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OUDE ROCKERS, KLIMGEITEN EN 

MOTORRIJDERS 

RENÉ HAMERS 
 
 

 

 

Wanneer begin jij met motorrijlessen? 

Deze vraag, beste fiets- vriend(inn)en, wordt mij met herhaling gesteld. Er gaat tegenwoordig geen 

woensdagavond voorbij of de conversatie aan de "Stammtisch" bij vriend Evers ontaardt in een technische 

gezever over de voor- en nadelen van dwars geplaatste cilinders of een uitgeboorde carburator. Begrijp mij 

goed, ik gun iedereen z'n pleziertje (of uitlaatklep), maar dring mij dit motorisch geweld niet op. 

Ik kan mij nog woensdagavonden voor de geest halen dat het gesprek aan de "Stammtisch" ging over zaken 

als "haalt Europa het jaar 2000", "neemt de sex af na zoveel jaar huwelijk" of "wat is de zin van het leven". 

Juist op die avonden keerden we geestelijk verrijkt huiswaarts, terwijl ik er nu alleen maar een houten kop 

aan over hou. Maar genoeg over de Suzuki's, Honda's, Harley's of hoe die krengen ook mogen heten.  

Een historische gebeurtenis heeft zich voorgedaan. Voor diegenen onder jullie die de regionale en landelijke 

pers niet hebben gevolgd, (ik meen dat zelfs dat de actualiteitenrubriek NOVA er aandacht aan heeft 

besteed), de T.W.C. De Lekke Tube kent sedert 28 juni j.l. een nieuwe koning van de Schweikhuizer berg. 

Op die datum vond op de flanken van deze berg van de buitencategorie een heroïsch gevecht plaats tussen 

twee, als klimgeiten bekend staande, leden van de B-Groep, te weten dhr. S. Bok en uw eigen correspondent. 

Laatstgenoemde, toch geen kleintje wat dit betreft, heeft tot zijn grote spijt zijn meerdere moeten erkennen in 

zijn ploeggenoot. Indien jullie geïnteresseerd zijn in het precieze verloop van deze bloedstollende tweestrijd, 

dan kunnen jullie terecht bij dhr. S. Bok. Sjef heeft zijn overwinning vastgelegd op schrift, video en 

geluidscassette en is gaarne bereid deze verslagen aan een ieder ter beschikking te stellen. 

Sjef, vanaf deze plaats feliciteer ik je nogmaals met je nieuw verworven status van bergkoning. Geniet er 

maar van, want ik beloof je dat het van korte duur zal zijn. 

Onlangs vierde ik mijn vijfendertigste verjaardag. Oud genoeg dus om het concert bij te wonen van de 

Rolling Stones te Landgraaf. Wat heeft dat in godsnaam te maken met onze fietsvereniging, zullen jullie je 

afvragen. Niets, maar tegelijkertijd ook alles, al was het maar dat de gemiddelde leeftijd van de Stones die 

van de B-Groep benadert.  

De fans van de Stones vinden we terug onder drie generaties. Voor zover ik goed ben ingelicht is dit bij onze 

vereniging nog niet het geval. Dit neemt niet weg dat de leeftijden van onze leden uiteen lopen van 21 jaar tot 

57 jaar. Dit is ook wat onze vereniging zo uniek maakt. Persoonlijk ben ik niet zo'n grote liefhebber van de 

muziek van de Stones. Het concert en alles wat daar mee samen hing, was echter een grandioze ervaring. Ik 

heb hasj gerookt, zonder ook maar een sigaret zelf op te steken, kledingstukken gezien waarvan ik dacht dat 

ze in de zestiger jaren reeds uit de mode waren, veertigers in driedelig grijs met een pijp in de mond en een 

verschoten haarband in het haar, en bijna onder de voet gelopen door zeventig duizend mensen die na afloop 

zo snel mogelijk met z'n allen door één uitgang zich naar buiten wrongen. Voeg daarbij een file huiswaarts 

van zo'n acht kilometer, en u zult begrijpen dat indien de Stones bij hun 100-jarig jubileum wederom 
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Landgraaf aandoen ik de eerste zal zijn die om een kaartje vraagt. 

Aan al het schrijven komt een eind, zo ook aan dit gewouwel. In de volgende uitgave van 't  

 

Binnenblaad kunnen jullie een verslag tegemoet zien van mijn vakantie in Frankrijk. Wij gaan dit jaar voor 

het eerst met een tent op vakantie en weten op het moment van dit schrijven nog steeds niet hoe de tent op te 

zetten. Het belooft dus een interessante vakantie te worden. Ik wens iedereen alvast een fijne zomer toe en ik 

hoop dat velen van jullie zijn of haar vakantiebelevenissen met alle lezers van dit mooie blad willen delen. 

 

 

Beklim en swing met gevoel, denk aan mij. 
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GEDACHTEN VAN UW MEDE-FIETSER 

 
 

 

Activiteiten organiseren 

Je moet een krokodillen huid hebben! 

 

 

Helaas hebt U in de vorige editie van 't Binnenblaad mijn

gedachten moeten missen! Het werk en mijn familie en

zelfs 'de lekke tube' stonden in het middelpunt van mijn

activiteiten. Maar wat betreft 'de lekke tube' moest ik een

keuze maken tussen een column schrijven en de

gezinsfietstocht organiseren. Heb ik (helaas) voor het

laatste gekozen! 

 

Even terug in de tijd. Regelmatig kreeg het bestuur tussen

neus en lippen door te horen dat er buiten de standaard

fietstochten maar weinig georganiseerd werd voor de

leden. Zo mocht het verkeren dat er in het jubileum jaar

van onze club een gezinsfietstocht georganiseerd werd.

Een blijvertje? Ook voor dit jaar had de programma com-

missie weer een gezinsfietstocht voorzien. Deze werd al

aangekondigd in het begeleidend schrijven van het

programma in maart 1995. Zaterdag 24 juni zou het dit

jaar gaan gebeuren. Wie had toen kunnen vermoeden dat 

deze gezinsfietstocht afgelast zou worden wegens te

weinig deelname! 

 

Het opzetten van zo'n fietstocht vergt toch diverse uren

van de organisatie. Nu had ik door gezinsuitbreiding toch

al een erg druk voorjaar, maar na de hemelvaartdagen ont-

stond er een geweldige druk op het werk. Nu is 'stressen' 

toch al niet mijn favoriete bezigheid, maar ik ontkwam er 

toch niet aan. Anderzijds moest de route voor de gezins-

fietstocht uitgezet worden. Elke vrije minuut was ik bezig

met de atlas: zoeken naar een geschikte pauze plaats,

uitzetten 

 van geschikte verkeersarme wegen met juiste verdeling 

van kilometer voor en na de pauze, het beschrijven van de 

route. De eerste proefrit vond plaats op dinsdag 13 juni om 

20.00 uur (de kinderen lagen net in bed). Net voor het 

donker was ik thuis met een mooie vragenlijst en een nog 

aan te passen route. Een bepaald gedeelte van de route 

beviel me achteraf niet zo - het gedeelte door het bos was 

enigzins dichtgegroeid en andere stukken waren een 

compleet moeras - en de kilometerverdeling kwam niet zo 

goed uit - meer kilometers na de pauze dan voor de pauze. 

Dus weer de atlas ingedoken en nieuwe trajecten gezocht.

 

Op zaterdag 17 juni was de Ardennen route voor de A-

groep gepland. Deze werd op het laatste moment vanwege 

slechte weersverwachtingen afgelast. Dat kwam me zeer 

goed uit. Aangezien het in Midden-Limburg nog niet 

regende greep ik thuis de aangepaste routebeschrijving, 

sprong op de bike en ging op pad. Kilometers meten, 

vragen controleren en nieuwe verzinnen. Ruim twee en 

een half uur later kwam ik door en door nat thuis. Het 

papier was amper nog leesbaar door de regen. Het is voor 

het 'goeie' doel dacht ik maar terwijl vrouwlief zich over 

mijn kleren ontfermde. Die arme wasmachine! 

 

   

Na een heerlijke douche kroop ik snel achter mijn p.c. om

de routebeschrijving te completeren. Volgende week

  

En dat maal 3 á 4 personen betekent al snel zo'n 70 
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zaterdag moest alles perfect verlopen. Nog even met mijn

collega-organisator afgestemd  

wanneer hij de route ter controle zou rijden, zodat er

werkelijk niets fout zou gaan. Mijn collega-organisator had

trouwens ook niet stil gezeten. Met hamer en zaag, verf en

borstel had hij enkele schitterende spelletjes voor de

kinderen in elkaar gezet. Alles zat perfect in elkaar. Wat

kan er nu nog misgaan? Niets toch! 

 

Zondagavond kwam het telefoontje van onze voorzitter.

De inschrijvingen waren binnen en dat er voldoende

deelname zou zijn, stond voor mij als een paal boven

water. Van een actieve club als de onze met 60 leden

zouden toch wel zeker 20 aanmeldingen binnenstromen 

zo was mijn verwachting. Stiekem hoopte ik zelfs op meer.

mensen. De eerste woorden van onze voorzitter moesten 

mij schijnbaar voorbereiden op een teleurstelling, zo 

interpreteerde ik zijn ellenlange inleiding. Maar 15 

aanmeldingen of zelfs maar 10 aanmeldingen? Diverse 

aantallen schoten door mijn gedachten totdat het verlos-

sende woord kwam van onze voorzitter:  

Slechts 5 aanmeldingen! 

Hoeveel? VIJF 

Heb je goed geteld? 

JA, VIJF! 

O ja, daar was mijn eigen aanmelding ook bij. 

Daar zakt je broek van af, mensen! 

 

 

Uw mede-fietser. 
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BESTUURSBERICHT  
 
 

 

Hierbij willen we graag de beterschapswensen overbrengen aan ons B-lid Jan Coumans, die tijdens de 

afdaling St. Ludwig met grote snelheid tegen het wegdek smakte en daarbij een sleutelbeenbreuk heeft 

opgelopen. 

Bij het lezen van dit bericht is Jan hopelijk op het punt gekomen dat hij zijn raceschoentjes weer mag 

aantrekken. 
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EEN MISLUKT EXPERIMENTJE 

CHARLES CORBEY 
 
 

 

Zondag 9 juli jl. stond de zon reeds fier aan de hemel, toen we ons om 9.00 uur verzamelden aan de kerk. 

De A-groep was goed vertegenwoordigd en de Z-groep was met 6 fiets(t)ers present. 

Het leek op deze zonnige morgen een leuk idee om met zijn allen op pad te gaan. 

De Z was akkoord en met zijn twintigen gingen we op pad. 

Vonden de A-leden dit ook wel zo'n goed idee? 

De tocht was nog geen uur oud, toen een minder getraind lid reeds de "eerste sterren" voor ogen kreeg. 

De groep paste de snelheid aan om te voorkomen dat nog meer "slachtoffers" zouden vallen. 

Er werd zelfs even geopperd om de groep alsnog te ontbinden. 

Uiteindelijk (en gelukkig) zijn de 80 km. toch gezamenlijk volbracht, met uitzondering van twee A-leden, die 

op een gegeven moment hun eigen koers hebben uitgezet. 

Een schorsing voor één tocht was het resultaat, wat beiden overigens sportief hebben opgevat. 

Met de aanleiding daarvan waren ze minder gelukkig en misschien hebben ze daarin gelijk. 

Opsplitsing in enkele groepen heeft in het verleden plaatsgevonden om het onderlinge krachtsverschil te 

minimaliseren. 

De één traint immers vaker en langer, terwijl de ander puur voor zijn plezier fietst. 

Onderling conditieverschil is derhalve aanwezig. 

Dat verschil komt uiteraard tot uiting bij een gezamenlijke tocht, zeker indien de conditie haar hoogtepunt 

gaat naderen. 

Kan het A-lid zich dan niet voor één keer opofferen, kun je je afvragen? 

Feit is dat men bewust voor die groep gekozen heeft met de wetenschap dat er vaker, langer en harder gefietst 

wordt. 

De afgesproken snelheidslimiet van 35 km/u. wordt in juli dan ook door de meesten moeiteloos gehaald. 

Het voorstel van de gezamenlijke tocht halverwege het seizoen was niet zo verstandig (achteraf bezien!). 

De Z-groep had met zes leden immers probleemloos kunnen vertrekken. 

Ondanks ons goede uitgangspunt "samen uit, samen thuis" moeten we trachten te voorkomen dat een te grote 

groep zich (regelmatig) moet aanpassen aan het lagere tempo van een collega-fiets(t)er. 

Er is immers voor iedereen een goede keuze te maken. 

Uitzonderingen bevestigen de regel, zullen we maar zeggen! 
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Naam: Jan Janssen 

Geboorteplaats: Horn (17 juni 1953) 

Leeftijd: 42 

Lengte: 1,77 meter 

Gewicht: 77 kg 

Schoenmaat: 42 

Burgerlijke staat: Gehuwd. 

Opleiding: L.T.S.. 

Beroep: Arbeider (heb al van alles gedaan). 

Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen: Ik probeer met fietsen er een paar kilo's vanaf te krijgen. 

Opvoeding: Voor de jaren 50 en 60 normaal. 

Ochtendhumeur: Geen, want dit is de mooiste tijd van de dag. 

Vereniging: De Lekke Tube. 

Wordt jouw sport serieus genomen?: Profs moeten serieus aan de show meedoen. 

Andere sporten: Formule 1, DTM, motorraces, voetbal. 

Leukste sport naast fietsen: Bergwandelen. 

Minst leuke: Golf. 

Sportief hoogtepunt: Wordt nog aan gewerkt. 

Dieptepunt: Geen, ik doe voor 100% mijn best en dan ben ik met ieder resultaat tevreden. 

Favoriete sporter: Jos Verstappen. 

Favoriete sportster: Mia. 

Sportieve concurrenten: Iedereen die bij mij in de buurt komt. 

Beste sportjournalist: Kan ik niet beoordelen. 

Slechtste: Er zijn er meer die mij irriteren. 

Doping: Kan ik me niet druk over maken. 

Hobby's: Creatief bezig zijn. 

Huisdieren: Geen, er zijn al honden genoeg. 

Lievelingsgerecht: Dat wat Mia toevallig gekookt heeft en Chinees. 

Drank: Hefeweizenbier. 

Kleur: Wit, blauw en zwart. 
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Tv-programma: Anno Joosten ( die Astrid mag er zijn). 

Radio: Luister ik bijna nooit naar. 

Lievelingsmuziek: Dire Straits, Level 42, Phil Collins, Zillertaler Schürzenjäger. 

 

Laatst gekochte CD: Zillertaler Schürzenjäger: Glory - Hallelujah. 

Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: Ik doe wel graag aan sex voor de spiegel. 

Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: Ik wacht wel tot de volgende morgen en dan 

spek met eieren. 

Favoriete films: Porno en andere natuurfilms. 

Acteur: Wim Kok. 

Actrice: Beatrix. 

Vakantieland: Alpenlanden, Noorwegen en Luxemburg. 

Romantisch: Soms. 

Beste karaktereigenschap: Redelijk betrouwbaar en behulpzaam. 

Slechtste: Piekeren en krop te veel op. 

Bang voor: Zware aardbevingen en kanker. 

Ligt wakker van: De algemene wereldsituatie. 

Droomt vaak van: De eeuwige jeugd. 

Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: Ik probeer me aan zo weinig mogelijk dingen te storen want 

anders heb je geen leven meer. 

Maakt zich ontzettend kwaad over:  Echt kwaad wordt ik nooit, maar ik zou wel eens iemand willen 

betrappen die afgedankte spullen in de bossen dumpt. 

Hekel aan: Slordige mensen. 

Heeft respect voor: Iedereen die op de een of andere manier positief bezig is en Greenpeace. 

Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen: De eerste twaalf jaar. 

Welke zeker niet: De vier er op volgende jaren. 

Grootste fout in mijn leven: Kan ik gelukkig niet beoordelen. 

Ooit een prijs gewonnen: Ja, fl.50,-. 

Kunst: Beeldhouwkunst en realistische schilderkunst. 

Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij: Dat het Limburgse Mergelland een 

opknapbeurt te wachten staat.. 

Wereldnieuws: Overal waar oorlog is, gelukkig begrijp ik er niets van. 

Tijdschriften: We zijn niet eens op de krant geabonneerd. 

Laatst gelezen boek: Kan geen geduld opbrengen om een boek te lezen. 

Welk boek las je in een ruk uit: Geen enkel. 

Moet heel erg lachen om: Ik lach niet zo vlug, maar bij Freek de Jonge, Paul Haenen of van Kooten en de 

Bie, lukt het wel eens. 

Wanneer heb je voor het laatst gehuild: Toen Jos Verstappen vorig jaar op het podium stond. 

Politiek: Te dure noodzaak waarin ik niet veel interesse heb. 

Milieubewust: Zeer zeker. 

Je bent een dag de baas van Nederland; wat zou je als eerste veranderen?: Meer gevangenissen bouwen, 

oprichten van spartaanse werkkampen en voor sommige gevallen het invoeren van de doodstraf. 
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Waar raak je opgewonden van: Knakkige vrouwen en door bochten scheuren. 

Veilig vrijen: We houden het op veilig onveilig vrijen. 

Ik heb me voorgenomen om: Ik hoef met niets voor te nemen omdat ik zelf met mijn functioneren redelijk 

tevreden ben. 

Haalt neus op voor: De sleur die het alledaagse leven met zich meebrengt. 

Soms denk ik: Hoelang zal alles nog duren? 
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TIJDRIT 1995 

HARRY CUIJPERS 
 
 

 

Vandaag woensdag 5 juli wordt er gestreden om 

het clubkampioenschap in de jaarlijks 

georganiseerde tijdrit. Besloten is om dit jaar 

maar één tijdrit te verrijden, dit betekende voor 

diegene die verhinderd  was geen herkansing. 

 

De interesse voor dit spektakel was dit jaar 

bijzonder laag. Dit werd kenbaar gemaakt 

d.m.v. dat men liever de op het programma 

staande Schweikhuizer heuvelroute wou rijden. 

Maar tot mijn verbazing was de opkomst om 

half zeven op het Kerkplein redelijk goed te 

noemen. 

 

In gesloten groep werd koers gezet richting Herkenbosch. Onderaan de Meinweg aangekomen werd er 

verzameld op het parkeerterrein, waar vervolgens Jos van Daal de startlijst invulde. 

 

Het weer was die avond uitermate geschikt om een tijdrit te rijden. Er stond namelijk weinig wind en een niet 

al te fel brandende zon. Er zou om de minuut gestart  worden dit om een snelle afwerking te garanderen. 

Geert van Pol met zijn vriendin Carola zouden vandaag de tijdwaarneming voor hun rekening nemen. 

 

Om twintig over zeven werd Martijn Houwen, de winnaar van het vorig jaar als eerste weggeschoten. 

Opmerkelijk was de lage opkomst in deze categorie. Met maar drie leden werd er altijd in de prijzen gereden. 

De spanning in deze categorie was ook beduidend minder dan vorig jaar, toen ging het namelijk nog om 

seconden. 

 

  

TIJDRIT  HEREN  < 31 JAAR 
 
 

naam     tijd  verschil  gem. snelheid  
 

1. Harrij Cuijpers    21.52    36,25 

2. Martijn Houwen    22.24 0.32   35,07 

3. Rob Vrinzen    23.12 1.20   33,74 
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Vervolgens was het de beurt voor de heren ouder dan 31 jaar. Hier was de opkomst beduidend hoger. Het 

was nu de vraag of Hennie Daamen zijn titel van het vorig jaar kon prolongeren. 

 

Als eerste werd Jan Mooren weggeschoten die voor de eerste keer kennis mocht maken met het tijdrit 

parcours. Maar al snel werd het duidelijk dat het in deze categorie zou gaan spannen tussen de nummers een 

en twee van het vorig jaar, respectievelijk Hennie Daamen en Charles Corbey. Het verschil dit jaar was 

slechts vier seconden. Alleen was de uitslag omgekeerd evenredig aan die van het vorig jaar. Jan Janssen die 

ook voor het eerst aan de tijdrit deelnam zette een prachtige tijd neer van 23.16. Dit was voldoende voor een 

derde plek. 

 

  

TIJDRIT  HEREN  > 31 JAAR 
 
 

naam     tijd  verschil  gem. snelheid  
 

1. Charles Corbey    22.56    34.57 

2. Hennie Daamen    23.00 0.04   33.91 

3. Jan Janssen    23.16 0.20   33.68 

4. Chris Ruijters    23.32 0.36   33.45 

5. Jos van Daal    23.56 1.00   33.11 

6. Erik Vrinzen    24.56 2.00   31.76 

7. Jack Theunissen    25.03 2.07   31.16 

8. Jan Mooren    25.27 2.31   30.87 

9. Wiel Sniedt    25.34 2.38   30.78 

10. Ronald van Dillen   26.36 3.40   29.59 

 

 

Bij de dames ging het net zoals in de jongste heren groep om de plaatsen 1,2 en 3. Huizen hoog favoriet was 

hier Annemarie Hannen, die naar later bleek haar man Rob Vrinzen even voor deed wat fietsen was. Ze zette 

namelijk een snellere tijd neer dan Rob ooit gereden heeft op de Meinweg. 

 

Marlie Corbey beet de spits af bij de dames, gevolgd door Mia Janssen. Maar al snel bleek dat deze het niet 

konden redden tegen het moordend hoge tempo dat Annemarie ontwikkelde. Opvallend was wel dat alle 

dames een snellere tijd neerzetten dan voorgaand jaar, dit in tegenstelling tot de heren. 

 

  

TIJDRIT  DAMES 
 
 

naam     tijd  verschil  gem. snelheid  
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1. Annemarie Hannen   23.01    33.90 

2. Mia Janssen    24.02 1.01   32.47 

3. Marly Corbey    26.02 3.01   29.97 

 

 

Als laatste mochten de heren boven 44 jaar aantreden. In deze categorie zou het ook een spannende strijd 

gaan worden tussen de zes deelnemers. 

 

Dre Helwegen de nummer vier van het vorig jaar startte als eerste. Er heerste aan de start een gespannen 

sfeer. Kon Jack Heltzel zijn positie van het vorig jaar handhaven? Of konden de benen van Sjra Hulsbosch 

voor een verrassing zorgen. Maar geen van alles was waar, het bleek namelijk Wim Peeters te zijn die over 

de meeste kracht beschikte. De andere leden konden niet echt in de buurt komen van Wim, waardoor de strijd 

om de plaatsen twee en drie ging. 

 

  

TIJDRIT  HEREN  > 44 JAAR 
 
 

naam     tijd  verschil  gem. snelheid  
 

1. Wim Peeters    22.57    34.56 

2. Jack Heltzel    23.50 0.53   33.19 

3. Piet Cuijpers    24.25 1.28   32.16 

4. Dre Helwegen    25.31 2.34   30.82 

5. Sjra Hulsbosch    26.03 3.06   29.99 

6. David Cox     26.13 3.16   29.85 
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OPKOMSTENKLASSEMENT A-GROEP  
 
 
 
Aantal verreden    tochten : 26          Aantal kilometer : 1949.8         
Aantal uitgevallen tochten :  4                                            
                                                                           
Beloning : 23 - 26 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           
           20 - 22 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           
           16 - 19 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           
                                                                           
Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       
---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       
                                                                           
 1.    21   Senssen, Har                   25      1909.8    Goud          
 2.     5   Daal van, Jos                  23      1742.4    Goud          
 3.     4   Daal van, Wim                  21      1652.2    Zilver        
       77   Cuypers, Harry                 21      1499.2    Zilver        
 5.   137   Peeters, wim                   20      1498.7    Zilver        
       92   Heltzel, Jac                   20      1335.3    Zilver        
 7.   148   Janssen, jan                   19      1562.3    Brons         
        1   Vrinzen, erik                  19      1350.1    Brons         
 9.    75   Leenen, Arnold                 17      1302.5    Brons         
       90   Daamen, Hennie                 17      1255.8    Brons         
       91   Ruyters, chris                 17      1213.3    Brons         
12.   138   Theunissen, jac                16      1109.0    Brons         
13.   143   Cuypers, pedro                 15      1038.3                  
14.    87   Vrinzen, rob                   14      1044.7                  
       79   Corbeij, Charles               14      1014.1                  
16.    52   Smits, Ge                      13       995.6                  
      144   Hannen, anne-marie             13       974.6                  
       51   Dahmen, Huub                   13       911.4                  
       89   Leek van de, Frits             13       786.5                  
       44   Hendrix, bert                  13       760.2                  
21.    94   Houwen, Martijn                12       905.6                  
22.    41   Vossen, Thei                   11       854.8                  
       26   Nelissen, Piet                 11       650.0                  
24.    13   Schuren, Harrie                10       877.8                  
       88   Hilgers, Robert                10       776.5                  
       23   Schlicher, Bert                10       655.7                  
27.   142   Houben, roger                   9       605.4                  
28.    14   Schuren, Chris                  7       572.7                  
       48   Bevers, Wil                     7       491.0                  
30.    24   Slabbers, math                  3       187.5                  
31.    96   Hannen, Paul                    1        80.0                  
      135   Meels, roger                    1        80.0                  
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OPKOMSTENKLASSEMENT B-GROEP  
 
 
 
Aantal verreden    tochten : 14          Aantal kilometer :  788.3         
Aantal uitgevallen tochten :  2                                            
                                                                           
Beloning : 13 - 14 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           
           11 - 12 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           
            8 - 10 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           
                                                                           
Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       
---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       
                                                                           
 1.    84   Bok, Sjef                      13       748.3    Goud          
       76   Cuypers, Piet                  13       745.8    Goud          
 3.   119   Pol van, geert                 12       693.3    Zilver        
       69   Helwegen, Dre                  12       676.8    Zilver        
 5.   140   Cox, david                     11       644.8    Zilver        
      145   Sniedt, wiel                   11       606.3    Zilver        
 7.   125   Hamers, rene                   10       572.0    Brons         
 8.    71   Venne van de, Har               9       504.0    Brons         
      136   Mooren, jan                     9       494.3    Brons         
       81   Hulsbosch, Sjra                 9       492.0    Brons         
11.   141   Coumans, jan                    6       316.0                  
12.   122   Dillen van, ronald              4       217.3                  
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 : 15          Aantal kilometer :  713.7         
Aantal uitgevallen tochten :  2                                            
                                                                           
Beloning : 14 - 15 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           
           11 - 13 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           
            9 - 10 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           
                                                                           
Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       
---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       
                                                                           
 1.   113   Hukkelhoven, sandra            14       673.7    Goud          
      109   Janssen, Mia                   14       658.2    Goud          
 3.   101   Wessels, Mia                   12       575.0    Zilver        
      147   Straetemans, margriet          12       566.2    Zilver        
      104   Corbeij, marly                 12       560.7    Zilver        
 6.   150   Jennissen, claudia             11       540.1    Zilver        
 7.   103   Sampers, Christien             10       476.6    Brons         
 8.   114   Peters, Mia                     9       396.1    Brons         
 9.   106   Dam van-Jegen, Kitty            7       298.1                  
 
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 : 10          Aantal kilometer :  752.0         
Aantal uitgevallen tochten :  5                                            
                                                                           
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.    84   Bok, Sjef                      10       752.0    Goud          
 2.   109   Janssen, Mia                    9       685.0    Goud          
       76   Cuypers, Piet                   9       677.0    Goud          
 4.   125   Hamers, rene                    8       593.0    Zilver        
      119   Pol van, geert                  8       585.0    Zilver        
 6.   101   Wessels, Mia                    7       505.0    Brons         
 7.    69   Helwegen, Dre                   6       463.0    Brons         
       71   Venne van de, Har               6       430.0    Brons         
      145   Sniedt, wiel                    6       427.0    Brons         
10.   141   Coumans, jan                    5       362.0                  
      122   Dillen van, ronald              5       351.0                  
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 : 26          Aantal kilometer : 1949.8         
Aantal uitgevallen tochten :  4                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
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---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
                                                                           
 1.    52   Smits, Ge                      3     13    995.6               
        1   Vrinzen, erik                  3     19   1350.1               
 3.    89   Leek van de, Frits             2     13    786.5               
       75   Leenen, Arnold                 2     17   1302.5               
       91   Ruyters, chris                 2     17   1213.3               
       77   Cuypers, Harry                 2     21   1499.2               
 7.    94   Houwen, Martijn                1     12    905.6               
       51   Dahmen, Huub                   1     13    911.4               
       87   Vrinzen, rob                   1     14   1044.7               
      137   Peeters, wim                   1     20   1498.7               
        5   Daal van, Jos                  1     23   1742.4               
 
  
LEKKE BANDENKLASSEMENT B-GROEP 
 
 
 
Aantal verreden    tochten : 14          Aantal kilometer :  788.3         
Aantal uitgevallen tochten :  2                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
                                                                           
 1.    84   Bok, Sjef                      2     13    748.3               
 
  
LEKKE BANDENKLASSEMENT D-GROEP 
 
 
 
Aantal verreden    tochten : 15          Aantal kilometer :  713.7         
Aantal uitgevallen tochten :  2                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
                                                                           
 1.   147   Straetemans, margriet          2     12    566.2               
 2.   102   Verhulst, Annie                1      4    145.4               
      103   Sampers, Christien             1     10    476.6               
      150   Jennissen, claudia             1     11    540.1               
      113   Hukkelhoven, sandra            1     14    673.7               
 
 

LEKKE BANDENKLASSEMENT Z-GROEP 
 
 
 
Aantal verreden    tochten : 10          Aantal kilometer :  752.0         
Aantal uitgevallen tochten :  5                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
                                                                           
 1.   113   Hukkelhoven, sandra            1      2    129.0               
      145   Sniedt, wiel                   1      6    427.0               
      119   Pol van, geert                 1      8    585.0               
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