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’N BERICHT VAN DE  

A-CORRESPONDENT 

JACK THEUNISSEN 
 
 

 

Het is woensdagavond 8 mei. Heb ik me de hele dag verheugd op een plezierig en bovendien broodnodig 

fietstochtje, de rondom Neer route, zit ik hier lichtjes te balen. 

Alhoewel langzamerhand een woestijnklimaat Nederland dreigt te veroveren moet het uitgerekend op onze 

fietsdagen plenzen danwel heerst er een Siberische koudegolf (openingsrit). Zo ook weer vandaag en, 

voorzover kandidaat, afgelopen zaterdag met de grote Eifel rondrit. 

Als dat maar goed gaat. Weinig wegkilometers in de benen, helaas noodgedwongen vanwege enkele 

noodzakelijke klussen thuis en aanstaande vrijdag de ambtenarentoertocht vanuit Venlo. Toch altijd goed 

voor zo’n 185 kilometer over zacht glooiend Duits landschap. Enfin, we zien wel. Wat extra koolhydraten en 

als het echt niet gaat is er nog altijd de mogelijkheid de lus van 125 kilometer te fietsen. Maar zover zal het 

wel niet komen. 

 

Echt gepiekt hebben we eigenlijk nog niet zo. Of was het de Geuler klimkoers? (Helaas ontbrak ik hier en 

dus ook het reality-verslag). 

Toch zit er thans bijna 25 % van de te rijden clubtochten op. Ja, het gaat snel dus probeer er zoveel mogelijk 

bij te zijn. 

 

Wat nog meer te melden als uw A-correspondent? 

Is het jullie ook opgevallen. Ondanks de mijns inziens pittige gemiddelden die er reeds gedraaid worden 

heerst er toch een aardige discipline in de groep. Mogen we dit toeschrijven aan “het verstand komt met de 

jaren”, “schijn bedriegt” of “eerste gewin is kattegespin”? 

Ik zou het positief willen benaderen en zeggen: iedereen houdt zich gewoon aan de regels en zo moet het! 

 

Hier en daar ook weer mooi nieuw fietsmateriaal gezien bij de collega’s. Dat hoort erbij zo aan het begin van 

het seizoen. En het geeft natuurlijk wel een kick om na de winter op zo’n fonkelend karretje te stappen met 

alles erop en eraan. Een schrijnende tegenstelling overigens ten opzichte van niet vervangen 

sigarettenvloeidunne bandjes met alle gevolgen van dien. Kijk er even naar zou ik zeggen. 

 

Operatieve ingrepen hebben overigens enkele fietscollega’s geveld: Hennie Daamen herstelt van een 

meniscusoperatie en Pedro Cuijpers heeft z’n verstandskiezen verloren. Beterschap! 

Nog meer nieuws? Ja, we hebben een nieuw A-lid. Bart Stevens is zijn naam en hij schuwt op kop rijden niet. 

Welkom Bart! 

 

Nou collega’s tot zover. Hebben jullie voor de volgende keer nog nieuws of wetenswaardigheden of ben ik 

iets vergeten, laat het jullie correspondent even weten! 
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MET DE NEUS IN DE WIND 

 RENÉ KIERKELS 
 
 

 

De start van het nieuwe fietsseizoen ligt nu alweer meer dan een maand achter ons, een droge maar ook een 

koude periode. De temperatuur kwam vaak de zondagmorgens als we ons op het kerkplein verzamelde, nau-

welijks boven het nulpunt uit. De meesten  hadden zich dan ook zo goed 'ingepakt' dat ze bijna onherkenbaar 

waren, als je al zou kennen!. Daar ik nog maar sinds kort lid ben van de Lekke Tube had ik me voorgenomen 

om mijn mede B-ploeggenoten te leren kennen en niet alleen van gezicht maar ook van naam. Dit is onder 

normale omstandigheden al niet eenvoudig, maar op deze koude zondagmorgens een bijna onmogelijk 

opgave, omdat van de meesten door mutsen, thermojacks, sjaaltjes en zonnebrillen alleen nog maar een rode 

neus zichtbaar was. "An die nase eines mannes erkennt mann sein Joh.....", nee we dwalen af. Hier komt nog 

bij dat het aantal leden van de B-ploeg is toegenomen, het is enkele leden van de A-ploeg namelijk gelukt 

zich te kwalificeren voor de B-ploeg. Om nu de naam van een rode neus te leren kennen leek me dan ook niet 

zo verstandig. Oriënteer je in eerste instantie dan maar op hun stijl van fietsen dacht ik bij mezelf, misschien 

werkt dat wel als een soort ezelsbruggetje, om later hun namen beter te leren onthouden, zo gedacht zo ge-

daan. En warempel tot mijn niet geringe verbazing moet ik nu na enige tijd vaststellen, dit systeem werkt!  

 

Is dat eigenlijk wel zo vreemd? Nee eigenlijk ook weer niet! Neem nu de keer dat we op de terugweg naar 

Linne de brug over de Maas in Wessem beklimmen. David en ik rijden  op kop, ik al puffend, want David 

had de voorgaande kilometers als Didi Thurau in zijn beste dagen aan de kop gesleurd. Tijdens deze klim 

passeert mij opeens aan de linkerkant, als een duiveltje uit een doosje, een renner. Op  het postuur en stijl af-

gaande denk ik nog, hé daar passeert mij Lucien van Impe! Nog niet helemaal bekomen van deze verbazing 

en met de gedachte “fietst die nog”, flitst mij aan de rechterkant weer een renner voorbij. Deze keer een  met 

dezelfde souplesse als Charly Gaul. De Tour start dit jaar in Nederland, maar toch niet al in april, denk ik nog 

terwijl ze mij ter plekke laten. Niets blijkt echter minder waar te zijn bemerk ik als ik “boven” kom, want 

deze twee “berggeiten” blijken Sjef en René te zijn die strijden voor het bergklassement. Of neem nu Wiel en 

Piet, tijdens een tocht merkt je gelijk als deze “diesels” op kop komen, gebogen over hun stuur vliegt het 

tempo gelijk omhoog. Ik verdenk ze er dan ook sterk van dat ze alleen op kop komen bij wind tegen en dan 

ook nog liefst bij windkracht 4. Niet te vergeten onze wegkapiteins Wim en Erik, beiden zorgen er voor, al 

roepend en wijzend, dat we veilig en wel op koers blijven. Al met al dus een gemêleerd gezelschap qua stijl. 

 

Maar zo al tikkende merk ik dat mijn fantasie een beetje de overhand gaat krijgen, tijd dus om er een einde 

aan te breien. Naar buiten kijkende zie ik dat het nog steeds regent, eigenlijk had ik nu, woensdagavond 8 

mei, met de B-ploeg de rondom Echt route willen rijden, maar deze tocht zal wel niet doorgegaan zijn? 

Hopelijk kunnen we er zondag weer op uit, zodat ik de 'observatie' weer kan oppikken.        
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 ZOMAAR EEN GEDACHTENGANG VAN 

EEN LID UIT DE D-GROEP 

 KITTY VAN DAM 
 
 

 

Een paar dagen geleden werd mij gevraagd nog eens een stukje te schrijven voor ‘t Binnenblaad. De eerste 

reactie is dan waar moet ik het dan over hebben. De openingsrit van dit seizoen is dus letterlijk in het 

(bevroren) water gevallen. Daarna heb ik door omstandigheden drie tochten niet mee kunnen fietsen. De 

vorige week reed ik dus mijn eerste tocht met de club van dit jaar. Met 47 kilometer in het verschiet en een 

ongetraind lijf zag ik er een beetje tegenop. Doordat er nog iemand in de groep kampte met een voetblessure 

werd er goed op het tempo gelet. Dat heb ik erg gewaardeerd. Op deze manier is de motivatie voor het fietsen 

alleen maar gestegen. Ik kan me voorstellen dat er dames in de groep waren, die dit sudderende tempo niet zo 

geweldig vonden, maar dit bewijst wel dat saamhorigheid en een soort van teamgeest wel bestaat in de groep. 

 

Als ik in de uitgaven van ‘t Binnenblaad uit het verleden kijk is al vaker geschreven over teamgeest en samen 

uit, samen thuis. Het bestaat denk ik wel en ook weer niet in onze fietsclub. Dan denk ik met name aan de 

activiteiten die worden georganiseerd voor de hele club, zoals de gezinsfietstocht en de feestavond. Er zijn 

dan een paar mensen die ontzettend veel werk verrichten om alles voor elkaar te krijgen en de belangstelling 

is dan uiteindelijk minimaal. De opzet van de feestavond verleden jaar vond ik heel geslaagd. Door de leuke 

spelletjes kwam de hele club bij elkaar.  

Ook wat betreft de tourtoto denk ik dat we met z’n allen goed ons best moeten doen. Daarbij moet ik mezelf 

ook streng aanspreken. Ik denk dat het fijn zou zijn als saamhorigheid niet alleen in de groepen onderling 

bestaat maar ook in de gehele fietsclub. Dat trapt beslist een tandje lichter. 

 

Zo zie je maar weer wat er op papier komt als je je gedachten eens laat gaan. De volgende keer misschien de 

gedachten van iemand anders uit de D-groep. 
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EEN MOEIZAME START 

RENÉ HAMERS  
 
 

 

Het is vrijdag 10 mei, acht uur in de avond. Morgen moet de copy voor de tweede editie van 1996 van 't 

Binnenblaad worden ingeleverd bij onze eindredacteur Hennie Daamen. Juist op dat moment laat mijn 

inspiratie (en geheugen) het afweten. Het klamme zweet staat op het voorhoofd en de klok tikt genadeloos 

door. Op dat moment vervloek ik de dag dat ik mij vrijwillig heb aangemeld als redactielid en neem ik mij 

heilig voor om in 1997 mijn pen over te dragen aan een ander gewillig slachtoffer. Helaas zal van dit 

voornemen naar alle waarschijnlijkheid weinig terecht komen. Zoals ook van het voornemen om dit jaar 

minimaal 4000 kilometer af te leggen op de racefiets. Op dit moment staat de teller immers pas op 715 

kilometer en de vakantieperiode, waarin door mij niet gefietst gaat worden, staat voor de deur. Tel maar uit je 

winst!  

 

Overigens weet ik nog steeds niet goed hoe ik deze pagina moet vullen, laat staan beginnen. Welke 

memorabele gebeurtenissen hebben zich de afgelopen maand voorgedaan? Welke zaken zijn de moeite 

waard, om een korte bespiegeling aan te wijden?  

 

Het wielerseizoen 1996 is in ieder geval gedenkwaardig van start gegaan. Gehuld in een "noordpool-outfit" 

verschenen de meeste leden vol goede moed op zondag 31 maart aan de meet voor de eerste tocht van het 

seizoen. Dit optimisme verdween zowel figuurlijk als letterlijk als sneeuw voor de zon. Al na 500 meter 

werden we verrast door een dik pak sneeuw en al gauw hielden de meeste renners het voor gezien. De vlaai 

na afloop smaakte echter goed en het glas bier al niet minder. Deze zondagochtend eindigde daarom als 

zoveel woensdagavonden, in een opperbeste stemming.  

 

Gelukkig hield het weer zich verder goed. Koud, maar droog. We zijn overigens niet anders meer gewend. 

Nederland, zo leerde we vroeger op school, wordt gekenmerkt door een mild en nat zeeklimaat. Ik denk dat 

de schoolboekjes wat dit betreft hoognodig aan vervanging toe zijn. 

 

Wat is er nog meer gebeurd in dit nog maar prille seizoen?  

De B-groep is uitgebreid met enkele leden uit de A-groep.  

Is dit een aanwinst voor de B of gaat het "karakter" van de B-groep hierdoor verloren? Persoonlijk ben ik de 

eerste mening toegedaan. Niet alleen hoeven de "oude" B-leden minder op kop te rijden, - de voormalige A-

rijders zijn het immers aan hun stand verplicht om veel, zo niet het meeste kopwerk te doen -, ook het 

verdwalen onderweg hoort tot de verleden tijd. Verantwoordelijk voor deze ommezwaai is Wim van Daal, de 

man met alle topografische kaarten (schaal 1:200.000) van Limburg in z'n kop. Met het meefietsen van Wim 

kan het voorkomen dat we reeds na 10 kilometer het spoor volledig bijster zijn en geen notie hebben van het 

feit of we ons nog in Limburg dan wel Timboektoe bevinden. Zo zie je nog eens wat van de wereld. 

 

De winterstop zijn de meeste van ons overigens slecht doorgekomen. Vrijwel alle leden van de B-groep zijn 
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met een forse trainingsachterstand aan het nieuwe seizoen begonnen. Een paar leden hebben reeds na twee of 

drie ritten de moed opgegeven. 

Ik zou deze mensen toch willen adviseren en aansporen om het nog eens te proberen. Je mag best wel eens 

bellen als het te snel gaat en als je je niet sterk genoeg voelt mag je het kopwerk gerust aan  

 

anderen overlaten. Het schijnt zelfs zo te zijn dat sommige B-leden er bekend om staan zo lang mogelijk de 

koppositie voor zich op te eisen. Nu we het toch over Sjef Bok hebben, het schijnt dat het bureau 

rijvaardigheden hem onlangs voor de (?) keer en natuurlijk geheel ten onrechte, het motorrijbewijs heeft 

onthouden. De reeds op voorhand aangeschafte motorfiets staat inmiddels al zo lang in de garage, dat Sjef 

alle onderdelen kan benoemen en geblinddoekt de motor uit- en vervolgens weer in elkaar kan zetten. 

Weer andere B-leden hebben de winterstop aangegrepen om zich te bekwamen in de edele golfsport. Daar is 

natuurlijk niets op tegen, zij het dat het fietsen daarbij niet mag inschieten. Of schamen deze golfers zich 

soms voor hun voormalige hobby?  

 

Ondertussen is dit stukje proza toch nog aardig op gang gekomen en dan heb ik het nog niet eens gehad over 

de aanstaande bruiloft van Geert van Pol en de nieuwe hobby van Har van de Venne.  Geert heeft eindelijk de 

stoute schoenen aangetrokken en gaat van Carola een eerzame vrouw maken. Ik wens jullie, namens de hele 

vereniging, veel geluk, maar hoop wel dat het huwelijkse leven de sportieve carrière (?) van Geert niet in de 

weg zal staan.    

Tot slot de Vijver van Har. Vijver staat hier expres met een hoofdletter geschreven, omdat we met een gerust 

hart van een waterbouwkundig wonder mogen spreken. 

Dacht het hele dorp eerst dat Har voor hemzelf een privé- zwembad aan het aanleggen was, nu weten we 

beter. Geen miezerige goudvisjes in de vijver van Har maar twee vervaarlijk uitziende steurs. De vele 

kikkers, slakken en exotische waterplanten en vissen, maakt deze Vijver tot een attractie, ongekend van 

omvang en uniek in Linne en ver daar buiten.   

Overigens stelt Har zijn vijver in de wintermaanden gratis ter beschikking aan de schaatsliefhebbers uit het 

dorp. 

 

De klok staat inmiddels op negen uur en het klamme zweet op het voorhoofd is opgedroogd. Weer een pagina 

met goedbedoelde onzin gevuld. Zou het lidmaatschap van de redactie van 't Binnenblaad dan toch een 

roeping zijn. In ieder geval ben ik blij dat ik er voor deze keer weer van af ben. Gauw naar Hennie en dan 

neerploffen op de bank voor de TV. Er is niets bijzonders, maar wat geeft het, het beweegt en is in kleur. 

 

Vis en fiets voorzichtig, denk aan mij. 
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OPKOMSTENKLASSEMENT A-GROEP 
 
 
                                                                           
Aantal verreden    tochten : 11          Aantal kilometer :  693.7         
Aantal uitgevallen tochten :  2                                            
                                                                           
Beloning : 10 - 11 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           
            8 -  9 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           
            7 -  7 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           
                                                                           
Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       
---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       
                                                                           
 1.    21   Senssen, har                   11       693.7    Goud          
 2.     5   Daal van, jos                  10       648.7    Goud          
 3.   137   Peeters, wim                    9       595.5    Zilver        
       87   Vrinzen, rob                    9       552.5    Zilver        
       26   Nelissen, piet                  9       517.7    Zilver        
 6.    77   Cuypers, harry                  8       543.0    Zilver        
       79   Corbeij, charles                8       512.9    Zilver        
       94   Houwen, martijn                 8       502.0    Zilver        
 9.    52   Smits, ge                       7       482.9    Brons         
      152   Stevens, bart                   7       463.0    Brons         
       89   Leek van de, frits              7       389.0    Brons         
12.   138   Theunissen, jac                 6       345.6                  
       91   Ruyters, chris                  6       313.6                  
14.    13   Schuren, harrie                 5       377.4                  
       75   Leenen, arnold                  5       291.3                  
16.    41   Vossen, thei                    4       347.7                  
       88   Hilgers, robert                 4       249.8                  
       90   Daamen, hennie                  4       187.1                  
19.    14   Schuren, chris                  3       256.4                  
       51   Dahmen, huub                    3       198.0                  
21.    96   Hannen, paul                    1        79.0                  
      135   Meels, roger                    1        78.0                  
      148   Janssen, jan                    1        78.0                  
24.   143   Cuypers, pedro                  0         0.0                  
 
 

 
 

LEKKE BANDENKLASSEMENT A-GROEP 
 
 

 

Aantal verreden    tochten : 11          Aantal kilometer :  693.7         

Aantal uitgevallen tochten :  2                                            

                                                                           

Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               

---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               

                                                                           

 1.    14   Schuren, chris                 1      3    256.4               

      152   Stevens, bart                  1      7    463.0               

       21   Senssen, har                   1     11    693.7               

 

OPKOMSTENKLASSEMENT B-GROEP  
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Aantal verreden    tochten : 12          Aantal kilometer :  740.5         

Aantal uitgevallen tochten :  1                                            

                                                                           

Beloning : 11 - 12 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           

            9 - 10 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           

            7 -  8 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           

                                                                           

Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       

---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       

                                                                           

 1.     1   Vrinzen, erik                  12       740.5    Goud          

       92   Heltzel, jac                   12       740.5    Goud          

 3.   145   Sniedt, wiel                   11       692.5    Goud          

      125   Hamers, rene                   11       664.5    Goud          

       84   Bok, sjef                      11       659.5    Goud          

 6.   136   Mooren, jan                    10       612.5    Zilver        

        4   Daal van, wim                  10       611.5    Zilver        

 8.   140   Cox, david                      9       570.5    Zilver        

      119   Pol van, geert                  9       547.5    Zilver        

10.    24   Slabbers, math                  8       542.5    Brons         

       69   Helwegen, dre                   8       465.5    Brons         

12.    76   Cuypers, piet                   7       488.5    Brons         

13.   151   Kierkels, rene                  6       434.5                  

      144   Hannen, anne-marie              6       372.0                  

15.   142   Houben, roger                   5       285.5                  

       64   Helwegen, huub                  5       243.5                  

17.    71   Venne van de, har               4       256.5                  

18.    81   Hulsbosch, sjra                 2        93.5                  

      122   Dillen van, ronald              2        93.5                  

20.   133   Creemers, wim                   0         0.0                  

      134   Kemmeren, marc                  0         0.0                  

 

 

 
 

LEKKE BANDENKLASSEMENT B-GROEP  
 

 
Aantal verreden    tochten : 12          Aantal kilometer :  740.5         

Aantal uitgevallen tochten :  1                                            

                                                                           

Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               

---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               

                                                                           

 1.    24   Slabbers, math                 2      8    542.5               

 2.   151   Kierkels, rene                 1      6    434.5               

      140   Cox, david                     1      9    570.5               
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      136   Mooren, jan                    1     10    612.5               
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OPKOMSTENKLASSEMENT D-GROEP  
 
 

                                                                           
Aantal verreden    tochten :  7          Aantal kilometer :  266.0         

Aantal uitgevallen tochten :  0                                            

                                                                           

Beloning :  6 -  7 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           

            5 -  5 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           

            4 -  4 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           

                                                                           

Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       

---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       

                                                                           

 1.    44   Hendrix, bert                   7       266.0    Goud          

      113   Hendrix, sandra                 7       266.0    Goud          

 3.   101   Wessels, mia                    6       256.7    Goud          

      114   Peters, mia                     6       223.8    Goud          

      153   Joosten, barbara                6       223.8    Goud          

 6.   150   Jennissen, claudia              5       207.5    Zilver        

 7.   109   Janssen, mia                    4       148.4    Brons         

      147   Straetemans, margriet           4       126.9    Brons         

 9.   106   Dam van-jegen, kitty            3       106.2                  

      104   Corbeij, marly                  3        94.8                  

11.   102   Verhulst, annie                 0         0.0                  

      103   Sampers, christien              0         0.0                  
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AMBTENARENTOERTOCHT 1996 

 CHARLES CORBEIJ 
 
 

 

Het wordt langzaam aan een gewoonte dat enkele clubleden in de maand mei van ieder jaar de 

Ambtenarentoertocht vanuit Venlo fietsen. 

Het zijn heus niet allemaal ambtenaren, want er wordt ook door anderen fors gezweet om het einde te 

volbrengen. Wim en Jos van Daal, Jack Heltzel, Wim Peeters, Jack Theunissen, Marley Corbeij en 

ondergetekende begonnen op 10 mei aan een tocht van 185 kilometer. Er waren nog 4 gastrijders, zodat we 

een leuke groep van 11 vormden. 

 

Om 7.00 uur werd de aanhanger aangekoppeld en om 8.00 uur werd op het V.V.V. terrein “De Koel” de 

vertrekstempel afgehaald. Het is ieder jaar een drukte van jewelste want aan de drie afstanden nemen zo’n 

3000 fiets(t)ers deel. 

Het weer laat ons die morgen in de steek want het is koud en grijs, maar de pittige oostenwind drijft in elk 

geval de donkere wolken uit elkaar met als resultaat dat de wegen droog blijven. 

 

Vanuit Venlo gaat het direct richting Duitse grens, want de gehele tocht zal bij onze oosterburen worden 

volbracht. Met een kruissnelheid van 29 kilometer per uur worden de eerste uurtjes vol gefietst, er zijn 

voldoende rustplaatsen waar de inwendige mens keurig wordt verzorgd. Onder weg worden we regelmatig 

ingehaald door andere groepjes fietsers. Ons “deskundig oog” maakt duidelijk dat we vele “goden” deze dag 

zeker nog tegen zullen komen. Hun enthousiasme in het begin is te groot!  

 

Op het moment ter hoogte van Groesbeek (Nederlandse zijde) beginnen de eerste klimmetjes. Er is 90 

kilometer gefietst en Marly geeft mij een seintje dat haar kuiten beginnen te steken. Oh God, denk ik, we 

moeten er nog bijna 100! Maar dan is er de bekende, goede hulp van Jack Heltzel. Hij haalt een klein rood 

flesje (doping??) uit zijn zak en geeft het aan Marly. Niets vragen, drinken! Dit gebruiken de Italiaanse 

sprintkanonnen. En het wonder geschied! Na nog enkele koppen zwarte koffie in een plaatselijk cafeetje 

vervolgen we de weg en Marly fietst weer als herboren in ons groepje. 

 

Er hebben inmiddels politiemannen uit Hellevoetsluis aangesloten, die ons tempo, 32 kilometer per uur, 

lekker kunnen volgen. Het tellertje staat in no time op 150 kilometer en het aftellen kan beginnen. Het is ook 

een goede gewoonte dat de laatste 30 kilometer diegenen die het willen en kunnen, nog even tot de bodem 

gaan. Koos uit Neer, gastrenner en collega van Jos van Daal, dient daarbij als “torpedo”. Deze dik 40-er kan 

op een ongelooflijke wijze lang en krachtig de grote plaat trappen. Koos zijn broer, Jack Heltzel, Jack 

Theunissen en ikzelf durven de confrontatie aan. Ondanks 150 kilometer koers gaat de teller direct naar de 

veertig en de neuzen gaan op het stuur. Niemand durft van Koos over te nemen, niemand hoeft van Koos 

over te nemen en niemand kan van Koos overnemen! Als “De Koel” in zicht is moeten de Lekke Tubers 

lossen, want de dijbenen en kuiten staan op springen. In het laatste stuk hebben we 10-tallen fietsers 

bijgehaald. Dat geeft toch een goeie kick! 
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In “De Koel” stempelen we definitief af en niet veel later komt de rest binnen. Allen voldaan, want er kan 

weer een prachtige, gezellige fietstocht van 185 kilometer bijgeschreven worden. We zijn in  

 

1997 wederom van de partij. Met misschien nog meer Lekke Tubers. 

 

Overigens heeft Hennie Daamen op papier ook mee gefietst, maar zijn schoonbroer Wim had zijn plaats 

ingenomen omdat Hennie herstellende is van een knieblessure. Hopelijk ben je weer gauw onder ons met een 

genezen knie. We hebben je alvast ingeschreven voor 

1997. 
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Naam: Bart Stevens 

Geboorteplaats: Baarlo 

Leeftijd: 37 jaar 

Lengte: 1,90 meter 

Gewicht: 83 kg 

Schoenmaat: 43 

Burgerlijke staat: Gehuwd met Anjo en vader van Charlotte en Jasper. 

Opleiding: HAVO en politieschool. 

Beroep: Politieman. 

Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen: Misschien wat meer haar, maar dat is geen probleem. 

Opvoeding: Heb ik m.i. voldoende genoten. 

Ochtendhumeur: Heb ik nooit. 

Vereniging: Volleybalclub VC Maasbracht en TWC De Lekke Tube. 

Wordt jouw sport serieus genomen?: Vind ik wel. 

Andere sporten: Op dit moment buiten fietsen geen. 

Leukste sport naast fietsen: Volleybal. 

Minst leuke: Golf en cricket. 

Sportief hoogtepunt: Drie laatste seizoenen bij de volleybalclub Maasbracht, volleybalen in de 3e divisie. 

Dieptepunt: Tweede maal knieblessure in 1995 en daardoor beëindiging actief volleybal. 

Favoriete sporter: Marco Brouwers (oud-volleyballer) en Henk Lubberding. 

Favoriete sportster: Geen voorkeur. 

Sportieve concurrenten: Alle leden A-groep De Lekke Tube. 

Beste sportjournalist: Mart Smeets. 

Slechtste: Jean Nelissen met zijn wielercommentaren. 

Doping: Heel vroeger tijdens een wielerwedstrijd eenmaal gebruikt, echter zonder resultaat. 

Hobby's: Tuinieren, verbouwen en knutselen. 

Huisdieren: Op dit moment geen, vroeger een papegaai. 

Lievelingsgerecht: Bonensoep van mijn moeder. 

Drank: Bier en koffie. 

Kleur: Blauw, hoe kan het anders. 

Tv-programma: André van Duin en Paul de Leeuw. 

Radio: Sky-radio, als die al aanstaat. 
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Lievelingsmuziek: Dire Straits en Robert McCray. 

Laatst gekochte CD: Clouseau voor Anjo. 

Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: Dat doe ik niet. 

Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: Bonensoep van “moeke”. 

Favoriete films: Misdaad- en oorlogsfilms 

Acteur: Eddie Murphy. 

Actrice: Geen voorkeur. 

Vakantieland: Griekenland en Turkije. 

Romantisch: Ben ik volgens Anjo te weinig. 

Beste karaktereigenschap: Altijd goede zin. 

Slechtste: Slecht tegen verlies kunnen. 

Bang voor: Enge ziekten waar zelfs specialisten niets aan kunnen doen. 

Ligt wakker van: Heb ik vrijwel nooit last van. 

Droomt vaak van: Weet ik ‘s-morgens niets meer van. 

Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: Alle ophef en publiciteit rond de IRT-affaire. 

Maakt zich ontzettend kwaad over: Mensen die “keutelfabrieken” op de stoep (voor je huis) laten kakken. 

Hekel aan: Spruitjes. 

Heeft respect voor: Ouders en schoonouders. 

Wie kan je niet uitstaan: Egoïsten en mensen die over “lijken” gaan. 

Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen: Laatste “familieweekend” dat we nog met zijn alle bij elkaar waren 

(zie volgende vraag). 

Welke zeker niet: Overlijden vader en broer binnen 3 weken na elkaar in 1991. 

Ooit een prijs gewonnen: Geen noemenswaardige. 

Kunst: Heb ik weinig interesse voor. 

Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij: Uitslag IRT-affaire en dat dit geen gevolgen had voor de 

kopstukken / verantwoordelijken. 

Tijdschriften: Fiets en Consumentengids. 

Laatst gelezen boek: Boek over reconstructie moord in Rotterdam (naam ontschoten). 

Welk boek las je in een ruk uit: Eerder genoemd boek. 

Moet heel erg lachen om: Revue-programma’s André van Duin. 

Wanneer heb je voor het laatst gehuild: Ernstige ziekte Anjo. 

Politiek: Een goede keuze maken wordt steeds moeilijker. 

Milieubewust: Ben ik wel voor zover dit mogelijk is. 

Je bent een dag de baas van Nederland; wat zou je als eerste veranderen?: Grenzen weer sluiten zodat we een hoop criminaliteit 

“buiten” kunnen houden. 

Waar raak je opgewonden van: Mooie Chevrolet Corvette of Dodge Viper. 

Veilig vrijen: Noodzakelijk kwaad tegenwoordig. 

Haalt neus op voor: Arrogante personen. 

Soms denk ik: Ik zou de laatste 20 jaar best nog wel eens over willen doen. 
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UIT DE OUDE DOOS 

ROBERT HILGERS 
 
 

 

Tijdrijden een wielersport apart? Deel 1. 
 

 

Helaas is de animo voor het tijdrijden binnen de club 

aardig onderuit gezakt. Zover mijn kennis terug gaat in 

de geschiedenis werd er nog in 1989 drie keer een tijdrit 

verreden. In een paar jaar tijd is het aantal keren dat men 

een tijd neer kan zetten gedaald naar slechts één keer. Bij 

afwezigheid van die ene keer, kan men dus geen tijd 

neerzetten dat seizoen. Een herkansing bij een mindere 

conditie is er ook al niet. Uiteraard wil ik in dit stuk het 

niet gaan hebben over de methodiek voor een gezonde 

aanpak voor een geslaagde tijdrit. De geschiedenis van 

het tijdrijden van 1989 tot 1995 wil ik de revue laten 

passeren. Tot 1993 werd de tijdrit verreden over een afstand van 6,6 kilometer. Toen reden de A- en de B-

groep hun eigen strijd. Om het tijdrijden leven in te blazen werd de Jan-Evers-Prestatieprijs (JEP) ingevoerd. 

In 1993 werden de A- en B-groep vergezeld door de D-groep. Tevens werd er over 13,2 kilometer gereden, 

het parcours van 6,6 kilometer heen en terug. Ook werden de A- en de B-groep opgedeeld in leeftijdsklassen. 

De D-groep bleef een eigen klasse. 

 

 

Het parcours tot 1993. 
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Tot 1993 werd op de Meinweg, voorbij Herkenbosch, een 

parcours van 6,6 kilometer verreden. Men start hierbij in 

een lichte helling die ons brengt tot aan een linkse bocht 

die nog net iets steiler wordt. Na de bocht wordt een 

lichte daling ingezet waar tot hoge snelheden gereden kan 

worden. Na zo'n 1500 meter draait men naar rechts, waar 

men begint aan een klim in twee plateaus. Het eerste 

plateau is makkelijk te nemen, echter het tweede plateau 

is lang, ca. 500 meter en vrij zwaar. Daarna volgt weer 

een lichte daling van ca. 750 meter, die in een grote S-

bocht verreden wordt. De tweede klim is ca. 400 meter 

lang en dan volgt een plat stuk van ruim 2 kilometer. Op 

dit platte open stuk kan uiteraard de wind vrij spelen, die 

dan weer voordelig is en dan weer nadelig. 

 

1989 

 

In 1989 werd er drie keer een tijdrit gereden over een afstand van 6,6 kilometer. Er werd gereden eind mei, 

eind juni en begin augustus. Een naar mijn inziens goede verdeling over het seizoen.  

In mei was dus de eerste tijdrit, die over een goed gevarieerd parcours van 6,6 kilometer voltooid moesten 

worden. Meestal wordt tijdens de eerste tijdrit van het seizoen niet de beste tijd neergezet om clubkampioen 

te worden. Dit vanwege het feit dat a. het weer in mei meestal vrij veel wind voorspeld, die op de laatste 2 

kilometer van het parcours dan meestal van voren komt en b. de rijders nog over minder krachten bezitten 

aan het begin van het seizoen. 

Bij de eerste tijdrit zette Wim van Daal de beste tijd neer met 11,11 minuten bij de A-groep, waarbij Maurice 

Stapper met 12,38 minuten bij de B-groep de hoogste tijd noteerde. 

Eind juni werd de tweede tijdrit verreden waarbij vader en zoon Cuypers de snelste tijd neerzette bij de B- en 

A-groep. De harde wind in de rug zorgde voor opmerkelijk snelle tijden. Piet zette een tijd van 11,38 minuten 

neer bij de B-groep en Harry 10,21 minuten bij de A-groep. Harry verbeterde het oude clubrecord met 20 

seconden dat op naam stond van Harry Schuren.  

Eind augustus was de laatste tijdrit van het seizoen 1989. Harry Cuypers zat in Spanje vakantie te vieren. Hij 

kon pas echt goed vakantie vieren, toen hij 's avonds het voor hem goede nieuws bereikte, dat zijn tijd bij de 

laatste tijdrit niet verbeterd was. Tim Valkenburg deed die dag alles om de kampioenstitel in zijn bezit te 

krijgen, hij verscheen met een fiets met dichte wielen en een triatlonstuur. Helaas was er minder rugwind dan 

in juni, hij liet die dag Harry met 1 seconde voorsprong met de titel lopen. Tim reed 10,22 minuten voor de 

A-groep, Maurice Stapper reed 11,24 minuten voor de B-groep.  

Harry Cuypers werd clubkampioen bij de A-groep, bij de B-groep werd Maurice Stapper clubkampioen. 

 

 

1990 

 

In 1990 werd gereden begin juni, juli en augustus. De openende tijdrit werd door velen bijgewoond, maar 
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liefst 29 rijders. Hans Boots finishte als snelste met een tijd van 10,35 minuten bij A-groep. Hennie Daamen 

werd bij de B-groep de snelste man. Met een tijd van 11,35 minuten bleef hij ook nog eens 13 A-rijders voor. 

In juli werd bij de A-groep een nieuw club-record neergezet door Tim Valkenburg met 10,17 minuten, een 

verbetering van 4 seconden van het oude record. Bij de B-groep werd in juli geen tijdrit gereden. 

Was er bij de B-groep te weinig animo? 

De laatste rit werd verreden in augustus. Bij de A-groep werd de snelste tijd van Tim niet verbeterd. Hij zou 

clubkampioen van 1990 zijn met 10,17 minuten. Bij de B-groep was dit Hennie Daamen, die zijn eerste tijd 

scherper stelde op 11,27 minuten. 

Dit jaar werd voor het eerst de Jan-Evers-Prestatie-Prijs (JEP) ingevoerd. Een prijs die men kan winnen door 

zijn eigen beste tijd het meest te verbeteren. Winnaars: Hans Boots (A) 27 seconden en Har van de Venne (B) 

22 seconden. 
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1991 

 

Begin juni werd de eerste tijdrit verreden van de twee die verreden werden dit seizoen. De 

weersomstandigheden waren verre van ideaal, scherpe tijden konden hierdoor niet gerealiseerd worden. Bij 

de A-groep werd door  Paul Hannen, een nieuwkomer, de 'tweede' tijd neergezet. Hij was met 2 seconden 

langzamer dan Tim Valkenburg en Harry Schuren, die beide een tijd realiseerde van 10,57 minuten. Bij de B-

groep reed Har van de Venne de snelste tijd met 12,29 minuten. 

De tweede tijdrit werd gereden begin juli. Op het kerkplein werd de rijders door het bestuur medegedeeld dat 

de speciale triatlonsturen niet gebruikt mochten worden. Uiteraard leverde dit aardig wat gespreksstof op, 

tijdens de rit naar de Meinweg. Hoe en wat er met de speciale sturen is gebeurd is niet bekend. Bij de A 

verbeterde Paul Hannen zijn vorige tijd met 5 seconden, Tim Valkenburg deed dit echter ook, waardoor Paul 

weer met 2 seconden. achterstand de winnaarstitel moest laten gaan. Tim werd hiermee weer clubkampioen. 

Bij de B werd Har van de Venne clubkampioen met 12,24 minuten. Ook een verbetering van 5 seconden ten 

opzichte van zijn eerste tijd. 

De JEP ging dit jaar naar Martijn Houwen (A) met 38 seconden en naar Jan Hannen (B) met -16 seconden. 

Ja, met (min) 16 seconden alle B-leden slechter rijden en even goed een prijs winnen!!! 

 

 

1992 

 

Bij de eerste opkomst in juni werden slechts 15 renners geteld. De verschijnselen van een onaantrekkelijke 

tijdrit? Het bestuur had al enige pogingen gedaan om meer renners aan de streep te krijgen, dit was dus helaas 

niet gelukt. Wellicht was de alternatieve tocht, die verreden kon worden tijdens de tijdrit, geen oplossing. 

Bij de A werd de snelste tijd alweer door Tim neergezet, 10,39 minuten. Martijn Houwen die de laatste jaren 

in de klim zat, eindigde op de tweede plaats met 18 seconden verschil. Bij de B werd de snelste tijd neergezet 

door Har Dalemans (nieuwkomer). Tussen de nummers één en nummer vier zaten slechts vier seconden 

verschil. 

Bij de tweede tijdrit in juli waren de weersomstandigheden weer eens heel gunstig. Let op, slechts zeven A-

leden die durven te rijden!! Paul Hannen, de o zoo getrainde man op tijdrijden, zette een tijd neer die 

uiteraard de nieuwe clubkampioentijd zou zijn. Een tijd van 10,16 minuten, een verbetering van het oude 

record met 1 seconden. Harry Cuypers en Tim Valkenburg eindigde op ruim 20 seconden achterstand. 

Achteraf sprak Paul Hannen zeer vereerd over zijn succesvolle trainingen voor de tijdrit. Bij de B werd geen 

tijdrit verreden. 

Bij de derde tijdrit eind augustus slechts 12 rijders, 5 B- en 7 A-rijders. Paul maakte zich niet veel zorgen om 

de titel, geen Martijn, geen Tim en geen Harry Cuypers. Uiteraard was voor hen de strijd al gestreden, een 

tijd van 10,16 minuten verbeteren.... Paul zette bij de A een snelste tijd van 10,42 minuten neer, Jos van Daal 

en Harrie Schuren finishte met 12 seconden achterstand. Een zeer goede prestatie van Jos. Har van de Venne 

werd bij de B clubkampioen met een tijd van 12,13 minuten. Uiteraard was Paul bij de A clubkampioen. Paul 

veroverde tevens de JEP met 38 seconden. bij de A-groep, Sjef Bok deed dit bij de B-groep met -1 seconden. 

Alweer min. bij de B-groep, uiteraard kan de leeftijd bij de B voor een teruglopende eindtijd zorgen. 
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Overzicht clubkampioenen van 1989 t/m 1992 over 6,6 kilometer. 

 
 
 Jaar 

 
 A-groep  

 

 
 B-groep 

 
 

 
Clubkampioen 

 
tijd 

 
gem. 

snelheid 

 
Clubkampioen 

 
tijd 

 
gem. 

snelheid 
 
1989 

 

 
Harry Cuypers 

 
10.21 

 
38.26 

 
Maurice Stapper 

 
11.24 

 
34.74 

 
1990 

 

 
Tim Valkenburg 

 
10.17 

 
38.51 

 
Hennie Daamen 

 
11.27 

 
34.59 

 
1991 

 

 
Tim Valkenburg 

 
10.55 

 
36.26 

 
Har v/d Venne 

 
12.24 

 
31.94 

 
1992 

 
Paul Hannen   

 
10.16 

 
38.57 

 
Har v/d Venne 

 
12.13 

 
32.41 

 

 

In '93, '94 en '95 werd de tijdrit gereden over 13,2 kilometer op de Meinweg. Om meer leden te winnen voor 

de tijdrit werd er gereden in leeftijdsklassen. Hierbij reden de dames echter allen in één klasse. In het 

volgende nummer komt die 'geschiedenis aan de orde'. 
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