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VAN DE REDACTIE 
 
Ook uw Binnenblaad redactie moest even wennen aan het nieuwe 
millennium, maar nu de eerste maanden voorbij zijn, leek alles weer bij het 
oude. Echter, een goede week geleden sloeg de bom in: de beslissing van 
een aantal B-leden om zich collectief te bedanken als lid van onze vereniging 
heeft grote gevolgen voor onze redactie. René Hamers, sinds jaren een 
stuwende kracht achter ons clubblad, nam met een brok in zijn keel niet 
alleen afscheid van de club, maar ook afscheid van de redactie van ‘t 
Binnenblaad. En dat betekent een flinke aderlating, want René wist enerzijds 
menigeen te motiveren zijn ervaringen aan het clubblad papier toe te 
vertrouwen, en wist anderzijds, om het maar botweg te zeggen, de nodige 
pagina’s te vullen. U hebt de laatste jaren uitvoerig kennis kunnen nemen van 
zijn humoristische verhalen over de B (fietsgroep) en C (Café Evers) groep, 
zijn uitvoerige vakantie logboeken en van allerlei Wist U dat… 
wetenswaardigheden. We zullen hem dan ook node missen. 
 
Nu naast de vereniging ook de redactie langzaam wordt uitgedund, zullen wij 
in de toekomst regelmatig jullie als leden vragen om een bijdrage aan ‘t 
Binnenblaad te leveren. Hiermee hopen we te verhinderen dat de komende 
Binnenbladen niet als saaie eenrichting verkeer tussen ons als redactie en 
jullie als leden gaat fungeren of in het ergste geval dat het clubblad ook ter 
ziele zal gaan wegens gebrek aan kopie. Wij hopen dan ook dat een ieder 
daar van harte aan mee werkt. 
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PROGRAMMA 2000 
WIM VAN DAAL 

 
Begin maart viel bij alle leden het programma voor het jaar 2000 in de bus. 
Tijd om een ieder eens te confronteren met enkele weetjes. Het programma 
is een leidraad voor de club zodat de leden weten welke tocht er op het 
programma staat en zich daarop dus geestelijk en lichamelijk kunnen 
voorbereiden. Een tocht geeft een geplande route aan over diverse plaatsen 
die zou kunnen leiden tot een aangegeven afgelegde afstand. Op moment 
dat het programma gemaakt wordt, is echter niet bekend of het koud dan wel 
aangenaam of zelfs warm van temperatuur zal zijn en of leden die 
deelnemen in vorm zijn. De computer is niet in staat hierop te anticiperen. De 
enige afweging vooraf die er gemaakt wordt zijn de aangegeven speciale 
dagen: Pasen, Pinksteren, wedstrijddagen Nederlands elftal of welke 
bijzonderheid dan ook. 
 
Het programma wordt voordat het bij de leden wordt bezorgd eerst gekeurd 
door een drietal leden van de diverse groepen. Het commentaar van deze 
leden wordt zorgvuldig gewogen en omgezet in wijzigingen in het 
programma. Zo ook dit jaar. Van een van de controlerende leden kregen we 
gedetailleerd opmerkingen die dan ook tot kleine wijzigingen in het 
oorspronkelijke programma hebben geleidt. Een van de leden sprak over een 
zware aanloop naar de Eifeltocht half mei. Ja, dat moet ik beamen, die zware 
aanloop is er op papier. Maar de zwaarte wordt toch pas op de fiets bepaald. 
Invloed hierop hebben het weer en de collega fietsers. En, als er 80 kilometer 
op de planning staan en de conditie van de leden en de 
weersomstandigheden zijn dusdanig dat deze 80 kilometer te hoog gegrepen 
zijn, wie zijn wij om dan te verlangen dat die 80 kilometer ook daadwerkelijk 
gehaald worden met een gemiddelde van 30 of hoger! Een simpel belletje of 
een seintje moet zou voldoende zijn om de groep te temporiseren of in 
overleg tot enige inkorting van de tocht. 
 
Natuurlijk heeft het gros van de A-leden alweer de nodige grote tochten op 
het programma staan. Limburgs mooiste, Luik-Bastenaken-Luik, De Claude 
Criquillion, De Waalse Pijl, Mechelen-Aubel-Mechelen en hoe ze ook mogen 
heten. Toch hoopt de programma commissie dat er ook eens naar de grote 
tochten van de Lekke Tube gekeken wordt. De laatste jaren was het maar 
kwakkelen met de verplaatsingstochten. Animo was er voldoende, maar het 
weer werkte zelden mee! En uitstel van een week zoals dat vroeger altijd 
gebeurde leidde vrijwel onmiddellijk tot afstel. Toch blijft het merendeel der 
leden zich op de jaarvergadering uitspreken voor het opnemen van 
verplaatsingstochten in het programma. En viola mensen, ze zijn er weer: De 
Eifel rondrit op zaterdag 13 mei, de Ardennen rondrit op zaterdag 17 juni, de 
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Zuid-Limburg rondrit op zaterdag 12 augustus, allemaal lekke tube 
klassiekers van de eerste orde. Maar zonder deelnemers is er geen tocht. 
Met een vijftal deelnemers is het eigenlijk ook geen tocht. Wij hopen dat er 
voldoende ruimte in de fietskalenders van de leden over is en dromen ervan 
dat er dit jaar toch zeker 10 leden deelnemen aan deze tochten. Zullen onze 
dromen uit komen? Dus laten we die voornemens van de jaarvergadering 
eens waar maken en zorg ervoor dat je der bij bent zodat we een aardige 
groep op de been kunnen brengen. 
 
Naast de verplaatsingstochten biedt het programma een legio aan tochten 
die over de vele wegen leiden die het Euregio gebied rijk is. Iedereen heeft 
zo zijn eigen voorkeur. Van het vlakke peelgebied in Brabant, het licht 
geaccidenteerde Belgisch Limburg en Duitse Selfkant gebied tot de Zuid 
Limburgse ‘bergen’.  
 
De D-Groep krijgt dit jaar een standaard programma zonder veel poes pas 
voor de wielen. Ook deze groep is aardig uitgedund. De wens voor grote en 
verplaatsingstochten is hier niet aanwezig en gezien de grootte van de groep 
ook niet echt mogelijk zonder aanvulling van heren ondersteuners. De 
begeleiders van deze groep, Jac Heltzel en Piet Nelissen, hebben een 
uitdaging gevonden in het zoeken van alternatieve routes die leiden tussen 
de op het programma staande plaatsen. Wellicht dat de programma 
commissie in de toekomst nog gebruik gaat maken van hun opgebouwde 
kennis. 
 
Tenslotte willen we als programma commissie alle leden een sportief en 
gezellig fietsseizoen toewensen. En heb je alternatieve routes, tochten en 
andere voorstellen, meld je dan zodat je idee niet verloren gaat. 
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WIELERSEIZOEN 2000 
CHARLES CORBEIJ 

 
1 April ligt alweer in het vooruitzicht en dat betekent voor de meeste onder 
ons een nieuw fietsseizoen. Voor het bestuur overigens niet zo bijster fraai 
begonnen. 
 
Ondanks dat er op de jongstleden jaarvergadering het grootste gedeelte van 
de tijd gediscussieerd is over het al dan niet voortbestaan van de B-groep, 
waarbij overigens in ruime meerderheid besloten is tot samenvoeging over te 
gaan, hebben we recent een opzegging ontvangen van Piet Cuijpers, Sjef 
Bok, David Cox en René Hamers. Er is door ons schijnbaar te weinig gedaan 
om overleving van de B-groep mogelijk te maken. Jammer dat de 
samenvoeging geen kans is gegeven om aan te tonen dat het wel mogelijk is. 
 
Neem daarbij nog het besluit van Els Gotsen en Lies van Vlodrop om de 
damesploeg te verlaten, dan moge het duidelijk zijn dat we ook in 2000 weer 
een veer moeten laten. 
 
Dat neemt gelukkig niet weg dat de achterblijvers nog steeds de behoefte 
hebben hun wekelijkse rondjes in "lekke tube verband" vol te maken en voor 
hen heeft Wim ook dit keer weer een prima programma opgezet. Inclusief 
verplaatsingstochten! 
 
Nu we met één herenploeg van start gaan, behoeft het zeker nog een keer 
de aandacht dat we allemaal rekening zullen moeten houden met aanwezig 
krachtsverschil. Keuze voor het enkel fietsen op de woensdagavond moet 
gerespecteerd worden. Een signaal naar de groep voor een 
snelheidstempering zal collegiaal opgepakt moeten worden. In dat opzicht 
zullen de, inmiddels beruchte, 35 km/u zeker als leidraad gaan dienen. 
 
We zullen nu de afspraak moeten maken dat we waken voor het behoud van 
het fietsplezier voor alle leden. Het bestuur zal alert zijn. Rest mij nog 
eenieder veel fietsplezier en geen valpartijen toe te wensen en uiteraard een 
droge zomer 2000! 
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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. 

 Marktstraat 19 
 6067 BT Linne 
 tel: 0475-464976 
 fax: 0475-461465 

in- en verkoop – reparatie – revisie - verhuur 
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GEKORTWIEKTE DAMESPLOEG IN 2000 
MARLY CORBEIJ 

 
Had ik de afgelopen winter zelf al een miserabel ATB-seizoen, verder dan 
enkele wegritten ben ik niet gekomen, krijg ik ook nog telefoon omtrent 
enkele afzeggingen bij de D-ploeg. Els en Lies kunnen vanwege 
omstandigheden niet meer deelnemen aan onze donderdagavondtochten. 
 
Ik moet zeggen dat ik daardoor niet extra gemotiveerd ben om mijn 
racefietsje uit het hok te halen. Toch gaat het uiteindelijk om je eigen 
sportieve beweging en daarvoor zijn die wekelijks kilometers hard nodig. 
 
Ik wil Jac Heltzel, die mij al meerdere keren gevraagd (gesmeekt) heeft een 
extra trainingsrondje te maken, niet teleurstellen en vanzelfsprekend ook niet 
die dames die ondanks alles op donderdagavond blijven komen. Ook in 
kleiner verband zullen we 50 kilometer volmaken en na terugkomst op het 
kerkplein een zelfde voldaan gevoel hebben. 
 
Ik zal mezelf oppeppen richting eerste tocht en voorlopig heb ik met Jac al 
het eerste extra trainingsrondje afgesproken. Ik heb teveel plezier beleefd 
aan al die keren dat ik moe of nat, maar voldaan ben teruggekomen van onze 
fietstochten, om me nu door enkele minder fraaie voortekenen uit het veld te 
laten slaan. Voor alle lekke tubers een sportief seizoen!  
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BERICHT VAN DE CORRESPONDENT 
VAN HET HERENPELOTON VAN  

“DE LEKKE TUBE” 
JACK THEUNISSEN 

 
Tja daar staan we weer, kant en klaar voor onze prima vera? Het moet wel 
bijna, want overmorgen bijten we weer de spits af. Zelf moet ik morgen nog 
even langs m’n mecanicien om het karretje op te halen. Voor de zekerheid 
nog even laten nakijken, smeren, remmen controleren en nieuwe bandjes 
monteren. Tot slot zelf nog met de poetslap na en klaar is het ros om de 
“strijd” weer aan te kunnen. Nu ikzelf nog, benieuwd of door het biken het 
niveau iets op peil is gebleven of dat het elastiek uitkomst moet bieden. Ook 
ben ik benieuwd naar de resultaten van de spinndocters die in Herten een 
winterstage hebben gedaan. 
 
Enfin, hoe iedereen er ook voor staat: samen uit samen thuis en daar houden 
we ons aan. Gezien de uitkomst van de jaarvergadering heb ik de titel van 
mijn vrijwilligersfunctie als correspondent aangepast zoals jullie kunnen 
lezen. Ik hoop dat we de omschrijving “herenpeloton” zoals gezegd ook waar 
kunnen maken. 
 
(enkele dagen later) 
Na een stimulerende openingsspeech door voorzitter Charles hebben we 
afgelopen zondag in ieder geval onze vlaaientocht groepsgewijs volbracht, 
waarbij de Maasbrug toch weer even als scherprechter moest fungeren. Maar 
dat hoort er ook bij. 
 
Nu al kan ik verder toevoegen dat tijdens onze eerste tocht al bleek dat we 
ook daadwerkelijk heren in ons midden hebben. Ik doel hier met name op Jac 
die zich weer bereidwillig opofferde om de dames veilig en zonder zorgen om 
een lekke door de eerste tocht te loodsen. 
 
Wat betreft het lekke bandenklassement mogen we hopen dat de eerste tocht 
geen modeltocht wordt. Huub heeft hier voorlopig doch waarschijnlijk 
onbedoeld ruim afstand genomen door in de eerste pakweg 7 kilometer drie 
maal te lekken en de echte oorzaak maar niet boven water te krijgen. Huub 
dit pikken we echt niet meer! 
 
Routeplanner Wim van Daal speelde hierop in en stuurde het peloton via via 
naar een iets kortere tour, waardoor de inmiddels in Linne gearriveerde 
dames niet te lang alleen tegen die lekker vlaai hoefde aan te kijken. De 
koffietafel in ons clublokaal (ook dank aan handboogvereniging) werd 
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wederom prima verzorgd door mevr. Bos met assistentie van Piet, dit maal 
zonder Mariet die haar verplichtingen als oma had. 
 
Hier laat ik het bij voor deze keer en wens jullie allemaal fijne fietsdagen. 
 
 
 
 
 
 

 

Taxibedrijf 
W. Beulen v.o.f. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tevens personenbus voor max. 9 personen 
 
 
 Tel. 0475-462218 / 461664 
Grotestraat 43  Autotel. 06-53445057 + 06-53782613 
6067 BP Linne  Fax. 0475-464311 
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HET BEGIN VAN “HET SEIZOEN” 
ANNE-MARIE HANNEN  

 
Zaterdag wordt nogmaals overlegd: wie gaat er fietsen morgen? Of regelen 
we een oppas en gaan we allebei. Uiteindelijk wordt besloten dat ik de 
gelukkige ben. (Rob heeft toegezegd ook te fietsen dit seizoen!) 
 
Na enkele “rustige” seizoenen heb ik me voorgenomen dit jaar weer eens wat 
kilometers te maken. De ambitie is er dus in ieder geval. Het niveau is iets 
anders, daar heb ik me geen illusie over gemaakt. De tijd ontbreekt me om 
daadwerkelijk te trainen. Ik ben echter voornemens om enkele grotere 
tochten te fietsen. Zo heb ik al met collega’s afspraken gemaakt om mee te 
doen met de sportdag Limburgse gezondheidszorg. 
 
Toen ik echter zondagmorgen opstond had ik weer zo’n fantastische 
gebroken nacht achter de rug. Remco had last van zijn oren en Sanne voelde 
zich ook alleen in bed ’s nachts. Ik hoopte dus stiekem dat het regende, want 
ik vond het met de zomertijd toch nog wel erg vroeg. Maar helaas. Dus 
samen met Remco naar beneden, ontbeten en mijn spulletjes bij elkaar 
gezocht. Ik kon de overschoenen niet vinden, die zitten nog ergens in een 
verhuisdoos. De jack moest ik op zolder ook nog uit een verhuisdoos halen. 
Vol goede moed vertrok ik richting Linne. Ik was natuurlijk weer veel te vroeg 
op het Kerkplein en begon te twijfelen over het aanvangstijdstip. Maar weldra 
arriveerden Barbara en haar echtgenoot en de rest volgde spoedig. Ik was 
blij om weer bekende fietsgezichten te zien. 
 
Na enkele woorden van Charles konden we beginnen aan onze eerste tube-
tocht van dit millennium. (Dit hadden we eigenlijk moeten vieren.) We 
vertrokken met 6 dames en 3 heren. (Maar volgens mij was de lekke band 
van de A een smoesje om ook bij ons aan te sluiten.) Onder leiding van Jac 
werden mooie binnenweggetjes opgezocht en gleden de eerste kilometers 
van dit seizoen onder de banden door. Naarmate het aantal kilometers 
toenam werd toch geconstateerd dat de verzuring in de benen ook toenam. 
Maar met een paar prima kopmannen, was ook voor de dames de vlaai in 
zicht. 
 
Bij het clublokaal werden we welkom geheten door Piet. Hij was blij met de 
opkomst van zowel A als D. (Had hij al stiekem opgezocht.) Ik denk dat ik 
namens alle dames spreek als ik zeg dat ik hoop op een goed fietsseizoen. 
En bij de D-groep betekent dit een leuke sfeer, een goede opkomst en vooral 
gezamenlijk fietsen. 
Maar als ik de geluiden van zondagmorgen goed interpreteer denk ik dat dit 
zeker mogelijk is en zie ik de toekomst van de D-groep positief in. 
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REEDS 5 MAAL IN 2000 
RENÉ KIERKELS 

 
Zondag 26 maart is alweer de eerste rit geweest in dit nieuwe fietsseizoen. 
De dames en heren lekke tubers hadden zich die zondag verzameld op het 
Kerkplein. Om klokslag negen uur volgende een korte toespraak van de 
voorzitter waarna vervolgens als eerste de heren, nog een beetje onwennig, 
vertrokken voor hun eerste tocht in het nieuwe seizoen. 
 
Wij (de heren) waren nog nauwelijks enkele honderden meters buiten de 
bebouwde kom van Linne en er werd reeds LEK! geroepen. De eer van dit 
eerste lek in deze nieuwe eeuw valt te beurt aan Huub Dahmen. Op dat 
moment waarschijnlijk een zorg voor Huub, want er was werk aan de winkel. 
Maar wij de overige, konden onder de nog koude zonnestralen de 
gesprekken voortzetten die reeds eerder die morgen op het Kerkplein een 
aanvang hadden genomen. Het onderwerp van deze gesprekken was 
natuurlijk het opzeggen van het lidmaatschap van enkele leden die voorheen 
de B-ploeg vormden. Met name werd zich de vraag gesteld of dit een gevolg 
van de beslissing op de jaarvergadering om de B-ploeg op te heffen? We 
konden het gesprek niet afmaken daar Huub weer op zijn fiets zat. Niet voor 
lang echter, nauwelijks 200 meter verder weer LEK! En ja hoor de 
ongeluksvogel was weer Huub. Gelukkig maar dat we een paar vaardige 
mecaniciens in ons midden hebben. De rest vervolgde het gesprek dat 
enkele meters en minuten eerder abrupt was afgebroken. Waarom hebben 
die jongens die zich bedankt hebben zich niet duidelijker uitgesproken tijdens 
de jaarvergadering? Ze konden toch indien ze dat zouden willen lid blijven 
van de Lekke Tube? Eventueel met de damesgroep mee fietsen of met een 
eigen groepje (B-ploeg?) tochten ondernemen? Hiervoor hoef je je toch niet 
te bedanken? Rijden klonk het, Huub stapte nu een stuk voorzichtiger en 
wantrouwender op zijn fiets dan de vorige keer. De dames waren ons reeds 
bij de eerste noodgedwongen stop gepasseerd zodat enkele A-leden er een 
zodanig vaart in zette bang als ze waren dat er bij terug komst in Linne geen 
vlaai meer voor hun over zou zijn. LEK! Het zal toch niet waar zijn, het derde 
lek en nog niet eens verder dan Maasbracht-Beek. Deze keer was de eer aan 
Geert Schuren die heel optimistisch van aard blijkt te zijn. Geert blijkt het bij 
zich hebben van reserveband en fietspomp een overbodige ballast te vinden. 
Gelukkig zijn z’n fietsvrienden minder optimistisch. Terwijl er reeds her en der 
mensen uit huizen komen om naar de kerk te gaan staan wij deze morgen 
reeds voor de derde keer noodgedwongen stil. 
 
Wat mij opvalt is dat steeds dezelfde mensen de helpende hand toesteken, 
moeten we hiervoor ook niet een klassement in het leven roepen bedenk ik 
me zo ineens, moet ik onthouden als voorstel voor de volgende 
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jaarvergadering. Ik ontwaak uit mijn gepeins als er wordt geroepen “we 
kunnen weer”. Een drukkende stilte heerst er in het peloton, iedereen wacht 
en telt de meters, we spitsen de oren en wachten op de haast onvermijdelijke 
uitroep lek. We rijden Maasbracht uit de maasbrug in Wessem over en 
langzaam komen de gesprekken weer los. LEK! Iedereen schrikt op, de 
vierde keer, wie is het deze keer vragen we ons af? Deze morgen lijkt het dat 
het onvermijdelijk is, we komen allemaal aan de beurt. We zijn gelukkig wel al 
een heel stuk opgeschoten, we zijn reeds in Panheel. En ja hoor baas boven 
baas, de winner takes it all, Huub Dahmen voor de derde maal. Hij gaat de 
analen in. 
 
Menigeen gaat zich nu toch zorgen maken of we het wel redden om op tijd bij 
moeders thuis te zijn en niet de hond in de pot kunnen verwachten. Her en 
der wordt er al gevraagd of iemand een mobieltje bij zich heeft en 
alternatieve routes worden reeds geopperd. Huub heeft inmiddels met behulp 
van trouwe helpers zijn derde nieuwe binnenband op de fiets gelegd en vindt 
het verder wel welletjes, hij keert terug naar Maasbracht. Huub heeft een 
veilige voorsprong genomen in het lekke bandenklassement 2000 en kan dan 
ook met een gerust hart huiswaarts keren. Bij het ter persen van dit artikel 
was het mij nog niet bekend of hij zijn voorsprong in het klassement nog 
verder heeft uitgebreid? We zullen u dit bij de volgende editie zeker niet 
onthouden. 
 
Wim van Daal, in een uitstekende conditie na een winterseizoen “spinning”, 
korte de route vervolgens in waardoor we gelukkig zonder verdere 
onderbrekingen weer op tijd weer in Linne arriveerden. Was het niet dat Wim 
Peeters het niet na kon laten om de aandacht op zich te vestigen door op nog 
geen 100 meter voor ons nieuwe clublokaal ook lek te rijden, niet echt 
origineel en volgens sommige doorgestoken kaart! Bij het clublokaal stond 
Piet Nelissen ons reeds als vanouds op te wachten met koffie en vlaai. Een 
prettig, gezond ,ongevalvrij en verder lekvrij fietsseizoen toegewenst aan 
eenieder. 
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• de overgang in het nieuwe millennium ook voor de Lekke Tube software 

probleemloos verlopen is 
• het clubprogramma al weer voor het 10e seizoen de ledenadministratie, het 

fietsprogramma en opkomstenregistratie verzorgd 
• de eerste tocht van dit seizoen inmiddels weer verleden tijd is 
• de naam van onze vereniging vaak te letterlijk genomen wordt 
• er in de eerste 5 kilometer van het nieuwe seizoen al 4 ! lekke banden 

werden genoteerd 
• dat Huub Dahmen voorlopig onbetwist koploper is met 3 lekke banden 
• de D-groep hiervan professioneel geprofiteerd heeft 
• de rijstevlaai bij de openingstocht reeds grotendeels door de D-groep leden 

verorberd was toen de A-groep ter plekke kwam 
• de A-leden echter niets tekort kwamen aangezien de kersen- en abrikozen 

vlaai ook als sneeuw voor de zon verdween 
• het clubtenue nu het vierde jaar in gaat 
• het de bedoeling was dat dit tenue drie jaar mee zou gaan 
• dat er in het begin klachten waren over de kwaliteit, met name de 

wielerbroeken 
• het spul dus toch 3 jaar lekke tube lief en leed heeft overleefd 
• de sponsors, Tweewielerservice Jack Teuwen en Chinees Indisch 

Specialiteiten restaurant ‘Ming Tung’ best tevreden zullen zijn met een 
extra jaar reclame 

• Limburgs mooiste momenteel onderwerp van gesprek is onder de leden 
van de A-groep 

• dat deze tocht op hemelvaartsdag 1 juni verreden wordt 
• dat de Eifeltocht de eerste grote tocht van de A-groep is 
• wij niet begrijpen waarom deze tocht niet volop in de aandacht staat! 
• Chris Schuren op zondag 2 april aan de start stond 
• hij na 20 kilometer niet meer in de groep gesignaleerd werd 
• niemand enig idee had waar hij was gebleven 
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• dat communicatie het mode woord van de 20e eeuw is 
• dat enige vorm van communicatie in de A-groep niet heeft plaatsgevonden, 

anders was Chris niet zoek geraakt 
• er weer een fluit mee reist met de A-groep voor noodgevallen 
• dat deze fluit om de nek hangt van nieuwbakken bestuurslid Bart Stevens 
• Bart deze fluit tot de dag van vandaag alleen nog maar ter demonstratie 

gebruikt heeft 
• wij dat graag zo willen houden 
 
 
 
 
 

 

Medische Sportbegeleiding Herten 
 

Sport-/ ontspanningsmassage 
Tapen / bandageren 
Blessure behandeling 
Conditietesten 
Voetreflexzonetherapie 
Voedingsadviezen 
Acupunctuur 
 
 
 
Burg. Beenenstraat 19 
6049 AN Herten 
tel. 0475 – 334043 
fax 0475 – 318413 
gsm 06 – 54970803 
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DE KOELE CIJFERS VAN DE B-GROEP! 
WIM VAN DAAL 

 
Op de jaarvergadering na het seizoen 1999 viel het door iedereen verwachtte 
spreekwoordelijke doek voor de B-groep. Reeds op de jaarvergadering 1998 
was uitgesproken dat de B-groep zich in 1999 nogmaals diende te bewijzen, 
maar de resultaten waren niet bepaald positief te noemen. Er was slechts 
een beperkte kern van 5 á 6 leden die onder de vaste aanwezigen gerekend 
konden worden. Een gemiddelde opkomst van ruim 4 leden per tocht was te 
weinig in de ogen van het bestuur en de vergadering om deze groep in het 
nieuwe jaar te blijven handhaven. En ondanks dat deze beslissing in de lijn 
der verwachting lag, kwam het hard aan bij de B-groep leden. Na de top jaren 
van deze groep halverwege de negentiger jaren kalfde de groep de laatste 
jaren steeds verder af. 
 
Onderstaande grafiek geeft een emotieloos cijfermatig overzicht van de B-
groep over de negentiger jaren. Weergegeven worden de volgende 
rubrieken: 
 
• jaar 
• het aantal tochten per week 
• het aantal leden dat de B-groep vormde 
• het aantal tochten dat verreden werd 
• het totaal aantal tochten als som van het aantal tochten per lid 
• het gemiddeld aantal verreden tochten per lid 
• het gemiddeld opkomst percentage 
 
Jaar Tochten 

per week 
Aantal 
Leden 

Aantal 
tochten

Totaal 
verreden 
tochten 

Aantal 
gemiddeld 
per lid 

Opkomst 
percentage 

1991 1 17 27 251 14,8 54,7 
1992 1 24 28 347 14,5 51,6 
1993 1 21 26 337 16,0 61,7 
1994 1 18 26 236 13,1 50,4 
1995 1 16 23 179 11,2 48,6 
1996 2 21 46 461 22,0 47,7 
1997 2 15 45 335 22,3 49,6 
1998 2 12 48 177 14,8 30,7 
1999 1 9 25 118 13,1 52,4 
 
Uit deze cijfers blijkt dat de jaren 1992 t/m 1996 de topjaren waren. Vanaf dat 
moment gaat het mis. Het aantal leden zakt gestaag naar een absoluut 
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minimum in 1999. De actieve leden bij de groep zijn de grootste slachtoffers, 
want opkomst percentage in 1999 is hoog. Ergo, de leden die er nog actief 
waren, bleven redelijk trouw komen. Maar, een gemiddelde opkomst van ruim 
4 leden is maar een gemiddelde. Als er de ene keer 6 leden aanwezig zijn, 
zijn er de andere keer maar 2 leden. En is 6 leden al weinig, 2 leden is veel te 
weinig. In het laatste seizoen zagen we dat sommige leden al regelmatig aan 
de start bij de tochten van de A-groep. Dat maakte uiteindelijk het verschil 
tussen de B-groep leden onderling natuurlijk weer groter.  
 
Maar de teloorgang van de B-groep is natuurlijk niet in 1999 begonnen. Het 
begon eigenlijk in het seizoen 1997. In 1996 werden door introductie van 
zondagtochten het aantal tochtdagen al verdubbeld. Juist in dat jaar was het 
aantal leden op een top en was er wekelijks een ruime B-groep op de wegen 
vertegenwoordigd van gemiddeld 10 leden. In 1997 kwam de klad erin. 
Problemen met de (sterke) damesdelegatie die deelnam aan de tochten van 
de groep, het wegvallen van de vaste rijders op medische en privé gronden, 
onderling verslechterde verstandhouding en diverse andere redenen werden 
genoemd door de afvallers. Met het dalen van het leden aantal verviel in 
1999 ook het dubbele programma. Bleven alleen de tochten op de woensdag 
over. Dat was reden voor enkele B-leden om op zondag aan de tochten van 
de A-groep deel te nemen. De basis voor een voortbestaan werd zo 
langzaam te klein. 
 
En zo kon het zover komen dat op de jaarvergadering 1999 besloten werd de 
B-groep definitief te stoppen en de leden bij de A-groep te voegen. Daarvoor 
werden afspraken gemaakt waarvan we nooit zullen weten of ze gehouden 
zouden worden, want de kern van de B-groep heeft zich collectief afgemeld 
als lid van de Lekke Tube. Helaas mogen we wel stellen. 
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Voor al Uw versprodukten 
kaas - vleeswaren - eieren 

levensmiddelen 
brood en banket 

diepvriesartikelen en banket 
en de dagbladen 

 
 

Al meer dan 60 jaar vertrouwd in Linne 

Thoolen - Janissen 
Montforterweg 9  Linne  Tel. 0475 - 461549 
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SPINNING AROUND THE WORLD 
WIM VAN DAAL 

 
‘Spinnen’ doet normaal gesproken een poes als ze gemoedelijk, warm en 
behaaglijk op een warm plekje ligt te bekomen van een dag van inspanning. 
‘Spinning’ doen sportieve mensen als ze na een dag van geestelijke arbeid 
de ontspanning zoeken in een inspanning van het lichaam. ‘Spinning’ is sinds 
enkele jaren enorm in opkomst. Sinds de oproep van Herteheym in oktober 
1999 voor een demo avond zijn diverse leden van de Lekke Tube ‘verknocht’ 
aan deze tak van ontspanning. Hier volgt een impressie. 
 
Hard klinkt de ritmische muziek door het kleine lokaal. Een kleine airco aan 
de muur doet vergeefs moeite om al het geproduceerde vocht af te voeren. 
Hevig trappend zitten vijftien volwassenen op de spinning fietsen. De benen 
bewegen op het ritme van de muziek, dan langzaam, dan dubbel tempo, dan 
langzaam met een zware weerstand. De zweetbanden om de hoofden zijn 
zwaar verzadigd van het zweet, de ogen staan gericht op het oneindige, de 
armen en benen glimmen in het felle licht. Drup, drup, drup, de 
zweetdruppels vallen op de grond in de al aardig groeiende plas. De ramen 
gaan open, de ventilatie verdubbeld zich. Maar veel helpt het niet. Drinken, 
drinken, drinken, maar dat vocht komt er net zo snel weer uit! De stem van de 
instructrice galmt uit de luidsprekers: Houding 1, een hele slag, enkel tempo 
op het ritme van de muziek, trap, trap, trap,… kwart slag erbij, 1, 2, 3, 4, 
draaien maar. Let op, na vier tellen dubbel tempo, na 4, na 3, na 2, na 1, … 
en zoef, daar vliegen de beentjes in de rondte om na enige tijd weer terug te 
vallen naar enkel tempo. Houding 3, 2 hele slagen en volg het ritme. Mannen, 
let op, het ritme van deze muziek ligt iets hoger, trap, trap, trap. Halve slag 
erbij, en daar gaat ie. Nog halve slag erbij, volhouden mannen. “Nog 30 
seconden”. Hevig ademend, hier en daar happend naar zuurstof, spieren 
verzuren, de kwart en halve slagen worden hier en daar niet meer 
bijgedraaid: de trappers gaan gewoon niet meer rond. Is die verdomde 
muziek nog niet afgelopen? Alle hartslagmeters staan tegen het rode gebied 
aan. Langzaam sterven de tonen van het lied uit. Iedereen snakt naar adem, 
hevig slurpend aan de bidon. Hier en daar verdwijnt het snot in een zakdoek. 
Met de eerste tonen kondigt het volgende lied zich aan. De door luidsprekers 
versterkte stem van de instructrice galmt door de benevelde ruimte: 
Anderhalve slag en let op het ritme van de muziek: trap, trap, trap… De 
spinners komen weer in beweging, de ruggen worden gekromd en de benen 
vliegen weer in het rond.  
 
‘Spinning’ is eigenlijk niets anders dan fietsen op een home trainer zoals je 
dat thuis kunt doen. Echter, in tegenstelling tot het thuisgebeuren, ligt de 
sterkte van spinning in een sportcentrum in het groepsgebeuren. Samen 
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maakt sterk. Samen geeft die drang om er de volgende keer weer te zijn. 
Samen geeft je net de kick om van 90% 100% inzet te maken. Samen in een 
goed gekoelde en geventileerde ruimte (?) met een 15-tal spinners op 
spinning fietsen onder leiding van een instructeur / instructrice middels deze 
training proberen te overwinteren. Dat was de drijfveer om de winter 
spinnend door te komen. 
 
De spinning fiets vertoond veel overeenkomsten met een wegfiets. Althans 
het zit gedeelte. De basis vormt de standaard driehoeksvorm van een frame 
waarbij het stuur niet krom gebogen naar beneden loopt maar aan beide 
zijden naar voren steekt. Ook de wielen ontbreken. De fiets staat met stalen 
poten op de grond. Aan de aan de voorkant een zwaar vliegwiel dat los van 
de grond beweegt en middels een ketting in beweging gehouden moet 
worden. De knop waarmee de weerstand geregeld wordt bediend een rem 
die op het vliegwiel bevestigd is. Hiermee kan een ieder naar eigen 
vermogen de weerstand instellen. ‘Spinning’ gebeurd vooral op hedendaagse 
muziek waarbij de beat in een snel of langzaam ritme gebruikt wordt om het 
draai tempo van de pedalen aan te geven. Er zijn drie basis houdingen: 
* houding 1 is rechtop met de handen midden op het stuur en de armen 

ontspannen, wordt vooral gebruikt bij de warming-up, cooling-down en bij 
tempo tijden met weinig weerstand 

* houding 2 is rechtop met de handen licht gespreid op het stuur, wordt 
vooral gebruikt voor tempo rijden in combinatie met veel weerstand 

* houding 3 is staand op de pedalen en de handen aan het uiteinde van het 
stuur, wordt vooral gebruikt met veel weerstand 

Deze houdingen zijn natuurlijk geen regel. In principe geeft de instructeur / 
instructrice een basis programma aan. Maar tijdens de training kan je zelf 
experimenteren met houdingen en weerstanden. Een rol hierin speelt 
natuurlijk te fysieke gesteldheid, kracht en gewicht. Daar waar andere 
staande spinnen met ‘2 slagen’ (vergeef me de vaktermen) heeft een zwaar 
lijvig iemand al snel 3 of 4 slagen staan. 
 
De instructrice bouwt een programma op met achtereenvolgens een 
warming-up, zittend en staande (zware) krachtoefeningen (klimmen) 
afgewisseld snelheids oefeningen (dalen) en vervolgens een cooling-down. 
Uiteraard wordt er aan het einde van de training uitgebreid gerekt waarbij de 
spieren in nek, armen en benen (vooral de ‘kuit’) aan bod komen. Weer zitten 
45 minuten intensieve training erop!  


