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 BESTUURSBERICHTEN 
                                                                                                                         
 
 

 GEVRAAGD - GEVRAAGD - GEVRAAGD 
 
 
Met het oog op de komende jaarvergadering willen wij hier avast een beroep doen op alle 
geinteresseerden in een bestuursfunctie.  
Thans worden (alle) aken die onze vereniging aangaan slechts door drie personen behartigd en alle drie 
komen ook nog uit de geledingen van de A-groep. 
Het streven is nog steeds dat het bestuur voortkomt uit zowel de A-, B- en D-groep en derhalve doen 
we een klemmend beroep op leden uit de B- en D-groep om hun interesse te tonen voor een 
bestuursfunctie. 
Niet dat er bergen werk zijn te verzetten, doch het gezegde "vele handen nmaken licht werk" geldt ook 
hier. Bovendien wordt voorkomen dat steeds hetzelfde "kleine clubje" besluitenneemt, die toch voor 
ruim zestig leden gelden. 
We zouden daarom graag een bredere basis zien, opdat zaken die (gaan) spelen ook in debetreffende 
groep besproken kunnen worden. 
Uiteraard geld dat ook voor opmerkingen/suggesties uit die groep. 
 
Schroom derhalve niet en maak je belangstelling kenbaar. 
 
 
 FAMILIEBERICHT 
 
 
Ons A-lid Roger Houben is op 26 augustus j.l. in het huwelijk getreden met (thans) mevrou Houben-
Meuwissen. 
Wij wensen het jonge paar van harte geluk. 
Hopenlijk heeft Roger in 1995 nog tijd over om zijn hobby (?) te kunnen uitoefenen. 
 
 
 TEAMGEEST 
 
 
Wat een prima teamgeest woesndagavond, 31 augustus. Wim van Daal had zijn vierde lekke band aan 
de andere kant van de stuw. Zijn "helpers" hadden hun eigen resevebandjes al afgestaan en er zou dus 
niets meer mis mogen gaan. De meute vond het schijnbaar niet nodig om te wachten en fietste naar 
huis. 
Zo hoort het dus te gaan bij een wielervereniging. Dan lopen ze maar naar huis. 
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              GEDACHTEN VAN UW MEDE-FIETSER 
 
 
 Fietsen in Zeeland 
 Natuur, toerisme, uitgestrekt landschap en WIND ! 
 
 
"Zomer in Zeeland, een weg langs de duinrand, 
...", een passage uit een lied van Saskia en 
Serge vele jaren geleden. En nog langer gele-
den klonk de "eenzame fietser... alleen tegen de 
wind" van Boudewijn de Groot uit de radio. 
Deze zomer tijdens mijn vakantie in Zeeland 
heb ik kennis gemaakt met de weg langs de 
duinrand en de tegenwind. Deze twee factoren 
gecombineerd resulteert in of "ploegen" met 
amper 25 km/u tegen de wind in of ruim 40 
km/u met de wind in de rug. 
 
Tijdens de vakantie in Zeeland heb ik samen 
met mijn zwager een drietal tochten van plm 70 
km gereden. Vertrek en eindpunt van deze toc-
hten was een gehuurd vakantiehuisje in Port-
Zélande, het vakantiepark met "Zuid-europese 
alures", maar met nederlands weer. Het park 
ligt aan de Brouwersdam, die het grevelingen 
meer afsluit van de Noordzee. Rechtstreeks zijn 
er twee eilanden bereikbaar: richting zuiden 
Schouwen-duiveland en richting noorden 
Goeree-overflakkee. 
 
De weerman had in zijn voorspelling gesproken 
van windkracht 3 á 4, dus dat zou wel 
meevallen. Het parkoers in Zeeland is uitge-
sproken vlak en gezien de lage woondichtheid 
ongetwijfeld erg open. Er zijn weinig bossen in 
Zeeland. Een makkie dus! We hadden tochten 
gepland van plm 90 km, maar de praktijk was 
echter anders. Na zo'n 70 kilometer waren we 
de wind zo moe dat we snel de douches op-
zochten. Wind, wind, wind en nog eens wind. 
Al tijdens de  eerste tocht over Schouwen-
duiveland was de wind onze grote partner, en 
zo bleef het ook tijdens de tweede en derde 
tocht. Eigenlijk kan ik toch wel stellen dat wij 
limburgers niet weten wat windkracht 3 á 4 
eigenlijk voorstelt in Zeeland. De wind lijkt al-
tijd in het nadeel te waaien, links van voren, 
recht van voren, rechts van voren, slechts een 

enkele keer geniet je van de luxe om de wind 
echt in de rug te voelen. Maar de snelheid loopt 
dan snel op en al spoedig draait de weg: die 
verdomde wind weer op kop ! 
 
Opvallend zijn de vele van perfect asfalt 
voorziene fietspaden in Zeeland. Op Goeree 
liggen op de gelijknamige fietsroute zelfs spe-
ciaal aangelegde fietspaden door de duinen. Dit 
zijn dan ook gelijk de zwaarste trajecten. 
Draaien en keren, duin op en duin af. Af en toe 
is de fietsroute speciaal voor snelle fietsers 
omgeleid. Daar waar de toeristische fietsroute 
de centra van de grote plaatsen opzoekt, 
worden via de zo genaamde "Rappe Trappers" 
route de trimmers om de centra heen stuurt. 
 
Op Schouwen-duiveland werden de bordjes van 
de gelijknamige ANWB autoroute gevolgd. 
Deze tocht van plm 120 km hebben we in twee 
etappes verreden. Daar waar het westelijk deel 
van de route door de badplaatsen Renesse en 
Burgh-Haamstede loopt, volgt het oostelijke 
deel van de route veelal de ongerepte natuur. 
Duidelijk was dat het toeristisch hoogseizoen 
reeds achter de rug was: op enkele hardwerken-
de boeren na kruisten slechts weinigen ons pad. 
Schouwen-duiveland kent ook een speciaal 
fietspad dat het eiland in noord-zuid richting 
doorkruist, hetgeen voor ons een ideaal "mes" 
was in de ANWB route. 
 
Tijdens de tweede route hebben we de brou-
wersdam opgezocht voor een training wind-in 
rijden. Deze 5 km lange dam kent een door-
gaande weg, voor fietsers afgesloten, en twee 
parallel wegen, de westelijke route (zeezijde) 
en de oostelijk route (langs het grevelingen 
meer). We kozen voor de zeezijde tegen de 
wind in. Dat hebben we geweten. Ik weet nu 
tenminste wat windkracht 3 á 4 echt is. Verge-
lijk het met harde tot krachtige wind in onze 
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provincie, die wij slechts zelden ervaren. De s-
nelheidsteller loopt dan snel terug onder de 
dertig en lijkt evenredig met de afgelegde weg 
verder te zakken richting de twintig. Na 5 km 
"ploegen", waar de weg afdraait van de zee, 
stond mijn snelheidsmeter op 24 km/u! Een 
excuus kan ik gelukkig aanvoeren. We hadden 
toen al ruim 50 km in de wind gefietst. Zwak 
excuus, maar ja, het is een excuus. Aan de 
oostelijke zijde met de wind op de rug heb ik 
tot tweemaal toe geprobeerd een snelheid de 60 
km/u te halen. Helaas strandde ik beide keren 
op resp. 58 en 57 km/u. Bij deze snelheid is 
52x15 niet meer voldoende. 
 
Nu de vakantie tijd weer ten einde is rest mij 
nog een 9-tal fietstochten de "De Lekke Tube". 
Het seizoen loopt ten einde en het weer werkt 
niet echt mee. Het is nu 8.15 op zondag 4 
september. Eigenlijk hoor ik nu op de fiets 
richting Baarlo te zitten voor de "Grote Peel-
route", maar vanochtend regende het. Ik weet 
niet of er collega fietsers vertrokken zijn, want 
om 8.00 was het opgehouden met regenen. 
Misschien dat ik aansluit bij de Z-groep, die om 
9.00 uur vertrekt. Even afwachten of de lucht 
inderdaad de regen boven houdt? 
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Uw mede-fietser. 
FIETSEN IN DE VOGEZEN DE JURA 
 
Onze vacantiebestemming dit jaar ging naar Frankrijk, naar de plaats Montbeliard, deze ligt ter hoogte 
van Basel tussen de Vogezen en Jura in. We hadden ons laten vertellen dat het in deze twee gebieden 
mooi fietsen was. Vooral de aanwezigheid van vele bergen was aanleiding voor deze vacantieplaats. 
Onze eerste tocht die we 's avonds in elkaar hadden geprutst  ging naar de Jura en over de grens een 
stuk Zwitserland in. Startpunt was St. Hippolyte langs de rivier de Doubs.  
Het eerste gedeelte ging langs de rivier, zodat we een indruk kregen van het gebied waar we fietsten. 
Het was een bijzonder mooie omgeving en in het plaatsje St. Ursanne in Zwitserland hadden we een 
kleine pauze, een schitterend stadje. Hierna begon het echte klimwerk, onze eerste aanvaring met de 
bergen + 10 km lang tussen 6 en 10%. We vervolgden onze route en op de kaart stond een kleine maar 
verharde weg terug naar Frankrijk. De weg was in slechte staat van onderhoud en het was tevens een 
beklimming. Het materiaal had veel te verduren en het begon ook nog te regenen. We hadden al 
meerdere malen moeten schuilen maar dit was een avondregen, dus door-fietsen, met nog 12 km te 
fietsen in de afdaling naar St. Hippolyte. 
Door en door nat kwamen we bij de auto maar wel een ervaring rijker, de natuurlijke omgeving was 
prachtig en we hadden nog genoeg dagen om te fietsen. 
 
Onze tweede tocht hadden we uitgestippeld in de Vogezen, met als hoogtepunt de beklimming van de 
Grand Ballon, de hoogste berg van de Vogezen. 
De dag ervoor hadden we het gebied verkend om een eerste indruk te krijgen van de lengte en het 
stijgingspercentage van de beklimming. Het weer van die dag was zeer bewolkt en je kon de top van de 
berg door de mist en wolken niet zien. Het was er dan ook fris en geen fietser te bekennen. De lengte 
van de beklimming bedroeg ongeveer 14 km tussen de 6 a 10 % stijging. 
Rond 11 uur waren we op de parkeerplaats in het dorpje St. Amarin. Het was nog steeds bewolkt weer, 
en we wisten niet goed welke kleren we aan moesten. Tijdens de beklimming is het zweten en in de 
afdaling heb je kippevel op je armen. We volgden de route des Cretes, die leidde naar de Grand Ballon. 
Eerst moest de Col de Amic worden beklommen + 825 m hoog en van hieruit begon de beklimming 
van de Grand Ballon. De beklimming duurde ongeveer 1 uur en 15 minuten. In de haarspeld bochten 
van de weg naar de top lagen nog klinkers, die als wegdek fungeerden in de Eerste Wereldoorlog. 
Boven op de Grand Ballon met als top 1336 meter was het frisjes. Helemaal nat van het zweten en 
onder de indruk van de duur van de beklimming dronken en aten we iets en werden er foto's gemaakt 
voor de bevestiging later. In de afdaling van de Grand Ballon kwamen we langs schitterende 
panorama's en rotspartijen, met watervallen. In het dal kwamen we bij een meer uit, dat voorzien was 
van een restaurant met terras, een uitstekend rustpunt. 
Anne-Marie was nu een beetje bijgekomen want ze was bang, dat de beklimmingen te lang voor haar 
waren en dat ze afstappen moest, maar ze had haar eigen tempo bepaald en zo constant 39x26 gedraaid. 
De tocht werd voortgezet en liep langs een rivierbedding, toen op een gegeven moment in een dorpje 
een verkeersbordje stond met Col de Oderen. Die lag niet op onze route maar die wilde ik toch graag 
opgaan. Anne-Marie was niet zo enthousiast maar reed toch mee. De beklimming was 7 km lang a 8 %, 
een leuk bergje met schitterend natuurschoon om je heen. De top lag op een hoogte van 887 m. De zon 
was inmiddels gaan schijnen en het zweet vloeide langs het gezicht af "SCHITTEREND". In de 
afdaling bezochten we nog een leuk kapelletje met watervallen, om vervolgens terug te fietsen naar de 
auto via mooie fietspaden door de dalen. Bij de auto aangekomen werd besloten om morgen weer een 
route te fietsen in de Vogezen. Deze bergen die als paddestoelen uit de grond komen, hebben indruk ge-
maakt. 
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Onze derde route ging over het dak van de Vogezen. 
Het startpunt was in het dorpje Giromagny om 10.30 uur. De zon stond al hoog aan de hemel en het zou 
die dag warm worden. De eerste berg die we tegen kwamen op de route was de ballon de Servance. In 
een klein dorpje begon de beklimming met als voorloper een 5 km-lange valsplat-oplopende slechte 
weg. Met ernaast een mooie beek met snelstromend water. De weg werd steeds smaller maar was nog 
steeds verhard. Er kwam een wielrenner omlaag, die eens naar ons grijnsde. Toen we boven kwamen 
wisten we waarom. Het bleek een zware beklimming te zijn. Hij had hellingen van + 12 % en een 
lengte van 12 km. Om de km stonden er betonnen paaltjes naast de weg waarop het aantal kilometers 
naar de top op stond vermeld. Met nog 4 km te klimmen zei Anne-Marie: als dit nog even doorgaat stap 
ik af. Met nog enkel aanmoedigingen en de nodige wilskracht kwam ze boven, op een hoogte van 1215 
m. 
Hierna volgde een lange afdaling waar we regelmatig wielrenners tegenkwamen. In de afdaling reed 
Anne-Marie nog lek. Je kon niet snel afdalen, omdat er op de weg veel stenen lagen, die van de rotsen 
afvielen. De tocht ging langs verschillende dorpjes en mooie fietspaden. 
Onze tweede beklimming was de Ballon de Alsac. Dit is de eerste berg die opgenomen is in de Tour de 
France. 
 
We namen de zwaarste beklimming van de Noordzijde. Door de zon was het wegdek zo verhit dat de 
teer met de steentjes aan onze banden plakte. De beklimming duurde een dik uur met de nodige 
zweetdruppels kwamen we op de top met een hoogte van 1178 m. Anne-Marie stond op de top te trillen 
op de benen, ze moest hoog nodig een terras bezoeken. Op het terras werd het nodige gedronken en de 
tocht werd voortgezet in het gebied Department des Voges. 
Bij de auto aangekomen hadden we 85 km gefietst en de verzuring in de benen. 
Morgen (zaterdag) hadden we een rustdag ingepland, om te gaan kijken naar de Tour de France in de 
Jura bij Lac St. Point.  
 
Onze laatste fietstocht ging ook door de Vogezen. 's Morgens stond de zon al hoog aan de hemel, het 
zou die dag extreem warm worden, daarom besloten we om 's morgens direct 2 bergen te beklimmen, 
zodat we in de middaguren door de uitlopers van de Vogezen zouden fietsen. De eerste berg die we 
beklommen was de Hartmannwillerkopf 924 m hoog. Bovenop aangekomen stond er een monument 
van de Eerste Wereldoorlog, waar we kort gepauzeerd hebben. We hadden de bidon al bijna leeg, 
voordat we aan de afdaling begonnen. Alles was door en door nat van het zweet, dus je moest veel 
bijtanken. 
De volgende berg was de Hundsruck 748 m hoog, deze beklimming was erg zwaar. Het vele fietsen 
bergop en de brandende zon begon tijdens de beklimming parten te spelen. De benen protesteerden 
maar de laatste berg moest beklommen worden. Het laatste stuk + 1 km lang, ging steil omhoog 12 à 14 
%. Bovenop aangekomen was Anne-Marie totaal kapot. Het restaurant op de top deed wonderen. 
Hierna daalden we + 12 km af in een prachtige omgeving. De rest van de tocht ging over de voorlopers 
van de Vogezen-heuvels vergelijkbaar met de Slingerberg. Tijdens de rit moest het nodige worden 
gedronken en in elk klein dorpje werden de bidons gevuld i.v.m. de warmte. Op het laatste bergje blok-
keerde Anne-Marie's benen volledig. Ze zei, dat ze niet meer vooruit kwam en met de 39x28 kwam ze 
dat heuveltje ook nog op. We waren blij toen we bij de auto aankwamen, maar een geweldig voldaan 
gevoel houdt men aan dit gebied over. Ik kan dan ook iedereen, die van klimmen houdt, adviseren om 
eens in de Vogezen te gaan fietsen. Hij zal er vast en zeker geen spijt van krijgen en er zeker nog een 
keer terugkomen. 
 
 
        Rob Vrinzen 
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 KLEINE EN GROTE ERGERNISSEN 

 René Hamers 
                                                                                                                         
Voor de meeste Linnenaren zit de vakantie erop. Zo niet voor uw correspondent. Op 17 september a.s. 
vertrekt ondergetekende naar het zonnige Zakinthos (red. Griekenland), althans als de spanningen 
tussen de Grieken en de Albanesen niet verder oplopen. Nog nooit eerder ben ik zo toe aan vakantie als 
dit jaar. Ik zal u uitleggen waarom. Op de eerste plaats vertoont ook mijn "afgetrainde" lichaam de 
sporen van een intensief wielerseizoen. Niet alleen lag het gemiddelde tempo van de B-groep dit jaar 
aanzienlijk hoger dan de voorafgaande jaren, ook het aantal afgelegde kilometers is verdrievoudigd. 
Daarnaast hebben de tactische besprekingen na afloop van elke woensdagavondrit in café Evers, een 
zware wissel getrokken op mijn lichamelijke conditie. Dan laat ik hier voor het gemak de vele kleine en 
grote ergenissen (de maximum snelheid, de sfeer in de groep, het meerijden van de dames) nog buiten 
beschouwing. Het "moeten" werken tijdens de tropische juli maand was ook geen pretje. Op het 
moment dat mijn collegae op hun rug op het strand lagen, zat ik te zwoegen en zweten achter mijn 
PC'tje. Dit alles valt echter in het niet bij het ongemak dat mij en mijn echtgenote Simone onlangs is 
overkomen. Met een bevriend echtpaar uit Holland zijn wij onlangs gevieren naar Noord-Frankrijk 
afgereisd om een eventuele vakantiebestemming te verkennen. Donderdag 's ochtends heen, en 's 
avonds weer terug. Niets aan de hand, zo zult u zeggen. Mis! Om half negen in de avond begaven we 
ons, moe maar voldaan, huiswaarts. Even voorbij de grensplaats Rocroi hebben we een hapje gegeten. 
De manier waarom we in dat etablissement werden aangestaard door, met de barkruk vergroeide, 
stamgasten was reeds een voorbode van de daarop volgende ellende. Vlak voordat de zoveelste helling 
opdook liet de auto (de Nissan Micra van onze vrienden) het afweten. In "the middle of nowhere", 
midden in de nacht, hoegenaamd géén geld op zak en alleen Simone die een paar woordjes Frans 
spreekt. Gelukkig brandde bij een van de weinige huisjes aldaar licht. De Belgische wegenwacht was 
snel ter plaatse. De auto werd weggesleept en wij werden ondergebracht in een hotel in Philippeville. 
De volgende ochtend werd al gauw duidelijk dat de auto zeker niet die dag gerepareerd kon worden en 
dat we wellicht tot maandagavond zouden moeten wachten om met de gerepareerde auto huiswaarts te 
keren. Inmiddels moesten vanuit het hotel tal van afspraken voor de vrijdag worden afgezegd. Zo werkt 
een van onze vrienden als fysiotherapeute in het ziekenhuis. Op vrijdag zou de weekenddienst ingaan. 
Kortom, het was noodzakelijk dat we zo snel mogelijk in Nederland zouden komen. Daarom hebben 
we besloten de auto achter te laten en met het openbaar vervoer huiswaarts te keren. Na veel 
omzwervingen en volop genietend van de "gemakken" van het Belgische openbaar vervoer arriveerden 
we vrijdagavond omn half zeven in Linne. Om kwart voor zeven stond het reeds lang geleden geplande 
bezoek voor de deur (inclusief baby van zes weken). Na een korte nachtrust waren we zaterdag vroeg 
uit de veren; het bezoek wilde perse naar het Preuvenement in Maastricht. Diezelfde avond in draf naar 
het feest van de Lekke Tube alwaar we een onvergetelijke show kregen voorgeschoteld en een 
overvloed aan vette happen. 
Overigens was de feestavond wat mij betreft zéér geslaagd. Maandag met goede moed op de fiets naar 
het werk in Roermond. Oh ja de scholen zijn weer begonnen. Snorfietsen die met een bloedgang je de 
berm in rijden en groepjes puisterige tieners die met z'n drieën denken dat zij de volle breedte van het 
fietspad mogen benutten. Misschien kunt u nu begrijpen waarom ik dit jaar zo rijkhalsend uitzie naar de 
vakantie.  
 
Vier en erger je met mate,  
denk aan mij 
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VERANTWOORDING 

 Sjef Bok 
                                                                                                                         
 
Naar aanleiding van mijn ontslag als bestuurslid van de TWC Linne heb ik de behoefte om enige 
verantwoording af te leggen tegenover de leden cq. achterban. 
Dat mijn bestuurstaak van korte duur is geweest zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat ik 
deze taak te serieus heb opgepakt. 
Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. 
 
De aanleiding! 
Tijdens de bestuursvergadering werd besloten dat de "Z groep" op zondag bestaansrecht zou krijgen in 
de TWC. Op dat moment heb ik het voorstel gedaan om de indeling van de groepen A, B, D en Z zó te 
regelen dat ieder lid in de gelegenheid werd gesteld om twee keer in de week in clubverband te 
fietsen. Dit leek mij niet alleen een eerlijke verdeling maar ik was ook van mening dat elke groep 
daarmee zijn identiteit behield of terug kreeg. 
Verwacht werd dat dit wel enig commentaar zou opleveren van enkele leden die drie keer in de week 
in clubverband fietsen, maar ik dacht: "Wat is er nu makkelijker te verdedigen als gelijke rechten voor 
iedereen." 
Na enkele argumenten te hebben aangedragen was het bestuur unaniem van mening dat mijn voorstel 
zou worden uitgedragen als zijnde een beleidsbeslissing. 
 
Nu komt het! 
Wat eerlijk leek, werd door leden uitgelegd als discriminatie. 
Het briesje wat verwacht werd bleek stormkracht te hebben. 
Er werd een bijeenkomst gehouden met een aantal leden met de bedoeling om uit te leggen wat de 
aanleiding was om dit bestuursbesluit te nemen. 
Al snel bleek dat de meerderheid het niet eens was met dit beleid.  
Zoals het in een goede democratie behoort, hebben leden het recht om het niet eens te zijn met het 
beleid. Van de andere kant heeft het bestuurslid, die de verantwoording draagt voor dat stukje beleid, 
het recht om zijn beleid niet te herzien. Er rest hem echter dan maar een ding: Ontslag nemen.       
 
De leden van het bestuur en de leden van de werkgroep "Het binnen blaad", waar ik als bestuurslid 
vertegenwoordigd was, wil ik bij deze bedanken voor de prettige samenwerking. 
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                                                                                                                         ZUID-
LIMBURGTOCHT 
 TEST VOOR DE RONDE VAN DE KAPEL 
 Chris Ruyters 
                                                                                                                         
 
Zaterdag 6 augustus stond de jaarlijkse Zuid-Limburgtocht weer op het programma. Tijdens de 
woensdagavondrit voorafgaande aan de Zuid-Limburgtocht werd reeds op het Kerkplein overlegd wat 
te doen daar: 
A: het busje van "Zuid" niet beschikbaar zou zijn; 
B: door het ontbreken van het busje weiniger rantsoen meegenomen kon worden; 
C: de extreme hitte, als deze zou doorzetten tot zaterdag. 
Gezamenlijk werd afgesproken de tocht in te krimpen en in plaats van om acht uur om zeven uur te 
starten, dit gezien bovenstaande redenen. 
Zaterdagmorgen stonden 14 Lekke Tubers op het Kerkplein waaronder ditmaal geen gasten, zoals in 
voorgaande jaren wel het geval was, maar wel Annemarie Hannen, de levensgezellin van Rob Vrinzen. 
Dit is een primeur. Voor het eerst verschijnt er een dame aan de start van de Zuid-Limburgroute van de 
A-groep. Eerder fietste Desiree Hovens al eens mee in de Luik-Bastenaken-Luiktocht en tijdens de 
vierdaagse tocht met Hemelvaart. De 13 heren die verschenen waren: Rob Vrinzen, Jac Theunissen, 
Har Senssen, Wim  Peeters, Arnold Leenen, Martijn Houwen, de gebroeders Chris en Har Schuren en 
Wim en Jos van Daal, Charles Corbey, Harry Cuypers en ondergetekende.  
Onder een bewolkte hemel werd exact om 07.00 uur koers gezet richting Geulle. Er was bijna geen 
wind en mede daardoor voelde het erg klam/benauwd aan alhoewel de temperatuur maar bijna 20 
graden was. Tussen Meers en Elsloo krijgen we een klein oponthoud doordat Jac Theunissen leek reed. 
In Geulle waar de Slingerberg werd genomen breekt een spaak in het wiel van Arnold Leenen. een 
flinke slag in het wiel is het gevolg. Afgesproken werd om een nieuwe spaak te laten monteren bij een 
fietsenmaker in Meerssen. Hierdoor moest enigszins de route veranderd worden (voor Wim van Daal 
geen probleem). De verandering van route resulteerde er in dat de Kruisberg deze keer eens afgedaald 
kon worden (heerlijk). Voor de meesten was dit de eerste afdaling van de Kruisberg. Nadat de spaak 
vernieuwd is wordt er verder koers gezet naar Geulhem (Geulhemmerberg), Berg en Terblijt, Vilt, 
Valkenburg (Cauberg). Tijdens de klim van de Cauberg breekt een spaak in het wiel van Wim van Daal 
zijn achterwiel. Hij kan met behulp van een spaakspanner het wiel zodanig corrigeren, dat er verder 
gefietst kan worden. 
Vanuit Sibbe gaat de tocht verder richting Gulpen (gelijknamige berg) Wittem (helling Wittemmerweg) 
en Eys (helling Eyserberg). Er zijn 75 kilometer afgelegd als we in Trintelen arriveren en aldaar ergens 
een pauze te houden. Bij een fraai vakwerkboerderij met binnenplaats alwaar een groot terras is 
geïnstalleerd knijpen we de remmen dicht. Nadat iedereen zijn favoriete drankje heeft genuttigd 
(eigenlijk alleen thuis mogelijk als er niet gefietst hoeft te worden). bestijgen we de stalen rossen weer 
waar er gelijk aan een afdaling kunnen beginnen, voordat de "Fromberg" op het programma staat. Tot 
nu toe heeft niemand problemen gehad bij het klimmen en ook niet op het vlakke omdat er niet op het 
scherp van de snede werd gefietst (en dit zou zo blijven). 
Via Ransdaal, Termaar, Klimmen, Hulsberg, doemt Valkenburg weer op (helling Bosstraat) verder naar 
Schimmert (Grijze Grubben), Schinnen, Oirsbeek, Etzenrade.  
Bij Schinveld wordt nog goedkoop water getankt (tankinhoud erg beperkt door ontbreken van 
volgbusje). Het laatste stuk van de route voert van Schinveld (neutrale weg) naar Koningsbosch en  
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Montfort terug. 
Terugkijkend op de tocht kan ik in het kort samenvatten dat: 
- we een goede routeprogrammeur hebben (Wim van Daal); 
-we op tijd terug waren, zoals Wim van Daal beloofd had; 
-Iedereen de tocht zonder problemen volbracht heeft; 
-we een mooie hobby beoefenen; 
-Annemarie Hannen welkom is bij de A-groep (als de geruchten waar zijn); 
-ik het volgend jaar weer van de partij zal zijn; 
-ik nu echt moet gaan stoppen; 
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RONDE VAN DE KAPEL 1994 

 Roger Meels 
                                                                                                                         
Na de "Doppelsieg" van ons tweeën tijdens de Ronde van de Kapel van 1993, waarbij vooral de 
leuke sfeer en de ballonvaart nog in onze gedachten waren blijven hangen, waren wij nogal 
benieuwd hoe het dit jaar ging verlopen. 
 
De startmogelijkheden waren dit jaar vergroot, omdat er een sponsor op de Kapel bereid was 
gevonden om een team te sponsoren tijdens de ploegenrit, de hoofdschotel van het programma. 
Persoonlijk had ik me met de sponsorzoektocht (uiteindelijk rijwielhandel Harrie Slangen) 
beziggehouden, terwijl Harrie Cuypers het contracteren van de Lekke Tube renners voor zijn 
rekening nam. 
 
Ondanks dat ik gedurende de laatste weken wat meer sprintjes getrokken had dan gewoonlijk om 
dat speciale ritme te krijgen, voelde ik me op de dag voor de "Kapel" allesbehalve van denderend. 
Terwijl de Lekke Tube de Zuidlimburg rondrit af aan het leggen was, reed ik zuchtend een 
trainingsrondje, binnenblad, pap in de benen, opgeblazen gevoel. Ik was echt blij weer thuis te zijn, 
snel de wc op, aan de dunne, letterlijk en figuurlijk shit. 
 
Op de "grote" dag zelf stapten we ook nog even de fiets op om de benen los te gooien, zoals dat in 
wielertermen heet. Ik had het grootste geluk van de wereld dat er pal achter de kerk van St-
Odiliënberg het plaatselijke café al open was, snel de pot op, een hoop gehannes met de integrale 
helpen aan de fietsbroek. 
 
Op de Kapel aangekomen was het al gezellig druk, gelukkig kwam de zon door, dat deed me wel 
goed. Désirée mocht het eerste aan de bak. Dit jaar waren er helaas maar 5 dames, dus ze zat al 
meteen in de kopgroep. 
Na twee rondjes hadden al twee dames moeten passen, zodat het tussen de drie overgebleven dames 
op kop ging. Désirée had duidelijk last van wat onsportief gedrag van de overige dames, ze waren 
met geen paard op kop te krijgen. Konden ze niet beter, of.... 
De jury in de bus aan de streep werd op bourgondische wijze verzorgt door het organisatie-comité 
en hierdoor hadden sommigen van hen last van wat concentratieverlies. Vooral de bediener van de 
rondeborden bleek de hele dag niet bijster goed bij de les. Hierdoor deed zich de situatie voor dat 
Désirée een ronde te vroeg afsprintte. In de "volgende" laatste ronde kwam het weer op een sprint 
aan, helaas moest Désirée ditmaal genoegen nemen met de tweede plek. Al met al was ze niet 
ongelukkig, tweede, de prijs voor de meeste stijdlust en een voldaan gevoel. 
 
Toen waren de individuele renners aan de beurt. Ondanks de Zuidlimburg rondrit van gisteren 
hadden Harrie en Chris Schuren, Martijn Houwen en Harrie Cuypers besloten naast de ploegenrit 
ook te starten in de individuele koers. Dus met zijn vijven in het deelnemersveld van zo'n 25 man 
gingen we er vandoor na het startschot. Al gauw viel de overmacht van de Lekke Tubers op. Om 
beurten werd er gedemarreerd, viel er professioneel menig gat en er werd driftig en zeer doel-
treffend afgestopt.  
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Nadat Chris werd teruggepakt ging Harrie Schuren er weer van tussen, net even voor halfkoers. De 
concurrentie spoorde ook ons aan er achter te rijden, maar dat bleek op dat moment vergeefs. "Die 
komt toch wel terug" werd er op zijn Roermonds geroepen. "Dan zul je hem toch zelf moeten gaan 
halen" was mijn antwoord wat droogjes. Harrie Schuren zijn vlucht werd door ons vieren erachter 
geheel afgeschermd. Af en toe vond er een stuiptrekking van de concurrentie plaats, maar Harrie 
zijn voorsprong liep gestadig op. Soms was hij de hoek al om toen we met de groep het rechte eind 
opdraaiden. Op dat moment zag ik de prolongatie van de zege van vorig jaar wat donker in. Om nu 
aan kop van het peloton te gaan sleuren en de rest terug te brengen is natuurlijk zeer onverant-
woord, dat is tevens pure broedermoord. Dan maar demarreren dacht ik, en goed opletten of er 
niemand mee gaat, want dan moet ik de benen stil houden. Hups, op volle kracht links van de weg 
er tussen uit met de ketting op de 14, even een reactie, maar toen viel het weer daarachter stil en 
hadden Martijn, Chris en Harrie Cuypers het peloton weer onder controle. Toen was het dus zaak 
om het gat naar Harrie te dichten, wat zeker niet meeviel. Harrie stond niet stil, en ik had mezelf 
toch even op de adem getrapt met die jump. Even bekroop mij zelfs het "Johan Museeuw gevoel" 
uit de recente Parijs-Roubaix, toen ik op 100 meter van Harrie's achterwiel bleef hangen. Onder-
steund door de aanmoedigingen van het publiek kwam ik net voor het ingaan van de laatste drie 
rondes toch op zijn wiel. Poe-poe, even uitblazen en een slokje nemen. Gezamenlijk reden we door 
en toen werd het sprinten voor de overwinning. Harrie had niet al te groot staan en mogelijk dat ik 
hem even verraste door vlak voor de laatste bocht op de 13 vol aan te gaan. In de laatste klim naar 
de streep voelde ik bijna nog wat kramp opkomen, maar onder mijn armen was zijn voorwiel niet 
meer te zien. De handjes konden omhoog, al was ik er zelf nog niet helemaal zeker van of dit nu 
wel echt het laatste rondje was, het rondebord stond nog op 1. Harrie werd tweede, werd terecht 
beloont met de prijs voor de meeste strijdlust, en Harrie Cuypers (3e), Martijn (4e) en Chris (7e) 
maakten het succes compleet door de sprint van het peloton te winnen op zo'n seconde of twintig a 
dertig. Persoonlijk was ik best in mijn nopjes, al had het dit jaar meer inspanning geëist dan vorig 
jaar. Ook de ploeg had echt voortreffelijk gereden, wat een overmacht met 5 man bij de eerste 7, dat 
beloofde nog wat goeds als straks de ploegenkoers van start gaat, ging toen door mijn hoofd. Ik 
besloot de ballonvaart aan Harrie af te geven, ik had dat vorig jaar trouwens al een keer 
meegemaakt. Nadat de Rondemissen hun werk voortreffelijk gedaan hadden volgde de rondrit met 
beker en bloemen in een Chevrolet Corvette Cabrio, toevallig mijn favoriete auto. Volgens de 
chauffeur was-ie te koop voor 90 mille, pas drie jaar oud. Nog maar even sparen helaas, met de 
inhoud van de gewonnen enveloppen zou ik niet eens de tank halfvol  
krijgen. 
Zo, nu was het zaak de voorbereidingen te treffen voor de ploegenrit, over een half uur moesten we 
weer aan de bak. Paul Hannen en Rob Vrinzen zouden het team komen versterken, van Frits van der 
Leek, de achtste man en tevens wegkapitein, was op dat moment nog geen teken van leven 
vernomen. Dan maar met z'n zevenen. Sponsor Harrie Slangen had ons allemaal van keurige truitjes 
voorzien. De groep renners was ook wat groter dan met de individuele rit, toch zeker een 45 
vertrekkers. Trouwe supporter Charles Corbeij was er ook en Pa en Ma Cuypers, zeer druk met het 
soigneren, gaven hun laatste aanwijzingen. "Die van Parkzicht" moesten we vooral in de gaten 
houden. Vlak voor de start kwam ik Désirée nog tegen. Omdat ik het rugnummer van Frits nog in 
mijn achterzak had riep ik haar toe snel op de fiets te springen en naar de start te komen. Bij de start 
stond iedereen al opgelijnd. Op het moment dat ik bij Désirée de derde veiligheidsspeld dichtklikte 
ging het startschot, we moesten vanuit laatste positie starten.  
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stuk en aan kop werd stevig gebuffeld. Persoonlijk ben ik nogal een beetje allergisch als ik van die 
mannen zie met carbon frames, Shamal wielen en van de smalle bruine blinkende beentjes, maar 
met een paar zuivere stuurmaneuvres die Jos Verstappen niet zouden misstaan (het zogenaamde 
"uitremmen") bereikte ik na twee rondjes de voorste regionen. Dat kwam op de nodige 
scheldpartijen te staan bij de andere ploegen, die dachten zeker dat het een plezierritje was ("Dat is 
de letste kear dats tu binnedoor kums !!"). Het door mij gehanteerde principe was Fietsen en niet 
Zeuren. De Lekke Tubers waren er in geslaagd om ook wat meer op te schuiven na de zeer snelle 
startfase. Rob en Paul lieten voorin ook hun neus zien, zij waren nog "fris". Vooraan was het een 
spervuur van demarages. De lekke Tubers vonden eigenlijk allemaal dat wel hard genoeg ging op 
dat moment en beperkten zich tot vooraan meerijden, counteren en een beetje temporiseren. "Jullie 
moeten ook koersen" wendde zich iemand tot Rob Vrinzen, waarop Rob hem gerust stelde "Wacht 
maar hoor, wij koersen straks wel". 
 
Als snel kreeg ik door dat ene Joep van "Parkzicht" wel erg gebrand was op de overwinning. Zijn 
manier van fietsen was helaas voor hem niet altijd even doordacht, je kon namelijk precies 
inschatten wanneer hij zou proberen te springen, zodat de tegenreactie altijd op tijd kwam. Op een 
bepaald moment, ik denk na zo'n drie kwart van de rit, lag ik plots met Joep alleen op kop. Ik had al 
gemerkt dat ik ook hem niet zomaar kon lossen, dat moest toch met wat geweld gepaard gaan. Ik 
was niet zeker van mijn zaak om nu al alle pijlen te verschieten en besloot niet stevig over te nemen 
en op versterking te wachten. Gelukkig was het Harrie Schuren die als eerste aansluiting kreeg. Het 
peloton zat er steeds kort achter, nooit meer dan 100 meter. Toch slaagde de intussen vijf man 
sterke kopgroep erin om weg te blijven. Ik hoopte ondertussen dat de mannen in het peloton goed 
door hadden dat hun positie ontzettend belangrijk was, want de derde van de ploeg kon zorgen voor 
de overwinning in het ploegen klassement. 
 
Na wat (schijn)demarages van mijn kant, de batterijen waren toch langzaam leeg aan het raken, was 
het uiteindelijk onze Joep die bij het ingaan van de laatste ronde de beslissende demarage plaatste. 
Ik zag dat Harrie hem met gemak kon counteren, zelf liet ik ze op dat moment gaan en ik ging 
mezelf opmaken om de derde plek te veilig te stellen teneinde ook de ploegenprijs te pakken. Met 
de ronde-aangeving was het wederom wat rommelig, maar gelukkig had Harrie goed opgelet. Ik 
kon goed zien hoe hij in de sprint Joep achter zich kon houden en de eerste plek opeiste, "alweer 
een ballonvaart" dacht Harrie. Zelf sprintte ik naar de derde plek. Omdat het rondebord nog 1 ronde 
aangaf, besloten zowel Harrie, die Joep en ikzelf om nog maar een ronde vol door te rijden, je kon 
immers nooit weten, het was allemaal wat verwarrend, dat wel, maar de volgorde was een ronde 
later niet meer veranderd. De andere Lekke Tubers leverden ook een puike prestatie. Chris Schuren, 
Harrie Cuypers en Rob Vrinzen reden door hun respectievelijke 6e, 7e en 8e plek de ploeg naar de 
eerste plek van het ploegenklassement, bravo jongens ! Ook Paul Hannen voltooide de wedstrijd, 
alleen weet ik niet op welke plek. Désirée reed tijdens deze rit de winnares van de Dameskoers naar 
huis. Zij waren beide als enige dames gestart, iets wat Désirée zeker tot tevredenheid stemde. 
 
Meneer en mevrouw Slangen vonden het ook allemaal prachtig en genoten met volle teugen. De 
wisseltrofee moest en zou bij hun in de etalage komen, en het volgende jaar moesten we het zeker 
nog maar eens keer over doen. 
Op het terras (bij café Parkzicht) werd het koersverloop nog eens uitgebreid geanalyseerd en 
werden de dorstige kelen op hun wenken bediend, dat ging er wel in. Helaas moesten Désirée  
 
                                                                                                                        
 
en ik er vanwege een andere afspraak er na één al pilsje vandoor, de sfeer dat er vanzelfsprekend 



 

 
                                 1                                 

goed in. 
 
Toen ik 's avonds in bed lag ging het koersverloop nog eens door mijn hoofd. De ploeg had een 
fantastisch blok gevormd en die makkers van Banesto en Festina hadden geen schijn van kans, 
zeker niet toen we in de Alpencols zaten. De aankomst op de col van Hors Categorie was echt het 
einde. Indurain maar proberen en maar niet weg komen, en dan pats erover en alleen aankomen, dat 
is en blijft het mooiste.  
Hei, wat is dat, de bel voor de laatste ronde ? "Sjteis toe neet op, dalik kums toe te laat op dien 
werk....!" hoor ik als een echo in de verte. Verdorie, het is weer maandag, kwart voor zeven, 
opstaan...... 
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LIMBURGSE B-D RONDRIT 

 Sjef Bok 
                                                                                                                        
 

Zondag 17 juli 1994 
 
Deze keer wil ik het eens een keer niet over de route hebben want die is al vele malen omschreven 
en geprezen. 
Laten wij eens een keer kijken hoe het nou precies zit met de taakverdeling voor zo 'n fietstocht, 
binnen een groepje van acht personen. 
Wim van Daal 
De voorbereiding van zo 'n tocht begint al in het stadium van het overzicht maken. Wim van Daal 
weet dan als geen ander wanneer die tocht plaatsvindt bovendien vraagt hij al een week van tevoren 
wie er meegaat en wie met de auto wil rijden. Pas als deze voorbereidingen zijn gedaan, kan met de 
tocht worden begonnen. 
Er was afgesproken dat Wim en Har van de Venne met de auto zouden komen. Wim zorgde dat de 
aanhanger meegenomen kon worden, want ook dit moet je al een dag eerder geregeld hebben. 
Tijdens de tocht verzorgt Wim voortreffelijk de route aanduiding en vooral als je in de B-groep elke 
week verkeert rijd, is het een verademing als zo iemand als Wim mee fietst. 
Har van de Venne 
Het leek wel of hij speciaal voor ons zijn BMW had gepoetst (alleen kenners weten dat die er altijd 
zo uitziet). 
Na het gezamenlijk opladen van de fietsen op de aanhanger reden wij comfortabel naar Heerlen. Er 
was afgesproken dat wij in de buurt van het ziekenhuis de auto zouden parkeren. 
Op de ene plaats waren parkeermeters geplaatst en op de andere plaats vond Har zijn auto niet 
bepaald veilig staan. Hij kwam al gauw op het idee om bij de portier van het ziekenhuis te vragen, 
of wij op het bewaakt terrein mochten staan. 
Niet iedereen zal weten dat Har, naast zijn vak als loodgieter, ook nog gediplomeerd bewaker is. 
Dit keer kwam dat goed van pas, want toen hij de portier zag zitten zei hij : "Die ken ik". En jawel 
hoor, de slagboom ging open en wij hadden een prachtige plaats voor de auto's en de aanhanger. 
Mia Wessels, Mia Janssen en Anne-Marie Hannen. 
Ja opletten! Anne-Marie Hannen en waag het niet om Anne-Marie Vrinzen te zeggen want dan 
reageert zij HEFTIG. 
Anne-Marie liet deze tocht duidelijk zien waarom zij zo'n goede tijdrit had gereden. Van Mia 
Janssen zou je kunnen zeggen dat het de meest bescheiden wielrenster van Limburg is met de 
kwaliteiten van Pantani. Geweldig hoe soepel zij in de steilste stukken kan aanzetten.  
Mia Wessels fietst met de stijl van Indurain, makkelijk volgend in de bergen en toonaangevend op 
het vlakke. (Deze superlatieven kan ik schrijven omdat ik het deze tocht vanuit de achterhoede heb 
kunnen/moeten bekijken). 
Wil Bevers 
Wil heeft bijna de hele route het tempo aangegeven hetgeen een A-rijder waardig is. Perfect voelde 
hij aan of het te hard of te zacht ging. Als enige kon hij de drie dames volgen op de beklimmingen 
van de Fromberg en weet ik veel hoe ze allemaal heten. 
Erik Vrinzen 
Erik is bezig met een come back op fietsgebied. Na zijn studie en verhuizing heeft hij eindelijk  
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wat tijd gekregen om wat meer te fietsen. Duidelijk is er vooruitgang te bespeuren getuige ook zijn 
eerste plaats in de Jan Evers prestatie prijs. Weliswaar op zijn tanden bijtend heeft hij er voor 
gezorgd dat hij goed met de groep mee kon. 
Erik is een van de stuwende leden van de fietsclub.  
Bijvoorbeeld: Tijdens de rustpauze bij het "drielandenpunt", zorgde hij dat iemand een stukje zou 
schrijven over deze fietstocht. 
Sjef Bok 
Ik kreeg de taak dit stukje te schrijven.  
 
Resumé 
Al deze kleine en soms onzichtbare dingen zijn juist datgene wat zo belangrijk is in een vereniging. 
Iets doen voor het algemeen belang en niet alleen maar mee fietsen. Ook al is dat laatste ook van 
algemeen belang. 
Ga voor jezelf na of je tevreden mag zijn over datgene wat je de laatste tijd voor het algemeen hebt 
betekend. Ga geen jaren zitten teren op wat je ooit hebt gedaan. Als je tot de conclusie komt dat je 
de laatste twee jaar alleen maar hebt meegefietst, dan wordt het de hoogste tijd om je eens een keer 
vrijwillig ergens voor te melden. Ben je bijvoorbeeld al een keer aan de beurt geweest om een 
stukje te schrijven in dit blad ? SAMEN vorm je namelijk een VERENIGING.  
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 VOOR DE LIEFHEBBER 

 Wim van Daal 
                                                                                                                         

'Klassieker' Linne-Rheindahlen-Linne 
 
Op zondag 16 oktober a.s. organiseert de wielerclub van Mönchengladbach weer hun jaarlijkse 
fietstocht. Reeds diverse jaren hebben ik deelgenomen aan deze tocht die ik heb kunnen voltooien 
met hulp van vele mede-fietsers. Ook dit jaar staat deze tocht weer op mijn programma en ben ik op 
zoek naar leden die mij af en toe uit de wind willen zetten en de vele heuveltjes op willen duwen. Ik 
ben daarom op zoek naar doordouwers (M/V) die na afloop van een zwaar seizoen nog willen 
genieten van een schitterende, herfstachtige grenslandomgeving. De lengte van de tocht vanuit 
Linne is plm 125 km met een grote pauze in Rheindahlen na plm 80 km. De startvlag valt om 7.30 
uur op het plein bij café Evers. Voel je je geroepen om mij die dag te ondersteunen, geef je dan 
even op. Let op: Maximaal 50 deelnemers zijn toegelaten! Uiterlijke inschrijfdatum: zondag 2 
oktober. 
 

Mountainbiketocht "De Lekke Tube" 
 
Reeds vele jaren is er sprake van een gezamelijke mountainbike tocht voor de active mountain-
bikers van onze club. Dit jaar lijkt het er toch van te komen. Op zaterdag 5 november wordt bij 
voldoende deelname een toertocht georganiseerd. Het vertreksein valt om 8.00 bij café Evers voor 
een plm 80 km lange tocht door de Effelder wald, Meinweg, Elmpter wald en Diergardtscher wald. 
De tocht voert voornamenlijk over (bos)paden waarbij het parkoers glooiend is, maar zeker niet van 
het zware kaliber is. 'Samen uit, samen thuis' is ook van deze tocht het motto. Ook hier geldt een 
maximum van 50 deelnemers. Uiterlijke inschrijfdatum: zondag 16 oktober. 
 
 
Wil je deelnemen aan (één van) bovenstaande tochten, dan kan je je opgeven bij het vertrek van de 
resterende tochten van de club of telefonisch bij: 
 
Wim van Daal, tel. 04750-19879. 
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 OPKOMSTENKLASSEMENT A-GROEP 

 Wim van Daal 
                                                                                                                         
Er zijn enkele misverstanden omtrent het al of niet meetellen van tochten voor het opkomsten-
klassement van de A-groep rondom de 'grote' tochten. Begin van dit seizoen werd de Z-groep in het 
leven geroepen. Om iedereen de mogelijkheid te bieden te proeven van de sfeer en 'mindere' 
snelheid van deze groep werd voor de A-leden de volgende regeling getroffen: 
 
-Als een A-lid deelneemt aan een tocht van de Z-groep, dan wordt dit geregistreerd als deelname 

aan de tocht van de A-groep die op dezelfde dag verreden wordt. 
 
Dezelfde regeling geldt al enige jaren voor de woensdag, waarbij de A-leden kunnen deelnemen 
aan tochten van de B-groep. 
 
Bovenstaande regling houdt tevens in dat deze niet geldt voor de 'grote' tochten, die van een ander 
kaliber zijn dan de standaard tochten van de A-groep en op de zaterdag verreden worden. In de 
praktijk betekent dit dat de opkomst van A-leden bij de Z-groep niet mee werden geteld in de 
volgende weekends: 
 
-Kleine l-b-l tocht (7 mei). 
-Kleine kempenroute (4 juni/11 juni). 
-Deze tocht is uiteindelijk afgelast, zodat geen enkele opkomst geregistreerd werd. 
-Grote eifel rondrit (9 juli). 
Deze tocht is vanwege geringe deelname omgezet in een tocht door Zuid-Limburg, die als 

vervangende tocht mee telt voor het klassement. 
-Zuid-limburg route (6 augustus). 
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Naam: Wim van Daal 
Geboorteplaats: Linne 
Leeftijd: 36 
Lengte: 1.89 
Gewicht: 104 kg 
Schoenmaat: 44 
Burgerlijke staat: Gehuwd. 
Opleiding: HTS Chemie, diverse automatiseringsopleidingen. 
Beroep: "Pakket technisch specialist" (Functie-benaming is afhankelijk van de vraag op de 
automatiserings markt). 
Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen: Zou wel enkele kilo's lichter willen zijn. 
Opvoeding: Ik was zelden een lastige jongen, dus dat zal een relatief gemakkelijke klus zijn 
geweest. 
Ochtendhumeur: Geen last van, de ochtend is het mooiste deel van de dag. 
Vereniging: TWC De Lekke Tube 
Wordt jou sport serieus genomen: Ja. 
Andere sporten: Vindt vele sporten leuk ..... om naar te kijken! Als het maar niet vriendschappelijk 
is. 
Leukste sport naast fietsen: Voetbal, maar niet meer zo fanatiek als vroeger. 
Minst leuke: Schermen, Paardrennen. 
Sportief hoogtepunt: Winnaar nationaal en internationaal kampioenschap wielrennen in de Weerd 
(1972). 
Dieptepunt: Nederlaag met de 'Sahara Boys' tegen 'Dynamo stofruiters' in het international 
voetbaltournooi van de Weerd (1975) met 10-11 na verlenging. 
Favoriete sporter: Woutje van de Berg, wie kent hem niet? Woutje nam uit liefde voor de 
wielersport jarenlang als prof deel aan de nederlandse wielercriteria ondanks dat hij slechts enkele 
ronden kon volgen. Maar hij bleef volhouden! 
Favoriete sportster: Ellen van Langen, wiens gezicht de pijnen van haar inspanningen zo 
schitterend weergeeft. 
Sportieve concurenten: Zo lang het vlak blijft zie ik iedereen als concurent, maar bergop ben ik 
een klasse apart! 
Beste sportjournalist: Mart Smeets, valt op naast Jean Nelissen. 
Slechtste: Jean Nelissen, die regelmatig de nodige onzin uitkraamt en daarmee Mart Smeets zo 
goed maakt! 
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Doping: Wat ik in mijn bidon heb dit seizoen? Er doen geruchten de ronde dat het een EPO-extract 
is! Laat ik iedereen uit de droom helpen: het is één bidon met water en één bidon met 
EXTRAN/GATORATE/ISOSTAR. Maar neem van mij als chemicus aan dat de juiste samen-
stelling van groot belang is voor een optimale prestatie. 
Hobby's: Gezin, fietsen, tuin, Computer. 
'Huisdieren': Mijn dochtertje Tessa, die thuis geen moment van mijn zijde wijkt. 
Lievelingsgerecht: Macaroni/Bami. 
Drank: Af en toe maar met mate bier en rum (cola). 
Kleur: Zilver (zie medailles opkomstenklassement door de jaren heen!) 
TV-programma: Studio sport, Married with Children, Rosanne en andere korte commedies. 
Radio: Wakker op weg (donderdagmorgen van 5-7 uur), een interessant en informatief programma 
voor weggebruikers/reizigers. 
Lievelingsmuziek: Schlager en heimat muziek. 
Laatst gekochte CD: BZN - Sweet dreams. 
Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: Ik kijk alleen in de spiegel voor de hoogst 
noodzakelijke dingen, laat staan dansen voor de spiegel. 
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: Niet doen, komt alleen maar 
narigheid van. 
Favoriete films: Humoristische films en lange krimi's (Columbo, Tatort). 
Acteur: Louis de Funes, Peter Falk. 
Actrice: Goldie Hawn. 
Vakantieland: Oostenrijk, zomer en winter. 
Romantisch: Op z'n tijd. 
Beste karaktereigenschap: Bemiddelend. 
Slechtste: Ongeduldig. 
Bang voor: Het noodlot. 
Ligt wakker van: Als ik lig, dan slaap ik. Vaak tot ergernis van Helmie. 
Droomt vaak van: Als ik weet wat ik gedroomd heb dan is die droom slecht afgelopen.... en ben ik 
wakker geschrokken! 
Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: Dat werken vaak gepaard gaat met 'politieke' 
spelletjes waardoor je vaak nodeloos lang over eenvoudige dingen doet. Binnen de club over de 
geringe betrokkenheid van de leden bij allerlei aktiviteiten. 
Maakt zich ontzettend kwaad over: Ik, ontzettend kwaad..., ik zou het niet weten. 
Hekel aan: Schoenen met veters, rode kool, doelloos winkelen en extreem warm weer. 
Heeft respect voor: Mensen die niet alleen praten, maar ook doen. 
Wie kan je niet uitstaan: Hou ik liever voor me zelf, je moet niet ALTIJD zeggen wat je denkt, 
daar komt alleen narigheid van. 
Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen: Mijn jeugd, die ging zo snel 
voorbij. 
Welke zeker niet: Prakticum organische chemie, waarbij collega studenten zonder na te denken 
met giftige stoffen werkten buiten de 'zuurkast' (afgescheiden ruimte waarvan de lucht constant 
gezuiverd wordt) en als hoogtepunt de ontploffing van mijn eigen opstelling (voor de chemici onder 
ons een reactie van benzeen en Broom met IJzer als katalisator). Gelukkig is het allemaal goed 
afgelopen. 
Grootste fout in je leven: Ach, ik heb vele beslissingen genomen in mijn leven waarvan ik enkele 
achteraf heb berouwd. Maar achteraf weet je zoveel meer. Valt me trouwens het volgende gezegde 
in dat ik enkele jaren geleden kreeg voorgehouden: 
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Beter iemand die altijd beslist 
en er soms wel eens eentje mist 
dan iemand die het niet weet 
en de vraag vervolgens vergeet! 
Ooit een prijs gewonnen: Ongeveer 2 jaar geleden won ik f 500,- in de staatsloterij. Dat geld heb 
ik inmiddels weer verspeeld en statistisch gezien win ik dus de eerste 20 jaar niet meer. Toch blijf 
ik spelen. 
Kunst: Heeft niet mijn interesse. 
Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij: Wordt het paars, of 
niet, of juist weer wel! 
Wereldnieuws: Rwanda, het blijft ongelooflijk waar! 
Tijdschriften: Intermediar, Automatiseringsgids, Computable, Fiets en heel soms Story (Mona), 
Libelle (Libelle helpt). 
Laatst gelezen boek: Nijntje in de speeltuin! (gisteravond nog). 
Welk boek las je in een ruk uit: Het zwaard van Damocles, dat was voor mijn HAVO eindexamen 
en moest onder tijdsdruk snel gelezen worden. Maar het boek boeide me zo dat ik maar bleef lezen. 
Moet heel erg lachen om: Korte disney tekenfilms (Woody Woodpecker, Roadrunner, Bugs 
bunny, etc) 
Wanneer heb je voor het laatst gehuild: Kan ik me niet herinneren. 
Politiek: Ik blijf lekker op de tribune zitten om af en toe mee te genieten van het gebekvecht over 
wat iemand zegt, meent, zegt te menen of meent te zeggen. 
Milieubewust: Langzamerhand besef ik dat het toch wel echt nodig is. 
Je bent één dag de baas van Nederland. Wat zou je als eerste veranderen: Invoering van een 4-
daagse werkweek en een voor werknemers verplichte invulling van deze dagen door werkelozen. 
Maar of dat in één dag zo lukken? 
Waar raak je opgewonden van: een glooiend, heuvelachtig landschap! 
Veilig vrijen: Dit onderwerp kan vervallen, want wie dit heden ten dage niet doet speelt roulette 
met als inzet zijn leven. 
Ik heb me voorgenomen om: in mijn vakantie eens lekker niets te doen. Naschrift: Is (dus) niets 
van uit gekomen! 
Haalt de neus op voor: Korruptie en omkoperij. 
Soms denk ik: Hard werken is precies hetzelfde als plassen in je donker blauwe broek: het geeft 
een heerlijk warm gevoel en niemand ziet het. N.b. Kan mijn baas 't binnenblaad voor deze keer 
ook ontvangen? 
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ONZE ONTMOETING MET 
MIGUEL INDURAIN 

 Roger Meels 
                                                                                                                        
 

Vier Limburgers op een Roosendaalse Kade 
 
Dinsdag 1 augustus j.l. had in Roosendaal het meest exotische na-tour criterium van Nederland 
plaats, namelijk de "Draai van de Kaai". In de weken voorafgaande aan de derde lustrumuitgave 
van de "Draai" was de organisatie er wederom in geslaagd om een uitmuntend deelnemersveld vast 
te leggen, echter Miguel Indurain was niet te strikken zo leek het. 
Zo zouden Museeuw (gele trui drager), Van Poppel (ritwinnaar), Hamburger (ritwinnaar), 
Abdoesjaparov (groene trui en twee ritten), Eros Poli (meeste strijdlust en een rit) en Pjotr 
Oegromov (twee ritten, koning van de Alpen) acte de presénce geven. Ondanks de extreme 
vraagprijs was de organisatie er na drie mislukte pogingen op de valreep alsnog in geslaagd om 
Miguel Indurain, ja de "echte", te contracteren. Het Brabants Nieuwsblad stond er bol van, er zou 
sprake zijn van 50.000,= keiharde guldens, plus privé-vliegtuig op en neer, dus grofweg 500 
pietermannen per kilometer. 
Na de zeer gezellige "Draai '93", gewonnen door Chipolini, was het voor ons (Roger & Désirée) 
vrij logisch om ook dit jaar weer naar Roosendaal te trekken. Dit jaar hadden ook Harrie Schuren en 
Martijn Houwen besloten om af te zakken naar West-Brabant. Om een uur of zes hadden we 
afgesproken voor het station in Roosendaal. Persoonlijk had ik de amateurs nog wel even willen 
zien, maar dan bleven we ook maar op en neer lopen tussen station, parkoers, station, etc. Dus ik 
stond ruim op tijd wat nonchalant tegen een lantaarnpaal te leunen voor het station.  
Wat doen die mensen met die fotocamera's toch hier, dacht ik. Drie mensen van RTL Sport met 
camera en geluidsapparatuur komen uit een busje. Een politie-volvo komt aanrijden. Ik dacht, wat 
gaat hier gebeuren, het zal toch niet dat Don Miguel hier zometeen uit het hotel tegenover het 
station komt gewandeld. Een beetje alert maar iemand van de organisatie aangeschoten die met zijn 
nieuwe colbert zenuwachtig om zich heen aan het kijken was. Jawel, Miguel Indurain was nu aan 
het inrijden met zijn maatje Erwin Nijboer, maar zou om 6 uur precies even een 5 minuten 
interview geven aan RTL. 
Plotseling alle neuzen dezelfde kant op, daar komt hij.... Op zijn gemakje komt de huidige koning 
van de wielersport aangepeddeld op het binnenblaadje. Gele trui aan, blauwe Banesto broek, Erwin 
ernaast, een trimmer in het wiel, zeggen beleefd gedag tegen hem. Ze knijpen in de remmen en 
stappen ontspannen de stoep voor de deur van het hotel op. Ik had toevallig een papiertje en een pen 
op zak, nu of nooit dacht ik, een beetje lak hebbend aan RTL Sport. Erwin Nijboer krijgt een 
kladbriefje met 4 vragen in het Nederlands onder zijn neus, dat wordt dus vertalen. De lens wordt 
gericht, fotocamera's klikken er op los. Erwin leest op, de RTL verslaggever heeft een makkelijke 
avond, Miguel geeft antwoord, en ik sta er naast met de fiets van Nijboer in mijn handen, zadel net 
zo hoog als Martijn Houwen. De eerste vraag is er uit,  
of Miguel al tijd voor zichzelf had gehad. Ik wijs Désirée erop om naast Miguel te gaan staan, "dan 
kom je nog op TV" roep ik. Miguel laat het allemaal "cool" over zich heen komen, hij heeft 
natuurlijk ook wel eens voor hetere vuren gestaan. Hij is lekker ontspannen, zelfs een tikje 
verlegen, het is zeker geen braniemaker of haantje de voorste, beetje Zoetemelk achtige  
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trekjes. 
 

Vanop TV leek Miguel in mijn ogen 
een echte bonk spieren, maar in het 
echt was hij heel anders. Wel lang, 
dat wel, maar een beetje een 
ingevallen gezicht, redelijk tengere 
schouders, absoluut geen buik en 
zeer opvallend zijn z'n smalle lange 
benen. Moet al die power daaruit 
komen, ging er door mijn hoofd. 
"Waarom heb je voor Nederland 
gekozen" gaat Erwin verder. Miguel 
brabbelt er heel zachtjes op los, 
onverstaanbaar dat Spaans, of is het 
Baskisch. Ik roep Désirée even terug 
en vraag haar om de Pinarello van 
Erwin verder maar even vast te 
houden, ik wil ook even op TV, en ik 
ga pal achter de gele trui staan. Er 
wordt nog wat geïnterviewd maar de 
vragen zijn al bijna op. Nog een 
laatste vraag als afsluiting, waarna de 
handen geschut worden. De camera 
gaat uit, ondertussen wordt het al wat 
drukker, het nieuwe colbertje 
gebaart, ze moeten nu bijna gaan, de 
start is al over een uur. Nu is het mijn 
kans dacht ik. Vraag Miguel in mijn 
beste Engels hoe de rest van zijn 
seizoen er uit zal zien, WK te Sicilië 
of toch het werelduurrecord? Hij 
antwoordt netjes en beleefd zonder 
emotie, jammer dat het Spaans is, ik 
versta er niets van, toch bedank ik 
hem voor zijn reactie, dat hoort toch, 
nietwaar? Nog even met Désirée en 
Miguel samen op de foto, die meneer 
heeft nu 

bijna twee rolletjes vol, niet vergeten om mijn adres te geven. Onder politiebegeleiding wordt nu 
vertrokken, klik-klik zeggen de pedalen en de fotocamera's. En daar zijn ook Martijn en Harrie, ze 
komen net aanrijden en vangen nog net een klik op van de gele trui in de verte, op het 
binnenblaadje. 
 
Om kwart over zeven gaat de koers los voor de profs. Raymond Meijs en Rob Mulders nemen wat 
lachend onze Limburgse aanmoedigingen aan. Het parkoers is er vergeleken met vorig jaar zeker 
niet op vooruitgegaan. De echte Brabantse klinkers liggen schots en scheef, het is bijna Parijs-
Roubaix hier en daar. 
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Onze Miguel lijkt het toch niet te deren. Hij kent de wetten, als je voor zo'n bedrag gehaald wordt, 
moet je je laten zien, en dat doet hij ook, maar dan in de overtreffende trap. Tot drie keer toe rijdt 
hij solo voor het peloton of een achtervolgend groepje uit. Het lijkt of het zelfs even heel hard gaat, 
zeker bij de laatsten in de groep, ze hangen aan een draadje. Het publiek gaat uit zijn dak, Miguel 
pakt nog even een premie mee van 1000 piek en de vier Lekke Tubers                                                
                                                                         
 
vinden het prachtig. De laatste poging van Miguel strand in het zicht van de haven, en het peloton 
en de dertigduizend betalende en uitzinnige bezoekers maken zich op voor de massasprint. Abdoe, 
nog niet voorin gezien in de koers, redt het met een straatlengte, voor twee Italianen. Van Poppel 
zou in de laatste bocht in remmen gehangen hebben hoor ik later. Maar goed we wisten van te 
voren dat je niet voor de koers naar een criterium moeten gaan, maar wel voor de show, en die was 
er voldoende. Zonder een lach op het gezicht meldt Abdoe zich bij de miss, waarschijnlijk wel 
wetend dat de mensen niet van hem genoten hebben, maar wel deste meer van die fantastische man 
in de gele trui, hij hobbelt als 23e over de meet. En toen was er pils en de Deurzakkers, Brabantse 
nachten zijn lang, en de ochtenden erna loodzwaar. Désirée en ik nemen afscheid van Martijn en 
Harrie, ook zij hadden genoten. 
 
De dag erna waart de geest van Don Miguel nog door het Brabantse land. Met de show van de 
voorgaande avond nog in het achterhoofd gaan Désirée en ik er op ons trainingsrondje eens stevig 
tegenaan en trekken het gas soms even maximaal open. Zestig kilometer met 33,5 gemiddeld, dat 
hadden we nog nooit eerder geklaard. Vergeleken met Miguel valt het compleet in het niet, bedenk 
ik me nog nahijgend, maar zou hij zo ook niet ooit begonnen zijn.... 
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Aantal verreden tochten      : 38                 STAND PER 29-08-1994 
Aantal uitgevallen tochten   :  7                 Aantal kilometers: 3029.2 
 
Beloning:  34- 38 tochten (90%-100%)  GOUD  
    29- 33 tochten (75%- 90%)  ZILVER   
    23- 28 tochten (60%- 75%)  BRONS 
 
 Naam    Tochten  Aant.km.  Beloning 
                                                                                                                         
 1. Har Senssen     33   2536.2  ZILVER 
 2. Jac Heltzel     32   2450.8  ZILVER 
 3. Wim van Daal     31   2473.3  ZILVER 
 4. Jos van Daal      30   2407.0  ZILVER 
 5. Rob Vrinzen      29   2281.7  ZILVER 
 6. Wim Peeters        29   2280.7  ZILVER 
 7. Charles Corbey     27   2054.7  BRONS 
 8. Chris Ruyters     26   1992.9  BRONS 
 9. Frits van de Leek    23   1785.3  BRONS 
10. Harry Cuypers      23   1711.8  BRONS 
11. Jac Theunissen     23   1695.4  BRONS 
12. Arnold Leenen     21   1776.4 
13. Erik Vrinzen     20   1403.0 
14. Pedro Cuypers     19   1405.7 
15.Hennie Daamen     19   1340.4 
16. Wil Bevers     17   1248.7 
17. Bert Hendrix     16   1165.5 
18. Martijn Houwen     16   1163.4 
19. Bert Schlicher      16   1132.7 
20. Chris Schuren     15   1446.2 
21. Harrie Schuren     15   1408.7 
22. Math Slabbers     15   1133.3 
23. Piet Nelissen     15    932.0 
24. Huub Dahmen      10    672.2 
25. Paul Hannen       7    503.7 
26. Robert Hilgers      7    410.5 
27. Ron Smeets      6    561.9 
28. Desiree Hovens      6    517.2 
29. Roger Meels         6    517.2 
 
                                                                                                                         



 

 
                                 1                                 

30.Jan Janssen      6    492.6 
31. Thei Vossen         6    407.9 
32. Gé Smits       4    272.8 
33. Pierre Wolters      2     98,0 
34. Roger Houben      0      0,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal verreden tochten      :  22                STAND PER 29-08-1994 
Aantal uitgevallen tochten   :   4                Aantal kilometers: 1315.4 
 
Beloning:  20- 22 tochten (90%-100%)  GOUD  
    17- 19 tochten (75%- 90%)  ZILVER   
    13- 16 tochten (60%- 75%)  BRONS 
 
 Naam    Tochten  Aant.km.  Beloning 
                                                                                                                         
 
 1. Geert van Pol     20   1179.4  GOUD 
 2. Rene Hamers         20   1163.4  GOUD 
 3. Sjef Bok      20   1153.4  GOUD 
 4. Wiel Sniedt      18   1034.4  ZILVER 
 5. Har van de Venne    16    991.7  BRONS 
 6. Piet Cuypers         16    915.7  BRONS 
 7. David Cox      16    902.2  BRONS 
 8. Dre Helwegen       15    870.9  BRONS 
 9. Jan Mooren     13    754.7  BRONS 
10. Jan Hannen     13    728.7  BRONS 
11. Sjra Hulsbosch     11    615.2 
12. Ronald van Dillen    11    597.2 
13. Jan Coumans     11     589.2 
14.Wim Creemers     11    588.2 
15. Maurice Stapper      7    414.4 
16. Marc Kemmeren     6    322.7 
17. Huub Helwegen      3    127.5 
18. Pascal Tiel          0      0,0 
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Aantal verreden tochten      : 25                 STAND PER 29-08-1994 
Aantal uitgevallen tochten   :  3                 Aantal kilometers: 1273.6 
 
Beloning:  23-25 tochten (90%-100%)  GOUD  
    19-22 tochten (75%- 90%)  ZILVER   
    15-18 tochten (60%- 75%)  BRONS 
 
 Naam    Tochten  Aant.km.  Beloning 
                                                                                                                         
 1. Mia Janssen     25   1273.6  GOUD 
 2. Mia Wessels         24   1230.6  GOUD 
 3. Annemarie Hannen    22   1118.7  GOUD 
 4. Marly Corbey     19    958.3  ZILVER 
 5. Margriet Straetemans    17     855.5  BRONS 
 6. Mia Peters          16    804.9  BRONS 
 7. Annie Verhulst     14    650.5  BRONS 
 8. Sandra Hukkelhoven    13    663.8  BRONS 
 9. Kitty van Dam-Jegen    12    554.0 
10. Marjan Theunissen    11    509.0 
11. Christien Sampers     10    518.8 
12. Carola Verstappen     6    280.1 
13.Clarina Nelissen      4    190.9 
14.Marlie Houben       3    146.4 
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