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ZUID-LIMBURG TOCHT 
ANNE-MARIE HANNEN 

 
Zuid-Limburg tocht van de dames d.d. 19 augustus 2000. 
 
Ik had al eens links en rechts gepolst of er animo was om een keer in het 
zuiden te gaan fietsen. Ik kreeg meerdere positieve reacties dus ik vond het 
het proberen waard. Jaren heeft een dergelijke tocht op het programma 
gestaan en was er een slechte opkomst van de dames. Maar nu leek men 
toch wel interesse te hebben. Er werd tijdens het kraambezoek voor Remco 
(hij maakte zelf de deur open) een datum afgesproken. Iedereen was in 
training en donderdag voor de beruchte datum werd als laatste test nog de 
Hillensberg beklommen. 
 
De hele week was het mooi weer. Maar zaterdagmorgen was het helaas niet 
zo best. Toch was er op het Kerkplein een goede opkomst. Mia Peeters en 
echtgenoot, Ans, Marly, Dorien, Barbara en echtgenoot, Jac, Piet en ikzelf. 
Het weer werd er niet beter op, maar de meeste fanatiekelingen hadden er 
zin in en thuis was de opvang toch geregeld. Dus we vertrokken richting 
Nuth. Broer (echtgenoot van Mia) had een route uitgestippeld. 
 
Toen we in Nuth op de fietsen stapten begon het een beetje de miezeren. 
Maar we gingen door. We gingen van Nuth richting Klimmen en na een 
mooie warming-up, was de Sibbegrubbe aan de beurt. Het was opgehouden 
met zacht regenen en onder een viaduct werd nog eens overlegd, doorgaan 
of terug naar de auto’s. Toch maar verder. 
De Loorberg was de volgende. Iedereen ging in zijn eigen tempo naar boven 
en de sfeer was echt voortreffelijk ondanks de natte tenues en zwemmende 
voeten. 
De volgende is de Camerig werd er gefluisterd. Tactische aanwijzigingen 
werden gegeven over welk verzet er omhoog gefietst moest worden. Bij het 
restaurant op de Camerig werd gepauzeerd. De vlaai met de koffie smaakte 
goed en de gezelligheid nam toe. Er ontstond een discussie over welke 
beklimmingen nog genomen zouden worden. Maar democratisch werd 
besloten om de Blaosbalg of Kruisberg maar over te slaan. Weer terug op de 
fiets waren de spieren wat stijf, dus de rest van de beklimming ging wat 
moeizaam. 
Maar het was inmiddels droog en de temperatuur was aangenaam. Het ging 
richting Partij/Wittem. Gelukkig niet de Eyserenboschweg maar Eyserenheide 
was aan de beurt. We waren echter niet compleet. Het bleek dat Nico 
(echtgenoot van Barbara) een lekke band had. Besloten werd dat een 
gedeelte alvast door zou fietsen, “de mannen” zouden ons wel inhalen. De 
band die Nico bij zich had bleek echter niet zo goed meer te zijn. En Barbara 
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was al door gefietst met de reservebanden. Maar Jack bood uitkomst. 
Er kwam nog 1 beklimming de Huls. Hier was een plaatje onder mijn schoen 
verschoven en aangezien niemand een schroevendraaier bij zich had (het 
materiaal van Jack lag nog in het restaurant), moest de stoep gebruikt 
worden om met geweld het plaatje enigszins recht te krijgen. 
Hierna kon de terugtocht naar de auto’s beginnen. 
 
Na ons wat verfrist en omgekleed te hebben werden de fietsen op of in de 
auto’s geladen en reden we terug naar Linne. 
Ondanks mijn keelpijn en het slechte weer heb ik genoten van deze dag. En 
afgaande op de reacties van de overige deelnemers hoop ik dat we volgend 
jaar weer zo’n dag kunnen organiseren. Rest mij alleen nog Broer te 
bedanken voor de route. 
 
 

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

in- en verkoop – reparatie – revisie - verhuur 
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MET DE LEKKE TUBE DE WERELD 
ROND! 

RENÉ KIERKELS 
 
Moet er ruchtbaarheid aangegeven worden? Iets georganiseerd worden? Is 
daar wel belangstelling voor? Enkele vragen die wij ons stelden tijdens de 
laatste reactievergadering ten huize van Wim van Daal. Dit zijn natuurlijk 
vragen die je verwacht op een bestuursvergadering of ledenvergadering 
maar niet tijdens een reactievergadering. Zeker als je weet dat deze vragen 
betrekking hadden op; Willen wij lekke tubers, het volgend jaar in 2001, het 
twintig jarig bestaan van de Lekke Tube vieren? Een vraag die ieder lid van 
de Lekke Tube zou moeten beantwoorden en hoe kun je dit gebeuren het 
beste onder de aandacht brengen? Natuurlijk via ons clubblad, het medium 
van onze vereniging. Denk hierover eens na en laat je mening aan het 
bestuur weten, bijvoorbeeld tijdens de jaarvergadering. Indien het antwoord 
ja is denk dan ook eens na in welke vorm dit zou moeten gebeuren? Een 
tweedaagse fietstocht met overnachting bijvoorbeeld? Een reis? Deelname 
aan de Elfstedentocht in Friesland? ect.. De aandacht is hiermee gevestigd, 
graag leggen we dan ook het eventuele vervolg hiervan in die handen bij wie 
het thuis hoort, namelijk het bestuur en de leden van de Lekke Tube. 
 
Weer is er een fietsseizoen ten einde, het zoveelste, ook al voor mij, maar 
niets vergeleken met de lekke tubers van de eerste uren. Die realiseer ik mij 
nu, inmiddels in clubverband in afstand de wereld zijn rond gefietst! De 
laatste fietstocht van dit jaar is door regen niet doorgegaan en daardoor ook 
niet zoals gebruikelijk de bijeenkomst nadien in ons clublokaal. De vlaaien 
hebben ongetwijfeld een goede bestemming gekregen. Graag had ik echter 
onder het genot van een drankje en een stuk vlaai het afgelopen seizoen op 
deze manier willen afsluiten. Ongetwijfeld zouden dan prettige en minder 
prettige gebeurtenissen van dit fietsseizoen de revue gepasseerd zijn. Zoals 
in willekeurige volgorde o.a. Charles die het tweede helft van het seizoen 
vanwege lichamelijke ongemakken heeft moeten missen. De “botsing” tussen 
Sef Goedbloedt en Har Senssen, waarbij de een gekneusde ribben en de 
ander een gescheurde broek aan overhield. Maar ook de geslaagde 
Eifeltocht in het voorseizoen en de Zuid-Limburgtocht op het einde van het 
seizoen zouden ongetwijfeld de nodige aandacht gekregen hebben. Ook het 
eerste seizoen zonder een B-ploeg, wat de opzegging van het lidmaatschap 
van enkele leden als gevolg had, zou een van de onderwerpen kunnen zijn 
geweest. We zullen het nooit weten. Wat ik zeker wil vermelden is de 
ledenaanwinst van de A-ploeg , te weten; Sef Goedbloedt, Tom van Heel en 
Jos Steins. Deze heren zijn een aanwinst voor de A-ploeg, niet alleen op 
sportief vlak, waar ze zeker niet de mindere waren van de gevestigde orde, 
maar ook een positieve invloed hebben op de sfeer binnen de ploeg, 



 

 
't Binnenblaad, oktober 2000, jaargang 10, nummer 4 pagina 4  

misschien wel de allerbelangrijkste succesfactor voor de garantie van het 
voortbestaan van de A-ploeg. 
 
Als laatste iets van persoonlijke aard. Ik ben heel sterk aan het overwegen 
om deze winter met “spinning” te beginnen. Wim van Daal is de oorzaak van 
deze overwegingen, hij fietst dit seizoen zeer sterk, o.a. als eerste op de 
Meinweg en de Slingerberg. Indien hij op kop van het peloton zit kan hij met 
gemak kilometers lang een hoog tempo aanhouden ongeacht waar de wind 
vandaan komt. En ja hoor dit komt allemaal alleen door het feit omdat hij 
vorige winter spinning heeft gedaan. Hallo Wim is integer, dus kom me niet 
aan met andere oorzaken. Spinning is het toverwoord. Zeg nu volgend jaar 
niet dat jullie niet gewaarschuwd zijn. Heren het is vijf voor twaalf! Er zijn 
maar twee oplossingen indien we volgend jaar in zijn spoor willen blijven. Het 
eerste is spinning, spinning en nog eens spinning. En wat de tweede 
oplossing is vragen jullie je af? Alleen als echt niets helpt en het echt niet 
anders kan, is er in Herten geen wielerclub? 
 
PS: Met betrekking tot de laatste alinea, zou het niet een goed idee zijn om 
Har Senssen zijn stappen deze winter eens na te gaan, baat het niet schaadt 
het niet. 
 
Heren tot het volgende seizoen. 
 
 
 

 
 
  't Roosje 
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Naam: Anne-Marie Hannen. 
Geboorteplaats: Roermond. 
Leeftijd: 32. 
Lengte: 1.68. 
Gewicht: 4 kilo meer dan voor de geboorte van Remco. 
Schoenmaat: 39. 
Burgerlijke staat: Gehuwd met Rob. 
Opleiding: Technische bedrijfskunde. 
Beroep: Financial Controller. 
Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen: Mijn gewicht en mijn haren. 
Opvoeding: Vrij. 
Ochtendhumeur: Nooit, eerder een avondhumeur. 
Vereniging: Lekke Tube en Swift atletiek. 
Wordt jouw sport serieus genomen?: Ja. 
Andere sporten: Hardlopen, squashen. 
Leukste sport naast fietsen: Hardlopen. 
Minst leuke sport: Vissen. 
Sportief hoogtepunt: Bij het hardlopen: 1e recreant bij mijn eerste halve 
marathon, bij het fietsen: winnen in de tijdrit van Rob. 
Dieptepunt: Diskwalificatie tijdens kwart-triathlon, uitgestapt tijdens 5 km 
wedstrijd op de baan. 
Favoriete sporter: Michael Boogerd. 
Favoriete sportster: Leontien van Moorsel. 
Sportieve concurrenten: Met fietsen Rob en met squashen Dorien. 
Beste sportjournalist: Mart Smeets. 
Slechtste sportjournalist: Geen echte journalist maar het commentaar van 
Kraay stoort me mateloos. 
Doping: Volgens mij wordt meer gebruikt dan bekend is. 
Hobby's: Allerlei creatieve activiteiten, muziek, volgen van cursussen en 
studeren. 
Huisdieren: Geen. 
Lievelingsgerecht: Dame Blanche. 
Drank: Fanta Light. 



 

 
't Binnenblaad, oktober 2000, jaargang 10, nummer 4 pagina 6  

Kleur: Rood. 
Tv-programma: Alle medische programma’s. 
Radio: Radio twee. 
Lievelingsmuziek: Muziek van de jaren 80 of country. 
Laatst gekochte CD: Ruth Jacott. 
Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: Niet stiekem maar op 
lekkere melodieën samen met de kinderen in de kamer. 
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: Ijs. 
Favoriete films: Grease, Dirty Dancing (eigenlijk alle musicals). 
Favoriete acteur/actrice: Dit is niet mijn vakgebied. 
Vakantieland: Nederland. 
Romantisch: Niet echt. 
Beste karaktereigenschap: Doorzettingsvermogen. 
Slechtste karaktereigenschap: Opvliegend. 
Bang voor: Zinloos geweld. 
Ligt wakker van: Huilende kinderen. 
Droomt vaak van: Meer vrije tijd voor alle dingen die ik nog wil doen. 
Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: De stress op het werk. 
Maakt zich ontzettend kwaad over: Agressief gedrag. 
Hekel aan: Schoenen kopen. 
Heeft respect voor: Voltijdse moeders. 
Wie kan je niet uitstaan: Gert-Jan Dröge. 
Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen: De 
geboorten van Sanne en Remco. 
Welke zeker niet: Ziekte van mijn moeder. 
Grootste fout in mijn leven: Aankoop Golf. 
Ooit een prijs gewonnen: Een tennisracket met een prijsvraag en heel veel 
bekers met hardlopen. 
Kunst: Niet te modern. 
Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij: 
De medailleregen van de Nederlanders. 
Wereldnieuws: Olieprijs. 
Tijdschriften: Sportmassage en Groter Groeien. 
Laatst gelezen boek: Disclosure. 
Welk boek las je in een ruk uit: De meeste boeken. Dit stoort Rob want dan 
ben ik niet aanspreekbaar. 
Moet heel erg lachen om: De uitspraken van Sanne. 
Politiek: Niet erg mee bezig. 
Milieubewust: Ik doe erg mijn best. 
Je bent een dag de baas van Nederland; wat zou je als eerste 
veranderen?: Promoten telewerken en deeltijdwerken; betere kinderopvang. 
Ik heb me voorgenomen om: Om te genieten van het leven voor het te laat 
is. 
Haalt neus op voor: Arrogante mensen. 



 

 
't Binnenblaad, oktober 2000, jaargang 10, nummer 4 pagina 7  

Soms denk ik: Kon ik maar een nacht doorslapen 
 
 
 

 

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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ZONSONDERGANG BIJ HET 
PAARDEGAT 

BARBARA JOOSTEN – NICO THEVISSEN 
 
Op zaterdag 16 september heeft de dames groep een BBQ georganiseerd 
als waardering voor de goede zorg van de vaste begeleiders Sjaak en Piet. 
De BBQ vond na zonsondergang plaats op Venhof aan de rand van het 
Meinweg gebied. Van te voren hadden we met z’n allen een wandeling 
gemaakt van Venhof naar het Paardegat, één van de rolvennen. Piet was 
goed voorbereid en had zelfs een heuse wandelstok bij zich en je gelooft het 
niet zelfs een reserve stok. (Omdat er dan toch niemand met de reserve stok 
wilde lopen bleef deze in de auto.) Vlak achter Venhof hebben we eerst een 
oude loopgraaf en een tankgraaf gezien uit WOII. Daarna zijn we de Ijzeren 
rijn overgestoken en hebben een stukje door cultuurbos gelopen. In dit bos 
ligt het WML grondwater pompstation Herkenbosch. Vanuit het bos zijn we 
naar de heide gelopen waar men gelijk kon zien dat het een drassig gebied 
is. Bij het Paardegat hebben we de zonsondergang afgewacht. Gezellig met 
een drankje en wat borrelnootjes midden in de stille natuur. Het was duidelijk 
dat fietsers die niet fietsen toch iets in de handen moeten hebben. De nootjes 
werden gekraakt en de borreltjes genipt. Na zonsondergang zijn we over de 
heide terug naar Venhof gelopen waar we aankwamen in het schemerduister. 
Omdat het hele wandelingetje toch over de 5 km was hadden we voor Dia die 
in verheugende omstandigheden verkeert een dames bike meegenomen. We 
zijn tenslotten een fietsclub en het bleek een goede oplossing te zijn.  
 
De BBQ op Venhof was goed verzorgd en royaal van opzet. De eerste ronde 
hebben we nog in de buitenlucht gedaan, daarna zijn we de blokhut in 
gedoken waar Sandra na een korte speech nog een kleinigheidje van de 
groep aan Piet en Sjaak overhandigde .Bijna alle fietsers van de dames 
groep, die toch al wat gemengd is, waren aanwezig op deze gezellige avond. 
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OPKOMSTENKLASSEMENT A-GROEP 
 
Aantal verreden    tochten : 46          Aantal kilometer : 3539.2         
Aantal uitgevallen tochten :  8                                            
                                                                           
Beloning : 41 - 46 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           
           35 - 40 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           
           28 - 34 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           
Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       
---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       
 1.    21   Senssen, har                   44      3369.1    Goud          
 2.    92   Heltzel, jac                   41      3065.7    Goud          
 3.    90   Daamen, hennie                 38      2992.0    Zilver        
        4   Daal van, wim                  38      2957.4    Zilver        
 5.     5   Daal van, jos                  36      2719.5    Zilver        
       91   Ruyters, chris                 36      2716.6    Zilver        
 7.   137   Peeters, wim                   33      2496.6    Brons         
 8.   152   Stevens, bart                  32      2196.4    Brons         
 9.   151   Kierkels, rene                 29      2278.7    Brons         
       75   Leenen, arnold                 29      2262.7    Brons         
      163   Goedbloedt, sef                29      2256.5    Brons         
12.   138   Theunissen, jac                28      2089.8    Brons         
13.    26   Nelissen, piet                 26      1780.2                  
14.    41   Vossen, thei                   24      1698.7                  
15.   159   Slabbers, peter                20      1317.6                  
16.   164   Heel van, tom                  16      1326.2                  
       77   Cuypers, harry                 16      1118.0                  
       89   Leek van de, frits             16      1054.2                  
19.    51   Dahmen, huub                   13       807.4                  
20.    79   Corbeij, charles               12       888.3                  
21.   165   Steins, jos                     4       346.0                  
       52   Smits, ge                       4       320.8                  
      160   Schuren, geert                  4       214.3                  
24.    14   Schuren, chris                  3       243.3                  
      143   Cuypers, pedro                  3       211.3                  
26.    94   Houwen, martijn                 2       183.0                  
       44   Hendrix, bert                   2       134.5                  
28.    13   Schuren, harrie                 1        78.0                  
29.    81   Hulsbosch, sjra                 0         0.0                  
       87   Vrinzen, rob                    0         0.0                  

 

LEKKE BANDENKLASSEMENT A-GROEP 
 
Aantal verreden    tochten : 46          Aantal kilometer : 3539.2         
Aantal uitgevallen tochten :  8                                            
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
 1.    51   Dahmen, huub                   5     13    807.4               
 2.   138   Theunissen, jac                3     28   2089.8               
      152   Stevens, bart                  3     32   2196.4               
 4.    77   Cuypers, harry                 2     16   1118.0               
      159   Slabbers, peter                2     20   1317.6               
       75   Leenen, arnold                 2     29   2262.7               
 7.    52   Smits, ge                      1      4    320.8               
      160   Schuren, geert                 1      4    214.3               
       41   Vossen, thei                   1     24   1698.7               
       26   Nelissen, piet                 1     26   1780.2               
      137   Peeters, wim                   1     33   2496.6               
        5   Daal van, jos                  1     36   2719.5               
        4   Daal van, wim                  1     38   2957.4               
       92   Heltzel, jac                   1     41   3065.7               
       21   Senssen, har                   1     44   3369.1              
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OPKOMSTENKLASSEMENT D-GROEP 
 
Aantal verreden    tochten : 25          Aantal kilometer : 1266.8         
Aantal uitgevallen tochten :  6                                            
                                                                           
Beloning : 23 - 25 Tochten  ( 90%-100%)     GOUD                           
           19 - 22 Tochten  ( 75%- 90%)   ZILVER                           
           15 - 18 Tochten  ( 60%- 75%)    BRONS                           
                                                                           
Plt   Lid   Naam                        Tochten   Aant.Km   Beloning       
---   ---   -------------------------   -------   -------   --------       
                                                                           
 1.   104   Corbeij, marly                 21      1068.0    Zilver        
 2.   161   Hendriks, ans                  20      1029.5    Zilver        
      114   Peters, mia                    20      1012.1    Zilver        
 4.   162   Thevissen, nico                17       908.2    Brons         
      113   Hendrix, sandra                17       829.1    Brons         
 6.   153   Joosten, barbara               16       802.6    Brons         
 7.   144   Hannen, anne-marie             13       692.5                  
 8.   155   Hendrikx, carla                12       626.5                  
 9.   101   Wessels, mia                   11       531.6                  
10.   119   Pol van, geert                  7       332.4                  
11.   166   Engels, sef                     6       331.7                  
12.   158   Pernot, dia                     3       151.0                  
13.   102   Verhulst, annie                 0         0.0                  

 

LEKKE BANDENKLASSEMENT D-GROEP 
 
Aantal verreden    tochten : 25          Aantal kilometer : 1266.8         
Aantal uitgevallen tochten :  6                                            
                                                                           
Pts   Lid   Naam                      Lek.band Tocht Aant.Km               
---   ---   ------------------------- -------- ----- -------               
                                                                           
 1.   113   Hendrix, sandra                1     17    829.1               
      162   Thevissen, nico                1     17    908.2 
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DE FINALE 
JACK THEUNISSEN 

 
Alhoewel er gelet op het weer in het algemeen sprake was van een aardig 
naseizoen hebben de weergoden ons toch een beetje in de steek gelaten. 
Zelfs onze finalevlaai viel in het water waardoor eigenlijk het seizoen niet echt 
is afgesloten. Er gaan stemmen op om volgend jaar het bestuur niet met de 
vlaai te laten zitten en gezellig ook bij slecht weer de helpende hand toe te 
steken. 
 
Desalniettemin meen ik toch de conclusie van een geslaagd seizoen te 
moeten trekken. Alle drie de verplaatsingstochten zijn bijvoorbeeld verreden, 
zij het met een Zuid-Limburgs alternatief voor de Ardennenrit. En ja, de Zuid-
Limburgrondrit zelf was dit jaar zeker een niet te versmaden klassieker van 
de bovenste plank. Niet te vergeten onze enthousiaste nieuwe aanwinsten dit 
seizoen, Sef, Tom en Jos. Zij hebben zich meteen van hun beste kant laten 
zien. 
 
Het opkomstklassement zal wellicht eveneens een klassieker zijn, de 
bekende toppers als Jac en Har en met afstand, de zilveren volgers Hennie, 
Wim (vD), Chris en Jos. Min of meer terug van weggeweest in dit rijtje is Wim 
van Daal en het moet gezegd worden: hij won bij alle drie de tochtjes waarbij 
de Meinweg werd aangedaan de sprintjes naar de top. 
De subtop (qua opkomstklassement) vergaart het brons en van de bus is het 
de hoop en de verwachting dat volgend seizoen weer een metalen seizoen 
wordt! 
 
Momenteel staat het racefietsje helaas weer opgeborgen in de kelder maar 
gelukkig is er het alternatief: de ATB. De eerste herfsttochtjes door veld en 
bos zitten er weer op en aldus wordt de conditie toch een beetje op peil 
gehouden. Een aanrader voor wie ook lekker in de buitenlucht bezig wil zijn. 
 
Voor nu de groeten en voor straks een sterk seizoen 2001 gewenst! 
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   Jack Teuwen
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   OVL
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Lieve fietsvrienden van de D-groep, 
 
Langs deze weg willen wij de Lekke Tube bedanken voor de hartelijke en 
spontane aanwezigheid tijdens ons huwelijksfeest op 30 juni jongstleden. 
Mede hierdoor is deze dag voor ons onvergetelijk geworden. Tot ziens in de 
Boukoul. Jullie zijn van harte welkom. 
 
Carla en Sef. 
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REÜNIE DER COCHEM REIZIGERS 
AANSTAANDE? 

DE PROGRAMMACOMMISSIE 
 
Als er onder de leden gesproken wordt over de 4-daagse buitenlandtocht die 
jaren geleden vast op het Lekke Tube programma stond, dan wordt 
standaard de term Cochem-tocht gebezigd. En dat terwijl er behalve de vele 
malen dat we in Cochem te gast waren ook diverse andere plaatsen (Berdorf, 
Ammeldingen, Fell) bezocht werden. Vooral bij de (vergeef de term) ‘oudere’ 
Lekke Tube leden hebben de Cochem-tochten een veel diepere indruk achter 
gelaten. Maar even terug in de geschiedenis. In 1985 is binnen de club een 
commissie opgericht, de V.B.M.T.M. (Vereniging voor Bevordering van 
Meerdaagse Toertochten). Onder de leden waren stemmen opgestaan om na 
twee jaar klein behuisd in een vakantiehuisje te Berdorf (Luxemburg) te 
hebben overnacht nu te gaan zoeken naar nieuwe reisdoelen. Zo kon het 
verkeren dat de V.B.M.T.M. op zoek ging naar een nieuwe locatie in de Eifel. 
En zij kwamen terug met een zeer positief bericht voor de leden: pension Zur 
Post in Landkern, ongeveer 7 km ‘boven’ Cochem, dat was het! Ja, de term 
boven is hier terecht gebruikt aangezien de weg van Cochem naar Landkern 
gerealiseerd was als een behoorlijke klim uit het Moseldal. Het pension ‘Zur 
Post’, vorm gegeven door de familie Schaden, bleek later een thuisbasis voor 
de jaren 1985 t/m 1990. 
 
De eerste jaren van de nieuwe 4-daagse buitenlandtocht waren de Tubers 
echte kilometer vreters. De heen en terug weg, goed voor 200 km enkele reis 
(Berdorf zelfs 225 km), waren het hoogtepunt van de tocht. Die kilometers, 
die hellingen, de omgeving, daar deden we het allemaal voor. Of de reis nu 
via de Belgische Ardennen werd verreden of via de Duitse Eifel, dat maakte 
niemand iets uit. Ook ter plekke werden nog diverse tochten van wisselende 
lengte gemaakt door het schitterende maar zeer heuvelachtige natuurgebied 
aan weerszijde van die machtige rivier de Mosel, die in de loop der jaren 
diepe dalen in het landschap geslepen heeft. De helling van Cochem naar 
Landkern, een afstand van 7 km waarvan een kleine 3 km een 
hellingspercentage van 10% haalt, was regelmatig het strijdtoneel van 
heroïsche gevechten om nietszeggende bergklassementen. Maar ook de 
‘Valwigerberg’, een brede asfaltweg die bijna recht omhoog liep naar de hel, 
ook de helling nabij Altstrimmig, die met scherpe haarspeldbochten tussen de 
druivenstokken omhoog liep (of omlaag toen we een jaar later tot opluchting 
van de deelnemers toevallig van de andere kant kwamen), de schitterende 
tocht via het plaatsje Bad Bertrich, een Kuuroord diep in het dal gelegen, een 
tocht die ons bracht in de omgeving van Lutzerath, waar we na het 
beklimmen van een 1 km lange helling richting Endertbach op een top een 
bordje zagen dat – let op! 25% steile afdaling – aangaf. En nog steeds heb ik 
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die verdomde klim uit het Maria Marthenthal niet genoemd. Een 1500 meter 
lange klim van 22% is naar mijn idee toch de zwaarste helling in de 
omgeving. Het asfalt op deze weg is van dusdanige kwaliteit dat je denkt dat 
je zuignappen op je banden hebt. Kortom een echte uitdaging voor de Lekke 
Tube avonturiers. 
 
Maar na enkele jaren kwam de kentering. Was het steeds dezelfde route op 
de heen en terugweg die eentonig werd, was het de lange afstand die de 
deelnemers steeds meer ging tegenstaan, was het de uitbreiding van de 
gezinnetjes van de deelnemers, of was men gewoon uitgekeken op Landkern 
/ Cochem? Zo bracht 1991 een grote verandering voor de 4-daagse 
buitenlandtocht. De jeugdige generatie koos voor een andere opzet, een 
ander reisdoel: na een tussenjaar in een kleine pension in Ammeldingen ging 
in 1992 de reis naar het plaatsje Fell in de omgeving van Bitburg. Maar de 
reis ging niet meer per fiets, maar er werd gekozen voor een gemotoriseerde 
verplaatsing vanuit Linne naar Fell. De groep vond meer uitdaging in lokale 
tochten dan een heen en terug weg op de fiets. Zo kwam een einde aan een 
6-tal mooie Cochem jaren die voor eeuwig in ons geheugen staan gegrift. 
 
En juist als iets goed bevallen is komt na een aantal jaren weer de wens in de 
gedachte om die schitterende tijden nog eens over te doen. Zo kwam dit 
onderwerp ook laatst tijdens een fietstocht ter sprake. Zou het een goed idee 
zijn om in 2001 weer terug te gaan naar Landkern? Een echte reünie? Goede 
redenen voor een organisatie van een dergelijke tocht in 2001 zijn: 
• De club bestaat in 2001 maar liefst 20 jaar. En dat soort getallen brengt de 

vergane glorierijke jaren weer vers in onze gedachte. 
• We worden allemaal ouder. Over een paar jaar hoeft het niet meer. 
• Het ledenaantal van de club is tanende. Hoe lang zal de club nog 

overleven? 
Allemaal goede redenen om een reünie onder ieders aandacht brengen. 
Want alvorens de organisatie van een dergelijke tocht te starten, moet er 
voldoende draagvlak onder de leden zijn. Deze mooi taal staat voor een 
vraag naar een keihard cijfer: hoeveel leden zullen ECHT deelnemen aan 
zo’n tocht? Tijdens de jaarvergadering willen we deze reünie op de agenda 
brengen. Het organiseren van deze tocht zal niet het probleem zijn, daar zijn 
wel leden voor warm te maken. Als er maar voldoende leden die niet alleen 
de intentie hebben om aan deze tocht deel te nemen, maar er van overtuigd 
zijn aan het vertrek te zullen staan! 
 
Daarom vragen we iedereen de komende 2 maanden eens heel goed bij 
zichzelf te raden gaan. Probeer een antwoord te vinden op de vragen: 
• Wil / Kan ik deelnemen aan deze tocht? 
• Moet deze tocht 2, 3 of 4 dagen zijn? 
• Wordt de heen- en terugweg met de fiets of gemotoriseerd afgelegd? 
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• Kun je ook echt tijdens de Hemelvaartsdagen of heb je een communicant 
in de familie? 

• Moeten we deze tocht dan ook openstellen voor ex-leden? Natuurlijk toch! 
• Nemen we de echtgenoot of zelfs de kinderen mee? 
• Wil je deelnemen aan de organisatie van een dergelijke reünie? 
 
Op de jaarvergadering melden we ons weer. We zijn zeer benieuwd of een 
wens voor dergelijke sportieve dergelijke reünie leeft onder de leden. Tot 
ziens op de jaarvergadering. 
 
 
Ps. Mocht je echt niet aanwezig kunnen zijn op de jaarvergadering (hetgeen 
we ons niet kunnen voorstellen), laat je stem in deze niet verloren gaan maar 
geef je wensen vooraf door aan een van de bestuursleden of de 
programmacommissie. 
 
 
 
 

 
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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EEUWIGE OPKOMSTENKLASSEMENT 
 
                                       A  t/m Tochten p.jaar  To-          
 Pts   Lid   Naam                      f 1997 1998 1999 2000 taal          
----   ---   ------------------------- - ---- ---- ---- ---- ----          
                                                                           
  1.    21   Senssen, har                 548   42   36   44  670          
  2.     5   Daal van, jos                469   36   25   36  566          
  3.     4   Daal van, wim                460   18   15   38  531          
  4.    26   Nelissen, piet               302   31   33   26  392          
  5.    92   Heltzel, jac                 273   44   24   41  382          
  6.     1   Vrinzen, erik                350    3   10    0  363          
        90   Daamen, hennie               247   36   42   38  363          
  8.    75   Leenen, arnold               253   36   31   29  349          
  9.    44   Hendrix, bert                325    8    7    2  342          
 10.    91   Ruyters, chris               224   33   36   36  329          
 11.    24   Slabbers, math            A  320    3    0    -  323          
 12.    84   Bok, sjef                 A  252   41   25    0  318          
 13.    51   Dahmen, huub                 262   19   13   13  307          
        77   Cuypers, harry               262   19   10   16  307          
 15.    41   Vossen, thei                 219   20   23   24  286          
 16.    79   Corbeij, charles             222   21   27   12  282          
 17.   137   Peeters, wim                 181   26   33   33  273          
 18.    89   Leek van de, frits           209   24   23   16  272          
 19.    23   Schlicher, bert           A  266    -    -    -  266          
 20.    76   Cuypers, piet             A  234   14    7    0  255          
 21.    94   Houwen, martijn              233   16    0    2  251          
 22.    13   Schuren, harrie              232    9    5    1  247          
 23.    48   Bevers, wil               A  239    -    -    -  239          
 24.   101   Wessels, mia                 179   23   21   11  234          
 25.   138   Theunissen, jac              133   34   34   28  229          
 26.    52   Smits, ge                    186   18   12    4  220          
 27.    14   Schuren, chris               202    6    4    3  215          
 28.    87   Vrinzen, rob                 211    0    0    0  211          
 29.    64   Helwegen, huub               202    0    0    0  202          
 30.   104   Corbeij, marly               140   16   22   21  199          
 31.   125   Hamers, rene              A  154   26   18    0  198          
 32.    69   Helwegen, dre             A  191    -    -    -  191          
 33.   109   Janssen, mia              A  172   10    -    -  182          
 34.    71   Venne van de, har         A  179    -    -    -  179          
 35.   152   Stevens, bart                 74   32   34   32  172          
 36.   114   Peters, mia                  116   16   18   20  170          
 37.   113   Hendrix, sandra              132    7    9   17  165          
 38.   119   Pol van, geert               140   13    3    7  163          
 39.   151   Kierkels, rene                63   27   32   29  151          
 40.    22   Daal van, Rob             A  144    -    -    -  144          
        60   Wolters, pierre           A  144    -    -    -  144          
 42.    65   Valkenburg, Tim           A  141    -    -    -  141          
 43.    81   Hulsbosch, sjra              135    0    0    0  135          
 44.   140   Cox, david                A  101   13   16    0  130          
 45.    85   Hansen, Wiel              A  124    -    -    -  124          
 46.    88   Hilgers, robert           A  108    6    -    -  114          
 47.    98   Smeets, Ron               A  113    -    -    -  113          
 48.   103   Sampers, christien        A   97    4    3    0  104          
 49.   144   Hannen, anne-marie            77    2    0   13   92          
 50.    30   Boots, Hans               A   91    -    -    -   91          
 51.   145   Sniedt, wiel              A   89    0    -    -   89          
 52.   102   Verhulst, annie               87    0    0    0   87          
 53.    95   Hulsbosch, Sjaak          A   79    -    -    -   79          
 54.    86   Hannen, jan               A   77    0    -    -   77          
 55.   106   Dam van-jegen, kitty      A   73    -    -    -   73          
 56.    35   Schoote van, Roger        A   70    -    -    -   70          
        61   Vocking, Gustaaf          A   70    -    -    -   70          
        96   Hannen, paul              A   70    -    -    -   70          
 59.    56   Wolters, Paul             A   69    -    -    -   69          
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 60.    72   Stapper, maurice              65    0    0    0   65          
                                       A  t/m Tochten p.jaar  To-          
 Pts   Lid   Naam                      f 1997 1998 1999 2000 taal          
----   ---   ------------------------- - ---- ---- ---- ---- ----          
                                                                           
 61.    82   Mols, Cees                A   60    -    -    -   60          
       136   Mooren, jan               A   60    -    -    -   60          
       143   Cuypers, pedro                57    0    0    3   60          
       153   Joosten, barbara              21   14    9   16   60          
 65.    46   Smeets, Ron               A   55    -    -    -   55          
 66.   118   Theunissen, Marjan        A   54    -    -    -   54          
 67.   100   Hovens, desiree           A   50    -    -    -   50          
 68.    80   Beunen, arjan             A   48    -    -    -   48          
       122   Dillen van, ronald        A   48    0    -    -   48          
 70.    73   Meuwissen, Johan          A   45    -    -    -   45          
 71.    59   Verheijden, frien             44    0    0    0   44          
       159   Slabbers, peter                *    *   24   20   44          
 73.    55   Theelen, bert                 43    0    0    0   43          
       147   Straetemans, margriet     A   43    -    -    -   43          
 75.   141   Coumans, jan              A   42    -    -    -   42          
 76.   148   Janssen, jan              A   41    -    -    -   41          
 77.   155   Hendrikx, carla               11   12    3   12   38          
 78.   150   Jennissen, claudia        A   37    0    -    -   37          
 79.    54   Tellers, Jack             A   36    -    -    -   36          
        93   Peeters, Pieter           A   36    -    -    -   36          
       107   Nelissen, Clarina         A   36    -    -    -   36          
       133   Creemers, wim             A   36    -    -    -   36          
 83.   161   Hendriks, ans                  *    *   15   20   35          
 84.    49   Heijnen, Jack             A   34    -    -    -   34          
 85.   135   Meels, roger              A   33    -    -    -   33          
 86.   134   Kemmeren, marc            A   32    -    -    -   32          
 87.   156   Vlodrop van, lies         A   13   14    3    0   30          
 88.   163   Goedbloedt, sef                *    *    *   29   29          
 89.    70   Hanssen, Geert            A   28    -    -    -   28          
       142   Houben, roger             A   28    0    -    -   28          
 91.   116   Dalemans, Har             A   27    -    -    -   27          
       160   Schuren, geert                 *    *   23    4   27          
 93.    53   Eijssen, marcel           A   26    -    -    -   26          
 94.    36   Rulkens, Frank            A   25    -    -    -   25          
       111   Houben, marlie            A   25    -    -    -   25          
 96.    29   Peeters, Pieter           A   24    -    -    -   24          
 97.   154   Decker, roger             A   18    2    -    -   20          
 98.    34   Montfort van, don         A   17    -    -    -   17          
        39   Welters, Carlo            A   17    -    -    -   17          
        63   Dings, Mart               A   17    -    -    -   17          
       124   Tiel, pascal              A   17    -    -    -   17          
       162   Thevissen, nico                *    *    *   17   17          
103.    33   Eijssen, Guus             A   16    -    -    -   16          
       108   Slangen-in't Groen, Cocky A   16    -    -    -   16          
       158   Pernot, dia                    *    *   13    3   16          
       164   Heel van, tom                  *    *    *   16   16          
107.    66   Valkenburg, Elbert        A   15    -    -    -   15          
108.    67   Bevers, Nico              A   14    -    -    -   14          
        78   Creemers, Jos             A   14    -    -    -   14          
       139   Beurskens, har            A   14    -    -    -   14          
       146   Verstappen, carola        A   14    -    -    -   14          
112.   123   Kikken, gerard            A   13    -    -    -   13          
113.    45   Heuts, Pierre             A   12    -    -    -   12          
114.    99   Mols-de Jongh, Henny      A   11    -    -    -   11          
       157   Gotzen, els               A    *   11    0    0   11          
116.    68   Hendrix, Jan              A   10    -    -    -   10          
117.   120   Hensgens, Seppo           A    9    -    -    -    9          
118.   112   Temme-Coenen, Truus       A    7    -    -    -    7          
       115   Schoof, Hartmut           A    7    -    -    -    7          
120.    38   Loo van der, Ruud         A    6    -    -    -    6          
        57   Jonker, Arjan             A    6    -    -    -    6          
        74   Melick van, Patrick       A    6    -    -    -    6          
        83   Creemers, Marco           A    6    -    -    -    6          
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       105   Schoof, Francis           A    6    -    -    -    6          
                                       A  t/m Tochten p.jaar  To-          
 Pts   Lid   Naam                      f 1997 1998 1999 2000 taal          
----   ---   ------------------------- - ---- ---- ---- ---- ----          
                                                                           
       110   Wolters, Agnes            A    6    -    -    -    6          
       166   Engels, sef                    *    *    *    6    6          
127.    97   Hannen, Frank             A    5    -    -    -    5          
128.    62   Engelen, Huub             A    4    -    -    -    4          
       121   Vilters, Peter            A    4    -    -    -    4          
       165   Steins, jos                    *    *    *    4    4          
131.   149   Pol van, hennie           A    3    -    -    -    3          
132.    58   Lebesque, Geert-Jan       A    2    -    -    -    2          

 
 
 

 

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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HET SEIZOEN IS WEER TEN EINDE 
CHARLES CORBEIJ 

 
Een nieuw millennium en weer een nieuw fietsseizoen. Het lijkt zo kort 
geleden, maar het ligt inmiddels alweer achter ons en de feestdagen van het 
eind van het jaar liggen vlak voor ons. Ook voor een wielerclub staat de tijd 
niet stil. Ondanks het feit dat ikzelf een slechte herinnering heb aan de 
afgelopen maanden, mag ik gelukkig wel constateren dat de Lekke Tube een 
heel goed seizoen heeft gekend. 
Enkele enthousiaste nieuwelingen en een goede gemiddelde opkomst bij de 
heren en de dames/heren. Nagenoeg geen problemen/valpartijen bij onze 
wekelijkse tochten. Dat moeten we in elk geval vasthouden. 
Jammer dat onze laatste tocht, begin oktober, na zoveel mooie weekenden, 
moest verregenen en het onderonsje na afloop niet is door kunnen gaan. Ik 
had mezelf voorgenomen bij die tocht mijn herstart te maken. Gelukkig heb ik 
inmiddels alweer enkele tochtjes op de ATB achter me en ik mag na drie 
maanden stilzitten niet mopperen. (Voor liefhebbers: zaterdagmiddag 13.30 
uur en zondagmorgen 09.30 uur alsmede de georganiseerde tochten in onze 
omgeving). 
 
De tijd is nu ook aangebroken om met de overige bestuursleden op jacht te 
gaan voor de nieuwe tenues 2001. De vooruitzichten lijken mij niet ongunstig 
en met de gebruikelijke eigen bijdrage moet het haalbaar zijn in 2001 met 
flitsende tenues aan de start te komen. Hoe en wat is nog onduidelijk, maar 
we zullen jullie zeker op de hoogte houden. Wellicht dat op de a.s. 
feestavond al iets meer bekend is. 
Bij gebrek aan overige laatste nieuwtjes sluit ik mijn "talk" voor dit jaar af en 
dank nogmaals alle leden voor hun collegiale en vasthoudende inbreng en 
verwacht iedereen gezond en wel weer terug in het voorjaar van 2001 voor 
het zoveelste seizoen. 
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DAMES/HEREN 2000 
MARLY CORBEIJ. 

 
Wat een verandering dit jaar. De gebruikelijke (mannelijke) begeleiders Piet 
en Jac zijn plotsklaps uitgebreid met vier personen. Even wennen, zou je 
denken, maar er is alleen maar algemene instemming bij deze verandering. 
De groep blijft zo, ondanks de gebruikelijke afzeggingen, toch groot genoeg 
om steeds iedereen even uit de wind te zetten. En zijn we eenmaal compleet, 
dan doen we niet meer voor de heren onder. Wat mij betreft gaan we 
hiermee steevast door! 
De sfeer is heel goed, hetgeen ook te merken was bij ons jaarlijks uitje naar 
Herkenbosch, waar Sandra en Nico zo goed gezorgd hadden voor 
Jagermeister en andere (opzwepende) drankjes. De barbecue daarna was 
ook niet te versmaden. 
We hebben een hele hechte groep gekregen, die zich ook nog buiten de 
clubtochten regelmatig op de fiets treft. 
 
Wat jammer toch weer, voor onze laatste afscheidstocht. Door die regen 
bleef Piet weer met de vlaaien zitten. Op de jaarvergadering moeten we maar 
afspreken dat de laatste tocht altijd doorgaat, al is het om 11.00 uur om nog 
even samen een kop koffie te drinken en afspraken te maken rondom het 
winterseizoen en de nieuwe start in het voorjaar. Wellicht kunnen we dit op 
de jaarvergadering eens bespreken. 
 
Ikzelf ga me nu prepareren op de ATB tochten met Mia, Broer en Jac, al 
moet ik zeggen dat die kou en regen mij nou niet direct tot grote 
inspanningen aanzet. 
 
Tot slot wens ik alle leden een gezonde weg naar het nieuwe seizoen en in 
het bijzonder hoop ik dat Dia volgend jaar, als moeder van een heerlijke 
spruit, weer aan de start mag staan. 
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• de regen op zondag 1 oktober het seizoen onverwacht heeft afgebroken 
• dit al in geen jaren meer gebeurd is 
• het bestuur die dag met alle vlaai bleef zitten omdat de tochten van zowel 

de A-groep als de D-groep uitvielen 
• deze hardwerkende clubbestuurders zich de vlaai goed hebben laten 

smaken 
• het bestuur de leden niet heeft laten weten dat het gezellig samen zijn en 

het consumeren van de vlaaien ook bij slecht weer door zou gaan 
• dit kwam omdat het nog nooit is voorgekomen sinds de vlaaien-

bijeenkomst na de laatste tocht is ingesteld 
• er ook in september nog hard gekoerst is 
• er van aftrainen tijdens de laatste tochten van dit jaar geen sprake was 
• dit ook mede veroorzaakt wordt doordat een aantal leden ook in de 

wintermaanden het tempo erin houdt 
• dit niet alleen op de race fiets gebeurt, maar vooral op de mountainbike en 

de spinningfiets 
• de naam D-groep in het leven werd geroepen omdat deze groep geheel uit 

dames bestond 
• er tegenwoordig ook een aantal heren deel uit maken van deze groep 
• wellicht de D-groep daarom het volgend jaar gepromoveerd zou moeten 

worden en als B-groep door het leven zou moeten gaan 
• dat er van de voormalige B-groep nog diverse renners buiten de club om 

gezamenlijk fietstochten organiseren 
• de kleuren van onze clubtenues de laatste tijd toch wel erg flets geworden 

zijn 
• wij toch stilletjes hopen dat er voldoende sponsors zijn om voor het 

komende jaar weer keurig in het nieuw de weg op te kunnen gaan 
• onze voorzitter Charles Corbeij aan de beterende kant is voor wat betreft 

het ongemak aan het zitvlak 
• hij de laatste tijd weer af en toe een uurtje op zijn zadel door brengt om 

nieuw zitvlees te kweken 
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• de redactie van ’t Binnenblaad zich uitgesproken heeft ook in 2001 de 
uitgaven te verzorgen 

• de schrijver van deze ‘Wist U dat…’ weetjes heel blij is met de beslissing 
van de redactie 

• wij onze meer en minder opvallende weetjes ook volgend seizoen weer bij 
U onder de aandacht kunnen brengen 

• de redactie echter niet alleen kan zorgen voor een gezellig leesuurtje, 
maar dat ook de bijdrage van de leden het niveau van ’t Binnenblaad 
positief kan beïnvloeden  

• het seizoen pas echt afgesloten wordt op de jaarvergadering 
• wij daar alle leden zonder uitzondering verwachten! 
• deze vergadering niet alleen zeer belangrijk maar ook zeer gezellig is 
• diverse verhalen tot diep in de nacht over de tafel gaan 
• dit de laatste ‘Wist U dat…’ regel van het seizoen 2000 is 
 
 

 
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. 


