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DE GROENE WEG NAAR DE 
MIDDELLANDSE ZEE 

RENÉ HAMERS 
 
Verslag van een bijzondere fietsvakantie: deel 2 
 
In de laatste uitgave van 't Binnenblaad heeft u het eerste deel van een reisverslag van mijn 
fietsvakantie naar de Middellandse zee kunnen lezen. In deze uitgave krijgt u deel twee 
voorgeschoteld. De oplettende lezer weet dat deel één is geëindigd bij de vijfde dag, Sierck-Les-
Bains, net over de grens in Noord-Frankrijk. Vanaf dag zes wordt de reis vervolgd in aanwezigheid 
van een goede vriend "H". 
 
 
Dag zes: Sierck-Les-Bains - Burtoncourt; 44 km. 
Om 9.30 uur arriveren mijn reisgenoot, zijn vrouw en mijn eigen echtgenote. Vanaf deze dag zullen 
we samen de tocht voortzetten. De dames gaan kamperen in Luxemburg.  
 
Deze etappe is erg kort. Het is immers de eerste fietsdag van H. De eerste paar honderd meter gaan 
steil omhoog, een helling langs de Moesel op. H. valt zowat van z'n fiets. De dames staan ons met 
de fotocamera in de aanslag boven op de top op te wachten en lachen zich een breuk. Deze etappe 
voert door een zeer dunbevolkte streek (Lotharingen). De hellingen stellen niet veel voor. Niet de 
hoogte, maar de herhaling mat de benen af. De dorpen die we tegen komen zijn uitgestorven en 
vergrijsd. De jeugd trekt weg naar de grotere steden. Hotels en restaurant zijn verlaten en de 
spoorwegstationnetjes staan eveneens al decennia leeg. 
 
De camping is gelegen aan een meer en is vrijwel geheel bevolkt door Fransen, m.u.v. een paar 
fietsers die dezelfde tocht rijden. Vanavond proberen we een "plat du jour" in een plaatselijk 
restaurant. Omdat H. een zeer kieskeurige eter is kan de schrijver van dit verslag zich tegoed doen 
aan beide maaltijden. 's Avonds ontvouwt mijn reisgenoot zijn slaapmatje. De afmetingen van dit 
buitensporig model luchtbed zijn dusdanig dat hij met z'n voeten buiten de tent moet slapen.  Het 
tentje blijkt veel te klein voor twee personen en bagage. 
 
 
Dag zeven: Burtoncourt - Château-Salins; 76 km. 
De tocht wordt vervolgd door Lotharingen. De streek wordt gekenmerkt door grootschalige 
akkerbouw. De ontvolkte dorpjes liggen diep, dus om er weg te komen moet er telkens flink 
geklommen worden. Gelukkig schijnt de zon, anders zou je gemakkelijk depressief kunnen worden 
van deze omgeving. Winkels kom je niet tegen. Wel veel gedenktekens van WO-I. 
 
De camping blijkt een eenvoudige gemeentecamping bij een sportcomplex. ‘s Avonds zijn we het 
stadje in gegaan. Dit stadje telt een aantal hotels en restaurants. Alle etablissementen waren echter 
uitgestorven. De reden hiervoor bleek bij terugkomst op de camping. In het aldaar gevestigde 
dorpshuis was een bruiloftsfeest gaande dat tot ca. 4 uur in de vroege ochtend duurde. Van de 
nachtrust is dus weinig tot niets terecht gekomen. 
 
 
Dag acht: Château-Salins - Charmes; 86 km. 
Vandaag twee etappes gecombineerd. De aantekeningen voor deze dag zijn miniem, dus we zullen 
wel niet veel hebben meegemaakt onderweg. Het landschap begint ietwat te vervelen. Er zitten wel 
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veel hellingen in deze etappe, dus bij aankomst zijn we toch wel moe. 
 
Halverwege de etappe kruisen we de stad Lunéville. In deze stad rijden we prompt verkeerd, 
hetgeen alleen maar gebeurt in de wat grotere plaatsen. Gelukkig beheerst de schrijver van dit 
reisverslag de Franse taal als geen ander, waardoor we snel al weer op de route belanden. De 
camping is gelegen op een eiland in de Moezel. Vlak voor het oprijden van de camping zie je vanaf 
een smalle brug hoe ingenieus de Fransen de waterhuishouding in een kanaal met zoveel verval 
regelen. Het sanitair op deze camping is van een dermate kwaliteit dat zelfs de vliegen het 
toiletgebouw mijden. 
 
 
Dag negen: Charmes - Darney; 51 km. 
Een gemakkelijke rit vandaag. De etappe telt drie hellingen die mooi gelijkmatig over de route zijn 
gespreid. De route loopt nog steeds door landbouwgebied, maar we zien ook steeds meer vee. De 
routebeschrijving vermeldt op enig moment dat het wegdek op de top en in de afdaling van een 
smalle landbouwweg erg slecht is (althans in 1992). Gelukkig is deze beschrijving anno 1997 nog 
steeds accuraat. In vijf jaar is er niets veranderd in deze streek. Als ik deze tocht ooit nog eens over 
doe, met mijn kinderen of kleinkinderen, dan zal deze weg nog steeds dezelfde gaten vertonen als in 
1992 en in 1997. De klim naar Jésonville is een heel bijzondere. We gaan hier namelijk over de 
grote Franse waterscheiding; tot hier stroomt het regenwater via beken en riviertjes naar de Maas of 
de Moezel en komt uiteindelijk via ons land in de Noordzee. Wat voorbij de top in Jésonville valt, 
vindt zijn einde via de Rhône in de Middellandse Zee.  
 
Het stadje Darney, het eindpunt van deze etappe, ligt diep in het dal van de rivier de Saône, die hier 
haar oorsprong vindt. Mijn reisgenoot wil eigenlijk nog verder fietsen. Achteraf is hij mij dankbaar 
dat ik hem dat idee uit z'n hoofd heb gepraat. De camping is gezegend met een zwembad en ligt 
dicht bij de rivier. De buren op de camping bieden ons stoelen aan. Dat is een hele verademing na 
negen dagen op de grond zitten. H. leent een hengel en probeert ons avondeten te vangen. Die 
avond eten we dus weer uit blik. Ik heb mijn hart verpand aan de blikken Witte bonen in 
tomatensaus en stukjes vlees van een onduidelijke afkomst. H. zweert bij de Ratatouille. We denken 
ook aan de broodnodige vitamines. Elke avond worden twee paprika's en kilo's fruit verorberd. 
 
 
Dag tien: Darney - Emagny; 114 km. 
Een zware lange etappe vandaag. De hellingen zijn niet meer steil maar wel zeer langgerekt en 
talrijk in aantal. Onderweg rijden we door een streek waar elk dorp een gerestaureerde wasplaats 
heeft. Vanaf Port-s/Saône zien we de uitlopers van de Vogezen. Vanaf Fretigny begint een lange 
klim door de Vogezen. Als we hier voorbij zijn vervolgt de route de hoogvlakte en door een dal 
naar het eindpunt Emagny. We zien veel roofvogels onderweg. Het weer begint tropische 
kenmerken te vertonen. Als we om 16.30 uur de camping oprijden dan kun je ons uitwringen. 
 
Ik verheug me op de komende dagen, wanneer we de Jura inrijden. Ik heb daar mooie herinneringen 
aan van een vorige vakantie. 
 
 
Dag 11: Emagny - Poligny; 73 km. 
Vandaag combineren we anderhalve etappe. We kruisen drie rivieren die ontspringen in de 
Vogezen en die in de Saône uitmonden. Bij Emagny kruisen we de Ognon, bij St. Vit de Doubs en 
bij Chissey de Loue. Op de rivier de Doubs heb ik tijdens een eerdere vakantie een poging gewaagd 
om met een kano de rivier af te zakken. Fietsen gaat mij echter beter af. We rijden nu door een 
streek waar ik ooit eerder met de auto op vakantie ben geweest. Wie had toen kunnen denken dat ik 
daar ooit met een fiets zou terugkeren. 



 

 
't Binnenblaad, oktober 1997, jaargang 7, nummer 5 pagina 3  

 
Op deze etappe komen we langs een tweetal bezienswaardigheden: de grotten van Orselles en de 
Saline (zoutpaleis) van Arc-et-Senans. Grotten kennen we in Valkenburg ook dus daar zal ik verder 
niet over uitwijden. In Arc-et-Senans is op wens van de koning in 1773 een fabriek gebouw om 
zout te winnen. Deze fabriek is geen doorsnee fabriek maar een gebouwencomplex in een cirkel van 
235 meter doorsnee om de zoute bron met bedrijfsgebouwen, maar ook woningen, een kerk, een  
markt, een badinrichting en ontspanningsruimten.  
 
H. voelt de kilometers van de vorige dag nog in z'n benen en is dus blij dat het eindpunt van de 
etappe, Poligny, in zicht komt. 's Avonds hebben we een terrasje gepikt in het stadje. Vanaf het 
terras heb je uitzicht op de dreigende wanden van twee rotsformaties. Langs de flanken van één van 
deze wanden moeten we morgen naar boven. Bij terugkomst op de (gemeente)camping blijken de 
buren (een zestal dronken Franse jongeren) van zins laat op te blijven. We pakken de tent met 
haringen en al op en verplaatsen die naar een plek ver weg van deze druktemakers. 
 
 
Dag 12: Poligny - Thoirette; 84 km. 
Een van de mooiste etappes wat mij betreft. We gaan naar het hoogste punt van de route (boven de 
600 meter). In een geleidelijke klim gaan we van Poligny naar Plasné.  We passeren "Cirque De 
Ladoye"; een door kolkend water uitgeslepen diep, trechtervormig dal (vergelijkbaar met de Grand 
Canyon). Daarna volgt een even geleidelijke afdaling. Hierbij rijden we door grote wijngaarden, die 
allemaal van dezelfde grootgrondbezitter zijn, de heer Henri Maire. Vervolgens klimmen we naar 
600 meter hoog. Op de top zien we de rivier de Ain diep beneden ons liggen. In feite gaat het hier 
om een groot stuwmeer vol blauwgroen water. Bij het stuwmeer bevinden zich veel Nederlandse 
toeristen en een frietkraam waar men in het Nederlands "frikadellen-speciaal" aanprijst. Tot 
Thoirette, het eindpunt, volgen we de rivier de Ain. 
 
Ik heb vandaag last van mijn maag. Zullen de blikken witte bonen in tomatensaus dan toch niet zo 
gezond zijn als de etiketten ons willen doen geloven? 
 
Voor het antwoord op deze en andere prangende vragen moet u even geduld hebben. In de eerste 
uitgave van ‘t Binnenblaad 1998 wordt de reis voortgezet en kunt u wederom genieten van de 
ontberingen (?) van uw clubgenoot. 
 
 
C'est la vie 
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CAFÉ EVERS 
 

bie Marij !! 
 

“ Voor een goed glas bier en plezier “ 
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DE MARMOTTE 
MARTIJN HOUWEN 

 
Tijdens de feestavond en de jaarvergadering van het seizoen 1996 is er door enkele leden onder het 
genot van een hapje en een drankje uitvoerig gepraat over de reeds geleden ontberingen tijdens 
zware tochten. De Redoute, cote de Wanne en de Keutenberg zijn altijd geliefde onderwerpen. De 
een heeft "goede" herinneringen aan Luik-Bastenaken-Luik, de ander aan de Amstel Gold Race. 
Maar er zijn ook enkele leden die zich ooit aan de Marmotte gewaagd hebben. De Marmotte wordt 
wel eens omschreven als de zwaarste "georganiseerde" cyclosportief ter wereld. De tocht is volgens 
het blad FIETS te vergelijken met een koninginnenrit uit de Tour de France. De verhalen over deze 
tocht werken aanstekelijk en een aantal leden nemen zich dan ook voor om in 1997 deel te nemen.  
 
Harrie Schuren, Chris Schuren (beide "Marmotte-veteranen"), Harrie Cuijpers en ondergetekende 
zijn van plan om deze tocht te gaan rijden. Gedurende het seizoen 1997 blijkt dat Harrie Schuren 
afhaakt vanwege verplichtingen op het werk. Later zullen ook nog Chris en Harrie afhaken, maar 
bij ondergetekende blijft het idee hangen om toch te gaan rijden. Stefan, een vriend van mij, heeft 
ook interesse om de tocht te rijden. Op het laatste moment word besloten om naar Frankrijk af te 
reizen. De vraag is enkel hoe? We hebben beiden geen auto en de busreizen naar de Marmotte 
zitten allemaal vol. Op dat moment belt een collega van Jos van Daal, die via Jos gehoord had dat 
wij ook de Marmotte wilden rijden.Hij had een hotelreis geboekt via OAD maar moest met eigen 
vervoer gaan en wij konden wel met hem meerijden. 
 
Zo gezegd zo gedaan en na een avondje kennis maken met Koos werd afgesproken om 
maandagochtend 30 juni te vertrekken. Aangezien ondergetekende nog erg weinig training in de 
benen had voor zo'n zware tocht zijn we zondag 29 juni nog in het zuiden gaan trainen. Er werd een 
tocht georganiseerd van 150 kilometer vanuit Geleen. Met de transfer van en naar Geleen zouden 
dat er dus ongeveer 210 kilometer worden. We dachten dat het geen kwaad kon om eens even flink 
af te zien een weekje voor de echte tocht. Dat "even" afzien werd dus flink afzien, het weer was 
zeer slecht, we kregen een aantal fikse stortbuien over ons heen en de temperatuur was ook niet echt 
zomers. Na 190 kilometer waren we uiteindelijk weer thuis. Kapot, maar wel voldaan. 's Avonds de 
fiets poetsen en prepareren voor de reis, daarna koffers pakken en vroeg naar bed want om 05.00 
uur zou Koos ons komen ophalen. 
 
De volgende ochtend moesten we al onze spullen bij Koos in de auto zien te laden, dit zou geen 
probleem zijn geweest ware het niet dat we geen hotel meer hadden kunnen vinden en dus op de 
camping moesten overnachten. Tent, kookgerei, slaapzakken, fietsspullen etc... het paste allemaal 
net. 
 
 
Frankrijk 
Eenmaal geïnstalleerd op de camping zijn we de omgeving gaan verkennen. We zaten op de 
camping aan de voet van de Alpe d'Huez, dus het kon niet meer stuk. Koos had het allemaal iets 
beter geregeld, die zat in een uiterst luxe hotel iets buiten Bourg d' Oisan. Dit hotel zat propvol 
renners en beschikte over een masseur, 2 maal daags een echt wielrenners pastabuffet. Nee geef mij 
maar de camping, zelf spaghetti koken in de REGEN, een week op de grond leven en van de kou 
slecht slapen. Dit is het echte leven! 
 
De camping waar we zaten was gelukkig redelijk gezellig en zat ook propvol met allerlei fietsers, 
die allemaal slechts voor 1 doel waren gekomen. De meeste renners hadden wel al meerdere 
duizenden kilometers getraind voor de tocht en als ze van onze 1100 kilometer hoorden dan waren 
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we direct afgeschreven. De moed zonk ons dan ook al de eerste dag in de schoenen. Maar het was 
de bedoeling om gedurende de week die we nog hadden veel te trainen en te rusten. 
 
 
Dinsdag 1 juli 
We gaan een rondje trainen. Het weer stond de gehele rit op regen en het was koud. We besloten 
om een stukje richting de Col de la Croix de Fer te rijden en daarna rechtsaf te slaan om de zijkant 
van de Alpe d' Huez te beklimmen.  
 
De eerste 12 kilometer liepen lekker, het ging dan ook vals plat omlaag, daarna rechtsaf de zijkant 
van de Alpe op. De eerste kilometers van de klim zijn wennen, je krijgt geen adem, klooien met de 
versnellingen 39-21, 39-24 en tenslotte toch maar 39-26 om nog enige souplesse erin te houden, 
vloeken wat een ellende. Op een gegeven moment gaat het wel, als je zo'n eerste klim rijd moet je 
echt wennen maar op een bepaald moment kom je in je ritme (voor zover je daarover kunt spreken). 
 
De klim is niet echt moeilijk, een lange Slingerberg, en dat is wel lekker. Na ongeveer 9 kilometer 
zijn we boven in een klein ski-dorpje. Van hier uit dalen we in ongeveer 3 kilometer af naar Huez, 
hier komen we op de "ECHTE" klim naar de Alpe uit. We moeten nu nog ongeveer 3,5 kilometer 
naar de top. De weg word nu steiler en ook de wind gaat meespelen op de open vlakte, vlak voor je 
het dorp binnenrijd. De gewenning aan het klimmen begint te komen en we proberen dan ook met 
iets meer macht omhoog te rijden 39-24, 39-21. Als je het dorpje binnenrijdt is het fantastisch, dit is 
de Alpe d' Huez, de berg van Pantani en Winnen, nog een klein bochtje ( Zoetemelk!) en dan is daar 
de eindstreep van de Tour.  
 
Na even uitrusten, regenjasje aandoen want het is ijzig koud boven (er ligt ergens nog een grote 
hoop sneeuw) en daarna afdallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllen. 
 
Heerlijk om deze berg af te dalen, door de vele bochten is het wel geen snelle afdaling maar waar 
kun je in Nederland 20 minuten afdalen. Bijna aan de voet van de berg slaan we linksaf richting een 
ander ski-oord, hier begint de tweede klim van vandaag, deze klim is "slechts" 8 kilometer tegen 
6 % maar heel mooi om te rijden. Het is een soort geitenpad tegen de zijkant van de berg. Na een 
snelle 8 kilometer kunnen we weer afdalen, 10 kilometer steil dalen en daarna nog 5 kilometer vals 
plat omlaag naar Bourg d' Oisans, lekker uit fietsen. Het was een leuke maar vermoeiende eerste 
trainingsdag, 75 kilometer, 2 cols, totaal ca. 23 kilometer klimmen. 's Avonds in de regen spaghetti 
koken, een pilsje drinken en vroeg naar bed, morgen is weer een zware dag. 
 
 
Woensdag 2 juli 
Vandaag hebben we een zware tocht uitgezet, totaal ca. 110 kilometer met drie cols om te 
beklimmen. Vanuit Bourg d' Oisans rijden we richting Grenoble, via de grote weg. Dit is een 
lekkere route die almaar vals plat omlaag loopt. Hier kun je dus lekker warm draaien voor de rest 
van de route. We zullen ongeveer 27 kilometer richting Grenoble rijden en daarna linksaf slaan om 
het gebergte in te rijden. Deze 27 kilometer gaan met een gemiddelde van maar liefst 38,5 kilometer 
per uur. Maar na deze lekkere warming-up moeten we als we afslaan direct omhoog, de Col de 
Grand Serve is een klim van het kaliber Alpe d' Huez, 13 kilometer met gemiddeld 8%. We hebben 
deze col dan ook omgedoopt naar de Grand STERVE. 
 
Het klimmen gaat steeds beter en we rijden dan ook stevig door, de versnelling draait meestal 
39-24, hierdoor kun je een goede snelheid houden. Al snel krijgen we een slachtoffer in zicht. Het is 
een Nederlander die (hoe kan het ook anders) aan het trainen is voor de Marmotte, hij moet echter 
na 1 bocht al afhaken. De bochten volgen elkaar snel op en een paar kilometer later halen we weer 
een Nederlander in, het blijkt een vriend van de eerste te zijn.  
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Hij vraagt of we zijn vriend hebben ingehaald en sluit vol goede moed aan, dit had hij beter niet 
kunnen doen, na een paar bochten blies hij zichzelf op. Dit heb ik zelf ook mogen ondervinden, als 
je in een beklimming iemand probeert te volgen die ook maar iets sneller rijdt dan je eigen tempo, 
dan blaas je jezelf zo op, en dan is de klim nog lang. 
 
Na ongeveer een uur klimmen zijn we op de top. De gemiddelde snelheid is al gedaald naar 27 
kilometer per uur. Nu krijgen we een afdaling van ca. 4 kilometer. Hierna blijven we een beetje 
over een soort hoogvlakte rijden, de wind is echter wel spelbreker en sloopt ons behoorlijk. De 
tweede col komt er aan, de col de Marisol, deze blijkt echter reuze mee te vallen. Hij is slechts 3,5 
kilometer lang maar wel steil 8%. 
 
Na een lange afdaling vanaf de hoogvlakte het dal in, moeten we nog 1 col overwinnen om weer 
terug te kunnen keren naar Bourg d' Oisans. De col de Ornon is 16 kilometer lang en loopt heel 
langzaam vals plat omhoog, het is een verraderlijke klim omdat je niet het idee hebt dat het omhoog 
gaat en dan met je krachten gaat gooien. In de laatste 3 kilometer krijgt Stephan een mentale 
terugslag, het loopt niet meer bij hem. Dit is voor mij het teken om in de aanval te gaan en dus 
probeer ik bij hem weg te rijden. We zijn in de beklimmingen precies aan elkaar gewaagd en rijden 
even hard omhoog, dit is dus een gouden moment om bergpunten te scoren! Met een paar minuten 
voorsprong kom ik boven, Stephan heeft zich in de laatste kilometer nog enigszins kunnen 
herstellen. De afdaling naar Bourg d' Oisans van 14 kilometer is de beloning voor alle 
inspanningen. Het is een heerlijke afdaling, weinig bochten, goed asfalt, 85 kilometer per uur. 
Vermoeid maar met een schitterende tocht in de benen komen we na ca. 115 kilometer op de 
camping terug, en het begint weer te REGENEN. 
 
 
Donderdag 3 juli rustdag 
Tijdens deze rustdag, regent het de gehele dag. We zitten wat in de tent, spelen een potje poolbiljart 
en lopen wat door het dorp. De plaatselijke fietsenmaker blijkt een echte koopjesmarkt, alles is naar 
Nederlandse begrippen zeer goedkoop, koersbroek ƒ35,- , lange koersbroek met zeem ƒ35,- , 
schaalhelm van Limar ƒ 85,-. We doen hier dan ook de nodige inkopen, net als de overige 1.000 
Hollanders trouwens! 
 
 
Vrijdag 4 juli 
Vandaag hebben we een klimtijdrit naar Alpe d' Huez op het programma staan. Samen met enkele 
Nederlanders die op de camping achter ons zitten zullen we vandaag zo snel mogelijk de berg op 
rijden en het record van Pantani (37 minuten ) gaan aanvallen. 
 
Op de camping zitten ook een aantal schaatssprinters van de sprint kernploeg die ook meerijden. Na 
een aantal kilometers warmrijden door het vlakke dal rond Bourg d' Oisans rijden we voluit de Alpe 
op. Het mooie van de klim is dat er onder en boven een start en finish doek hangen waar je je eigen 
tijd op kunt klokken. De eerste drie kilometer van de klim zijn erg steil, ongeveer Cauberg-stijging, 
daarna komt een lekker midden gedeelte waar je 39-24 en 39-21 kunt rijden, je moet wel zorgen dat 
je niet stil valt. Na ongeveer 7 kilometer beginnen de benen te verzuren, het bloed pompt door je 
hoofd en de adem begint na te laten. Toch doorzetten, zo hard mogelijk omhoog, niet opgeven, 
"was ik maar boven" speelt het door je hoofd. De laatste 3 kilometer worden weer steiler, 
demarreren. Stephan lost, komt terug en demarreert weg, ik kom weer terug en spring weer weg, nu 
blijf ik weg, de voorsprong blijft klein. Op de top, volledig kapotgereden , 25 seconden voorsprong 
op Stephan. De tijd: 54.30 minuten. Een schaatser en een amateur hebben 51 minuten gereden, de 
andere amateurs en schaatser hebben we achter ons weten te houden. Ongelofelijk hoe Pantani hier 
37 minuten kan rijden, je krijgt ontzag voor zo iemand.   



 

 
't Binnenblaad, oktober 1997, jaargang 7, nummer 5 pagina 8  

 
 
Zaterdag 5 juli 
Rustdag. Gelukkig dat de Marmotte pas zondag is, het regent de gehele dag! Het is koud, dit 
voorspelt weinig goeds voor de tocht van morgen. Vandaag de fiets afstellen, banden oppompen, 
veel spaghetti eten en veel rusten. We praten wat met mensen op de camping die de tocht al vaker 
gereden hebben. Vooral de Galibier moet een zware klim zijn. 's Middags kijken we naar de 
proloog van de Tour de France.  
 
 
Zondag 6 juli 
De dag van het grote afzien. 
Om vijf uur opstaan en ravioli eten. Dan naar de start om op te stellen. Om 6 uur is de start en wordt 
het hele veld weggeschoten. De eerste 8 kilometer gaan vals plat omlaag richting Grenoble en de 
snelheid ligt dan ook al snel hoog. Het is een immens gezicht om zoveel fietsers te zien rijden. In 
een lang lint rijden we richting de Col de Croix de Fer. De top van deze klim ligt op ongeveer 35 
kilometer na de start. De eerste 8 kilometer gaan steil door het bos omhoog, hier is het zeer druk, 
smalle weg en veel fietsers. Dan kom je in een dorpje waar een aardverschuiving de oorspronkelijke 
weg bedolven heeft.  
 
De Fransen hebben dit uitstekend opgelost, eerst weer afdalen naar het dal en daarna opnieuw steil 
omhoog om uiteindelijk hemelsbreed 500 meter af te leggen. Dit is mentaal zeer slecht als je net 
steil omhoog bent gekomen. Daarna word de klim makkelijker, we rijden langs een stuwmeer en het 
uitzicht op de bergen is geweldig. Op de top is het zeer koud en de wind waait hard over de renners 
heen. Op de top is een verzorgingspost ingericht en hier eten en drinken we wat. Daarna ca. 15 
kilometer afdalen via een zeer slechte weg met diverse tunnels (sommige onverlicht). 
 
Na de afdaling volgt een stuk door het dal richting de voet van de volgende col, de col de 
Telegraph. Hier halen we Koos in en we fietsen samen met hem de Col de Telegraph op. Deze klim 
valt reuze mee, hij is ca. 12 kilometer lang maar loopt heel lekker, we zijn dan ook redelijk snel 
boven. Dan 5 kilometer afdalen en de klim naar de Col de Galibier begint. Deze klim is 18 
kilometer lang en voert ons naar een hoogte van ca. 2.700 meter. De eerste 10 kilometer lopen 
evenwijdig met het dal omhoog 8 %, de natuur is overweldigend, al heb je bij zo'n inspanningen 
weinig tijd om te genieten, halverwege staat een drankpost waar water word aangereikt. Met nog 
ongeveer 8 kilometer te gaan draait de weg plots rechtsaf over een bruggetje en de klim word een 
stuk steiler, de laatste 4 kilometer rijden we door de sneeuw, het is zeer koud en de klim word 
steeds steiler, de laatste 1,5 kilometer word de weg smaller en nog steiler (11 %). Boven op de top 
staat weer een verzorgingspost, maar het is veel te koud om lang uit te rusten, de temperatuur 
schommelt rond de -5 graden en het waait ontzettend hard. Daarna de beloning van de klim: de 
afdaling. 
 
En de afdaling richting Bourg d' Oisans is heerlijk, over de col de Lauteret dalen we, brede wegen, 
goed asfalt, hier kun je vol in de beugel. Vanaf de top van de Galibier tot de voet van de laatste 
klim de Alpe d' Huez is ca. 55 kilometer, die ongeveer allemaal omlaag lopen. Het is wel een 
verraderlijk stuk, je kunt je hier helemaal stuk rijden als je alleen rijd. Gelukkig konden wij een 
groepje pikken. Aan de voet van de Alpe houden we nog een snelle sanitaire stop. Daarna vol goede 
moed de vierde col van de dag op. De eerste 3 kilometer gaan goed maar dan komt de man met de 
hamer. Ik zie hem staan, probeer hem nog te ontwijken maar........hij haalt genadeloos hard uit. 
Stilstaan, vloeken, verzuren, kapot, shit nog 8 kilometer naar de top, ik haal het nooit. De klim word 
een lange hel, nooit geweten dat je zo diep kunt gaan, 3 kilometer voor de top even een voetje aan 
de grond, 10 seconden wat is dat lekker. Op voor de laatste kilometers naar de finish. Ik word ook 
nog gelost door Stephan in de laatste kilometer, met 40 seconden achterstand op Stephan (revanche 



 

 
't Binnenblaad, oktober 1997, jaargang 7, nummer 5 pagina 9  

van de tijdrit) eindelijk na 9.10 uur over de streep. We hebben zeker een kwartier bij zitten komen 
van deze HEL.  
 
De tocht is een echte aanrader voor iedereen die dit eens wil meemaken, het is wel verstandig om 
voldoende te trainen voordat je hier aan begint. Na de finish dachten we dit nooit meer, maar nu ben 
ik toch van plan om volgend jaar weer een poging te wagen maar dan met iets meer training. 
En Koos nog bedankt voor de lift. 
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SUPER 5 
GEERT VAN POL 

 
 
Op het moment van schrijven hebben we nog enkele tochten te rijden en het seizoen 1997 zit er 
weer op. Zelf heb ik mij aan het begin van het seizoen voorgesteld om aan 2 eisen te voldoen. 
 
De eerste eis van mij was dat er dit jaar toch weer meer tochten gereden moesten worden. Na twee 
slechte jaren van opkomst (1995 afgehaakt vanwege renovatie van de tuin en 1996 wegens het 
huwelijk) had ik voor dit jaar niks gepland. Dus moest ik dit jaar toch maar weer eens aan de slag 
op de fiets. Toch was er na mijn vakantie in Griekenland een gebrek aan motivatie, maar dit is toch 
weer goed gekomen. Dit was mede te danken aan het feit dat op 9 augustus 1997 het onderdeel 
fietsen op het programma stond van de Super 5 in Weert. Dit was voor mij de tweede eis waaraan ik 
wilde voldoen voor 1997. Hieronder volgt een kort verslag. 
 
De Super 5 is een vijfdaags sportevenement, bestaande uit een bosloop, wandelen, zwemmen, 
fietsen en een mini-triatlon. De triatlon staat onder toezicht van de Nederlandse Triatlon Bond. 
Tevens kan men starten in de categorie A, B of C. 
 
Zaterdag 9 augustus loopt om 06.00 uur de wekker af, maar ik ben al eerder beneden. Het begint 
licht te worden en de zon komt langzaam op. De temperatuur is op dat moment 16 graden. Volgens 
de weerberichten wordt het deze dag weer heet met temperaturen rond de 35 graden. Vrijdagavond 
heb ik alvast 4 bidons met Isostar klaar gemaakt en in de koelkast gezet. Alvorens te ontbijten maak 
ik eerst de tas klaar met mijn wielertrui en douchespullen. Ook controleer ik de banden van mijn 
fiets, waarna deze al in de auto verdwijnt. Om 07.00 uur wek ik Carola en ga dan ontbijten. 07.45 
Uur zetten wij koers richting Weert waar ik achterblijf en Carola zet koers richting haar werk. 
 
Bij het Bisschoppelijk College aangekomen schrijf ik me in voor de 100 km. (cat. A). Ik krijg een 
rugnummer en een knipkaartje. Aan een tafel kleed ik mij verder aan (de wielerbroek had ik al thuis 
aangetrokken) en pak nog een kop koffie. Ondertussen wordt het drukker in de hal van de school. 
Dacht ik dat onze club exclusieve tenues had, komen 2 jongens in dezelfde shirts de hal ingelopen, 
zij het dat het geel van hun feller was. 
 
Om 09.00 uur is dan eindelijk de start. Voor de start krijgen we nog eerst de routebeschrijving van 
de tocht met een telefoonnummer in geval van nood. Vanaf de start ontstaan er kleine groepjes die 
in de eerste kilometers samen komen. Ik bevind mij dan in een groep van zo'n 50 personen. Het gaat 
hard en de eerste controle -en verzorgingspost is na 24 km. in de buurt van Bree. Hier komen we 
om omstreeks 09.45 uur aan. Het tempo ligt tussen de 35 en 40 km. per uur. Door deze controlepost 
breekt de groep. Aangezien ik vrij achter in de groep zit bij het bereiken van de post, ben ik ook laat 
met het knippen van mijn kaartje. Hierna ga ik vervolgens alleen verder in de richting van Bocholt 
en Hamont. Na zo'n 10 km. alleen gereden te hebben, word ik ingelopen door een groepje van 5 
personen. 
 
In deze groep kan ik me verder handhaven. Het tempo ligt hier tussen de 30 en 35 km. per uur. Ook 
wordt er na de overige controle -en verzorgingsposten op elkaar gewacht. Het groepje groeit door 
de posten naar 14 personen, doordat er personen bij komen die door een lekke band naar achteren 
zijn geslagen. De tocht brengt ons verder over de Belgische wegen. De plaatsen Reppel,  
Kaulille en Sint-Huibrechts-Lille zijn mij alleen bekend van de schuttersfeesten, maar ik ben er nog 
nooit geweest. Toch komen we steeds weer in de buurt van Hamont en Achel terecht. Het gebied 
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waar we door rijden is zeer bosrijk, hetgeen ons wel bevalt naarmate de temperatuur stijgt. Op de 
verzorgingsposten kun je water drinken, maar ook de bidons vullen. Voordat we bij de laatste 
verzorgingspost aankomen (na 85 km.) halen we 2 personen in die zich het licht uit hun ogen 
hebben gereden. Oorzaak hiervan is dat de 2 met de grote groep zijn doorgereden na de eerste 
controlepost, daar waar ik de groep heb laten gaan. Het hoge tempo en de stijgende temperatuur 
wordt voor hen noodlottig. Na enkele kilometers is het tempo van ons voor hun ook te hoog. Om 
12.28 uur draaien we het terrein van het Bisschoppelijk College op. een mooie tijd voor mij, want ik 
heb voor mezelf een limiet gesteld om te finishen binnen de 3 en een half uur (zonder pech). 
 
Na de aankomst bedanken we elkaar voor de samenwerking en gaan ons vervolgens afmelden. 
Hierbij ontvangen we een aandenken voor de deelname. Dan pak ik me een paar pilsjes en ga me 
vervolgens douchen. Ondertussen is mijn vader gearriveerd om mij naar huis te brengen. 
 
Voor mij is het de tweede keer geweest dat ik heb deelgenomen aan de Super 5. In 1994 heb ik voor 
de eerste keer deelgenomen, maar toen waren de weergoden minder goed gezind. Het heeft toen 
veel geregend, met onweer en hagelbuien er tussen door. 
Het is een goede organisatie en er staan mensen met rode vlaggen die voor ons een drukke weg vrij 
maken of ons waarschuwen dat we een drukke weg naderen en op eigen gelegenheid moeten 
oversteken. De datum voor 1998 is mij nog niet bekend, maar ik doe er volgend jaar weer aan mee. 
Misschien is het wel een leuk idee om deze tocht op te nemen als een verplaatsingstocht.  
 
Tot volgend jaar. 
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Naam: Geert van Pol. 
Geboorteplaats: Linne. 
Leeftijd: 30 jaar. 
Lengte: 1,76 meter. 
Gewicht: 87 kg.. 
Schoenmaat: 42/43. 
Burgerlijke staat: Gehuwd met Carola. 
Opleiding: MAVO en MEAO administratief. 
Beroep: Proces operator. 
Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen: Niets. 
Opvoeding: Normaal. 
Ochtendhumeur: Zelden. 
Vereniging: TWC De Lekke Tube. 
Wordt jouw sport serieus genomen?: Ja. 
Andere sporten: Fitness. 
Leukste sport naast fietsen: Auto -en motorsport, handbal, schaatsen en voetbal. 
Minst leuke sport: Gevechtsporten en cricket. 
Sportief hoogtepunt: Winnaar Jan Evers prijs 1992 en het uitlopen van de 4-daagse van Nijmegen 
tijdens militaire dienst 1989. 
Dieptepunt: Valpartij van mijn zus die tijdens het fietsen met haar voorwiel aan mijn achterwiel 
kwam en voor 5 weken in het ziekenhuis belandde. 
Favoriete sporter: Jos Verstappen. 
Favoriete sportster: Leontien van Moorsel. 
Sportieve concurrenten: De B-groep. 
Beste sportjournalist: Mart Smeets en Jean Nelissen. 
Slechtste sportjournalist: Koos Postema. 
Doping: Slechte zaak, maakt de sport kapot. 
Hobby's: Computeren, muziek luisteren en opnemen, eigen fiets repareren en afstellen. 
Huisdieren: Engelse parkiet en zebravink. 
Lievelingsgerecht: Rode kool met braadworst, diverse pasta’s en rijst gerechten. 
Drank: Bier (speciaal). 
Kleur: Rood en blauw. 
Tv-programma: Baantjer, sport -en muziekprogramma’s. 
Radio: Radio 10 Gold. 
Lievelingsmuziek: Queen, Golden Earring en Status Quo. 
Laatst gekochte CD: Jeroen van Inkel’s Formule 1 Box. 
Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: Goede oude rock muziek. 
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: Laat mij maar slapen. Om de drie 
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weken heb ik een volledige week nachtdienst (is erg genoeg). 
Favoriete films: Western en op waarheid beruste oorlogsfilms. 
Favoriete acteur: Arnold Schwarzenegger, Michael Douglas en Charles Bronson. 
Favoriete actrice: Jody Forster, Kim Bassinger en Sharon Stone. 
Vakantieland: Nederland en Griekenland. 
Romantisch: Carola vindt van wel. 
Beste karaktereigenschap: Doorzettingsvermogen. 
Slechtste karaktereigenschap: Wacht met iets tot het laatste moment. 
Bang voor: De rolstoel. 
Ligt wakker van: Als ik teveel aan mijn hoofd heb. 
Droomt vaak van: Ben ik bij het wakker worden kwijt. 
Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: De verhoging van de gemeentelijke belastingen, 
terwijl ze wel een nieuw gemeentehuis krijgen. 
Maakt zich ontzettend kwaad over: Automobilisten die tijdens het fietsen rakelings langs je af 
rijden. 
Hekel aan: Mensen die zich zelf op een voetstuk plaatsen. 
Heeft respect voor: Mensen die in de gezondheidszorg werken, met name met gehandicapten. 
Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen: Bruiloft. 
Welke zeker niet: De diverse ziekenhuis opname’s. 
Grootste fout in mijn leven: Zou het niet weten. 
Ooit een prijs gewonnen: Jan Evers prijs 1992 en diverse met handballen. 
Kunst: Geen interesse. 
Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij: Uitzetting van de 
familie Gümüs. 
Wereldnieuws: Bosbranden in Indonesië. 
Tijdschriften: Geen. 
Laatst gelezen boek: Gezworen kameraden. 
Welk boek las je in een ruk uit: Kruistocht in spijkerbroek (voor het examen MAVO). 
Moet heel erg lachen om: André van Duin, Urbanus en Freek de Jonge. 
Wanneer heb je voor het laatst gehuild: Tijdens de begrafenis van een neef van Carola. 
Politiek: Weinig interesse. 
Milieubewust: Ja. 
Je bent een dag de baas van Nederland; wat zou je als eerste veranderen?: Meer geld voor de 
gezondheidszorg en zwaardere straffen voor de daders van ontucht. 
Waar raak je opgewonden van: Snelle auto’s. 
Veilig vrijen: Noodzakelijk bij wisselende contacten. 
Ik heb me voorgenomen om: Volgend jaar weer deel te nemen aan de Super 5. 
Haalt neus op voor: Opscheppers. 
Soms denk ik: We hadden het slechter kunnen hebben gezien de wereld situatie. 
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CLAUDE CRIQUIELION 
ROBERT HILGERS 

 
 
Woensdag 3 september, bij het vertrek van een tocht van de A-groep, 
vraagt Harry Cuypers of ik mee ga naar de Claude Criquielion in 
België komende zaterdag. Ik vraag hem even de in en outs van deze 
cyclosportieve op te noemen. ‘Ach, wat meer dan 20 hellingen en 174 
kilometer fietsen, een tocht die jij wel uitrijdt, let wel, het is één van de 
zwaardere cyclosportieven’ vertelt Harry mij. Even denk ik aan mijn knie, die mij al een paar keer 
parten heeft gespeeld tijdens dit seizoen. Een drukkend gevoel boven en onder de knieschijf, dat 
tijdens de fietstochten geheel over ging. Omdat het drukkend gevoel tijdens het fietsen overging, 
besloot ik al snel om mee te gaan. Mede omdat dit de laatste cyclosportieve is van dit seizoen. 
 
Mijn eerste cyclosportieve zou dus op zaterdag 6 september verreden worden. Op de donderdag 
begin ik dus maar direct mijn eetprogramma aan te passen. Meer eiwitten, vitaminen en veel meer 
verspreid eten. Ik dacht de voeding is nu het belangrijkste. Vrijdagmiddag haal ik de diverse 
voedingsmiddelen voor de volgende dag: vruchtenrepen, twee pakjes druivensuiker, twee blikjes 
sportdrank, drie pakjes vruchtendrank, 6 bananen, twee puddingtoetjes en een aantal repen 
chocolade. Niet allemaal om mee te schouwen tijdens de tocht, ook voor van te voren en na de 
tocht. Vrijdagavond dan maar chinees eten, bami, rijst, groenten, ik neem een kleine portie (1 bord). 
‘s Avonds haal ik bij Harry nog de routebeschrijving van de tocht op, zodat ik me daar ook op voor 
kan bereiden. Hij is nog druk bezig met zijn fiets te poetsen. 
Voor dat ik naar bed ga en alle spullen klaar heb gezet eet ik nog een kleine portie nasi en bami.  
 
Zaterdagmorgen zouden we om half zeven vertrekken naar La Roche, de startplaats en finish van de 
tocht. Dus het was al om half zes opstaan. Wassen, spullen controleren, wielerkleding gedeeltelijk 
aantrekken en natuurlijk weer een kleine portie nasi en bami. Het komt me echt nog niet de oren uit 
hoor. Nog snel mijn eigen sportdrank aanmaken en de flessen vullen. Nadat de spullen ingeladen 
zijn vertrek ik naar Chris Ruyters, waar Harry en Martijn reeds waren gearriveerd. Martijn was al 
erg ongeduldig. Het opladen van Chris zijn fiets ging niet snel genoeg. ‘Kom op man, ich wil om 
half negen al aan de start stoan, bie die eerste’. Ach, denk ik hij gaat er voor.....  
 
Na een autorit van ca. 100 kilometer met veel mist staan we eindelijk opgesteld in de grote massa 
wielrijders. Martijn heeft zich met zijn fiets tot ver voor in de massa weten te duwen. Het is negen 
uur geweest, even later kunnen we aan de tocht beginnen. Mijn eerste indruk, heel veel 
Nederlanders. De eerste kilometers zijn al bergop. Om me heen wordt ik ingehaald en ik haal 
andere weer in. Mooi man, om me heen allemaal van die sportgekken. Al snel let ik op de 
startnummers die iedere rijder bevestigd heeft aan zijn fiets. Het lijkt wel, afgaand op de nummers, 
of er meer dan drieduizend fietsers meedoen. In de helling wordt ik na zo’n tien minuten gepasseerd 
door Chris en Harry, Martijn was al lang niet meer te zien, hij is met de grote jongens mee. 
Bovenop de vlakke gedeelten begin ik met een klein groepje diverse grote groepen in te halen. De 
wind verplicht je hierboven bijna in groepen te rijden. In diverse afdalingen meen ik Chris of Harry 
te kunnen zien, dus volgen deed ik goed. Maar ja achteraf bleek al snel dat het nieuwe basistenue 
van de club niet alleen door onze club wordt gedragen. De beklimmingen verlopen goed, mijn eigen 
tempo rijdend, blijf ik met de grote massa meerijden. Geen last van mijn knie, even mijn gevoel 
naar de knie brengen, nee, geen problemen. 
 
De eerste veertig kilometers zijn goed verlopen. Maar langzamerhand begint vanuit mijn 
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rechterknie toch een drukkend gevoel op te komen. Geen paniek denk ik, het loopt wel los, maar ja 
je moet nog honderddertig kilometer. Ik probeer een lager verzet, wat tot gevolg heeft dat ik 
langzaam door meer wielrijders wordt ingelopen, zelfs door van de oudere. Dat bevalt me niet echt 
eigenlijk. Ik besluit gewoon mijn eigen tempo te rijden en denk gewoon dat ik altijd binnen de 
negen en half uur binnen ben, de uiterste limiet voor een bronzen ‘plak’. 
 
Er volgt zo’n tien kilometer een rustig gedeelte waar ik op mijn gemak al fietsend wat extra eet, een 
banaan en een vruchtenreep. Rond zestig kilometer zou een stevige puist moeten komen en daarna 
zou het tot aan de bevoorrading ook nog flink werken zijn. Nadat ik mijn eten rustig heb 
weggewerkt, volgt een vrij lange afdaling. Inhalen is riskant hier, veel onoverzichtelijke bochten en 
heel slecht wegdek. In de verte hoor ik een grote menigte de rijders toeschreeuwen. Aan het einde 
gekomen van de afdaling, wordt scherp naar rechts gedraaid om flink te klimmen, hier staat ook de 
menigte te schreeuwen. Langzaam komen we op een gedeelte waar iedereen uit het zadel moet, in 
de voorgaande hellingen, was ik maar zelden uit het zadel gegaan. Omhoog kijkend werd het steeds 
drukker en smaller, geschreeuw en gevloek. Net een kudde schapen die door het nauw van het 
hekwerk worden gedreven. De Mur de la Vélomédiane moest dit zijn. Oeps, hier staat iedereen 
bijna stil, ik probeer nog snel door een gaatje te glippen. Er valt voor mij iemand, zeer snel spring ik 
van mijn fiets en ongelukkig kom ik terecht, waardoor ik mijn rug iets forceer. Even bijt ik op mijn 
tanden en denk ik, nu kan ik het helemaal vergeten. Nadat ik de muur eindelijk bedwongen heb kom 
ik nog amper op snelheid, mijn knie en nu ook mijn rug beginnen erg parten te spelen. Ik begin snel 
te rekenen, nog een dikke honderd kilometer.  
Op het vlakke kan ik niet meer aanpikken bij een groepje dat denk ik net over de dertig kilometer 
per uur rijdt. Dan maar even rustig aan. 
 
Ik nader langzaam La Roche, waar ik aan een beklimming moet beginnen, die ik ooit eens eerder 
had genomen tijdens een vakantie in La Roche. Deze heb ik zelf denk ik nog altijd de moeilijkste 
beklimming gevonden zins dat ik aan de wielersport doe. Een lange moeizame beklimming begint. 
Het eerste gedeelte gaat moeizaam, diverse rijders lopen omhoog, ik denk er nog niet aan. Dan 
volgt het tweede lange gedeelte, waar ik dan toch noodgedwongen vanwege de pijn in knie en rug 
even langs de weg uitrust. Ik stap weer op, op een stijl gedeelte waar het ook nog moeilijk is om op 
te stappen. Weer reken ik en bedenk dat ik over de eerste zeventig kilometer ruim drie en half uur 
heb gereden. Eindelijk haal ik het einde van de lange beklimming en zal spoedig kunnen rusten bij 
de bevoorrading. Hier maak ik de balans op, veel last van mijn knie, vervelende pijn in de rug en al 
zeker vier keer af moeten stappen. Bij de bevoorrading maak ik de pijnlijke beslissing om terug te 
gaan naar de auto en de rit niet uit te rijden. 
 
Hé, daar komen Charles en Jack aanrijden. Zij stappen ook even af en waar voor, voor een sigaretje 
te roken, onze sportliefhebbers. Ik stel hun op de hoogte van mijn situatie en begin aan de lange 
afdaling naar La Roche. Gelukkig geen grote inspanning, maar wel een koude afdaling na zeker 
twintig minuten stil te hebben gestaan. Om twee uur heb ik mij gedoucht en begint het wachten op 
de clubgenoten. Tijdens de uren van wachten voel ik me niet erg prettig. Heb ik hiervoor speciaal 
mijn eetprogramma aangepast, ruim honderd kilometer met de auto gereden en nog een slordige 
vijftig gulden als startgeld neergelegd. Nee leuk is anders. De andere clubgenoten zie ik allemaal 
finishen, eerst Martijn (gouden plak), dan Harry (zilveren plak), dan Chris (net geen zilveren plak) 
en uiteindelijk Charles en Jack (brons). 
 
Nu ruim vier weken later heb ik niet meer gefietst. Mijn rug is weer herstelt, alleen mijn knie is niet 
helemaal oké. Opspelend kraakbeen zou de veroorzaker zijn. Dit zal met een aangepaste 
kniebelasting over moeten gaan. Maar, stiekem maak ik mij toch zorgen voor het volgend seizoen. 
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MAGNIFIQUE & CLAUDE CRIQUIELION 
MARTIJN HOUWEN 

 
Met de nodige training in de benen, de Marmotte, Zuid-Limburg rondrit, en diverse eigen 
trainingstochten is het volgende doel op de kalender de Claude Criquielion. Ik hoop hier een 
"gouden" tijd neer te kunnen zetten na enkele eerdere pogingen in 1993 en 1994. 
 
 
Magnifique 
De Magnifique is een uitstekende training voor de Criquielion, het blijkt een mooie tocht te zijn met 
een niet al te zwaar parcours, enkel de hitte zou ons parten spelen. 29 Augustus is de dag van de 
Magnifique. Harrie Cuijpers, Chris Schuren, Chris Ruijters en Martijn Houwen gaan die dag de 
tocht rijden. Andere jaren liep de tocht rond Boullion in Zuid-België, maar nu hebben de 
organisatoren de start verplaatst naar Rochefort. Dit is een stukje minder ver rijden vanuit Linne. 
Niemand had een folder van de tocht, maar de start was altijd om 9 uur, dus dat zou nu ook wel zo 
zijn. We dachten dat we nog een uur over hadden toen we om 8 uur in Rochefort arriveerden. Niets 
bleek minder waar, we hadden de auto net geparkeerd toen het peloton langs kwam flitsen. De start 
bleek om 8 uur te zijn. Snel hebben we ons omgekleed en de fietsen in elkaar gezet, uiteindelijk zijn 
we 20 minuten later gestart. Er bleken nog een aantal renners te zijn die te laat waren. De eerste 
kruising reden we reeds fout naar later bleek. We hadden een stuk gereden toen we dachten hier 
klopt iets niet. Uiteindelijk waren we om 9 uur nog in Rochefort voor we op de route kwamen. Een 
goede tijd was niet meer te halen met een uur achterstand op het peloton. 
 
De hellingen volgden elkaar snel op en ook de afdalingen waren mooi en snel. Op een gegeven 
moment is Martijn alleen doorgereden en hebben Harrie, Chris en Chris de tocht gezamenlijk 
uitgereden. Martijn was al enige tijd binnen toen de drie binnen kwamen. De hitte die dag (35 
graden) had ons allemaal gesloopt en had de tocht ontzettend zwaar gemaakt. Het parcours is heel 
mooi en voert over veel onbekende wegen en hellingen en de tocht is een echte aanrader voor 
iedereen die graag door de Ardennen fietst. 
 
 
Claude Criquielion 
Met de Magnifique in de benen besloten een aantal leden om ook nog de Claude Criquielion te gaan 
rijden. Er was een complete delegatie van de Tube naar La Roche afgereisd die zaterdag 6 
september. Harrie Cuijpers, Chris Ruijters, Charles Corbeij, Jack Theunissen, Robert Hilgers en 
ondergetekende stonden aan de start. 
 
Ik ben direct na de start voluit de eerste helling opgereden om zover mogelijk naar voren te komen 
om een goed snel groepje te kunnen vinden. Dit is gelukt en met dit groepje met allemaal 
wedstrijdrijders heb ik vrijwel de gehele tocht samen gereden. Op de hellingen viel het tempo wel 
mee, het waren vrijwel allemaal Hollandse "polderrijders", daar kon ik de groep dan ook goed 
volgen. Op de vlakke tussenstukken was het moeilijker, daar dreven ze de snelheid tot 42 / 43 km. 
per uur op, en hier heb ik dan ook flink zitten bijten om te kunnen volgen. 
 
De hellingen met namen als cote de Nisramont, cote de Wibrin en niet te vergeten de twee absolute 
krakers van de dag de muur de la Velomediane en de Haussire volgden elkaar snel op. Deze 
hellingen vreten toch veel van de kracht uit je benen en net na de tweede bevoorrading op ongeveer 
125 km. kwam de inzinking. In de beklimming van de cote de Waharday moest ik lossen uit het 
groepje en kwam ik eventjes alleen te zitten. Hierdoor verloor ik veel tijd en het duurde even voor 
ik weer de vaart terug kreeg. Na de cote de Beffe (10%) met nog 30 km. te gaan kon ik weer 
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aanpikken bij een goed groepje en kwam de spirit weer terug. De laatste 30 km. heb ik voluit 
gereden om toch goud te kunnen halen. Uiteindelijk lukte dit net, na 5:58:46 uur eindelijk de 
eindstreep. Net binnen de 6 uur weten te finishen, het goud is behaald. 
 
De rest van de lekke tubers behalve Robert Hilgers hebben de tocht allemaal uitgereden, Harrie 
haalde 6.45 uur en Chris 7.30 uur. Jack en Charles hebben de tocht rustig uitgereden en kwamen na 
8.30 uur binnen. Het wedstrijdelement en het mooie maar ook zware parcours maken deze tocht 
zeer uitdagend om te rijden en ik weet zeker dat volgend jaar weer een delegatie lekke tubers aan de 
start staan. 
 
 
 
 

Voor al Uw versprodukten
kaas - vleeswaren - eieren

levensmiddelen
brood en banket

diepvriesartikelen en banket
en de dagbladen

Al 60 jaar vertrouwd in Linne

Thoolen - Janissen
Montforterweg 9  Linne  Tel. 0475 - 461549
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BERICHT VAN DE A-CORRESPONDENT 
JACK THEUNISSEN. 

 
Lang hoef ik niet te peinzen over de meest aangrijpende gebeurtenis sinds het vorige berichtje. Daar 
was er die verrekte kleine Duitse kater die tijdens de Selfkant-rondrit een deel van het peloton tegen 
het wegdek deed smakken. Fietsende in een lange sliert, komende uit een “dode bocht” en al tempo 
makend, dook er vanuit de berm een klein katertje het weiland in, dus niets aan de hand, om 
vervolgens rechtsomkeert weer de weg pogen over te steken met alle desastreuze gevolgen van 
dien. Piëtro, captain Har en Gé maakten buitelingen, smakken en schuivers waardoor nogal wat 
lichamelijk letsel en materiaal beschadiging. Piëtro’s verwondingen en kneuzingen waren te ernstig 
om verder te fietsen, Har, met vooral een flinke hoofdschram en Gé, met vooral handletsel, 
verkozen dit wel te doen. En sowieso, Piëtro’s fiets had zodanige schade dat fietsen gewoonweg 
niet mogelijk was. Na een telefoontje naar het thuisfront en enige verzorging in een van de twee 
daar gelegen, boerderij-achtige huizen werd Piëtro door Jeanne opgehaald en keerde de rest van het 
peloton, een deel was al vertrokken, huiswaarts. Intussen had Piet nog vruchteloze pogingen 
ondernomen de eigenaar van de kat op te sporen. Vreemd genoeg hadden we die ochtend al eens 
eerder flink in de remmen moeten knijpen, verkeer van rechts, terwijl op de terugweg Martijn 
bliksemsnel moest reageren om, wederom in een bocht, een botsing te voorkomen. Even later werd, 
ik meen Piet, door een wesp gestoken. 
Helaas is Gé niet meer in de gelegenheid geweest weer met de groep op stap te gaan maar hij zal na 
een welverdiende winterstop wel herrijzen. Har was na het vervangen van een voorwiel gelukkig 
weer snel erbij. Piëtro’s verwondingen lieten het fietsen nog even niet toe. Hopelijk zal ook hier een 
(korte) winterstop wonderen doen. 
 
Na dit vervelende voorval koersten we langzamerhand naar het einde van het seizoen. Dankzij 
perfect fietsweer hebben we hierna nog alle tochten kunnen volbrengen. De “Grote Brabant-route” 
werd bijna een dagtocht toen we in de buurt van Somerenheide van de route raakten en zelfs de 
beste routetijgers zich geen raad wisten. In plaats van 92 km. werden het er dankzij een fikse 
afkorting nog 110 km..  
 
Enkele, waaronder uw correspondent, beleefden nog een persoonlijk hoogtepunt door het 
volbrengen van de cyclosportieve “Claude de Criquielion” vanuit het Belgische Ardennen plaatsje 
La Roche. Met Charles koerste ik de 172 km. in ongeveer 8 uur hetgeen ons een, let wel, bronzen 
medaille opleverde. De tocht is een leuk spektakel met een uitstekende verzorging, dik tweeduizend 
deelnemers en gezien de pittige heuvels, voor ons zondagsrijders een hele uitdaging. Andere 
deelnemers van onze club waren Martijn, hij wist zelfs een gouden plak in de wacht te slepen, 
Harry Cuypers, Robert en Chris. Robert moest helaas wegens rugklachten bij de eerste stop via de 
kortste weg terugkeren naar de finishplaats, La Roche. 
 
Tenslotte, samenvattend aan het eind van het seizoen kan ik concluderen dat het in ieder geval niet 
aan het weer heeft gelegen doch de meeste zijn hopelijk voldoende aan hun (fiets)trekken kunnen 
komen. Ik realiseer me, dat er hier en daar wat fiets-dips waren (zijn) te verwerken maar ik reken er 
meteen op dat in de winterstop iedereen weer de nodige energie kan tanken. Zelf ga ik de ATB in 
stelling brengen en probeer zodoende de winter te trotseren, ondertussen zeker verlangend naar de 
lente en de plof van het clubprogramma 1998 in de brievenbus.  
 
Tot volgend jaar. 
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 Tel. 0475-462218 / 466144 / 461664 
Grotestraat 43 Autotel. 06-53445057 + 06-53782613 
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TERUG EN VOORUIT BLIK. 
RENÉ KIERKELS 

 
Zondag 5 oktober was de laatste gezamenlijke tocht op de racefiets van dit jaar. Ter afsluiting 
hebben we, zo als gebruikelijk is bij het einde van het seizoen, samen met de leden van de A en D 
ploeg nog na gepraat onder het genot van een kop koffie en een stuk vlaai. De gesprekken hadden  
bijna allemaal betrekking op het voorbije seizoen of over het beginnende ATB seizoen. Er werd dan 
ook al links en rechts geïnformeerd wie er zondag 12 oktober aan de in Montfort  georganiseerde 
ATB tocht wilde meedoen. 
 
Vooruit  kijken is een positieve eigenschap. Maar ik wil toch heel even terugkijken, zo niet stil 
blijven staan bij het voorbije seizoen. Gelukkig zijn er, althans bij de B-ploeg, geen ongelukken 
gebeurd. Of we dit helemaal op ons eigen conto kunnen bijschrijven of een schare engelbewaarders 
aan onze zijde hadden, laat ik in het midden. Het aantal lekke banden dit seizoen is op één hand te 
tellen en de verstandhouding binnen de ploeg was mijn inziens best goed. Er was wel sprake van 
een gezonde wedijver, met name op de Meinweg werden altijd sportieve duels op het scherpst van 
de snede uitvochten. Sommige schuwden hierbij zelfs niet het gebruik van psychologische oorlog 
voering of het voor wenden van een ernstige blessure. Als deze personen, ik zal geen namen 
noemen, dan ineens demarreerde waren de kracht termen niet van de lucht. De vrede was nadien 
echter wel weer snel getekend. Het enigste “zwarte randje” van het voorbije seizoen was de 
opkomst bij de B-ploeg, maar daar heb ik het de vorige keer al over gehad. Als laatste wil ik ook 
nog even vooruit kijken naar het beginnende ATB seizoen. 
 
Zelf ben ik ook in de ban geraakt van het mountainbiken. Eerst was het voor mij een soort surrogaat 
voor het racefietsen. Als je zolang de woensdagavond en zondagmorgen vrij hebt gehouden voor 
het fietsen, mis je iets op die dagen als het wegseizoen voorbij is. Om die reden en om de conditie 
toch enigszins op peil te houden ben ik begin van dit jaar gaan mountainbiken. Het was echter al 
snel geen surrogaat meer voor het racefietsen, ATB heeft zijn eigen charme. En in het 
heuvelachtige Beegderbos kun je uitstekend mountainbiken. Bij deze zijn jullie uitgenodigd om 
eens een zaterdag of zondagmorgen mee te rijden. 
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OPKOMSTENKLASSEMENT A-GROEP 
 
Aantal verreden    tochten : 50          Aantal kilometer : 3764.6         
Aantal uitgevallen tochten :  5                                            
                                                                           
Beloning : 45 - 50 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           
           38 - 44 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           
           30 - 37 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           
                                                                           
Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       
---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       
                                                                           
 1.    21   Senssen, har                   45      3318.1    Goud          
 2.   152   Stevens, bart                  41      2830.1    Zilver        
 3.    90   Daamen, hennie                 40      2999.5    Zilver        
 4.    79   Corbeij, charles               37      2854.1    Brons         
      137   Peeters, wim                   37      2692.3    Brons         
 6.    26   Nelissen, piet                 36      2498.2    Brons         
 7.     5   Daal van, jos                  34      2534.8    Brons         
 8.    75   Leenen, arnold                 32      2360.8    Brons         
      138   Theunissen, jac                32      2346.9    Brons         
10.    91   Ruyters, chris                 31      2417.4    Brons         
11.    89   Leek van de, frits             28      1932.4                  
12.    51   Dahmen, huub                   26      1739.6                  
13.    52   Smits, ge                      24      2032.6                  
       77   Cuypers, harry                 24      1742.4                  
15.    94   Houwen, martijn                23      1647.9                  
       88   Hilgers, robert                23      1537.9                  
17.    41   Vossen, thei                   19      1444.1                  
18.    14   Schuren, chris                 18      1703.0                  
19.    13   Schuren, harrie                11      1065.4                  
20.    87   Vrinzen, rob                    9       533.3                  
21.   143   Cuypers, pedro                  4       285.6                  

 
 

LEKKE BANDENKLASSEMENT A-GROEP 
 
Aantal verreden    tochten : 50          Aantal kilometer : 3764.6         
Aantal uitgevallen tochten :  5                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
                                                                           
 1.    52   Smits, ge                      4     24   2032.6               
 2.    77   Cuypers, harry                 3     24   1742.4               
      152   Stevens, bart                  3     41   2830.1               
 4.    14   Schuren, chris                 2     18   1703.0               
       94   Houwen, martijn                2     23   1647.9               
       79   Corbeij, charles               2     37   2854.1               
 7.    13   Schuren, harrie                1     11   1065.4               
       41   Vossen, thei                   1     19   1444.1               
       88   Hilgers, robert                1     23   1537.9               
       51   Dahmen, huub                   1     26   1739.6               
       89   Leek van de, frits             1     28   1932.4               
       26   Nelissen, piet                 1     36   2498.2               
       21   Senssen, har                   1     45   3318.1               

OPKOMSTENKLASSEMENT B-GROEP 
 
Aantal verreden    tochten : 45          Aantal kilometer : 3060.8         
Aantal uitgevallen tochten : 11                                            
                                                                           
Beloning : 41 - 45 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           
           34 - 40 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           
           27 - 33 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           
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Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       
---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       
                                                                           
 1.    76   Cuypers, piet                  42      2835.8    Goud          
 2.    92   Heltzel, jac                   40      2711.3    Zilver        
 3.   151   Kierkels, rene                 38      2519.0    Zilver        
 4.    84   Bok, sjef                      37      2465.9    Zilver        
 5.    24   Slabbers, math                 27      1714.0    Brons         
 6.     4   Daal van, wim                  25      1723.8                  
      125   Hamers, rene                   25      1581.9                  
 8.   140   Cox, david                     24      1484.0                  
 9.   119   Pol van, geert                 22      1517.2                  
10.   154   Decker, roger                  18      1150.2                  
11.   145   Sniedt, wiel                   15       987.8                  
12.     1   Vrinzen, erik                  13       787.0                  
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 : 45          Aantal kilometer : 3060.8         
Aantal uitgevallen tochten : 11                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
                                                                           
 1.   119   Pol van, geert                 1     22   1517.2               
       84   Bok, sjef                      1     37   2465.9               
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OPKOMSTENKLASSEMENT D-GROEP 
 
Aantal verreden    tochten : 26          Aantal kilometer : 1286.4         
Aantal uitgevallen tochten :  5                                            
                                                                           
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.   101   Wessels, mia                   25      1221.9    Goud          
 2.   104   Corbeij, marly                 20      1019.6    Zilver        
      109   Janssen, mia                   20       955.7    Zilver        
 4.   144   Hannen, anne-marie             17       791.5    Brons         
 5.    44   Hendrix, bert                  15       682.4                  
 6.   153   Joosten, barbara               14       715.6                  
 7.   156   Vlodrop van, lies              13       674.1                  
 8.   155   Hendrikx, carla                11       587.0                  
      114   Peters, mia                    11       528.1                  
10.   103   Sampers, christien              8       421.7                  
11.   150   Jennissen, claudia              6       297.0                  
12.   113   Hendrix, sandra                 4       160.5                  
13.   102   Verhulst, annie                 0         0.0                  

 
 

LEKKE BANDENKLASSEMENT D-GROEP 
 
Aantal verreden    tochten : 26          Aantal kilometer : 1286.4         
Aantal uitgevallen tochten :  5                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
                                                                           
 1.   153   Joosten, barbara               1     14    715.6               
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EEUWIGE OPKOMSTENKLASSEMENT 
 
                                       A  t/m Tochten p.jaar  To-          
 Pts   Lid   Naam                      f 1994 1995 1996 1997 taal          
----   ---   ------------------------- - ---- ---- ---- ---- ----          
                                                                           
  1.    21   Senssen, har                 414   45   44   45  548          
  2.     5   Daal van, jos                375   38   22   34  469          
  3.     4   Daal van, wim                369   35   31   25  460          
  4.     1   Vrinzen, erik                264   34   39   13  350          
  5.    44   Hendrix, bert                275   17   17   15  324          
  6.    24   Slabbers, math               270    3   20   27  320          
  7.    26   Nelissen, piet               218   23   25   36  302          
  8.    92   Heltzel, jac                 151   37   45   40  273          
  9.    51   Dahmen, huub                 200   19   17   26  262          
        77   Cuypers, harry               183   34   21   24  262          
 11.    75   Leenen, arnold               164   28   29   32  253          
 12.    84   Bok, sjef                    137   42   36   37  252          
 13.    90   Daamen, hennie               154   29   24   40  247          
 14.    76   Cuypers, piet                131   40   21   42  234          
 15.    94   Houwen, martijn              160   24   26   23  233          
 16.    13   Schuren, harrie              193   15   13   11  232          
 17.    91   Ruyters, chris               136   27   30   31  224          
 18.    79   Corbeij, charles             131   25   29   37  222          
 19.    41   Vossen, thei                 174   20    6   19  219          
 20.    87   Vrinzen, rob                 145   21   36    9  211          
 21.    89   Leek van de, frits           150   13   18   28  209          
 22.    14   Schuren, chris               167   11    6   18  202          
 23.    52   Smits, ge                    131   13   18   24  186          
 24.   137   Peeters, wim                  79   34   31   37  181          
 25.    71   Venne van de, har            141   19   14    5  179          
       101   Wessels, mia                  99   35   20   25  179          
 27.   109   Janssen, mia                 101   36   15   20  172          
 28.   125   Hamers, rene                  63   29   37   25  154          
 29.   104   Corbeij, marly                89   18   13   20  140          
       119   Pol van, geert                77   26   15   22  140          
 31.    81   Hulsbosch, sjra              116   13    2    4  135          
 32.   138   Theunissen, jac               45   29   27   32  133          
 33.   113   Hendrix, sandra               92   19   17    4  132          
 34.   114   Peters, mia                   72   15   18   11  116          
 35.    88   Hilgers, robert               65   15    5   23  108          
 36.   140   Cox, david                    30   20   27   24  101          
 37.   103   Sampers, christien            71   14    4    8   97          
 38.   145   Sniedt, wiel                  21   29   24   15   89          
 39.   102   Verhulst, annie               83    4    0    0   87          
 40.   144   Hannen, anne-marie            32   21    7   17   77          
 41.   152   Stevens, bart                  *    *   33   41   74          
 42.   151   Kierkels, rene                 *    *   25   38   63          
 43.   143   Cuypers, pedro                25   21    7    4   57          
 44.   150   Jennissen, claudia             *   16   15    6   37          
 45.   142   Houben, roger                  7   10   11    0   28          
 46.   153   Joosten, barbara               *    *    7   14   21          
 47.   154   Decker, roger                  *    *    0   18   18          
 48.   156   Vlodrop van, lies              *    *    *   13   13          
 49.   155   Hendrikx, carla                *    *    *   11   11          
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SEIZOEN 1997 AFGESLOTEN 
CHARLES CORBEIJ 

 
Het seizoen 1997 is afgsloten. Traditioneel met koffie en vlaai. 
 
1997 Is gekenmerkt door mooi weer, weinig regen, maar met één ernstige valpartij bij de A-groep. 
Dat laatste geeft nogmaals aan dat uiterste voorzichtigheid geboden is om de veiligheid van onze 
fiets(t)ers zo goed mogelijk te waarborgen. 
 
De A -en D groep hebben gemiddeld geen klagen gehad over de deelname tijdens de tochten. Er is 
steeds een vaste kern aanwezig geweest. De B-groep echter, heeft niet uitgeblonken vanwege het 
aantal deelnemers. Vaker waren slechts 4 coureurs aan de start. We zullen dit punt derhalve op de 
jaarvergadering moeten bespreken, want het is niet meer gezellig te noemen als 4 of 5 leden hun 
tocht van bijv. 90 km. moeten volbrengen. De toekomst van de A, B en D hangt uiteindelijk af van 
het aantal fiets(t)ers. Als dit aantal afneemt, vanwege voor eenieder weer andere redenen en er 
blijkt nauwelijks sprake van “vers bloed”, dan zal weer de dag komen, dat we gezamenlijk van start 
gaan. Laat dat voor niemand een beletsel vormen. 
 
Misschien, misschien wordt het in 1998 beter. 
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FEESTAVOND 1997 
CHARLES CORBEIJ 

 
De feestavond van 1997 mag een succes genoemd worden. Met ruim 40 deelnemers is er gezellig 
gegokt in jeugdhuis de Pool, zonder dat iemand maar één cent armer is geworden. Ook Ming Tung 
had weer zijn best gedaan om de “moegestreden gokkers” te voorzien van heerlijke hapjes. Slechts 
één vat bier van 50 liter voor de hele avond! Kwam het door de roulette of hebben we van doen met 
echte sportlieden? Of kunnen deze veteranen niet meer wat ze vroeger konden? In 1998 zullen we 
het wederom uitproberen. 
 
 
 
 
 
 

BESTUURSBERICHT 
 
Welke leden hebben hun koersbroek al na een jaar flink zien slijten of zelfs al enigszins kapot 
gaan? 
 
We willen daarover contact opnemen met de leverancier. Lever je (wel gewassen) maar slechte koersbroek binnen 2 
weken in bij Charles Corbeij of Piet Nelissen, zodat we enkele voorbeelden kunnen meenemen. Of er uiteindelijk 
verhaal is te halen zal dan moeten blijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dagtochten - evenementen - entertainment - teambuilding 

 

 
St. Antoniusstraat 2 6097 ND Panheel Tel. (0475) 57 80 80 Fax (0475) 57 80 87 


