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NIEUWS VAN DE REDACTIE 
 
 

 

 

Gelukkig is er weer een stukje animo van diverse leden van de club geweest om een behoorlijk stuk te 

schrijven. Wij bedanken deze mensen hiervoor. Echter het zijn helaas ongeveer steeds dezelfde mensen die de 

stukken schrijven. Uiteraard is iedereen vrij in het schrijven van stukken. Wij willen hiermee ook niemand 

een zware last bezorgen met de verplichting om een stuk te schrijven. Maar als je zelf meent een eigen 

identiteit of creativiteit te hebben om een literair stuk op papier te zetten, doe dat dan. Het clubblad moet 

natuurlijk goed gevuld blijven, alleen advertenties en opkomstenklassementen worden ook zo eentonig dus..... 

 

Verder zou het ons een zeer groot plezier doen, als zich nog enige leden bij de redactie willen aansluiten. 

Aarzel hierover niet, toon je eigen initiatief en meld je aan bij één van de redactieleden. Dit zijn Carola 

Verstappen, René Hamers, Robert Hilgers en Hennie Daamen. 

 

Helaas willen wij toch nog iets betreuren. Ja, natuurlijk de Eifeltocht is gereden. Even een kort verslag van de 

rondvraag naar gegadigden tijdens de pauze van die tocht. 

Wie schrijft er heren? Oeps gevaarlijke vraag. Diverse leden verslikken zich in hun wielervoeding. Niemand 

geeft een kick. Enkele lopen rood aan met de gedachte NEEEEE... niet ik. Na enig verder aandringen is er 

gelukkig toch een vrijwilliger. 

 

Jammer heren en dames dat het zo moet gaan. Uiteraard is het van niemand een hobby om te schrijven. Maar 

een beetje eigen inzet kunnen we wel gebruiken. Dus hopelijk mogen we de volgende keer meer 

enthousiasme verwachten. 

 

 

  

BESTUURSBERICHTEN 
 
 

Gezinsfietstocht 
 

Op zaterdag 24 juni a.s. vindt de traditionele gezinsfietstocht plaats. Zoals bekend staat deze gezellige tocht 

ook open voor leden en hun respectievelijke partners die géén kinderen hebben. Wellicht brengt deze dag u 

nog op "vruchtbare" ideeën! 

Indien u zich nog niet heeft ingeschreven voor deze gezinsfietstocht, maar toch graag aan dit evenement wilt 

deelnemen, dan kunt u zich nog telefonisch opgeven bij Erik Vrinzen, tel. 04746-4833.     

 

Tijdrit 
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Aan de gespannen blikken van sommige Lekke Tubers valt af te leiden dat de jaarlijks te verrijden tijdrit 

aanstaande is. 

De tijdrit-commissie, bestaande uit Geert van Pol, Harry Cuypers, Har van de Venne en Martijn  

Houwen, is druk doende met de voorbereidingen. 

 

Wat nu reeds vast staat is dat de tijdrit plaats vindt op woensdag 5 juli a.s.. Om 18.30 vertrekken we vanaf 

het kerkplein in Linne naar het alom gevreesde tijdrit-parcours, de Meinweg. De tijdrit staat open voor alle 

A-, B- en D-leden. Zorg dus dat u op tijd in vorm bent. 

 

Tourtoto 

 

Ook dit jaar kunnen de wielerkenners weer van zich doen spreken. De tourtoto biedt u immers de gelegenheid 

om uw kennis van het hedendaagse wielrennen aan een ieder te tonen. Daarnaast maakt u kans op aardige 

geldprijzen. 

Een tip onzerzijds; er schijnt in Spanje een talent rond te rijden die volgens insiders dit jaar in de tour wel 

eens een eind kan komen. Zijn naam luidt Michael Indurain, of zoiets (niet verder vertellen). 

Dat u met de tourtoto ook de clubkas spekt, spreekt natuurlijk voor zichzelf. Meedoen dus! 

 

Feestavond 

 

Hoewel het nog vroeg in het seizoen is willen wij u nu reeds warm maken voor de feestavond. Deze 

feestelijke afsluiting van het wielerjaar zal naar verwachting plaats vinden in september of oktober. 

Het bestuur roept een ieder op na te denken over een leuke, wellicht geheel nieuwe, invulling van deze 

avond. Alle suggesties zijn welkom.  

 

Afmelding 

 

Helaas heeft Henny van Pol, na een veelbelovende start, haar lidmaatschap opgezegd. De omvang van de 

damesgroep blijft daardoor wat aan de magere kant. We willen daarom iedereen oproepen om nog eens na te 

gaan of er wellicht verborgen vrouwelijk wielertalent in uw omgeving aanwezig is. 
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AMBTENAREN EN HUN ATV 

JOS VAN DAAL 
 
 

 

Nu alweer voor de 10e keer organiseerde de gemeente Venlo de Ambtenaren Toertocht Venlo. Aanvankelijk 

werd deze fietstocht opgezet voor de sportievelingen onder de gemeente-ambtenaren. De tocht groeide echter 

uit tot een krachtmeting voor meer dan 3000 ambtenaren en niet-ambtenaren. 

 

Aangewakkerd door het wielervirus besloten Hennie Daamen, Wim en Jos van Daal, Charles Corbey, Wim 

Peeters en Jack Theunissen hun ATV-dag aan dit festijn te wijden, gesteund door Koos, een collega van Jos, 

met diens broer en de zwager van Charles. VVV-stadion De Koel was het beginpunt van deze tocht. 185 

Kilometer door het overwegend Duitse landschap lagen voor de wielen. 

 

Na het afhalen van de controlekaarten bij de kassa's van stadion De Koel was de tijd daar om te vertrekken. 

Alvorens Hennie en Jos de eerste kopkilometers voor hun rekening zouden nemen werd er nog gewacht op 

Koos broer Jan die nog even zijn blaas moest ledigen. Na de eerste kilometers bleek al dat de wind de 

grootste tegenstander zou worden van die dag, meer nog dan de (weinige) heuveltjes die in  het parcours 

waren opgenomen. Aanvankelijk slingert zich een lang lint van sportievelingen door het Duitse landschap, 

maar naar gelang de tocht vordert ontstaan er kleinere groepen. Al na 15 kilometer moet gestopt worden voor 

de eerste stempel op de controle-kaart. De krentenbol die we kregen werd snel verorberd, waarna de weg 

vervolgd werd. 

 

Plotseling werd de groep opgeschrikt door geroep van de mederenners. De remmen werden aangeknepen. 

Wat was nu het geval. Door een groep was de bewegwijzering gemist en de verkeerde weg ingereden. De 

overige groepen reden hun voorgangers zonder op de routepijlen te letten na. Het resultaat was dat er zo'n 

200 renners op een doodlopend stuk zandweg tot stilstand kwamen. Er restte ons niets anders dan het stalen 

ros te keren en de route weer op te zoeken. Gelukkig hadden renners na ons beter opgelet, zodat we al weer 

snel op de juiste weg zaten. 

 

De eerste echte heuvel diende zich aan na de derde controlepost. Nadat de bidons waren bijgevuld werd met 

de beklimming begonnen. Door de stop waren de benen behoorlijk stijf geworden. Tijdens de klim was dit 

goed te merken. Koos gaf het tempo aan, hetgeen niet de eerste en ook niet de laatste keer zou zijn. Het was 

duidelijk dat hij de best getrainde renner van de groep was. Mijn indruk was dat hij zich constant moest 

inhouden. Kwam er eens een groepje renners voorbij, dan pikte Koos gelijk aan. Ons eigen groepje spatte 

daarbij gelijk uit elkaar. Onder het motto "samen uit, samen thuis" werd Koos teruggefloten. 

 

Na 110 kilometer werd bij hotel-restaurant Bönninghardt gestopt voor de grote middagpauze (ongeveer 20 

minuten). De eigenaar had gerekend op een grote schare hongerige Hollanders, gezien het uitgebreide 

assortiment etenswaar dat hij in zijn etablissement had uitgestald. De meeste renners kozen, voor de naar 

Großmutters recept klaargemaakte Bonensuppe. Later werd vernomen dat de eigenaar met honderden belegde 
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broodjes was blijven zitten. Zelf was ik blij tot aan de pauzeplaats te zijn geraakt. De Bonensuppe zorgde 

echter weer voor voldoende brandstof om ook het tweede gedeelte te kunnen volbrengen. Het tweede 

gedeelte ging een stuk gemakkelijker. We hadden  

 

eindelijk de wind als bondgenoot aan onze zijde. Er lagen nu wat meer hellingen in het parcours. Het 

predikaat "berg" kon echter niet worden toegekend. Toch moest er boven regelmatig gewacht worden op de 

andere groepsdeelnemers. 

 

Het sportpark in Twisteden was de laatste controlepost. Voor de laatste keer werden de bidons bijgevuld. Nog 

35 kilometer lagen voor de wielen. Diverse groepen een eenlingen reden ons voorbij of pikten bij onze groep 

aan. De groep werd dan ook steeds groter en het tempo schoot, onder aanvoering van Koos, de hoogte in. De 

snelheid liep tot over de 45 kilometer per uur. Een voor een moesten we de rol lossen. Alleen de 

buitenstaanders bleven in de kopgroep over. Jack en Charles hielden nog het langst stand. Tegen het kruit van 

Koos was echter niets gewassen. Of Koos ook als eerste van de groep aan het VVV-stadion arriveerde, weet 

ik niet. Ik twijfel daar echter niet aan. 

 

Als alle groepsleden zijn binnengedruppeld wordt de controlekaart van de laatste stempel voorzien en wordt, 

als beloning voor de vele zweetdruppels die in het Duitse zijn achtergebleven een herinneringsmedaille in 

ontvangst genomen. Daarna worden de racekarretjes weer op de fietsaanhanger geladen. In de auto wordt 

tijdens de terugreis nog nagepraat over de geslaagde tocht. Koos en zijn broer zijn dan per fiets bezig aan de 

terugtocht naar Neer. 

 

De slotconclusie was dat we onze ATV-dag goed hadden besteed. 
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Naam: Carola Verstappen 

Geboorteplaats: Roermond 

Leeftijd: 24 

Lengte: 1,75 meter 

Gewicht: 70 kg 

Schoenmaat: Vrij groot 41-42. 

Burgerlijke staat: Ongehuwd. 

Opleiding: Lager -en middelbaar agrarisch onderwijs. 

Beroep: Champignonplukster. 

Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen: Mijn tenen zijn nogal krom. 

Opvoeding: Daar mankeert nogal wat aan, wordt aan gewerkt. 

Ochtendhumeur: Nu niet meer, wel gehad. 

Vereniging: De Lekke Tube. 

Wordt jouw sport serieus genomen?: Ja, maar er wordt wel gevraagd of wielrennen wel een sport voor 

meisjes is. 

Andere sporten: Ben niet zo sportief, maar af en toe paardrijden. 

Leukste sport naast fietsen: Paardrijden. 

Minst leuke: Worstelen, daar zie ik het nut niet van in. 

Sportief hoogtepunt: Op de biologische school de 100 meter sprint in 12 sec., daar was ik toen heel blij mee. 

Dieptepunt: Vorig jaar met De Lekke Tube de Peelroute, daar heb ik me total los gereden. 

Favoriete sporter: Jos Verstappen (echter geen familie). 

Favoriete sportster: Nelly Kooman. 

Sportieve concurrenten: De damesgroep van De Lekke Tube. 
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Beste sportjournalist: Ik zou het niet weten, ik kijk nooit 

naar sport. 

Slechtste: Ook deze zou ik niet weten. 

Doping: Ja, vooral Snickers, elke dag één. 

Hobby's: Lezen, fietsen, tuinieren en luieren. 

Huisdieren: Een parkiet genaamd Nicky. 

Lievelingsgerecht: Biefstuk met bloemkool. 

Drank: 7-Up, cola-rum op zijn tijd vind ik ook wel 

lekker. 

Kleur: Rood. 

 

Tv-programma: Vrouwenvleugel. 

Radio: Ik luister naar Radio 10 gold of Rock radio (Geert's favoriet). 

Lievelingsmuziek: New age muziek. 

Laatst gekochte CD: Vangelis, Conquest of paradise. 

Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: Op alle soorten muziek op de dansles, daar kijk ik 

stiekem of ik het wel goed doe. 

Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: Liefst nergens voor, ze kunnen me beter laten 

slapen. 

Favoriete films: Ik hou wel van speelfilms en van humor films. 

Acteur: Burt Reynolds. 

Actrice: Woopy Goldberg. 

Vakantieland: Griekenland, dit moet de mooiste vakantie 

worden. 

Romantisch: 's-Avonds meestal kaarsen aan. 

Beste karaktereigenschap: Kan netjes schrijven. 

Slechtste: Alles uitstellen tot op het laatste moment. 

Bang voor: Kritiek. 

Ligt wakker van: Denken over van alles en nog wat. 

Droomt vaak van: Vakantie. 

Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: Over mijn werk dat 

mijn plukprestatie steeds te laag was. 

Maakt zich ontzettend kwaad over:  Mensen die alles beter 

weten. 

Hekel aan: Mensen die lastig worden als ze teveel gedronken hebben. 

Heeft respect voor: Positieve mensen, die positief denken. 

Wie kan je niet uitstaan: Paul de Leeuw, kijk ik dus nooit naar. 

Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen: Werken als hostess op de bus. 

Welke zeker niet: De echtscheiding van mijn ouders. 

Grootste fout in mijn leven: Die moet ik geloof ik nog maken. 

Ooit een prijs gewonnen: Ja, een reischeque t.w.v. fl.700,- , naar Parijs geweest. 

Kunst: Kandinsky. 
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Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij: Ik kijk bijna geen nieuws. 

Wereldnieuws: De aardbeving in Rusland. 

Tijdschriften: Mijn tuin, Paravisie. 

Laatst gelezen boek: Emed zijn leven een gene zijde. 

Welk boek las je in een ruk uit: Dances with wolves. 

Moet heel erg lachen om: Toon Hermans. 

Wanneer heb je voor het laatst gehuild: Toen ik heel kwaad was. 

Politiek: Interesseert me niets. 

Milieubewust: Met 3 bakken moet dat wel. 

Je bent een dag de baas van Nederland; wat zou je als eerste veranderen?: Voor iedereen een leuke passende 

baan. 

Waar raak je opgewonden van: Van pretparken, liefst zo snel mogelijke attractie's. 

Veilig vrijen: Altijd. 

 

Ik heb me voorgenomen om: Me niets meer voor te nemen, omdat ik me er niet aan houd. 

Haalt neus op voor: Stamppot 

Soms denk ik: Kon ik maar zo vrij vliegen als een vogel. 
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GROTE EIFEL RONDRIT 

JACK THEUNISSEN 
 
  

20 Mei 1995. Voor mij sowieso een datum om nooit te vergeten. Maar dit jaar kwam er nog iets bij. 

De "Grote Eifel Rondrit" stond op het programma van het A-team van T.W.C. De Lekke Tube. En dat was te 

merken! Maar liefst 19 coureurs, waaronder één dappere dame en twee gastrijders, verschenen in alle vroegte 

op de verzamelplaats. 

(Overigens...21 renners hadden zich via voorinschrijving aangemeld). 

 

Erik Vrinzen was bereid de volgwagen te besturen. 

Aangekomen "op het Duits" bij Kornelimunster in de "Kreis Aachen" werd snel onder het genot van wat 

peptalk het materiaal verzorgd, zodat we tegen half negen koers richting Mulartshutte konden zetten. 

Het weer hadden we in ieder geval mee, de frisse lichtbewolkte ochtend ging over in een zonnige dag, circa 

20 graden en weinig wind. 

 

Het begon lekker. Onder de luwte van een ontwakend beukenbos zoefden we omlaag......op naar de eerste 

heuvel omhoog. Er werd geschakeld en even later duwde het peloton zich naar de hemel. En zo vervolgde 

zich eigenlijk de hele route; mooie lange afdalingen werden evenzo rap opgevolgd door, op het laatst, 

eindeloos durende beklimmingen. Ook was de route gezegend met veel verraderlijk vals plat. Voordeel 

hierbij was wel dat de wegen en fietspaden in een goede conditie verkeerden. 

De middagpauze werd doorgebracht nabij en in een degelijke Duitse Wirtschaft waar koffie, soep en 

gehaktbal favoriet waren. 

 

Erik en de volgbus hebben hun diensten tijdens deze tocht zeker kunnen bewijzen; voor een reparatie hoef je 

niet te stoppen en voor eenieder is er toch de waardevolle, geruststellende garantie van een bezemwagen waar 

je om wat voor reden dan ook gebruik van kan maken. 

 

Als genieter van een mooi landschap kan ik stellen, dat de route voerde door golvende landbouw- en 

weidegebieden, waartussen zich knalgele velden met bloeiend lijnzaad prachtig aftekenden en stukken 

loofbos met overwegend beuken. 

 

De laatste kilometers "liepen" hoog boven de Ruhrsee. Naar rechts kijkend zag je het meer spiegelen in de 

zon met allerlei gezellige dingen op en langs het water (hier kom ik nog eens terug). Omdat we toen op het 

laatste zaten weet ik niet of iedereen hier nog oog voor had. 

Hoe het ook zij, wat mezelf betreft kan ik zeggen dat ik onder prettige omstandigheden op redelijke wijze 

voldoende energie ben kwijtgeraakt om terug te kijken op een zeer geslaagde tocht. Overigens had ik nog 

voldoende energie over om 's avonds nog aan te schuiven voor een lekker etentje (dit vanwege de datum). 

 

Ziezo we kunnen weer 140 kilometer noteren, afgelegd in heuvelachtig terrein wel te verstaan. 

Niet te vergeten bijzondere aandacht moet ik nog even schenken aan: doorzetter Anne-Marie die als enige 



 
 

  
't Binnenblaad, juni 1995, jaargang 5, nummer 3 pagina 10  
 

dame haar mannetje wel stond alsmede dank aan de organisatie, speciaal chauffeur Erik en routespecialist 

Wim. Een herhaling waard. 
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EEN ONGEVAL 

SJEF BOK 
 
 

 

In verband met de Europacup-finale Ajax - AC Milan op woensdag 24 mei, waren de 

geplande toertochten verschoven naar dinsdag 23 mei. 

De A, B en de D groep vertrokken gezamenlijk, maar iedere groep reed zijn eigen 

route. 

Voor de B groep stond de tocht Meinweg, Duitsland, St Ludwig op het programma. 

Op zich vind ik dit een van de leukste routes in het programma.  

De Meinweg heeft, vanwege de tijdritten, in de loop der jaren iets speciaals gekregen binnen de club. Het is 

traditie geworden om op deze weg te kijken wie het eerst boven is. 

Zo begint ook de traditie te ontstaan om te kijken wie het eerst beneden is en dit 

laatste is eigenlijk een kwalijke zaak.Ten eerste omdat de snelheid veel te hoog ligt 

en ten tweede omdat men de weg aanhoudt in plaats van het (nieuwe) fietspad. 

 

Een pseudo Meinweg is de weg naar St. Ludwig. Ook hier wordt hard naar boven 

gefietst en nog harder naar beneden. 

Als in een tocht de Meinweg en St. Ludwig gecombineerd is, kun je nagaan dat aan deze omschreven traditie, 

gevolg wordt gegeven. 

Nu is het klimmen niet zo'n probleem, het gevaar schuilt in de afdaling.  

 

Voor de statistici onder ons: 

Binnen de B-groep is in de afgelopen vier jaar, Jan Hannen een keer omgevallen in 

een bocht, achteraf bleek dat Jan toch wat ongelukkig op zijn knie was gekomen want 

hij heeft daar nu nog last van. Jack Teunissen is een keer over de fiets gedoken omdat 

hij te hard in de remmen kneep. De enige val op snelheid, was in een afdaling 

waarbij Har van de Venne, met veel geluk bij een ongeluk, redelijk vanaf is gekomen. 

Al met al kun je zeggen dat drie valpartijen, in pak weg 100 ritten met gemiddeld 10 

man, een risico-factor oplevert van 0,3 % en dat is niet veel. 

 

Toch als je die ene bent die valt, interesseert het je niet of die factor groot is of klein. 

Op die bewuste dinsdag is Jan Coumans zeer hard gevallen tijdens de afdaling bij St. Ludwig. 

Wij reden met de groep hard naar beneden waarbij de kop-positie enkele keren wisselde. Bijna beneden 

aangekomen, nam Jan de kop over van mij. 

Hij kwam mij zo hard voorbij, dat ik niet in zijn wiel kon "aanpikken". 

Na deze explosie liet Jan zich min of meer uitdrijven. Hij concentreerde zich niet meer op de weg en kwam 

zodoende naast het wegdek. Precies op die plaats was het asfalt diep gekarteld. 

Jan probeerde even om op het goede pad te komen maar op het zelfde moment schoof hij over het asfalt met 

een snelheid van nog zeker 40 km/uur. Voor mij was het een geluk dat ik Jan niet kon bijhouden. Ik had nu 
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net genoeg ruimte om de midden over het asfalt schuivende Jan te ontwijken. 

Met Jan was het slecht afgelopen. Zware schaafwonden, kapotte fiets, helm en kleren. Bij nader onderzoek in 

het ziekenhuis bleek ook zijn sleutelbeen gebroken te zijn. 

 

De eerst emotionele opmerking uit de groep was: "Hebben jullie nou je zin ?" 

 

Natuurlijk is dit niet de bedoeling van het "toerfietsen", maar deze vraag is wel een 

goede reden om eens goed na te denken over de zin van het elkaar opjagen tijdens 

een afdaling tot snelheden van boven de 60 km/uur. 

Moet er niet een bepaalde discipline komen voor afdalingen 

in het algemeen? 

Het is jammer dat er eerst een ongeluk moet gebeuren alvorens wij gaan nadenken. 

Helaas zit onze maatschappij nu eenmaal zo in elkaar. 

Ik vind dat een dergelijk ongeluk voldoende moet zijn om er van te leren. Laat ons 

niet wachten tot een nog ernstiger ongeval. 

Ik stel voor dat er algemene gedragsregels moeten komen voor afdalingen. 

 

Tip: " Een lid die een ander lid tijdens een afdaling passeert wordt zonder pardon 

voor één tocht geschorst". 

(Naar mijn mening zijn er minder belangrijke regels waarvoor je een tocht wordt 

geschorst). 

Ik hoop dat de val van Jan Coumans een bijdrage heeft geleverd aan een veiliger 

fietsgedrag in onze club. 
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BOKKERIEJE 1995 

CHARLES CORBEY 
 
 

 

De zondagmorgen na Hemelvaart is gereserveerd voor de Belgische Bokkerieje-tocht, georganiseerd door de 

rotary-Maaseik. 

(dat zou later ook wel blijken!) 

Nu enkele leden in de Eifel vertoeven is deze morgen gekozen voor een gezamenlijke tocht voor de drie 

groepen. 

Drie groepen!? Gelukkig vertegenwoordigden Piet Cuypers en Annemarie Hannen respectievelijk de B en D 

groep! 

Met twaalf personen togen we om 7.00 uur richting Molenbeersel, alwaar ingeschreven zou worden voor 

deze tocht. (Twee onzer vrouwelijke leden vonden 7.00 uur op zondagmorgen wel erg vroeg en ze zijn zelf 

om 10.00 uur van start gegaan. Was het toeval dat ze pas om 18.00 uur thuiskwamen? Naar eigen zeggen was 

er die dag meer gekeken (naar grote huizen) dan gefietst.) 

125 Kilometer staan er vandaag op het programma en een flauw zonnetje nodigt uit voor een relaxed partijtje 

fietsen. 

In Molenbeersel aangekomen kan er gelijk ingeschreven worden, want we zijn zowat de eersten die aan de 

start verschijnen. 

Acht nederlandse guldens per persoon blijkt de prijs! 

Dat was er in het eerste, vriendelijk uitnodigend, briefje toch niet bijgezegd? 

Maar ja, wie weet welke bijzondere versnaperingen de rotary-Maaseik ons onderweg nog zal aanbieden? 

Om kwart voor acht gaan alle benen rond en we worden via een goed gepijlde route door de mooie, rustige, 

Belgische omgeving gevoerd. 

Men heeft bewust voor de onbekende wegen gekozen en dat geeft goede indrukken van de plaatselijke 

aantrekkelijkheid. 

De eerste stempelplaats komt er al in snel tempo aan en tot onze verbazing krijgen we........ alleen een 

stempel! 

Gelukkig heeft iedereen zelf aan de inwendige mens gedacht en kunnen de buikjes toch gevuld worden. 

We naderen de Belgisch-Brabantse grens bij Valkenswaard en daar blijkt pas hoeveel rijke Nederlanders er in 

de Belgische bossen wonen. Letterlijk en figuurlijk kolossaal! 

De bosrijke omgeving wordt doorkruist door mooie fietspaden en de heidevelden doen aan Drenthe denken. 

Intussen hebben we weer een stempel op onze kaart, maar die lost jammergenoeg ook de dorst niet. 

We gaan voort richting Weert, Stramproy en vandaaruit is Molenbeersel nog slechts een peuleschil. We 

hebben bijna de hele tocht een gastrijder aan "de staart" gehad, een mountainbiker, en onze gedachten gingen 

even terug naar onze Math, die ook ooit zo'n poging heeft ondernomen.  

Even na twaalf krijgen we onze laatste stempel en weten we gelijk hoe de rotary-Maaseik aan hun goed 

gevulde kas komt. 

Toch hebben we allen genoten en die ene lekke band van Wim heeft de pret niet kunnen drukken. 

Om 12.45 uur staan we weer op het Kerkplein. Niet echt moe, maar wel voldaan!  
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De rotary-Maaseik hebben we voortaan niet meer nodig, want Wim zal de mooiste weggetjes en paadjes 

hoogstwaarschijnlijk in zijn prive-atlas hebben opgeslagen! 
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EEN WEEKJE KASTELEN, BRAAD-

WORSTEN EN GANZENHOEDERS 

RENÉ HAMERS 
 
 

 

 

De vakantietijd nadert en velen zullen zich ongetwijfeld afvragen, waar nu in hemelsnaam weer naar toe te 

gaan. 

Wordt het wederom veertien dagen bakken op een overvol Spaans strand of gaan we net als de voorgaande 

vijftien jaar met een te kleine en lekke tent naar Terschelling? 

Elk jaar hetzelfde dilemma. Niet getreurd, uw correspondent helpt u uit de brand; fietsen in het Münsterland.  

Voor de lezers die tijdens de aardrijkskunde-lessen op school niet hebben opgelet, het Münsterland ligt net 

ten oosten van Enschede, in West-Duitsland. In dit vlakke, voornamelijk agrarisch gebied is een volledig 

bewegwijzerde route uitgezet, die de fietser langs circa 100 kastelen voert. 

De totale afstand van de route bedraagt 1250 kilometer. Daarnaast kent de route 750 kilometer eveneens 

bewegwijzerde verbindingswegen, waardoor de mogelijkheid bestaat tochten naar eigen wens samen te 

stellen. Het "toeval" wil dat mijn echtgenote en ik, samen met een bevriend paar, onlangs een deel (500 

kilometer) van deze tocht hebben gereden. Om u enigszins warm te maken voor deze actieve manier van 

vakantie vieren volgen hieronder enkele persoonlijke, dus gekleurde, reisnotities. 

 

Dag 1: de fietsen op de auto geladen en koers gezet naar het, willekeurig gekozen, beginpunt van onze tocht, 

het stadje Greven in het hart van het Münsterland. De bagage voor een week wordt in de fietstassen gepropt 

(regenpak niet vergeten) en volle goede moed gaan we op weg. Na ca. twee kilometer zijn we de bordjes 

kwijt en keren we terug naar het beginpunt. Dit proces zal zich nog verschillende keren herhalen. De "100-

kastelen-tocht" blijkt vooral een puzzel-tocht te zijn. Omdat we veel te laat zijn vertrokken kost het ons erg 

veel moeite om een geschikt (lees goedkoop) overnachtingsadres te vinden. Uiteindelijk belanden we om tien 

uur 's avonds in een veel te duur hotel nabij de stad Münster. Overigens geen enkel kasteel tegen gekomen op 

deze eerste dag. 

 

Dag 2: de tweede dag voert ons naar het dorpje Ahlen. De plaatselijke schutterij viert die dag haar 300-jarig 

bestaan. Er staat in het dorp een immens grote tent opgesteld, waarin de volledige bevolking zich te buiten 

gaat aan braadworsten en liters bier. Omdat je tijdens een verblijf in het buitenland je zoveel mogelijk moet 

aanpassen aan de gewoonten van het land (en we niet vies zijn van een glaasje bier op z'n tijd), klimmen we 

de volgende morgen met een houten kop op de fiets. Overigens hebben we vandaag wel de eerste kastelen 

gezien.     

 

Dag 3: geschrokken van de prijs van de eerste overnachting slapen we vanavond bij de boer. Net buiten 

Lüdinghausen, in het boeren-gehucht Ondrup, bevindt zich de hoeve van mevrouw Schültze. Het licht springt 

op rood, het licht spring op groen, in Ondrup is altijd wat te doen. Hier dus géén wilde feesten of cultureel 
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vermaak. Wat we hier wel aantreffen is een overdadige rust en een zéér uitgebreid, door de boerin  zelf klaar 

gemaakt ontbijt. Zo onder de indruk van het ontbijt (en de lage overnachtingsprijs) besluiten we hier 

nogmaals te overnachten.  

 

 

Dag 4: voert ons langs nog meer kastelen, weilanden, kastelen, bossen, kastelen, uitgestrekte meren en 

kastelen. De "100-kastelen-route" begint z'n naam langzaam eer aan te doen. Aan het eind van de week 

kunnen we geen kasteel meer zien. 

 

Dag 5: het materiaal vertoont de eerste gebreken. De route voert veelal over niet-geasfalteerde wegen en is 

dus uitermate geschikt voor een mountainbike. Bij onze gewone tourfietsjes springen de eerste spaken 

spontaan uit het wiel. Gezeten op een bankje op het dorpsplein in Billerbeck maken we kennis met een, wat 

wij dachten, uitgestorven ras, dat van de ganzenhoeder. Deze zonderlinge figuur komt direct op ons af, met in 

zijn gevolg twee ganzen die hem overal waar hij gaat op de voet volgen. Vele uren later vervolgen wij onze 

weg waarna we tenslotte uitkomen in het dorpje Leek, nabij Horstmar. 

Het avondmaal bestaat uit een half pak kruidenboter, met daaronder een moeilijk te definiëren lap vlees van 

tenminste 400 gram. In Leek overnachten we boven het café.  

 

Dag 6: via Steinfurt en Ochtrup rijden we naar Bad Bentheim. In dit toeristische bergstadje, net ten oosten 

van het Nederlandse Oldenzaal, moet zelfs ik voor het eerst deze week serieus op de pedalen staan. We 

wanen ons overigens net in Valkenburg a/d Geul. Een tweede bezoek zit er dus niet in.  

 

Dag 7: de laatste dag alweer. Via Salzbergen en Rheine terug naar het beginpunt van onze route. Gelukkig 

vinden we de auto's in de oorspronkelijke staat terug. De keuze voor een "tweedehands Japanner" begint nu 

z'n vruchten af te werpen.  

 

Aan welke eisen moet u minimaal voldoen om 

van een vakantie als hierboven beschreven te 

genieten? Op de eerste plaats moet u de 

beschikking hebben over een stevige fiets. Het 

materiaal krijgt immers nogal wat te verduren. 

Op de tweede plaats een gezonde eetlust en 

dito dorst. Snitzels met een netto gewicht 

onder de 400 gram worden bij onze 

Oosterburen niet geserveerd en bierglazen met 

een inhoud van minder dan een halve liter kent 

men niet. Oh ja, het scheelt ook als u niet 

afkerig bent van kastelen of burchten. Kortom 

het profiel van een doorsnee "Lekke-Tuber". 

Bent u na het lezen van bovenstaande nog niet 

geheel overtuigd van de charmes van het 

Münsterland, of houdt u niet van varkensvlees, 
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 dan raad ik u aan toch maar voor Terschelling te kiezen. In ieder geval, veel plezier in uw komende vakantie. 

 

Vakantie en fiets met plezier, denk aan mij. 
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PRIJSVRAAG 
 
 

 

Herken je medefietser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je het antwoord weet,meld je zo snel mogelijk bij de redactie. 

 

Prijzen: 

 

1
e
 prijs: 1 kantje in 't Binnenblaad schrijven 

2
e
 prijs: ½ kantje in 't Binnenblaad schrijven 

3
e
 prijs: ¼ kantje in 't Binnenblaad schrijven 
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- dat Martijn Houwen moeite heeft met het juist monteren van een ventiel in een velg; 

 

- dat hij daarbij de borgring van het ventiel aan de binnenkant van de velg monteert; 

 

- en dat hij vervolgens met gefronste wenkbrauwen staat te kijken omdat er een bult in zijn band zit; 

 

- en dat dit ook andere leden van de club klaar spelen; 

 

- er bij de A-groep tijdens de tweede woensdag van mei twee incidenten voor deden; 
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- waarbij Jac Heltzel door het raken van het wiel van zijn voorrijder hard ten val kwam; 

 

- en dat de achterliggers hierbij fors in de remmen gingen; 

 

- en hierbij  het rubber van de nu kale banden vloog; 

 

- dat ook Chris Ruyters tijdens de terugweg ten val kwam, omdat waarschijnlijk voorrijders niet 

waarschuwde voor een slinger in het fietspad bij Wessem; 

 

- hij door deze slinger naast het pad belandde; 

 

- wist u dat er onlangs zes Tubers aan Tilff-Bastogne-Tilff dreigden mee te doen; 

 

- deze Tubers het idee moesten laten schieten door de hevige regen die rond 3.30 uur viel en verder dreigde 

te vallen; 

 

- en dat bij ons de gehele dag slechts enkele buien vielen in de loop van de dag; 
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OPKOMSTENKLASSEMENT A-GROEP  
 
 
                                                                           
Aantal verreden    tochten : 18          Aantal kilometer : 1381.0         
Aantal uitgevallen tochten :  3                                            
                                                                           
Beloning : 16 - 18 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           
           14 - 15 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           
           11 - 13 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           
                                                                           
Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       
---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       
                                                                           
 1.    21   Senssen, Har                   18      1381.0    Goud          
 2.     4   Daal van, Wim                  17      1320.0    Goud          
 3.     5   Daal van, Jos                  16      1232.2    Goud          
 4.   137   Peeters, wim                   14      1107.5    Zilver        
       77   Cuypers, Harry                 14      1010.4    Zilver        
       92   Heltzel, Jac                   14       965.5    Zilver        
 7.   148   Janssen, jan                   13      1110.1    Brons         
       90   Daamen, Hennie                 13       980.2    Brons         
 9.     1   Vrinzen, erik                  12       871.3    Brons         
      143   Cuypers, pedro                 12       859.7    Brons         
11.    52   Smits, Ge                      11       879.0    Brons         
       75   Leenen, Arnold                 11       863.7    Brons         
       91   Ruyters, chris                 11       825.5    Brons         
      138   Theunissen, jac                11       797.2    Brons         
15.    94   Houwen, Martijn                10       804.4                  
       88   Hilgers, Robert                10       776.5                  
       87   Vrinzen, rob                   10       772.7                  
       89   Leek van de, Frits             10       608.7                  
19.    41   Vossen, Thei                    9       677.2                  
       51   Dahmen, Huub                    9       650.2                  
       23   Schlicher, Bert                 9       565.7                  
       44   Hendrix, bert                   9       538.4                  
23.    13   Schuren, Harrie                 8       729.8                  
      144   Hannen, anne-marie              8       644.0                  
       79   Corbeij, Charles                8       625.5                  
       26   Nelissen, Piet                  8       490.2                  
27.    14   Schuren, Chris                  7       572.7                  
      142   Houben, roger                   7       482.2                  
29.    48   Bevers, Wil                     6       429.0                  
30.    24   Slabbers, math                  3       187.5                  
31.    96   Hannen, Paul                    0         0.0                  
      135   Meels, roger                    0         0.0                  
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OPKOMSTENKLASSEMENT B-GROEP  
 
 
                                                                           
Aantal verreden    tochten :  9          Aantal kilometer :  471.0         
Aantal uitgevallen tochten :  2                                            
                                                                           
Beloning :  8 -  9 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           
            7 -  7 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           
            5 -  6 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           
                                                                           
Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       
---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       
                                                                           
 1.    84   Bok, Sjef                       9       471.0    Goud          
 2.    76   Cuypers, Piet                   8       428.5    Goud          
      125   Hamers, rene                    8       421.0    Goud          
      119   Pol van, geert                  8       416.0    Goud          
 5.    71   Venne van de, Har               7       369.0    Zilver        
      145   Sniedt, wiel                    7       369.0    Zilver        
       69   Helwegen, Dre                   7       359.5    Zilver        
 8.   140   Cox, david                      6       327.5    Brons         
       81   Hulsbosch, Sjra                 6       317.0    Brons         
      141   Coumans, jan                    6       316.0    Brons         
11.   136   Mooren, jan                     5       257.0    Brons         
12.   122   Dillen van, ronald              1        51.0                  
13.    64   Helwegen, Huub                  0         0.0                  
       86   Hannen, Jan                     0         0.0                  
      133   Creemers, wim                   0         0.0                  
      134   Kemmeren, marc                  0         0.0                  
 
  

OPKOMSTENKLASSEMENT D-GROEP  
 
 
 
Aantal verreden    tochten : 10          Aantal kilometer :  441.8         
Aantal uitgevallen tochten :  1                                            
                                                                           
Beloning :  9 - 10 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           
            8 -  8 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           
            6 -  7 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           
                                                                           
Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       
---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       
                                                                           
 1.   113   Hukkelhoven, sandra            10       441.8    Goud          
      147   Straetemans, margriet          10       441.8    Goud          
 3.   114   Peters, Mia                     9       396.1    Goud          
      109   Janssen, Mia                    9       386.3    Goud          
 5.   150   Jennissen, claudia              8       372.0    Zilver        
      101   Wessels, Mia                    8       343.1    Zilver        
      104   Corbeij, marly                  8       334.8    Zilver        
 8.   103   Sampers, Christien              7       306.2    Brons         
      106   Dam van-Jegen, Kitty            7       298.1    Brons         
 
10.   102   Verhulst, Annie                 4       145.4                  
11.   146   Verstappen, carola              3       114.9                  
12.   111   Houben, Marlie                  0         0.0                  
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OPKOMSTENKLASSEMENT Z-GROEP  
 
 
                                                                           
Aantal verreden    tochten :  9          Aantal kilometer :  672.0         
Aantal uitgevallen tochten :  2                                            
                                                                           
Beloning :  8 -  9 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           
            7 -  7 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           
            5 -  6 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           
                                                                           
Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       
---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       
                                                                           
 1.    84   Bok, Sjef                       9       672.0    Goud          
 2.   109   Janssen, Mia                    8       605.0    Goud          
       76   Cuypers, Piet                   8       597.0    Goud          
      125   Hamers, rene                    8       593.0    Goud          
 5.   101   Wessels, Mia                    7       505.0    Zilver        
      119   Pol van, geert                  7       505.0    Zilver        
 7.    71   Venne van de, Har               6       430.0    Brons         
 8.    69   Helwegen, Dre                   5       383.0    Brons         
      141   Coumans, jan                    5       362.0    Brons         
      122   Dillen van, ronald              5       351.0    Brons         
      145   Sniedt, wiel                    5       347.0    Brons         
12.   147   Straetemans, margriet           3       197.0                  
13.   113   Hukkelhoven, sandra             2       129.0                  
14.    64   Helwegen, Huub                  1        83.0                  
      114   Peters, Mia                     1        83.0                  
      140   Cox, david                      1        68.0                  
      106   Dam van-Jegen, Kitty            1        62.0                  
      136   Mooren, jan                     1        62.0                  
 
  

LEKKE BANDENKLASSEMENT A-GROEP 
 
 
                                                                           
Aantal verreden    tochten : 18          Aantal kilometer : 1381.0         
Aantal uitgevallen tochten :  3                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
                                                                           
 1.    75   Leenen, Arnold                 2     11    863.7               
       91   Ruyters, chris                 2     11    825.5               
 3.    51   Dahmen, Huub                   1      9    650.2               
       87   Vrinzen, rob                   1     10    772.7               
       94   Houwen, Martijn                1     10    804.4               
 
       52   Smits, Ge                      1     11    879.0               
        1   Vrinzen, erik                  1     12    871.3               
       77   Cuypers, Harry                 1     14   1010.4               
      137   Peeters, wim                   1     14   1107.5               
        5   Daal van, Jos                  1     16   1232.2               
 
  
LEKKE BANDENKLASSEMENT B-GROEP 
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Aantal verreden    tochten :  9          Aantal kilometer :  471.0         
Aantal uitgevallen tochten :  2                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
                                                                           
 1.    84   Bok, Sjef                      2      9    471.0               
 
  
LEKKE BANDENKLASSEMENT D-GROEP 
 
                                                                           
                                                                           
Aantal verreden    tochten : 10          Aantal kilometer :  441.8         
Aantal uitgevallen tochten :  1                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
                                                                           
 1.   147   Straetemans, margriet          2     10    441.8               
 2.   102   Verhulst, Annie                1      4    145.4               
      103   Sampers, Christien             1      7    306.2               
      113   Hukkelhoven, sandra            1     10    441.8               
 
  
LEKKE BANDENKLASSEMENT Z-GROEP 
 
 
                                                                           
Aantal verreden    tochten :  9          Aantal kilometer :  672.0         
Aantal uitgevallen tochten :  2                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
                                                                           
 1.   113   Hukkelhoven, sandra            1      2    129.0               
      145   Sniedt, wiel                   1      5    347.0               
      119   Pol van, geert                 1      7    505.0               
 


