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EVENEMENT VAN DE MAAND 4 DECEMBER 2011 

CADEAUTJE

Echt een dag voor cadeautjes, die vierde decem-
ber. Dat begint dit jaar al in de ochtend, want 
mountainbikers die vroeg naar het Twentse 
plaatsje Nutter bij Ootmarsum komen, weten 
zich in ieder geval verzekerd van één bijzonder 
cadeau; de Hezinger Grenstocht. Al jarenlang 
organiseert WTC Geesteren vanuit het idyl-
lische Springendal populaire evenementen die 
bij mountainbikers zeer in trek zijn. De actieve 
organisatie is er ook dit jaar weer in geslaagd 
om een mooi en uitdagend parcours langs de 
Nederlands-Duitse grens neer te leggen. De 
plaatselijke vaste mountainbikeroute, die veel 
bikers natuurlijk uit hun hoofd kennen, wordt 
hierbij zo veel mogelijk vermeden. De tocht 
dankt zijn naam aan Hezingen, een kleine 
buurtschap ten noordwesten van Ootmarsum. 
Opvallend feit is dat net aan de andere kant van 
de grens de gelijknamige Duitse buurtschap 
Hesingen ligt.

MOOISTE PLEKKEN

De Hezinger Grenstocht brengt de deelnemers 
op de mooiste plekken van dit prachtige gebied. 
De ondergrond is zeer gevarieerd: mooie sin-
gletracks, brede bospaden en zandwegen tus-
sen weilanden en akkers. Slechts heel weinig 
asfalt zul je als biker tegenkomen. De route 
voert door gebieden die uitsluitend deze dag 
toegankelijk zijn, met dank aan de verschillende 
grondeigenaren, Staatsbosbeheer en Landschap 
Overijssel.

INFO
Evenement De Hezinger Grenstocht
Datum 4 december 2011 
Start Nutter/Ootmarsum
Starttijd 09.00 - 10.00 uur
Permanence Camping De Witte Berg, 
 Wittebergweg 9, 
 Nutter/Ootmarsum.
Afstand 30 & 45 km
Organisatie WTC Geesteren
Website www.wtcg.nl
Inschrijving op 5 december in de permanence
Inschrijfgeld licentiehouders NTFU: ! 3,- 
 niet-licentiehouders: ! 4,-
Verder pauze met thee en krentenbollen

DE TUIN VAN NEDERLAND

Op 4 december is er de mogelijkheid om 30 km 
of 45 km te rijden. Na de start rijden de bikers 
direct dwars door het bekende Springendal. ‘De 
tuin van Nederland’ wordt dit stukje Twente 
genoemd. Als je goed kijkt, begrijp je direct 
waarom: het gebied kent vele schilderachtige 
vijvers, beekjes, heuvels, weilanden, meer-
tjes, heide en historische boerderijen. Voor 
gemotoriseerd verkeer is het gebied dan ook 
niet toegankelijk! Na het Springendal rijd je via  
Koninghoek en het Duitse Lönsberg naar de 
pauzeplaats. 

CIRKELS VAN JANNINK

Als je wat gegeten en gedronken hebt, gaat de 
route verder via de Hooidijk en de Galgenberg 
om bij de cirkels van Jannink uit te komen. Deze 
cirkels vormen een landschappelijk kunstwerk: 
twee cirkelvormige terreinen die vroeger als 
akker dienstdeden. De boerenfamilie Jannink 
had van dit Amerikaanse concept gehoord en 
besloot rond 1920 om hetzelfde in Twente uit 
te voeren. Voordeel zou onder meer zijn dat de 
voren niet door een tractor vernield konden 
worden. Dit idee heeft in ieder geval weinig 
navolging gekregen. Aan het einde van de 45 
km-tocht rijden de bikers nog over een stuk van 
de Zuidelijke Vasserheide. Bij deze tocht zullen 
de door de NTFU vastgestelde gedragsregels 
voor mountainbikers gelden. Dit om zo min 
mogelijk overlast te veroorzaken voor de ove-
rige recreanten en om zo min mogelijk schade 
toe te brengen aan de natuur.

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan op de dag zelf bij Camping 
De Witte Berg, Wittebergerweg 9 te Nutter/
Ootmarsum. De deelnamekosten voor NTFU-
leden bedraagt 3 euro, terwijl niet-leden 4 euro 
betalen. Je kunt ‘s ochtends starten tussen 
09.00 en 10.00 uur. De route wordt met pijlen 
aangegeven. Onderweg worden de deelnemers 
gefotografeerd, deze foto’s zijn later terug te 
vinden op de website van de organisatie (www.
wtcg.nl). Na afloop is er douche- en omkleed-
ruimte aanwezig en heb je tevens de mogelijk-
heid om je bike schoon te spuiten. Een mooie en 
afwisselende mountainbiketocht in de Twentse 
grensstreek. Absoluut een aanrader! 
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