
 

 
                                 1                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERSLAG :  ROGER MEELS / DÉSIRÉE HOVENS 
 
 
In dit olympische jaar was het de beurt aan Spanje om de organisatie van de wereldkampioenschappen 
wielrennen voor zijn/haar rekening te nemen. Dat de Spanjaarden deze opdracht meer dan serieus 
genomen hadden bleek wel uit het feit dat voor de baankampioenschappen speciaal de antieke 
wielerbaan van Valencia geheel gemoderniseerd werd. De wegwedstrijden, in verband met de 
olympische spelen slechts bestaande uit de 50 km ploegen-tijdrit voor dames en de rit in lijn voor de 
profs, werden gehouden in de overdreven toeristische badplaats Benidorm in de provincie Alicante. 
Benidorm, een kruising tussen Zandvoort en Valkenburg op een zomerse hoogtijdag, ligt op een 120 
km ten zuiden van Valencia, 40 km ten noorden van provinciehoofdstad Alicante en op ruim 2000 km 
ten zuiden van onze contreien. Beide Lekke Tubers vertoefden echter op een veilige afstand van al dit 
toeristisch geweld, maar waren wel bereid voor het WK-Profs op zondag 6 september naar de regio 
Benidorm te trekken. 
 
Reeds om 5 uur die ochtend wreven we de slaap uit onze ogen. De Spanjaarden met wie we mee 
zouden gaan waren er niet geheel zeker van of we nog een parkeerplaats aan het parkoers konden 
krijgen. De autorally over de bochtige en heuvelachtige wegen verliep ondanks het pikkedonker 
voorspoedig en reeds om 6 uur waren we op het parkoers. Onze auto konden we nog net kwijt op 200 
meter van de top van de klim "Alto de Finestrat", tussen Benidorm en Finestrat. De zich hier afspelende 
taferelen waren echt onbeschrijflijk. Terwijl we nog een uiltje probeerden te knappen in de auto, liepen 
reeds duizenden Spanjaarden getooid met vlaggen, karaffen wijn, vele potten verf, kwasten, trommels 
en toeters over het parkoers. Dat Miguel Indurain "numero onze" ging worden dat stond bij hun reeds 
vast.  
Na opkomst van de zon namen we even de gelegenheid de klim eens nader te bestuderen. Vanaf de top, 
op 330 meter boven de zeespiegel, was de stad Benidorm in de verte te zien waar "de mannen" op dit 
moment wel aan de spaghetti zouden zitten. Bergaf lopend door het rotsachtige landschap leek het alsof 
er geen eind aan de klim kwam. De lengte bedroeg zo'n 6 kilometer en de beklimming kon het best 
vergeleken worden met 3 "Slingerbergen" en 3 "Caubergen" achter elkaar. Dat ook de Tifosi reeds 
vroeg uit de veren waren bleek uit het feit dat om de 10 "Miguels" en "Pedro's" ook de namen van 
Chiappucci en Bugno een plekje op het asfalt gekregen hadden. Ondertussen begon het starttijdstip van 
9:30 te naderen en omzoomden duizenden luidruchtige Spanjaarden, die de nacht veelal in tenten en 
campers hadden doorgebracht, de klim.  
 
De zon droeg ook bij aan een goede stemming, waardoor het kwik reeds richting de dertig graden 
celcius steeg. Vooraf kon dus verondersteld worden dat de ploeg met de beste waterdragers wel eens de 
nieuwe wereldkampioen zou kunnen gaan leveren. Het parkoers was speciaal voor het WK 
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voorzien van een donkerzwart biljard-laken-asfalt en moest 12 keer afgelegd worden. Eén rondje had 
een lengte van 21,6 km, waardoor de winnaar na 261,6 km bekend zou zijn. Persoonlijk was ik erg 
benieuwd hoe de Nederlands equipe het er af zou brengen op dit vooraf loodzwaar ingeschatte 
parkoers. De Spanjaarden en Italianen waren gezien hun palmares van dit jaar de huizenhoge 
favorieten, maar persoonlijk had ik toch de hoop dat Frans Maassen kort zou kunnen finishen. Ook was 
ik nieuwsgierig hoe WK-debutant Danny Nelissen uit Sittard het er af zou brengen in de Spaanse hitte. 
 

Het gejuich dat plotseling opsteeg op de 
berg gaf blijkbaar aan dat het startschot 
gevallen was. 192 renners uit 29 naties 
trokken zich in de reeds verzengende 
hitte op gang. Voor het allereerst waren 
hier de "nieuwe landen" Litouwen, 
Oekraïne en Estland op een WK 
vertegenwoordigd. Niet aanwezig 
waren de zieke Greg Lemond (eigenlijk 
mijn favoriet), Ekimov en Museeuw, 
die 2 dagen voordien in training 
gevallen was en reeds thuis zat met een 
gebroken heup.  Zenuwachtig namen de 
Spanjaarden zo goed mogelijke posities 
in langs de afzetting. Hun schorre kelen 
zongen de zoveelste lofzangen voor 
Indurain. Toen tientallen politiesirenes 
zich aandienden en vier helicopters 
rakelings over 

onze hoofden scheerden begonnen ook wij reikhalzend naar de renners uit te kijken. En toen was het 
zover, een kleurrijk lint renners klom over de gehele breedte van de weg omhoog. Het was alleen 
moeilijk renners te herkennen, omdat het uiteraard allemaal landentruien waren. Onze streekgenoot 
Frans Maassen bevond zich tamelijk achterin samen met Indurain, Delgado, Bugno en de gehele 
Japanse ploeg. 
Reeds in de tweede ronde was duidelijk te zien dat een aantal Hollanders het letterlijk en figuurlijk 
Spaans benauwd aan het krijgen waren. Rob Harmeling, z'n TVM-maatje Jan Siemons en de vooraf als 
wegkapitein aangestelde Adrie van der Poel klommen met een vertrokken gezicht in de laatste regionen 
van het peloton naar boven, terwijl het zweet met straaltjes over hun hoofd gutste. De eerste 6 ronden 
gebeurde verder niet veel noemenswaardig. Er werd wel hard gekoerst, maar tot ontsnappingen kwam 
het verder niet. In de Spaanse ploeg was overigens niets aan het toeval over-gelaten om Miguel 
Indurain in de vorm van zijn leven de wereldtitel in eigen land te bezorgen. Superknecht Pello Ruiz-
Cabestany was buiten de ploeg gelaten, omdat verondersteld werd dat hij zijn Gatorade ploegmaat 
Bugno wel eens de helpende hand zou kunnen toesteken. Datzelfde verhaal ging op voor alle 
Spanjaarden uit de ONCE ploeg, daar de winnaar van de groene trui in de meest recente Tour Laurent 
Jalabert tot een van de Franse kanshebbers op eremetaal gerekend kon worden. De Spaanse knechten 
konden zich onder de luide aanmoedigingen van de publiek niet inhouden en begonnen de koers hard te 
maken. Veel afscheiding bracht dat verder niet teweeg, het zorgde echter wel voor een ware veldslag 
onder de mindere goden, waaronder helaas grote delen 
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van de halve Nederlandse ploeg toe gerekend moesten worden.  
Ik had het idee dat de zwaarte van het parkoers in de praktijk toch mee bleek te vallen. Na de klim van 
6 km tandenbijten volgde iedere keer weer een afdaling van 14 km, bestaande uit goed aan te snijden 
bochten vanwege de breedte van de weg en het nieuwe asfalt.  
Op de talloze tv-tjes, die her en der door op auto-accu's waren aangesloten was het koersverloop goed 
te volgen. De chauvinistische Spanjaarden veerden dan ook op toen in de achtste ronde de eerste 
ontsnapping van de dag genoteerd kon worden. Maar liefst 3 Spaanse knechten (Alonso, Zarrabeitia en 
Gonzales), 3 Zwitsers (Jeker, Niederberger en Vuelta-winnaar Rominger), de Belg Nevens, Frans 
kampioen Leblanc, de Italiaan Chioccioli (Giro-winnaar 91) en de altijd bedrijvige Ier Roche sloegen 
de handen ineen. De maximale voorsprong bedroeg een ruime minuut, maar het peloton liet ze niet 
begaan. Het tempo schoot hier nogmaals de hoogte in, wat resulteerde in bosjes afvallers die puffend en 
zwetend de douche konden gaan opzoeken. De interessante kopgroep was dan ook geen lang leven 
beschoren. Onze twee streekgenoten Frans Maassen en Danny Nelissen zouden niet lang erna de pijp 
aan maarten geven, samen overigens met de langharige en bijzonder spitse Gert-Jan Theunisse die ook 
niet in staat bleek enige verwachting in te lossen. Er volgden in de koers nog wat schermutselingen en 
voordat de finale goed en wel begonnen was, reed ploegleider Gerrie Knetemann nog slechts achter 
Erik Breukink en Steven Rooks aan. Dit leek toch wel verdacht veel op het WK in Japan, waar in 1990 
slechts Erik Breukink de streep wist te bereiken. 
Met nog een veertig km te gaan sprong de kleine Belg Jan Nevens weg op de Alto de Finestrat. Miguel 
Indurain demareerde er vol naartoe en liet Nevens direct ter plekke. Het peloton spatte als het ware 
uiteen en slechts Tony Rominger, Claudio Chiapucci en Laurent Jalabert wisten Indurain nog voor de 
top bij te halen. Dit vond ik persoonlijk toch wel een van de meest indrukwekkende momenten in de 
hekseketel die de Spaanse berg ondertussen geworden was. Zou deze droomkopgroep met de winnaar 
van de Giro en Tour, de winnaar van de Vuelta en de winnaars van de groene en bolletjestrui uit de 
meest recente Tour het dan gaan maken? Waarschijnlijk dat Indurain niet naar de streep durfde te rijden 
met de snelle Jalabert en zodoende niet vol doorging, de kopgroep van vier haalde het echter niet. 
Onze laatste passage op de berg naderde nu. Het was Gianni Bugno, voor het eerst in beeld tijdens het 
WK, die precies op het punt waar wij stonden demareerde achter de Fransman Pensec en de 
Oostenrijker Maier die er zo'n 100 meter vooruit reden. Wat ook goed te zien was, was het feit dat 
Steven Rooks, die in het wiel van Bugno zat op dat moment, zoals bekend helemaal niks deed. Hij 
beperkte zich tot links en rechts om zich heen kijken naar alle andere coureurs die wél hun kont van het 
zadel lichtten en als een haas op de trappers gingen staan. Op de kleine tv-tjes was te zien dat ook deze 
ontsnapping tot mislukken gedoemd was. Er ontstond een kopgroep van 17 man met Bugno, Indurain, 
Rominger, Leblanc, Jalabert, Bernard en Rooks als voornaamste leden. Onder de gelosten die één voor 
één voorbij kropen op de klim waren gerenommeerde namen als Fignon, Chiapucci, Roche, Kelly, 
Mottet en Delgado. Van Erik Breukink was toen al geen spoor meer te bekennen. Snel werden de 
buitenwijken van Benidorm bereikt. De Fransen, die volledig de kaart Jalabert speelden, hielden het 
tempo zo hoog dat ontsnappen bijna niet meer mogelijk was. Toch slaagden Bruyneel, Echave, Bolts en 
Leblanc erin weg te rijden.  
De kalende Italiaan Giancarlo Perini sleurde echter hard aan de leiding van de achtervolgers zodat ook 
zij hun kans op de medailles voorbij zagen gaan op slechts vier km van de meet. Dus toch een 
massasprint ! De sprint werd van ver aangegaan. De laatste rechte lijn liep vies bergop (5%) en daar 
waar menige Lekke Tuber, inclusief ondergetekende, met zijn hoofd tussen de knieën op zoek zou gaan 
naar de pijnstillende versnelling, was het Gianni Bugno die zijn machtige plaat van 54x12 op gang trok. 
Tot verbazing van iedereen, maar vooral van onze Spaanse omstanders, hield Gianni 
                                                                                                                        
 
de vaart erin en kwam er niemand meer overheen, zelfs "hun" Miguel niet en Laurent Jalabert, die zich 
in het wiel van Bugno genesteld had. En zo prolongeerde Bugno, die eigenlijk door niemand echt getipt 
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was, zijn wereldtitel, voor Jalabert (zilver), de Rus Konychev (TVM, brons), Rominger (4e) en toch 
nog Rooks (5e).  
Hij zal zijn landgenoot Perini overigens wel stevig bedankt hebben, want zijn seizoen was op het 
nippertje weer gered. Slecht twee overwinningen en een derde plek in de Tour was toch voor iemand 
met een jaarsalaris van 5 miljoen piek aan de magere kant geweest. 
Op het moment dat King Gianni op het podium de regenboogtrui over zijn hoofd trok waren op de berg 
reeds vele Spanjaarden met de staart tussen de benen begonnen van het inklappen van hun tentjes. Hun 
droom was niet uitgekomen en we hadden het idee dat ze zich nu toch wel schaamden voor hun 
"Miguel Numero Uno" T-shirtjes. 
 
 
                                                                                                                        

TWEEDE DAMESUITSTAPJE KENT 
 TEGENSLAG! 

Marly Corbey 
                                                                                                                        
 
 
Op zaterdag 15 augustus j.l. stond ons tweede fietsuitstapje op het programma. 
De geplande verplaatsingstocht ging niet door, omdat de heren A de volgbus claimden i.v.m. hun 
uitgestelde Zuid-Limburgtocht. 
Het was echter voor ons geen probleem om vanaf het Kerkplein te vertrekken, doch we (Mia 
Wessels, Mia Peters, Sandra Hukkelhoven en ikzelf) kwamen er niet weg! 
Onze steun en toeverlaat Piet Nelissen kwam niet opdagen en dat was voor hem ondenkbaar. 
Even na half negen kwam dochter Clarina melden dat Piet bij het verlaten van zijn erf een flinke 
smak had gemaakt en nu op weg naar de dokter was. 
Achteraf zou blijken dat Piet een gebroken schouder aan zijn val had overgehouden en de nodige 
tijd uitgeschakeld zou zijn. Gelukkig lijkt het genezingsproces voorspoedig te verlopen. 
Wat nu, zonder begeleiding? 
Mia Peeters stelt voor haar echtgenoot, ook een gerenommeerd trimfietser, uit bed te halen om met 
ons naar het zuiden te fietsen. Hij wordt in Maasbracht door vier dames gewekt en kan alleen al om 
die reden niet meer weigeren. Alvast onze dank. 
Met redelijk weer en een uurtje oponthoud vertrekken we richting Slingerberg. 
In Geulle wordt het rondje Slingerberg op, Snijdersberg af en Moorveld op gefietst, waarna we via 
de Adsteeg richting Meerssen fietsen. Aldaar wordt via de Kruisberg de thuisroute genomen en om 
omstreeks één uur zijn we terug in Linne. Lekker gefietst! 
Onderweg was reeds afgesproken een bloemetje te kopen voor de onfortuinlijke Piet, die notabene 
op deze dag ook nog zijn 51e verjaardag vierde. 
Met ons vijven zochten we Piet op, die ons met veel pijn en vijf vlaaien ontving. 
Gelukkig kon er ook nog een lachje vanaf en we hopen dat Piet weer spoedig de oude zal zijn en 
ons op de zo vertrouwde wijze kan begeleiden. 
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                                                                                                                        Naam: Sjef Bok 
Geboorteplaats: Den Bosch             Datum: 26 september 1945 
Lengte: 1.65 meter                       Gewicht: 67 kilo 
Opleiding: MAVO / MBO                Beroep: Ambtenaar 
Lid van TWC de Lekke Tube sinds: 1989 
Andere verenigingen: Tennis 
Andere sporten: Tennis en schaatsen. 
Ochtendhumeur: Ik heb tot grote ergernis van andere, een heel vrolijk ochtendhumeur. 
Sportief hoogtepunt: Beklimming Mont Ventoux met Har Beurskens. 
Sportief dieptepunt: Moet nog komen. 
Ambities: Worden steeds minder met het verstrijken der jaren.          
Doping: Komt volgens mij in alle topsport voor. 
Favoriete sporter: Jimmy Connors. 
Sportieve concurrenten: Piet Cuijpers. 
Sportjournalisten: Ik kan mij mateloos ergeren aan Kiviet (motorsport) en aan Jean Nelissen. 
Beste sportjournalist: Mart Smeets (bij gebrek aan beter). 
Slechtste sportjournalist: Jean Nelissen (ik vind zijn manier van vertellen verschrikkelijk). Geld: 
Maakt niet gelukkig, maar maakt je behoorlijk ongelukkig als je het niet hebt.  
TV-programma: Natuurprogramma's 
Talkshows: Vind ik niets aan. 
Radioprogramma: Jack Spijkerman. 
Lievelingsmuziek: Neil Diamond en Leonard Cohen. 
Vakantieland: Frankrijk . 
Lievelingsgerecht: Wortelstamp met ribbetjes. 
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: Om iemand te helpen. 
Huisdieren: Parkiet. 
Beste karaktereigenschap: Trouw. 
Slechtste: Eigenwijs en geen geduld. 
Hekel aan: Onrecht.  
Kunst: Heb ik geen verstand van. 
Laatst gelezen boek: Ik hou niet van lezen. 
Politiek: Noodzakelijk kwaad. 
Welke persoon maakt veel indruk op je en waarom? Lubbers, door zijn bijzondere kwaliteiten 
als leider. 
Je bent een dag baas in Nederland.Wat zou je onmiddellijk veranderen? Drugs gratis 
verstrekken en de euthanasiewet van kracht verklaren. 
Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen? Schooltijd. 
 
                                                                                                                        
Welke zeker niet?: De tijd van patrouillevaren. 
Onrecht in de wereld: Vreselijk erg, maar zal altijd blijven. 
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Soms denk ik.....wat heb je toch geluk gehad dat je in Nederland geboren bent. 
Welke persoon zou je graag willen ontmoeten? Ik ben geen fan van iemand. 
Overwinningen: Haal ik alleen op mezelf. 
Wat vind je uitgesproken goed bij onze club? De grote betrokkenheid van vele leden. 
En wat uitgesproken slecht? De verstandhouding met het clublokaal en de alternatieve tocht 
tijdens de clubkampioenschappen. 
Wensen voor de toekomst: Als ik het niet slechter krijg als dat ik het nu heb, ben ik zeer tevreden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-de A-groep tijdens een der laatste trainingsritten op zondagmorgen tot 3 maal toe TWC 

Maasbracht voorbij snelde in het Limburgse land? 
-dit niet lag aan onze snelheid, maar aan het feit de club uit Maasbracht drie keer lek reed? 
-op zondag 27 september de A+ en de A-groep opnieuw gezamenlijk van start gingen? 
-er nogal wat deelnemers aanwezig waren, waaronder 2 B-leden en 1 D-lid? 
-op een smalle weg nabij Meers het peloton in elkaar schoof om een naderende tractor doorgang te 

verlenen? 
-men in de remmen kneep, waardoor Theo Vossen ten val kwam? 
-het resultaat van die valpartij een kapotte broek was en ene boze Chris Schuren, die de schuld 

kreeg van het te hard rijden? 
-Chris daarover zo ontstemd was, dat hij voor de groep uit ging rijden? 
-hij de resterende 40 kilometers naar Linne alleen heeft afgelegd? 
-de Lekke Tube sinds jaren weer eens verstek liet gaan bij de Zeskamp van het Mannenkoor? 
-op zondag 4 oktober voor alle groepen de laatste tocht van dit seizoen werd verreden? 
-er een stevige wind stond en de temperatuur nauwelijks de 10 graden haalde? 
-ook tijdens de laatste rit de A+ en de A weer samen reden? 
-de snelheid af en toe veel te hoog lag. Jammer dat sommigen het nog steeds niet door hebben wat 

het woord aanpassen betekent? 
-Erik Vrinzen en Charles Corbey de rijweg benutten, daar waar je een fietspad dient te volgen? 
-het bestuur in deze in alle gevallen het goede voorbeeld moet geven? 
-de voorzitter voor de tocht alle leden opriep om rond 11.30 uur terug te zijn op het Kerkplein? 
-de reden daarvan was om met z'n allen in het clublokaal Evers nog even na te babbelen over het 

afgelopen seizoen? 
-de vrede getekend schijnt te zijn; naar wij vernomen hebben? 
-de dames het eerste terug waren van hun tocht? 
-Erik Vrinzen de beurs moest trekken, toen iedereen naar huis ging? 
 
ADVERTENTIEPAGINA 
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Opnieuw 2 gouden medailles dit jaar bij de A-groep. En weer 2 oudgedienden die met de eer gaan 
strijken. Har Senssen en Jos van Daal blijven de rest ruimschoots voor, zowel in tochten (5) als 
kilometers (ruim 400). Typerend is dat de top van het klassement elk jaar opnieuw gemaakt wordt 
door leden van het eerste uur. Zijn die dan toch de trouwste leden? 
In de onderste regionen treffen we allereerst Rob Vrinzen aan, langdurig uitgeschakeld door een 
vervelende blessure. We nemen aan dat Rob komend jaar verbeten zal terugvechten. Of Arjan 
Beunen en Pierre Wolters ook bovenin zullen eindigen, lijkt zeer twijfelachtig. Wat waren hun 
redenen voor het geringe aantal tochten dat ze verreden? Ook Paul Hannen, nota bene de 
clubkampioen, mocht zich best wel eens wat vaker laten zien.  
Voor het overige bleek ook dit jaar dat de A-groep behoorlijk scoorde in het opkomstenklassement. 
De meeste leden kwamen toch meer dan regelmatig aan het vertrek. Komend jaar verwachten we 
uiteraard op zijn minst dezelfde opkomst. 
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Sjef Bok voert dit jaar de lijst aan van de gouden medaillewinnaars en dat zijn er nog al wat. Hij 
wist het seizoen zelfs met een 100% score te beëindigen. Liefst 5 leden behaalden de fel begeerde 
gouden plak. Opvallend is dat er door een aantal B-leden meer gefietst is dan door sommige A-
leden, terwijl de A-groep toch veel meer tochten op het programma heeft staan. Een "pluim" voor 
de B of een "standje" voor een aantal A-leden? Feit is wel dat de B-groep een hechte eenheid is, die 
het fietsen op woensdagavond een warm hart toedraagt. Misschien is het wel eens zinvol zich te 
beraden over de zondagmorgen. Met zulk een enthousiasme moet het toch mogelijk zijn op zondag 
ook iets op poten te zetten. De heren met 0 ritten kunnen misschien hun fiets in de Trompetter 
zetten. Dan levert het misschien nog wat op ook. 
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Het selecte damesgezelschap kende dit seizoen grote verschillen. De schrijver van dit korte 
verslagje is natuurlijk niet op de hoogte van ieders beweegreden niet te fietsen. Duidelijk is wel dat 
op deze wijze de conditionele verschillen bij het vrouwelijk geslacht wel erg groot worden. Marlie 
Houben kunnen we even buiten beschouwing laten. De trotse moeder heeft een groot gedeelte van 
het seizoen noodgedwongen moeten missen, maar haar zien we ongetwijfeld terug. Een aantal 
anderen heeft het toch wel enigszins laten afweten. Jammer. 
In de top van het klassement 3 gouden dames, die slechts 1 á 2 tochten misten. Petje af. Opvallend 
bij de dames is het gegeven dat er naast 3 gouden en zilveren medailles geen bronzen plakken te 
verdelen vielen. Vanaf de 7e stek komen de dames duidelijk tochten tekort. Iets meer fietsen 
volgend jaar. 
 
 OVERZICHT OPKOMSTEN PER GROEP 
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EEUWIG OPKOMSTENKLASSEMENT 



 

 
                                 1                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elf seizoenen liggen achter ons. De balans is weer opgemaakt en we kunnen constateren dat good-
old Har Senssen de trotse lijstaanvoerder blijft. Jos van Daal blijft tweede en zijn achterstand op 
Har werd niet groter. Dat kun je een prestatie van formaat noemen, want "ijzeren Harie" komt altijd, 
vakantie en ziekte daargelaten. 
De rest van het veld ziet het tweetal steeds verder wegrijden en het moge duidelijk zijn dat 
perspectief op een plaats in de top 3 schier onmogelijk lijkt. Zelfs Wim van Daal moet elke jaar 
tochten inleveren. De nummers 4 t/m 7 zijn in een fel gevecht verwikkeld en het zou mij niet 
verbazen als daar volgend jaar veranderingen hebben plaatsgevonden. Math Slabbers (studie) en 
Bert Hendrix (bouw) lieten ten opzichte van Erik Vrinzen en Bert Schlicher een paar kleine steekjes 
vallen. Piet Nelissen wist zich nog net in de top 10 te handhaven, ondanks zijn blessure, maar de 
belagers liggen op de loer. 
Het eerste B-lid, Huub Helwegen, vinden we terug op de negende plaats. Hierbij moeten we wel 
aantekenen dat Huub evenals Dré Helwegen diverse jaren bij de A-groep hebben gereden. Op de 
28e plaats vinden we de eerste "echte" B-leden terug, Sjra Hulsbosch en Sjef Bok. Op de 37e plaats 
vinden we de eerste dames terug. Mia Janssen en Sandra Hukkelhoven. 
Kijkt U verder de lijst maar na en bepaal of U tevreden kunt zijn over het afgelopen seizoen in 
vergelijking met voorgaande jaren.                                                                              
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 LEKKE BANDENKLASSEMENT A-GROEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LEKKE BANDENKLASSEMENT B-GROEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LEKKE BANDENKLASSEMENT D-GROEP 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                 1                                 

 
ADVERTENTIEPAGINA 



 

 
                                 1                                 

ADVERTENTIEPAGINA 



 

 
                                 1                                 

ADVERTENTIEPAGINA 



 

 
                                 1                                 

ADVERTENTIEPAGINA 



 

 
                                 1                                 

1992 in BEELD 



 

 
                                 1                                 

                                                                                                                                                                

    SEIZOENSTERUGBLIK 
                                                                                                                          
Het officiële fietsseizoen zit er al weer enkele weken op. De meeste leden zullen hun racekarretjes 
wel weer hebben ontdaan van alle viezigheid en troep die gedurende het fietsseizoen aan het stalen 
ros zijn blijven hangen. Anderen fietsen, zolang het weer het nog toe laat door. Een heel 
fietsseizoen zit er weer op. Er is in de drie groepen weer veel gebeurd dit jaar. Reden dus om nog 
eens in het kort terug te blikken. Wie kunnen dat beter doen dan de leden die het meest aan het 
vertrek stonden. De opkomstenklassementwinnaars dus. Hieronder hun impressies. 
 
 
  
 D-GROEP 
 SANDRA HUKKELHOVEN 
 
 
 
Als best geklasseerde in het opkomstenklassement, met 1 gemiste tocht, werd mij even voor de 
laatste gezamenlijke tocht op zondag 4 oktober 1992 gevraagd een stukje te schrijven ter afsluiting 
van het fietsseizoen 1992, als terugblik hierop. 
 
In het algemeen hebben wij een zeer goed seizoen gehad. Gelukkig niet zo'n nat seizoen als het 
vorige en ook wat hogere temperaturen. Door omstandigheden, de postieve was de blijde 
verwachting van Marlie Houben, die een gezonde zoon ter wereld heeft gebracht en de negatieve 
omstandigheden waren o.a. blessures bij enkele dames, waardoor het fietsen op een laag pitje kwam 
te staan. Ondanks alles hebben we iedere donderdagavond een leuke groep bij elkaar gekregen met 
als begeleiders Piet Nelissen en Bert Hendrix. Ook voor de tochten richting het heuvelachtige 
zuiden was voldoende opkomst, waarbij de begeleidersgroep werd uitgebreid met Wim van Daal. 
Alleen op 15 augustus hadden wij de pech dat Wim met de A-groep mee ging, omdat die tocht door 
weersomstandigheden een week was verschoven, Bert was verhinderd en Piet kwam op de bewuste 
dag (ijn verjaardag) ten val en brak zijn schouder. Het gevolg was dan ook dat wij hem de rest van 
het seizoen hebben moeten missen. Ondanks de tegenslag op 15 augustus is de tocht gewoon 
doorgegaan met als begeleider de echtgenoot van onze "Baeker-fietster" Mia Peters. Namens deze 
weg wil ik, ook namens de andere fietsters, hem nogmaals bedanken. Wat betreft de hoogtepunten 
van andere tochten verwijs ik naar de eerder verschenen uitgaven van "'t Binnenblaad". 
 
Alhoewel voor ons het fietsseizoen op sportief gebied ten einde is, staat ons op 24 oktober 1992 nog 
een etentje te wachten als definitieve afsluiting. Hierbij zijn uiteraard ook de begeleiders aanwezig. 
Er op vooruitlopend wil ik, mede namens de medefietsters, dan ook Piet, Bert en Wim alvast en/of 
nogmaals bedanken voor de goede begeleiding (en uiteraard het banden plakken). Het volgend jaar 
hopen wij dan ook weer op jullie te kunnen terugvallen. Verder wil ik de dames nog bedanken voor 
het fijne en sportieve seizoen en erop hopen dat we in de toekomst zo door kunnen blijven gaan. 
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 B-GROEP 
 SJEF BOK 
 
 
Er is mij gevraagd om een terugblik te geven over het fietsseizoen 1992 van de B-groep. Daarbij 
wil ik meteen van de gelegenheid gebruik maken om ook even terug te blikken op de 
gebeurtenissen in de club over het algemeen. Ik denk dan aan: 
-het 10-jarig bestaan van de club, waarbij de leden werden getrakteerd op een goed verzorgde 

feestavond. 
-de snelheidslimiet van de A-groep, waar uiteindelijk de hele club bij betrokken raakte en wat nog 

steeds aan het narommelen is. 
-de perikelen rond het clubhuis met fouten over en weer, wa t uiteindelijk de B-groep een 

geliefd lid kostte in de persoon van Cees Mols. 
Al met al denk ik dat het voor het bestuur een roerig jaar is geweest met niet altijd even leuke 
dingen. Ik ben van mening dat er een behoorlijke aanval is gepleegd op hun incasseringsvermogen. 
Dat zij hier door heen zijn gekomen getuigt van doorzettingsvermogen en een goed hart voor de 
club. Proficiat. 
Terugblikken op de B-groep is eigenlijk heel simpel. Het was een fantastisch jaar. Behalve de 
buiteling van Har van de Venne is het hele fietsseizoen voor de B-groep vlekkeloos verlopen. Bij 
ons geen gezeur over te hard, te veel of te weinig. Nee, gewoon fietsen en af en toe afzien met een 
brede grijns op het gezicht. Natuurlijk heeft het bij ons ook wel eens iemand, maar dan wordt er op 
de tanden gebeten en de groep past zich aan. Hier komt nog bij dat men niet gauw wat durft te 
zeggen over te hard gaan als "onze" meiden, Mia en Desiree, nog vrolijk mee fietsen (Tip voor de 
A). 
Kortom het was een fijn fietsjaar. Bedankt allemaal. 
 
 
 A-GROEP 
 JOS VAN DAAL 
 
 
Het is 11 januari 1992. December, de feestmaand, ligt pas enkele dagen achter ons. De weegschaal 
laat zien dat dat niet zonder gevolgen is gebleven. Mijn voornemen om gedurende de stille periode 
bezig te blijven, om niet te zeer aan gewicht te winnen, is maar gedeeltelijk uitgekomen. De zon 
werpt zijn stralen over het Limburgse landschap. De benen beginnen weer te kriebelen. Dat zijn de 
feiten als ik voor de eerste keer na de winterperiode weer mijn racekarretje bestijg. Op de kleine 
molen en met de 19 achter geschakeld draai ik de Maasbrachterweg op richting Maasbracht. Het 
valt tegen. Een guur windje maakt het allemaal niet prettiger. Ik zet echter door. Met veel moeite 
haal ik tegen de wind in een snelheid van 20 km/uur. Als dit een voorbode is van wat later in het 
seizoen zal gaan komen, voorspelt dat niet veel goeds. Toch gaan mijn gedachten uit naar het 
komende seizoen. Zelf stel ik mij bepaalde doelen, die ik in het komende seizoen wil trachten te 
bereiken. Ik streef, net als in andere jaren, naar een totaalafstand van 4.500 kilometer. In de tijdrit 
wil ik mijn mannetje staan, ondanks het feit dat ik wel nooit de tijdrit zal winnen. De jeugdige 
concurrentie is daar te groot voor. Mijn doel blijft echter een voor mij acceptabele tijd neer te 
zetten. Verder kijk ik ieder jaar vooral uit                                                                                              
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naar de buitenlandse tocht en de grote - c.q. verplaatsingstochten. Ook ben ik benieuwd of ik 
heuvelopwaarts, dit jaar weer iets dichter bij de eersten kan rijden. Opeens besef ik dat ik al weer 
op weg terug naar huis zit. Het seizoen is voor mij geopend.  
Eind januari worden de leden bij elkaar geroepen om te spreken over de invulling van de 
meerdaagse tocht met Hemelvaart. De opkomst is bedroevend laag. Buiten de uit 4 man bestaande 
organisatiecommissie zijn nog een achttal mensen aanwezig. Hoewel mijn voorkeur uitgaat naar 
een tocht die vertrekt vanuit Linne, wordt besloten om er een verplaatsingstocht van te maken. 
Opgave dient gelijk te geschieden in verband met het bespreken van de kamers. Gasthaus Fellertal 
in het in de Eifel liggende Fell zal vier dagen ons thuis zijn.  
De komende tijd is het zaak om de vorm aan te scherpen. Ik smacht naar het begin van het officiële 
seizoen. Met 400 km. in de benen sta ik op zondag 29 maart aan het vertrek. Op die dag staat de 
inmiddels traditionele openingsroute richting Stramproy op het programma. Op het Kerkplein is het 
een gezellige drukte. Ook de B- en D-groep beginnen aan hun seizoen. Alle groepen bij elkaar zijn 
we met zo'n 45 renners.  
De eerste uitdaging staat er aan te komen. De Grote Eifeltocht. Op 24 april 1992 gaan Wim van 
Daal, Math Slabbers, Hennie Daamen en ik die tocht verkennen. De tocht voert door het mooie 
Eifellandschap, gedeeltelijk volgt deze tocht het parcours naar Landkern. Vandaag is het een 
keiharde strijd met de wind en de heuvels. Twee weken later komt er ook nog een fikse regenbui 
bij. Met meer dan 20 leden aan het vertrek is de grote Eifelrondrit de tocht met het meeste aantal 
deelnemers van het seizoen. De tocht ligt mij goed en dat merk ik ook aan mijn motivatie. Ik rijd 
met renners omhoog die ik normaal een flink eind voor moet laten gaan. De vorm blijkt goed. Met 
een gerust hart kijk ik dan ook uit naar de vierdaagse tocht met Hemelvaart. Op donderdag 2 mei 
vertrekken we met 2 auto's richting Fell. Het Gasthof blijkt een voltreffer. De kamers en de 
verzorging is prima. De eerste dag is het drukkend warm en kiezen we voor een tocht richting Trier. 
Geen juiste keuze blijkt achteraf. Omdat we de streek nog niet goed kennen, fietsen we veel door 
bebouwde gebieden. Na de broeiend hete eerste dag vallen we in het andere uiterste op vrijdag. Het 
regent. Op zaterdag krijgen we de koninginnerit voorgeschoteld. De route voert naar het hoogste 
punt van de Eifel, De Erbeskopf. In de beklimming van deze berg maak ik kennis met het Duitse 
asfalt. Een kapotte spaak blokkeert mijn achterwiel. En hup daar lig ik. Als dit maar geen jaarlijks 
terugkerende gebeurtenis gaat worden. Vorig jaar lag ik tijdens de Zuidlimburgrondrit ook al op de 
grond, toen ik een kleine oneffenheid in Partij over het hoofd zag. Op de vierde dag wordt nog een 
kort ritje verreden. Het lijkt of we de steilste klimmen voor de laatste dag bewaard hebben. Op een 
van deze kuitenbrekers laat Gé weten dat hij naast het hardst, ook het langzaamst heeft gereden van 
de club. Zijn computertje wees een snelheid van 5 km/uur aan.  
We zijn nog maar net terug of de eerste tijdrit staat op het programma. Met een derde plaats kan ik 
natuurlijk alleen maar tevreden zijn.  
De eerste pieken hebben we achter de rug. We gaan een rustige periode tegemoet. In juni wordt het 
10-jarig bestaan gevierd. Wat vliegt de tijd. De fietsoriëntatietocht en de feestavond slagen goed. In 
de tweede rit tegen de klok weet ik mijn tijd te verbeteren. Ik kan daar alleen maar tevreden over 
zijn, ondanks dat ik twee plaatsen moet toegeven. In juli raakt heel Nederland in de ban van de Tour 
de France. Nu hij zo dicht bij is wil ik ook wel eens gaan kijken. Sfeer proeven, heet dat. Van het 
wedstrijdverloop krijg je na de passage niets meer mee. Op de televisie krijg je het gehele 
wedstrijdverloop in beeld gebracht, maar mis je de sfeer. Ik kies met mijn vriend positie op de berg 
bij Camerig. Er zijn nog meer leden die deze berg verkozen hebben boven de drukte van de 
Cauberg. Na vier uur wachten komen de matadoren van het profwielrennen langs. Zij zien 
behoorlijk af. In een flits zijn ze langs. Zij rijden bergop even 
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afzien. Op de TV lijkt het vaak zo gemakkelijk te gaan. 
Naar mijn mening is het verschillend interpreteren van de maximumsnelheid door de A-groep en 
wegkapitein Bert Schlicher enerzijds, en het feit dat er voor mensen die die "hoge" snelheid niet 
willen en/of kunnen rijden geen alternatief bestaat om twee maal in de week te rijden, anderzijds, er 
de oorzaak van dat er eind juli een extra vergadering gehouden moet worden over hoe het nu verder 
moet. Het besluit om gesplitst te gaan rijden wordt slechts 2 maal in praktijk gebracht. Gedurende 
de overige tochten wordt er toch samen gereden, over het algemeen met hoge snelheid maar zonder 
wegkapiteins. Het grote krachtsverschil tussen de goede en minder goede rijders is gebleven. Dit 
probleem zal zich, daar ben ik van overtuigd, in de (nabije) toekomst ook doen gelden in de B en de 
D-groep. Tijdens de jaarvergadering zal hier nog menig woord aan vuil gemaakt worden. 
De Zuidlimburgrondrit wordt op 8 augustus uitgesteld vanwege de regen. Iedereen is echter blij dat 
het die morgen regende, want de zonneschijn na de regen was van dien aard dat het gelijk zou staan 
aan een zelfmoordpoging als we de tocht gereden hadden. De klassieker onder "De Lekke Tube-
tochten" werd een week later alsnog verreden. In het begin van de tocht heb ik veel pech. Eerst 
krijg ik af te rekenen met een lekke band, later breekt er weer een spaak. De tweede al van het 
seizoen. Dit alles kan mijn moraal niet breken. Hoewel mijn verstand (lees routine) zegt, dat ik niet 
te vroeg mijn kruit moet verschieten vlieg ik er elke berg weer in. De afstand met de "groten" wordt 
al kleiner en de gebruikelijke inzinking blijft achterwege. Moe, maar voldaan kan ik dan ook 's 
avonds mijn stijve benen op de salontafel ten ruste leggen. 
De derde en laatste tijdrit brengt weinig verandering in de stand van het clubkampioenschap. Zelf 
toon ik progressie in mijn rijden. Ik knabbel 5 seconden van mijn beste jaarprestatie af, hoewel de 
meesten hun tijd niet verbeteren. Met een vijfde plaats in het clubkampioenschap ben ik zeer 
tevreden.  
In september staat nog een laatste test op het programma. De rondom-Valkenburgroute. Slechts 4 
renners weten de weg naar het Kerkplein te vinden. De moraal is dan ook ver te zoeken. Plichtmatig 
wordt de tocht verreden. Net als in de Zuidlimburgtocht had ik me verheugd op de beklimming van 
de Cauberg. Was het vele oponthoud in het begin van de Zuidlimburgtocht er de oorzaak van dat 
we die bult niet beklommen, nu verbood een politieagent de beklimming. 
Jammer. 
Op 4 oktober werd het officiële seizoen van de A-, B- en D-groep afgesloten met een drankje in 
café Evers. Er wordt afgesproken dat er voor de liefhebber elke zondag startgelegenheid is en wel 
om 10.00 uur vanaf het Kerkplein. Als ik dan ook een week later op het Kerkplein verschijn zie ik 
dat 3 A-leden, 2 B-leden en 1 D-lid, alsmede een gastrenner uit Beegden staan te wachten. 
Gedurende die rit gaan mijn gedachten terug naar de doelstellingen aan het begin van het seizoen. 
Het aantal verreden kilometers voldoet ruim aan mijn doel. Ook in de tijdrit heb ik mijn mannetje 
kunnen staan en bergop toon ik nog steeds progressie. Ik blik dan ook meer dan tevreden terug op 
het afgelopen seizoen. 
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Gebuisd worden: verslagen worden. 
 
Combine: onderling (geheim te houden) afspraak tussen 2 of meerdere renners met als bedoeling 
elkaar te helpen, anderen te dwarsbomen. ("Op de Meinweg wordt nogal eens gefluisterd", "waar 
gaat het over"?) 
 
Commandeur: handle of ander mechaniek waarmee versnellingen kunnen worden geschakeld. 
(tegenwoordig ook al aan het stuur.) 
 
Compleet zijn: goed tot zeer goed mee kunnen in bijna alle onderdelen (sprinten, klimmen, 
tijdrijden enz. (Heeft de Lekke Tube ook renners van dit kaliber? Bij de B-groep misschien.) 
 
Cowboy: renner die met weinig oog voor 
eigen of andermans veiligheid zich in,  
door, het peloton voortbeweegt. 
 
De dans leiden: Langdurig voorop rijden. 
(Wie doet dat nog van de jeugd?) 
 
Dansen: op de pedalen staan, uit het 
zadel komen bij bergop rijden. (Bij de  
meesten van ons is daar geen sprake van.) 
 
Depanneren: uit de brand ("panne") helpen. (In onze club goed geregeld, dachten wij zo.) 
 
Dikke benen hebben:  
zich niet in vorm voelen,  
komt meestal voor in het  
begin van een wedstrijd. 
 
Gedoseerd rijden: 
niet meer kracht gebruiken 
dan (in een bepaalde situatie 
of tijd) strikt noodzakelijk 
is. (Wil je winnen op de Mein- 
weg, dan dien je gedoseerd te 
rijden.) Niet te verwarren  
met gedrogeerd rijden. (Voor  
meer informatie vraag naar 
dokter Hans Boots) 
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GEDACHTEN VAN UW MEDE-FIETSER 
 
 

Splitsing A-groep 
Feiten en constateringen 

 
Met het verschuiven van zomer- naar winter-
tijd nadert het einde van een rumoerig 
clubjaar. In december staat de jaarvergadering 
van de TWC weer voor deur. Iedereen herin-
nert zich waarschijnlijk de jaarvergadering 
van het afgelopen jaar. Toen stond het bestuur 
onder zware druk bij het bespreken van de 
snelheid van de A-groep, met name de 
ingestelde limiet. In de loop van het seizoen 
escaleerden de problemen regelmatig. Begin 
augustus werd de groep bij wijze van proef 
gesplitst. De leden die zich niet konden 
verenigen met de lagere snelheid van de A-
groep, kregen de mogelijkheid zich de longen 
uit het lijf te rijden in een zogenaamde A+ 
groep. 
 
Als voorbereiding op de aanstaande jaarver-
gadering wil ik een aantal feiten en con-
stateringen de revue laten passeren, zodat een 
ieder zich een mening kan vormen met 
betrekking tot de te nemen beslissing: wordt 
de A-groep wel of niet opgesplitst in twee 
groepen? 
 
Eind juli werd een bijzondere bijeenkomst 
gehouden voor de A- en B-leden. Aanleiding 
tot deze bijeenkomst werd gevonden in het 
feit dat enerzijds de drie wegkapiteins van de 
A-groep niet op een noemer konden komen 
betreffende de manier waarop de 35 km/u 
limiet in de praktijk gehandhaafd moest wor-
den en anderzijds het feit dat enkele leden 
problemen hadden met het grote niveauver-
schil in de groep en daarmee gepaard gaande 
aanpassing van de snelheid. De B-groep werd 
hier ook bij betrokken omdat de snelheid in 
die groep ook regelmatig ter discussie stond. 
Daarnaast zou een splitsing van de A-groep 
kunnen leiden tot de overgang van B-leden 
naar de A-groep, waardoor ook de B-leden 
inspraak moesten 

kunnen hebben. 
 
Op de bijzondere vergadering begin augustus 
werd na grote discussies een stemming ge-
houden onder de leden tussen twee alter-
natieven: Enerzijds splitsing van de groep in 
een A+ groep en een A-groep, anderzijds het 
handhaven van de snelheidslimiet van 35 
km/u. Hierbij viel de keuze op splitsing van 
de A-groep, met name omdat de 35 km/u 
limiet in samenhang met het strenge 'milli-
meter-beleid' (35, en geen centimeter harder) 
voor velen niet acceptabel was. Even heb ik 
geprobeerd deze stemming een wending te 
geven door het voorstel de stemming in 
tweeën te splitsen: een eerste stemming, ja of 
nee splitsen A-groep, gevolgd door een 
tweede stemming, ja of nee handhaven 35 
km/u limiet. Mogelijk dat dit een andere 
keuze als resultaat gehad zou hebben. 
 
Gesplitst gingen we de volgende zondag op 
pad voor de 115 km lange Keutenbergroute. 
Twee groepen, de A+ van vijf renners, de A 
van acht renners. Niemand wist eigenlijk raad 
met deze rare situatie. Aarzelend gingen de 
groepjes op pad. Een raar gezicht, twee van 
deze kleine groepjes apart. Voordat de 
groepen Maasbracht hadden verlaten, waren 
de renners tot bezinning gekomen en reden 
beide groepen weer tezamen. Een voorteken? 
En het liep voortreffelijk. Er werd die ochtend 
als vanouds samengewerkt, op de heenweg 
een A-tempo, door iedereen goed te volgen, 
op de terugweg (helaas) een A+ tempo, het-
geen door de aanwezige A-leden  schijnbaar 
geaccepteerd werd. 
 
De woensdagavond brak aan met de Grens-
land safari route op het programma. De 
grotere opkomst rechtvaardigde deze  
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avond een splitsing. De A+ groep ging op pad 
en constateerde na afloop naar grote te-
vredenheid een gemiddelde van 34.6 km/uur. 
De A-groep arriveerde ook na een voor alle 
leden goed verlopen tocht met een 
gemiddelde van 30.0 km/uur. Kortom ieder-
een was aan zijn trekken gekomen en het ver-
schil in gemiddelden van de groepen recht-
vaardigde de bekritiseerde splitsing. Eind 
goed, al goed, nietwaar? 
 
De week daarna bleek hetzelfde ritueel zich 
weer te herhalen: op zondag een gezamenlijke 
tocht (Rondom Weert route), op woensdag 
weer een splitsing waarbij opnieuw de 
gemiddelden (35.7 km/u tegen  31.2 km/u) 
aantoonden dat de splitsing gerechtvaardigd 
was. Maar ik wil wel opmerken dat de manier 
waarop de A+ ter hoogte van Graetheide de 
A-groep voorbij stormde de nodige 
vraagtekens oproept. Diep over het stuur 
gebogen en de ogen gericht op het achter-wiel 
van de voorganger stoof de A+ voorbij. 
Mogelijk is mijn mening gedeeltelijk 
onderbouwd door jaloezie (ik kan een derge-
lijke snelheid niet aan, ik zal dat waarschijn-
lijk nooit kunnen, maar ik wil dat ook niet). 
Dit aangezicht leidde tot de volgende over-
peinzingen: 
-komt de veiligheid, die bij onze club hoog in 

het vaandel staat, niet in gedrang? 
-valt dat nog wel onder de noemer trimmen, 

de basisdoelstelling van onze club? 
-wordt de sociale functie van het fietsen in 

clubverband niet ondermijnd? 
-is het missen van enkele tochten niet fataal 

en mag je dan zondermeer bij een andere 
groep meefietsen? 

Desondanks konden we na twee weken een 
stand van zaken opmaken: De splitsing van de 
groep in een A+ groep en een A-groep bleek 
alleen levensvatbaar op de woensdagavond. 
 
Maar goed, gaan we terug naar het chrono-
logisch verslag. De Zuid-limburgtocht (200 
km) toonde aan dat er wel degelijk samen 
gefietst kan worden. Splitsing in groepen bij 

deze tocht is onmogelijk gezien het lage 
aantal deelnemers. Wel bleek het verschil 
tussen de beste en de slechtste behoorlijk 
groot, maar dat is al sinds de oprichting van 
de club geaccepteerd. Tijdens de daarop 
volgende woensdagavondtocht bleek dat er te 
weinig A+ leden aanwezig waren om als 
aparte groep te rijden. De eerste stap naar de 
eenwording van de groepen werd die dag ge-
zet. Tijdens deze tocht  konden beide groepen 
op de een of andere wijze toch als één groep 
functioneren! 
 
De weken verstreken en het seizoen nadert 
zijn einde. Markant detail is het feit dat de A-
groep sinds 15 augustus weer als één groep 
over de wegen fietst! Belangrijk ook is het 
feit dat de oude verstandhouding weer lijkt 
(is) teruggekeerd. Zou de zeer kortstondige 
splitsing, die slechts twee weken stand hield, 
een positieve uitwerking hebben? Enkele con-
stateringen tonen dit overduidelijk aan: 
-er wordt regelmatig omgekeken in de groep 

of er renners in problemen zijn. 
-de snelheid blijft op een voor iedereen ac-

ceptabel niveau, echter niet altijd onder 
de 35 km/uur. 

-na het oversteken van een kruispunt neemt 
iedereen weer zijn oorspronkelijke 
positie in de groep in! 

-de leden die het hardst om de snelle groep 
geroepen hebben, zijn na 12 augustus niet 
meer aan de start geweest! 

-schijnbaar kan er ook zonder een weg-
kapitein gefietst worden. 

 
Toch is nog niet alles koek en ei. De Korte 
Slingerberg route bleek weer aanleiding te 
geven tot problemen. Na een snelle eerste 25 
kilometer, waarin herhaaldelijk om lagere 
snelheden gevraagd werd, ging een renner 
geheel onvrijwillig naar de grond. 
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Gelukkig liep het allemaal met een sisser af. 
Iedereen kan een eigen interpretatie betref-
fende de oorzaak aangeven, maar ik blijf van 
mening dat de hoge snelheid aanleiding geeft 
om te dicht op het wiel van je voorganger te 
rijden, ook in situaties dat dit niet verstandig 
is. Daarmee denk ik dat bij lagere snelheid dit 
voorval niet gebeurd zou zijn. Toch vielen er 
over en weer verwijten, waarna een renner 
voor de groep uit ging rijden. In het verleden 
is een renner voor een dergelijk vergrijp 
geschorst geworden, maar ik geef toe dat in 
dat geval de betrokken renner zich meerdere 
malen aan het betreffende vergrijp schuldig 
had gemaakt. Ook moet ik constateren dat op 
dat moment een ingreep door een wegkapitein 
onheil had kunnen voorkomen. 
 
In december ligt er naar mijn idee maar een 
beslissing voor de hand: Er moet weer een 
hechte A-groep ontstaan. Splitsing in twee 
groepen is naar mijn idee niet levensvatbaar. 
Er is binnen onze vereniging met de huidige 
opkomstencijfers geen bestaansrecht voor drie 
herengroepen.  Een vrij-blijvende splitsing, 
splitsen van de groep als er die dag voldoende 
A+ leden zijn die zin hebben om hard te fiet-
sen, behoort misschien tot de mogelijkheden. 

Als echter een A+ groep in december 
daadwerkelijk een officieel karakter zou krij-
gen, denk ik dat huidige doelstellingen van de 
club gewijzigd moeten worden en er serieus 
gedacht moet worden over een aparte tak 
binnen onze vereniging, het 'wedstrijdfietsen'. 
Ik denk namelijk dat het niet verantwoord is 
om met dergelijke hoge snelheden aan het 
normale verkeer deel te nemen. Een min of 
meer afgesloten circuit ligt hier meer voor de 
hand! Dat dit de nodige consequenties heeft 
in bestuurlijke zin mag duidelijk zijn. Staat 
het bestuur achter de nieuwe doelstellingen en 
willen zij zich daar voor de volle honderd 
procent voor inzetten? Anders werkt het 
namelijk van geen kanten. Ook denk ik dat er 
in elk geval ook iemand uit die groep moet 
opstaan om zitting te nemen in het bestuur om 
de belangen van de nieuwe groep te ver-
tegenwoordigen. 
 
Samenvattend denk ik dat er in december een 
belangrijke beslissing genomen moet worden 
die de toekomst van onze "TWC de Lekke 
Tube" vergaand zal kunnen beïnvloeden. Het 
is met name daarom erg belangrijk dat 
iedereen vooraf reeds over dit probleem na-
denkt en een standpunt inneemt. Dan zal de 
jaarvergadering snel en doeltreffend verlopen. 

 
 
Uw mede-fietser. 
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 BESTUURSBERICHTEN 
                                                                                                                         
Op het moment dat u dit bericht leest, heeft de laatste fietstocht voor dit jaar reeds plaatsgevonden. 
Terugkijkend mogen we toch spreken van een redelijk jaar, een enkel incident (max. snelheid) 
daargelaten, doch dat zal inherent zijn aan een vereniging. Men heeft immers te maken met 
meerdere zienswijzen en meningen. 
Opvallend blijkt dat er zich in de drie fietsgroepen bepaalde vaste kernen hebben ontwikkeld, die 
gemiddeld meer dan de helft van de tochten meefietsten. 
Er zijn nogal wat leden die nog geen hand vol tochten bij elkaar krijgen. 
 
Het is de vraag of de vereniging daarmee gediend is (ook met het oog op de aanschaf van tenues), 
doch daarover kunnen we op de jaarvergadering eens van gedachten wisselen. 
 
De problemen rondom de maximumsnelheid lijken in elk geval opgelost voor diegenen, die een 
bovengrens willen en deze ook zonder probleem accepteren. De enkele ritten die de A+ heeft 
verreden, werden met een veel hoger gemiddelde dan gebruikelijk afgesloten. 
Die keren dat er geen A+ tot stand kwam tengevolge van te weinig deelnemers, werd er zonder (nou 
ja, zonder!) probleem "aangeschoven" bij de A-groep. Dit punt zal ook op de jaarvergadering 
geëvalueerd worden. 
Nu het seizoen pas achter ons ligt, bestaan er bij u misschien zaken waaromtrent men vragen of 
opmerkingen heeft. 
Draag ze a.u.b. nu reeds bij het bestuur aan om te voorkomen dat ze tegen het einde van het jaar 
worden vergeten. 
Ingaande het seizoen 1993 zal de gehele vereniging in het nieuw verschijnen. 
Met behulp van sponsorgelden kan deze keer een deel van het budget worden bekostigd. 
Tegenprestatie zal zijn dat de nieuwe tenues een viertal sponsornamen dragen (Conetra BV 
Wessem, Zuid automaterialen Roermond, café Evers Linne en Hulsbosch administraties Linne). Het 
bestuur heeft de eerste orinterende bezoeken aan leveranciers achter de rug en op korte termijn 
zullen er keuzes gemaakt worden. Om die keuze zo "breed" mogelijk te bepalen is besloten uit elke 
geleding een lid te vragen om met ons mee te denken. Wim v. Daal zal de A-groep vertegenwoordi-
gen, Sjef Bok de B-groep en Mia Wessels de D-groep. Eerlijkheidshalve dient reeds vermeld dat 
die keuze feitelijk gering is omwille het gegeven dat er veel tekst gedrukt moet worden. Het mag 
immers geen "kermis" worden. 
We zullen desondanks trachten een voor TWC De lekke tube uniek tenue te vinden. In tegenstelling 
tot andere keren willen wij thans ook een korte koersbroek uitreiken. 
Omtrent het verdere verloop (passen, bestellen, kosten etc.) zult u middels een aparte berichtgeving 
geïnformeerd worden. 
Tot slot wensen we alle leden een "gezonde overwintering" en spreken de hoop uit dat 1993 (met 
een nieuw tenue) voor ieder lid nog sportiever mag verlopen dan 1992. 
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 HAPPY NEWS 
 

Een echt "Tube-huwelijk"! 
 
Ons A-lid Rob Vrinzen heeft begin oktober het ja-woord gegeven aan de dochter van ons B-lid Jan 
Hannen. De Bruid is tevens een zus van ons A-lid Paul Hannen. Een echt fietshuwelijk dus. 
Wij wensen Bruid en Bruidegom een gelukkige en gezonde toekomst. 
 

Er is een (a.s.) lid geboren! 
 
Ons D-lid Marlie Houben heeft onlangs het leven geschonken aan een wolk van een baby. Hopelijk 
geeft de kleine spruit moeder de ruimte om straks weer haar kilometers te fietsen. 
Wij wensen vader, moeder en baby van harte geluk. 
 

Winterprogramma 92/93. 
 
Ook nu hebben ons weer enkele vragen bereikt omtrent het zgn. winterprogramma. 
De afgelopen winter is getracht een "rengroepje" en "ATB-groepje" leven in te blazen, doch de 
praktijk wees uit dat daarvoor weinig (blijvende) interesse bestond. 
De winteractiviteit van het individuele lid is nogal wisselend. 
 
De een houdt een "winterslaap", terwijl een ander juist actief wordt met bijv. schaatsen, ATB-en of 
binnensporten. 
Het gaat hier echter slechts om enkelen, reden waarom het bestuur het niet zinvol acht veel tijd in 
een winterprogramma te steken. Dat neemt niet weg dat leden toch onderling afspraken kunnen 
maken omtrent hun voorkeur en dit eventueel naar het bestuur kunnen terugkoppelen. 
Uitzondering zou het ATB-en kunnen zijn, omdat meerdere leden een ATB-fiets bezitten. Het 
organiseren van zondagmorgenritten behoort derhalve altijd tot de mogelijkheid. 
 
                                                                                                                        

 DOORFIETSEN JA OF NEE 
 BERT SCHLICHER 
                                                                                                                        
 
Nu het bestuur te kennen heeft gegeven geen heil te zien in een overwinteringsprogramma, wil ik 
jullie er op attent maken dat er best wel een aantal heren (maar ook dames) 's winters doorfietst. 
Hierbij denk ik aan de woensdagmiddag en zaterdagmiddag. Mocht je interesse hebben om zo nu en 
dan mee te trainen, dan kun je 's woensdags en 's zaterdags tussen 12.30 en 13.00 uur bellen of de 
trainingsrit doorgaat. Let wel; we fietsen de hele winter door, slechte weersomstandigheden 
daargelaten. De afstanden schommelen rond de 50 km. (gemiddelde snelheid + 27 km/uur). 
Schroom niet om te bellen, wij passen ons aan de snelheid van anderen aan (Mocht die snelheid 
lager liggen). 
 
Deze aankondiging is eenmalig. Degene die wil fietsen kan contact opnemen met: 
BERT SCHLICHER, TEL: 04746-5348 
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 DANKWOORD EN VOORUITBLIK 

 De Redactie 
                                                                                                                         
 
Nu het wielerseizoen ten einde loopt - sommigen trainen nog steeds fanatiek door - lijkt het ons 
heel passend een woord van dank uit te laten gaan naar alle adverteerders, die het ons 't afgelopen 
jaar mogelijk hebben gemaakt "Het Binnenblaad" te laten verschijnen. De bezorger (Piet Nelissen), 
contactpersonen en jullie, als schrijvers van de vele verhalen, willen we hierbij ook niet vergeten, 
want zonder die medewerking hadden wij als redactie niet kunnen functioneren. 
 
 MENSEN BEDANKT ! 
 
Volgend jaar hopen wij op dezelfde voet verder te kunnen gaan, met die aantekening dat onze 
redactie versterkt wordt in de persoon van Math Slabbers, die bereid gevonden is medewerking te 
verlenen aan ons clubblad. Math, we wensen je alvast veel succes en schrijfplezier toe. 
 
Mochten jullie op- of aanmerkingen hebben betreffende de inhoud, lay-out etc. van ons clubblad, 
wend je dan tot een van de redactieleden. Wij kunnen er ons voordeel mee doen. Alvast bedankt. 
 
Wij wensen jullie tenslotte een prettige overwintering toe en tot volgend seizoen. 
 
 

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: Sjaak Hulsbosch, Margrietstraat 20, Linne,  tel. 04746-2473, 
D - Groep: Marly Corbey, Vonderen 16, Linne            tel. 04746-4315, 
                                                       
 
Op- en aanmerkingen over ons clubblad qua inhoud, layout of bezorging kunnen jullie melden bij 
Harrie Schuren. 


