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WAS DE A-GROEP TIJDENS LUIK-BASTE-
NAKEN-LUIK WEL DE A-GROEP? 

 Charles Corbey 
                                                                                                                         
 
Het is zaterdagmorgen 7 mei als om 6.30 u. de wekker afloopt. 
Vandaag staat de L.B.L.-rit op het programma voor de A-groep. 
In plaats van de gebruikelijke eetprodukten bij elkaar te zoeken, moet ik rijbewijs en autopapieren 
klaarleggen, want vandaag ben ik chauffeur van de volgbus. Onze vertrouwde chauffeur Jan van 
Erdewijk is immers verhinderd. 
Om 7.00 u. draai ik het Kerkplein op, alwaar "slechts" 10 coureurs verzameld zijn. (Later zullen in Luik 
Roger Meels en Desiree Hovens aansluiten). 
Het is wellicht het matige voorseizoen en de verwachte heftigheid van het parcours die de 35+-ers 
vandaag hebben doen besluiten om thuis te blijven. We laden de fietsen en tassen en gaan op pad. 
Onze fietsaanhanger hobbelt zonder enig probleem met 100 km/u achter de bus en dat spreekt weer 
eens voor de constructeur(s). 
In no time zijn we achter Luik, Tilff om precies te zijn, alwaar rond de klok van 9.00 uur wordt 
vertrokken. 
De stemming in de groep is wat vreemd. 
Niet van "we gaan er eens flink tegenaan vandaag", maar meer van "wat krijgen we nog voor de kiezen 
vandaag". 
De eerste klim laat niet lang op zich wachten en al gauw worden de 23, 24 en 25-ers geschakeld. 
De eerste de beste stopplaats en de reeds bezwete bovenkleren worden in de bus gegooid, want de zon 
heeft reeds voldoende kracht. Of is het het gebrek aan voldoende klimvermogen? 
Ik vraag me ondertussen af of Desiree niet voor te grote problemen komt te staan bij de steeds 
opvolgende heuvels. (Later zal blijken dat die zorg totaal ongegrond is.) 
We gaan op en neer en op en neer en ik moet constateren dat deze route veel meer vergt dan de 
gebruikelijke Eifeltocht. 
De Belgische omgeving is echter zeker de moeite waard. 
Verkeer is er nauwelijks aanwezig. 
Na een paar uur kan ik de eerste stand van zaken gaan opmaken. 
Roger Meels en Harrie Schuren kennen weinig problemen. 
Desiree Hovens, wat een doorzettingsvermogen, steeds met de eersten naar boven! 
Pedro Cuypers, 1e jaars A-lid en oudste van de groep, als verrassing met de eersten naar boven. 
Waar zijn de "jonge honden" ?? 
Bert Hendrix, Rob Vrinzen, Martijn Houwen en Harrie Cuypers hebben inmiddels door dat zij nog veel 
aan kracht inboeten. 
Chris Ruyters, Chris Schuren en Jos van Daal beschikken, zoals gebruikelijk, over voldoende 
wilskracht. 
Math Slabbers, notabene een van de tubers die de winter op een ATB overbrugt, vereert mij als eerste 
met een bezoek in de bus. 
Hij geeft aan rugklachten te hebben en wil eens een tijdje van het landschap genieten. 
Later zal zijn plaats worden ingenomen door Harrie Cuypers, die zelfs naast mij in slaap valt. Is dat 
misschien van uitputting? 
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De krachten raken langzaam zover gesloopt dat zonder tegenspraak wordt besloten de koning van 
L.B.L. "de cote de la Redoute" uit de route te nemen. Dat zegt toch iets over de zwaarte van de rit 
vandaag! Rond 15.30 uur zijn we terug bij de auto's en iedereen slaakt een ferme zucht (van 
verlichting). Roger en Desiree gaan als morele winnaars wederom richting West-Brabant en de rest zet 
koers richting Midden-Limburg. Rond 17.00 uur is de karavaan terug in Linne en de "hemelvaartgan-
gers" hebben ervaren dat er de komende dagen nog flink getraind moet worden. 
Pedro is tevreden over zijn "eerste echte optreden" en dat is zeker gerechtvaardigd. 
Chris Schuren is een waardig vervanger van Wim van Daal gebleken, want hij heeft de groep zonder 
problemen langs de L.B.L.-route geleid. 
Ikzelf heb het chaufferen als prettig ervaren, want vanwege de lage snelheid heb ik met de radio (en een 
sigaret) aan van de mooie omgeving kunnen genieten. Ik had echter toch heel graag meegefietst, want 
ik ben met een brandende vraag blijven zitten, waarop ik geen antwoord krijg. Zou Desiree mij ook 
verslagen hebben?? In elk geval een stimulans om volgend jaar mee te doen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal verreden tochten      : 10                 STAND PER 05-06-1994 
Aantal uitgevallen tochten   :  1                 Aantal kilometers: 442.6 
 
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. Annie Verhulst     10    442.6  GOUD 
 2. Mia Janssen         10    442.6  GOUD 
 3. Mia Wessels       9    399.6  GOUD 
 4. Margriet Straetemans     9    399.6  GOUD 
 5. Annemarie Hannen     8     348.1  ZILVER 
 6. Marly Corbey          8    347.7  ZILVER 
 7. Marjan Theunissen     8    341.7  ZILVER 
 8. Kitty van Dam-Jegen     8    341.0  ZILVER 
 9. Mia Peters             7    303.8  BRONS 
10. Sandra Hukkelhoven     5    223.8 
11. Christien Sampers      4    188.0 
12. Carola Verstappen     4    168.3 
13.Marlie Houben        3    146.4 
14.Clarina Nelissen       2     87.9 
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Aantal verreden tochten      : 18                 STAND PER 05-06-1994 
Aantal uitgevallen tochten   :  3                 Aantal kilometers: 1371.8 
 
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. Jos van Daal     17   1278.8  GOUD 
 2. Har Senssen      16   1156.8  GOUD 
 3. Wim Peeters     15   1094.5  ZILVER 
 4. Frits van de Leek     15   1091.7  ZILVER 
 5. Wim van Daal      15   1079.1  ZILVER 
 6. Jac Heltzel           15   1067.0  ZILVER 
 7. Chris Ruyters     14   1022,8  ZILVER 
 8. Charles Corbey     14   1010.9  ZILVER 
 9. Rob Vrinzen       12    982.3  BRONS 
10. Harry Cuypers      12    879.0  BRONS 
11. Bert Hendrix       11    806.9  BRONS 
12. Pedro Cuypers     11    794.1  BRONS 
13. Hennie Daamen     11    785.6  BRONS 
14. Jac Theunissen     11    715.8  BRONS 
15.Wil Bevers       10    680.7 
16. Harrie Schuren      9    821.7 
17. Chris Schuren      9    813.2 
18. Math Slabbers       9    649.3 
19. Huub Dahmen             9    612.6 
20. Bert Schlicher      9    608.1 
21. Erik Vrinzen        9    554.2 
22. Piet Nelissen      9    544.6 
23. Martijn Houwen      8    555.6 
24. Arnold Leenen       6    450.2 
25. Paul Hannen       6    410.7 
26. Thei Vossen      5    302.9 
27. Desiree Hovens      3    316.0 
28. Roger Meels         3    316.0 
29. Ron Smeets          3    259.9 
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30.Gé Smits         3    212.8 
31. Robert Hilgers         3    165.3 
32. Pierre Wolters      2     98.0 
33. Roger Houben      0      0,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal verreden tochten      :   9                STAND PER 05-06-1994 
Aantal uitgevallen tochten   :   2                Aantal kilometers: 452.0 
 
Beloning:   8-  9 tochten (90%-100%)  GOUD  
     7-  7 tochten (75%- 90%)  ZILVER   
     5-  6 tochten (60%- 75%)  BRONS 
 
 Naam    Tochten  Aant.km.  Beloning 
                                                                                                                         
 
 1. Sjef Bok          9    452.0  GOUD 
 2. Jan Hannen            9    452.0  GOUD 
 3. Geert van Pol      9    452.0  GOUD 
 4. Wim Creemers       9    452.0  GOUD 
 5. David Cox          9    452.0  GOUD 
 6. Wiel Sniedt            8    405.0  GOUD 
 7. Jan Mooren       8    403.5  GOUD 
 8. Jan Coumans         8    392.0  GOUD 
 9. Rene Hamers      8    381.0  GOUD 
10. Sjra Hulsbosch      7    363.0  ZILVER 
11. Piet Cuypers      7    359.0  ZILVER 
12. Dre Helwegen        7    353.5  ZILVER 
13. Har van de Venne     7     353.5  ZILVER 
14.Ronald van Dillen     6    272.5  BRONS 
15. Marc Kemmeren     5    262.0  BRONS 
16. Huub Helwegen      3    127.5 
17. Maurice Stapper      1      0,0 
18. Pascal Tiel          0      0,0 
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HEMELVAARTREIS AMMELDINGEN 
                                                                                                                         
 

Dag 1, 12 mei 1994 
Désirée Hovens & Roger Meels 

 
Om zeven uur 's ochtends meldden we ons met volle bepakking bij het ouderlijke huis van Math 
Slabbers, waar we als laatste van de Hemelvaartgangers aankwamen. Goedgemutst werden de tassen in 
de bus gezet en om ± 07:15 klommen we op onze stalen ros onder het toeziend oog van een stralend 
zonnetje. Thei Vossen was er ook bij, hij zou ons een aantal kilometers per fiets begeleiden. Anne-
Marie nam als eerste chauffeuse plaats achter het stuur van de bus. Met nog wat stramme beentjes van 
de rit door de Ardennen van j.l. zaterdag en de trainingsritten van de dagen daarna, reden we een nog 
slapend Linne uit. Het was ons meteen duidelijk dat de straffe oostenwind wel eens een "killer" kon 
gaan worden, want de hele trip zou de wind "op kop" staan. Chris loodste de groep, waarbij als primeur 
dus ook drie dames meegingen, over de gladde Duitse wegen. Rond negen uur kwamen de eerste 
bergjes en steeg de temperatuur al aardig, dus de jasjes konden uit. Naarmate we meer en meer naar het 
Zuiden reden werd het parkoers stiekem zwaarder en kwam er aardig wat reliëf voor. Het toppunt was 
wel de klim naar Lammersdorf die in de route als enige met drie sterretjes aangemerkt stond in de 
routebeschrijving (± km 81). Boven was het tijd voor een korte pauze en werd van buschauffeur 
gewisseld. Harry Cuypers gaf er de brui aan en Anne-Marie stapte vanaf hier op de fiets. 
We vervolgden onze tocht richting Monschau waar het dringen was op de wegen vanwege een 
overvloed aan motorrijders. Op de laatste en vrij pittige klim voor de pauze (± km 100) besloot 
Hanneke een voorlopig punt te zetten achter haar knappe prestatie, zeker gezien de weinige kilometers 
die ze had kunnen trainen. Na de pauze in het lekkere zonnetje volgden de beklimmingen elkaar in snel 
tempo op, zodat Martijn en Harrie Schuren menig duel uitvochten. Beetje bij beetje begon de lucht wat 
te betrekken en soms voelde het met de sterke wind zelfs wat fris aan. Vanwege wat extra 
omzwervingen klom het kilometrage langzaam boven het voorziene aantal uit, wat gezien de zeer 
mooie omgeving, vooral op het kleine stukje België, op dat moment niet echt problematisch was. 
Zo'n 25 kilometer voor Ammeldingen werd het toch nodig om de 
jasjes nog even aan te trekken om een verkoudheid te mijden. Na 
de nodige onbekende bergen zonder naam (BZN) kwam dan de 
echte laatste klim eraan. Martijn voerde de forcing, Harrie knalde 
mee omhoog, maar Roger wist via een laatste krachtsinspanning 
het eerste de kerktoren te bereiken via een kleine solo. De tellertjes 
stonden stil op 185 km, iets meer dan voorzien. Het was toch een 
pittige tocht geweest omdat ook de wind niet echt meegewerkt 
had. 
Met de koffers en tassen werden de kamers opgezocht, waarna het 
eindelijk tijd was voor een overheerlijke douche. Martijn en ook 
Désirée hoopten op een lekkere malse schnitzel toen er werd 
aangeschoven aan tafel. Toch een tikkeltje teleurstelling toen die 
varkensrollade met vetrandjes opgediend werden. (echte sporters 
eten graag gezond, zoals chips, patat, kroketten, etc). 
's Avonds werd in de bus gestapt op weg naar Neuenburg. Harry Cuypers had zijn zinnen gezet op het 
prolongeren van zijn                                                                                                                          
 
hamburgerkoning-titel van Fell in 1993. Helaas, geen hamburgers, 
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geen patat en geen volle terrassen. Dan maar aan de chips was het 
nieuwe devies. Op weg naar het pension werd als laatste poging 
tijdens de voedseljacht bij het verlaten van Neuenburg nog even 
halt gehouden bij een Bistro. Tot onze grote verbazing was het een 
homo-bar, waar ook in de ogen van Martijn de pizza wel erg heet 
opgediend werd.  
Bij het pension aangekomen zochten we moe maar voldaan de 
kamer op, alwaar we snel het bed inrolden. Na het typen van dit 
stukje op de meegebrachte Laptop ging ook bij de auteurs van dit 
stukje "het lampje uit". 
 

"Vrijdag de 13e" mei 1994 
Annemarie Hannen en Rob Vrinzen 

 
's Morgensvroeg werden we gewekt door vreemde geluiden. Allereerst dacht ik dat de vrouw des 
huizes de eerste machines wasgoed aan het draaien was. Bij navraag bleek het de housemuziek van 
Martijn te zijn. Vervolgens hoorden we een klap. De hilariteit was groot, Chris was door het bed 
gezakt. Volgens eigen zeggen was hij de sokken aan het aandoen, maar wij zetten daar toch enkele 
vraagtekens bij. Nadat we dus allemaal een "goede" nachtrust hadden gehad, was het vandaag tijd voor 
de eerste rit in de Eifel. 
Om 8.30 uur zaten we allemaal aan het ontbijt en werd er eerst nog wat geklaagd over de bedden, maar 
uiteindelijk kwam dan toch de route van de dag aan de orde. De voorkeur ging uit naar een bezoek aan 
de staat Luxemburg. Vianden werd tenslotte de plaats van bestemming. Maar natuurlijk niet via de 
kortste weg. Afgesproken werd dat eerst de fietsen nagekeken zouden worden en dat er rond 9.30 uur 
gekoerst zou worden. 
Het weer liet het een beetje afweten, het zonnetje wilde af en toe wel, maar kwam niet echt door. 
Voordat we allemaal op de fiets zaten was het inmiddels 10.00 uur. Omdat Ammeldingen op een berg 
ligt, begonnen we dus met een lekkere afdaling naar Neuerburg. De weg werd vervolgd richting 
Sinspelt, langs het water. Lekker rustig een beetje de beentjes lostrappen. Al gauw vielen er enkele 
druppeltjes en de weg was behoorlijk nat, maar een echte bui is ons bespaard gebleven. We kwamen 
behoorlijke klimmetjes tegen. Maar met Vianden in het vooruitzicht werd alles beklommen. Boven aan 
iedere berg werd gewacht en gezamenlijk werd aan de afdaling begonnen. Af en toe moest er een 
sanitaire stop worden gemaakt, want Martijn had wat last van een zwakke blaas. Misschien dat de 
volgende keer hiervoor toch maatregelen moeten worden getroffen. 
Het kasteel van Vianden torende al hoog boven de stad uit en met een afdaling over de kasseien, ging 
het richting een terras. De inwendige mens moest even versterkt worden. 
Na de stop lag er direct weer een leuke beklimming te wachten, dus met de de Schwarzwalder-
kirschtaart nog 'in de mond', werd een tandje teruggeschakeld. 
We gingen weer terug richting Neuerburg, hier moest een afdaling van 17 % worden genomen. Math 
heeft deze moeten bekopen met een kapotte spaak. Onderaan de berg werd provisorisch het wiel 
gemaakt, want de laatste beklimming naar Ammeldingen (en geen geringe) stond ons nog te wachten. 
Maar we zijn allemaal boven gekomen, misschien meer dood dan levend, maar we hebben het gered. 
In totaal hadden we 72 kilometers gefietst met een gemiddelde van 24 km./uur. 
Iedereen verlangde naar de verdiende douche, het gevolg: de laatsten hadden koud water. 
Voor het eten werd nog naar Neuerburg gereden, want sommigen hadden zin in een patatje. Het  
                                                                                                                         
 
probleem was echter dat de Imbiss niet open bleef voor een patatje, na lang zoeken vond men toch  
nog iets eetbaars. 
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's Avonds stond er zuurkool op het menu, wij persoonlijk vonden het lekker, maar ook hier waren de 
meningen over verdeeld. 
Na het eten werd besloten, om nog naar Neuerburg te gaan. Maar hier was niet veel te beleven. Een 
uitzichttoren werd nog beklommen, en een hele klim naar de burcht werd gemaakt. Hier werden we 
toeschouwers van een schouwspel over Kelten, we dachten dat we bij een of andere  
sekte waren beland. 
Terug in het centrum werd besloten nog iets op het terras te nuttigen. De service liet er te wensen over 
en de ober was ook liever lui dan moe. We moesten dan ook zelf de tafels schoonmaken. 
Uiteindelijk werd dan toch maar de Pizzeria aangedaan. Hier moesten we de zaak intern verbouwen, 
zodat we tenminste bij elkaar konden zitten. De nodige pizza's en ijsjes werden besteld, zodat de maag 
toch nog gevuld werd. 
Sommigen vonden dat er nog wel tijd voor een discotheekbezoek was, dus werd die door hen nog 
onveilig gemaakt. Uiteindelijk lag iedereen op een redelijke tijd in bed, want morgen moest ook nog 
gefietst worden. 
En gelukkig hebben we de naam van de dag geen eer aan gedaan. 
 

Dag 3, 14 mei 1994 
Martijn Houwen en Harry Cuypers 

 
Na een wilde stapavond in Neuerburg, waarbij enkele leden om 1 uur 's nachts in bed belandden zaten 
de dames en heren coureurs aan het bekende (overvloedige) ontbijt. Nadat iedereen de nodige broodjes 
en boterhammen, rijkelijk gevuld met beleg, naar binnen had gewerkt, werden de kaarten van de 
plaatselijke streek tevoorschijn gehaald. Vervolgens werd er druk overlegd over de afstand, het aantal 
kilometers en de zwaarte van de vandaag te verrijden route. Ook werd er gediscussieerd of de dames 
vandaag weer met ons mee zouden gaan of dat ze een eigen route gingen fietsen. De dames gaven te 
kennen dat ze het vandaag wat rustiger aan wilden doen, terwijl bij de heren de gedachte wat anders 
lag. Chris Schuren kwam uiteindelijk met de gedachte om de dames gewoon mee te laten fietsen en 
onderweg een lus te maken voor de heren, waarbij de dames een stuk afkorten om op een afgesproken 
plaats weer bij elkaar uit te komen. Door de uitstekende kaartleescapaciteiten van Anne-Marie Hannen 
en Chris Schuren was dit geen enkel probleem. Er was echter maar één maar, de lus die de heren 
maakten was grotendeels bergop, zodat deze iets langer duurde dan was voorzien. De dames stonden 
ongeveer drie kwartier stil en gaven te kennen dit niet erg op prijs te stellen. Bovendien reden enkele 
heren meteen door na bij de dames te zijn aangekomen, want er was bekend dat zich een zware klim 
van 16% ging voordoen. Zoals altijd werd er bovenop gewacht en stelde men al gauw vast dat dit de 
koninginnecol van de eerste categorie was. Nadat iedereen bijna boven was spuwde één van de dames 
haar ongenoegen uit over de manier van koersen. Zij had duidelijk andere ideeën over hoe er gefietst 
moest worden. Na het een en ander gesust te hebben werd de koers hervat. Maar na enkele kilometers 
gaven de dames toch  te kennen een kortere route te nemen naar het pension. Zo gezegd zo gedaan. De 
heren A-leden vervolgden de route verder, waarbij ze de ene helling na de andere voor de kiezen 
kregen. Maar na een beklimming volgt er meestal ook een afdaling, dit tot genoegen van de meesten die 
weer eens de limiet van het snelheidscomputertje wilden uitproberen. Na een korte stop in een Schnell-
Imbiss werd de etappe weer voortgezet en ging het richting het pension. Enkele kilometers voor 
Neuerburg begon het zachtjes te regenen, waardoor de 10 km-vlakke weg voor de laatste klim in  
                                                                                                                         
 
sneltreinvaart en in ploegentijdritformatie werd afgelegd. Op de laatste klim van 10%, 4 km voor  
Ammeldingen werd de finale ingezet. De beslissing in deze etappe viel op slechts enkele meters voor 
het pension vandaan. De koers van vandaag klokte 90 zware kilometers op de teller. Nadat iedereen 
zich gedoucht en omgekleed had kon er geapré-fietst worden. Het avondeten volgde en de avond werd 
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naar ieders eigen wensen ingedeeld. Maar de meesten hadden in de gaten dat er morgen een zware 
thuisreis op het programma stond, waardoor iedereen op tijd onder de wol lag. 
 

Dag 4, 15 mei 1994 
Chris Schuren 

 
De voorgaande drie dagen waren zwaar geweest door het vele klimwerk en de lange afstanden. Dat zou 
je tenminste kunnen concluderen uit het feit dat zelfs de grootste stappers op zaterdagavond reeds vóór 
middernacht het bed opzochten. 
Zodoende waren de meesten al vroeg uit de veren. Helaas kon het ontbijt ook vanochtend weer niet 
iedereen tevreden stellen. Niet alleen fiets en kleding van de gemiddelde lekketubber worden dus steeds 
professioneler, maar ook de schijnbaar daarmee samenhangende gedragingen en wensen van de heren 
en dames, zoals dus ook het eten. 
Rond 7.30 uur stonden de meesten klaar voor vertrek en was het wachten op de schrijver, die de route 
nog moest uittekenen. De avond tevoren was in gezamenlijk overleg besloten naar de Baraque Michel 
terug te keren, en bij voorkeur ook voor het eerste stuk van de tocht een gewijzigde route te zoeken. 
Math had vannacht, vanwege een slecht gevallen "omelet met schinken", weinig geslapen en voelde 
zich te slap om te fietsen, zodat hij voorlopig achter het stuur van de volgwagen klom. Het weer zag er, 
na nachtelijke regen, dreigend uit. De sombere voorspellingen kwamen uit. Bovenop de eerste klim 
richting Waxweiler (na circa 5 km.) sloeg bovendien de pechduivel al toe: Harrie Schuren en Roger 
Meels hadden beiden een lekke band. Bij Roger lukte het niet helemaal, zodat hij nog een tweede keer 
de band kon verwisselen (misschien ook wel door de hoge druk van 11 bar??). Na een brede 
spectaculaire afdaling kon Roger enkele kilometers verder weer de bandelichters te voorschijn halen. 
Na het verwisselen van de buitenband bleef hij de rest van de dag van pech gespaard. Ondertussen had 
de zon zich enkele keren laten zien, zodat de gezichten opklaarden en, Martijn weer vol goede moed 
aan iedereen die het horen wilde vertelde hoe hij zich voelde, met de opmerking; "het ried wie ein 
zunke". En wat hem betreft bleef dat de hele dag zo, al zag het er nog zo dreigend uit en was de klim 
nog zo steil. 
Via hele rustige binnenwegen reden we nu België binnen, waarna we even de route kwijt waren. Een 
inwoner van het dorpje Schönberg wees ons vol ongeloof de weg naar een deels opengebroken, 
onooglijk smal weggetje, dat al vrij snel met een dubbel percentage bergop begon te lopen. Maar ook 
deze klim werd door iedereen bedwongen, waarna het gescheur bergaf weer kon beginnen. Vooral 
Martijn en Harrie Cuijpers (weer hersteld van het virus??) hadden er bergaf wel zin in. Snelheden tot 80 
à 90 km./uur werden gehaald. In Schöppen kwam de schrijver erachter dat een nieuwe band geen 
enkele waterdichte garantie geeft, want tijdens een afdaling ging de druk er plots vanaf. 
Via Bütgenbach werd Elsenborn aangedaan. Hier wachtte ons een onplezierige verrassing, want de 
drukke weg bestond uit betonplaten met gapende kieren, zodat de snelheid van 15 km./uur nog te hoog 
was (en dat in een afdaling). Daarna volgde de klim naar de Botrange, alwaar de meesten beschermd 
tegen de harde koude wind in het restaurant wat gingen nuttigen. Hanneke ging echter languit in het 
zonnetje liggen, moe van de toch wel slopende ochtend-klimmen. De lange pauze (drie kwartier) had 
iedereen, behalve Math die toch maar liever in de auto bleef rijden, goed  
                                                                                                                         
 
gedaan, aangezien we de afstand van de Botrange naar huis (ca 110 km.) in slechts zo'n drie en een half 
uur aflegden. Er stond een harde westen wind, zodat de afdaling van de Baraque Michel slechts 
fluitende wielen (door de wind) opleverde en geen recordsnelheden. Gelukkig hadden we de wind 
meestal van opzij, zodat met hoge gemiddelde snelheid (35 tot 38 km./uur) koers werd gezet richting 
Limburg. Na een korte pauze op een terrasje te Margraten, waarbij de lange broeken en jacks door de 
duidelijk hogere temperatuur zo veel mogelijk werden uitgetrokken, volgden de laatste 55 km. naar 
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huis. In Bunde raakten we door onoplettendheid Math met de volgauto nog even kwijt, maar daarna 
gingen de remmen pas echt los. Bij elke kanaalbrug werd er door de heren gesprint alsof we pas net op 
de fiets zaten. De snelheid liep hierbij op tot ruim boven de 50 km./uur. Iedereen kon het echter goed 
bijhouden (complimentje voor de dames) en na de sprints gingen we weer als groep verder. In 
Illikhoven werden de inwoners door de schrijver getrakteerd op een keiharde tussen de huizen door 
galmende knal, toen zijn voorband het begaf, en in de lengterichting openscheurde (een echte 
klapband). Het was dus gelukkig niet Math met de volgwagen die voor de brokken had gezorgd, zoals 
de meesten even vreesden. Het voorwiel van Math's fiets werd even geleend, waarna de tocht zonder 
lichamelijk letsel kon worden voortgezet. Na een laatste lange (vanaf Roosteren gingen we al aan) 
sprint naar de kanaalbrug te Echt, die door Roger werd gewonnen, bereikten we rond half vijf in de 
middag na 182 km. het kerkplein. Voldaan door het pittige rijden en eigenlijk helemaal niet zo moe 
zocht vervolgens iedereen zijn weg naar huis.  
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HEMELVAART-WEEKEND IN LIMBURG 

Jos van Daal 
                                                                                                                         
 
Sinds de oprichting van onze club bestond de behoefte om met de club gebieden op te zoeken die je 
normaal op één dag niet kunt aandoen. Vooral werd er gezocht naar enig geaccidenteerd terrein. 
Nieuwe uitdagingen werden tegemoet getreden. Voor mij was dit evenement ieder jaar weer een van de 
hoogtepunten van het seizoen. Ik was dan ook iedere jaar vaste deelnemer, totdat gezinsuitbreiding in 
1991 mij noopte voor de eerste keer verstek te laten gaan. Ook dit jaar zou ik helaas niet van de partij 
kunnen zijn. Het alternatief was dus een hemelvaartweekend in Limburg. Op de woensdag werd er, 
buiten aanwezigheid van de coryfeeën van de A-groep, de ........ route gereden. De afwezigheid van de 
sterken was voor de overigen geen aanleiding het wat rustiger aan te doen. Met grote snelheid werd het 
Limburgse landschap doorsneden. Alle renners deden een duit in het zakje. De wind kon geen 
snelheidsbreker zijn voor de ontketende groep wielrijders.  
Op de vrijdag had Wim een tocht uitgestippeld in het heuvelachtig gebied rond de Hillensberg en 
Jabeek/Doenrade. De tocht stond open voor alle groepen. 9 A-leden, 5 B-leden en Marly Corbey als 
enige dame stonden aan het vertrek van een naar later bleek lastige koers. Rustig werd de tocht 
aangevat. Al keuvelend werden de eerste glooiingen genomen. Via allerlei bekende en onbekende 
wegen was de Hillensberg de eerste echte kuitenbreker. Daarna volgde de ene helling na de andere. Na 
een paar van deze hellingen gingen de benen bij sommige coureurs al pijn doen. Boven op iedere 
helling werd ofwel het tempo teruggeschroefd, zodat iedereen weer kon aansluiten danwel gestopt. Op 
de terugweg werden we geconfronteerd met een flinke tegenwind. De sterken onder ons namen het 
kopwerk voor hun rekening of zetten achter in de groep de zwakkeren uit de wind. In gezamenlijke 
harmonie werd Linne weer bereikt.  
Ook voor de zondag stond er een open tocht op het programma. Net als vorig jaar ging de route door 
het Peelgebied. Tijdens de Safaririt waren de A-leden nog in de meerderheid. Op deze dag waren het de 
B-leden die de boventoon voerden. Naast 9 B-leden gaven er nog 6 A- en 3 D-leden acte de presénce. 
Allereerst werd via de Linner stuw in noordelijke richting gereden, waar vanaf Buggenum de bordjes 
van de Maas-Swalm-Netteroute werden gevolgd. Door een stevige wind in de rug lag het tempo op een 
hoog niveau. Een kleurig lint baande zich een weg langs de boorden van de Maas richting Baarlo en 
Maasbree. Tot dan toe was de tocht voorspoedig verlopen. Een lekke band Piet Cuypers in Buggenum 
daargelaten. Toen we net voor de kom van Sevenum linksaf sloegen begon de ellende. Een stevige 
wind blies ons recht in het gezicht. De snelheid zakte gelijk aan aantal kilometers en iedereen zocht een 
brede rug om achter weg te duiken. De gesprekken verstomden langzaam, nu alle kracht nodig was om 
de wind te trotseren. Na 75 km werd een korte pauze gehouden om de inwendige mens wat te 
versterken. De wind begon toen zijn tol te eisen. Voor Carola Verstappen werd het allemaal te zwaar. 
Samen met haar vriend Geert van Pol werd ze door Wim van Daal de kortste weg naar huis gewezen. 
De groep vervolgde zijn weg langs de slingerende Peelweggetjes. Iedereen was blij toen de bekende 
wegen rond Linne weer opdoemden. Niet alleen vanwege het feit dat de wind ook weer in de rug begon 
 te blazen, maar ook omdat het einde van de tocht naderde. Rond 12.45 uur arriveerde de groep weer in 
Linne. Ik was zelf ook blij dat we weer thuis waren; de kilometers begonnen hun tol te eisen. Tijdens 
het weekend waren mijn gedachten vaak bij de coureurs in het Eifelgebied. Het hemelvaartweekend in 
Limburg mocht er echter ook zijn. Het was leuk om eens met B- en D-leden te hebben gefietst. Het is 
dan ook de moeite waard om de gezamenlijke tochten bij de thuisblijvende leden aan te bevelen voor 
het volgend jaar. 
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Naam: Huub Dahmen 
Geboorteplaats: Maasbracht 
Leeftijd: 38 
Lengte: 1.75 
Gewicht: 90 kg. 
Schoenmaat:24 
Burgerlijke staat: Gehuwd 
Opleiding: Onderwijzer/personeelsfunctionaris 
Beroep: Consulent arbeidsvoorziening 
Wat zou je aan je uiterlijk veranderen: minder gewicht, slanker dus. 
Opvoeding: normaal 
Ochtendhumeur: soms 
Vereniging: T.W.C.-De Lekke Tube 
Wordt jouw sport serieus genomen?: Ja 
Andere sporten: Volleybal, ATB, joggen 
Leukste sport naast fietsen: Volleybal, voetbal, atletiek 
Minst leuke: golf 
Sportief hoogtepunt: Beklimming verschillende Alpencols (1988) 
Dieptepunt: Mijn eerste trainingsrit in 1991, waarbij ik door een gebrek aan voedsel de laatste 3 km 
naar huis niet meer per fiets kon overbruggen 
Favoriete sporter: Rominger, Indurain 
Favoriete sportster: Ellen van Lange 
Sportieve concurrenten: De hele A-groep 
Beste sportjournalist: Mart van Lombeek 
Slechtste: Mart Smeets 
Doping: dodelijk voor de sport 
Hobby's: lezen, fotograferen, reizen 
Huisdieren: geen 
Lievelingsgerecht: garnalencocktail 
Drank: Bier 
Kleur: Blauw 
TV-programma: Journaal, Studio Sport, Nova, Reporter 
Radio: Radio I (Informatiezender) 
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Lievelingsmuziek: Dire Straits, Santana, Rockballads, Nederpop 
Laatst gekochte CD: Brando's (Gunfire at midnight)             
Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: Ik kan niet dansen 
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: Slaap graag door, dus liever niet 
Favoriete films: Deer Hunter, Sophie's Choice 
Acteur: Robert de Niro 
Actrice: Meryl Streep 
Vakantieland: Griekenland 
Romantisch: jazeker 
Beste karaktereigenschap: volhardend 
Slechtste: te snel geïrriteerd 
Bang voor: ongeneeslijke ziekten 
Ligt wakker van: een te drukke werkdag 
Droomt vaak van: mijn zoon  
Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: De wijze waarop het CDA met ouderen in de 
samenleving wil(de) omgaan (AOW) 
Maakt zich ontzettend kwaad over: mensen die gelijkheid met gelijkwaardigheid verwarren. 
Hekel aan: (te) veel regels 
Heeft respect voor: mensen die doen wat ze zeggen 
Wie kan je niet uitstaan: In ieder mens schuilt wel iets goeds. 
Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen: De geboorte van mijn zoon 
Welke zeker niet: Tot nu toe was elke gebeurtenis de moeite waard. 
Grootste fout in mijn leven: Moet misschien nog komen 
Ooit een prijs gewonnen: nooit 
Kunst: plastische kunst 
Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij: Belastingprikkel, goed 
voor honderdduizenden banen 
Wereldnieuws: Verkiezingsstrijd in Zuid-Afrika 
Tijdschriften: Fiets, wielerrevue en Elsevier 
Laatst gelezen boek: Zelfhypnose in de praktijk (Alfred Bierach) 
Welk boek las je in een ruk uit: Stille woede (Lilian B. Rubin) 
Moet heel erg lachen om: Paul de Leeuw 
Wanneer heb je voor het laatst gehuild: zou het niet weten  
Politiek: noodzakelijk kwaad (onzuiver) 
Milieubewust: Ja, maar moet beter 
Je bent een dag de baas van Nederland; wat zou je als eerste veranderen?: Deregulering (minder 
regels, meer vrijheden voor de burgers) meer appelleren aan individuele verantwoordelijkheden. 
Waar raak je opgewonden van: van mooie vrouwen/mooie foto's 
Veilig vrijen:Helaas noodzakelijk 
Ik heb me voorgenomen om: beter op mijn gewicht te letten 
Haalt neus op voor: Politici, regelneukers 
Soms denk ik: werk ik om te leven, of leef ik om te werken 
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GEDACHTEN VAN UW MEDE-FIETSER 
 

DAMES- EN HERENGROEPEN 

of toch een trimmersfamilie? 
 
Sinds kort heeft een nieuw incident de kop 
opgestoken binnen onze clubgelederen. Het 
aspect snelheid is voor enige tijd naar de achter-
grond gedrongen. Wat is er gebeurd? Het be-
stuur heeft op grond van 'klachten' de 
damesleden die officieel deel uit maken van de 
D-groep ingaande 3 juni uitgesloten van deel-
name aan de tochten van de B-groep. Ik hoorde 
ervan tijdens een bezoek aan de plaatselijke 
bakker, die persoonlijk midden in deze con-
troverse stond. Enerzijds is hij zelf lid van de 
B-groep, anderzijds neemt zijn dochter, die lid 
is van de D-groep, regelmatig deel aan de toch-
ten van de B-groep. 
 
'De identiteit van de B-groep gaat verloren als 
de dames regelmatig, zeg maar zeer constant, 
deelnemen aan de tochten van de B-groep', zo 
wordt er gezegd. 'Een verworven recht van 
deelname aan de tochten van de heren-
groep(en)', roepen de dames als tegenpartij. 
Zelfs de term discriminatie ligt sommigen op de 
lippen. 
 
Als de evolutie van zowel de B- als de D-groep 
beschouwd wordt, dan zien we dat sedert een 
tweetal jaren één van de dames deel uitmaakt 
van de B-groep tijdens de tochten op woensdag. 
Dit is gegroeid uit het feit dat de betrokken 
dame het niveau van de D-groep ontgroeid was 
en op zoek was naar nieuwe uitdagingen. Een 
normale behoefte van het menselijke ras, niet-
waar? Haar werd wel min of meer verplicht om 
te blijven deelnemen aan de tochten van de D-
groep, omdat er gevreesd werd voor leegloop 
en daarmee het gewisse einde van deze D-
groep. Ondanks het vernieuwende effect van 
deze stap; zij was de eerste dame die deelnam 
aan een tocht van een herengroep, werd zij 
wonderwel zonder problemen opgenomen in de 

B-groep. Dit dwong zij af met haar prestaties 
die van voldoende niveau waren. 
 
Zij werd gevolgd door een collega D-groeplid, 
die zelfs na enige tijd overstapte naar de A-
groep. Op grond van het feit dat zij ver weg 
woont en alleen samen met haar partner, die lid 
is van de A-groep, deelneemt aan tochten van 
de A-groep, werd zij zelfs het eerste officiële 
dameslid van de A-groep. Een normale gang 
van zaken toch in deze huidige tijd, nietwaar? 
Qua prestatieniveau deed zij beslist niet onder 
voor vele van de A-groep heren, zodat ook zij 
zonder problemen werd opgenomen bij de A-
groep. 
 
De precedenten waren geschapen! Dit jaar 
werden deze gevolgd door een drietal andere 
dames uit de D-groep, die ook aan de tochten 
van de B-groep gingen deelnemen. Wat was er 
gebeurd? De D-groep heeft enkele nieuwe 
leden gekregen, die toen al enige ervaring 
hadden qua fietstrimmen. Gestoeld op een spor-
tief verleden sloten deze dames zich aan bij de 
D-groep, die inmiddels enige aanwas kon 
gebruiken en sinds dit jaar sloten zij zich aan bij 
de B-groep. Snelheid, conditie, behendigheid, 
allemaal geen enkel probleem. Deze dames 
staan hun 'vrouwtje' wel. 
 
Ook de inmiddels officiële Z-groep, de com-
binatiegroep van B- en D-groep die op de 
zondagochtend fietst, luisteren zij op middels 
hun aanwezigheid. Ik denk als deze dames de 
keuze wordt voorgelegd om of de D- of de B-
groep te kiezen, dan zullen zij gebaseerd op 
sportieve gronden kiezen voor de B-groep. 
Maar dat zal de doodsteek zijn voor de D-
groep, die dan niet meer voldoende leden 
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heeft om enigszins volumineus aan het vertrek 
te verschijnen. Vandaar de eis om ook deel te 
nemen aan de tochten van de D-groep. 
 
Sedert het bestaan van de B-groep vormde deze 
heren een hechte band. Gezellig met elkaar 
fietsen en na afloop napraten in ons clublokaal. 
Enigszins grappig bedoeld werd toen gesproken 
over een nieuwe groep die ontstond: de C-groep 
(Café-groep). De laatste jaren heeft deze groep 
een groot verloop gekend, maar de kern bleef. 
Toch kwam enige tijd later bij vele leden de 
roep naar een nieuwe extra fietsdag, de zondag. 
Niet echter bij de harde kern, die op grond van 
redenen ook niet aan de zondagtochten kunnen 
deelnemen en daarmee zouden de krachtsver-
schillen gaan  groeien als een gedeelte van de 
groep extra gaat fietsen (trainen). Lange tijd 
werd de uitbreiding van het B-programma te-
gengehouden om de kern van de B-groep niet 
extra te belasten. 
 
Maar de tijd staat niet stil! De Z-groep is inmid-
dels een feit, gebaseerd op een combinatie van 
B- en D-groepleden, maar is in feite niets an-
ders dan een B-groep op zondag. Alleen om de 
opkomsten voor het opkomstenklassement 
gescheiden te houden heeft het beestje een 
andere naam gekregen. De kern van de Z-groep 
zijn namelijk B-leden aangevuld met dezelfde 
vier dames die ook op  

woensdag deelnemen aan tochten van de B-
groep. 
Misschien een doorn in de oog van de heren-
leden is het feit dat behalve de mannelijke be-
geleiding geen enkele heer welkom is bij de 
tochten van de damesgroep. Ook dit is naar 
mijn idee een regel die inmiddels achterhaalt is. 
Nu de snelheid van de B-groep behoorlijk is 
aangescherpt, lijkt het mij logisch dat heren, die 
dit hoge tempo niet meer bij kunnen benen om 
welke reden dan ook (leeftijd, conditie, tijd om 
te trainen), moeten kunnen deelnemen aan toc-
hten van de damesgroep. Of vinden de dames 
dan ook dat de 'identiteit' van de D-groep verlo-
ren gaat? Natuurlijk ligt hieraan de voorwaarde 
verbonden dat de heren zich aan de snelheid 
van de groep aanpassen, maar dat is niet meer 
dan normaal. Kort geleden is de club een lid 
verloren omdat deze zich niet meer kon ver-
enigen met de hoge snelheid van de B-groep. 
Dat is jammer, ik denk dat dit lid in de D-groep 
uitstekend zou kunnen gedijen! 
 
Ik denk dat we in de toekomst naar nieuwe 
groepsindelingen zullen (moeten) groeien 
waarbij het prestatie (wens) niveau de basis is 
in plaats van het 'sterke' of 'zwakke' geslacht. 
Of deze groepen nu de namen A, B, en D of 1, 
2, en 3 dragen is niet van belang, samen op een 
gelijkwaardig niveau met veel plezier 
trimfietsen is van veel meer belang! 

 
 
 
Uw mede-fietser. 
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14-5-1994 

MIJN LANGSTE FIETSTOCHT, 275 KM. 

 Charles Corbey 
                                                                                                                         
 
Meer grappend dan serieus gaf ik ooit aan zin te hebben in de Euregio Rijn-Maas fietstocht op de 
zaterdag na Hemelvaart. 
Na ontvangst van de officiële uitnodiging huiverde ik toch, aangezien dit seizoen de 150 km grens 
nauwelijks overschreden was. Conditioneel was de zaak wel redelijk in orde. 
Het is 6.00 u 's morgens als ik het stalen ros beklim om richting Roermond te fietsen, want daar zal de 
start van deze tweede editie plaatsvinden. 
Exact tweehonderd fietsers vanuit België, Duitsland en Nederland zijn toegelaten, waarvan zes vrou-
wen. (De zes Duitse vrouwen schat ik qua leeftijd rond de vijftig jaar en alle zes hebben de tocht 
uitgefietst !!). 
Tot mijn verbazing constateerde ik dat de bijna voltallige trimclub uit Posterholt aanwezig was, waarbij 
enkele bekenden, zodat aan "geouwehoer" deze dag geen gebrek zou zijn. 
Om klokslag 7.00 u gaat de meute van start, na eerst voorzien te zijn van fruit en drank. Voorop een 
Duitse en Nederlandse politieauto en op de flanken vier Duitse en vier Nederlandse motoragenten. 
Achter de groep vinden we "tourdirekteur" Pietje Daemen uit Posterholt en daarachter nog een 
ziekenauto en een soort PDM-bus die dienst doet als reparatie-werkplaats en bezemwagen. 
De club uit Posterholt was aangewezen als tempomaker en leverde tevens de wegkapiteins. De snelheid 
zou deze dag rond de 28 km/u liggen. 
Vanuit Roermond wordt via de grindmeren en het achterland van Thorn koers gezet richting Meyel, 
alwaar de eerste rustpauze zou zijn. Aldaar konden we een feesttent (van de plaatselijke harmonie) 
binnenfietsen en worden getrakteerd op fruit, thee en krentenbollen. Tussen haakjes, wat is het 
overigens een weelde om bij geen enkel stoplicht of kruising te hoeven inhouden of stoppen, waardoor 
het fietsritme steeds constant blijft. 
Vanuit Meyel wordt koers gezet richting Duitse grens met als bestemming de plaats Straelen (van die 
sterren!). 
Aldaar is middagpauze en de Duitse keuken voorziet in macaroni met goulash en koel donker bier. 
Na een uurtje rust trekt de Karavaan verder met bestemming Mönchengladbach. Aldaar is de laatste 
rust gepland en worden de fietsers wederom rijkelijk voorzien van koffiekoeken en blikjes Isostar. Ik 
heb het idee dat de eersten reeds de weg naar huis hebben gevonden, want de groep wordt kleiner. 
Toch opvallend is dat elk heuveltje, klimmetje of bultje wordt vermeden om niet onnodig aan de 
krachten te tornen. 
Vanuit Mönchengladbach wordt weer koers gezet richting Roermond, alwaar om 18.30 u. de ruggen 
gestrekt kunnen worden. 
Bij allemaal een blij en voldaan gevoel met wellicht wel een pijnlijk zitvlak en wat vastzittende rug-en 
nekspieren. 
Een douche en een klaarstaand koud buffet maken alles weer in ruime mate goed. Er worden nog de 
nodige dankwoorden gericht, met name aan de politie, die deze dag voor een optimale begeleiding heeft 
gezorgd. 
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Om 20.00 u. stap ik met een volle maag op mijn Pinarello en blaas binnen 10 minuten naar Linne, 
eindstand op Vonderen bedraagt 275 km. 
Vreemd dat de kracht nog steeds niet uit mijn benen is na de langste tocht uit mijn wielercarriëre. Dit 
geeft echter goede hoop voor de ambtenarentoertocht op 27 mei aanstaande ad 180 km. Daar draai ik 
mijn hand niet meer voor om (samen met mijn maatje Marly)! 
Toch zijn er bij zo'n lange tocht enkele factoren die natuurlijk niet uit te vlakken zijn, en wel: 
 
-een compacte groep van 200 fietsers die je als het ware "meezuigen" (desondanks slechts een 

incidentele valpartij). 
-geen enkel verkeersobstakel dat je uit het ritme haalt. 
-een koerssnelheid van 28 km/u., die voor een beetje trimfietser met twee vingers in de neus te halen is. 
-een perfecte verzorging van de inwendige mens. 
-de gezamenlijke motivatie om deze marathontocht goed te volbrengen. 
 
Ik heb in elk geval geen enkele spijt van mijn deelname en trof bij thuiskomst zowaar vrouw en 
kinderen aan die trots waren op hun "trimfietsertje". Dat streelt toch je ego !! 
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EEN HOLLANDER IN LIMBURG  

OVER VOOROORDELEN, 
NATUURRAMPEN EN LOKALE POLITICI 

René Hamers  
                                                                                                                         
 
We schrijven 1 januari 1991 dat uw correspondent voor het eerst voet zette op Limburgse bodem. 
Welaan, een historische gebeurtenis.  
De eerste twee maanden van mijn verblijf in Limburg zal ik niet licht vergeten. Ik wist overigens op dat 
moment nog niet dat mijn ontberingen van dat moment in het niet zouden vallen bij de "rampen" die 
zich nadien zouden voltrekken.  
Omdat de woning in Linne nog niet was vrijgemaakt, moest ik noodgedwongen mijn intrek nemen in 
een caravan op een camping in Pey. Op zich is daar niets op tegen. Ik ken zelfs mensen die voor hun lol 
en voor een hoop geld ieder jaar minstens drie weken in een dergelijk ding vertoeven. Het was in die 
periode echter verschrikkelijk koud. En als ik zeg koud, dan bedoel ik ook koud. De tandpasta in de 
tube bevroor, alsook het water in de WC-pot en de restjes koffie in de koffiepot. Gelukkig hebben twee 
elektrische dekens en een X-aantal flessen sterke drank uw correspondent door deze barre tijd heenge-
holpen. 
Het huis in Linne werd opgeleverd en alle ellende was snel vergeten. Tot het moment dat midden in de 
nacht het huis begon te schudden en het leek alsof de wereld verging. In de relatief korte tijd dat ik in 
Linne woon heb ik drie natuurrampen meegemaakt, inclusief een heuse aardbeving. Toch wil ik voor 
géén goud terug naar Holland en ik zal u uitleggen waarom.  
De Limburger, en natuurlijk in het bijzonder de Linnenaar,is een van nature open en vriendelijk mens, 
die van lekker eten houdt en van een goed glas bier. Wat dat laatste betreft heb ik nog de grootste 
aanpassingsmoeilijkheden ondervonden, maar dat terzijde. Kortom, karaktereigenschappen die uw 
correspondent zéér aanspreken. Ik moet hier eerlijkheidshalve aan toevoegen dat de prijzen van de 
koopwoningen zeker een rol hebben gespeeld in de afweging al dan niet naar Limburg te verhuizen. 
Dus toch die beruchte Hollandse krenterigheid! 
Natuurlijk kent het Limburgse leven ook haar schaduwzijde. Een aantal van mijn vooroordelen zijn dan 
ook bevestigd.  
Zo heb ik nog steeds de grootste moeite met het zogenaamde "Limburgse kwartiertje". Noem mij 
ouderwets, maar negen uur is voor mij ook daadwerkelijk negen uur, als u begrijpt wat ik bedoel. Een 
tweede vooroordeel dat overeind is gebleven, betreft het schijnbare gemak waarmee in Limburg een 
aantal zaken onderhands door politici en bevriende ondernemers zijn en, waarschijnlijk nog steeds, 
worden geregeld. 
Gelukkig gaat dat in Linne anders. Sinds kort is onze gemeenteraad versterkt met een man die wij allen 
kennen als wielerliefhebber en goede bestuurder, onze eigen voorzitter. U kunt erop rekenen dat deze 
volksvertegenwoordiger er alles aan zal doen om de belangen van fietsend Linne met vuur en vlam te 
verdedigen. Zo heeft deze politicus 'pur sang' uw correspondent in vertrouwen medegedeeld dat, wat er 
ook gebeuren zal, het asfalt van de Weerd in haar oude glorie zal worden hersteld (Charles, als de 
Weerd er over vier jaar nog zo bij ligt, dan gaat mijn stem de volgende raadsverkiezingen naar een 
ander!). 
Fietsen in Limburg, mijn laatste hete hangijzer. Zware lichamen op ranke fietsen, buiken die bijna de 
trappers raken en een niet te stelpen dorst (sorry Piet, Sjra, Sjef). Overigens ben ik blij dat juist dit 
laatste vooroordeel overeind is gebleven. Uw correspondent, zelf een matig drinker, heeft dan  
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in ieder geval bergop nog iets in de melk te brokkelen. 
Ik sluit af, want anders loop ik de kans dat de hoofdredacteur van 't Binnenblaad gaat snijden in dit 
stukje proza. 
Uw correspondent voelt zich beetje bij beetje Linnenaar onder de Linnenaren en schaamt zich er niet 
voor om in Holland te zeggen "ik ben lid van de Lekke Tube, een sportieve en vooral beregezellige 
wielervereniging". 
 
Kampeer en fiets voorzichtig, denk aan mij. 
 
 
                                                                                                                         

ERVARINGEN VAN EEN B-RIJDER. 

Jan Coumans 
                                                                                                                         
 
Na verschillende soloritten op een/ gewone sportfiets, werd het voor mij steeds duidelijker, het werd 
tijd om over te stappen naar het serieuzere werk, racen. 
Eenvoudig fietsje aangeschaft, inmiddels reeds vervangen, niet met de bedoeling om in clubverband te 
gaan fietsen. Ik had op mijn "oude dag" nog nooit iets aan sport gedaan. 
Na enkele gesprekken met collega Piet Cuypers besloten om enkele proefritjes met de B-groep van de 
"Lekke Tube" mee te draaien. 
De eerste rit mondde reeds uit in een fiasco! Na eerder op een gewone fiets behoorlijke afstanden 
zonder problemen gefietst te hebben, moest ik nu na een paar kilometer ondanks aanmoediging van 
medefietsers al afhaken en huiswaarts zwoegen! Bij een rustpauze valt mijn oog op het achterwiel en 
zie dat dit tegen het frame aangedrukt zit! Wiel recht en vast gezet en zonder verdere problemen huis-
waarts gefietst. 
De volgende ritten met de B-groep leverden geen problemen meer op, waarna ik dan ook spoedig 
besloot me als lid aan te melden. Het werd een mooi seizoen met prachtige door kenners uitgestippelde 
tochten in het afwisselende Limburgse landschap en zelfs buiten de landsgrenzen, waarvan me de tocht 
door de Voerstreek wel het langste bij zal blijven, omdat ik geen enkele ervaring had met fietsen in 
heuvelachtig gebied. Het was een zware tocht voor mij, maar het gaf achteraf wel een voldaan gevoel. 
Dankzij fietsen met een club goed gemotiveerde mensen waarbij je tijdens zo'n tocht veel steun en 
kracht van elkaar ondervindt, waar je als eenling misschien al lang de moed had opgegeven!  
Bij de wekelijkse tochten zou er toch meer op elkaar gelet moeten worden. Na bochten wordt er vaak 
op de kop te snel opgetrokken, waardoor er achterin astronomische snelheden ontwikkeld moeten 
worden om weer aan te sluiten. Ook is het soms erg gezellig, waardoor er minder opgelet wordt en er 
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Verkeersregels worden in het algemeen goed nageleefd, iets waar 
ik eerder wel eens een steekje liet vallen. 
Als we op dezelfde voet verder gaan, hebben we nog een mooi seizoen voor de boeg, met een hopelijke 
uitbreiding van de ritten op de zondagmorgen. 
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 BESTUURSBERICHTEN 
                                                                                                                         
 
Besluitenlijst bestuursvergadering d.d. 30-05-1994: 
 
-De bijbestelde tenues zullen in week 22 worden geleverd. 
 
-De bestuursvergaderingen zullen voortaan middels een korte besluitenlijst in 't Binnenblaad worden 

aangegeven. 
 
-Het experiment met de Z-groep (B- en D-groep) op zondagmorgen is geslaagd en zal een vervolg 

krijgen. Voor 1994 zal de opkomst van de Z-groep niet voor het opkomstenklassement meetellen. 
 
-Hemelvaart 
Het bestuur is met de zeer vervelende situatie geconfronteerd dat de volgbus van Auto-Zuid na 

Hemelvaart beschadigd is teruggeleverd zonder verdere mededeling. Dit is natuurlijk geen fraai 
visitekaartje voor de vereniging. Een en ander kan de consequentie krijgen dat Auto-Zuid afhaakt. 
Alsdan zal bij alle verplaatsingsactiviteiten eigen vervoer ingezet dienen te worden . We zullen bij 
de deelnemers nogmaals naar de gang van zaken vragen. 

 
-De gezinsfietstocht wordt gepland op zondag 26 juni 1994. Opgave is mogelijk via de bijlage in 't 

Binnenblaad. 
 
-De jaarlijkse feestavond wordt gepland voor 20-08-1994. Ook hier hiervoor dient men zich op te 

geven middels het invullen van een aanmeldingsformulier uit 't Binnenblaad. De eigen bijdrage 
voor drank en spijzen zal f. 15,-- per persoon bedragen. 

 
-Na afloop van het seizoen zal nog een avondwandeling worden uitgezet. Nader informatie volgt te 

zijner tijd. 
 
-ledenmutaties: 
aanmelding: Margriet Straetemans (D-groep) 
afmelding: Cees Mols (B-groep) 


