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TRIER, VIERDAAGSE REIS 1992               
 

DONDERDAG, DE EERSTE 
DAG 

 
's Morgens 7:00 uur stonden de heren coureurs 
aan de start, alhoewel start! Dit jaar was er 
namenlijk voor het eerst in het bestaan van de 
Lekke Tube gekozen om met Hemelvaart een 
verplaatsingstocht te houden. De renners 
stonden dus deze keer niet in wielerkleding op 
het Kerkplein klaar maar in de gewone dage-
lijkse outfit. 
Na wat passen en meten, dat nodig was zodat 
alle fietsen goed op de aanhangwagen konden, 
vertrokken Ron Smeets, Math Slabbers, Gé 
Smits, Jos van Daal, Hans Boots, Thei Vossen 
en Martijn Houwen voor een ongeveer 3 uur 
durende autorit naar het plaatsje Fell nabij 
Trier in de Duitse Eifel. 
 
In Fell aangekomen werden de fietsen van de 
aanhangwagen geladen en de bagage naar de 
kamers gebracht. 

 
Tot ieders tevredenheid bleken de kamers van een zeer goede kwaliteit. Nadat iedereen geinstalleerd en 
omgekleed was werd de fiets beklommen voor een tocht door de omgeving. 
 
De tocht verliep zeer voorspoedig en de eerste "bergjes" werden nog met volle moed beklommen. 
Door het zeer warme weer (ongeveer 29 graden.) ging het water er wel zeer snel doorheen, maar Gé 
dacht daar iets op gevonden te hebben en vroeg op zijn beste Duits aan een boer om zijn drinkbus te 
vullen. Deze nam de bus aan en bracht hem even later gevuld weer terug. Gé bedankte de man 
vriendelijk en fietste weer verder. Even later wou hij heel triomfantelijk iets te drinken pakken, maar 
toen kwam de verassing... 
De drinkbus was namenlijk niet met water gevuld maar met een waarschijnlijk zelfgebrouwen sterk 
alcoholische drank. 
Later bij een café werd de bus toch maar weer gevuld met water, met de alcohol werd toch maar 
gewacht tot na de koers. 
 
Enige tijd later kwam de volgende opschudding in het peleton. Tijdens een afdaling, waar toch 
ongeveer 60 á 65 km per uur werd gereden, moest opeens een bocht naar links genomen worden, die 
door de meeste renners op het laatste moment werd opgemerkt. Thei Vossen haalde de bocht net niet en 
reed toen rechtdoor een open weiland in waar hij toen maar voor MILKA koe stond te spelen. Gelukkig 
was er geen schade door dit ongelukkige voorval. 
 
Na 92 zeer snelle kilometers kwamen we weer bij het hotel aan waar iedereen zich ging douchen en 
klaar maken voor het eten. 
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Na het eten, wat trouwens ook uitstekend was, werd er koers gezet (deze keer wel met auto's) richting 
Trier waar de stad verkend werd. Math kwam hier enkele bekenden tegen en bleef hiermee op een 
terras hangen. Dit voorbeeld werd snel door enkele andere leden gevolgd. 
De jongere leden die nog niet zo'n zin hadden om op een terras te gaan zitten gingen nog even door 
Trier lopen om toch nog wat cultuur mee te pikken. De Porta Nigra, de Dom en de Basilica werden 
bekeken waarna toch maar werd besloten om een terrasje op te zoeken en het plaatselijke bier aan een 
nadere inspectie te onderwerpen. 
 
Rond 23.00 uur werd er nog snel een McDonalds-hamburger gepikt waarna met de auto weer snel naar 
Fell terug gereisd werd, alwaar direct de slaapvertrekken werden opgezocht. 
 
 

VRIJDAG, DE TWEEDE DAG 
 
 
Na een goede nachtrust, begint de dag zoals die ook zal eindigen; het regent namelijk. Alle grote 
plannen voor die dag worden steeds kleiner. Toch wordt er na het ontbijt gestart. Fell, dat in een dal 
ligt, kan maar op een manier verlaten worden, namelijk bergop. De eerste vier kilometer gaan 10% 
omhoog. Boven wordt al het besluit genomen om er een korte tocht van te maken want het is koud, nat 
en ook gevaarlijk. 
 
Er wordt een ronde rond Fell gemaakt. Omdat het maar een kort rondje is, wordt er vooral de laatste 10 
km flink gekoerst, waarvan de laatste 4 (gevaarlijk) omlaag. Fietsen in dit weer is niet echt leuk en ook 
nog gevaarlijk. 
 
Om ook het culturele aspect van deze reis niet te vergeten en de gelegenheid zich nu voordoet, het 
regent immers toch, wordt besloten om naar Saarburg te gaan. Per auto, maar over een mogelijke 
fietsroute. Zelfs in de auto, Janse Bagge op de voor- en de gestaag vallende regen op de achtergrond, is 
het een zware maar mooie route. We vragen ons af of we dit op de fiets wel gehaald hadden, want soms 
heeft zelfs de auto het zwaar. In Saarburg regent het nog steeds en houden we ons bezig met een veel 
voorkomende bezigheid tijdens deze vier dagen: het eten van grote en veel schnitzels in allerlei 
uitvoeringen. Daarna gaven we ons van lieverlee over aan welbekende spelen als snooker, flipperen en 
tetris. Ook blijkt dat sommige mensen wat moeite hebben met de spijsvertering.  
 
Na dit culturele aspect werd de terugreis aanvaard waarbij het nog steeds regent. Fietsen wordt niks 
meer vandaag.  
Bij het avondeten gebeurt er iets, dat in de roemruchte historie van de club nog nooit is voorgekomen. 
We hoeven geen gemüse of frites bij te bestellen, sterker nog we krijgen het eten dat ons is voorgezet 
nog niet eens weggewerkt en dat met toch algemeen erkende grooteters als Martijn, Thei en niet te 
vergeten Hans Boots in ons midden. Daarna wordt het nachtleven opgezocht in Trier. Vanavond 
worden alleen de inleidende verkenningen uitgevoerd, om de volgende dag op de juiste plaatsen toe te 
slaan. Vooral Martijn doet zijn uiterste best in zijn beste Duits om de beste plekjes te achterhalen.  
Al met al een opmerkelijke dag, maar de fiets hebben we niet veel gezien vandaag. 
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ZATERDAG, DE DERDE DAG 

 
 
Na een dag regen worden we vanochtend wakker met de mistflarden over de bergen, waar al snel een 
vriendelijk zonnetje doorheen priemt, dat naar later zou blijken, zeker niet vals was. het zou ideaal 
fietsweer worden. Reden om de geplande tocht naar de Erbeskopf te ondernemen. De Erbeskopf is met 
816 m. het hoogste punt van de Hunsruck. Vanuit Fell gaat de weg meteen 10% naar boven. Een 
inspanning waarbij alle Bit's van de avond tevoren dubbel en dwars worden uitgezweet. Menig 
trainingsjack verdween dan ook om het middel. Verder ging het over mooie wegen en kleine dorpjes 
naar de voet van de Erbeskopf, wiens toren al van verre zichtbaar was. Voor het begin werden we eerst 
nog een dorpje ingestuurd. Het ging steil naar beneden, meteen gevolgd door een steile klim naar 
boven. Reden voor Jos van Daal om eens goed kracht op de pedalen te zetten. Echter daarbij brak een 
spaak, die tussen de tandwielen sloeg. Jos kwam daardoor wat onzacht in aanraking met het wegdek. 
Nadat het wiel provisorisch door Ron was gericht, werd de klim voortgezet. Gé Bahamontes ging vast 
vooruit. Echter zijn voorsprong was niet geheel voldoende. Martijn Houwen wilde ook vlammen, 
hetgeen niet geheel volgens plan verliep. Bij een restaurant op de top, aan de voet van de ski-pistes 
werd Theo Vossen zodanig afgeleid door een Duitser, die met zijn auto het beroemde "tikkie terug 
Jaap", "niet zo hard" wat al te letterlijk had uitgevoerd en daarbij een grote stenen bloempot finaal aan 
diggelen had gereden (Das kan doch nicht war sein), dat hij een hond daardoor niet bemerkte en ten val 
kwam. Na het nuttigen van een glas, omdat het voor de lunch nog te vroeg was, werd de tocht op 
verzoek van Gé voortgezet naar Hermeskiel (de koers moet hard gemaakt worden). Dit plaatsje zouden 
we bereiken na een 15% afdaling, althans dat dacht iedereen. Na een korte afdaling ging de weg ook 
weer net zo hard naar boven, waarbij iedereen zo stil viel als een huis. Gé, die de afdaling florissant was 
begonnen, liet hier zijn nieuwste schakeltruc zien; Stilstaand. Math draaide zich in de beklimming om, 
om te schakelen. In Hermeskiel werd de lokale pizzeria bezocht voor een bord spaghetti. Opvallend 
was dat Martijn, die al de hele reis de mond vol had over pizza's, bij de buren wat ging drinken. Hij had 
nog maar 70 mark. Via Kell ging de rit toen huiswaarts, waarbij een geniepige steile klim langs een 
meertje menig zweetdruppeltje liet vloeien. Math had duidelijk nieuwe krachten opgedaan met zijn 
spaghetti en ging met de besten mee naar boven. Via Morscheid, Thomm en de bekende finish van de 
route van de vorige dag, kwamen we in duizelingwekkende vaart Fell weer binnengereden, waarna we 
ons tussen de bruiloftsgasten aan een drankje konden begeven. 
 
 

ZONDAG, DE LAATSTE DAG 
 
 
De jeugdige deelnemers kwamen vroeg in de morgen (circa 4 uur) op bed. Hoofdschuldige voor dit late 
uur was ongetwijfeld onze benjamin Martijn, die de anderen zover gekregen had om na de klok van 
twaalven nog een discotheek te bezoeken aan de Luxemburgerstrasse in Trier. De oudere garde, 
verstandig zoals altijd (!), lag rond middernacht in bed om het vermoeide lichaam rust te gunnen voor 
de afsluitende tocht. Omstreeks half acht werd de jeugd vriendelijk, doch met enige aandrang verzocht 
om op te staan. Hun gezichten spraken boekdelen. Enfin, om negen uur zaten we op de fiets voor een 
afsluitend, ontspannend ritje over een afstand van circa 60 kilometers. De tocht voerde ons richting 
Saarburg. Dit zuidelijke gebied hadden we de afgelopen dagen nog niet doorkruist, zodat de zwaarte 
van het parkoers moeilijk in te schatten was. Na de eerste 15 fietskilo- 
                                                                                                                         
 
meters bleek al dat we aan de "verkeerde" kant van Fell zaten. Onder welhaast tropische weersom-



 

 
                                 1                                 

standigheden moest de ene na de andere "col" genomen worden, waarbij de stijgingspercentages 
schommelden tussen de 10 en 15. Na circa 25 kilometer arriveerden we in het plaatsje Bonerath, waar 
een fontein voor de nodige verfrissing zorgde. We hadden reeds 5 beklimmingen van allure verschalkt 
en de groep was unaniem van mening dat we vanaf dit punt over bekend terrein (lees: de kortste weg) 
terug zouden fietsen naar Fell. De laatste hindernis van deze reis was de klim naar het plaatsje Thomm 
over een afstand van circa 4,5 kilometer. Qua stijging valt deze beklimming mee, zodat op de 42x19 of 
42x21 nog een aantal laatste duels uitgevochten werden. Omstreeks 11.30 uur arriveerden we weer bij 
het pension. De fiets-/bagagewagen, gratis beschikbaar gesteld voor deze reis door Bert Slijpen en 
Marianne Theunissen, werd gepakt en na het nuttigen van een maaltijd begaf de karavaan zich in 
noordelijke richting. 
 
Omstreeks 17.00 uur reden we Linne binnen en konden we terugkijken op een zeer geslaagde 4-daagse 
tocht. De hevige regenval op de vrijdag, waardoor er slechts een uurtje gefietst werd, werd ruimschoots 
goedgemaakt door de tochten op de andere dagen. De variatie in parkoersen is groot, de vergezichten 
zijn vaak adembenemend, het wegdek is goed en de verkeersintensiteit is gering. Een vergelijking op 
papier van dit gebied met bijvoorbeeld de Belgische Ardennen en de Duitse Eifel is moeilijk te maken. 
Je moet het een keer meemaken en je zult vervolgens vrij snel tot de conclusie komen dat er verschil is 
! Pension "Fellertal" kan iedere vergelijking met Gasthaus "Zur Post" (Landkern) doorstaan. Op 
bepaalde punten (kamers, ontbijt, ligging) scoort "Fellertal" beter bij ongeveer dezelfde prijzen. 
 
 
                                                                                                                         

TOURTOTO 1992 / CLUBTENUE 1993 

Erik Vrinzen 
                                                                                                                         
 
 
Zoals jullie reeds hebben kunnen merken, organiseert het bestuur van TWC De Lekke Tube dit jaar 
weer voor de 10e keer de tourtoto. Voor het merendeel van de leden behoeft het systeem dan ook geen 
toelichting meer. 
 
Zoals jullie eveneens weten, komt de opbrengst van de tourtoto elk jaar weer ten gunste van de clubkas. 
Na aftrek van kosten en uitbetaald prijzengeld resteert een bedrag tussen de duizend en vijftienhonderd 
gulden. 
 
Aangezien wij er in het verleden van uitgegaan zijn dat de huidige tenues tot en met het seizoen 1992 
gedragen zouden worden, betekent het dat wij er naar streven per 1 april 1993 in een nieuw clubtenue te 
verschijnen. Voor de aanschaf van dit clubtenue is, bij dit ledenbestand, een "aanzienlijk" bedrag nodig. 
Omdat er op dit moment nog geen positieve ontwikkelingen te melden zijn voor wat betreft de 
sponsoring is het derhalve noodzaak dat er voldoende geld in "kas komt. 
 
Een van de middelen hiervoor is de tourtoto. 
 
                                                                                                                        

OPNIEUW SLECHTE OPKOMST 

Bert Schlicher 
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Als de inhoud van dit artikel overeen 
zou moeten komen met het aantal 
deelnemers tijdens de jongstleden 
gehouden clubkampioenschappen, dan 
was ik snel klaar. Opnieuw een bedroe-
vend slechte opkomst, zowel bij de A- 
als B-leden (respectievelijk 9 en 6 
deelnemers). Ondergetekende stond in 
het jubileumboekje reeds stil bij dit feit 
en heeft middels dat artikel geprobeerd 
het bestuur te activeren tot nieuwe 
impulsen. Helaas vonden deze tot op 
heden geen weerklank. Met als gevolg 
de desastreuze opkomst op 5 juni. 
Jammer. 
 
Over de sportieve strijd zelf kunnen we 
kort zijn. In vergelijking met vorig jaar 
vonden er in de A-groep weinig veran-
deringen plaats. Nieuwe fenomenen 
schitterden nauwelijks aan de hemel, de 
oudgedienden bevestigden 

hetgeen wij reeds wisten. De meesten konden in het kader van de "Jan Evers-Prestatieprijs" zelfs 
hun beste tijd niet overtreffen. Slechts Hen Daamen en Martijn Houwen knabbelden een secondje 
van hun persoonlijk record af, hetgeen uiteraard een zéér magere oogst genoemd mag worden. 
Beiden gaan dan ook voorlopig aan de leiding in dit klassement. 
 
Tim Valkenburg sloeg deze avond een behoorlijke kloof met Martijn Houwen. Achttien seconden 
was een behoorlijke dreun voor de slanke coureur uit Heel. Hij gaf na afloop te kennen vooral op 
het laatste gedeelte van het parcours de nodige moeite gehad te hebben. Tim Valkenburg 
daarentegen blaakte van zelfvertrouwen. Dat onderstreepte hij naderhand met de uitspraak nog niet 
eens voluit gereden te hebben. Zulke weerleggingen moeten Harry Cuypers en Ron Smeets toch aan 
het denken zetten. Waar waren deze gasten trouwens? (Woensdagavond stierenavond?) We 
verwachten van jullie nog enig vuurwerk in de komende twee sessies! Jos van Daal en Hen Daamen 
klasseerden zich respectievelijk als derde en vierde op ruim 40 seconden van de winnaar. Robert 
Hilgers, Thei Vossen en een volledig uitgebluste Bert Schlicher eindigden als de nummers vijf, zes 
en zeven. Hun achterstand bedroeg reeds ruim een minuut. Wim van Daal en Erik Vrinzen sloten de 
rij, met de aantekening dat deelnemen belangrijker is dan winnen. 
Jammer genoeg schijnen een behoorlijk aantal leden dit nog steeds niet door te hebben. Zij schijnen 
er momenteel meer plezier in te hebben collega-fietsers 's woensdags "kapot" te fietsen en dan na 
afloop luid brallend te verkondigen dat ze niet zo hard hebben gereden. Dergelijke 
                                                                                                                        
 
mentaliteit hoort niet in een trimvereniging - en dat zijn wij nog steeds - thuis, ook al denken 
sommigen daar anders over. 
Welgeteld vijf uitslovers begonnen aan hun 6,6 km lange karwei bij de B-afdeling. Uiteraard ook 
hier huilen met de pet op wat de opkomst betreft. Een verwijt naar het bestuur c.q. programma-
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commissie is naar mijn idee op zijn plaats. Waarom zo nodig nog een alternatieve route op het 
programma gezet? Daar schep je toch alleen maar onduidelijkheid mee. Een flinke zwerm B-leden 
(maar ook enkele A-gasten) peddelden gezellig verder toen zij het Meinweggebied naderden. Zo 
kon het gebeuren dat slechts 6 heren op leeftijd(?) hun sportieve strijd aangingen. Nieuwkomer Har 
Dalemans trok aan het langste eind. 
Hij bleef René Hamers slechts een luttele tel voor. "Ik denk niet dat ik nog een keer rij, want het 
was toch wel een zware inspanning," aldus de (nog) niet gelukkige winnaar. Har van de Venne, al 
enkele malen verdienstelijk gastrenner bij de collega's van de A-groep, moest zich tevreden stellen 
met de derde plek op slechts twee seconden. Een bittere pil. Good-old Sjra Hulsbosch verloor vier 
tellen en mag daarmee terugzien op een geslaagde onderneming. De rij werd gesloten door Ronald 
van Dillen, die op ruim veertig seconden als vijfde eindigde. Jef Bok zou beslist een mooie tijd 
hebben neergezet, ware het niet dat hij materiaalpech kreeg op een cruciaal moment. Jammer voor 
hem, maar we zien hem tijdens de tweede rit beslist terug. 
 
Beslissingen zijn er vooralsnog niet gevallen. De tijden ontlopen elkaar niet veel en gezien het feit 
dat meer dan 50% nog een tijd moet realiseren, sterken ons in de gedachte dat ook in onze eigen 
kampioenschappen nog van alles mogelijk is. Geachte leden, maak ons clubkampioenschap niet 
kapot en neem de volgende keer de moeite om present te zijn. Ook een tijdrit is een clubactiviteit en 
die zou ook door iedereen een warm hart moeten worden toegedragen. Misschien kan het bestuur in 
deze ook eens iets positiefs terugdoen voor Jan Evers in de vorm van een gezellige gezamenlijke 
afsluiting in ons clublokaal. Want laten we nou eerlijk zijn; wanneer komen we daar nog? 
 
 

UITSLAG TIJDRIT B-GROEP 
 
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 

STAND JAN-EVERS-PRIJS 1992 B-GROEP 
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ADVERTENTIE 
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ADVERTENTIE 
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UITSLAG TIJDRIT A-GROEP 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

STAND JAN-EVERS-PRIJS 1992 A-GROEP 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
                                                                                                                         

DOE ZUUS NAG GEIN BOEKS MEER! 
 Sjaak Hulsbosch 
                                                                                                                         
 
De animo om mee te doen aan de wedstrijden op de woensdagavonden, is bij de leden van de B-groep 
dit jaar bijzonder groot. 
Tijdens de eerste dertien tochten zijn we gemiddeld met wel 18 "man" sterk geweest. 
We zijn groot gegroeid kun je wel zeggen. We doen zelfs niet meer onder voor de A-groep. Niet alleen 
in aantal maar ook de snelheid van de twee groepen wordt zo langzamerhand vergelijkbaar. 
Met de nieuwelingen als Pascal Tiel, Ronald van Dillen, Gerard Kikken en Mark Kammeren met 
schoonvader Wim Creemers, hebben we onze gelederen behoorlijk versterkt. 
Voeg daarbij de kwaliteiten van Rene Hamers, Maurice Stapper, Wiel Hansen en Jac Heltsel en je weet 
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hoe laat het is. 
                                                                                                                         
 
Maurice rijdt dit jaar beresterk. Hij moet regelmatig worden terug gebeld. 
 
Ook Ronald en Gerard zien we geregeld met hun pothelmen op (de) kop. Tussen haakjes, Gerard (of 
was het Ronald, ik verwissel hun namen nog al eens) vertelde me tijdens de viering van ons jubileum, 
dat hij mazzel heeft gehad dat er voor hem nog een maatje gevonden kon worden. Dat zou je toch niet 
zeggen, is 't niet? 
Ook Rene draait uitstekend. We ondervonden verleden jaar al dat hij goed tempo kan maken. 
Jac is goed op dreef in de heuvels. Hij is dan ook als een van de eersten op de top van de Meinweg en 
de Amstenraadse berg. 
Wiel is verstandig. Hij houdt wat meer rekening met een enkele zwakkere broeder in ons gezelschap. 
Hij houdt die mannen een beetje uit de wind. Zelf heb ik daar regelmatig profijt van. 
En laten we de twee meisjes Mia Wessels en Desiree Hovens niet vergeten. Geregeld trimmen ze met 
de B-groep mee. Ook zij nemen vlot de koppositie van de jongens over als ze aan de beurt zijn. 
Zo langzamerhand voel je natuurlijk aankomen waar ik naar toe wil. 
We gaan eens even de snelheid onder de loep nemen. 
Deze komt dit jaar veelvuldig boven de 35 kilometer per uur. Een snelheid die de A-groep niet mag 
overschrijden. 
Voor de B-groep geldt deze afspraak natuurlijk niet! Wij worden verondersteld zo verstandig te zijn en 
ons zelf beperkingen op te leggen. 
Als we dit doen kunnen we op woensdagavond ook nog meer moois meemaken. Dan zien we ook wat 
er rond om ons heen gebeurt. Dat is zeker de moeite waard. 
Zo zagen we het vorig jaar tijdens een van onze tochten nog een grote kuise rose ongerboeks met kant 
langs de pijpen, aan het kontje van een flink uit de kluiten gewassen asperges stekend vrouwmens. Dit 
jaar, ondanks een zeer goed aspergesseizoen, hebben we hier niets meer van gezien. Jammer. 
Er wordt beweerd dat dat aan de boekse ligt. Dat ze kleiner zijn geworden. Laten we dan zeker ons 
verstand gaan gebruiken en de afspraak maken dat onze maximum snelheid niet boven de 30 kilometer 
uit mag komen. 
Ik zie natuurlijk ook wel eens af en toe wat (op TV). Het lijken soms wel sjoonreme. Je moet eraan 
ruiken om er achter te komen wat de voor of achterkant is. 
Het gaat af en toe zelfs zo hard dat, een goede jager als Frits van der Leek, ergens op een bouwland in 
Duitsland een grote bos puine voor een haas aanziet. 
Tijdens deze zelfde rit rijdt Piet Cuypers met een snelheid van 60 km per uur van ons weg, 
weliswaar bergafwaarts. 
Die zelfde Piet verbeterde dat record afgelopen zondag met nog eens 5 kilometer, dit naar aanleiding 
van een weddenschap met Sef Bok. 
Laten we maar gaan afspreken dat we het tempo wat laten zakken. Hierdoor zal de veiligheid 
toenemen. Dan is het ook niet meer nodig dat we de vluchtheuvels links en rechts passeren. 
En we maken het Jan Hannen ook wat gemakkelijker als hij over enkele weken weer fit aan de start 
verschijnt. Hij zal de eerste tijd zeker zijn knietje nog een beetje moeten sparen. Jan we wensen je een 
snel herstel toe. 
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- als u dit leest, Chris Schuren net terug is van een 4-weekse fiets-vakantie door Zuidspanje. 
- vele lekke-tube leden in deze periode een video hebben moeten huren om vooral geen enkele      
fietstocht te missen, helemaal tot het kerkplein uit te rijden en daarbij ook nog alle wedstrijden    van 
het EK voetbal te zien.  
- Martijn houwen dit jaar geheel aan zijn trekken is gekomen wat betreft zijn voorkeur voor         
schnitzels. 
- er zelfs een McDonalds tot zijn beschikking stond. 
- hij daarnaast nog over voldoende veiligheidsvoorraad beschikte. 
- dat iedereen heel positief was over de Duitslandreis en graag nog eens terug zou willen. 
- iedereen daar zo zijn eigen redenen voor heeft: de mooie omgeving, prachtige natuur, goede       
wegen, ruime kamers, luxe wc's, mooie beklimmingen en afdalingen, het goede eten en voor een    
enkeling de Luxemburger Strasse. 
- Har Senssen de voorbereidingen voor het volgend jaar al in een vroeg stadium grondig aanpakt;    zijn 
vakantie is namelijk gepland in Kell, zo'n 20 km van Fell. 
- Gé Smits tijdens de Duitslandreis meerdere malen heeft bewezen dat men ook uitstekend            
stilstaand kan schakelen. 
- Martijn Houwen alleen stil is te krijgen met een boekje van Mart Smeets. 
- Harrie Schuren snel oud wordt; hij niet meer altijd met de besten omhoog gaat en na afloop van    de 
tocht, ligt hij al om 17.00 uur boomstammen te zagen. 
- de kleur van een simpel glas sinas aanleiding kan geven tot lange discussies. 
- Jos van Daal na de Duitslandreis maar een wens heeft: Tetris op zijn PC. 
- Trier een mooie stad is. 
- naast bekende publiekstrekkers als de Porta Nigra, de Dom en Basilica andere publiekstrekkers    van 
minder grote culturele waarden werden bezocht.  
- deze laatste, niet nader te noemen gelegenheden zeker niet minder goed in de smaak vielen bij    de 
Duitsland gangers. 
- er uit oogpunt van Copy en "Wist u dat" vaker reizen moesten worden gemaakt. 
- woensdagavond 10 juni weer smerig hard is gereden in de A-groep? (op rechte stukken             
regelmatig 38 á 39 km/uur!) 
- er een aantal jongens zijn die hier behoorlijk de pest over in hebben? Zij inmiddels plannen        
hebben de B-groep komend jaar te gaan versterken indien deze groep ook op zondagmorgen gaat    
fietsen? 
- Arnold Leenen moeite heeft om na afloop van een trainingsrit het Kerkplein te vinden? Wij hem    
graag hierbij van dienst willen zijn middels een routebeschrijving? Enkele anderen hier ook nog    
steeds behoefte aan schijnen te hebben? 
- wij ook wel eens wilden weten welke doping Harrie Cuypers gebruikt. 
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FIETSORIENTATIE-TOCHT 

Kitty van Dam 
                                                                                                                        
 
Op zaterdag 13 juni j.l. was, ter gelegegenheid van het 10-jarig bestaan van T.W.C. De Lekke Tube, 
een fietsorientatie-tocht georganiseerd voor het hele gezin. 
Tussen 13.30 u. en 14.00 u. toog menig clublid met familie naar het pand Kloosterhof. 
Geurend naar de zonnebrand en getooid met zonnebril fietsten we ook naar Kloosterho om de 
routebeschrijving in ontvangst te nemen. Na nog wat aanwijzingen van Charles Corbey vertrokken we 
via de Groen- en Veestraat naar de Rijksweg. Deze staken we over en sloegen meteen rechtsaf. Op deze 
weg werd ons gevraagd welke vier bomen bij elkaar aan de rechterkant van de weg stonden 
(eikenbomen). 
De weg volgend kwamen we langs de kampeerboerderij. Hier werd ons gevraagd welke dieren er in de 
wei liepen. Het antwoord varieerde bij de leden van (stront)vlieg tot ezel en van kip tot ree. De route 
ging verder naar St. Odilienberg en wel langs de kerk. Hier werd de exacte naam van de kerk gevraagd. 
Dit was de Basiliek van de H. Wiro, Plechelmus en Otgerus (zoek het maar uit). Van St. Odilienberg 
volgde de route via "t Reutje naar Posterholt. Daar werd de naam van het bungalowpark, dat we voorbij 
fietsten, gevraagd (het Postertbos). Bij het fietsen op deze weg, reed ons een grote groep wielrenners 
voorbij onder begeleiding van veel politie (de Pijl van Limburg). Een mooi decor voor onze fietstocht. 
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Eindelijk de rustplaats. Hier stond Jos van Daal met de bar. We hadden de keuze uit vele soorten 
frisdrank en versnaperingen. Even bijkletsen met de andere leden. Het kroost speelde naar hartelust in 
de berm.  
Uiteindelijk dan toch maar weer verder via Monfort terug naar Linne. In het Kloosterhof werd de 
vragenlijst nog eens doorgenomen en overhandigd aan Piet Nelissen. We werden wederom getracteerd. 
Ditmaal op koffie en vlaai. Voor de kinderen was er frisdrank en chips. De jury was drukdoende de 
vragenlijsten te beoordelen. Uiteindelijk werden de prijswinnaars bekend gemaakt en de prijzen 
uitgereikt. Na nog wat te hebben nagekletst, vertrok voor en na iedereen met de vermoeide kindertjes 
huiswaarts. 't Kloosterhof werd klaargemaakt voor de barbecue-avond. 
Al met al was het een geslaagde fietstocht. Weliswaar niet in het tempo dat menigeen gewend is, maar 
daardoor meer genietend van de omgeving en de heerlijke zon. Een woord van dank aan allen die dit 
hebben georganiseerd is wel op zijn plaats. 
 
 
                                                                                                                         

FEESTAVOND 10-JARIG BESTAAN 

Erik Vrinzen 
                                                                                                                         
 
 
Na een ruime tijd van voorbereiding was het dan op zaterdag 13 juni zover. Nadat 's middags reeds een 
leuke fietstocht onder prettige omstandigheden op het programma stond, welke ons via de Linnerheide, 
St. Odilienberg, 't Reutje, Posterholt en Monfort weer terug naar Linne voerde, werd de eigenlijke 
feestavond met barbeque geopend vanaf 20.00 uur. 
 
Bij aankomst werden aan alle gasten 2 consumptie-bonnen verstrekt. Ofschoon de binnenruimte van 
Kloosterhof volledig was ingericht en versierd om er een groot (binnen)feest van te maken, ging men, 
als gevolg van het mooie weer direct over tot het verplaatsen van de tafels en stoelen naar buiten. 
Buiten aan de rand van de Jeu des Boules-banen, in de schitterende tuin van het oude klooster, werd het 
feest voortgezet. Nadat de barbeque ontstoken was (buiten onder het afdak) kon er tijdens het braden 
van het vlees (sate-stokje, kipfilet, hawai-spies, barbeque-worst en hamburger) gezellig gekeuveld 
worden. De tafels waren volledig bezet en overal was er een reuze stemming. Links de tafel met de 
familie Hannen, Nelissen en Senssen; daarnaast de tafel met de families van Daal, Helwegen en 
Ruyters; in de hoek de tafel Vossen, Slabbers, Smits en Dahmen; 
daarnaast de grote drukke tafel met B-leden en enkele dames-leden; aan de rechterzijde het groepje uit 
Herten (van Dillen en Kikken) alsmede de jongelui Martijn Houwen, Harry Cuypers, Har  
Schuren, Ron Smeets en Marcel Eyssen, beiden laatsten met vriendinnen. 
 
Aangezien er een ruime hoeveelheid vlees was, hoefde men zich niet echt te beperken tot de 
aangegeven portie. Wij zagen derhalve vele liefhebbers vaker terugkomen voor een stukje vlees, samen 
met het daarbij behorende fruit, groente, brood en de sauzen.  
 
Nadat er lootjes verkocht waren ten behoeve van een loterij werd dan omstreeks 23.00 uur de mooie 
muziek stopgezet en ging Charles Corbey over tot de overhandiging aan Wim van Daal en 
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Math Slabbers van de aan het "lid van verdienste" samenhangende oorkondes. Met behulp van de 
"rondemiss" werd daarna de loterij afgewerkt waarbij de prijzen bij de gelukkige winnaars terecht  
kwamen.  
Aangezien de weergoden die dag en ook 's avonds bijzonder meewerkten, kon het feest tot in de kleine 
uurtjes buiten voortgezet worden. Nadat ook het tweede vat "af" was, was het dan ook voor de laatste 
bezoekers de hoogste tijd om naar huis te gaan.  
Voor de bestuursleden restte daarna weer het gebruikelijke opruimen op zondag. 
 
Al met al kunnen wij terugzien op een zeer geslaagd jubileumfeest waarbij de barbeque, het prachtige 
weer, de schitterende accommodatie en de goede opkomst hebben bijgedragen tot het slagen ervan. 
Onze dank gaat uit naar de bestuursleden (en met name Piet Nelissen) die hebben gezorgd dat wij allen 
aanwezig konden zijn op deze mooie dag. 
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Naam:                      Math Slabbers 
Geboorteplaats:            Roermond 
Datum:                     28-06-1958 
Lengte:                    1.78 meter 
Gewicht:                   74 kg 
Opleiding:                 Informatiebeleid en automatisering 
Beroep:                    Coördinator informatiebeleid en automatisering 
Lid van TWC de Lekke Tube: Sinds 28 december 1981(hét begin!) 
Andere verenigingen: Kerkkoor,Spaarkas Alle dagen feest,carnavalsgroep de Colboys 
Andere sporten: geen 
Familietrekje: van tijd tot tijd de bloemetjes buiten zetten 
Ochtendhumeur: soms 
Sportief hoogtepunt: 1982:een fietstocht langs de oostkust van Noord-Amerika 
Sportief dieptepunt: 16-06-1990: afstappen tijdens klim vanuit La Roche-en -Ardenne én de bus in. 
Ambities: in de sport geen, in mijn werk hogerop 
Doping: iedere morgen 2 dubbele boterhammen met hagelslag 
Favoriete sporter: Frans Maassen 
Sportieve concurrent(en): tijdens de afgelopen hemelvaarttocht: Jos van Daal en Thei Vossen 
Sportjournalisten: je doet het nooit goed! 
Beste sportjournalist: bestaat niet 
Slechtste: bestaat eveneens niet 
Geld: niet altijd zaligmakend 
TV-programma: De Hoogste Versnelling 
Talkshows: Vrijheid van Drukpers 
Radioprogramma: ANP-nieuwsbericht 
Lievelingsmuziek: Gregoriaans, Country and Western en muziek van de Carpenters 
Favoriete film: The Deerhunter 
Vakantieland: Oostenrijk 
Lievelingsgerecht: macaroni 
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken? laat mij maar slapen! 
Huisdieren: beperken je actieradius 
Beste karaktereigenschap: nauwgezet 
Slechtste: zaken af en toe vooruitschuiven 
Hekel aan: personen die het altijd té druk hebben 
Kunst: belachelijk duur en het stelt vaak weinig voor 
Laatst gelezen boek: Organisatiepsychologie (vakliteratuur) 
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Politiek: wat voor verschil maakt het: links, rechts of rechtdoor? 
Welke persoon maakt veel indruk op je en waarom? ik raak niet gauw onder de indruk van anderen 
Je bent één dag de baas in Nederland. Wat zou je onmiddellijk veranderen? een nóg actiever 
fietsbeleid voeren; wat nu gebeurt, noem ik rommelen in de marge met de auto als remmende factor 
Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen? De Eerste Heilige Communie:  de 
hele dag lekker eten, drinken en vele cadeaus 
Welke zeker niet? danscursus bij Pietje Moors in 1976. Ik kan nog niet dansen!! 
Onrecht in de wereld: eindeloos machtig 
Soms denk ik: aanvulling op Harry's gedachte: 's morgens jagen en vissen, 's middags groepssex en 's 
avonds computerles 
Welke persoon zou je ooit willen ontmoeten? Monique van de Ven(?) 
Overwinningen: géén winnaarstype 
Wat vind je uitgesproken goed bij onze club? jong en oud trekken als gelijkwaardige trimmer met 
elkaar op 
En wat uitgesproken slecht? een democratisch gekozen bestuur, dat te weinig beslissingsruimte  heeft 
Wensen voor de toekomst: de oprichting van een (J)eugdgroep naar analogie van TWC Midden-
Limburg 
 
 
 

COLOFON 
REDACTIE 
 
Jos van Daal  , Joinerstraat 12, Linne     tel. 04746 - 5491 
Bert Schlicher, Hertestraat 1  , Linne     tel. 04746 - 5348 
Harrie & 
Chris Schuren , Marktstraat 4a , Linne     tel. 04746 - 3338 
 
ILLUSTRATIES: 
 
Robert Hilgers, Nieuwe Mergelweg 24, Linne tel. 04746 - 2639 
 
CORRESPONDENTEN: 
 
B - Groep:            D -  Groep                                VOLGENDE VERGADERING 
Sjaak Hulsbosch,      M. Corbeij,                                  vrijdag 17 juli 
Margrietstraat 20,    Vonderen 16,                                    bij Jos 
Linne                 Linne                                       copy inleveren bij 
Tel. 04746 - 2473     Tel. 04746 - 4315                           Jos van Daal 
 
Op- en aanmerkingen over ons clubblad qua inhoud, layout of bezorging kunnen jullie melden bij 
Harrie Schuren. 
 

GEDACHTEN VAN UW MEDE-FIETSER 
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W E G K A P I T E I N 
Schipperen tussen de marges 

 
Afgelopen woensdag was het weer zover.  
Schitterend fietsweer, niet al te veel wind en  
een vijftiental 'Lekke Tubers' die op pad gingen 
voor de woensdagavondtocht. Na een redelijk 
'rustige' aanloop ging de snelheidsnaald op de 
diverse metertjes snel de hoogte in. Ondanks de 
straffe wind pal op de voorhoofdjes gaven de 
tellertjes snelheden aan rond de 35 km/u. Zoals 
algemeen bekend is dat de 'bekritiseerde' 
maximaal toelaatbare snelheid dus geen enkele 
reden voor de wegkapitein(s) om in te grijpen. 
Maar dat belooft wat voor de terugweg! 
 
Met de wind in de zeilen vliegt de groep terug 
richting de thuishaven. De snelheid loopt 
regelmatig op tot ver boven de toegestane 35 
km/u. Af en toe wordt snelheden tussen 38 en 
42 km/u op de tellers gesignaleerd. Wat te 
doen? Als wegkapitein moet je in zo'n situatie 
een beslissing nemen. Laat ik de groep begaan 
met de mogelijkheid dat er iemand over zijn 
toeren wordt gejaagd, of trek ik aan de bel ten 
teken dat de snelheid moet zakken? Wat ik ook 
zal beslissen, ik weet in elk geval dat er altijd 
iemand is die het met mijn beslissing niet eens 
zal zijn. 
 
Ik kijk eens om me heen in de groep en 
constateer vrij snel dat de meeste beentjes 
soepel in de rondte draaien zodat ik in tegen-
stelling tot de meeste andere keren besluit deze 
keer de kant van de snelheidsduivels te kiezen 
en laat de groep z'n gang gaan. Nog geen vijf 
kilometer verder op is het zover. Een van de 
leden verschijnt aan mijn zijde met een 
kritische kanttekening over het feit dat ik de 
teugels niet strakker aantrek en de snelheid bin-
nen de perken houdt. 
 
Dacht ik er eens goed aan te doen om de 
teugels iets te laten vieren! Maar ergens is de 
kritiek enigzins terecht. Juist door de marge te 
vergroten worden precedenten geschapen die 
bij volgende keren tegen je gebruikt kunnen 
worden. Toch probeer ik in elke situatie de 
voors en tegens af te wegen en zo tot een beslis-

sing te komen die op dat moment de juiste is 
(lijkt). 
 
Zo ook het fenomeen fietspaden. Moet je altijd 
een fietspad nemen als dat verplicht is? 
Natuurlijk moet dat volgens de verkeersregels, 
maar is dat altijd verstandig. Een goed voor-
beeld is het fietspad gelegen op de route 
Wessem-Maasbracht bij het verlaten van de 
brug over de autoweg. Het fietspad, gelegen 
aan de rechterkant van de weg,wordt voor de 
helft in beslag genomen door de struiken die 
over het fietspad gegroeid zijn. Daarnaast is het 
pad in een erbarmelijke staat van onderhoud. 
Dus is een beslissing om het pad te negeren en 
op de weg te  fietsen de enig juiste totdat de 
gemeentelijke overheid het pad in een berijd-
bare staat heeft gebracht. 
 
Enige tijd geleden werd een route over Duits 
grondgebied verreden, waarbij ik een slecht 
stuk fietspad om  soortgelijke redenen over liet 
slaan. Maar daar wordt onmiddellijk gebruik 
van gemaakt. Prompt dachten sommige 
coureurs dat geen enkel fietspad meer verplicht 
was. De groep werd in tweeën gesplitst waarbij 
de ene helft op de weg reed en de andere  helft 
op  het fietspad. Ook toen reageerde ik niet 
omdat het bewuste fietspad zich onverwachts 
aankondigde en slechts van korte lengte was. 
Het zou behoorlijk veel stuurmanskunst gekost 
hebben van de coureurs om met z'n allen het 
fietspad op te rijden. Enkele kilometers verder 
was het weer prijs. Ondanks dat het fietspad 
ruim vooraf   was aangekondigd, negeerde een 
gedeelte van de groep het fietspad. Erger nog, 
ondanks dat 
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men zag dat een gedeelte van de groep op het 
fietspad reed, bleven de coureurs keurig de weg 
volgen. Pas toen de wegkapitein de coureurs tot 
bezinning maande, kwam men aarzelend op het 
fietspad rijden. Over uitdagen gesproken! 
 
Ook een veel voorkomend fenomeen is het 
oversteken van de weg terwijl men de groep 
meedeelt dat gemotoriseerd verkeer in aantocht 
is. Wat precies de reden is om dan toch over te 
steken is moeilijk te zeggen: Is de snelheid te 
hoog, geeft het even vooruit rijden een korte 
adempauze, er zijn wellicht nog andere 
redenen. Maar het is wel een gevaarlijk feno-
meen. Er zijn altijd coureurs die de koprijders 
volgen bij het oversteken zonder zich om het 
verkeer te bekommeren. Dit zijn potentiële 
ongeluksituaties. Hierop is slechts een hele 
simpele remedie te bedenken: Rem meer dan 
voldoende af bij het naderen van een kruispunt, 
zodat er ten alle tijden gestopt kan worden. 
 
Enige controle op de bestaande regels is 
schijnbaar noodzakelijk, omdat anders de norm 
langzaam vervaagt. In de praktijk blijkt 

dat het toepassen van deze regels met enige 
marge goed werkt, maar zodra de marges 
verruimd worden vervagen de regels. Het 
spreekwoord 'Geef je ze een vinger, pakken ze 
je hele hand' is vaak van toepassing. Zo worden 
onopvallend de marges rondom de regelgeving 
vergroot. Binnen korte tijd wordt de gelaten 
ruimte dan als verworven recht beschouwd. Als 
de wegkapiteins dan weer de buikriem proberen 
aan te halen, wordt dit slechts onder luid protest 
toegestaan. 
 
Bij het programma-overzicht 1992 is een 
beschrijving toegevoegd van de taken van een 
wegkapitein. Lees deze nog eens door en 
probeer dan te beseffen dat de wegkapiteins in 
het kader van deze regelgeving proberen hun 
taak op een gedegen wijze uit te voeren. 
Beslissingen worden in het belang van de groep 
genomen en nooit vanwege een persoonlijke 
rancune ten opzichte van een lid. Heb je het 
gevoel dat de wegkapiteins iedere keer jou 
moeten hebben, en ben je er zelf van overtuigd 
dat dit onterecht is, praat dan eens met een van 
de wegkapiteins hier over zodat dit gevoel van 
onbehagen opgelost kan worden. 

 
Uw mede-fietser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de fiets zijn er altijd wel onderdelen die voor het berijden niet zo noodzakelijk zijn. Zo kun je ook 
best goed zonder stuur op de fiets rijden. Door het gewicht onderop de wielen te brengen, kunnen ze al 
zonder te draaien een andere kant op gestuurd worden. En circus-artiesten kunnen zelfs op een wiel en 
zonder stuur rijden. 
Maar een ding is zeker, op twee wielen fietsen is gemakkelijker. Toch om het stuur goed te laten 
draaien is er wel het een en ander nodig. Het belangrijkste is dat de wielen in een lijn staan tijdens het 
fietsen. Wielen die schuin of scheef staan, trekken aan de fiets. Dit is goed te voelen als men eens het 
stuur op een recht stuk loslaat. Wil de fiets dan naar links of rechts dan klopt er iets niet met de 
wielbasis en moet dan nagekeken worden. Ook kan het wel eens voorkomen dat de vork in zijn geheel 
iets te veel naar voren of naar achter staat. Staat de vork te veel naar voren dan                    
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stuurt of reageert de fiets trager en bij het sturen moet men meer moeite doen. Staat de vork te veel  
 
 
 
 
 
 
 
naar achter dan is de vork zenuwachtig en blijft niet op zijn plaats staan. Is dit allemaal goed dan kan er 
nog iets mis zijn. Want zoals men weet is alles wat draait of schuift aan de fiets gelagerd. Dus ook het 
stuur draait in het balhoofd (zo noemt men het gedeelte tussen de vork en het stuur). Toch is er iets 
speciaals aan de hand want jaren lang werd het balhoofd gelagerd door kogels die rond waren. 
Natuurlijk zeer eenvoudig. Maar wat is het probleem: tijdens het fietsen wordt dit lager zwaar belast. 
Het kogellager krijgt alle klappen te verduren die het stuur en het voorwiel krijgt. Maakt men bijv. een 
tocht over de beroemde kasseien dan rammelt het van jewelste in het balhoofd-lager. En dan is de 
uitkomst dat door het vele schokken en stoten de lagers putjes maken in het lagerhuis en het lager niet 
meer goed rolt. Dit kan men zelf goed constateren door de fiets aan de bovenbuis op te tillen en het 
stuur licht en langzaam van links naar rechts te bewegen. Is het stuur moeilijker uit zijn rechte positie te 
krijgen of duwt het zich al vanzelf terug dan is het balhoofd-lager versleten en aan vervanging toe. Nu 
is er echter iets op de markt dat dit balhoofd-lager veel sterker en bijna ondrhoudsvrij maakt; namelijk 
het naald-lager balhoofd. Dit balhoofd is hetzelfde als het kogel-lager balhoofd maar is door de vorm 
veel sterker. Het kogel-lager balhoofd heeft namelijk veel minder draagvlak dan het naald-lager. Door 
de ronde vorm raakt maar een klein gedeelte de oppervlakte. Het naald-lager heeft over de totale lengte 
van het lager draagvlak en kan dus veel meer opvangen. Minder slijtage dus zo is weer een verbetering 
op fietsgebied geweest zonder dat u ervan heeft vernomen. In de meeste reeds opgebouwde merkfietsen 
is zo'n balhoofd niet aanwezig omdat het geen uitvinding is van een van de grote merken zoals 
Campagnolo, Shimano of Suntour en er een patent op zit van de makers. Dus wil men dit in de fiets 
hebben, dan moet men dit speciaal aanvragen. De naam van het balhoofd is Primax of Stronglight. 
                                                                                                                         

EXTRA TOCHT VAN DE DAMESGROEP 
Sandra Hukkelhoven 

                                                                                                                         
Het is zondagmorgen 31 mei 1992, 09.00 uur 's morgens. Een stralend zonnetje en in totaal 8 fietsers op 
het kerkplein. De samnestelling van deze opkomst is als volgt: 3 dames, 3 A-leden en de twee 
begeleiders Wim van Daal en Bert Hendrix. De opkomst was dus zeer aan de  minieme kant, zowel 
voor de dames als ook voor de A-leden. Derhalve besloten de 3 heren de dames op hun tocht te 
vergezellen. De tocht zou via Duitsland richting Brunssum gaan alwaar de Zevenheuvelenweg 
genomen zou worden. Rijdend in de richting van Koningsbosch waren de dames, zijnde Marley 
Corbey, Christien Sampers en ondergetekende zich voor aan het bereiden op het kleine heuveltje, 
gelegen in de buurt van Koningsbosch. Er werd echter besloten dit heuveltje te vermijden en zodoende 
werd de klim in Hillensberg de eerste beproeving van de dag. Na deze beklimmimg, die overigens door 
iedereen goed werd genomen, werd er binnendoor koers gezet richting Brunssum om daar de reeds 
genoemde Zevenheuvelenweg te nemen. Volgens Wim was deze weg  
 
                                                                                                                         
met een aantal heuveltjes best wel pittig, temeer omdat het vooral vals plat omhoog liep. Ik bereidde me 
op deze weg voor alsof ik god-weet-niet-wat omhoog moest rijden. Achteraf gezien heeft de uitspraak 
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van Wim me te bang gemaakt want de beklimming viel reuze mee. 
Tijdens een korte pauze had Marley Corbey haar kauwgom op het zadel geplakt. Toen wij echter weer 
verder aan het rijden waren had noch Marley noch iemand anders kauwgom. Marley zei daarop: 
"zonder kauwgom ben ik nergens !". Volgens Marley was de kauwgom die zij op het zadel had geplakt 
eraf gevallen. Toen Marley in Koningsbosch een keer op de pedalen ging staan bleek dat de kauwgom 
niet van het zadel was gevallen, maar dar zij erop was gaan zitten.  
Het verdere vervolg van de route verliep door een zeer mooi en soms lichtelijk glooiend landschap. Na 
een dikke drie uur fietsen, kwamen we om 12.15 uur met 84 km. in de benen terug in Linne. 
                                                                                                                         

RONDE-ARTS 

 HANS BOOTS 
                                                                                                                         
Na afloop van Nederland - Gos, toen ik nog niet uit de dip hersteld was van de ten onrechte afgekeurde 
goal, werd ik gebeld met het verzoek of ik ronde-arts wilde zijn voor de Nederlandse 
kampioenschappen ATB te Oss op 21 Juni j.l. 
Nu had ik zoiets nog nooit gedaan, maar van de andere kant leek het mij wel een mooie ervaring, dus 
zei ik voluit JA. Enkele dagen later kwam de bevestiging en parkeerkaart in de bus, waarbij verzocht 
werd de dokters-tas mee te nemen. Die had ik echter niet meer sinds ik uit dienst ben, want die moest ik 
daar weer inleveren. Dus mijn stethoscoop maar meegenomen en verder op hoop van zegen. We 
zouden wel zien. Ik had mij ingesteld  op vele valpartijen, maar dat bleek achteraf mee te vallen. Het 
parcours was 5 km lang, afwisselend en selectief op een oude vuilnisbelt. Achtereenvolgens kwamen de 
veteranen, dames, junioren en de topklasse (experts) aan de start. De meeste koersen heb ik eens rustig 
vanuit de VIP-room bekeken: krantje erbij met gratis lunchpakket en drank naar behoefte. Medisch 
handelen werd niet verlangd. Bij de veteranen werden 2 leden van onze club in Nijmegen 7e en 8e. Niet 
onverdienstelijk dus tijd voor een praatje na afloop. 
Tussen de koersen door was er "bunny hoppen" = hoogspringen per fiets. De hoogste sprong: 74 cm. 
Ga er maar aan staan. Echter bij de start van de expert, merkte ik pas hoe ruig ATB fietsen kan zijn. 
Zelf had ik er nog nooit op gereden, laat staan een wedstrijd gezien. Deze klasse met bekende namen 
als Frank van Bakel, Henk Baars, Wim de Vos en Edward Kuiper als veldrijders. Een oudprof als 
Marcel Arntz en dan nog specifieke ATB favorieten waaronder de limburger Brentjes uit Haelen. Nadat 
het startblok was gevallen, stoof het veld als een raket weg, enorme stofwolken achterlatend. Even later 
weer berg-af stuivend met een rotgang door de kuilen en het rulle zand. Prachtig. Ik was overdonderd 
en wist niet dat ATB fietsen zo spectaculair kon zijn. Lachen ook om Henk Baars, die in de eerste 500 
m. al lek reed, als een haas naar de materiaalpost rent, snel zijn band laat repareren (wiel wisselen is 
niet toegestaan) en dan als een raket het veld achterna rijdt, zowat dwars door de linten afzetting heen. 
Uiteindelijk werd hij nog 12e of zoiets. De grote eerlijkheid van ATB-en is dat het iets weg heeft van 
ieder voor zich en god voor ons allen. Het veld ligt al vrij snel uit elkaar. Je verstoppen en afwachten is 
er niet bij. Echter dit haalt wel de spanning uit de wedstrijd omdat al vrij snel nog maar weinig 
kandidaten op de overwinning over zijn. Uitslag: 1. Marcel Arntz, 2. F. v. Bakel 3. B. Brentjes. De 
beste van mijn club uit Nijmegen werd 16e. Medisch gezien bleef het een rustige dag met alleen een 
consult van een junior die zijn stuitje had gekneusd. Na afloop werd ik nog naar de dopingcontrole 
gestuurd, maar daar bleek dat ze hiervoor een collega hadden gecharterd.Ronde-arts en doping-arts 
mogen niet een en dezelfde zijn. Ook dat wist ik niet. 


