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(TW)EIFELTOCHT 
JOS VAN DAAL 

 
Waaraan heeft het gelegen dat er op zaterdag 27 juni slechts 4 coureurs aan de start stonden van de 
tweede lange tocht van het seizoen? We kunnen naar de reden van de afwezigheid van de meesten 
alleen maar gissen. Was het de op 6 juni opgedane ervaringen “regen en onweer” tijdens de eerste 
verplaatsingstocht of de “moordende” tocht, een week eerder, door het benauwde Zuid-Limburgse 
land, die alle moed uit de gedachten van de heren coureurs had verdreven, of beschikte men niet 
over “de goede conditie” om vooraan mee te strijden op de Belgische heuvels, dat de heren 
coureurs deed (tw)eifelen. Iedereen zal zo wel zijn eigen reden hebben. Jammer eigenlijk. Feit blijft 
dat er slechts vier coureurs overblijven. Op woensdag voorafgaande aan de tocht besluiten Hennie 
Daamen, Arnold Leenen, Harrie Cuijpers en Jos van Daal om niet de op het programma staande 
Luik-Bastenaken-Luik te rijden maar de drie weken eerder in het water gevallen Eifeltocht. De 
voorkeur aan de Eifeltocht wordt gegeven, vanwege de minder steile hellingen en de betere wegen 
 
Op zaterdag 27 juni vertrokken we met twee auto’s richting Venwegen. Doordat we geen 
fietsaanhangwagen bij ons hadden waren we reeds na drie kwartier op de plaats van bestemming. 
Het zonnetje scheen. Het beloofde een mooie dag te worden. Even na achten stond iedereen klaar 
om te vertrekken, de zakken gevuld met etenswaren en drinken. 
 
Na 8 kilometer beginnen we bij Zweifall aan de eerste klim van de dag. De eerste zweetdruppels 
parelen al snel op ons voorhoofd. En-group rijden we naar boven en in sneltreinvaart weer naar 
beneden. De mooie beklimmingen volgen elkaar snel op. Tussendoor genieten we nog van de 
mooie panorama’s die ons worden voorgeschoteld. De dorpjes Vossenack, Simonskall en Schmidt 
worden gepasseerd op weg naar Nideggen. Na Nideggen krijgen we het wat rustiger.  
 
We koersen richting Heimbach, over slechts licht glooiende wegen. Als we Heimbach binnen rijden 
valt het op dat het voor zo’n toeristenplaats nog vrij rustig is. De Duitsers zijn bezig met hun 
dagelijkse boodschappen en bekommeren zich niet om 4 fietsers die zich door het centrum een weg 
banen richting Hergarten. De tred van Hennie is plotseling niet meer zo soepel. Zijn achterwiel laat 
een vervaarlijk gekraak horen. We inspecteren het achterwiel, maar kunnen niets vinden. Besloten 
wordt om de plaatselijke fahrradhersteller te bezoeken. Een oud vrouwtje wijst ons de weg. In 
Heimbachtal moeten we zijn. Gelukkig is de zoon van de fietsenmaker thuis. Hij straalt meer 
vertrouwen uit dan de baas zelf, die buiten aan een Nederlandse fiets (Gazelle) aan het sleutelen is. 
Loodzwaar, zegt de baas, wijzend op de Gazelle. Ondertussen heeft de zoon de as van Hennie’s 
achterwiel gedemonteerd. Er blijkt een kogeltje gebroken te zijn. Het duurt even, maar hij krijgt de 
as dan toch weer in elkaar. Het levert uiteindelijk een oponthoud van drie kwartier op. Voor deze 
noeste arbeid moet Hennie een bedrag van zeggen en schrijven vijftien Mark op tafel leggen. Een 
slechte zakenman zegt Arnold. Ik had hier minstens vijfendertig mark voor gerekend. 
 
Terwijl de fietsenmaker met Hennie’s fiets bezig was, hadden Arnold, Harrie en Jos al op het 
kaartje gekeken hoe we de tocht zouden voortzetten. Het was toch al de bedoeling om niet de hele 
tocht van 150 km. te rijden en gezien het oponthoud was het duidelijk dat de tocht ingekort moest 
worden, zodat we niet te laat thuis zouden zijn. Half vijf, had Arnold al geroepen, Italie-
Noorwegen. Wij wisten genoeg. Besloten werd om via Hergarten, Gemund richting Schleiden te 
rijden. Arnold wilde nog graag de Berescheid rijden. Een venijnige helling in het gelijknamige 
dorpje. Van dit plan werd al snel afgeweken, want nadat we de klim naar Hergarten hadden 
genomen, kwamen we op een plateau. De trappers gingen al wat minder soepel rond, vanwege de 
hevige tegenwind. Weer ontstond er (tw)eifel in de groep Na kort beraad werd er besloten om de 
Berescheid links te laten liggen. In de plaats hiervan werd in Schleiden, de van eerdere afkortingen 
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bekende Vogelsangbeklimming genomen. Boven aangekomen werd al snel duidelijk waarom 
Harrie deze berg zo snel had genomen. Hij kwam namelijk op bekend gebied. Een gedeelte van zijn 
diensttijd had Harrie doorgebracht op het militaire oefenterrein dat op deze berg lag. Er werd rustig 
doorgereden zodat Harrie nog even van de drie- en viertonners kon genieten. 
 
Jos begon zich ook wat nadrukkelijker van voren te laten zien. Dit was niet verwonderlijk want hij 
rook “zijn” berg, de Rurberg. Even leek Jos’ ketting roet in het eten te gooien. Hij sloeg namelijk 
over. De dwarsliggende schakel werd echter niet gevonden. De beklimming van de Rurberg begon 
met een demarrage van Arnold. Hij nam 10 tot 15 meter voorsprong. De andere reden echter in een 
gelijkmatig tempo het gat dicht, waarna het de beurt aan Jos was. Harrie sloot nog aan. Hennie en 
Arnold reden hierna hun eigen tempo omhoog, Op het open stuk boven op de berg, waar de wind 
vrij spel had, moest Jos Harrie nog laten gaan. Harrie was als eerste boven gevolgd door Jos, 
Hennie en Arnold. Arnold had, zoals hij zei, nog even genoten van de mooie panorama’s. Op welke 
panorama’s hij doelde ontging ons even. Na deze beklimming werd besloten een Gaststube te 
zoeken om iets te drinken. Aan de patron werd een groot glas cola en een maltje voor Harrie 
besteld. Arnold wilde graag nog genieten van de Duitse Kuchen. De patron maakte ons echter 
duidelijk dat hij dat niet had. Meer dan Keks had hij niet in huis. Bij afwezigheid van de 
penningmeester voldeed Arnold, die een week eerder Abraham had gezien, ter viering van dit 
heugelijke feit, de rekening. 
 
Nadat de bidons weer met water waren gevuld stapten we op de fiets voor de laatste 20 km.. De 
inspanningen van de dag en de tussenstop lieten zich voelen. De benen waren helemaal stijf. Na de 
dorpjes Strauch en Lammersdorf gepasseerd te hebben, lieten we ons als een steen naar beneden 
vallen in de laatste afdaling van de dag, naar Mulartshutte. Harrie sprak nog zijn laatste krachten 
aan om zo snel mogelijk beneden te zijn. De anderen volgden op gepaste afstand. De laatste klim 
naar de parkeerplaats werd in een rustig tempo genomen. De computertjes gaven een afstand aan 
van 116 km.. Een mooie afstand. Iedereen was dan ook tevreden. Snel ontdeden we ons van de 
wielerkledij en zette koers naar huis. Om kwart voor vier reden we Linne binnen en ging ieder 
zijnsweegs. Het einde van een geslaagde fietsdag. 
 
Ik hoop dat het relaas van deze mooie tocht de (tw)eifel bij de niet-deelnemers heb genomen en dat 
zij bij de volgende grote tocht aan het vertrek zullen staan. 
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LANGS OUDE WEGEN 
VERSLAG FIETSVAKANTIE 1998 

RENÉ HAMERS  
 
 
DEEL 1 
 
 
Wat vooraf ging: Amper bekomen van de belevenissen en 
vermoeidheid van de fietstocht naar de Middellandse Zee in de 
zomer van 1997, werden plannen gemaakt voor een nieuwe 
"expeditie" in 1998. Deze plannen hebben geresulteerd in een 
fietsvakantie van Bastogne naar Oloron-Ste.Marie in Zuid-
West Frankrijk. Eigenlijk ligt het beginpunt van de route in 
Aken of Maastricht. Omdat de beschikbare vrije dagen beperkt 
waren en we niet van zins waren reeds ons kruit te verschieten 
in de eerste twee etappes door de Ardennen, hebben we ons 
door onze echtgenoten met de auto laten afzetten in Bastogne. 
 
De route loopt over delen van oude pelgrims -en handelswegen, via Vézelay, Brive, Rocamadour en 
Moussac naar Oloron-Ste.Marie in de Pyreneeën. De wegen leiden langs vroegere Romeinse 
vestigingen, voorbij oude pleisterplaatsen en door prachtige middeleeuwse stadjes. De, geheel 
beschreven, route wordt gekarakteriseerd als "heuvelachtig". Hiermee is niets te veel gezegd. In 
vergelijking met de tocht naar de Middellandse Zee is deze route vele malen zwaarder. Elke dag 
moet er geklommen worden en bijna nergens kan de loop van rivieren gevolgd worden. Voeg 
daarbij het feit dat we vanaf dag 1 tot en met de laatste dag de wind tegen hadden, dan kunt u zich 
voorstellen dat we na afloop een week nodig hadden om weer gewoon rechtop te lopen en meer dan 
een uur achtereen op onze pijnlijke achtersten te kunnen zitten. 
 
De reisgenoot: deze tocht heb ik verreden met mijn goede vriend uit Amersfoort, bij de lezers van 
dit blad bekend als "H". Even om de geheugens op te frissen, "H" heeft een goede basisconditie, 
rijdt sterk op het vlakke, maar is een beroerde klimmer. Ondergetekende, zoals u weet een 
begenadigd klimmer, kon daardoor veelvuldig kortere en langere pauzes inlassen boven op de vele 
heuveltoppen. 
 
De fiets: de Batavus Apache. Op het eerste gezicht een goede keuze. Achteraf zou blijken dat voor 
deze tocht een randonneur een betere keuze zou zijn.  
 
De uitrusting: omdat daags voor het vertrek het nog berekoud was in Nederland zijn dikke truien, 
broeken en jassen meegenomen. Voeg daarbij een regenpak, de tent, een matje, een slaapzak, een 
pitje, pannetjes en een zeer omvangrijk noodrantsoen, dan kunt u zich voorstellen dat de fiets meer 
weg had van een te zwaar beladen vrachtauto dan van een lichtgewicht vervoermiddel. 
 
Eten en slapen: overnacht hebben we veelal op gemeentelijke campings, de zg. Camping 
Municipal. Omdat het eigenlijke vakantieseizoen nog niet was begonnen hadden we de camping 
veelal voor ons zelf. Van enige schroom bij het gebruik maken van het toilet was dan ook geen 
sprake. Het eten bestond in de meeste gevallen uit macaroni, bruine bonen of ratatouille, aangevuld 
met veel fruit, paprika's en snickers. De hoeveelheden die we dagelijks hebben verorberd hebben tot 
veel verbaasde blikken geleid van mede campinggebruikers. De tocht was echter dermate zwaar dat 
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we al die calorieën nodig hadden en zelfs na afloop van de vakantie iets bleken te zijn afgevallen. 
 
De totale afgelegde afstand bedroeg 1518 km.. We hebben in het totaal 18 dagen gefietst, hetgeen 
neerkomt op een gemiddelde dagafstand van ruim 84 km.. 
 
In het vervolg van dit verslag vindt u een beschrijving van de eerste vijf etappes. 
 
Dag 1: 17 juni, Bastogne - Montmedy, 76 km. 
Om ca. 10.uur arriveren we met de auto in Bastogne. Na een emotioneel afscheid van de 
echtgenoten (en dochter) vertrekken we vol goede moed richting Frankrijk. Na twee mislukte 
pogingen (nb. kapotte kettingbeschermer) weten we de fietsen in beweging te krijgen en vertrekken 
we vol goede moed richting Frankrijk. Het is droog en het zonnetje doet een voorzichtige poging 
om door te breken. De route blijft tot aan Leglise golven op een hoogte van rond 500 meter. We 
steken niet rechtstreeks zuidwaarts door naar Noord-Frankrijk, maar maken een korte omweg over 
Orval. Hier bevindt zich een abdij, die nog volledig in gebruik is, inclusief een bierbrouwerij. De 
afdaling door de Vallee d'Or van Pin naar Orval is wondermooi. Omdat er nog een aantal kilometers 
gereden moeten worden laten we de biertjes van de kloosterlingen voor wat ze zijn en vervolgen we 
onze weg naar Montmedy. Onderweg rijden we door een bos nabij Neufchateau. We prijzen ons 
gelukkig dat de heer M. Dutreaux weer veilig opgesloten is. Alhoewel je daar bij de Belgen nooit 
zeker van bent. Het eindpunt van de eerste dag ligt in Montmedy, een vestingsstadje net over de 
Franse grens. Om 15.30 uur slaan we de tent op bij de Camping Municipal. Het hoog gelegen 
vestingsstadje zelf is hoegenaamd vervallen. De winkels en restaurants liggen 100 meter lager in de 
benedenstad. In de benedenstad nuttigen we ons eerste avondmaal. Het avondeten bestaat uit een 
"plat du jour" (vis in knoflooksaus). De keuken van het restaurant is nog niet open, dus verpozen 
we eerst 1,5 uur in de huiskamer van dit etablissement en proberen we een Franse conversatie 
gaande te houden met de eigenaar. Dit lukt dus voor geen kant. Met een voldaan gevoel duiken we 
de tent in voor een welverdiende nachtrust. 
 
Dag 2: 18 juni, Montmedy - Varennes-en-Argonne, 57 km. 
We staan vroeg op en zitten voor negen uur weer op de fiets. De zon schijnt dus de korte fietsbroek 
wordt aangetrokken. Reeds nu heb ik spijt van de vele overbodige bagage (met name 
winterkleding) die ik heb meegenomen. Gedurende de hele tocht naar Zuid Frankrijk schijnt de zon, 
schommelt de temperatuur tussen de 25 à 30 graden en regent het slechts een enkele keer. De wind 
speelt ons echter parten. In tegenstelling tot de fietsvakantie in 1997 staat de wind pal tegen en zal 
dat tot aan de laatste dag blijven doen. De route is licht glooiend en loopt door het gebied waar 
tussen 1914 en 1918 de eerste wereldoorlog zich in alle hevigheid heeft afgespeeld. Overal om ons 
heen zien we oorlogskerkhoven, zowel van de Engelsen, Fransen, Duitsers als Amerikanen. Via het 
dal van de Maas en het stadje Dun-sur-Meuse bereiken we ons einddoel van deze dag, Varennes. 
De gemeente camping bevindt zich op het terrein van een voormalig klooster. Hiervan is echter 
niets meer over. Voordat we de tent mogen neerzetten wordt eerst het gras om ons heen gemaaid. 
Het avondeten bestaat uit een kant en klaar maaltijd, meegenomen van huis. Toch wel vermoeid 
gaan we reeds om 9.30 uur slapen. 
 
Dag 3: 19 juni, Varennes - Chalons-sur-Marne, 77 km. 
Na Varennes doorkruist de route de dichte bossen van Argonne, gelegen op een heuvelrug, gevolgd 
door een afdaling naar de rivier de Aisne. Tot aan de stad Chalons loopt de route door een saai 
akkerbouwgebied. De plattelanddorpjes waar de route doorkomt hebben welklinkende namen als 
"Hans" of "l'Epine". En u kent het gezegde "het licht springt op rood, het licht springt op groen, in 
Hans is altijd wat te doen. Dat betekent dat we in Varennes reeds de nodige proviand voor deze dag 
hebben moeten inslaan. In deze landbouwgebieden zijn winkels of andere voorzieningen afwezig en 
moet je het geluk hebben dat je een rijdende winkel (onze oude SRV-wagen) tegenkomt. De 
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gemeente camping van Chalons bevindt zich aan de andere kant van deze grote en drukke stad. We 
moeten daarom vijf kilometer omrijden alvorens we onze tent kunnen opslaan. We hopen dat we de 
volgende dag de route nog kunnen terugvinden. In Chalons nuttigen we 's avonds een pizza, die 
gelet op de omvang en dikte, in normale omstandigheden, een compleet gezin van vier personen 
zou kunnen voeden. 
 
Dag 4: 20 juni, Chalons-sur-Marne - Troyes, 103 km. 
We doen er 45 minuten over om weer uit de stad te komen en de route terug te vinden. Het traject 
tussen Chalons en Troyes voert door uitgestrekte, glooiende akkerbouwgebieden, met kleine 
uitgestorven dorpjes en af en toe een grote graansilo. Onderweg passeren we een stel dat dezelfde 
route rijdt. Ik ben bang dat de vrouwelijke helft van dit stel het eindpunt niet zal halen. Het is heet 
en de etappe is eigenlijk veel te lang. We willen echter snel deze deprimerende omgeving achter de 
rug hebben. Om 16.15 uur arriveren we uitgeput en uitgedroogd op de camping in Troyes (aan de 
Seine). Gelukkig heeft de beheerder een koud biertje voor ons klaarstaan (ƒ3,50) waardoor de 
inspanningen  van deze dag snel vergeten zijn. De camping ligt aan de Seine. Vanavond speelt het 
Nederlandse elftal en de camping heeft een tv-toestel. 
 
Dag 5: 21 juni, Troyes - Ligny-le-Chatel, 70 km. 
Na Troyes wordt de route veel afwisselender, maar ook veel heuvelachtiger. Onderweg komen we 
langs een park met schotelantennes, behorend bij het Europees Centrum voor Ruimtevaart. We 
rijden een tijdje op met een uitgebluste leraar uit Brunssum, die in zijn eentje op weg is naar 
Santiago de Compostela in Noord Spanje. Hij was van plan om elke dag ca. 100 km. te fietsen, 
maar denkt er nu al over om enkele stukken van de route per trein of bus af te leggen.. De wind 
neemt toe en staat pal op kop. Reeds nu kom ik tot de conclusie dat deze fietsroute zwaarder is dan 
de tocht naar de Middellandse Zee. De camping in Ligny is een gezellige familie camping. We eten 
in de kantine een door de vrouw van de campingbaas klaar gemaakte maaltijd. De tv mag aan 
tijdens het eten (voetbal), hetgeen we thuis niet hoeven te proberen. Argentinië verslaat Jamaica 
met 5 tegen 0. 
 
Tot zover deel 1. Het vervolg leest u in de volgende uitgave van 't Binnenblaad. 
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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 

CAFÉ AAN DE KERK 
 

bie Marij !! 
 

“ Voor een goed glas bier en plezier “ 
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OPKOMSTENKLASSEMENT A-GROEP 
 
 
Aantal verreden    tochten : 33          Aantal kilometer : 2368.4         
Aantal uitgevallen tochten :  5                                            
                                                                           
Beloning : 30 - 33 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           
           25 - 29 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           
           20 - 24 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           
                                                                           
Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       
---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       
                                                                           
 1.    21   Senssen, har                   28      1993.4    Zilver        
 2.     5   Daal van, jos                  26      1837.9    Zilver        
 3.   138   Theunissen, jac                25      1719.4    Zilver        
 4.    90   Daamen, hennie                 24      1810.8    Brons         
       75   Leenen, arnold                 24      1765.4    Brons         
      152   Stevens, bart                  24      1724.2    Brons         
 7.    91   Ruyters, chris                 23      1597.7    Brons         
 8.    26   Nelissen, piet                 21      1448.0    Brons         
 9.    89   Leek van de, frits             20      1389.6    Brons         
10.   151   Kierkels, rene                 19      1413.2                  
      137   Peeters, wim                   19      1392.5                  
12.    51   Dahmen, huub                   18      1196.0                  
13.    41   Vossen, thei                   17      1302.3                  
14.    79   Corbeij, charles               16      1159.2                  
15.    94   Houwen, martijn                15      1201.5                  
16.    52   Smits, ge                      14      1065.4                  
       77   Cuypers, harry                 14       988.2                  
18.    13   Schuren, harrie                 9       741.1                  
19.    88   Hilgers, robert                 6       341.0                  
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 : 33          Aantal kilometer : 2368.4         
Aantal uitgevallen tochten :  5                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
                                                                           
 1.    89   Leek van de, frits             3     20   1389.6               
 2.    94   Houwen, martijn                2     15   1201.5               
 3.    13   Schuren, harrie                1      9    741.1               
       41   Vossen, thei                   1     17   1302.3               
      151   Kierkels, rene                 1     19   1413.2               
       26   Nelissen, piet                 1     21   1448.0               
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OPKOMSTENKLASSEMENT B-GROEP 
 
 
Aantal verreden    tochten : 32          Aantal kilometer : 2195.5         
Aantal uitgevallen tochten :  6                                            
                                                                           
Beloning : 29 - 32 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           
           24 - 28 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           
           19 - 23 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           
                                                                           
Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       
---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       
                                                                           
 1.    92   Heltzel, jac                   30      2111.4    Goud          
 2.    84   Bok, sjef                      27      1825.4    Zilver        
 3.   125   Hamers, rene                   19      1140.5    Brons         
 4.     4   Daal van, wim                  17      1140.6                  
 5.   119   Pol van, geert                 13       822.3                  
       76   Cuypers, piet                  13       796.6                  
 7.   140   Cox, david                     12       706.8                  
 8.    24   Slabbers, math                  3       171.4                  
        1   Vrinzen, erik                   3       149.5                  
10.   154   Decker, roger                   2        73.7                  
11.    81   Hulsbosch, sjra                 0         0.0                  
      142   Houben, roger                   0         0.0                  
 
 

LEKKE BANDENKLASSEMENT B-GROEP 
 
 
Aantal verreden    tochten : 32          Aantal kilometer : 2195.5         
Aantal uitgevallen tochten :  6                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
                                                                           
 1.   140   Cox, david                     1     12    706.8               
       76   Cuypers, piet                  1     13    796.6               
       84   Bok, sjef                      1     27   1825.4               
 
 

LEKKE BANDENKLASSEMENT D-GROEP 
 
 
Aantal verreden    tochten : 15          Aantal kilometer :  726.4         
Aantal uitgevallen tochten :  6                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
                                                                           
 1.   153   Joosten, barbara               2     10    475.0               
 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     11    500.5               
      101   Wessels, mia                   1     14    704.0               
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OPKOMSTENKLASSEMENT D-GROEP 
 
 
Aantal verreden    tochten : 15          Aantal kilometer :  726.4         
Aantal uitgevallen tochten :  6                                            
                                                                           
Beloning : 14 - 15 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           
           11 - 13 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           
            9 - 10 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           
                                                                           
Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       
---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       
                                                                           
 1.   101   Wessels, mia                   14       704.0    Goud          
 2.   156   Vlodrop van, lies              11       500.5    Zilver        
 3.   109   Janssen, mia                   10       480.1    Brons         
      157   Gotzen, els                    10       479.3    Brons         
      153   Joosten, barbara               10       475.0    Brons         
      104   Corbeij, marly                 10       445.0    Brons         
 7.   114   Peters, mia                     9       375.0    Brons         
 8.    44   Hendrix, bert                   7       312.6                  
      113   Hendrix, sandra                 7       312.6                  
10.   155   Hendrikx, carla                 4       184.3                  
      103   Sampers, christien              4       184.0                  
12.   144   Hannen, anne-marie              2       100.0                  
13.   102   Verhulst, annie                 0         0.0                  
      150   Jennissen, claudia              0         0.0                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Naam: Bert Hendrix. 
Geboorteplaats: Linne. 
Leeftijd: 30 jaar. 
Lengte: 1,75 meter. 
Gewicht: 70 kg.. 
Schoenmaat: 39-40. 
Burgerlijke staat: Gehuwd met Sandra. 
Opleiding: MEAO MBA. 
Beroep: Loonadministrateur. 
Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen: Niks ik ben tevreden. 
Opvoeding: Redelijk gelukt. 
Ochtendhumeur: Geen last van. 
Vereniging: TWC De Lekke Tube, RKSV Linne afd. tennis. 
Wordt jouw sport serieus genomen?: Ja, gelukkig wel. 
Andere sporten: Squash, mountainbike en tennis. 
Leukste sport naast fietsen: Tennis en squash. 
Minst leuke sport: Honkbal. 
Sportief hoogtepunt: Dient nog te komen. 
Dieptepunt: Dient eveneens nog te komen. 
Favoriete sporter: Laurent Fignon. 
Favoriete sportster: Marlene Ottey. 
Sportieve concurrenten: Iedereen die actief bezig is. 
Beste sportjournalist: Mart Smeets. 
Slechtste sportjournalist: Kees Jansma. 
Doping: Helaas zijn er nog steeds personen die ten koste van anderen hun gezondheid willen 
verdienen. 
Hobby's: Sporten en tuinieren. 
Huisdieren: Hulkje en Flappie. 
Lievelingsgerecht: Macaroni. 
Drank: Cognac (Franse). 
Kleur: Groen. 
Tv-programma: Millenium. 
Radio: Radio 10 Gold. 
Lievelingsmuziek: Tina Turner. 
Laatst gekochte CD: Celine Dion. 
Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: Geen enkele, heb een hekel aan dansen. 



 

 
't Binnenblaad, augustus 1998, jaargang 8, nummer 3 pagina 12  

Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: Een keer raden! (Het is niet wat 
jullie denken). 
Favoriete films: Philadelphia. 
Favoriete acteur: Tom Hanks. 
Favoriete actrice: Sandra Bullock. 
Vakantieland: Oostenrijk. 
Romantisch: Af en toe, kon meer volgens Sandra. 
Beste karaktereigenschap: Sociaal / meelevend met anderen. 
Slechtste karaktereigenschap: Een beetje eigenwijs. 
Bang voor: Zou niet weten op dit moment waarvoor. 
Ligt wakker van: Nergens, ik slaap altijd ’s-nachts behalve bij duurdere aankopen, daar denk ik 
wel goed over na. 
Droomt vaak van: Mooie sportauto. 
Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: De instelling van een aantal leden van onze 
vereniging. 
Maakt zich ontzettend kwaad over: Dopinggebruik door zogenaamde “professionals”. 
Hekel aan: Betweters. 
Heeft respect voor: Mijn ouders en Sandra. 
Wie kan je niet uitstaan: Vraag maar aan Sandra. 
Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen: Mijn trouwdag. 
Welke zeker niet: Vind ik te persoonlijk om hierover uit te wijden. 
Grootste fout in mijn leven: Moet nog gemaakt worden. 
Ooit een prijs gewonnen: Ja, in de Staatsloterij. 
Kunst: Wel interessant. 
Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij: De kinderporno zaak in 
Zandvoort. 
Wereldnieuws: Dopinggebruik in de Tour. 
Tijdschriften: Autovisie. 
Laatst gelezen boek: Titanic. 
Welk boek las je in een ruk uit: Titanic. 
Moet heel erg lachen om: Hans Teeuwen. 
Wanneer heb je voor het laatst gehuild: Ik zou het niet meer weten wanneer voor het laatst. 
Politiek: Wel belangrijk. 
Milieubewust: Ja. 
Je bent een dag de baas van Nederland; wat zou je als eerste veranderen?: Het politieapparaat 
strengere instructies geven m.b.t. asociaal weggedrag. 
Waar raak je opgewonden van: Voor mij een weet, voor jullie een raadsel. 
Veilig vrijen: Absolute must. 
Ik heb me voorgenomen om: Een goede vader te worden. 
Haalt neus op voor: Kaas. 
Soms denk ik: Was ik maar jong gebleven, dan kon ik tenminste onbezonnen en zonder zorgen 
genieten van het leven. Als je ouder wordt is dat moeilijker. 
 
 
 
 
 


