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 IN MEMORIAM 
                                        
                                        
                                        

 SJAAK HULSBOSCH 
 
 
 
    Een zwarte dag voor onze vereniging. 
 
    Zondag 25 april 1993 zal opgetekend worden 
    als een zwarte dag voor onze wielertrimclub. 
    Met ongeloof en ontzetting namen we kennis 
    van het zeer plotseling overlijden van ons 
    B-lid Sjaak Hulsbosch. 
    Ongeloof omdat Sjaak bij allen bekend stond 
    als een levensgenieter die nog jeugdige ambities 
    had. 
    Ontzetting omdat we in hem een waardige en trouwe 
    fietsmaat verliezen, die stond voor de mening, 
    welke hij verkoos. 
    Het zal moeilijk en hard zijn hem in de B-groep 
    weg te denken. Laat Sjaak in gedachten met ons 
    meegaan, hij had het zelf nog zo graag gewild. 
    Zijn echtgenote Trees en hun kinderen wensen  
    wij veel sterkte en troost met dit zware verlies. 
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 OVERZICHT GROTE TOCHTEN 1993 

 De programmacommissie 
                                                                                                                         
 
Ook in de komende weken worden diverse grote tochten georganiseerd voor de verschillende TWC- 
groepen. Voor een gedeelte van de A-groep staat een vierdaags verblijf tijdens de hemelvaartdagen in het 
Duitse Fell op het programma. De groep zorgt dan voor de eigen tochten in dit wonderschone gebied. 
We wensen de deelnemende leden enkele plezierige en inspannende dagen toe. 
 
De komende weken komen ook de andere groepen aan de beurt. De volgende tochten staan de 
komende weken op het programma: 
 
·Grote Peel rondrit A/B-groep op zaterdag 22 mei. 
·Solterheide rondrit D-groep op zondag 23 mei. 
·Kleine Noord Belgie rondrit B-groep op zaterdag 12 juni. 
 

Grote Peel rondrit A/B-groep op zaterdag 22 mei. 
 
De 'Grote Peel rondrit' is een tocht uit het programma van de B-groep. Omdat echter een gedeelte van de 
A-groep in het Duitse Fell vertoeft, kunnen de overige leden van de A-groep als gastrijder deelnemen aan 
deze tocht. Het lijkt overbodig, maar voor alle duidelijkheid wil ik de term gastrijder nog even vertalen in 
zich aanpassen aan de normen van de gastheer de B-groep. 
 
In het eerste uur van deze tocht kan een ieder genieten van een schitterend zicht op de Maasvallei. Via de 
Stuw en het landgoed Osen volgen we vanaf Horn de 'Maas-Swalm-Nette route'. Via plaatsjes als 
Buggenum, Neer en Kessel krijgen we fraaie riviergezichten te zien van de Maas. In Baarlo verlaten we de 
route en steken de Napoleonsweg over richting De Peel. 
 
Eeuwenlang was De Peel een gebied van hoogveen, vennen, heide en zandruggen, een troosteloze 
verlatenheid en wegens vele moerassen gevaarlijk om doorheen te trekken. De structuur van dit gebied 
veranderde toen men de streek in het midden van de vorige eeuw ging ontginnen door het afgraven van 
veen voor de turfwinning. Het is het land uit de romans van Anton Coolen. Thans is een groot deel van 
De Peel een welvarend cultuurgebied met vriendelijke dorpen, boerenakkers, weiden en schitterende 
wegen, waarin het natuurschoon in de vorm van bos, heidevelden en veenplassen ruim vertegenwoordigd 
is. 
 
We naderen Sevenum, maar mijden het centrum via de dorpjes Steeg en Kronenberg. De volgende 
ANWB-route dient zich aan: 'De Maas- en Peelroute'. We volgen deze route via Helenaveen naar 
Liessel. Na het verlaten van de route passeren we het natuurreservaat 'De Grote Peel'. We overbruggen 
de Zuid-Willemsvaart en gaan via Someren-Heide naar Nederweert. Snel lijkt Linne weer in zicht te 
komen, maar via Schoor gaan we alsnog zuidelijk en gaan de brug over de A2 over. Ooit geweest hier, 
voor mij zal het de tweede keer pas zijn. We kruisen Weert aan de zuid- zijde en gaan richting Stramproy. 
Hier zal een ieder zich wel thuisvoelen, want deze regio doorkruisen we vaker op onze tochten. Via 
diverse binnenwegen vervolgen we de route om uiteindelijk via Thorn, Heel en Osen over de stuw het 
grondgebied van Linne op te rijden. Een hopelijk mooie tocht is dan weer ten einde gegaan. 
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 Solterheide rondrit D-groep op zondag 23 mei. 
 
 
Deze tocht dankt zijn naam aan het natuurgebied De Solterheide, gelegen in het achterland van Maaseik. 
Maar de route had ook 'Grenslandroute' kunnen heten, omdat het traject voor een groot gedeelte langs 
de grens voert. Vertrek is vanaf het Kerkplein waarna de route ons over bekende wegen naar het witte 
stadje Thorn brengt. Als de groep bij het verlaten van de brug tussen Maasbracht en Wessem echter over-
steekt in plaats van linksaf naar de rotonde, is nog maar de vraag of iedereen hier de weg kent. Wen maar 
vast aan dit soort B-wegen, want daar zullen er vandaag nog vele van volgen. 
 
Na de kasseien in het witte stadje passeert de groep de grens richting Kessenich. Er wordt nu een 
zuidelijke koers gevolgd. Hier vormt de rivier de Maas de grens tussen Nederland en Belgie. De kleine 
dorpjes gelegen aan de Maas geven een schitterende achtergrond. Even verlaten we de rustige sfeer van de 
dorpjes als we de stad Maaseik naderen. In het centrum passeren we het karakteristieke plein en 
vervolgen we onze weg richting Heppenert. Als je deze wegen berijdt, dwalen je gedachten vaak af naar 
parcoursen als de Ronde van Vlaanderen of Gent-Wevelgem. Smalle wegen met veel keren en draaien, 
kleine boerendorpjes met dito geuren en af toe slecht wegdek. Oppassen geblazen dus voor de 
oneffenheden en zelfs gaten in het wegdek. 
 
In Elen steken we de grote weg Maaseik-Maasmechelen over en worden de wegen breder. We naderen 
het natuurgebied De Solterheide, maar moeten eerst nog het Albertkanaal oversteken. Op de brug over 
het kanaal komt de eerste helling in zicht. Met een stijgingsgraad van plm 5% stijgt de brede weg in een 
lange rechterbocht naar boven. Als de stijging duidelijk minder wordt lijkt het of het klimwerk is gedaan. 
Maar een paar honderd meter vals plat liggen toch nog zwaar op de maag. Na een snelle afdaling naderen 
we Neeroeteren en loopt de weg weer omhoog. Niet dat de hellingen echt zwaar zijn, maar het is toch 
werken geblazen. Nadat we de grote weg hebben verlaten gaan we al slingerend via korte hellingen en 
afdalingen verder. Ruim de helft van tocht hebben we al gehad. Het wordt weer vlak. 
 
Het wordt eentonig, maar we blijven B-wegen volgen. Weinig verkeer, geen fietspaden en schitterend 
uitzicht zijn de kenmerken van dit soort wegen, en dat heeft de voorkeur van de uitzetter van deze tocht. 
Wederom kruisen we een grote weg: Kinroy-Bree. Aan de overkant worden de wegen weer snel smal. 
Wel moeten we goed opletten, want ondanks de rustige wegen passeren we nu enkele onoverzichtelijke 
kruispunten in de buitengebieden van Molenbeersel. en dan komt de grens weer in zicht. Nou ja, je ziet 
hem nog niet, maar wij volgen hem enige tijd. Toch moet je maar eens goed opletten, want hier en daar 
liggen nog van die echte genummerde grenskeien. Als we op Nederlands grondgebied komen, heb je 
grenspassage waarschijnlijk niet eens opgemerkt. Menigeen zal dan ook verrast zijn als we Neeritter 
binnen rijden. Zoals belooft zullen we het witte stadje opnieuw doorkruisen en zullen we de bekende 
route naar het thuisfront volgen. 
 
Als de echtgenoten goed geïnstrueerd worden, staat de heerlijk geurende maaltijd bij thuiskomst te 
wachten. Die hebben we dan zeker verdiend, want 90 km rij je niet elke dag. Er is echter een factor die 
we niet in de hand hebben en die een schitterende tocht nog zou kunnen verpesten: het weer. Maar 
desondanks verwachten wij een grote opkomst voor deze werkelijk fantastische tocht. 
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 Kleine Noord-Belgiërondrit B-groep op zaterdag 12 juni. 
 
Deze verplaatsingstocht brengt de B-groep voor het eerst in het bestaan in de Voerstreek. Deze 
Franstalige streek wordt gevormd door de uitlopers van de Ardennen en is daardoor behoorlijk 
heuvelachtig. Gemotoriseerd vindt de verplaatsing plaats naar Mariadorp nabij Eijsden. De auto wordt 
gestald op het Kerkplein waarna de renpaardjes bestegen kunnen worden. Na ongeveer 1 km wordt de 
Belgische grens overschreden en kan de tocht echt beginnen. 
 
Hopelijk zijn de renners vandaag al snel op temperatuur, want binnen enkele kilometers wordt het 
parcours al golvend. De lichtste versnellingen zijn hier nog lang niet nodig, maar spoedig parelt het zweet 
reeds over de voorhoofden als de weg geleidelijk omhoog klimt. Echt serieus wordt het als na 13 km de 
eerste helling voor de wielen komt. Als we na een lange en bochtige afdaling het Christusbeeld in 
Mortroux aan de rechterhand laten liggen is een kleine versnelling bittere noodzaak. Na 200 echter daalt 
het stijgingspercentage. Glooiend kromt de weg zich tegen de helling op naar boven. Het venijn zit hier in 
de staart. Bochtig en steil zijn de laatste honderd meter van deze 1 km lange helling. 
 
Het parcours kent weinig vlakke wegen, daar komen we vandaag wel achter. De volgende helling dient 
zich aan. Als we rechts afslaan bij het bordje 'La Ferme des Beaux Monts' gaat de weg omhoog. De 
helling is op het oog niet steil, maar het wegdek zuigt de banden in het asfalt. Aan het einde van de helling 
zal de lichtste versnelling er even op moeten, want in een korte steile helling draait de weg voor de 
boerderij langs naar boven. Op de T-splitsing keren we rechts en de helling klimt rustig verder naar de 
top. Daarna krijgen we enige rust. 
 
In de vallei van Val-Dieu, een schitterend natuurgebied, gaat de weg op en neer. De abdij, een druk 
bezocht bedevaartsoord, vormt het middelpunt van deze verfrissend groene streek. Enige kilometers 
verder naderen we het dorpje Clermont. Hier zullen we kort kennismaken met Parijs-Roubaix achtige 
kasseien. De weg in het centrum van Clermont, samengesteld uit een aantal schijnbaar vlakke keien, 
kunnen we niet het predikaat weg geven. Daarvoor is deze strook veel te slecht. Oppassen geblazen dus 
voor ons materiaal. Hoog zal de snelheid toch niet zijn, want deze kasseien strook loopt ook nog licht 
bergop! Bij het verlaten van Clermont krijgen we weer asfalt onder de wielen. Onmiddellijk trekt de 
helling aan. Aan het einde van de helling draaien we een grote brede weg op naar Henri-Chappelle. Deze 
hoofdweg loopt zeer soepel ondanks dat het lichtjes bergop gaat. Alleen een felle tegenwind zou hier roet 
in het eten kunnen gooien. 
 
Reeds van ver kunnen we de heuvelrug zien liggen die het Drielandenpunt - ook wel Vaalserberg 
genoemd - vormt. Via Montzen en Gemminich komen we aan de voet van deze helling, die we van de 
Belgische zijde beklimmen. Het bordje 'Les Trois Bornes' geeft het begin van de helling aan. De helling 
aan Belgische zijde is weliswaar veel langer dan de Nederlandse, maar wel beduidend minder steil. De 
weg slingert zich naar boven als een echte Alpencol. Na de scherpe haarspeldbochten trekt de helling 
meestal even aan en voelen we het melkzuur door onze spieren trekken. Na 2,5 km staan we op de top 
van de Vaalserberg, het Drielandenpunt. Hier passeren we de grens voor een 4 km lang uitstapje naar 
Nederland. 
 
Na de snelle afdaling van de Vaalserberg loopt de weg weer omhoog naar de grenspassage in het dorpje 
Wolfhaag. De weg loopt golvend verder en pas na het dorpje Teuven komt de volgende echte 
beproeving. Ruim 1,5 km loopt de weg omhoog tussen de weilanden door. Als de wind hier 
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in het nadeel blaast, dan heeft hij vrij spel: er is geen boom of huis te bekennen in de omtrek om je te 
verschuilen. De weg is ook nog kaarsrecht, zodat het panorama over de verbrokkelde groep schitterend 
zal zijn. Jammergenoeg kan je dit alleen maar zien als je boven op de top staat. De vergezichten over de 
weilanden zijn hier schitterend. Zeker als de zon schijnt moet je daar eens op letten! 
 
De route loopt dan langzaam naar 't einde toe. Een lange afdaling (let op het slechte wegdek !) brengt de 
groep in korte tijd naar 's-Gravenvoeren, waarna het gezelschap de laatste 5 km over nagenoeg vlakke weg 
naar Mariadorp zal afleggen. Ruim 90 km zijn dan de wielen gepasseerd. En als het weer goed is, zal het 
terras van het plaatselijke café niet overgeslagen worden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal verreden tochten      :  5                 Aantal kilometers: 191,5 
Aantal uitgevallen tochten   :  0 
 
Beloning:  5 -  5 tochten (90%-100%)  GOUD  
    4 -  4 tochten (75%- 90%)  ZILVER   
    3 -  3 tochten (60%- 75%)  BRONS 
 
 Naam    Tochten  Aant.km.  Beloning 
                                                                                                                         
 
 1. Mia Wessels          5   191,5   GOUD 
 2. Annie Verhulst      5   191,5   GOUD 
 3. Clarina Nelissen      5   191,5   GOUD 
 4. Mia Janssen       5   191,5   GOUD 
 5. Mia Peters       5   191,5   GOUD 
 6. Marjan Theunissen     5   191,5   GOUD 
 7. Sandra Hukkelhoven     4   160,3   ZILVER 
 8. Christien Sampers     4   155,3   ZILVER 
 9. Marly Corbeij      4   150,9   ZILVER 
10. Marlie Houben       3   119,7   BRONS 
11. Henny Mols-de Jongh     0     0,0 
13. Desiree Hovens      0     0,0 
13. Kitty van Dam-Jegen     0     0,0 
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Aantal verreden tochten      : 10                 Aantal kilometers: 641,9 
Aantal uitgevallen tochten   :  0 
 
Beloning:  9 - 10 tochten (90%-100%)  GOUD  
    8 -  8 tochten (75%- 90%)  ZILVER   
    6 -  7 tochten (60%- 75%)  BRONS 
 
 Naam    Tochten  Aant.km.  Beloning 
                                                                                                                         
 
 1. Wim van Daal     10   641,9   GOUD 
 2. Jos van Daal     10   641,9   GOUD 
 3. Har Senssen     10   641,9   GOUD 
 4. Wim Peeters      10   641,9   GOUD 
 5. Rob Vrinzen      9   558,5   GOUD 
 6. Hennie Daamen      9   558,5   GOUD 
 7. Jac Heltzel      9   558,5   GOUD 
 8. Frits van de Leek     8   504,9   ZILVER 
 9. Bert Hendrix      7   432,0   BRONS 
10. Chris Ruyters      7   428,7   BRONS 
11. Piet Nelissen      6   353,9   BRONS 
12. Math Slabbers      6   348,2   BRONS 
13. Charles Corbeij      6   341,3   BRONS 
14. Arnold Leenen      6   319,2   BRONS 
15. Harrie Schuren      5   377,1 
16. Pierre Wolters      5   365,8 
17. Thei Vossen      5   334,7 
18. Martijn Houwen      5   305,9 
19. Robert Hilgers      5   273,5 
20. Huub Dahmen      5   271,8 
21. Wil Bevers      5   264,8 
22. Ron Smeets      4   292,4 
23. Harry Cuypers      4   252,4 
24. Bert Schlicher      4   250,1 
25. Paul Hannen      4   220,7 
26. Ge Smits       4   213,0 
27. Roger Meels      3   245,7 
28. Chris Schuren      1    82,5 
29. Erik Vrinzen      1    48,0 
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Aantal verreden tochten      :  5                 Aantal kilometers: 226,8 
Aantal uitgevallen tochten   :  0 
 
Beloning:  5 -  5 tochten (90%-100%)  GOUD  
    4 -  4 tochten (75%- 90%)  ZILVER   
    3 -  3 tochten (60%- 75%)  BRONS 
 
 Naam    Tochten  Aant.km.  Beloning 
                                                                                                                         
 
 1. Har van de Venne     5   226,8   GOUD 
 2. Piet Cuypers      5   226,8   GOUD 
 3. Sjef Bok         5   226,8   GOUD 
 4. Rene Hamers       5   226,8   GOUD 
 5. J. Mooren        5   226,8   GOUD 
 6. Dre Helwegen       4   186,8   ZILVER 
 7. Huub Helwegen      4   183,3   ZILVER 
 8. Marc Kemmeren         4   183,3   ZILVER 
 9. Wim Creemers      4   176,0   ZILVER 
10. Sjra Hulsbosch      4   174,3   ZILVER 
11. Jac Theunissen      3   143,3   BRONS 
12. Jan Hannen         3   134,3   BRONS 
13. Geert van Pol        3   132,5   BRONS 
14. Maurice Stapper      3   123,5   BRONS 
15. Har Beurskens       2   103,3 
16. Pascal Tiel         2    96,0 
17. David Cox        1    52,5 
18. Cees Mols           1    43,5 
19. Har Dalemans        0     0,0 
20. Ronald van Dillen     0     0,0 
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 CLAUDE CRIQUIELION 

Chris Schuren 
                                                                                                                         
 
Dit verhaal geeft een beschrijving van mijn ervaringen tijdens de deelname aan de cyclosportieve toertocht 
Claude Criquielion, waar ik samen met nog drie andere Lekke Tubers (Martijn Houwen, Harrie Cuijpers 
en Har Schuren) in 1992 aan heb deelgenomen. Voor diegenen die het woord cyclosportief nog niet 
bekend in de oren klinkt, geef ik hierna nog even een korte omschrijving van dat begrip.  
Een cyclosportief is in feite een (zeer) zware toertocht, waarbij niet alleen het uitrijden van de tocht van 
belang is, maar indien de deelnemer daarvoor kiest, ook de eindtijd. Afhankelijk van de categorie (leeftijd, 
man/vrouw) zijn er bepaalde tijdslimieten gesteld, waaraan het toekennen van medailles is gekoppeld. 
Voor meer informatie verwijs ik nu echter naar het vorige clubblad en het tijdschrift FIETS, nummer 2-
1993 en nummer 3-1992 (verslag versie 1991). 
 

VOORBEREIDING 
 
De beslissing tot deelnemen aan deze cyclosportieve toertocht in de Ardennen neem je niet zo maar. 
Oorspronkelijk leefde dit idee al sinds begin 1991 bij mijn broer en mij. Echter door het late tijdstip in het 
seizoen en de dan afnemende mogelijkheden om de conditie op peil te houden (of te brengen) kwam het 
er in 1991 niet van. 
Dit jaar waren we dus des te vastbeslotener, daar ook Martijn en Harrie te kennen hadden gegeven dit 
een uitdaging te vinden. Zo beschouwde ik het in feite ook en dan met name wat betreft de eindtijd. 
Gezien de lengte van de tocht (176 km) en het aantal hellingen (24) was de zwaarte te vergelijken met de 
toerversies van de Ardense klassiekers, die ik reeds meerdere malen uitgereden had. De uitdaging lag met 
name in het doel dat ik me vooraf gesteld had, namelijk het behalen van de zilveren medaille. Voor de 
leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar (cat. C) diende hiervoor een tijd van minder dan 7 uur en 10 min. te 
worden gereden, hetgeen overeenkomt met 24 km/uur. Elke trimmer die wel eens een tocht in de 
Ardennen heeft gefietst weet dat dit, ook indien de "fietscomputer" tijdens de pauzes uitgezet wordt, een 
hoog gemiddelde is. 
Daarnaast bevat het parcours nou niet bepaald gemakkelijke hellingen. In afnemende volgorde zijn echte 
benenbrekers: de Haussire (zwaarste helling van België), de Mur de la Vélomédiane (een ware muur) en 
de côte de Beffe. 
De eerste helling is bij een aantal leden wel bekend: vanuit La Roche klimt de weg langs het kerkhof, 
waarna de klim linksaf via het bosweggetje doorgaat.  
Het geheel overziend lijkt het duidelijk, dat een gedegen voorbereiding vereist is. Elk van ons had zijn 
eigen manier. Zo werd Harrie ruim een week van tevoren onder de wapenen geroepen, terwijl Har 
vakantie had en voluit kon trainen. Dat hij in topconditie was bleek wel toen Martijn het weekend van 
tevoren met hem ging trainen in de Limburgse heuvels en na 80 km geheel uitgewoond was. Dit gaf 
Martijn wel de inspiratie om er de rest van de week nog vol tegenaan te gaan. Ikzelf diende mijn conditie 
nog flink op te voeren en daarom besloot ik samen met mijn vriendin een week vakantie in te vullen met 
een fietstocht op een hybride fiets door midden en zuid Nederland. Dit resulteerde uiteindelijk in zo'n 
520 km, afgelegd in een tijdsperiode van 6 dagen.  
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DE GROTE DAG 
 
De start van de tocht was op zaterdagochtend om 9 uur, zodat we niet echt vroeg uit de veren moesten. 
Door de toch nog ruim aanwezige spanning was niemand door het gerinkel van de wekker heengeslapen 
en op tijd (6 uur) bij het verzamelpunt (Marktstraat 4A) aanwezig. Met twee auto's, beiden afgeladen vol 
met fietsen, vertrokken we. Na enige tijd zagen we nog andere auto's met fietsen richting zuiden op de 
autoweg. Het was weliswaar niet zo massaal als bij Luik-Bastenaken-Luik, maar het beeld klopte weer. 
Goed en wel in de Ardense heuvels aangekomen kreeg Hars auto kuren: bergop stagneerde de snelheid 
op ongeveer fietsniveau. Gelukkig waren we bijna in La Roche, want bij een inspectie konden we niets 
ontdekken en hulp haal je ook niet zo snel op dit vroege tijdstip. Ondanks het oponthoud waren we er al 
om half acht, zodat we een goede parkeerplaats vonden, vlakbij de start en finish. In het dal hing een 
ijskoude dichte mist (op beschutte plaatsen had het gevroren), maar we hadden het vooruitzicht van een 
droge dag met in ieder geval op de toppen en plateaus volop zon. Vanwege de lage temperatuur werd dan 
ook met grote eensgezindheid besloten voorlopig in de auto, luisterend naar de nieuwste hits, te wachten 
en de bedrijvigheid om ons heen te bekijken. Al snel werd duidelijk, dat hier geen amateurs (dus 
onvoorbereide trimmers) aan de start verschenen, maar goed geöliede van het beste materiaal voorziene 
"profs". Ons topmodelfiets (die van Martijn natuurlijk) behoorde hier tot de standaard-modellen. 
Bovendien leken de overige deelnemers immuun voor de kou, gelet op hun zomerse kledij (blote armen 
en benen) en leek het hen totaal niet te deren, dat ze nog een uur opgesteld in de rij moesten wachten 
voordat het startschot zou vallen. Tot overmaat van ramp dachten meerdere deelnemers een (natuurlijk 
hypermoderne) ATB nodig te hebben voor de komende tocht. 
Dit alles leidde al snel tot een dalende moraal, hetgeen zich uitte in cynische opmerkingen en 
beschouwingen over de langsfietsende idioten. Wij leken wel de enige normale mensen tussen deze 
oerfiguren. 
Vlak voor het startschot waren wij ook gereed, werd de streepjescode van het deelnamenummer 
afgescand en konden we plaatsnemen in de lange rij voor de streep (het startdoek was niet te zien). In 
tegenstelling tot verwacht viel het gedrang mee en passeerden we slechts zo'n 6 minuten na het startschot 
de startlijn, waarna we koud direct aan de eerste klim konden beginnen. Afgesproken was dat iedereen 
zijn eigen tempo zou rijden, alleen Harrie Cuypers en ik zouden voorlopig bij elkaar blijven. Har en 
Martijn waren dan ook na 300 meter uit het zicht verdwenen. 
Mijn deelnamekaart met daarop adres en bloedgroep, evenals een beschrijving van de plaatsen met 
afgelegde kilometers, had ik geplastificeerd. Tevens had ik er bij een aantal punten op aangegeven de 
maximale tijd, die ik er over mocht doen om nog in aanmerking te komen voor een zilveren medaille. Uit 
de beschrijving bleek, dat we de eerste 75 km liefst de helft van het aantal hellingen te verwerken kregen, 
inclusief de MUUR en de Haussire (binnen 10 km). Een te snelle start was volgens mij dan ook fataal, 
zodat ik me niet liet meesleuren door de merendeels hard voorbij fietsende overige deelnemers. 
Bovendien bleek de vorm bij mij toch niet helemaal aanwezig te zijn, doordat ik de lange vakantietocht 
van donderdag (170 km) nog in de benen voelde. Harrie moest ik dan ook regelmatig overtuigen het 
tempo niet op te schroeven. Op enkele smalle natte afdalingen passeerden we enkele pechvogels, die 
gevallen waren. Dit had ook te maken met de mist, die we afdalend steeds weer indoken. Na al 9 
beklimmingen in de benen te hebben sloegen we in Maboge van de hoofdweg af, om na 100 meter over 
een onooglijk smal paadje aan de beklimming van de Mur de la Vélomélodiane te beginnen, naar later 
bleek de zwaarste helling. Doordat het wegdek ten gevolge van grond en mest glad was, moesten we, 
zittend in het zadel om een slippend achterwiel tegen te gaan deze, helling bedwingen. Hierbij bedraagt 
het stijgingspercentage enkele honderden meters circa 20%, om later op het plateau over te gaan op zo'n 
5%. Bovendien resteerde                                                                                                                          
 
slechts een smalle opening tussen de links en rechts lopende deelnemers, die regelmatig weggleden. 
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Beiden slaagden we er in om fietsend boven te komen, al was een betere omschrijving misschien wel 
worstelend. Voor de insiders: deze weg is erger dan La Redoute door de lengte en gladheid. Nu volgde 
een afdaling naar La Roche en doordat de zon nu ook in de dalen scheen besloot ik daar snel een 
overbodig geworden jack in de auto te stoppen. In het centrum waren flink wat toeschouwers aanwezig, 
die waarschijnlijk dachten dat wij het voor gezien hielden, toen we net voor de beklimming van de 
Haussire het parcours even verlieten. Na enkele minuten vervolgden we de tocht met deze weliswaar 
minder steile (10-15%), maar des te langere klim. De kracht was nog uit de benen na de beklimming van 
de Muur, zodat er voor de fotograaf halverwege geen lachje afkon en we al helemaal niet op het 
fotonummer letten (lastig als je na afloop jouw gezicht tussen die honderden andere foto's zoekt). 
In het bos haalde ik Harrie tijdens de klim voor het eerst deze dag in. Het beste was er bij hem langzaam 
af aan het gaan. 
Later hoorde ik dat Har bij de passage van deze top slechts zo'n zes minuten achter nummer één lag op 
ongeveer de 200ste plaats. Hij reed al sinds kort na de start in een groepje, dat bergop iets langzamer als 
hem ging, zodat hij dan op adem kon komen. Op de top van de hellingen werd dan direct weer het 
tempo opgevoerd tot zo'n 40 km/uur. 
Martijn beleefde hier spannende momenten toen hij een lekke band kreeg. Doordat hij voor de 
gewichtsbesparing zijn pomp niet meegenomen had, waarvoor hij gewaarschuwd was, stond hij hier een 
kwartier te wachten tot een oudere deelnemer (minder prestatiegericht) hem zijn pomp leende. Ofschoon 
de sfeer onder de deelnemers goed is (geen gezeur over in/uit de wind rijden), stopt men dus kennelijk 
niet snel voor dit soort hulp (en terecht volgens ons). Het scheelde zodoende slechts enkele minuten of 
we hadden Martijn weer ingehaald. 
Net voorbij de top wachtte de eerste ravitaillering. Van tevoren waren we bang, dat er niet voor genoeg 
eten gezorgd zou worden door de organisatie. Het tegendeel bleek gelukkig waar. Tip: rij bij zo'n 
ravitaillering altijd voorbij de eerste tafels en verzorgers, want daar stapt iedereen af en verderop is er 
ruimte en voedsel/water genoeg. 
Na de eetpauze (hooguit 5 minuten) bleek dat we nog maar net boven de gemiddelde snelheid voor zilver 
reden, terwijl we tot nu toe steeds ruim 2 km er boven zaten. We gingen snel verder en probeerden een 
waaier te vormen. Helaas konden de meesten ons tempo niet bijbenen. Over meest dalende wegen waren 
we nu begonnen aan een race tegen de klok. Hoewel het parcours officieël niet vrij van overig verkeer 
was, was er heel weinig verkeer op de wegen en bovendien stond op elk kruispunt iemand van de 
organisatie om het verkeer tegen te houden als er fietsers aan kwamen. 
Harrie had het moeilijk, maar door uit de wind te rijden en hem moed in te spreken keerden zijn 
krachten langzaam terug. Helaas sloeg de pechduivel bij mij, net toen hij weer op krachten was en we 
eindelijk weer in een fysiek even sterke groep reden, uitgerekend op een helling toe. In een razend tempo 
werd een nieuwe binnenband gewisseld, waarbij Harrie, ofschoon de tijd drong, op me bleef wachten en 
behulpzaam was. Gezamenlijk gingen we vervolgens weer op jacht om de verloren gegane tijd in te halen. 
We lagen achter op het schema, zodat we de tactiek voor de komende ravitaillering bespraken: Harrie 
zorgde voor het water en ik zou mijn zakken vol met eten stoppen (appelstukjes, muesli-repen, 
sinaasappels en bovenal bananen). We hadden nu weinig oog voor het fraaie landschap, echter des te 
meer aandacht voor het enorme verschil in afgelegde kilometers volgens de fietscomputer en de 
routebeschrijving (12 km minder). Om snel van deze demotiverende gedachte af te komen informeerde 
ik links en rechts in allerlei talen naar de stand van overige fietscomputers. Zoals we al vermoedden was 
de afgelegde afstand correct en klopte de routebeschrijving plots niet meer. Afgaande op de 
kilometerstand was een zilveren medaille nog binnen handbereik, al hoopte ik wel dat de organisatie ons 
nog zou compenseren voor de extra 
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afgelegde kilometers. Later bleek, dat wegens wegwerkzaamheden het laatste deel van de route 
deels gewijzigd was, zodat we steeds in onzekerheid leefden over het resterende aantal hellingen.  
In het laatste deel neemt de zwaarte en het aantal hiervan weer toe t.o.v. het middenstuk van de tocht. 
Stayerend laten we ons nu naar de voet van de bekende côte de Beffe rijden. Deze helling lijkt door de 
brede mooie asfaltweg mee te vallen, maar na enige honderden meters lijk je door het asfalt opgezogen te 
worden als gevolg van een stijgingspercentage van 11%. Door het sloopwerk van de voorgaande 
kilometers kost deze helling net zoveel moeite als de veel zwaardere Haussire. Boven moeten we echt op 
adem komen. 
Later blijkt dat Har Schuren iets voor de tweede ravitaillering door de constant hoge snelheid (soms tegen 
de 50 km/uur) heeft moeten lossen uit zijn groepje en op dit gedeelte van het parcours een zware terugval 
beleeft. Hij twijfelt zelfs of hij nog wel een zilveren medaille kan behalen. Over de laatste 40 km doet hij 
ruim 2 uur, terwijl Harrie en ik een uur en drie kwartier nodig hebben en Martijn slechts anderhalf uur. 
Zonder het te weten zijn we ondertussen aan de 6 km lange slotklim begonnen. Harrie is na de vorige 
helling totaal leeg, zodat ik steeds moet wachten, terwijl we net onder het zilveren gemiddelde zijn gezakt. 
Hij vindt het gelukkig niet erg als ik op dit laatste stuk mijn eigen tempo kan gaan, waar ik wel moeite mee 
heb, omdat hij bij mijn lekke band wel op mij heeft gewacht. Zonder te weten hoever ik nu nog moet 
(naar achteraf bleek nog circa 14 km), maar door de wil om het te halen binnen de limiet "scheur" ik tegen 
de niet al te steile helling op. Zolang ik nog geen 7 uur en 10 minuten onderweg ben hou ik hoop op een 
zilveren plak. Een extra motivatie is de gedachte dat mijn broer straks een gouden medaille veroverd blijkt 
te hebben (gemiddeld 28,7 km/uur, waartoe ik hem in staat acht) en ik slechts een bronzen.  
Dan kom ik plots op een bekende weg (stempelpost Dochamps uit Luik-Bastenaken-Luik). Van hieraf is 
het nog circa tien kilometer, waarvan 2 heel licht bergop en de rest over een brede weg bergaf, naar La 
Roche. Wil ik het nog halen dan dien ik circa 60 km/uur te rijden. Onhaalbaar natuurlijk, maar onder het 
motto "niet geschoten is altijd mis" geef ik de moed niet op. Omdat ik achter slechts een 15 heb staan en 
de afdaling niet steil is, trap ik tijdens de afdaling als een wilde om de snelheid op te voeren. Bijna 
beneden weet ik dat ik te laat ben. Harrie en Martijn staan me aan te moedigen en wijzen me de nog 
lange weg naar de finish, waar ik teleurgesteld (6 minuten te laat) in de remmen knijp teneinde mijn 
nummer te laten aflezen met de laserpen. De teleurstelling duurt echter maar enkele tellen, want dan 
verneem ik dat alle limieten 10 minuten opgeschoven zijn wegens het langere parcours (176 km i.p.v. 172 
km). Mijn eindtijd van 7 uur en 17 minuten is dus nog goed voor zilver (klassering: 897 totaal, 413 in 
categorie C). Maar goed dat ik de longen uit mijn lichaam heb gefietst op dat laatste stuk. De van de 
afdaling overgehouden rugpijn is dan ook snel vergeten. 
Zo'n 6 minuten na mij komt Harrie Cuypers binnen (klassering: 948 totaal, 435 in categorie C). Dat hij 
net geen zilver heeft gehaald kan hem niet zoveel schelen; hij is blij dat het erop zit. Har blijkt er 6 uur en 
37 minuten over te hebben gedaan en Martijn 6 uur en 58 minuten. 
Als we na de verhalen van Har en Martijn gehoord te hebben, omgekleed en enigszins bijgekomen zijn, 
sjokken we naar de feesttent. Hier wachten we op de uitreiking van de diploma's, die elke deelnemer 
ontvangt, met daarop vermeld zijn eindtijd, gemiddelde snelheid en klassering. Tevens halen we tegen 
betaling van 300 BF de kleurenactiefoto op. Daarna gaan we moe, maar voldaan huiswaarts. Martijn 
beweert 's avonds nog te gaan stappen en dat zou ook gebeurd zijn, ware het niet dat hij rond 21 uur als 
een blok in slaap valt. Datzelfde gebeurt min of meer ook met de overige deelnemers. De volgende 
ochtend voelen Martijn en ik me weer sterk genoeg om met de A-groep van de Lekke Tube mee te 
rijden. Martijn rijdt soepel mee, maar bij mij gaat op het einde het licht toch langzaam uit en komt Linne 
net op tijd weer in zicht. 
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NABESCHOUWING 
 
Ofschoon de voorbereiding van ons toch vrij goed was, bleek gedurende de tocht zowel bij Harrie als 
Har, dat overschatting van de krachten op het einde tot een (forse) instorting leidt. Ervaring met het 
terrein en je eigen mogelijkheden daar in (afhankelijk van het conditiepeil) is dan ook een pluspunt. 
Daarnaast dient voldoende aandacht besteed te worden aan eten en drinken. Gelukkig was de verzorging 
uitstekend (ook op materieel gebied), evenals de aandacht voor de veiligheid van de deelnemers, kortom 
de hele organisatie. De sfeer onder de deelnemers was, in tegenstelling tot wat misschien verwacht zou 
worden bij dergelijke prestatiegerichte evenementen eveneens goed en zeker niet vergelijkbaar met de 
sfeer tijdens een echte wedstrijdkoers voor trimmers. 
Tot slot nog even wat cijfers. Aan de tocht deden 2032 mensen mee, waarvan 837 Nederlanders. 
Ofschoon het aantal Belgische deelnemers het grootst was, waren 86 van de eerste 100 aankomenden 
Nederlanders. Hieronder tevens de nummer één, een 17-jarige amateur met een eindtijd van 5 uur 15 
minuten. 
Dat de leeftijd er niet zo heel veel toe doet, blijkt wel uit de tijd van een 56 jarige: 6 uur 15 minuten, ruim 
een uur sneller dan mijn tijd. Op basis van de eindtijden wordt echter een gemiddelde terugloop in de 
prestaties gevonden van 0,5% vanaf 35 jaar. 
Daarnaast blijkt dat de gemiddelde vrouw circa 10% langzamer rijdt dan de gemiddelde man. 
 
 
 
 
                                                                                                                         

VALPARTIJ 

 Charles Corbey 
                                                                                                                          
 
Op maandag 12 april jongstleden is bij de A-groep nogmaals aangetoond dat een ongeluk in een klein 
hoekje zit ! De Meinweg, jarenlang voor veel fietsplezier (en vrijheid) zorgend, was nu plaats van het 
noodlot.  
Door stevig doortrappen en 'op elkaars lippen hangen' smakten enkelen stevig tegen de grond. Gelukkig 
alleen materiële schade. Laat ons in hemelsnaam steeds alert blijven en zeker niet op 'het stoeltje' van je 
voorganger gaan rijden. De aandacht bij het fietsen in groepen van 10 of meer moet steeds aanwezig zijn. 
De 'schade' aan leden en hun goede materiaal moet, waar mogelijk, voorkomen worden. Dat eenieder 
daar notie van moge nemen ! 
Nu ik dit schrijf, woensdagavond, kan ik nog toevoegen dat onze ervaren rot Piet Nelissen hedenavond 
tegen een wegmarkeringspaal is geknald. Notabene in Linne ! Gelukkig ook geen ernstige gevolgen ! Piet, 
wat ben ik blij dat jij altijd op die veiligheid hamert en zo stringent vasthoudt aan de 35 km-grens. 
Een ongeluk zit in een klein hoekje, we hebben het jammer genoeg weer moeten ervaren. 
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 BERT HENDRIX 
 
 
 
In deze uitgave van "het ei van" wil ik mijn gedachten eens kenbaar maken ten aanzien van het hele A- en 
A-plus gebeuren. Sedert enkele jaren heb ik binnen de vereniging de taak van secretaris behartigd. De 
laatste 2 jaren heb ik mijzelf echter steeds meer moeten pushen om deze taak uberhaupt nog op mij te 
nemen. De gebeurtenissen omtrent de snelheid begonnen steeds meer de nadruk te leggen op het fietsen 
als bestuurslid, men moest constant opletten wie zich niet aan de afspraken hield, men moest meerdere 
keren iemand ter orde roepen en dergelijke zaken meer. 
 
Je zult begrijpen dat als je zo moet fietsen, voor iedereen gauw de zin over is en niet alleen voor een 
bestuurslid. Als je daarbij gaat letten op wat er nodig is om lekker ontspannen met een lach te fietsen 
denk je "waar ben ik mee bezig ?" 
 
Als iedereen eens het woordje "aanpassen" in het woordenboek zou opzoeken dan zou het fietsen al een 
stuk aangenamer worden. Als dan ook nog het woord "verantwoordelijkheid" opgezocht werd dan zou 
iedereen met een lach op zijn gezicht kunnen fietsen. 
Als fietsend lid vraag ik mij dan ook af waarom er mensen zijn die er plezier aan hebben om anderen 
compleet het licht uit de ogen te rijden. 
 
Over de vraag waarom de A-plus op dit moment niet alleen fietst hoef ik niet na te denken. Het antwoord 
werd mij geregeld gezegd voor een tocht, nl. "wij moeten eerst conditie op doen."   
Wat is namelijk het nut van een gemiddelde snelheid van boven de 30 km. per uur in de tweede tocht 
van het seizoen en een gemiddelde van 31.8 km. per uur 2 weken later bij een stevige wind? Ook iemand 
die niet veel tijd heeft om kilometers te maken moet zonder blikken of blozen kunnen zeggen dat hij die 
snelheid niet aankan zo vroeg in het seizoen.  
 
Ik hoop dat iedereen die dit leest het woordenboek neemt en de betreffende woorden opzoekt en in het 
vervolg zijn gezonde verstand gaat gebruiken, dan kunnen we misschien in het vervolg eens fatsoenlijk 
rijden. 
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-de bij iedereen al lang bekende paaltjes op de Maasbrachterweg toch nog behoorlijk in de weg kunnen 

staan? 
-we één echte professional bij de Lekke Tube hebben rondfietsen, namelijk Frits van de Leek? 
-Frits bij hoge nood dat probleem al fietsende oplost? 
-Bert Schlicher dat kunstje nog niet onder de knie heeft en derhalve het hele peloton in de remmen laat 

knijpen, zodat hij zijn behoefte kan doen? 
-Frits ook op andere gebieden heel professioneel te werk gaat? 
-hij in de eerste rit reeds twee maal lek reed en hierdoor de leiding in het "Lekke-bandenklassement" heeft 

veroverd? 
-Sjra Hulsbosch bij de openingsrit niet wist dat er groepsfoto's genomen zouden worden? 
-hij anders vermoedelijk niet als enige lid in korte broek verschenen zou zijn? 
-Sjra achteraf blij was dat hij huiswaarts gekeerd was om een lange broek aan te trekken? 
-de coureurs op deze koude winderige ochtend 

geheel verkleumd aan de openingsrit 
begonnen, door het wachten op het 
opstapelen van de pallets en kisten voor de 
groepsfoto's? 

-er volgend jaar naast de A, A+, B en D-groep 
waarschijnlijk ook een ATB-weg-groep zal 
worden opgericht, voor A-leden die niet 
over een (in elkaar gezette) racefiets beschik-
ken? 

-Math Slabbers op 18 april j.l. voor het eerst de 
A-groep moest laten gaan, of 

schoon de snelheid beneden de 35 km/uur lag? 
-hij behoort tot de categorie A-leden die nog niet beschikken over een (in elkaar gezette) racefiets en 

derhalve maar op een ATB rijdt? 
-iedereen zijn uiterste best moet doen om aan 15 tochten te komen dit jaar, daar anders het nieuwe 

clubtenue wordt ingenomen? 
-het hierdoor in het Paasweekend kon voorkomen dat Desirée Hovens 2 tochten met de A-groep 

meefietste? 
-zij overigens zonder problemen deze tochten voltooide? 
-de A-heren overigens ook geen problemen hadden met haar aanwezigheid? 
-tijdens de openingsrit de B-groep de A-groep nabij Kelpen voorbij reed? 
-we even de indruk kregen dat het hier de nieuwe A+-groep betrof? 
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GEDACHTEN VAN UW MEDE-FIETSER 
 
 
 R O U T E S C H E M A ' S 
 Zware bevalling of vanzelfsprekendheid 
 
 
Eindelijk was het dan zover. Bij de opening van 
het seizoen werden alle groepen van de Lekke 
Tube in het schitterende nieuwe tenue vastge-
legd op de gevoelige plaat. Kort daarna 
verdwenen de eerste kilometers onder de wielen 
van de A-, B- en D-groep. Ruim een week 
eerder hadden alle groepen een keurig in elkaar 
gezet fietsprogramma uitgereikt gekregen. Elk 
jaar weer is de programmacommissie, ik noem 
ze verder PC, in de weer om een attractief en 
representatief programma voor de groepen in 
elkaar te schuiven. Maar dat wordt elk jaar 
moeilijker! Laten we de bevalling van de route-
schema's eens nader onder de loep nemen. 
 
'Even in de wintermaanden enkele uurtjes achter 
een computer, en het programma met de 
routeschema's voor het nieuwe seizoen ligt weer 
op de plank' is de gedachtegang van menig lid. 
Mag ik dat vertalen in een zin als: 'De PC is een 
'slapende' commissie die in de winter in korte 
tijd het nieuwe programma in elkaar draait'. 
Nou, niets is minder waar! De PC is gedurende 
het gehele jaar actief! Laten we eens een jaar 
onder de loep nemen: Op het moment dat het 
seizoen geopend wordt beginnen de voor-
bereidingen al voor het programma van het 
volgende jaar. Dat houdt in dat de tochten van in 
dit geval de A-groep door de PC'er worden voor-
bereid. Dit betekent voor de 'simpele' tochten 
dat alleen even de plaatsnamen uit het pro-
gramma nagelezen worden en het (exacte) rou-
teschema wordt uit het geheugen gehaald. De  
'moeilijkere' tochten, voornamelijk de zondag-
tochten, vereisen vaak het raadplegen van een 
landkaart. Al is het maar om de 'gedachtenroute' 
snel te checken aan de hand van de kaart. Als 
alle markeringspunten weer in het hoofd zitten, 
kunnen we op pad. Tot nu toe valt het allemaal 

nog mee. Het zijn maar 25 tochten per jaar op 
zondag, als ik de 25 simpele tochten even niet 
mee tel. 
 
Dus als je 50 tochten hebt, dan kan de club jaren 
vooruit, nietwaar? Elk jaar dezelfde tochten op 
dezelfde dagen over dezelfde wegen gaat op den 
duur ook vervelen. Dus wordt van de PC 
verwacht om met alternatieve tochten te komen. 
Het eenvoudigste alternatief is schuiven met de 
tochten en de volgorde regelmatig verwisselen. 
Maar om het programma attractief te houden 
blijft de PC op zoek naar nieuwe wegen. Deze 
worden ingepast in bestaande tochten of nieuwe 
tochten worden opgezet. Inpassen kan op ve-
lerlei wijzen gebeuren, soms zelfs gedwongen 
vanwege wegafsluitingen cq omleidingen. De 
routebeschrijving wordt, behalve bij omlei-
dingen, altijd gelijk na afloop van de tocht al aan-
gepast. Dus al tijdens het seizoen worden de 
nieuwe routebeschrijvingen voor het volgende 
jaar aangepast of beschreven. 
Ook worden de kilometrages vastgelegd. 
Gelukkig gebeurt dat op het opkomstenformu-
lier. Je hoort wel regelmatig in de groep 
opmerkingen van 'het zijn maar 45 km in plaats 
van 51 km'. Dat wordt veroorzaakt door het feit 
dat niet elk jaar exact dezelfde route gereden wo-
rdt. Vanwege die reden wordt ook niet elke wijzi-
ging aangepast in het programma. Omdat deze 
tochten ook op de programma's van de B- resp 
D-groep voorkomen, komt dit verschijnsel van 
te weinig kilometers hier ook voor. Maar niet 
iedereen bij deze groepen is op de hoogte van 
de exacte route, zodat ook hier het aantal kilo- 
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meters aardig kan afwijken. 
 
Tijdens de tochten probeert de PC'er de groep 
de juiste route op te sturen. Meestal verloopt dit 
soepel, maar af en toe gaat er ook wel eens wat 
mis. Bijvoorbeeld misverstanden die ontstaan na 
een aanwijzing als 'rechtsaf', die (terecht) wordt 
omgezet in een rechtsafslaande beweging, maar 
dat blijkt dan net dat ene kleine zijweggetje te zijn 
dat onverwachts vlak voor het bedoelde kruis-
punt ligt. Jammer dan. Eer de vergissing bemerkt 
wordt zijn al enkele heren afgeslagen. Ook met 
name daar waar de groep maar een of enkele 
keren per jaar komt ontstaan vaak problemen. 
Ook als de groep op een wegafsluiting stuit, gaat 
niet alles even soepel. Probeer maar eens op een 
min of meer onbekende weg de route terug te 
vinden terwijl de groep voortdenderd met snel-
heden van 30 en hoger. Als je al een kruispunt 
of zijweg passeert, dan heeft de PC'er welgeteld 
0.1 seconde de tijd om te bedenken of dat een 
mogelijk goede afslag is of niet. Daarna heeft de 
PC'er nog 0.1 seconde over om de groep de 
opdracht te geven die kant op te gaan. O ja, als 
PC'er moet je zelf ook nog de aandacht bij je 
eigen fietsen houden, want een valpartij zit in een 
klein hoekje (zoals we inmiddels gemerkt 
hebben). Soms wordt dit niet door iedereen met 
een glimlach geaccepteerd, maar het is niet an-
ders. 
 
Maar we waren bij het jaaroverzicht van de 
activiteiten van de PC. Er zijn ook nog zoge-
naamde 'grote tochten' voor alle groepen die de 
nodige aandacht verdienen. Voor de B en D 
betreft het vaak routes of gedeeltes van routes 
die door de A-groep reeds verreden zijn, zodat 
de PC'er met een beetje oriënteringsvermogen 
een heel eind komt. 
 
De A-groep tochten zijn heel anders. Neem zo'n 
'Grote Eifel rondrit' die op 8 mei a.s. op het 
programma staat. Als het slechte weer even 
buiten beschouwing wordt gelaten, dan was het 
grootste nadeel vorig jaar de lange autorit tot aan 
de startplaats Bergheim. Dus op zoek naar al-
ternatieven zonder een nieuwe route te moeten 

uitzetten, want dat kost nog veel meer tijd. Na 
lang zoeken en overwegen van diverse moge-
lijkheden is er dan toch een goed alternatief uit 
de bus gekomen. Dit jaar wordt er gestart in 
Venwegen/Mulartshutte (ten zuiden van Aken), 
dat met plm 1 uur reistijd te bereiken is in plaats 
van de ruim 1.30 uur naar Bergheim. Gevolg is 
wel dat het route schema aangepast moet wor-
den. Deze routeschema's zijn veel gede-
tailleerder dan de normale schema's die in het 
programma staan. Het risico dat de PC'er 
afwezig is terwijl de route niet bekend is, is altijd 
aanwezig. Gevolg is dat na de bestudering van de 
kaart het gebied met een bezoek vereerd wordt 
om de op de kaart gevonden kruispunten en 
wegen te controleren. De weg zoeken met een 
ongeduldige groep fietsers aan je achterwiel als 
alternatief is ondoenlijk. Daarvoor is men veel te 
ongeduldig, zeker als het dan nog fout gaat ook.  
Eenmaal weer thuis worden de notities 
uitgewerkt en worden de routeschema's voor de 
auto en de fiets verder uitgewerkt. Deze sch-
ema's worden op de dag zelf als vanzelfsprekend 
door de leden in ontvangst genomen en opge-
volgd. Een hoop werk voor een zo'n dag, maar 
het maakt de dag van de PC'er goed als de tocht 
uiteindelijk  vlekkeloos  verloopt. 
 
Als het seizoen voorbij is gaat de program-
macommissie aan de slag met de ervaringen en 
notities. Ideeën voor nieuwe tochten worden uit-
gewerkt, op de kaart bestudeerd en met de auto 
of met de fiets nagereden. Uiteindelijk wordt het 
nieuwe programma in elkaar gepast. Hierbij 
wordt op de volgende aandachtspunten gelet: 
·er moet sprake zijn van opbouw, pieken en af-

bouw van het seizoen. 
·routes door dezelfde gebieden worden gespreid 

over het seizoen. 
·de A- en de B-groep fietsen op de woensdag zo 

min mogelijk in hetzelfde gebied. 
·de grote tochten van alle groepen wor- 
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   den verspreid over het seizoen. 
Daarnaast zijn er nog diverse kleine aan- 
dachtspunten die de nodige aandacht verdienen, 
zoals de inleverdag van de tourtoto wordt altijd 
vrijgehouden, andere vertrektijden bij tochten 
van afwijkende lengte, etc. 
 
Het werk van de programmacommissie wordt 
naar mijn idee vaak onderschat. Misschien dat 
na het lezen van het geschrevene enigszins 

waardering ontstaat voor de inzet van deze com-
missie, zeker als er tijdens de route weer eens 
een klein foutje wordt gemaakt. Hou die 
glimlach op het gezicht, draai om en neem je 
positie in de groep weer. Gelukkig bestaat de PC 
uit echte hobbyisten die zich niet makkelijk uit 
het veld laten slaan en die altijd met plezier het 
programma opzetten en bijhouden. Voel jij je 
geroepen om hier aan mee te werken, laat je 
stem gelden want vele handen maken licht werk.  

 
Uw mede-fietser. 
 
                                                                                                                         

 OPENINGSRIT DAMESGROEP 

 Mia Janssen 
                                                                                                                         
 
Na de winterstop had ik weer zin om aan het nieuwe seizoen te beginnen, alhoewel ik afgelopen winter 
niet helemaal stil gezeten had. 
Dus zondagmorgen om half tien naar het Kerkplein, waar we zoals gebruikelijk bij elkaar kwamen om 
ons in onze nieuwe clubkleding voor te stellen. Iedereen werd bij elkaar geroepen om een aantal foto's te 
maken van onze tenues met de sponsors erop. Verder valt nog te vermelden dat drie dames een nieuwe 
fiets hadden, waardoor dit drietal dus letterlijk van top tot teen in het nieuw gestoken was.  
Hierna ging iedere groep apart de rit fietsen.  
Onze D-groep ging met acht dames richting Maasbracht en Wessem. Het ging prima, alhoewel het nog 
behoorlijk koud was, 5 graden Celsius maar. We hadden allemaal last van ijskoude handen en voeten, 
maar gelukkig liet de zon ons niet in de steek.  
Na weer een eind gefietst te hebben richting Grathem riep Christien plotseling op Piet of deze eens naar 
haar zadel kon kijken, want het zou volgens haar los zitten. Dit was echter niet zo, integendeel, het zadel 
zat muurvast en het euvel bleek volgens een paar lachende dames aan haar nieuwe damesfietsbroek te 
liggen. 
De rit verliep verder zonder problemen en na 32 km gereden te hebben arriveerden we weer in Linne bij 
café Evers, waar we op koffie en vlaai getrakteerd werden. Even later werden we in ons uitvoerig napraten 
gestoord, toen de A+-groep arriveerde. 
Mia Wessels vroeg aan een van die heren naar het gemiddelde dat ze gereden hadden. Dit bleek maar 24 
km p/u te zijn, terwijl wij met onze damesgroep er nog 24,6 van hadden weten te maken. De oorzaak 
hiervan zal wel niet gemakkelijk te achterhalen zijn, of zou de benaming A+-groep alleen maar aanduiden 
dat we hier te maken hebben met mensen die allemaal dezelfde bloedgroep hebben? Dit kan een 
voordeel zijn bij onverhoopte ongevallen onderweg, maar een garantie voor hogere gemiddelde 
snelheden blijkt dit niet te zijn. 
Hoe het ook moge zijn, ik vond dat het weer prima verlopen was in onze eerste rit en ik ging naderhand 
met een voldaan gevoel huiswaarts. 
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Naam: Wil Bevers 
Geboorteplaats: Munstergeleen 
Leeftijd: 36 
Lengte: 1.85 meter 
Gewicht: 78 kilogram 
Schoenmaat: 43 
Burgerlijke staat: gehuwd 
Opleiding: HAVO/conservatorium 
Beroep: saxofoondocent/zelfstandig ondernemer 
Familietrekje: droge humor 
Wat zou je aan je uiterlijk veranderen: misschien contactlenzen i.p.v. bril 
Opvoeding: genoten tussen 5 broers en 1 zus 
Ochtendhumeur: soms 
Vereniging: T.W.C. de Lekke Tube 
Wordt jouw sport serieus genomen?: ja 
Andere sporten: geen 
Leukste sport naast fietsen: tennis - handbal 
Minst leuke: kunstschaatsen 
Sportief hoogtepunt: beklimming Alpe D'Huez zomer '92 
Dieptepunt: tijdens Ardennenrit met club (van het ene op het andere moment was het over) 
Favoriete sporter: Miguel Indurain 
Favoriete sportster: Leontien van Moorsel 
Sportieve concurrenten: zwager Jan Hendrix 
Beste sportjournalist: Mart Smeets 
Slechtste: Jean Nelissen (zeker als commentator) 
Doping: slecht voor jezelf; slecht voor de sport               
Hobby's: fietsen, muziek beluisteren 
Huisdieren: hond Sony (golden retriever) 
Lievelingsgerecht: pastagerecht met salades 
Drank: bier 
Kleur: blauw 
TV-programma: keek op de week 
Radio: sesjun (live jazzprogramma) 
Lievelingsmuziek: jazz, goeie popmuziek, klassiek 
Laatst gekochte CD: liedjes van Gert en Samson voor zoontje Merijn 
Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: ik hou niet van dansen 
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Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: om iemand te helpen die in nood zit  
Favoriete films: films waarin dieren een belangrijke rol spelen 
Acteur: Dustin Hofmann 
Actrice: Meryl Streep 
Vakantieland: meestal Frankrijk 
Romantisch: volgens mijn vrouw te weinig 
Beste karaktereigenschap: veel geduld 
Slechtste: als geduld op is, heftig kunnen uitvallen 
Bang voor: aardbevingen 
Ligt wakker van: soms geluidsoverlast van naburige cafés en cafégasten 
Droomt vaak van: roofdieren 
Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: onverschilligheid bij sommige saxofoonleerlingen 
Maakt zich ontzettend kwaad over: dierenmishandeling 
Hekel aan: winkelen 
Heeft respect voor: ouders 
Wie kan je niet uitstaan: Paul de Leeuw 
Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen: trouwdag, maar dan met mooi weer 
Welke zeker niet: eindexamens 
Grootste fout in mijn leven: militaire dienst 
Ooit een prijs gewonnen: kleine prijs in Staatsloterij 
Kunst: zie je overal 
Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij: ontsnappingen uit verschillende 
gevangenissen 
Wereldnieuws: ontmoeting tussen Clinton en Jeltsin 
Tijdschriften: Saxofone Journal (Amerikaans tijdschrift over saxofoon), Panda (W.N.F.), Greenpeace 
krantje 
Laatst gelezen boek: stoempen, snot en sterven van Mart Smeets 
Welk boek las je in een ruk uit: stoempen, snot en sterven 
Moet heel erg lachen om: bepaalde opmerkingen van zoontje Merijn 
Wanneer heb je voor het laatst gehuild: bij overlijden van schoonmoeder vorig jaar 
Politiek: meer sympathie voor links dan voor rechts 
Milieubewust: steeds meer 
Je bent een dag de baas van Nederland; wat zou je als eerste veranderen?: minder vrijheden voor 
gevangenen 
Waar raak je opgewonden van: van een goeie saxofoonsolo 
Veilig vrijen: natuurlijk 
Ik heb me voorgenomen om te proberen met zo weinig mogelijk stress of spanning te leven; bewust 
genieten van het leven; het kan snel afgelopen zijn ! 
Haalt neus op voor: snobisme, decadentie 
Soms denk ik: wees tevreden met wat je hebt 
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 BESTUURSMUTATIE 
 
Tot onze spijt moeten we mededelen dat onze secretaris, Bert Hendrix, zijn werkzaamheden heeft 
neergelegd ingaande de maand mei aanstaande. Een pittige studie die Bert volgt, laat hem zeer weinig 
privétijd en daar slokte het secretariaat nog een behoorlijk deel van op. We betreuren het wegvallen van 
een goed secretaris die zijn werk voor de vereniging altijd correct en net heeft afgeleverd. 
Anderzijds is er alle begrip voor het besluit onder deze omstandigheid. 
Bert, bedankt, en blijf samen met Sandra nog vele tochten genieten van het fietsen binnen onze 
vereniging. 
Succes met je studie ! 
Zijn er overigens leden die wel vrije tijd en zin in een bestuursfunctie hebben ? Zij zijn van harte welkom. 
 
 LLEDENMUTATIES 
 
Nieuwe leden: de heer J Theunissen Linne (B) 
    de heer Coumans  Linne (B) 
    de heer H Beurskens  Linne (B) 
    de heer D Cox  Linne (B) 
 
Afmelding:  de heer W Hansen  Linne (B) 
 
Eén van de nestoren van onze vereniging heeft vanwege 'recente ontwikkelingen' en een gewijzigde visie 

t.a.v. het solotrimfietsen bedankt.  
Hij houdt de optie voor een toekomstig lidmaatschap echter open ! 
Wij wensen hem veel sterkte in zijn uppie ! (en hopelijk tot ziens). 
 
 FIETSTRAILER 
 
Onze gloednieuwe fietstrailer is door A-lid Frits van der Leek nagenoeg gereed                      gemaakt. Hij 
zal op 8 mei aanstaande volledig inzetbaar zijn. De 'picasso' van onze                 vereniging, Piet Cuijpers, 
zal de aanhanger van een kleurrijke, glimmende laag                       voorzien. 
 
 Mannen, alvast heel hartelijk dank ! 
 
 KLEDING 
 
Zijn er nog leden die graag een lange broek (55,--) of een thermojack (85,--) willen                 bestellen ? 
A.u.b. aan bestuur maat en geld doorgeven. 


