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AMBTENARENTOERTOCHT 1998 
CHARLES CORBEY 

 
 
Op 15 mei jongstleden stond alweer de ambtenarentoertocht vanuit Venlo op het programma en 
daaraan nemen al enkele jaren enige "lekke tubers" deel. Om 7.00 uur 's morgens staat de aanhanger 
op het Kerkplein klaar en Jos van Daal, Hennie Daamen, Wim Peeters, Piet Nelissen, Jac Heltzel, 
Arnold Leenen, René Kierkels, Bart Stevens en ondergetekende hebben zich aan de start gemeld. 
Het belooft een mooie fietsdag te worden, want de zon staat al prachtig rood aan de hemel. Rond 
8.00 uur doen we Venlo aan en om 8.15 uur staan we klaar in de startbeugels. Met uitzondering van 
Piet, want deze heeft, zoals altijd, nog een eigen "ritueel" te ondergaan. Een flinke lik uit een pot 
uierzalf en in "standje 69" (maar dan alleen!) geeft hij zijn kontje een smeuïge beurt. "Dat houdt het 
vlees soepel", is zijn devies. Met zijn tienen, want in Venlo is nog een collega van Jos aangesloten 
(een berggeit van 50 kg. schoon aan de haak!), geven we de paarden de sporen. 
 
Vanuit Venlo gaan we direct de Duitse grens over en in noordelijke richting wordt een lus van 80 
km. gemaakt. De benen zijn amper rondgegaan of de eerste krentenbol wordt al tussen je kiezen 
gestopt. De verzorging laat niets te wensen over. Plaatsnamen als Gogh en Kevelaar klinken 
onderweg bekend, maar voor het overige is het onbekend terrein. Het glooiende landschap is 
uitgestrekt en als je door de velden dwaalt en ver weg een groep fiets(t)ers ziet waar een grote 
stofwolk achter hangt, krijg je een ware Parijs-Roubaix indruk. We kunnen het tempo mooi strak 
houden en voor we het weten is de eerste lus gemaakt en zakken we langs de grens naar het zuiden. 
Tot aan Lüttelforst (bij Vlodrop) reikt het diepste punt en via het Schwalmtal koersen we terug naar 
Venlo. Onderweg wordt slechts eenmaal door ons gestopt bij een "Stube" voor een korte rust en de 
eigenaar wist schijnbaar dat dit een unieke kans betekende om winst te maken: DM 3 voor een 
plastic bekertje limo en dat met ongeveer 4000 deelnemers! Na die pauze wordt de weg naar Venlo 
vervolgd en rond 14.30 uur staan we weer bij stadion De Koel. 
 
Conclusie mag zijn dat we de 150 km. op een stevige manier hebben afgelegd, getuige ook het zeer 
kleine aantal renners dat ons onderweg heeft ingehaald. Of zijn de echte jongens soms al rond 7.30 
uur vertrokken? Het doet er ook niks toe, want alle 10 hebben we een plezierige dag beleefd, zonder 
lekrijden en zonder ongelukken en dat laatste kan niet elke deelnemer zeggen, want er hebben zich 
schijnbaar toch enkele fikse valpartijen voorgedaan. 
 
Venlo, hopelijk tot de ambtenarentocht 1999! 
 
 



 

 
't Binnenblaad, juni 1998, jaargang 8, nummer 2 pagina 2  

 

EIFEL-TOCHT 6 JUNI 1998 
ARNOLD LEENEN 

 
 
Onder deze naam was de tocht in het programma opgenomen, maar op de plaats van vertrek werd 
de tocht veranderd in een België-tocht (deels Amstel Gold Race). Deze tocht kan echter meer 
beschreven worden als een bike-water-bike run. 
 
De animo voor de tocht was niet groot: 6 zekere en een aantal twijfelaars. Op de zaterdagmorgen 
waren de 6 zekere ook aanwezig, te weten Jos, Chris, Jackie, Charles, Martijn en Arnold. Alhoewel 
Jackie in burgerkostuum verscheen en niet veel animo had om naar de Eifel te gaan. Van de 
twijfelaars kwam niemand opdagen. De weersverwachtigingen waren inderdaad slecht en dat werd 
ons ook nog eens medegedeeld door Bart, die lekker ging slapen na zijn nachtdienst. Sympathiek 
echter van Bart dat hij ons kwam uitzwaaien. Doordat de tocht gewijzigd werd, was Jackie toch 
bereid om mee te gaan en zodoende vertrokken wij met vertraging om 07.30 uur naar Meerssen, 
waar ons alternatief vertrekpunt was. 
 
Met Martijn, als wegkapitein voorop, vertrokken wij hier om 08.15 uur. Na eerst nog met Martijn 
wat sigt seeing in Maastricht gedaan te hebben, werd met “speels” gemak de Zonneberg genomen 
met als afdaling de St. Pietersberg. Daarna ging het de grens over naar België naar Chateau 
Neercanne. Hier lag de Muizenberg op de route, die ook geen probleem voor ons opleverde. Van 
hieruit ging het richting Halembay, maar die berg was vandaag niet voor ons weggelegd. Niet, dat 
wij niet wilden, maar de weersituatie veranderde plotseling erg snel.  
 
In Val-Meer (Riemst), na ca. 30 km., kwamen donkere wolken aandrijven en net op tijd vonden wij 
bij een slager een schuilplaats. Hier hebben wij de flinke onweersbui voorbij laten drijven en na ca. 
15 minuten, niet geprogrammeerde pauze, gingen wij verder richting Halembay. Het was nu al erg 
vies op de weg, de animo was niet zo groot meer, omdat het wolkendek dreigend bleef. Na ca. 15 
km. was het alweer raak en voordat de hemelsluizen massaal geopend werden, hadden wij bij een 
schuurtje een schuilplaats gevonden. Na enig wachten ging de stortbui ook weer over en gingen wij 
verder. Het wegdek werd er ook niet beter op; plassen water en modder moesten wij herhaaldelijk 
doorheen. Toen wij na een afdaling in Bassegne arriveerden werd het tijd om een schuilplaats te 
zoeken, want toen begon het pas echt; flinke regenbuien, onweer en bliksem. Onder een afdak van 
een huis stonden wij net droog en tijdens het wachten werd afgesproken om de kortste weg terug 
naar Meerssen te nemen en de Halembay te laten voor wat hij was. Niemand had met dit besluit 
problemen. Het was inderdaad niet leuk meer en tevens ook nog eens gevaarlijk. Na enig wachten 
hier gaf de huiseigenaar ons in zijn Franse taal te kennen, dat wij ook in zijn garage konden 
schuilen. Dat aanbod werd natuurlijk direct aangenomen en zodoende konden wij iets 
“geriefelijker”schuilen. Ook een mooi moment om een sigaretje te paffen en dus werd in het beste 
Frans aan de huiseigenaar om een vuurtje gevraagd.  
 
Nadat het noodweer hier ook weer over was, vertrokken wij met als doel de kortste weg terug naar 
Maastricht. Dit lukte gelukkig ook nog, want vrij vlug zagen wij een bordje Canne 8 km.. In 
ijltempo ging het toen verder. Tussen Neercanne en Maastricht was de weg op verschillende 
plaatsen volledig bedekt met plassen water en modder en als ook nog een wagen, met redelijke 
snelheid, door de modderpoel rijdt, dan kun je onze stemming best raden. In rustig tempo werd door 
Maastricht gereden, waarna wij om ca. 11.00 uur terug in Meerssen waren. 
 
In totaal hadden wij ca. 55 km. gefietst in 2 uurtjes tijd. Na ons ontdaan te hebben van de modder, 
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gingen wij huiswaarts, waar wij om ca. 12.00 uur arriveerden. 
 
WAT KAN EEN FIETSTOCHT TOCH “MOOI” ZIJN !!!!!! 
 
 
 
 
 

VOOR 
HET VAKKUNDIG 

INLIJSTEN OP IEDERE 
GEWENSTE MAAT 

 

Zoals: handwerken, gravures, 
etsen, prenten, pentekeningen, 

foto’s enz., met en zonder 
passe-partout. 

GROTE KEUZE LIJSTEN 
EN PASSE-PARTOUTS. 

 
INLIJSTERIJ 

DOUVEN-KOOLEN V.O.F. 
Graaf van Wassenbergstraat 1 

Linne, (0475) 46 28 96 
 

Geopend: elke dag van 13.00-18.00 uur. 
Zaterdag van 09.00-16.00 uur. 
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CAFÉ AAN DE KERK 
 

bie Marij !! 
 

“ Voor een goed glas bier en plezier “ 

  
 

 
 
 
 
    ‘t Roosje 
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Naam: Gé Smits. 
Geboorteplaats: Maasbracht. 
Leeftijd: 40 jaar. 
Lengte: 1,80 meter. 
Gewicht: 83 kg.. 
Schoenmaat: 42. 
Burgerlijke staat: Gehuwd met Ingrid. 
Opleiding: LTS. 
Beroep: CNC draaier. 
Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen: Een andere blijvende kleur haarbos. 
Opvoeding: Normaal. 
Ochtendhumeur: Geen last van. 
Vereniging: TWC De Lekke Tube. 
Wordt jouw sport serieus genomen?: Ja. 
Andere sporten: Nee. 
Leukste sport naast fietsen: Voetbal. 
Minst leuke sport: Korfbal. 
Sportief hoogtepunt: Luik-Bastenaken-Luik in 1985, bij zeer warm weer. 
Dieptepunt: Vorig jaar twee keer gevallen. 
Favoriete sporter: Adri van der Poel. 
Favoriete sportster: Stella Jongmans. 
Sportieve concurrenten: A-groep. 
Beste sportjournalist: Smeets. 
Slechtste sportjournalist: Poelman. 
Doping: Op ziene tiet, want doa motte kôp blieve rolle. 
Hobby's: Tuin. 
Huisdieren: Geen. 
Lievelingsgerecht: Rijstepap met kaneel. 
Drank: Bier, Bitte ein Bit. 
Kleur: Rood. 
Tv-programma: ’t Is hier verschrikkelijk gezellig. 
Radio: Arbeidsvitaminen. 
Lievelingsmuziek: U2 en Pink Floyd. 
Laatst gekochte CD: Gloria Estefan. 
Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: Op geen enkele. 
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: Als het moet overal voor. 
Favoriete films: Basic Instinct. 
Favoriete acteur: Bruce Willes en Michael Douglas. 
Favoriete actrice: Kim Bassinger en Sharon Stone. 
Vakantieland: Frankrijk. 
Romantisch: Nee. 
Beste karaktereigenschap: Altijd op tijd. 
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Slechtste karaktereigenschap: Koppig. 
Bang voor: Aardbeving. 
Ligt wakker van: Als ik heel vroeg op moet. 
Droomt vaak van: Veel geld. 
Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: Op automobilisten die niet op tijd invoegen als dat 
op tijd staat aangegeven. 
Maakt zich ontzettend kwaad over: Mijn kinderen als ze niet luisteren. 
Hekel aan: Uien. 
Heeft respect voor: Ouderen. 
Wie kan je niet uitstaan: Opscheppers. 
Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen: De geboorte van mijn zoon. 
Welke zeker niet: De ziekte van mijn moeder. 
Grootste fout in mijn leven: Nog geen gemaakt. 
Ooit een prijs gewonnen: Nee. 
Kunst: Geen bal aan. 
Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij: Gehandicapte 
Kerkradenaar mishandeld. 
Wereldnieuws: Massale vlucht buitenlanders uit Indonesië. 
Tijdschriften: Fiets. 
Laatst gelezen boek: Pinkeltje, boek van mijn zoon. 
Welk boek las je in een ruk uit: Geen één. 
Moet heel erg lachen om: Theo van Gogh. 
Wanneer heb je voor het laatst gehuild: Bij de geboorte van mijn twee dochters. 
Politiek: Weinig interesse. 
Milieubewust: Ja. 
Je bent een dag de baas van Nederland; wat zou je als eerste veranderen?: Belastingstelsel. 
Waar raak je opgewonden van: Van een super snelle achtbaan. 
Veilig vrijen: Doen. 
Ik heb me voorgenomen om: Nieuwe fiets te kopen. 
Haalt neus op voor: Chili con carne. 
Soms denk ik: 15 Jaar jonger was niet gek. 
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LIMBURGS MOOISTE 
RENÉ KIERKELS 

 
Heerlen, donderdag 21 mei. Bewolkt weer en niet te koud. Als het maar niet gaat regenen denk ik, 
want het wordt een lange en zware dag. We pakken onze wielerspullen uit de auto en kleden ons 
zwijgend om. Links en rechts rijden ons auto’s beladen met fietsen en reservewielen voorbij. 
Verschillende deelnemers fietsen ons al dan niet groetend voorbij, op weg naar de inschrijfplaats, 
die van hieruit niet te zien is. Om ons heen wordt veel gelachen, nerveus gelachen, niemand weet 
wat hem vandaag nog te wachten staat. We hebben ons voorgenomen behoudend te beginnen, de 
krachten te verdelen. Want 23 bekende hellingen en een veelvoud onbekende, maar allemaal 
kuitenbijters, moeten we vandaag bedwingen. 
 
Wim Peeters en ik gaan namelijk zo dadelijk beginnen, voor het tweede opeenvolgende jaar, aan 
“LIMBURGS MOOISTE” de tourtochtversie van de Amstel Gold Race over 150 km.. De 
organisatie is perfect, ook dit jaar krioelt het van de renners bij de inschrijfposten, maar binnen 10 
minuten hebben we onze benodigde papieren en kunnen we van start gaan, het is twintig voor 
negen. Een zwak zonnetje breekt door de wolken als we de eerste kilometers hebben afgelegd. We 
rijden met een gemiddelde van 27 km/uur. Links en rechts vliegen renners ons voorbij die hun 
opgekropte energie niet in toom weten te houden, enkele kijken ons smalend aan en je ziet ze 
denken “jullie hebben hier niets verloren”. Later op deze dag zien we velen van deze “helden” 
terug, met een heel andere blik in de ogen en als ze nog de moed hebben om  aan te klampen 
worden ze bij de eerst volgende beklimming resoluut door ons gelost. Op zo’n moment weet je 
weer waarom leedvermaak het beste vermaak genoemd wordt. Maar terug naar de tocht. Na 10 km. 
in Simpelveld moeten we de eerste serieuze bult van vandaag beklimmen “de oude huls”. Het 
gekraak van de versnellingen wordt gaandeweg de helling alleen maar overstemd door gekreun, 
gehijg en...”goed zo moedertje”, bemoedigende woorden van Wim voor de vrouwelijke deelnemers 
die we passeren in de beklimming. Na achtereenvolgens de Schulsberg, Kruisberg, Eyserbosweg, 
Dode man en Koning van Spanje beklommen te hebben zijn we toch nog maar 40 km. gevorderd en 
is onze gemiddelde snelheid gedaald naar 24 km/uur. We besluiten echter eerst te pauzeren als we 
100 km hebben afgelegd. 
 
Later op die dag, als we de tel van het aantal bedwongen hellingen al reeds lang kwijt zijn, 
besluiten we in de buurt van Margraten een stuk vlaai te gaan eten. We hebben dan circa tweederde 
van de afstand achter ons liggen. We passeren een camping en besluiten in het hierbij behorende 
cafeetje ons welverdiende stuk vlaai te gaan verorberen. Maar wat hebben we een geluk, nauwelijks 
binnen wordt door de deur achter ons dicht gedaan en de na ons komende bezoekers (renners) wordt 
te verstaan gegeven “der is nieks mier, alles is op”. Degene die geen Limburgs verstaan of de ras 
optimisten die denken dat het zo’n vaart niet loopt en als nog naar binnen komen, zien Wim en mij 
smakelijk een groot stuk appelvlaai naar binnen werken, maar worden zelf volledig genegeerd en 
krijgen niets. Na dit tussentijds intermezzo van Limburgse gastvrijheid zetten we onze tocht voort. 
De laatste 50 km. schroeven we onze gemiddelde snelheid nog op tot ca. 25 km/uur, niet slecht als 
je bedenkt dat we nog acht hellingen moesten beklimmen waaronder de Bemelerberg, In de 
Schreub, Ravensbos en Wachelderberg.  Moe maar voldaan komen we bij de finish  aan. Op de 
terugweg in de auto maken we al weer  plannen  voor het volgend jaar (250 km!). 
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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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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 

 



 

 
't Binnenblaad, juni 1998, jaargang 8, nummer 2 pagina 10  

 

DE STAND VAN ZAKEN BIJ DE A 
JACK THEUNISSEN. 

 
 
Nu we alweer enkele maanden onderweg zijn kan al voorzichtig de balans op worden gemaakt van 
de “prestaties” en andere wetenswaardigheden tot nu toe. Met recht dacht ik zo te mogen 
constateren dat er hier en daar opvallende ontwikkelingen gaande zijn.  
 
Beresterk en tot nog veel meer in staat acht ik Jos. Deskundigen binnen de A beamen dit. Uiterst 
soepele benen kenmerken de nog steeds groeiende conditie van Arnold. Naar verwachting zal hij de 
toon gaan zetten in het op zijn lijf geschreven Eifelgebergte. Ook Thei en Chris worden dit seizoen 
bijzondere kwaliteiten toebedacht. En wat te denken van Huub. Hierover hoeft geen geheim meer te 
bestaan. Hij rijdt namelijk opvallend kleine versnellingen hetgeen erop wijst dat hij een hoge 
trapfrequentie oefent, om deze te zijner tijd eveneens te kunnen knallen met grote versnellingen 
bergop. Bart begint langzamerhand goed op stoom te komen dankzij een hoogtestage op Texel en 
hij heeft laten doorschemeren daarom waarschijnlijk tijdens de kleine L-B-L-tocht zijn slag te slaan. 
Captain Har kan als gevolg van zijn klassering in het eerste opkomstenklassement met een 
begrijpelijke terugslag te maken hebben. Harrie Cuypers is volgens insiders momenteel geen gevaar 
meer vanwege andere energieslurpende bezigheden. Het koppel uit Beegden fietst permanent in de 
voorste gelederen, een teken van “wij willen wel”. Het schijnt dat zij na de gebruikelijke 
clubfietstocht niet meteen naar huis rijden doch nog vele extra kilometers draaien. Daar moet het 
aan liggen! Frits heeft een trainingskamp in Engeland gevolgd om hier de speciale kwaliteiten van 
zijn nieuwe fiets volledig onder de knie te krijgen. Piet heeft enkele keren de B vergezeld. Volgens 
kenners een teken dat hij zijn ware kracht voor zijn eigen team  nog even verborgen wil houden om 
vervolgens in enkele bijzondere ritten te kunnen excelleren. Dit zal overigens niet de Eifeltocht zijn 
want dan geniet Piet van een welverdiende vakantie.  
 
Besloten is trouwens door het bestuur, dat iedere fietstocht halverwege appèl moet worden 
gehouden teneinde eerder eventueel vermiste leden op te kunnen sporen. De plotselinge 
verdwijning van Gé tijdens de “Rondom Meerssen route” vormt hiertoe de aanleiding. Voorzitter 
Charles heeft toegezegd nu bij het gemeentebestuur te pleiten voor een overdekte en verlichte 
wielerbaan (volgens bondsspecificaties) voor onze vereniging. In verband met drukkere 
werkzaamheden bestaat er dan ook voor hemzelf de mogelijkheid op elk willekeurig moment te 
kunnen trainen. 
 
Hennie heeft meen ik de slag nog niet helemaal te pakken (of vergis ik me?) en  Harrie Schuren 
fietst zoals altijd alsof hij dit jaar wederom een record in de Claude de Criquielion wil gaan breken. 
Van de “jongelingen” fietst Martijn, volgens mij mede dankzij die nieuwe wielen, opvallend. 
Vooral als hij  naar huis moet. De beperkte verrichtingen van Robert, Chris en de nulstand van Rob 
en Pedro zijn momenteel nog moeilijk te evalueren. Indien mogelijk kom ik hier in een latere 
uitgave van ‘t Binnenblaad zeker nog op terug. 
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HAALT DE B-GROEP DE 
EEUWWISSELING? 

RENÉ HAMERS 
 
 
Het is zondag 11.00 uur en ik zit achter de p.c. een stukje te schrijven voor 't Binnenblaad. Moet je 
dan niet fietsen, zult u zich afvragen. Nee natuurlijk niet, het is weekend en dus valt de regen met 
bakken uit de hemel. Gelukkig mogen we morgen weer werken en zal ongetwijfeld de zon schijnen. 
Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren is het verslag van mijn fietsvakantie naar de 
Middellandse zee in het vorige nummer van 't Binnenblaad afgesloten. Niet getreurd, een nieuwe 
reis staat op het programma en als de voortekenen niet bedriegen dan kunt u in het najaar hiervan in 
dit blad meegenieten. 
Omdat deze pagina toch gevuld moet worden zal ik enkele bespiegelingen wijden aan het fietsen bij 
de Lekke Tube en in het bijzonder bij de B-groep. De centrale vraag hierbij is; "Haalt de B-groep 
het jaar 2000 ?". Ik persoonlijk denk van niet. Sterker nog, de B-groep zal voor het eind van dit jaar 
uiteenvallen als er niet snel drastische maatregelen worden getroffen. 
Hoe kom ik tot deze boute uitspraak?  
De "harde kern" van de B-groep bestaat op dit moment uit ca. zes personen. Op zich is dat geen 
ramp, ware het niet dat ook deze zes personen niet altijd bij elke rit aanwezig zijn. Met name op de 
zondag is het eerder regel dan uitzondering dat de B-groep bestaat uit twee à drie personen, die dan 
noodgedwongen met de A-rijders mee moeten rijden. Omdat de A-groep lang niet altijd rekening 
houdt met het meerijden van B-rijders, keren deze laatste vaak meer dood dan levend terug bij de 
kerk. Indien we wel met het minimum aantal B-rijders aan de start verschijnen is de groep zo klein 
dat we zeer veel kopwerk moeten verrichten.  
Kortom de B verkeert in een kleine crisis. 
Nu zijn problemen er om opgelost te worden. Naar mijn bescheiden mening zijn de volgende drie 
opties mogelijk.  
 
1. De nog resterende B-leden houden op met fietsen en kiezen eindelijk een hobby die wat meer 
aansluit bij hun leeftijd (dammen, postzegels verzamelen, kienen of vissen). 
 
2. Een aantal A-leden gaat nog eens goed bij zichzelf ten rade en geeft eindelijk toe dat zij bij de 
verkeerde groep zijn ingedeeld en thuishoren bij de B. 
 
3. De B-leden sluiten zich aan bij de A-groep. De gemiddelde snelheid wordt verlaagd naar 
30 km/uur en "zware bergetappes" worden uit het programma geschrapt. 
 
Ik laat mij nog niet verleiden tot een uitspraak over de meest ideale oplossing. Bovendien zullen 
onder de talrijke lezers van dit blad wellicht een aantal tot geheel andere oplossingen komen. 
Hoe dan ook, ik hoop dat er snel knopen worden doorgehakt. De Lekke Tube en in het bijzonder de 
B-groep gaat mij aan het hart en ik zou het een slechte zaak vinden indien de B-groep en met haar 
een aantal enthousiaste fietsers van het toneel gaat verdwijnen. 
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TE KOOP 
 
Gazelle racefiets 
azuurblauw Reynolds a-frame 60cm. chrome voorvork, volledig Shimano ultegra afgemonteerd, 
grijze Mavic velgen, genummerd Fausto Coppi zadel, Cat-eye computer, 
3000 km., wegens tijdgebrek, 
nieuwprijs ƒ2100, vraagprijs ƒ695. 
tel: 0475-572990 
 
 
 

 

Medische Sportbegeleiding Herten 
 

Sport-/ ontspanningsmassage 
Tapen / bandageren 
Blessure behandeling 
Conditietesten 
Voetreflexzonetherapie 
Voedingsadviezen 
Acupunctuur 
 
 
 
Burg. Beenenstraat 19 
6049 AN Herten 
Tel. / Fax 0475 – 334043 
Mobiel: 06 – 54970803 
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OPKOMSTENKLASSEMENT A-GROEP 
 
Aantal verreden    tochten : 19          Aantal kilometer : 1332.8         
Aantal uitgevallen tochten :  3                                            
                                                                           
Beloning : 17 - 19 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           
           14 - 16 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           
           11 - 13 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           
                                                                           
Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       
---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       
                                                                           
 1.   152   Stevens, bart                  17      1210.8    Goud          
       21   Senssen, har                   17      1165.8    Goud          
 3.     5   Daal van, jos                  16      1100.5    Zilver        
      138   Theunissen, jac                16      1073.8    Zilver        
 5.   137   Peeters, wim                   15      1065.8    Zilver        
       26   Nelissen, piet                 15      1032.2    Zilver        
 7.    91   Ruyters, chris                 14       956.3    Zilver        
 8.    90   Daamen, hennie                 13       978.9    Brons         
      151   Kierkels, rene                 13       914.3    Brons         
       51   Dahmen, huub                   13       846.5    Brons         
11.    41   Vossen, thei                   12       895.1    Brons         
       75   Leenen, arnold                 12       891.8    Brons         
13.    52   Smits, ge                      11       873.9    Brons         
       89   Leek van de, frits             11       688.5    Brons         
15.    79   Corbeij, charles               10       697.0                  
16.    94   Houwen, martijn                 8       671.3                  
       77   Cuypers, harry                  8       467.3                  
18.    13   Schuren, harrie                 7       614.4                  
19.    88   Hilgers, robert                 5       275.6                  
20.    14   Schuren, chris                  2       139.5                  
21.    87   Vrinzen, rob                    0         0.0                  
      143   Cuypers, pedro                  0         0.0                  

 
 

LEKKE BANDENKLASSEMENT A-GROEP 
 
Aantal verreden    tochten : 19          Aantal kilometer : 1332.8         
Aantal uitgevallen tochten :  3                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
                                                                           
 1.    13   Schuren, harrie                1      7    614.4               
       94   Houwen, martijn                1      8    671.3               
       89   Leek van de, frits             1     11    688.5               
      151   Kierkels, rene                 1     13    914.3               
       26   Nelissen, piet                 1     15   1032.2               
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OPKOMSTENKLASSEMENT B-GROEP 
 
Aantal verreden    tochten : 19          Aantal kilometer : 1218.9         
Aantal uitgevallen tochten :  3                                            
                                                                           
Beloning : 17 - 19 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           
           14 - 16 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           
           11 - 13 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           
                                                                           
Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       
---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       
                                                                           
 1.    92   Heltzel, jac                   18      1200.2    Goud          
 2.    84   Bok, sjef                      16      1016.0    Zilver        
 3.   125   Hamers, rene                   14       825.1    Zilver        
 4.     4   Daal van, wim                  12       808.8    Brons         
       76   Cuypers, piet                  12       731.2    Brons         
 6.   119   Pol van, geert                 10       631.9                  
 7.   140   Cox, david                      8       452.5                  
 8.     1   Vrinzen, erik                   3       149.5                  
 9.   154   Decker, roger                   2        73.7                  
10.    24   Slabbers, math                  1        46.0                  
11.    81   Hulsbosch, sjra                 0         0.0                  
      142   Houben, roger                   0         0.0                  

 
 

LEKKE BANDENKLASSEMENT B-GROEP 
 
Aantal verreden    tochten : 19          Aantal kilometer : 1218.9         
Aantal uitgevallen tochten :  3                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
                                                                           
 1.   140   Cox, david                     1      8    452.5               
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OPKOMSTENKLASSEMENT D-GROEP 
 
Aantal verreden    tochten : 10          Aantal kilometer :  462.6         
Aantal uitgevallen tochten :  2                                            
                                                                           
Beloning :  9 - 10 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           
            8 -  8 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           
            6 -  7 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           
                                                                           
Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       
---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       
                                                                           
 1.   101   Wessels, mia                   10       462.6    Goud          
 2.   109   Janssen, mia                    9       416.6    Goud          
      156   Vlodrop van, lies               9       414.6    Goud          
 4.   157   Gotzen, els                     7       333.0    Brons         
       44   Hendrix, bert                   7       312.6    Brons         
      113   Hendrix, sandra                 7       312.6    Brons         
      104   Corbeij, marly                  7       308.2    Brons         
      114   Peters, mia                     7       298.6    Brons         
 9.   153   Joosten, barbara                6       271.6    Brons         
10.   103   Sampers, christien              4       184.0                  
11.   144   Hannen, anne-marie              2       100.0                  
12.   155   Hendrikx, carla                 1        44.4                  
13.   102   Verhulst, annie                 0         0.0                  
      150   Jennissen, claudia              0         0.0                  

 
 

LEKKE BANDENKLASSEMENT D-GROEP 
 
Aantal verreden    tochten : 10          Aantal kilometer :  462.6         
Aantal uitgevallen tochten :  2                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
                                                                           
 1.   153   Joosten, barbara               2      6    271.6               
 2.   103   Sampers, christien             1      4    184.0               
       44   Hendrix, bert                  1      7    312.6               
      113   Hendrix, sandra                1      7    312.6               
      156   Vlodrop van, lies              1      9    414.6               

 


