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 NIEUWE OPZET SUCCESFORMULE 

 Bert Schlicher 
                                                                                                                         
 
Welk een schrille tegenstelling met vorig jaar. Een clubkampioenschap dat op sterven na dood was. En 
nu dit! De tijdritcommissie zag hun perfecte voorbereiding uitmonden in een schitterende voorstelling. 
Liefst 42 leden gaven acte de presence tijdens het geheel vernieuwde kampioenschap. Schitterend 
zomerweer (misschien wel té mooi) maakte het geheel tot een waar festijn. Nooit eerder in de 
clubgeschiedenis namen zoveel leden deel aan het kampioenschap. Fantastisch! 
 
"We mikken op een 100%-score tijdens de 2e rit," aldus een der organisatoren. "De leden die nog niet 
aanwezig waren tijdens de eerste rit willen we graag over de drempel helpen. We willen iedereen in de 
uitslag hebben." Dat mag ook wel. Als je zoveel energie steekt in een clubgebeuren, dan moet je er wel 
iets voor terugkrijgen. Opnieuw is bewezen dat je doodgewaande activiteiten met veel enthousiasme, 
inzet en elan nieuw leven kunt inblazen. 
 
Ook de gezamenlijke afsluiting in ons eigen clublokaal was stijlvol, maar vooral gezellig! Zo moet het 
zijn. Op deze manier krijg je de leden dichter bij elkaar, zowel letterlijk als figuurlijk. Uiteraard zal na 
de beslissende tijdrit op 7 juli de afsluiting uitgebreider zijn, met bekers, bloemen, toeters, bellen en 
kussen van de voorzitter. Laten we proberen er met zijn allen op 7 juli een mooie slotavond van te 
maken, eentje zoals we die in de beginjaren van onze vereniging gekend hebben! (En dat waren goeie). 
 
Maar nu naar het koersverloop. Allereerst beten de dames de spits af. Een primeur. Voor het eerst in de 
geschiedenis van TWC de Lekke Tube streden onze dames om de prijzen. En hoe! Menige tijd van de 
heren werd door enkele dames ruimschoots overtroffen. Desiree Hovens verpletterde alles en iedereen. 
Zelfs Mia Wessels, toch niet de eerste de beste, moest liefst 1'01"  toegeven. "Het ging al vanaf het 
begin bijzonder lekker," aldus de gelukkige winnares. Marly Corbey bezette de voorlopige 3e plaats op 
het podium, 27 sec. achter Mia Wessels. (Voor de start zag Marly de tijdrit overigens niet zo zitten, 
maar zij bewees met haar tijd het tegendeel) 
 
In de categorie heren ouder dan 45 was het Wim Peeters die met kop en schouder boven de rest uitstak. 
Nummer 2 Jac Heltzel verloor 58 sec. Arnold Leenen moest zelfs 1'33" inleveren. De oudere heren 
zetten overigens mooie tijden neer tijdens hun race tegen de klok. Ieder streed op zijn eigen niveau 
fanatiek om een zo goed mogelijke tijd neer te zetten. 
 
De grootste groep, die van 31 tot en met 44, kende een felle strijd om de ereprijzen. Theo Vossen naam 
de symbolische bloemen in ontvangst. Hen Daamen, knap tweede en Jos van Daal derde, eindigden 
respectievelijk op 15 en 32 sec. van de winnaar. Ook de overige rijders leverden niet zo heel veel in op 
de winnaar, zodat hier op 7 juli nog van alles mogelijk is. De onderlinge verschillen waren uiterst klein 
en onder ideale weersomstandigheden zijn een aantal deelnemers nog zeker niet uitgeschakeld voor de 
eindzege. 
 
En dan het titanengevecht. Har Schuren, druk doende op het werk, moest helaas verstek laten gaan, een 
tegenvaller voor de organisatie. Een zekere kanshebber viel weg. De weg lag open voor Roger Meels 
en Martijn Houwen, of zouden Rob Vrinzen en Chris Schuren nog roet in het eten kunnen  
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gooien? Chris (4e) en Rob (3e) schoten toch duidelijk tekort. Roger Meels redde het ook niet. Zijn tijd 
(21'21") was zéér scherp, maar niet scherp genoeg voor de eindzege. "Al na één kilometer voelde ik dat 
het niet ging," aldus een teleurgestelde Roger. "Mijn benen blokkeerden tijdens de eerste klim volledig 
en toen voelde ik reeds dat ik niet goed genoeg was voor de zege." Hij stond er een beetje beteuterd bij. 
Drie uur in de auto in de verzengende hitte en dan toch geklopt worden door een renner die 2 weken 
geleden tijdens Luik-Bastenaken-Luik nog in de vernieling werd gereden door Chris en Har Schuren. 
"Ik wilde daar afstappen, want het ging gewoon niet. Maar vandaag was ik super." Martijn Houwen, 19 
jaar nog maar, voorlopig de onbetwiste koning van de Meinweg. Beslist is nog niets, maar zijn tijd, 
20'52", mag als zéér scherp gezien worden. Kunnen zijn achtervolgers nog iets terugdoen? 7 Juli zullen 
we het weten. 
 
De organisatie was overigens zeer tevreden over de gang van zaken. Dank ook aan de mensen die het 
fatsoen konden opbrengen zich tijdig af te melden. Prima, zo hoort het. Ze rekenen echter wel op jullie 
deelname op 7 juli. We gaan voor een 100%-score. 
 
Ondanks de aanwezigheid van onze "patron" Jan van Col konden we nog geen JEP-trofee uitreiken. Na 
de tweede rit zal blijken wie zijn tijd het beste heeft verbeterd. En iedereen maakt hier evenveel kans. 
Wie mag straks deze beker en vooral de kussen van de voorzitter in ontvangst nemen? Let wel op, de 
voorzitter is snordragend. Wie dat niet ziet zitten zal iets moeten inhouden op 7 juli (De dames 
natuurlijk niet). 
 
 
 
 
 
 
 
 Naam    Tijd   Verschil  Gemiddelde 
snelheid 
                                                                                                                         
 
 1. Theo Vossen    22.20            35.46 
 2. Hennie Daamen    22.35   0.15     35.07 
 3. Jos van Daal        22.52   0.32     34.64 
 4. Charles Corbey   23.06   0.46     34.29 
 5. Frits van de Leek  23.18   0.58     33.99 
 6. Bert Schlicher   23.19   0.59     33.97 
 7. Chris Ruyters   23.24   1.04     33.85 
 8. Har van de Venne  23.38   1.18     33.51 
 9. Wim van Daal   23.49   1.29    33.25 
10.  Maurice Stapper    24.28   2.08    32.37 
11. René Hamers   24.38   2.18    32.15 
12. Jac Theunissen      24.51   2.31    31.87 
13. Jan Mooren        26.50   4.30    29.52 
14. Cees Mols        27.07   4.47    28.17 
15. Erik Vrinzen      27.58   5.38    27.34 
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 Naam    Tijd   Verschil  Gemiddelde 
snelheid 
                                                                                                                         
 1. Desiree Hovens      23.31           33.68 
 2. Mia Wessels      24.32   1.01    32.28 
 3. Marly Corbey      24.59   1.28    31.70 
 4. Sandra Hukkelhoven   25.47   2.16    30.72 
 5. Mia Janssen    26.00   2.29   30.46 
 6. Mia Peters             26.07   2.36    30.33 
 7. Annie Verhulst      28.04   4.33    28.22 
 8. Clarina Nelissen   29.36   6.05    26.76 
  
 
 
 
 
 
 Naam    Tijd   Verschil  Gemiddelde 
snelheid 
                                                                                                                         
 1. Martijn Houwen   20.52            37.96 
 2. Roger Meels      21.21   0.29     37.10 
 3. Rob Vrinzen     22.04   1.12     35.89 
 4. Chris Schuren    22.08   1.16     35.78 
 5. Robert Hilgers   22.48   1.56     34.74 
 6. Bert Hendrix    23.00   2.08     34.43 
 7. Marc Kemmeren  24.10   3.18    32.77 
 8. Geert van Pol      25.20   4.28    31.26 
 9. Pascal Tiel      27.15   6.23    29.06 
 
 
 
 
 
 Naam    Tijd   Verschil  Gemiddelde 
snelheid 
                                                                                                                         
 1. Wim Peeters   22.37            35.02 
 2.Jac Heltzel   23.35   0.58   33.58 
 3. Arnold Leenen   24.10   1.33     32.77 
 4. Jan Coumans     24.20   1.43     32.55 
 5. Piet Cuypers    24.48   2.11     31.94 
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 6. Sjef Bok           25.01   2.24    31.66 
 7. Sjra Hulsbosch   25.06   2.29    31.55 
 8. Dré Helwegen   25.10   2.33    31.47 
 9. Jan Hannen       26.30   3.53    29.89 
10. Wim Creemers    33.56         11.19       23.34 
 
                                                                                                                         

OVERZICHT GROTE TOCHTEN 1993 

 De programmacommissie 
                                                                                                                         
 
Het seizoen is nu echt los gebarsten en de eerste grote tochten zijn onder de wielen door gegleden. 
Zoals een minder bekend spreekwoord zegt: "Weer goed, al goed", zijn de tochten tijdens de 
hemelvaartdagen uitstekend geslaagd. Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van deze schitterende 
tochten. 
 
Maar het seizoen heeft voor iedereen nog veel moois in petto. De komende weken worden weer mooie 
tochten georganiseerd en ik zou dan ook iedereen willen adviseren om in groten getale deel te nemen 
aan deze tochten. De volgende tochten zijn gepland: 
 
·Gelderlandrondrit A-groep op zaterdag 26 juni. 
·De Noord-Zuid-Limburgroute D-groep op zondag 10 juli. 
·De kleine Zuid-Limburgrondrit B-groep op zaterdag 23 juli. 
 

Gelderlandrondrit A-groep op zaterdag 26 juni. 
 
Tussen het moment dat ik deze regels neerschrijf en het moment dat u ze leest zitten enkele weken. Dat 
is ook de reden dat er over deze Gelderland rondrit op dit moment nog weinig te zeggen is. Op de 
jaarvergadering werd de A-groep de keuze gelaten tussen een Ardennentocht en deze Gelderlandtocht. 
Omdat de stemmen staakten heeft het bestuur de voorkeur gegeven aan een Gelderlandrondrit, omdat 
dit gebied nog nooit in clubverband bezocht werd. Dat betekent dat er een nieuwe tocht uitgezet moet 
worden door een gebied waar zelfs de PC zich nog slecht kan oriënteren. Naast mijn PC liggen dan ook 
enkele landkaarten en op een kladje staan inmiddels een aantal alternatieve routes. Ik zal dus op korte 
termijn een kijkje moeten gaan nemen in deze regio om er voor te zorgen dat er op 26 juni weinig 
routeproblemen zullen optreden. Naast irritatie bij de heren coureurs op dat moment zou dat kunnen 
leiden tot het negeren van deze schitterende omgeving in de toekomst. 
 
Toch wil ik wel een tipje van de sluier lichten. Ik ga uit van een verplaatsing van maximaal 45 minuten. 
In de ochtend uren staat de Zevenheuvelenweg tussen Groesbeek en Berg en Dal op het programma. 
Daarnaast ligt het in de bedoeling toch de bekendste helling bij Arnhem, de Postbank, in het 
routeschema op te nemen. Grootste probleem in dit gebied zijn de rivieren: de Maas, de Waal, de 
Nederrijn en de IJssel, want zij vormen een bijna onoverbrugbare watermassa. Minimaal één passage 
per veer lijkt dan ook niet uit te sluiten. De overige passages over de bruggen geven tijdens de 
inspannende klim toch de gelegenheid te genieten van deze echte Hollandse winderige omgeving. 
Kortom, ik nodig de A-leden uit om deze dag mee te gaan en te genieten van deze schitterende 
omgeving. En let vandaag wat minder op de tellertjes. Snelheidsrecords hoeven niet gevestigd te 
worden! 
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De Noord-Zuid-Limburgroute D-groep op zondag 10 juli. 

 
Het kleine stationnetje van Nuth biedt niet alleen uitstekende parkeermogelijkheden voor de auto, maar 
is ook een ideaal vertrekpunt voor tochten door Zuid-Limburg. De eerste meters van vandaag  
 
                                                                                                                         
 
lijken veel op de route van vorig jaar als we via bekende wegen richting Wijnandsrade afslaan. Na de 
passage van het kasteel Wijnandsrade beklimmen we echter niet de Kersboomkensweg naar Hulsberg, 
maar slaan rechtsaf richting Humcoven. We gaan op zoek naar de eerste helling van de dag, de Nelis-
weg. Enige overkomst met de naam van de vaste begeleider van D-groep Piet Nelissen zijn de eerste 
vijf letters van de achternaam, maar niet meer dan dat! 
 
Als de ademhaling op gang is gekomen en de spieren opgewarmd zijn, volgen enkele glooiende 
kilometers over binnenwegen via Groot en Klein Genhout, Oensel naar Ulestraten. We rijden door 'Wa-
terval', waar enkele huizen tezamen een heuse dorpsgemeenschap vormen. Als we vervolgens verder 
afdalen naar Meerssen volgen we het parkoers van de Nederlandse kampioenschappen wielrennen 
1992. Als toetje bij deze wetenschap zullen we de lange Raarberg beklimmen alwaar de finish gelegen 
is. Kan een ieder aan de laatste honderden meters wennen, die de dames en heren profs diverse malen 
moeten beklimmen. Op 200 meter na de finish gaat het rechtsaf weer snel omlaag. Daar beklim je die 
hellingen toch voor, niet waar? 
 
Als het plaatsje Houthem zich aandient komt de volgende helling in zicht. De Geulhemmerberg kent 
iedereen nog van het vorige jaar, toen hier de eerste echte strijd voor de bergpunten gestreden werd. 
Mia Wessels was toen de bergkoningin die geen enkele tegenstand duldde. Dit jaar wel? Vlak onder de 
top draaien we linksaf richting Vilt. We naderen Valkenburg. Hier komt de Cauberg voor de wielen. 
Heerlijk is dat, maar de remmen moeten wel stevig op de velgen om de snelheid in deze razende af-
daling onder controle te houden. Omstreeks deze tijd is het nog rustig in het centrum van Valkenburg, 
zodat we snel verder gaan richting Sibbergrubbe. 
 
De nieuwe asfaltlaag op de sibbergrubbe heeft de helling minder zwaar gemaakt. Heerlijk zoemen de 
banden over het gladde wegdek, en voor de zon hoef je niet bang te zijn, want de helling kronkelt door 
het bos omhoog. Vanuit Sibbe gaan we via de kleine plaatsjes IJzeren, Scheulder en Ingber op zoek 
naar de Gulperberg. Deze hoge puist in het landschap kan van drie kanten worden beklommen. 
Verreweg de zwaarste is de helling vanuit Partij, maar die dalen we vandaag af. Als de helling vanuit 
het centrum van Gulpen beklommen wordt, zijn alleen de eerst 250 meter à 15% loodzwaar. De 
gemakkelijkste beklimming echter loopt langs het zwembad van Gulpen omhoog. In deze helling 
bevinden zich 3 plateaus, waarbij de stijgingen tussen de plateaus best steil, maar zeker niet 
onoverwinbaar zijn. De zwaarste helling van de dag hebben we gehad. Ook hier weer een schitterend 
toetje, we nemen de afdaling naar Partij, dus de steilste kant van de Gulperberg gaan we af. Remmen op 
de velgen dus om de snelheid onder controle te houden. 
 
Na een Pauze in Wittem, bij voldoende interesse houden we een kleine bedevaart en bezoeken we het 
klooster, volgen we de 'Wittemerweg', een glooiende helling, en komen via Eys in Simpelveld. De puist 
van Simpelveld, 'de Huls', laten we rechts liggen en nemen de helling naar Bosschenhuizen. Deze 
helling is niet echt zwaar, maar de kilometers beginnen te tellen. Glooiend loopt de weg langs de 
helling kort draaiend langs boerderijen naar boven. Als we goed weer hebben en de zon brandt op je 
hoofd, dan is de omgeving benauwend warm. Door de heuvelruggen links en rechts komt hier geen 
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vleugje wind aan je lichaam. Terwinselen is het dorpje op de top van de helling. Via Mingersberg gaan 
we richting Etenaken, een schitterende afdaling van 4 km lengte. Rust goed uit, want uit de volle 
afdaling draaien we rechtsaf de Fromberg op. Onmiddellijk valt de snelheid terug, want de eerste 
meters zijn de steilste. Na de rechterbocht kromt de helling zich naar boven. Vlak onder de top draaien 
we naar links en moeten we even gaan staan voor de laatste 50 meter. Daarna mogen de voeten voor 
een korte rustpauze aan de grond. 
 
                                                                                                                         
De tocht nadert zijn einde. 20 kilometer resten ons naar de auto in Nuth. Even volgen we de 
Mergellandroute via Ransdaal, Termaar en Klimmen. Op dit traject is geen kilometer vlakke weg te 
vinden! Daarna dalen we de 'Putstraat' af en passeren plaatsjes als Retersbeek, Wuestenrade, 
Brommelen en Swier. (Ooit van gehoord?). Dan, onder aan de afdaling, ligt het kasteel van 
Wijnandsrade. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. We nemen nog enkele minder bekende wegen 
en uiteindelijk komt het station van Nuth weer in zicht. Een zware tocht is weer ten einde. 
 

De kleine Zuid-Limburgrondrit B-groep op zaterdag 23 juli. 
 
Vorig jaar hebben we een schitterende tocht verreden in het Zuid-Limburgse land. Dit jaar volgen we 
grotendeels hetzelfde parkoers, maar hier en daar zullen we 'aangenaam' verrast worden. De route volgt 
vanuit het vertrekpunt de weg naar Wijnandsrade. We passeren het schitterende kasteel over een smalle 
weg gelegen tussen de kasteelgracht en een grote vijver. De eerste klim, of is het 'vals plat', ligt voor de 
wielen als de we de Kersboomkensweg richting Hulsburg beklimmen. Nadat de grote weg gekruist is 
volgt een schitterende afdaling naar Valkenburg. Is het weer goed, rij dan rustig naar beneden en geniet 
van het unieke uitzicht op dit toeristische plaatsje. Zonder aarzeling nemen we nu al de Cauberg. Deze 
verschrikkelijke puist moet je regelmatig beklimmen om aan den lijve te ondervinden wat lijden is. 
Valkenburg ontwaakt nog omstreeks deze tijd, dus veel last van toeristen zullen we niet hebben. Door 
het vroege tijdstip heeft iedereen nu nog voldoende krachten om deze beklimming tot een goed einde te 
brengen, dus trekt de karavaan snel verder. 
 
Via Vilt dalen we de Vogelzangweg af (let op de zeer gevaarlijke bocht aan het eind van de afdaling) 
en naderen de Geulhemmerberg. Voor wie het nog niet in de gaten heeft, we volgen al enige tijd de 
laatste 30 km van de vroegere Amstel Gold Race. Maar nu gaan we die verlaten. Het peloton trekt 
verder via Terblijt naar Gasthuis en vervolgens met een scherpe afdaling en dito helling naar Cadier en 
Keer. We naderen Maastricht, maar via enkele snelle bochten dalen we naar Gronsveld. Hier staat ons 
de Savelsboschberg te wachten die we nog kennen van het afgelopen jaar. Gedurende korte tijd volgen 
we de route van de Tour de France 1992. 
 
In Geertruidenberg slaan we rechtsaf de afdaling in. We gaan via Mesch even de grens met België over 
naar 's-Gravenvoeren en 's-Martensvoeren. Dit doen we om een schitterende klim op te zoeken nabij de 
kerk van 's-Martensvoeren, die ons in een wip weer op Nederlands grondgebied doet belanden. 
Slenaken ligt in de directe omgeving, een plaatsje met niet alleen toeristische bekendheid. Hier zaten 
we vorig na anderhalf uur al aan de 'Rijstenvlaai met slagroom'. 'Veel te vroeg', riepen toen een aantal 
coureurs. Nu zijn we echter al langer onderweg, zodat we dit restaurant niet per se hoeven over te slaan. 
We kunnen ook doorrijden naar de top van de Loorberg, alwaar we vroeger met de diverse groepen al 
eens gepauzeerd hebben. De keuze is aan de groep. Wedden dat er hier en daar al knorrige buikjes (of 
buiken) zijn! 
 
We blijven nog even op de Mergellandroute, maar slaan de helling van Camerig dit jaar over. Via een 
toeristische weg gaan we 'op en neer' richting Mechelen. Via Partij en Wittem komen we in Eys voor de 
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beklimming van de Eyserberg. Deze helling is niet te verwarren met de Eyserboschweg, die veel en 
veel steiler is. Maar de Eyserberg is dan ook veel en veel langer. Via Trintelen, Mingersberg dalen we 
af naar Etenaken voor de beklimming van de Fromberg. Na een korte pauze fietsen we verder richting 
Ransdaal. Echter na een lange afdaling volgt de 'Koulerberg', een klim die we van drie jaar geleden 
kennen. Rustig klimt de helling naar het viaduct onder de spoorlijn door, maar na de passage van het 
viaduct wordt de helling snel steiler en steiler. De vele  
kilometers beginnen inmiddels mee te tellen. 
ADVERTENTIES 
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Nadat iedereen van de inspanningen bekomen is dalen we af naar Valkenburg. Bij het uitrijden van 
Valkenburg volgt de laatste helling, de 'Bosstraat'. Verscholen tussen de huizen ligt de afslag rechtsaf 
en al snel gaat de weg omhoog. Met een kleine versnelling mag deze helling geen enkel probleem zijn, 
en de wetenschap dat de top op minder dan 15 kilometer van Nuth ligt zal de 'afstapgeest' even stil 
houden. Via B-wegen met korte en glooiende hellingen en dito afdalingen via Schimmert, Grijze 
Grubben en Humcoven vinden we de weg terug naar Nuth.  
 
                                                                                                                         

 SOLDERHEIDEROUTE D-GROEP 1993 

 Desiree Hovens 
                                                                                                                         
 
 
Zondag 23 mei was een stralende dag. Wij als damesgroep moesten die ochtend vroeg uit de veren 
want voor ons stond de Solterheideroute op het programma, die ons een mooi stukje Belgische natuur 
zou gaan laten zien. Om 8 uur startten wij met 5 dames, te weten Mia Peters, Kitty van Dam, Marlie 
Corbeij, Sandra Hukkelhoven en Désirée Hovens, 2 B-leden en de twee A-leden Wim van Daal en Bert 
Hendrix die de dames bij pech onder weg moesten bijstaan.  
Bij aanvang van de tocht werden de computertjes aangezet om het totaal aantal kilometers te 
registreren. Echter 1 B-lid moest vandaag de afstand in mijlen aflezen omdat zijn computer niet goed 
afgesteld stond. De route voerde ons na het passeren van de brug in Wessem allereerst naar het witte 
stadje Thorn, alwaar de kasseien de damesbillen heftig teisterden. Na het passeren van de grens fietsten 
wij door rustige dorpjes in de richting van Maaseik. Het was hier gelukkig nog vrij rustig, omdat wij al 
vroeg op pad waren. Vervolgens reden wij via Heppenert in de richting van het natuurgebied de 
Solterheide over vele bochtige (met zand!) en smalle asfaltwegen die herinneringen aan de 
voorjaarsklassiekers opriepen. Gelukkig werden de wegen al gauw wat breder en plotseling riep Wim 
in de groep: "Hopelijk hoeven wij zo meteen niet af te stappen, want zoals ik al eerder in een A-rit 
gemerkt heb, waren de Belgen de weg weer eens open aan het breken". Maar helaas, net voor onze 
eerste klim moesten alle dames van de fiets af om alle obstakels en oneffenheden in het wegdek te 
kunnen overbruggen. Wij werden nu dus slechter getroffen dan destijds de A-leden. Vervolgens de fiets 
weer op om de eerste helling te beklimmen. 
Het leek niet zo steil, maar omdat het nogal vals plat liep en  de helling vrij lang doortrok, liep het niet 
echt lekker licht. Al gauw konden we ons weer met volle vaart in de afdaling storten, waarna de tocht 
weer meer een vlak karakter kreeg. De temperatuur steeg ondertussen ook en zoals gewoonlijk zat de 
stemming er, volgens de B-leden, bij de dames goed in. Snel kregen wij al 60 kilometer op de teller en 
via rustige weggetjes volgden wij de route naar de Nederlandse grens toe. Aangezien de dames er geen 
moeite mee hadden, werd er op aangeven van Wim nog een rondje aangeplakt. Er werd koers gezet 
richting Stramproy om vervolgens via een bekende route (Ittervoort-Heel-Stuw) weer richting 
Kerkplein te rijden. De heren konden een terras in Heel niet weerstaan, trouwens wij als dames ook 
niet, maar ja, pauzeren net voor twaalven was eigenlijk niet meer de moeite. Voldaan arriveerden wij 
om kwart voor twaalf dan ook op het Kerkplein. Het was een stevige maar mooie tocht geweest die 95 
kilometer telde en waarbij de weergoden ons gelukkig goed gezind waren. Kitty van Dam verdiende 
een extra compliment, daar zij pas sinds kort hersteld was van een operatie. 
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 DE LEKKE TUBE IN FELL 

 Rob Vrinzen, Chris Ruyters, Harrie Schuren en Roger Meels 
                                                                                                                         
 
 NA REGEN KOMT ZONNESCHIJN 
 
Op 20 mei j.l. was het weer zover, ons jaarlijks terugkomende vierdaagse fietsvakantie met Hemelvaart. 
Aan de start verschenen 9 deelnemers: Math Slabbers, Thei Vossen, Jos van Daal, Chris Ruyters, 
Harrie Schuren, Harrie Cuypers, Martijn Houwen, Roger Meels en Rob Vrinzen. Er was een bus voor 9 
personen gehuurd, die tevens de aanhanger met bagage en fietsen kon trekken. 

Het vertrek vanuit Linne (per bus) was omstreeks half 
acht. Het regende behoorlijk. Als dat een voorproefje 
zou worden voor de komende 4 dagen, dan konden we 
onze lol wel op. Tijdens de reis verdween de 
bewolking en bij aankomst om elf uur scheen de zon 
in het dorpje Fell, 10 kilometer ten zuiden van Trier. 
De bagage werd uitgepakt, de kamers werden verdeeld 
in leeftijdscategoriën, de koers werd uitgestippeld en 
om 13.00 uur was de start voor de eerste rit. We 
werden direct geconfronteerd met het heuvelachtige 
landschap, een klim van 4 kilometer met een 
stijgingspercentage tussen 6 en 8 %. Dat was een 
lekkere opwarming, de koers werd voortgezet en 
iedereen genoot van de geweldige panorama's die het 
Moeselgebied heeft. Op de eerste afdaling sprong bij 
Math een spaak van het  

wiel. Het werd provisorisch verholpen en hij was verplicht achterin verder te koersen. De bergen en 
afdalingen volgden elkaar snel op. Voorin werd de koers hard gemaakt door Harrie Schuren, Martijn 
Houwen en Roger Meels. Chris Ruyters en Jos van Daal dirigeerden achterin de koers, terwijl de rest 
ertussenin peddelde. Tijdens een afdaling reed ik zelf lek. Het was gelukkig de achterband die maar 
langzaam leeg liep. Als je naar beneden gaat met een snelheid tussen de 70 en 80 kilometer per uur, 
moet je niet beginnen te denken wat er allemaal kan gebeuren, want dan kun je beter afstappen. Wel 
moet je je goed concentreren op de weg in verband met de scherpe bochten, stenen en voorgangers. 
Tijdens het verwisselen van de binnenband had de heer Thei Vossen veel commentaar op de uitvoering 
hiervan. Van Jos van Daal kreeg ik een reserveband. Deze bleek na afloop van de rit ook een klein 
gaatje te hebben. De tocht werd voortgezet, de verzuring begon in de benen te komen. In een klein 
dorpje reed Chris Ruyters nog lek. Het binnenbandje werd vervangen en we gingen verder. Honderd 
meter verder reed Chris weer lek. Na controle van de buitenband bleek deze aan de zijkant compleet 
ingescheurd te zijn. Dit werd voor Thei Vossen allemaal te veel. Hij verbaasde zich over het materiaal 
waarmee we aan het vertrek waren verschenen. Het commentaar van Chris was: "Ik dacht dat het nog 
wel ging". Thei stelde echter voor om volgend jaar voor vertrek uit Linne het materiaal te keuren. 
Degene die slecht materiaal heeft kan dan fijn thuis blijven. Omstreeks 17.00 uur kwamen we weer bij 
het Gasthof aan. Er waren 80 kilometer afgelegd in 3 uur, 5 minuten en 4 seconden, met een snelheid 
van gemiddeld 25,6 kilometer per uur en een maximum van 75 km/u. 
Douchen, omkleden en eten, er werd flink gebunkerd. De lappen vlees waren goed gekruid en 
                                                                                                                         
 
voorzien van een lekkere saus, die later in de reis veel darmgassen veroorzaakte. De kamers van  
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het Gasthof zagen er trouwens goed uit met alles erop en eraan. Chris Ruyters buitte alle vrije tijd uit 
om in de garage zijn fiets weer klaar te maken voor de volgende dag. 's Morgens bleek hij weer lek te 
hebben, je kunt je de reactie van Thei Vossen wel indenken. Math ging die avond nog naar een 
fietsenmaker in het dorp om het achterwiel zo goed als mogelijk te laten richten. Maar had die daar wel 
verstand van? 
's Avonds werd besloten in het Gasthof te blijven. Harrie Schuren en Thei Vossen stippelden alvast de 
route uit voor de volgende dag, de zogenaamde koninginnerit, onder het motto: het is tenslotte geen B- 
of dameskoers. Er moeten koppen rollen. Deze woorden werden door de "jeugd" letterlijk  
opgevat, zodat Martijn, Harrie Cuypers en Roger al om 22.00 uur naar bed gingen. De rest pakte zich 
later op om naar bed te gaan. De eerste dag zat erop en iedereen was blij een bed te zien om de benen 
rust te gunnen voor de koninginnenrit. 
 
 KONINGINNERIT OF NIET? 
 
Na een onrustige (krakende bedden) dus te korte nacht zet ik om 7.15 uur de benen naast het bed. 
Kamergenoot Jos van Daal volgt mijn voorbeeld, hij wil voor het ontbijt (8.30 uur) nog tandwieltje 23 
ruilen voor 24. Dit blijkt een verstandige beslissing achteraf gezien. De beklimmingen die we vooral 's 
morgens voorgeschoteld zouden krijgen waren van een hoog gehalte. Ik besluit te gaan kijken hoe dit in 
zijn werk gaat. Jos heeft dit al vaker gedaan, gezien de handigheid en snelheid van werken. Harrie 
Schuren komt even later ook nog kijken wat we aan het doen zijn. Dan zegt Harrie plots: "Chris diene 
haef eine platte." Even denk ik aan een grapje, maar Harrie heeft helaas gelijk. Dus kan ik zelf aan het 
werk terwijl Jos al zo goed als klaar is. Wanneer ik de band verwisseld heb en ik de vuile handen wil 
gaan wassen blijkt iedereen al te hebben aangeschoven voor het ontbijt. Terwijl ik de tafel met de 
clubgenoten passeer moet ik diverse opmerkingen verwerken, variërend van om 09.30 uur is het vertrek 
en niet later en wij krijgen de broodjes ook zonder jou op. Ik doe net of ik ze niet hoor. Precies half tien 
vertrekken we onder een bewolkte en frisse hemel. Vanuit Fell, dat in een dal ligt, moet er direct 
geklommen worden, de meesten op een klein verzet. Echt lekker is dit niet temeer we nog niet op 
bedrijfstemperatuur zijn. De eerste 2 uren fietsen zijn erg zwaar. Er is bijna geen meter vlak en er wordt 
dan ook maar 35 kilometer afgelegd. Hierna volgen de beklimmingen elkaar niet meer zo snel op en 
zijn ook niet meer zo steil. Na 70 kilometer wordt er een pauze ingelast bij een Imbisstube. Onder het 
genot van Spätzi's en Cola's worden de bestellingen genoteerd door een hoogzwangere dame van 
zuidelijke afkomst. De bestellingen variëren van Goulashsuppe tot Jägerschnitzel. Het zou een lange 
pauze worden (1,5 uur), omdat de kok niet in staat bleek meer dan 2 gerechten per kwartier te 
produceren. Later toen de laatste maaltijden klaar waren zou hij zeggen dat er vaker groepen 
wielrenners in de zaak kwamen eten. Hetgeen weer een opmerking opleverde in het dialect van: "Zeker 
fietsers die een tijdrit hebben gereden en om het kwartier zijn gestart." Na de pauze werd er in een 
rustig tempo verder gefietst, maar ons einddoel voor deze dag (Luxemburg) hebben we niet kunnen 
verwezenlijken, omdat de wegbewijzering verre van ideaal was. Na een foute afslag genomen te 
hebben belandden we zelfs nog op een autoweg. Oplossing: fietsen op de schouders en klûnen over de 
vangrails naar het naast liggende fietspad. Gezien het tijdstip werd besloten niet ten koste van alles te 
blijven zoeken naar het bordje Luxemburg, maar gewoon richting Trier en Fell te gaan. Er staan dan 
125 kilometer op de teller. Nadat we in ons gasthof gearriveerd waren zocht iedereen zijn eigen douche 
op. De herstelperiode tot de volgende ochtend kon weer beginnen. Tijdens het diner passeerde de rit 
van vandaag nog eens de revue onder het genot van spijzen en dranken en werd er al door diverse 
personen gepraat over de koniginnerit die voor morgen gepland was (en ook werd). "s Avonds om 
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afmelding. Eerst werd een terras opgezocht in het centrum op een groot plein. Onder het genot van 
halve liters gerstenat en vooral cola's werd vervolgens vooral het vrouwelijk schoon onder de loep 

genomen met de bijbehorende opmerkingen. Dit was 
een zeer leuke bezigheid, vooral toen ook nog de 
moppentrommel werd geopend. De lachsalvo's 
volgden elkaar snel op. Later op de avond als het te 
fris wordt om buiten te zitten worden enkele café's 
bezocht, waarbij zich hetzelfde afspeelt als op het 
terras. Om 24.00 uur wordt de avond abrupt afge-
broken omdat op democratische wijze is afgesproken 
dan huiswaarts te keren. Er volgen weinig of geen 
protesten, waarschijnlijk omdat iedereen besefte dat 
een goeie nachtrust toch het beste is als morgen de 
(echte?) koninginnerit op het programma staat. Om 
half een zijn we weer terug in een doodstil Fell waar 
iedereen zijn bed kan gaan opzoeken. Helaas zijn de 
kamers op de tweede etage en plots voelen die benen 
weer erg zwaar aan. Iedereen kon terug zien op een 
mooie dag en genieten van de nachtrust. 

 
 

DE ECHTE KONINGINNERIT 
 
De derde dag van het Hemelvaartweekend kreeg al de avond ervoor gestalte. Niet zoals de meesten nu 
wel zullen denken achter een halve liter in een plaatselijk etablissement, maar gewoon door vakkundig 
kaartlezen. Wat de vorige dag gedeeltelijk mislukt was, moest deze derde dag wel lukken; er moest een 
waardig parcours gevonden worden om de koninginne-etappe van dit weekend te verrijden. Achteraf 
zou blijken dat de keuze goed was geweest. 
Na het ontbijt werden de fietsen aan een allerlaatste inspectie onderworpen en werd gestart. Het eerste 
deel van de tocht leidde na de Erbeskopf, het hoogste punt in de omgeving. Na 100 meter moest er al 
geklommen worden, richting het bekende plaatsje Thomm. Daarna werd een route over mooie 
binnenwegen aangehouden. Het weer was uitstekend en ook de bergjes waren nog goed te doen.  
Uiteraard werden er onderweg duels uitgevochten. Roger bleek ook vandaag op de meeste hellingen te 
sterk voor iedereen. Maar niet alleen vooraan, ook op de plaatsen daarachter werd er af en toe om 
iedere meter gestreden. Ondanks dat onze oude en ervaren rotten in het gezelschap maar al te goed 
wisten dat dit hun later op de dag kon op breken. 
Al vrij vroeg op de dag werd de beklimming van de Erbeskopf ingezet, waar een kleine pauze werd 
gehouden. Hierna werd de weg vervolgd richting Hermeskiel alwaar de middagpauze was gepland. 
Ondanks dat het grootste gedeelte bergaf zou gaan, werd er maar over een ding gesproken; de 
uitspraken en ervaringen van Gé Smits over dit gedeelte van de tocht vorig jaar. Iedereen was dan ook 
gewaarschuwd toen die ene helling vlak voor Hermeskiel opdook. Math bracht hier zijn sterkste wapen 
in de strijd: veel koppel, weinig toeren. Na ook deze helling te hebben overwonnen werd de 
middagpauze doorgebracht bij de plaatselijke Italiaan. Hier werden de reserves weer aangevuld. Na de 
pauze werd de tocht voortgezet en de koers meteen hard gemaakt. Er werd een extra lus gemaakt ten 
opzichte van het vorig jaar om zowel de afstand als het aantal hoogtemeters 
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zodanig op te krikken dat er met recht over de koninginne-etappe kon worden gesproken. De 
plaatselijke rijkswaterstaat kon in dit gebied kwistig met de borden 10% strooien. Dit alles in een heel 
mooie en zonnige omgeving. Het humeur van iedereen was dan ook nog steeds goed.   
Hierna werd er richting Fell koers gezet, via inmiddels bekende plaatjes en dito bergen. De kilometers 
liepen op en ook de verzuring in de benen. Maar zoals gewoonlijk lag ook het venijn hier in de staart. 
In de laatste 10 km werd er een klein plaatsje in gereden. De omgeving was prachting, de rustig 
omlaaglopende weg ook. Totdat de weg opeens versmalde en als een muur voor ons lag. Ondanks de 
allerkleinste versnelling moesten de laatste krachten worden aangeproken. Meer dan een kilometer 17% 
omhoog, vond niet iedereen meer even leuk.    
Maar zoals Thei al de hele dag verkondigd had en dat ook zou blijven doen: het was geen B-koers. 
Nadat iedereen was bijgekomen werd er koers gezet richting laatste helling, de beklimming naar 
Thomm: een goedlopende, niet al te steile helling. Hier werd er voor de laatste keer gestreden. Jos, die 
de hele dag verstandig had gereden rook hier zijn kans. Eerste zou hij niet worden, maar wel bleef hij 
beiden oude rotten Math en Thei, die elkaar de hele dag het leven al zuur hadden gemaakt voor. 
De laatste 5 km gingen bergaf, waarna er werd nagepraat over de route op het terras in de zon. Na wat 
kleine schermutselingen waarbij water in het spel was, werd gedoucht en gegeten. Hierna werd Trier 
weer opgezocht. Na eerst op een terras geoefend te hebben voor jurylid voor welke Miss-verkiezingen 
dan ook, werden er nog enkele cafeetjes bezocht. Echter in een discotheek is niemand meer gekomen, 
iedereen was blij dat hij zijn bed kon opzoeken.  
 
 HET AFSCHEID 
 
Op zondag 23 mei was de vierde en laatste dag aangebroken van de Hemelvaarttrip. Op de ochtend 
"after the night before" werden met nog wat kleine oogjes allereerst de kamers opgeruimd en de koffers 
gepakt waarbij het leek alsof Martijn het meeste werk had. Beneden stond het ontbijt reeds klaar en 
werden de tanden in het (harde) brood gezet. Hierna vond het laden van de bagage plaats waarbij Math 
Slabbers zich over het aantal tassen aardig verbaasde. Aangezien Har Cuypers maandag weer op 
militaire oefening moest, had hij zich vrijwillig opgeworpen als buschauffeur. Besloten werd dan ook 
om reeds een stuk in de richting van Linne te fietsen, na zo'n 60 à 70 kilometer de fietsen op de kar te 
zetten en de tocht naar huis dan verder per bus te vervolgen. 
 
Met de zon aan de blauwe hemel werd afscheid genomen van "Haus Fellertal" en onze favoriete 
serveerster Heike. Algemeen was de verwachting dat de route van deze laatste rit over licht 
bergafwaards lopende wegen langs de boorden van de Moezel zou lopen. Echter al snel kon 
geconcludeerd worden dat dit een misvatting bleek en dat de ruggen ook op deze dag gekromd moesten 
worden. Aangezien deze dag de hoogste temperatuur had, gutste het zweet bergopwaarts al snel van 
onze hoofden. Onze route liep wederom door prachtige natuurgebieden met mooie vergezichten en in 
eerste instantie richting Spangdahlem en Speicher. Har Cuypers leek de dag van zijn leven te hebben en 
genoot zichtbaar van de ploegleidersrol en niet te vergeten van de opzwepende muziek. 
Bij het binnenrijden van Bitburg was het Math Slabbers die zich aan kop van de groep nestelde en zo 
voorkwam dat deze rit op een wandelétappe zou uitdraaien. Nadat de bus in Bitburg getankt had, 
slingerde de route zich via pitoreske dorpjes, waar het leek of de tijd stilgestaan had, en ongerepte 
natuurgebieden in de richting van het dorpje Seffern. Na een laatste afdaling, waar Martijn een 
verwoede poging deed het Guiness Book of Records te bereiken, werd hier de tocht beëindigd. De 
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racekarretjes werden in ijltempo op de kar geplaatst en de fietskleren werden ingeruild voor een 
luchtiger pakje. 
 
Onderweg werd nog een stop uitgevoerd om de innerlijke mens te versterken met "Diesel", "Strammer 
Max" of gewoon een schnitseltje, waarna definitief koers gezet werd naar Linne. Onderweg dwaalden 
mijn gedachten regelmatig af naar de vier prachtige, maar zware fietsdagen. Vooral de routecommisie 
verdiende mijns inziens een compliment vanwege de prachtige routes. Om kwart voor vijf 's middags 
bereikten we het Kerkplein en werden de bus en aanhanger ontdaan van bagage en fietsen. 
Het zat er op, maar het was zeker de moeite waard en naar mijn idee voor herhaling vatbaar. 
                                                                                                                         

 BESTUURSBERICHT 
                                                                                                                         
 
Afgelopen Eifelrit bestond er een misverstand omtrent de reiskosten voor de deelnemers. Wellicht door 
wat pijn aangeslagen reageerde ondergetekende wat bits op opmerkingen dienaangaande. 
Wat is nu de bedoeling?  
De vereniging heeft onlangs behoorlijk geïnvesteerd om de fietsen van onze leden bij een 
verplaatsingstocht goed te vervoeren. Bovendien, zal indien nodig, voor een volgauto worden gezorgd. 
De leden echter, die meestal op toerbeurt hun personenauto inzetten voor het vervoer van de fietsers, 
dienen voortaan volledig de vervoerskosten te voldoen. In de praktijk betekent zulks dat de inzittende 
van een auto de bestuurder "schadeloos" stellen voor zijn onkosten. De club zal daaraan geen bijdrage 
meer leveren. Enerzijds, omdat de kosten meestal nooit hoger uitvallen dan vijf tot tien gulden per 
persoon (Linne Roermond kost met de bus al f. 3,00) en anderzijds omdat het meestal slechts een vast 
deel van de leden is dat aan een verplaatsingstocht deelneemt. 
Vanaf nu dus geen misverstanden meer. 
                                                                                                                         

 CHAPEAU 

 Charles Corbey 
                                                                                                                         
 
Genietend van een groot stuk rijstevlaai en koesterend in de warme zon denk ik terug aan onze tocht 
van hedenmorgen. De A- en B-groep heeft zich gemengd om een Peeltocht van 120 kilometer te 
fietsen. Wist ik veel wat een Peeltocht was. Eén van ons wist het wel! Wim van Daal. Op een perfecte 
wijze heeft hij de meest rustige B-wegen tussen Linne en Ospel gekozen en vele rustige plaatsjes tot 
Liessel toe, liepen onder onze wielen. Wim, "links" en "rechts" instruerend alsof het zijn geboortestreek 
betrof. Een streek waar 99% van onze fietsers zelden of nooit is geweest en die toch zoveel rust en 
moois heeft te bieden. Maar ja, iemand moet het wel weten. Wat heeft een fietsclub het toch eigenlijk 
getroffen indien er zo'n fietsende "landkaart" lid van die vereniging is. Met zijn allen denken we vaak 
genoeg: "lekker gefietst vandaag", zonder erbij na te denken dat het meestal de route is die het meest 
aan dat "lekkere" heeft bijgedragen. 
 

CHAPEAU VOOR WIM !! 
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Naam: Wim Creemers 
Geboorteplaats: Linne         
Leeftijd: 52 
Lengte: 1.76 meter 
Gewicht: 67 kilogram 
Schoenmaat: 42 
Burgerlijke staat: gehuwd 
Opleiding: ULO, LTS            
Beroep: timmerman                             
Familietrekje: soms eigenwijs 
Wat zou je aan je uiterlijk veranderen: ik ben tevreden met mijn uiterlijk           
Opvoeding: gezellig met zijn zessen         
Ochtendhumeur: wat is dat ? 
Vereniging: T.W.C. de Lekke Tube, tevens spelend lid + bestuurslid harmonie Lentekrans 
Wordt jouw sport serieus genomen?: ja 
Andere sporten: skiën 
Leukste sport naast fietsen: voetbal en skiën 
Minst leuke: worstelen      
Sportief hoogtepunt: zit nog in de planning           
Dieptepunt: het fietsseizoen 1992 
Favoriete sporter: Marco van Basten - Miguel Indurain 
Favoriete sportster: Steffie Graf         
Sportieve concurrenten: Mark Kemmeren      
Beste sportjournalist: Mart Smeets 
Slechtste: Evert ten Napel                       
Doping: ik ben tegen doping (ongezond); geen eerlijke sport    
Hobby's: fietsen, muziek, tuinieren  
Huisdieren: geen                         
Lievelingsgerecht: visgerechten             
Drank: wijn 
Kleur: blauw 
TV-programma: Nova, sport     
Radio: WDR4                        
Lievelingsmuziek: klassiek en populaire muziek    
Laatst gekochte CD: Dances with Wolves 
Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: dansen doe ik  alleen op de dansvloer 
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Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: in de nacht moeten ze me niet wakker 
maken 
Favoriete films: The Bridge on the River Kwai 
Acteur: Hans Ruhmann   
Actrice: Meryl Streep 
Vakantieland: Frankrijk (zomer), Oostenrijk (winter) 
Romantisch: soms                         
Beste karaktereigenschap: rustig      
Slechtste: soms in gedachten                         
Bang voor: honden       
Ligt wakker van: storm 
Droomt vaak van: droom zelden 
Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: over de instelling van  verschillende, hedendaagse 
teamsporters 
Maakt zich ontzettend kwaad over: mensen die roekeloos aan het verkeer deelnemen 
Hekel aan: winkelen 
Heeft respect voor: o.a. mensen die zich inzetten voor anderen (oudere mensen) 
Wie kan je niet uitstaan: ik zou het niet weten 
Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen: de vakanties met Jong Nederland  
Welke zeker niet: een galonderzoek 
Grootste fout in mijn leven: te vroeg gestopt met sporten 
Ooit een prijs gewonnen: kleine prijs in de Voetbaltoto 
Kunst: schilderijen  
Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij: het bezoek van Gorbatsjov 
aan Nederland       
Wereldnieuws: de ellende in Joegoslavië            
Tijdschriften: Muziekbladen 
Laatst gelezen boek: Papillon                                  
Welk boek las je in een ruk uit: geen                      
Moet heel erg lachen om: Toon Hermans  
Wanneer heb je voor het laatst gehuild: lang geleden 
Politiek: ben geïnteresseerd                        
Milieubewust: ja          
Je bent een dag de baas van Nederland; wat zou je als eerste veranderen?: geen idee  
Waar raak je opgewonden van: van een goede voetbalinterland, een volleybalinterland of een 
spannende wielerklassieker 
Veilig vrijen: zeer verstandig 
Ik heb me voorgenomen om zoveel mogelijk zaken positief te bekijken                                Haalt neus 
op voor: arrogantie           
Soms denk ik: hoe zal het gesteld zijn met het verenigingsleven over een tiental jaren; de mens is 
tegenwoordig minder genegen om zich hiervoor 1 of 2 uren per week in te zetten 
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Aantal verreden tochten      : 10                 Stand per 7 juni 1993 
Aantal uitgevallen tochten   :  2                 Aantal kilometers: 482,5 
 
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. Sandra Hukkelhoven     9   451,3   GOUD 
 2. Mia Peters          9   430,3   GOUD 
 3. Annie Verhulst       9   386,5   GOUD 
 4. Mia Janssen       9   386,5   GOUD 
 5. Marly Corbey      8   397,8   ZILVER 
 6. Marjan Theunissen     8   342,6   GILVER 
 7. Mia Wessels            8   331,7   ZILVER 
 8. Clarina Nelissen      7   279,5   BRONS  
 9. Christien Sampers     6   251,4   BRONS  
10. Kitty van Dam-Jegen     5   291,0         
11. Marlie Houben           5   218,4 
12. Henny Mols-de Jongh     0     0,0 
 

 WIST U DAT......? 
 
-onze voorzitter de daad bij het woord voegde in de Eifelrondrit? 
-hij nadat hij in onze vorige uitgave de valpartij op de Meinweg uit de doeken had gedaan in de 

Eifelrondrit zelf contact zocht met het asfalt? 
-Arnold Leenen tijdens diezelfde tocht ook bijna ten val kwam. Zijn remmen konden nog tijdig hun 

grip op de velgen terugkrijgen?  
-Robert Hilgers tijdens een extra training in aanraking was gekomen met een tegenligger? Hij kwam er 

met wat krassen en kneuzingen nog goed vanaf 
-Harrie Cuypers tot de absolute Hamburgerkoning van de club werd gekroond in Fell? 
-hij op de tweede avond maar liefst 4 hamburgers naar binnen wist te werken? 
-het minimumsnelheidsrecord van Gé Smits door velen werd geëvenaard op de zeer venijnige klim 

(17%, 1 km lang) naar Gutweiler? 
-Martijn in Trier de weg vroeg aan een tweetal beschonken dames naar het Bumshaus? 
-de deelnemers aan de Hemelvaartocht de haren te berge rezen toen Martijn zijn meegebrachte 

muziekcassettes afspeelde? 
-Desirée Hovens de eerste dame is die opgenomen is in het opkomstenklassement van de A-groep? 
 



 

 
                                 1                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal verreden tochten      : 18                 Stand per 7 juni 1993    
Aantal uitgevallen tochten   :  3                 Aantal kilometers: 1333,1 
 
Beloning:  16- 18 tochten (90%-100%)  GOUD  
    14- 15 tochten (75%- 90%)  ZILVER   
    11- 13 tochten (60%- 75%)  BRONS 
 
 Naam    Tochten  Aant.km.  Beloning 
                                                                                                                         
 
 1. Rob Vrinzen      17   1249,7  GOUD 
 2. Wim van Daal     17   1233,1  GOUD 
 3. Wim Peeters     17   1187,3  GOUD 
 4. Hennie Daamen      16   1150,7  GOUD 
 5. Har Senssen     16   1097,6  GOUD 
 6. Jos van Daal      15   1087,6  ZILVER 
 7. Jac Heltzel     15   1050,7  ZILVER 
 8. Frits van de Leek    14    960,6  ZILVER 
 9. Arnold Leenen     13    920,7  BRONS 
10. Charles Corbey     12    874,5  BRONS 
11. Chris Ruyters     12    872,2  BRONS 
12. Thei Vossen       11    880,4  BRONS 
13. Martijn Houwen     11    811,6  BRONS 
14. Bert Hendrix      11    748,0  BRONS 
15.Math Slabbers       9    605,2 
16. Huub Dahmen        9    541,0 
17. Harrie Schuren      8    712,6 
18. Pierre Wolters      8    610,3 
19. Piet Nelissen       8    471,8 
20. Wil Bevers       8    435,0 
21. Harry Cuypers      7    557,2 
22. Bert Schlicher      7    420,3 
23. Desiree Hovens      6    520,9 
24. Roger Meels         6    520,9 
25. Ron Smeets       6    482,1 
26. Robert Hilgers      6    332,4 
27. Paul Hannen      5    310,4 
28. Chris Schuren      4    331,2 
29. Ge Smits          4    213,0 
30.Roger Houben      2    158,0  
31. Erik Vrinzen      1     48,0 
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Aantal verreden tochten      :  10                Stand per 7 juni 1993     
Aantal uitgevallen tochten   :   2                Aantal kilometers: 577,0 
 
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. Piet Cuypers         10   577,0   GOUD 
 2. Sjef Bok         10   577,0   GOUD 
 3. Rene Hamers      9   507,0   GOUD 
 4. Har van de Venne      9   457,0   GOUD 
 5. Jan Mooren       9   457,0   GOUD 
 6. Huub Helwegen      8   413,5   ZILVER 
 7. Sjra Hulsbosch      8   404,5   ZILVER 
 8. Geert van Pol         7   432,7   BRONS  
 9. Maurice Stapper      7   403,7   BRONS  
10. Jac Theunissen      7   373,5   BRONS 
11. Jan Hannen          7   364,5   BRONS 
12. Dre Helwegen       7   359,8   BRONS 
13. Marc Kemmeren     7   343,5   BRONS 
14.Wim Creemers      7   329,8   BRONS 
15. Jan Coumans          6   402,7   BRONS 
16. David Cox          5   282,7 
17. Ronald van Dillen     4   280,2 
18. Har Beurskens      4   206,3 
19. Cees Mols           4   203,7 
20. Pascal Tiel         4   203,2 
21. Har Dalemans          0     0,0 
 

 WIST U DAT.......?(VERVOLG) 
 
- de uitdrukking "telefoneren", een aanval vooraf aankondigen betekent? 
- Jos van Daal op de zaterdag niets anders gedaan heeft dan telefoneren? 
-hij op zijn helling, die naar Tomm, dan ook in de aanval ging? 
- hij echter de top niet als eerste bedwong? 
-de vrijdag verreden tocht verdeeld kon worden in een bergetappe 's morgens en een vlakke etappe 's 

middags? 
-dit enerzijds als oorzaak had de kok van Gasthof Weber, die niet was voorbereid op 9 hongerige 

coureurs, anderzijds het missen van de brug over de Moesel naar Luxemburg toe, zodat we langs 
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de Moesel naar Trier zijn teruggereden? 
                                                                                                                         

 DE GROTE EIFELRONDRIT 

 Martijn Houwen 
                                                                                                                         
 
 
 
Zaterdagmorgen 8 mei, rond 7 uur verzamelden de eerste renners zich op het Kerkplein voor de grote 
Eifelrondrit. 
De verwachtingen waren hoog gespannen, mede omdat de toch vrij zware rit vorig was ingekort, 
vanwege aanhoudende regen en omdat enkele heren nog wat conditie moesten opdoen voor 't 
aankomende Hemelvaartweekend. 
Dit jaar was het weer bij aankomst op het Kerkplein echter wel goed en onder 14 dappere deelnemers 
was de stemming ruim aanwezig. 
Ook nu was Jan weer van de partij om als een ervaren koersdirecteur vanuit de volgwagen de koers te 
gaan begeleiden. 
Toen Math arriveerde ging iedereen eens een kijkje nemen bij de nieuwe aanhanger van de vereniging. 
De aanhanger was door Frits van der Leek vakkundig in elkaar gebakken en door Piet van Gogh reeds 
in de grondverf gezet. Toen de fietsen, na enig gepriegel met de uitval-asjes, opgeladen waren, werd er 
richting Eifel gereden, waar we reeds na een uur arriveerden. Hier volgde het traditionele ritueel van 
fietsen afladen, zakken volproppen en starten maar. 
Het weer in de Eifel echter bleek toch niet zo geweldig te zijn; het was koud en mistig. Toch hadden 
twee coureurs het lef om in korte broek te starten, zij het wel met verwarmende olie op de benen. De 
eerste 1.5 uur van de tocht bleef het weer mistroostig en af en toe regende het zelfs. Daarna klaarde het 
weer echter op en kwam het zonnetje zelfs af en toe tevoorschijn. 
De eerste 70 km werden dan ook rustig afgelegd, waarna er een pauze volgde waarbij enkele leden in 
de plaatselijke Gaststatte enkele "lichte" hapjes nuttigden en er zelfs nog een geurend souvenir 
achterlieten. 
Na de pauze werd de koers langzaam weer hervat. Vlak voor een afdaling werd door sommigen gestopt 
om zich van enkele overbodige (de zon liet zich ondertussen van zijn beste kant zien) kledingstukken te 
ontdoen. Na deze stop probeerden ze in de afdaling de achterstand goed te maken. Dat hierbij toch ook 
in de bochten nog goed opgelet moet worden, bleek toen Charles Corbey een bocht miste en languit in 
de berm terecht kwam. Het ongeval bleef gelukkig beperkt tot wat materiële schade en een lichte 
kneuzing. Charles was echter wel tot opgave gedwongen en ging Jan gezelschap houden in de bus. Na 
100 km kreeg hij er nog een metgezel bij, Jac Heltzel gaf ook op. Hij had zijn koers misschien toch wat 
beter kunnen indelen. Omdat hij in het begin op de meeste hellingen vrij voorin meeging, heeft hij hier 
misschien wel te veel energie verspild.  
De rest van de koers verliep zonder verdere incidenten en als uitsmijter kregen we ook nog de 3.5 km 
lange Ruhrberg voorgeschoteld, waarna de laatste 10 km bergaf gingen. Hierin zaten nog enkele kleine 
klimmetjes, waar de nog fitte leden hun energie goed kwijt konden in enkele ontsnappingen. 
Na het opladen van de fietsen, werd er weer koers gezet richting Linne, waar we echter nog ongeveer 
20 minuten moesten wachten op de spullen en de fietsen omdat Jan een verkeerde weg had gekozen.  
Zo werd dit jaar de toch vrij zware tocht helemaal verreden en aan de reacties achteraf te horen vond 
iederen het een mooie en geslaagde tocht.     
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GEDACHTEN VAN UW MEDE-FIETSER 
 
 
 H E M E L V A A R T W E E K E N D   1 9 9 3 
 Verplaatsing of geen verplaatsing 
 
 
Donderdag 20 mei 1993. Het regent pijpestelen 
als ik 's morgens vroeg mijn warme nest uit 
kom. Het is vandaag weliswaar He-
melvaartsdag, maar het is voor mij gewoon een 
vrije dag. De katholieke achtergrond van deze 
dag is aan mij nog niet besteed, maar dat wordt 
ook in de hand gewerkt door de verplaatsing 
van de 'Eerste Heilige Communie' van de 
schoolkinderen in ons dorp naar afgelopen 
zondag. 
 
'?!X#>?*&?!!?#^%', denk ik als ik naar de 
lucht kijk. Mijn dag (en natuurlijk die van U 
ook) lijkt in duigen te vallen. Onwillekeurig 
denk ik aan het hypothetische geval dat we 
vandaag op de fiets naar Cochem of een 
alternatieve plaats in de directe omgeving 
zouden moeten fietsen. Dat zou een verschrik-
king worden met die neerplensende regen. 'Het 
is maar goed dat de heren coureurs vandaag 
met de auto naar Fell gaan', denk ik. Ter plaatse 
kan dan naar keuze alleen bij (redelijk) droog 
weer gekoerst worden. 
 
Verplaatsingstochten hebben sinds enige jaren 
vaste voet aan de grond gekregen binnen onze 
club. De standaardroutes, met name op de 
zondagochtend, bezochten steeds meer de 
directe Belgische en Duitse omgeving en 
maakten de aanrijroutes van de grote tochten 
oninteressant: Een bekend voorbeeld is de 
Monschautocht waarvan 100 kilometer gelijk 
waren aan de Zuid-Limburg rondrit of een ver-
gelijkbare rit door het Zuidlimburgse 
landschap. Sinds 1992 staat dan ook een schit-
terende Eifelrondrit op het programma, waarbij 
met name door het Eifelgebied rondom Heim-
bach en Gemund gefietst kan worden. Daarvoor 
worden de coureurs per auto verplaatst naar het 
buitengebied van Aken (Mulartshutte), alwaar 
gestart wordt. De jaren daarvoor was 

voornamelijk het bergachtige Ardennengebied 
doelwit van deze verplaatsingstochten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verplaatsingstochten geven niet alleen de A-
groep de mogelijkheid om verder afgelegen 
gebieden te verkennen met de fiets. Ook voor 
de B- en D-groep biedt de verplaatsingstocht de 
mogelijkheid om met name Zuid-Limburg en 
zoals dit jaar de Voerstreek (België) eens uit-
voerig te verkennen. Bij vertrek vanuit Linne 
zouden de coureurs al een afstand moeten over-
bruggen van 60 a 70 km (heen en terug) om het 
Zuidlimburgse landschap te bereiken. En dat 
over inmiddels overbekende wegen. 
 
Het kon uiteindelijk dan ook niet uitblijven: 
ook met de 4-daagse in het hemelvaartsweek-
end heeft de verplaatsingstocht zijn intrede ge-
daan. Sinds 1992 heeft de 4-daagse commissie 
domicilie gevonden in het plaatsje Fell ten 
zuiden van Trier. Dit gebied komt tegemoet aan 
de wensen van een tiental leden die het echte 
gebergte in wil trekken. Een schitterende 
accommodatie in Fell deed de commissie in 
overleg met de deelnemende leden besluiten in 
1992 naar Fell te trekken met de auto. Ook dit 
jaar is Fell wederom het doel van de 4-daagse 
reis, al ging dat in minder  
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goed overleg met de (potentiële) deelnemende 
leden zoals dat tijdens de jaarvergadering was 
afgesproken. Helaas lag hier een communi-
catiefout aan ten grondslag. 
 
Toch wil die 'Cochem'-gedachte niet uit mijn 
hoofd wijken. Ik denk met weemoed aan die 
dagen dat we op donderdag op de fiets klom-
men, weer of geen weer, om die 190 km naar 
Cochem (Landkern) af te leggen. Ondanks dat 
ik als het ware geen berg op kom met mijnpos-
tuur en gewicht, kon ik altijd genieten van een 
werkelijk schitterende inspanning. Ik moet 
toegeven dat de tochten ter plekke, waar de 
hellingen diep in het landschap zijn uitgesleten, 
iets aan de zware kant waren voor mij, maar ik 
heb nooit enige inspanning geschuwd en heb 
altijd mijn best gedaan om voor zo min 
mogelijk oponthoud te zorgen. Als ik op 
zondagavond mijn fiets in de garage parkeerde 
en mijn fietskloffie inleverde bij mijn vrouw, 
had ik een echt tevreden en voldaan gevoel. 
Weer of geen weer, elk jaar was het een bij-
zondere ervaring. 
 
Het is nu voor het tweede jaar dat de groep een 
verplaatsing organiseert naar Fell. Voor mij 
was de verplaatsing een reden om niet deel te 
nemen aan deze 4-daagse tocht. Het klinkt 
tegenstrijdig, omdat ik normaal voor 
verplaatsingstochten ben, maar ik ben erg 
nostalgisch ingesteld en vind dat de heen-en- 
terugreis bij zo'n vierdaagse tocht horen. 
Daarnaast kijk ik echt op tegen die vier dagen 
koersen in de 'echte' heuvels. Dat vind ik nog 
een grotere afstraffing dan die 200 km heen- 
en-terugreis. Maar ik misgun de anderen hun 
plezier niet, ik hoop dat ze zich goed hebben 
kunnen uitleven in de omgeving van Fell. Ik 
zorg zelf wel dat ik in het middenlimburgse ook 
aan mijn trekken kom met deze vrije dagen. 
 
De zware bewolking is gebroken en de lucht  

klaart op. Ik sta op uit die lekkere luie stoel, 
waarin ik mijn gedachten de vrije loop heb 
gelaten. Een redelijk zonnige hemelvaartsdag is 
aangebroken. Ook ik heb twee schitterende 
fietstochten in het vooruitzicht. Maar eerst twee 
dagen van ontspanning en inspanning in 
familiekringen. 
 
Als de zaterdag aanbreekt is er niets meer over 
van de slechte weersvoorspellingen zoals die 
een week geleden waren gedaan. Het is welis-
waar fris, maar de zon prikt al op de huid. 
Gelukkig hebben de A- en B- leden in groten 
getale gehoor gegeven aan de uitnodiging voor 
de Grote Peelrondrit. Het geeft me een heerlijk 
gevoel om samen met zo'n twintigtal leden te 
genieten van al hetgeen onze directe omgeving 
te bieden heeft. Ook de zondag als de 
Solterheiderondrit voor de D-groep verreden 
wordt, is de opkomst redelijk, het weer fris 
maar zonnig en de stemming opperbest. Zelfs 
de twee kleine routefouten, die snel gecorri-
geerd worden, kan de stemming niet drukken. 
Aan het eind van het weekend tel ik ruim 250 
km, waarbij ik stiekem de kilometers met mijn 
gezinnetje op de zondagmiddag ook meetel. 
 
Ik heb toch echt genoten van deze 4-dagen. 
Toch blijven in mijn gedachten onwillekeurig 
de 'Cochem'herinneringen rondspoken. 'Mis-
schien', denk ik, 'Misschien zijn er het volgende 
jaar een aantal leden warm te maken voor een 
4-daagse zonder verplaatsing!'. 
 
Ik hoop dat uw 'Hemelvaartsdagen' u net zo'n 
hemels fietsgevoel hebben gebracht als mij, ik 
kan er nu weer een tijdje lekker tegen- aan, al is 
het verschil met de 4-daagse coureurs tijdens 
deze dagen alleen maar gegroeid. Geen nood 
aan de man, ik heb een hele diepe beugel op 
mijn fiets! 

 
 
Uw mede-fietser. 


