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Proefrit op de mountainbike
In actie

Met meer dan zevenhonderd deelnemers kan Tourclub Rijssen
terugkijken op een geslaagde Bloemendal ATB-tocht. Zo'n 35
tieners maakten een proefrit.

Van STEFAN WEGDAM

DE JEUGDIGE DEELNEMERS AAN DE BLOEMENDAL ATB-TOCHT IN RIJSSEN. FOTO TOURCLUB RIJSSEN
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De grote interesse zaterdagmorgen kwam niet onverwacht. De weergoden
waren de organisatie ditmaal gunstig gezind. Het weer is voor menigeen
van doorslaggevende betekenis om de fiets te pakken. Maar het ging
Tourclub Rijssen dit jaar er niet alleen om zoveel mogelijk
mountainbikers een mooie dag te bezorgen. De vereniging organiseerde
ook een speciale rit voor de jeugd.

Tourclub Rijssen hoopt daarmee kinderen enthousiast te maken voor
mountainbiken. De vereniging wil namelijk een jeugdtak van de grond
tillen. Vanaf april kunnen kinderen wekelijks op donderdagavond
gezamenlijk trainen. Althans, dat is het plan. Maar de club wil eerst
weten of er voldoende animo is. Daarom zijn er drie proefritten. De eerste
was zaterdag, de volgende zijn op 15 februari en 21 maart.

Aan de eerste proefrit namen 35 kinderen deel. Voorzitter Anton Janssen
van de Tourclub Rijssen is in zijn nopjes met dat aantal. "Het is heel
moeilijk in te schatten hoeveel kinderen uiteindelijk lid zullen worden.
Maar met tien nieuwe leden gaan wij in april beginnen met de
jeugdafdeling", zegt Janssen. De jonge deelnemers vertrokken in
groepjes onder begeleiding van twee ervaren mountainbikers. "Ze
hebben een deel van de route gefietst", zegt Janssen.

Jayden Averesch (13) uit Zuna en Teun Seppenwoolde (13) uit Rijssen
hebben meegedaan aan de proefrit. Ze zijn allebei enthousiast. "Het was
heel leuk", zegt Jayden. Maar of hij in april ook bij de club gaat trainen?
"Ik twijfel nog", zegt hij. Teun lijkt het wel wat om te gaan
mountainbiken bij de vereniging. Zijn vader Edwin is ook al lid. Hij was
begeleider van een van de jeugdgroepjes deze zaterdagmorgen. Bij
Tourclub Rijssen weten ze dat veel kinderen al een sport beoefenen.
Jayden en Teun bijvoorbeeld zitten ook op voetbal. "Maar de trainingen
zijn in de periode van de zomerstop", weet Edwin Seppenwoolde, de
vader van Teun.

 


