DE FACINATIE VOOR HET WIELRENNEN

Leden en bestuur van De Ösers vlnr.: Jan Delsink, Koen te Loeke en Paul Ribbers

De Survival Run Beltrum claimt terecht de bakermat van de Survivalsport te zijn. De
Ösers hebben deze titel, het initiatief voor het destijds opstarten van de Cross- en
Veldtoertocht, nooit geclaimd. Het waren primeurs op wielergebied. Het heeft het
drieman bestuur destijds aan tijd ontbroken hieraan aandacht te besteden.

De LUS van BELTRUM, een bijzondere tocht.
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Toen in 1985 de 3e-Ösers -cross-klassieker werd verreden, was het tevens de laatste.
Na een cross-loos tijdperk van nauwelijks 1 jaar, werd er gesleuteld aan een andere
formule. De 1e veldtourtocht in 1986 was daarvan het resultaat.
Even terug in de tijd….

Op 3 januari 1982 werd een begin gemaakt met het organiseren van een veldrit voor
recreanten. We schrijven 1981. De veldtourtochten waren in het Oost-Gelderse nog
niet geïntroduceerd. Het georganiseerd crossen voor recreanten was alleen mogelijk
middels de deelname aan de wedstrijden van de Gelders-OverijsselseWielerveldritten competitie.
Het aantal niet licentiehouders dat aan deze GOW-competitie deelnam werd steeds
meer.
Dit terwijl vele licentie -houders deze recreanten liever niet meer op de er cross
parcours zouden willen zien. (werden ze wellicht ingehaald???) Daarbij gerekend het
gegeven dat de heren' crossers wel graag eens over een langer parcours wilden rijden
en de Ösers uit Beltrum aan een nieuwe uitdaging toe waren resulteerde in een
nieuw initiatief.
De Ösers-wielercross-klassieker was geboren.
Zondag 3 januari 1982 traden de zeer vele deelnemers in het strijdperk van maar
liefst 7,6 km. in de Kooihossen te Borculo/Beltrum. Dat dit lange parcours in een
behoefte voorzag, moge blijken uit de deelname van o. a. de prof s Jos Lammertink
en Gerard Veldscholten.
Er kwam een 2e aflevering (1983), een 3e aflevering (1984) en toen viel het doek.
Diverse grondeigenaren wensten geen toestemming meer te geven voor het gebruik
van hun bosterrein tenzij …..."de knip zou worden getrokken" en dat nu was ons niet
mogelijk.
Wat hadden we met de2e crossen dan wel bereikt?
De recreanten hadden zelf een cross georganiseerd waar de licentie-houders
probleemloos aan mee mochten doen. De ommekeer had plaatsgevonden.
Inmiddels (1983-1984) waren de eerste veldtourtochten georganiseerd. Deze
toertochten voorzagen in de grote behoefte die er bij de recreanten was om - en
groupe - op de fiets in bos en veld te sporten.
(2)
Stilzitten is een woord dat in het Beltrumse dialect niet voor schijnt te komen.
Er werd een parcours uitgezet richting de Lochemse Berg en weer terug.
Deze route bleek uiteindelijk ook nogal lang, 55 km.
Dan maar een korter alternatief aanbieden voor diegenen die eerder thuis wilden
zijn. Het werd een route van ± 40 km.
De vorm van het grote parcours was (met flink wat fantasie) lusvormig.
De behoefte die er bij de organisatoren was om op te vallen resulteerde in een
naamgeving: de LUS van BELTRUM was geboren.
Op zondag 9 februari 1986 was de start van de 1e versie.
En koud dat het was, slechts 70 deelnemers waren gekomen om deze kou te
trotseren. Het was min 6 graden met een snijdende wind.

Het gas bleek bevroren waardoor bij de controlepost de soep nog niet eens warm
gemaakt kon worden. Nog steeds ontmoet je in hedendaagse toertochten,
deelnemers van destijds die deze ontberingen nog niet zijn vergeten.
De LUS van BELTRUM kreeg nog een aantal vervolgen. De tweede op zaterdag 28
december 1986, vervolgens: Zo.27 december 1967 (3e), Zo. 29 jan. 1989(4e) om
uiteindelijk te eindigen met de 5e uitgave op Zo. 11 febr. 1990.
Ondanks de toename van de ATB-ers en daarmede wat deelnemers kon het hoofd
niet boven water worden gehouden.
Doordat het een "wilde" tocht was, was er niet voldoende publiciteit en in de
kalender werd de tocht niet vermeld.
Gelukkig konden we constateren dat er inmiddels zo veel toertochten in de regio
werden georganiseerd dat we eigenlijk ook wel overbodig waren geworden.
Maar nu......1992 zijn we weer ergens beland waar niemand in 1965 aan had kunnen
denken, had kunnen voorspellen, Rond 1989 werd het al zichtbaar en nu zijn we
zover.
De veldtourtocht wordt door zijn/haar eigen deelnemers afgebroken.
De Veluwerijders uit Dieren, jaren goed voor 2 toertochten moesten afhaken, En er
zijn er al meer. Andere verenigingen kunnen steeds moeilijker vergunningen krijgen
voor hun toertocht.
Eerst wilden we als organisatoren de ATB-rijders er graag bij, want meer deelnemers
was een grotere financiële dezelfde moeite. Op de aankondigingen van de
veldtoertochten kon je onderaan lezen: = ook geschikt voor ATB =.
Tot voor 2 jaar terug kon je elke zaterdag en elke zondag wel ergen in de buurt een
toertocht rijden. Nu zijn we helaas op de weg terug. De vergunningen zijn steeds
moeilijker te krijgen.
(3)
Daar we met ETC Beltrum (de Ösers in een grotere jas) toch een mooi afwisselend
parcours "bezitten" welke met betrekkelijk weinig vergunningen te berijden is, zou
het jammer zijn dat bij de afname van het aantal tourtochten ook deze niet meer
verreden zou kunnen worden.
De LUS van BELTRUM zou weer voorzien in een behoefte. M.m.v. de Keitrappers zijn
we 10 januari 1993 weer instaat een tocht te organiseren.
De 6e LUS van BELTRUM is na een afwezigheid van 2 jaar weer op
de tourtochtkalender en nu officieel .
Ijs en weder dienende zal het een nieuw succes worden. Rtc /Beltrum jeedee

Jan Delsink schreef in 1992 een (persoonlijk) stuk over de Veldtourtocht ter
overdenking. Het volgende stukje is wellicht iets als ingezonden stuk en puur voor
mijn eigen, verantwoording.
In 1995 .....de veIdtourtocht in memoriam.
Een overdenking voor eigen verantwoording.
Als traditioneel crosser en uit puur eigen belang, zou ik willen dat ze de mountainbike
niet hadden uitgevonden danwel deze middels een exportverbod in de V.S, hadden
vastgehouden. Mede door deze ATB' s en in mindere mate de Citybike's is de
deelname aan de veIdtourtochten zo massaal geworden.
Op zich behoeft dat geen probleem te zijn, maar het is helaas een mechanisme dat
velen tezamen, relatief veel meer beschadigen in de natuur, danwel met rommel
overladen dan een beperkt aantal individuen bij elkaar.
Met een groot woord: de Sociale Controle is op een laag pitje komen te staan.
En als iedereen nu maar op het aangegeven pad zou blijven.
De dikke banden en de overvloed aan versnellingen van m.n. de ATB's nodigen uit om
door het ruwste terrein te crossen. Iets wat met de traditionele cross wielen met een
breedte van +/- 25 mm niet echt voor de hand ligt.
Daarbij komt dat nu vele wedstrijdcrossers inmiddels de wedstrijden hebben
verwisseld voor de (recreatieve) toertochten. Snelheid is het parool. De goeden niet
te na gesproken. Zeer vele malen moet iemand van het pad af (en wel onmiddellijk)
om gepasseerd te worden.
Toevallige wandelaars dienen een goed heenkomen te zoeken en komen gestrest
terug van een bedoelde ontspannen wandeling in een natuurgebied.
Volgens mij is het reeds 2 voor 12.
Als wij met elkaar niet in staat zullen zijn om met onmiddellijke ingang aandacht te
besteden aan ons eigen rijgedrag en dat van anderen, dan zijn we uiterlijk in 1995
terug bij af.
We zullen het 12% jarig jubileum van de veIdtourtocht niet meer kunnen "vieren"
De natuur kan natuurlijk zelf ook een handje helpen door ervoor te zorgen dat de
weersomstandigheden op de zaterdag en/of zondagmorgen goed slecht zijn.
Want een aantal van 600 deelnemers zoal s onlangs in Nijverdal (droog en zacht
weer), daarop zit toch zelfs een organisatie niet te wachten.
Maatregelen l!!!?????
a. Maximumaantal deelnemers? Er zullen vele "zwartrijders" meerijden, met alle
gevolgen van dien.
b. Regen, wind - slecht weer dus... moeilijk zelf te regelen.
c. De deelnemers middels een nummerbord registreren en overtreders van de
crossregels "bekeuren" ---> wie zorgt voor deze controle?
d. Vaststellen dat de crossbanden b.v.- max. 30 mm breed mogen zijn en de max.
overbrenging b.v. 42 x 26. ---> wie zorgt voor controle?

We kunnen van alles bedenken, maar uiteindelijk heeft iedereen evenveel recht op
deelname en dat is maar gelukkig ook. Er zit niets anders op dan dat we met alle
deelnemers moeten werken aan een ander gedrag:
• Alleen op de aangegeven paden rijden.
• De snelheid matigen, het is per slot van rekening een recreatieve- en geen
prestatieve toertocht.
• De verpakkingen van de eet- en drinkwaren ook weer meenemen naar huis.
(Lege verpakking is nog lichter ook).
• Meer dan ooit rekening houden met wandelaars.
• Alleen inhalen waar dat kan
Ieder is in staat om er nog meer bij te bedenken. Maar belangrijker nog is het, om het
te doen ……!!
Daar ik een nogal pessimistische kijk heb op e.e.a., want gaan we er niet van uit dat
de ander altijd de fout in gaat ....?, Voorzie ik een afname van het aantal
veldtoertochten doordat meer te organiseren zijn, behalve dan over de harde
weg.
Hij, die zonder zonden is werpe de eerste steen.
Na een trainingstochtje over het LUS van BELTRUM parcours, want er was op deze
zondag in de regio geen toertocht, aan het papier toevertrouwd in de hoop dat ........?
Doesburg, 29 november 1992 Jan Delsink - RTC Beltrum –

Luik – Bastenaken – Luik

Hier onder een reactie van mijn broer Wouter, de chauffeur van onze verzorging bus:
Erg leuk om te lezen Paul. Weet nog goed dat mijn navigator bij de tocht LuikBastenaken- Luik “de plaats Arret” niet wist te vinden waardoor we op de eerste
rustplaats niet op tijd waren.. natuurlijk een Frans probleem.. maar toch achteraf
leuk..
Een herinnering die mij is bijgebleven, was de aandacht die ons bezoek aan de
rustplaats Bastenaken midden in het centrum trok. Andere deelnemers uit Beltrum,
de fietsclub “de Raddraaiers”, trokken de aandacht van de inwoners. Zij hadden
namelijk voor hun verzorging een 30 liters melkbus vol met soep gemaakt. De deksel
van de melkbus was stevig vastgezet en moest met het nodige lawaai worden
verwijderd. Het klonk nogal luid.
Paul Ribbers

Bij gelegenheid van 60 jaar Rabobank Beltrum

Wie de jeugd heeft ….. heeft…. de toekomst

De Wielerrondes van Beltrum door de jaren heen
DE ORGANISATIE van de WIELERRONDE BELTRUM, bestond destijds uit: "de Ösers",
Vriendenkring "Losse flodders" en RTG."Beltrum". Zij organiseerden in samenwerking
met de regionale wielervereniging "de Stofwolk" uit Winterswijk de wielerrondes.
M.m.v. de E.H.B.O. Beltrum en met jaren als microfonist Dhr. G. Lagerwey.
Dank aan de trouwe sponsoren.
BELTRUM, DAOR DREI'T UM.

-

Massieve ijzeren staven gebogen door Du Prie.

Sponsor bak voor aantekeningen

Huldiging door Rondemis Wilma te Loeke

U bent aangekomen bij het einde van het Ösers overzicht. Wij hopen dat wij met vlag
en wimpel erin geslaagd zijn, u een beeld te hebben gegeven van de Ösers. We
hebben gebruik gemaakt van de archieven die nog beschikbaar waren. Hiermee
sluiten wij ons overzicht met trots af en worden uitgezwaaid met de Ösers vlag.
Wij hopen dat u heeft genoten van ” DE FACINATIE VOOR HET WIELRENNEN’’.
Wij danken eenieder die in de loop der jaren een bijdrage heeft geleverd aan ons
Ösers zijn.
Met wielergroet, Jan Delsink, Koen te Loeke en Paul Ribbers.

