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'We hebben aandacht voor elkaar'
Fietsen is een goede en nuttige bezigheid

Bij de Tourclub Rijssen wordt er altijd met een groep gefietst onder het principe 'samen uit, samen thuis'. Foto: Gerrit Wessels. Foto: Tourclub Rijssen

B

door Jolien van Gaalen

ij de Tourclub Rijssen wordt gefietst vanuit principe 'samen uit, samen thuis'. "Als er met een hele groep wordt gefietst en
stel dat iemand wat moeite heeft met het bijhouden van het tempo, wordt er altijd gewacht", vertelt voorzitter Anton

Janssen. We komen altijd met z'n allen weer terug van een tocht." De Tourclub Rijssen is in 1980 opgericht en viert volgend jaar
dus het 40-jarig bestaan.

RIJSSEN - "Een aantal enthousiaste fietsers uit Rijssen hebben de vereniging opgericht. Op een gegeven moment zijn zij naar
Anzere in Zwitserland gefietst en werden daar ontvangen door een fietsclub. Die fietsgroep daar besloot om naar Rijssen te
fietsen, maar er was geen fietsclub om hen te ontvangen, dus is de Tourclub Rijssen opgericht."

Leden van de Tourclub Rijssen zijn volgens Anton een opvallende verschijning in deze regio. "Dat heeft te
maken met de blauwgele kleding", vertelt voorzitter Anton Janssen. "In deze streek zie je dat maar weinig." Bij
de club wordt gefietst in verschillende niveaugroepen, die zijn samengesteld op de basis van de fietssnelheid.

Op het gebied van evenementen timmert de club behoorlijk aan de weg. "In de winterperiode zijn er twee
MTB-tochten: de Pultrum MTB-tocht in oktober en de Bloemendal MTB-tocht. Op beide fietsevenementen komen circa 500
deelnemers af. Dan is er Waypoint MTB-marathon in oktober, een tocht van 130 kilometer die volledig met behulp van GPS wordt
gereden. Dan is er nog de Theo de Rooij Classic in juni met een route over verharde wegen en het MTB-parcours. Hiervoor komen
ongeveer 1000 fietsers opdagen." Iedereen is welkom bij deze tochten, ook niet-leden zijn van harte welkom.

Meer dan fietsen

De lijfspreuk van de vereniging is 'Meer dan fietsen'. "Dat blijkt uit de aandacht die we hebben voor elkaar. Naast het fietsen
houden we ook andere activiteiten voor leden. En als iemand om wat reden dan ook even niet kan fietsen, hebben we aandacht
voor deze persoon."

De Tourclub Rijssen heeft bijna 300 leden. "We hebben ook aanwas van jonge mensen, maar de groep oudere fietsers is groter. Zij
zijn op een gegeven moment lid geworden, worden telkens een jaartje ouder en blijven fietsen. Dit kan tot hoge leeftijd worden
volgehouden. Sinds kort kunnen ook fietsers jonger dan 16 jaar lid worden van de club."

Vrijwilligers

De club bereikt in 2020
een mijlpaal met het 40-
jarig bestaan
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"Van de kleine 300 leden zijn er denk ik 70 à 80 als vrijwilliger actief op allerlei gebieden. Zij zitten in commissies die iets
organiseren of regelen. Zo'n commissie bestaat uit rond de vijftien personen. Bij de organisatie van een evenement komt best wat
kijken. Voor een fietstocht voor man of 1000 moet wel het een en ander gebeuren." Daarnaast is er een commissie die zich
bezighoudt met het onderhoud van de MTB-route rondom Rijssen. Eén keer per week gaan zij op pad om bijvoorbeeld takken weg
te halen.

Anton is al 27 jaar lid en heeft ook als vrijwilliger gewerkt. "Sinds enkele jaren ben ik voorzitter. Het is mooi om een bijdrage te
leveren aan de gezondheid van leden, die overigens uit Rijssen, Wierden en Enter komen. Fietsen is een nuttige en goede
bezigheid. Ook de sociale contacten binnen de vereniging en de gezamenlijke fietstochten op zaterdag maken het leuk." In de
zomer zijn er fietstrainingen op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond. "Dan fietsen we wat kortere afstanden: rond de 50 of 60
kilometer. Op zaterdag fietsen we tochten tussen de 100 en 150 kilometer."

Toekomst

"In de toekomst willen we een jeugdgroep beginnen op MTB-gebied. Tevens willen we meer aandacht geven aan het fietsen voor
vrouwen door een damesgroep beginnen." Op de korte termijn wordt de accommodatie bij manege Oosterhofruiters voor het
eerst in gebruik genomen. "Met ingang van waarschijnlijk mei starten we vanuit de manege met ritten. Tot nu is dit altijd bij
sporthal Reggehal geweest. Ook is er ruimte voor de opslag van materialen, waaronder de materialen van de onderhoudsploeg.
Op de nieuwe locatie willen we vergaderingen en bijeenkomsten gaan houden, het wordt echt onze thuisbasis."

Daarnaast bestaat de vereniging in 2020 40 jaar. "Aan de plannen wordt door een commissie gewerkt. Hoe dat er precies uit komt
te zien is nog niet bekend, maar er worden in ieder geval activiteiten georganiseerd."

Kijk voor meer informatie over de Tourclub Rijssen op

tourclubrijssen.nl

 
 


