike ook

en kan ik zeker al zeggen dat het weer

nog een gravelbike bezitten zijn we

een superleuk weekend gaat worden.

Met vriendelijke groet,

aan het onderzoeken wat we voor deze

Kortom ik heb er heel veel zin in en

Ralph Kamphuis

groep kunnen betekenen binnen onze

hoop nog veel gezamenlijke veilige

Voorzitter recreatie volwassenen

vereniging. Voor het clubweekend zijn

kilometers te maken met ons allen

Contactpersoon clubkleding

STRAVA CLUBEVENEMENT
Een bijdrage van de werkgroep ‘Strava
clubevenement’.
Op Strava zijn we in 2021 voor het
eerst gestart met een HTR Strava
clubevenement.
Dit clubevent had de naam MTBHTR-2021 en is een leuke route voor
zowel jong als oud.
In deze route zat ook een segment
opgenomen van ca. 1 km rondom de
Lonnekerberg, welke vernoemt is naar
onze oud voorzitter; het “Peter Wolters
Pad”.
Op deze ludieke wijze willen wij, ook in
de komende jaren, clubleden bedan-

Het Strava clubevenement was geo-

volbracht, leuke prijzen te verloten. Dit

ken voor hun geweldige inzet voor

pend tot 19 september 2021, de dag

gaan wij alsnog doen en wel tijdens de

onze vereniging.

dat we onze clubdag hebben gehou-

volgende MTBHTR club dag want ook

den. Het was de bedoeling om onder

in 2022 starten we met nieuwe clube-

de clubleden welke de route hadden

venementen.
Suggesties voor nieuwe routes zijn van
harte welkom.
Met sportieve groeten van
Jurgen Derksen, Frank ter Huerne
en André Kamphuis
(werkgroep Strava clubevenement)
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| advies

| promokaarten

| briefpapier

| folders

| visitekaarten

| brochures

| enveloppen

| ontwerp

| posters

| stickers

| spandoeken

| rollupbanners

Bij Buitenspelen kun je spelend leren door te ontdekken en doen.
Sinds augustus 2017 is onze opvang gevestigd boven de stallen
van NME Kinderboerderij de Höfte en misschien wel het mooist
bewaarde geheim van Oldenzaal.
Dagelijks vangen we kinderen op in de basisschoolleeftijd. We
halen de kinderen met de bakfietsen van school en spelen op
de prachtige plekken die Oldenzaal te bieden heeft zoals, het
Hulsbeek, het Kalheupinkpark en natuurlijk in de prachtige
omgeving van Kinderboerderij de Höfte.
We werken met kleine groepen tot maximaal 18 kinderen
en dat doen we bewust om de kinderen juist de vrijheid te
kunnen geven om vrij te kunnen spelen en ook om vuurtje te
leren maken of met messen te werken. Elke leeftijd (4-12 jaar)
leert omgaan met de verantwoording die past bij hun leeftijd.
Kinderen groeien bij ons op in een groene omgeving en zijn
dagelijks minimaal 2,5 uur buiten aan het spelen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Esther Putter,
eigenaresse Kinderopvang Buitenspelen, of kijk eens op onze
website kinderopvangbuitenspelen.nl voor meer informatie.

Hinmanweg 9s, Oldenzaal
Tel. 0541 795 026
info@drukwerkoffice.nl
www.drukwerkoffice.nl

SPONSOREN VAN MTB HET TWENTSE ROS

Pensioen: waard om
regelmatig bij stil
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S. O. Services

