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GROTE EIFELRIT 
HARRIE SCHUREN 

 
 
Zaterdag 24 mei stond de eerste grote tocht op het programma. De (bekende) tocht door de Eifel 
van ca. 140 km. Bij aankomst op het kerkplein bleek niet de bekende fiets-aanhangwagen als 
vervoermiddel van de fietsen te dienen maar een grote bus (net niet vrachtauto) waar de fietsen in 
moesten. Maar met wat kunstgrepen werd ook dat klusje geklaard en kon de reis richting Aken 
worden aangevangen. Piet die als chauffeur van de volgauto optrad wilde ons al in Heerlen afzetten 
maar uiteindelijk kwamen we toch op het bekende startpunt in de Eifel aan. 
 
Hoewel er zon was voorspeld, die de bewolking weliswaar vanuit het noorden zou verdrijven, bleek 
hier ‘s morgens nog niks van. Sterker nog het was ronduit koud. Toch waren Charles en Har Sensen 
ervan overtuigd dat het vandaag met de zon wel goed zou komen en starten in een korte broek. 
Uiteindelijk kregen ze wel gelijk, maar helaas liet de zon zich pas het laatste uur echt zien.  
 
Na de gebruikelijke taferelen voor de start kon de tocht beginnen. Na natuurlijk in de eerste 
kilometers verkeerd gereden te hebben, lukte het daarna vrij aardig met de route, die langzaam 
bekend begint te worden, hoewel ze vorig jaar niet is doorgegaan. 
 
Al snel bleek dat de meesten van ons vandaag een zware dag zouden krijgen. De voorbereiding was 
duidelijk minder dan de voorgaande jaren. Het leek wel of er meer heuvels in het parcours lagen. 
Daarnaast speelde de kou ons ook parten. Toch blijft het een heel mooie tocht met (meestal) niet te 
steile hellingen, die iedereen in zijn eigen tempo kan oprijden.  
 
Na ca. 80 km werd er gepauzeerd, waar de meesten niet helemaal ongelukkig mee waren gezien de 
conditie. Na de pauze bleek duidelijk dat het de eerste lange tocht van het jaar was, want van voor 
tot achter in het veld begon de vermoeidheid zichtbaar te worden. Zeker toen er op het einde enkele 
verrassende, steile hellingen beklommen moesten worden, was niet iedereen daar echt blij mee. 
Toen de Rursee in zicht kwam, waar de laatste echte helling van de dag lag, werd er nog een keer 
aangezet om ook hier boven te komen. Daarna was het parcours relatief eenvoudig, maar dat ook 
afdalen best vermoeiend is bleek maar weer eens de laatste 8 km die bijna helemaal omlaag lopen. 
Traditiegetrouw werd hier met de grote versnelling omlaag gestormd, alleen jammer dat het hier af 
en toe een klein beetje bergop loopt. 
 
Na dat ook de laatste afdaling en beklimming was overwonnen kon onder een stralend zonnetje de 
thuisreis worden aanvaard. Daar bleek dat thuis de hele dag de zon had geschenen en leg dan maar 
eens uit dat het eigenlijk de hele dag koud was geweest. Toch blijft de tocht door de Eifel, koud of 
niet, een rit die absoluut de moeite waard is om te rijden. 
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EEN ONVERWACHTE ZUID-LIMBURG 
TOCHT 

CHARLES CORBEY 
 
 
Zaterdag 21 juni j.l. stond de “Belgische 
klassieker” op het programma van de A-groep. 
Twee weekenden vooraf hadden we al vanwege 
fikse regenbuien verstek laten gaan en ook nu 
waren de voorspellingen niet al te best. Zouden 
er in eerste instantie ongeveer 10 coureurs aan 
de start komen, waarschijnlijk beperkte de 
donkere wolkenhemel het uiteindelijke aantal 
tot slechts 5. 
 
Jos van Daal, Hennie Daamen, Chris Ruyters, 
Martijn Houwen en ondergetekende waren deze 
morgen om 6.00 uur opgestaan, hetgeen voor 
mij (veel bier op vrijdagavond!) bepaald niet 
soepel verliep. Ikzelf deed op het Kerkplein nog 
een verwoede poging om de boys in Linne te 
houden, mijn bed was nog warm, echter de 
meerderheid(!) wilde toch van start gaan. Om 
een te grote teleurstelling bij regen in België te 
voorkomen, werd voor een alternatieve tocht in 
Zuid-Limburg gekozen. De auto’s zouden dan 
in elk geval redelijk in de buurt staan. Jos had 
een week eerder op zijn eentje deze omgeving 
verkend en die route zou, met nog enige 
aanvullingen, een prima mogelijkheid zijn. 
 
Ruim voor achten stonden we met zijn vijven klaar om vanuit Meerssen Zuid-Limburg in te 
trekken. De lucht nog steeds dreigend en er stond een pittige wind, die af en toe flink tegengas gaf. 
De Geulhemmerberg werd als eerste geserveerd en de beentjes moesten al snel rapper in de ronte 
gaan. Met vijf coureurs was er geen sprake van concurrentie en de meeste hellingen werden, op 
elkaar passend, afgewerkt. Rond Valkenburg werd de Sibbegrubbe en later natuurlijk de Cauberg 
aangesneden. Martijn zorgde hier voor de enige “Lekke Tube”, maar een recente investering in een 
CO2 pompje maakte dat zijn band in no-time op 7 bar stond. In Slenaken was de Loorberg 
strijdtoneel en van daar uit richting Camerig, een pittig tussendoortje in deze reeks van 
kuitenbijters. 
 
Ondertussen wilde een enkel zonnestraaltje door de wolkenhemel dringen en dat zorgde direct voor 
een vriendelijker aangezicht. We wilden deze dag toch even België aandoen en dus was het 
Drielandenpunt een goed alternatief. Chris wilde aldaar op de beroemde grenssteen klimmen,  
 
maar er was geen fototoestel voorhanden om dat voornemen vast te leggen. Vanuit Vaals liep de 
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route weer terug richting Meerssen. Onderweg pikten we nog de Eperheide en de Fromberg mee, 
zodat het aantal hellingen deze dag toch “twee handen” telden. 
 
Jos had bovendien gezorgd voor een tocht over niet alledaagse wegen, waardoor de schoonheid van 
ons Limburg extra in het oog kon vallen. Even na twaalf uur waren we terug bij de auto’s, 105 
kilometer op de tellertjes. Het gemiddelde speelde deze dag geen enkele rol, wel de genoegdoening 
van een fraaie fietstocht. 
 
Ik moet toegeven, in tegenstelling tot mijn motivatie ‘s-morgens om 7.00 uur, dat we met zijn 
vijven een prima ochtend hebben beleefd. Zonder één spat regen en met af en toe een mager 
zonnetje. Ik was blij dat niet het derde weekend op rij geëindigd was zonder één fietskilometer. 
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ZOMERTIJD, KOMKOMMERTIJD 
RENÉ HAMERS 

 
 
Hoewel het aan het weer nog niet is te merken, bevinden we ons midden in de zomer. Men gaat op 
vakantie, of men is op vakantie. Voor de schrijvende pers breken moeilijke tijden aan. De politici in 
Den Haag zijn op zomer reces, oorlogen worden er niet gevoerd en iedereen lijkt gelukkig en 
tevreden. Kortom er is bijna niets om over te schrijven. Ook de redactie van 't Binnenblaad kent dit 
probleem. Wij vakbroeders spreken in dit verband ook wel van de "komkommertijd". Wat nu, deze 
pagina moet toch gevuld worden. Op deze momenten denk ik wel eens, had ik maar een vak 
geleerd. Maar goed een mens kan niet alles hebben in zijn leven. 
 
Omdat u van de schrijver van deze rubriek diepgaande analyses en boeiende achtergrondverhalen 
gewend bent zal deze bijdrage wellicht wat uit de toon vallen. Ik hoop echter dat ik aan de lezer 
duidelijk heb kunnen maken dat dit niet noodzakelijkerwijze ligt aan de schrijver maar aan het 
gebrek aan noemenswaardige gebeurtenissen om hem heen. Gelukkig kunnen wij "schrijvers" dan 
altijd nog onze toevlucht zoeken in de fantasie. Hoogstaande literaire bladen als "Story", 
"Weekend" en "Privé" doen dat al jaren en zoals u weet niet zonder succes. Zolang je overal maar 
een vraagteken achter zet kan je door niemand aansprakelijk worden gesteld. Ik zal met enige 
voorbeelden proberen uit te leggen hoe dit in zijn werk gaat. 
 
"De penningmeester van de wielervereniging uit Linne, TWC De Lekke Tube, is al vier weken niet 
meer op de vereniging gesignaleerd. Is E.V. te L. met de clubkas geëmigreerd naar het zonnige 
Aruba?". Nog een voorbeeld. "De wegkapitein van de B-groep is de laatste tijd herhaaldelijk de 
weg kwijt. Gaat het overmatig drankgebruik van W.v.D. te H. nu eindelijk haar tol eisen?". Een 
laatste voorbeeld: "De lijstaanvoerder in het opkomstenklassement van de B-groep is tijdens de 
grote Peeltocht achtergelaten met een kapotte derailleur. Is het materiaal van P.C. te L. met opzet 
gesaboteerd om hem van die koppositie af te krijgen?" 
 
Deze voorbeelden tonen aan dat als je geen onderwerp weet, je er gewoon zelf een verzint. Laat ook 
je fantasie je in de steek dan kun je altijd nog schrijven over je vakantie. Dit jaar ben ik voornemens 
om op de fiets (type hybride, met dank aan Jack Teuwen) van Maastricht naar de Middellandse zee 
te rijden. Dit voornemen roept bij velen in mijn naaste omgeving, niet in de laatste plaats bij mijn 
echtgenote, de nodige vraagtekens op.De één verklaart mij voor gek, de ander denkt dat ons 
huwelijk zich in een crisis bevindt en weer een ander denkt dat ik reeds op 37 jarige leeftijd ten 
prooi ben gevallen aan een mid-life crisis. Hoe het ook zij, ik ben vast van plan om het eindpunt te 
halen en ik zal al mijn belevenissen onderweg aan het papier toevertrouwen. 
 
Met een laatste voorbeeld uit de wereld van de roddeljournalistiek wil ik deze pagina afsluiten. Ik 
beloof hierbij echter plechtig dat u in de volgende uitgave van 't Binnenblaad weer een 
waarheidsgetrouwe en intelligente (?) bijdrage van mijn hand kan verwachten. "De 
bekende/beruchte verzekeringsagent annex onroerendgoedhandelaar annex administrateur S.H. te 
L. heeft onlangs zijn racefiets te koop aangeboden aan een handelaar. Blijft hij slechts lid van de 
Lekke Tube om op de jaarvergadering onze arme penningmeester het vuur aan de schenen te leggen 
?". 
Fiets en fantaseer naar hartenlust, denk aan mij, R.H. te L. 
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GEDACHTEN VAN UW MEDEFIETSER 
 

Fietsen 
Van twee kanten bekeken! 

 
Dromen zijn bedrog, maar soms komen ze echt 
uit. Genietend van het mooie Duitse landschap 
zit de B-groep op de fiets, de een geniet wat 
meer van de natuur dan de ander, de ander 
drijft het tempo hoger op dan de een. Verschil 
in karakter en conditie kun je binnen een groep 
niet voorkomen, maar als iedereen zich een 
beetje schikt loopt dat prima. Deze 
Wassenbergse tocht echter leent zich bij 
uitstek om je op al die kleine hellingen eens te 
onderscheiden van je medefietsers. ‘Bergie op 
en bergie af’, en op de top fietsen we 
gezamenlijk verder. Na de hellingen volgt het 
vlakke landschap rondom Effeld en de rust 
keert weer terug in het peloton. Het (B)tempo 
is aardig hoog, maar toch wordt er hier en daar 
nog vrolijk op los gebabbeld. Wat zou er 
vandaag nog kunnen gebeuren? 
 
Bij de passage van de Duitse grens vliegt 
ineens de vlam in de pan. Toevallig steken 
voor ons de eerste renners van de A-groep het 
kruispunt over. Zij rijden hun Meinweg-
Ludwig route en gaan verder in de richting van 
Etsberg, toevallig ook onze richting. Als 
stieren op een rode lap sprint de een na de 
ander de A-groep achterna. Zou ‘t vandaag 
dan toch gaan gebeuren? Richting Etsberg 
vermengen de groepen zich. De 
snelheidsmeter loopt snel op naar 35 en hoger. 
Een groep van ruim 20 renners, of waren het er 
bijna 30, vliegt over het smalle fietspad in de 
richting van Vlodrop. Nou ja, fietspad? Enkele 
renners nemen voor de ‘veiligheid’ maar de 
weg! 
 
Met beperkt zicht, je ziet alleen maar het 
achterwiel van je voorganger als je diep over 

het stuur hangt, wordt de kern van Vlodrop 
gepasseerd en schiet de groep het fietspad aan 
de linkerkant op richting St. O’berg. Menig 
automobilist gaat in de remmen gezien de 
nieuwe wetgeving betreffende bewijslast bij 
aanrijdingen met fietsers. Een echt 
wedstrijdgevoel is opgebloeid in de 
roodgekleurde gezichten van de heren 
‘vrijetijd-fietsers’. De spanning stijgt. 
Werkelijk schitterend hoe het lange lint over 
het slingerend fietspad door de bosrijke 
omgeving voortraast. Af en toe piepen de 
remmen, hier en daar enkele fietsers 
ontwijkend, vervolgt de grote groep de route 
richting Linne. Enkele B-leden voegen zich al 
in kop van de groep om eens even te laten zien 
dat de B-mannen niet echt onder doen voor de 
A-mannen. Maar dat laat menig A-lid zich niet 
overkomen. Wat een koers mensen, heerlijk 
toch! 
 
Nog even de passage van de Rijksweg in St 
O’berg, en de naald gaat weer omhoog. 
Langzaam naderen we Linne. Hier in het 
Linnerbos begint de adrenaline pas echt door 
de aderen te stromen. De spanning stijgt, want 
de finish komt eraan. Mannetje hier voorbij, 
daar nog eentje, lichte stijging op en dan de 
sprint! Wat een avondje! 
 
In nare dromen valt het peloton dan over 
elkaar en wordt je badend in het zweet wakker. 
Gelukkig is dit niet het geval! Met een voldaan 
gevoel keren de wielrenners huiswaarts en de 
rust keert weder op het marktplein. 
 
Uw medefietser. 
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Dromen zijn bedrog, maar soms komen ze echt 
uit. Het weer is prima en de fiets lacht je aan. 
Je dochtertje ziet het in je gezicht en trekt aan 
je broekpijp: “Papa, fietsen”. Zonder na te 
denken geef je toe. Hup, de kleine meid in het 
fietsstoeltje voor op je fiets en de natuur in. 
Rustig is de pedaalslag op deze schitterende 
zomeravond en het zonnetje schittert in de 
lucht. Voor in het stoeltje geniet ze ook mee. 
Wijzend met haar vingertje roept ze “Paardje” 
en “Koeoeoe Boeoeoe”. Genietend van de 
reacties van de kleine meid besluit je om maar 
rechtsaf het fietspad naar Vlodrop de nemen. 
Het pad is lekker breed, mooi egaal en loopt 
lekker slingerend door het groen. Nu de zon 
even geen kans krijgt om je te raken, is het 
toch enigszins frisser. Gelukkig hebben we 
toch de jas aangetrokken. 
 
Toch hangt er een spanning in de lucht. En 
dan, totaal onverwacht vliegt ineens de vlam 
in de pan. In de verte is er rumoer op het 
fietspad. Ik kan door de flauwe bocht nog niet 
exact zien wat er aan de hand is. Mijn 
dochtertje is enigszins stil geworden. Zij voelt 
aan dat ik enigszins gespannen vooruit kijk 
naar wat er gaat gebeuren. Ja, ik kan het 
erkennen. Een groep fietsers komt me tegen. 
Even opletten. Wat tegenkomen? Het lijkt wel 
een kudde buffels, twee breed, of drie (?).  
 

Het schelle piepen van de remmen doet me 
verwachten dat ze plaats maken en achter 
elkaar gaan rijden. Geschrokken kijkt de 
kleine meid toe wat er gaat gebeuren. Weet zij 
veel! Ik probeer zoveel mogelijk rechts te 
houden als de renners als een wervelwind 
passeren, maar schiet toch met mijn voorwiel 
van het pad af. Terwijl ik mijn fiets corrigeer 
begint de kleine meid te huilen. Angstig draait 
ze zich om en kijkt ze me aan, waardoor de 
fiets weer in onbalans raakt, maar ik hou ‘m op 
het pad. Het zweet staat in mijn handen als de 
laatste renner langs schiet. Verbouwereerd 
blijven we achter in de optrekkende stofwolk. 
Ik troost haar voor zover dat gaat en probeer 
haar af te leiden door haar te wijzen op de 
koetjes en de bomen. Is dat even goed 
afgelopen. 
 
In nare dromen val je met de fiets tegen een 
boom en wordt je badend in het zweet wakker. 
Gelukkig is dit niet het geval! Als de kleine 
meid bedaard is, rijden we verder. Een gezin, 
papa, mama en twee kinderen komen ons 
tegen. We kijken mekaar verward aan, maar de 
blik in hun gezichten verteld me alles. Ook 
geschrokken! Thuis gekomen vertellen we het 
hele verhaal aan mama. Wielrenners, ze 
kunnen ons gestolen worden! 
 
Uw tegenligger. 

 
 
Naschrift. 
Enige gelijkenis met u bekende personen of groepen berust uitsluitend op toeval! 
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Naam: Roger Decker. 
Geboorteplaats: Maastricht. 
Leeftijd: 31 jaar. 
Lengte: 1,75 meter. 
Gewicht: 10 kg. te veel. 
Schoenmaat: 42. 
Burgerlijke staat: Gehuwd. 
Opleiding: Politieschool Amsterdam. 
Beroep: Politie, net als Bart. 
Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen: Niets!? 
Opvoeding: De gulden middenweg. 
Ochtendhumeur: Ja, soms. 
Vereniging: TWC De Lekke Tube en de oudervereniging basisschool Triangel. 
Wordt jouw sport serieus genomen?: Jazeker. 
Andere sporten: Hardlopen en zwemmen. 
Leukste sport naast fietsen: Badminton. 
Minst leuke sport: Cricket 
Sportief hoogtepunt: Lid worden van de Lekke Tube. 
Dieptepunt: Over de kop gevlogen tijdens het rondje IJsselmeer. 
Favoriete sporter: Bart Brentjens. 
Favoriete sportster: Lucia Rijk (boksen). 
Sportieve concurrenten: De A-groep. 
Beste sportjournalist: Mart Smeets. 
Slechtste sportjournalist: Barend en van Dorp. 
Doping: Bah! 
Hobby's: Motor rijden. 
Huisdieren: Helaas geen honden meer, misschien ooit weer. 
Lievelingsgerecht: Asperges met gesmolten roomboter. 
Drank: Bier. 
Kleur: Rood. 
Tv-programma: Blik op de weg. 
Radio: Arbeidsvitaminen. 
Lievelingsmuziek: Kim Wilde. 
Laatst gekochte CD: Andrea Bocelli. 
Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: Ik kan niet dansen. 
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: ‘sjoempe’ pudding. 
Favoriete films: Chindlers list. 
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Favoriete acteur: Tom Hanks. 
Favoriete actrice: Meryl Streep. 
Vakantieland: Frankrijk. 
Romantisch: Volgens Tanje veel te weinig. 
Beste karaktereigenschap: Lief en betrouwbaar (alweer volgens Tanja). 
Slechtste karaktereigenschap: Ik ben nogal nonchalant. 
Bang voor: Ziekte binnen ons gezin. 
Ligt wakker van: Als ik met een van de kinderen naar de dokter moet. 
Droomt vaak van: Rijk worden, maar dromen zijn bedrog. 
Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: De poespas rondom de Eurotop. 
Maakt zich ontzettend kwaad over: Ouders die hun kinderen 
verwaarlozen. 
Hekel aan: Mensen die zich anders voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. 
Heeft respect voor: Vrijwilligers. 
Wie kan je niet uitstaan: Degene die zijn hond steeds voor onze deur laat 
poepen. 
Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen: Bruiloft. 
Welke zeker niet: Overlijden van mijn vader. 
Grootste fout in mijn leven: Geen flauw idee. 
Ooit een prijs gewonnen: Zes tientjes bij de giroloterij. 
Kunst: Mooi, als het maar begrijpelijk is. 
Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij: 
De Euroflop. 
Wereldnieuws: Burgeroorlogen en de daarbij behorende ellende. 
Laatst gelezen boek: Laatste deel van Suske en Wiske 
Welk boek las je in een ruk uit: Dat moet nog gebeuren. 
Moet heel erg lachen om: Het pretkoffer van Goedele Liekens. 
Wanneer heb je voor het laatst gehuild: Paar weken geleden. 
Politiek: Zakkenvullers 
Milieubewust: Zo veel mogelijk. 
Je bent een dag de baas van Nederland; wat zou je als eerste veranderen?: Alle kinderen een 
veilig thuis geven. 
Waar raak je opgewonden van: Tanja. 
Veilig vrijen: Bittere noodzaak. 
Ik heb me voorgenomen om: Af te vallen. 
Haalt neus op voor: Hondenpoep. 
Soms denk ik: Deed Tanja maar net zo graag fietsen, dan hoefde ik niet zo vaak te discussiëren 
over de aanschaf van nieuw materiaal. 
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 Taxibedrijf 

 W. Beulen v.o.f. 
 

 
 

Tevens personenbus voor max. 9 personen 
 
 Tel. 0475-462218 / 466144 / 461664 
Grotestraat 43 Autotel. 06-53445057 + 06-53782613 
6067 BP Linne Fax. 0475-464311 
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DOPING, WELDOENER DER MENSHEID 
RENÉ KIERKELS 

 
 
Woensdagavond 9 juli vlak voor de aanvang van het dagelijkse Tourjournaal kreeg ik een 
telefoontje van Hennie. Deze vroeg mij of ik er aan gedacht had dat het weer tijd was voor een 
schriftelijke bijdrage aan ‘t Binnenblaad. Op zo’n moment ga je dan bewust of onbewust reeds 
nadenken over een onderwerp. Want de ‘deadline’ is altijd maar een paar dagen nadien. Het vinden 
van een geschikt onderwerp, mijn mede auteurs zullen dit ongetwijfeld bevestigen, is vaak, zo niet 
altijd het moeilijkste. Op zaterdagmiddag tijdens de tour reportage hoorde ik dat de Rus 
Abdoesjaparov op doping was betrapt en uit de Tour de France was gezet. Op dat moment had ik 
mijn onderwerp. Iedereen weet wat doping is, maar weinige denk ik, kennen de geschiedenis van 
doping. Om hier verandering in te brengen, in ieder geval wat de lekke tubers betreft, enkele 
wetenswaardigheden over de ‘history’ van de doping.  
 
We schrijven het jaar 1609 als de in Nederlandse dienst varende kapitein Henry Hudson, de later 
naar hem vernoemde Hudsonrivier opvaart en het tweede Europese schip afmeert in de haven van 
New York, ter hoogte van het tegenwoordige Albany. Om zijn broodheren een plezier te doen, geeft 
hij het hele gebied de naam Nieuw Nederland. In 1626 koopt gouverneur Peter Minuit Manhattan 
van de indianen. Hij bouwt in 2 jaar tijd Fort Amsterdam,waar zich 270 Hollanders vestigen en hij 
geeft de nederzetting de naam Nieuw Amsterdam. In 1656 staan er 120 huizen en wonen er 
ongeveer 1000 mensen, voornamelijk Hollanders. Zij werken keihard om een toekomst in de 
nieuwe wereld op te bouwen. Het is een hard bestaan in die dagen. Werken om te overleven. Elk 
uur dat gewerkt kan worden is er een. Om hun inspanningen te verhogen en vermoeidheid te 
verjagen, eten de Hollanders een saus, waarvan ze het recept gekregen hebben van de indianen. Ze 
noemen de saus ‘doop’, Westfries voor saus. De Hollanders in het toekomstige Manhattan, weten 
goed raad met ‘doop’, dat de hartslag versnelt en stimuleert tot bovennatuurlijke prestaties. De 
gevolgen zijn voor het kolonisatie gebied bijna catastrofaal. In korte tijd vallen zoveel doden, dat 
Engelse bewindvoerders zich in 1666 genoodzaakt zien de eerste anti-dopingwet in te voeren. Meer 
dan 300 jaar geleden raakten Nederlanders al door doping in opspraak. De Duitser Albert Niemann 
slaagt er rond 1860 in om cocaïne uit coca te maken. Het wordt snel een elite-drug, die gebruikt 
wordt door intellectuelen en hoogwaardigheidsbekleders. Thomas Alva Edison, de uitvinder van 
o.a. de gloeilamp, roemt de uitvinding van cocaïne. De bouwer van de eifeltoren in Parijs verklaart 
dat zijn toren minstens 20 meter hoger zou zijn geweest als hij eerder met het wondermiddel in 
aanraking was gekomen. De Amerikaanse president bedankt 
de uitvinder en paus Leo XIII schrijft de uitvinder persoonlijk 
een brief om hem de status ’weldoener der mensheid’ te 
geven.  
 
Het is een lange aanloop om te komen waar we zijn willen, 
doping en druggebruik in de sport. Als doctoren, musici, 
kunstenaars, vrachtwagenchauffeurs, studenten, schrijvers, 
politici en tal van anderen hun toevlucht zoeken in 
stimulerende middelen om hun werk te doen, dan ligt dit 
zeker voor de hand in een wereld, die gedomineerd wordt 
door begrippen als hoger, sneller en verder. De eerste dode  
 
door doping werd 1896 geregistreerd. Het was in de oertijd 
van de wielersport. 
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1955: Dramatiek in de Tour de France. Op de flanken van de Mont Ventoux valt de Fransman Jean 
Mallejac in een verzengende hitte bewusteloos van zijn fiets. De toegesnelde Tour-dokter 
constateert dat Mallejac gedrogeerd is. Hij wordt afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij vele uren 
voor zijn leven vecht. Mallejac haalt het. 
1967: De Britse wielrenner Tom Simpson overlijdt in de 13de etappe van de Tour de France op 13 
juli aan de fatale combinatie van de verzengende hitte, loodzware inspanningen, alcohol en doping 
gebruik.  
1973: Ajax-speler Barry Hulshoff onthult in het weekblad Vrij Nederland, dat de Ajax-spelers in 
het seizoen 1967/1968 voor de uitwedstrijd in het kader van de Europacup 1 tegen Real Madrid, een 
wit pilletje hebben moeten innemen. Hulshoff: ”We slikten het pilletje in combinatie met iets dat 
wij altijd hagelslag noemden. Wat het precies was weet ik niet, maar je voelde je ijzersterk en aan 
lucht had je geen gebrek”. 
1997: Abdoesjaparov wordt op doping betrapt.  
Leren we het nu nooit? 
 
Nu nog even een woord tot René Hamers die zeer binnenkort aan een monstertocht op de fiets 
begint richting Frankrijk. Zit je tijdens de tocht er op een gegeven moment door, zie je het niet meer 
zitten, was dan ook thuis gebleven (jalousie de métier). Pardon ik bedoel, denk dan aan de 
bewonderende blikken die je bij thuiskomst zult oogsten van je clubgenoten. In je afwezigheid 
zullen de gesprekken over jou gaan tijdens onze wekelijkse tochten. René maar ook aan alle andere 
leden een prettige vakantie toegewenst. 
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OPKOMSTENKLASSEMENT A-GROEP 
 
 
Aantal verreden    tochten : 27          Aantal kilometer : 1999.3         
Aantal uitgevallen tochten :  4                                            
                                                                           
Beloning : 24 - 27 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           
           20 - 23 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           
           16 - 19 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           
                                                                           
Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       
---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       
 1.    21   Senssen, har                   25      1773.3    Goud          
 2.    79   Corbeij, charles               22      1641.2    Zilver        
        5   Daal van, jos                  22      1599.8    Zilver        
 4.    90   Daamen, hennie                 21      1628.5    Zilver        
      137   Peeters, wim                   21      1576.3    Zilver        
       26   Nelissen, piet                 21      1491.3    Zilver        
      152   Stevens, bart                  21      1412.0    Zilver        
 8.    91   Ruyters, chris                 18      1387.5    Brons         
 9.    52   Smits, ge                      17      1457.6    Brons         
       41   Vossen, thei                   17      1258.6    Brons         
       75   Leenen, arnold                 17      1215.0    Brons         
12.   138   Theunissen, jac                16      1157.2    Brons         
       77   Cuypers, harry                 16      1134.6    Brons         
       89   Leek van de, frits             16      1067.4    Brons         
15.    88   Hilgers, robert                15      1007.3                  
16.    51   Dahmen, huub                   14       903.9                  
17.    94   Houwen, martijn                11       804.4                  
18.    14   Schuren, chris                 10       928.8                  
19.    87   Vrinzen, rob                    9       533.3                  
20.    13   Schuren, harrie                 7       637.7                  
21.   143   Cuypers, pedro                  0         0.0                  

 
 

LEKKE BANDENKLASSEMENT A-GROEP 
 
 
Aantal verreden    tochten : 27          Aantal kilometer : 1999.3         
Aantal uitgevallen tochten :  4                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
 1.    52   Smits, ge                      4     17   1457.6               
 2.    77   Cuypers, harry                 3     16   1134.6               
 3.    79   Corbeij, charles               2     22   1641.2               
 4.    14   Schuren, chris                 1     10    928.8               
       94   Houwen, martijn                1     11    804.4               
       51   Dahmen, huub                   1     14    903.9               
       88   Hilgers, robert                1     15   1007.3               
       41   Vossen, thei                   1     17   1258.6               
       26   Nelissen, piet                 1     21   1491.3               
      152   Stevens, bart                  1     21   1412.0               
       21   Senssen, har                   1     25   1773.3               



 

 
't Binnenblaad, juli 1997, jaargang 7, nummer 3 pagina 15  

OPKOMSTENKLASSEMENT B-GROEP 
 
 
Aantal verreden    tochten : 26          Aantal kilometer : 1762.2         
Aantal uitgevallen tochten :  6                                            
                                                                           
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.    76   Cuypers, piet                  26      1762.2    Goud          
 2.    92   Heltzel, jac                   23      1569.7    Goud          
 3.   151   Kierkels, rene                 22      1470.2    Zilver        
 4.    84   Bok, sjef                      20      1313.0    Zilver        
      125   Hamers, rene                   20      1291.2    Zilver        
 6.   140   Cox, david                     18      1162.0    Brons         
 7.    24   Slabbers, math                 16      1044.2    Brons         
 8.     4   Daal van, wim                  15      1093.7                  
      145   Sniedt, wiel                   15       987.8                  
      154   Decker, roger                  15       935.7                  
11.     1   Vrinzen, erik                  13       787.0                  
12.   119   Pol van, geert                 12       827.2                  
13.    71   Venne van de, har               5       260.0                  
14.    81   Hulsbosch, sjra                 4       201.3                  
15.   142   Houben, roger                   0         0.0                  

 
 

LEKKE BANDENKLASSEMENT B-GROEP 
 
 
Aantal verreden    tochten : 26          Aantal kilometer : 1762.2         
Aantal uitgevallen tochten :  6                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
                                                                           
 1.   119   Pol van, geert                 1     12    827.2               
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OPKOMSTENKLASSEMENT D-GROEP 
 
 
Aantal verreden    tochten : 15          Aantal kilometer :  765.6         
Aantal uitgevallen tochten :  3                                            
                                                                           
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.   101   Wessels, mia                   14       701.1    Goud          
 2.   109   Janssen, mia                   13       674.3    Zilver        
 3.   104   Corbeij, marly                 11       569.3    Zilver        
      144   Hannen, anne-marie             11       512.9    Zilver        
 5.   156   Vlodrop van, lies               8       457.1                  
      103   Sampers, christien              8       421.7                  
      153   Joosten, barbara                8       415.0                  
 8.   155   Hendrikx, carla                 6       321.1                  
       44   Hendrix, bert                   6       292.8                  
10.   150   Jennissen, claudia              5       259.0                  
      114   Peters, mia                     5       251.1                  
12.   113   Hendrix, sandra                 4       160.5                  
13.   102   Verhulst, annie                 0         0.0                  

 
 

LEKKE BANDENKLASSEMENT D-GROEP 
 
 
Aantal verreden    tochten : 15          Aantal kilometer :  765.6         
Aantal uitgevallen tochten :  3                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
                                                                           
 1.   153   Joosten, barbara               1      8    415.0               
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CAFÉ EVERS 
 

bie Marij !! 
 

“ Voor een goed glas bier en plezier “ 
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A-GROEP SPLITSEN? 
JACK THEUNISSEN 

 
 
Ja, deze opmerking hoorde ik enkele bestuursleden fluisteren tijdens de ‘zes heuvelen tocht’ 
onlangs, toen maar liefst 17 coureurs, waaronder een gastrenner en een B-coureur, aan de start 
stonden om de zes geselecteerde hellingen te beklimmen. Vanwaar deze sportieve, doch uiteraard 
prettige, belangstelling voor de Zuid-Limburgse bergen op zondag 6 juli zou je je met het bestuur 
terecht afvragen? Moet het tourprogramma van de club niet drastisch worden omgegooid ten 
faveure van veel meer klimwerk? (Hoeft Bart tenminste niet steeds z’n achterwiel om te steken.) De 
week erna, 13 juli is er de ‘kleine Maas en Swalm route’, een tocht over het vlakke, 9 coureurs 
waaronder een gastrenner aan de start. De weersomstandigheden zijn uitermate gunstig en je zou 
dus meer mensen verwachten. Vreemd. Misschien zou een eenvoudig statistiekje aan het eind van 
het seizoen uitkomst kunnen brengen of zijn onze coureurs simpelweg niet in te schatten? Wie weet 
mag het zeggen. 
 
Verder nog nieuwtjes zo links en rechts in de groep? Nou en of. De mooie nieuwe Concorde van 
Harrie Cuypers hebben we tijdens de ‘rondom Stramproy route’ eens goed kunnen bewonderen en 
met namen de zeer speciale wielen met dito banden. Harrie demonstreerde toen graag en vakkundig 
hoe de banden op een betrekkelijk eenvoudige wijze, zij het met hulp van enkele potige 
medecoureurs toch zijn te verwisselen. 
Pedaalclips vormen elke keer weer een bron van ellende. Smakte Gé bij het aanzetten in een bocht 
tegen de grond, even later kiepte Jack met z’n nieuwe Eddy pardoes om bij een stoplicht toen het 
zwaartepunt zich naar de verkeerde, vastgeclipte zijde verlegde. 
Materiaalpech en een vermissing kleurden de ‘grote Peel rondrit’ die op 29 juni werd verreden 
samen met de B-groep. Prominent B-rijder Piet Cuypers, ook al op een nieuwe, oefende, tijdens het 
trekken van een spurtje om de voortrazende meute bij te benen, zodanig krachten uit op het 
aluminium van zijn Vitus dat een achterpad brak, Piet de aansluiting verloor en het te danken is aan 
een oplettende, sympathieke automobilist dat Piet teruggevonden werd. Piet, die geleerd heeft onder 
de moeilijkste omstandigheden te overleven, zat toen al lang en breed onder het genot van koffie de 
reeds gewaarschuwde hulp af te wachten. Ook het materiaal van Thei moest het onder de barre 
omstandigheden in de Peel ontgelden. Dankzij Piet Nelissen is Thei toch thuis gekomen. 
Zo zie je maar weer, eigen oplettendheid blijft, naast de extra oplettendheid van captain Har, het 
devies om onze tochten tot een veilig einde te brengen. 
 
Met het einde van dit berichtje van jullie A-correspondent nadert voor velen het begin van een 
welverdiende vakantie. Vergeet de fiets even, of juist niet en schenk even extra aandacht aan 
degene(n) die jou mist als jij met je wekelijkse tochtjes bezig bent. Ik wens jullie een leuke 
vakantie. 
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CHARLES CORBEY 
 
 
 
 
Mijn eerste “dooier” voor “Het Ei”, en wel betreffende de tourtoto. Alle leden apart opgeroepen om 
deze actie voor de club te laten doen slagen. Liefst 20 collega’s lieten verstek gaan. Nog niet de 
moeite nemen om hun eigen tourformulier naar de Visserstraat te brengen. Om vijf, zes medeleden, 
die meerdere dagen opofferen voor het welslagen, een klein gebaar van waardering te geven. Ik 
wilde ze met naam en toenaam noemen, maar heeft dit eigenlijk wel zin? 4 x A, 9 x B en 7 x D. 
Jammer, jammer, jammer, dat het geen gezamenlijk “product” is geworden. Natuurlijk wel eer en 
dank aan degene die met 1, 2, 10 of 20 formulieren hun steentje hebben bijgedragen. Gelukkig 
maar. 
 
 

 
 


