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VAN DE REDACTIE 
 
Twee - nul - nul - een of te wel 2001. Een nieuw fietsseizoen, het 20e, staat 
voor de deur. En dat moet een voorbode zijn voor een fantastisch seizoen! 
Wie had 20 jaar geleden gedacht dat onze club ook in het nieuwe millennium 
deel uit zou maken van een maatschappij met een veelvoud van 
ont-en inspannings mogelijkheden. Het toerfietsen raakt langzaam zijn grip 
op de maatschappij kwijt getuige de toenemende leeftijd van de clubleden en 
de geringe aanwas van jeugdigen. De rage van het moment zijn de fitness 
verenigingen waar een ieder in korte tijd dezelfde inspanning kan leveren in 
een aangename temperatuur met uitgebalanceerde toestellen. Het populaire 
en kort durende spinning staat in schril contrast tot het urenverslindende en 
eentonige fietsen! Althans, zo denken vele mensen over toerfietsen. Maar wij 
als toerfietsers weten beter. Nu de lente nadert beklemd de benauwdheid van 
de naar zweet ruikende spinningruimte enorm. Het bloed begint weer te 
kriebelen in de aderen. Die ondefinieerbare drang naar de buitenlucht, die 
niet aflatende aantrekkingskracht van de fiets. Je schiet in de wielerkleren en 
daar gaat hij dan. Een nieuw seizoen tegemoet, onderlinge concurrentie, de 
mooie fietstochten, de schitterende natuur, het afwisselende weer, allemaal 
één voor één aantrekkelijke facetten van een toersport die ons allemaal blijft 
boeien. 
 
En zoals een krant verhaalt rondom de gebeurtenissen in de wijde wereld, zo 
verhaalt 't Binnenblaad alle wetenswaardigheden binnen onze TWC De 
Lekke Tube. Het is een bron van informatie en verhalen rondom de 
gebeurtenissen van onze club en onze leden. Hoogtepunten, dieptepunten, 
wij hopen het allemaal voor jullie op schrift te stellen. Nieuw dit jaar is het 
verschijnen van de eerste uitgave vóór de aanvang van het nieuwe seizoen 
gelijktijdig met het programma. Dé manier om jullie allemaal te stimuleren om 
bij de seizoenstart van de partij te zijn. Dit heeft vele voordelen. De motivatie 
om er vanaf de eerste dag bij te zijn en bij te blijven, de positieve 
aantrekkingskracht die hiervan uitgaat zal zijn weerslag hebben op je collega 
leden gedurende het hele seizoen.  Ook in deze uitgave weer voldoende 
warmmakertjes, verhalen "van iedereen voor iedereen" om maar een 
bekende slogan te gebruiken. Heb je een verhaal, laat dit dan opnemen in 
een van de volgende uitgaven zodat ook 't Binnenblaad jarenlang een vorm 
van ontspanning en plezier kan bieden. Voor nu en voor later, want wat is er 
mooier dan je enkele uurtjes terug te trekken en te bladeren in de uitgaven 
van de 80-er en 90-er jaren. Ook dan biedt ons clubblad nog uren leesplezier. 
 
De redactie van 't Binnenblaad wenst U een schitterend fiets en SCHRIJF 
jaar toe en hopen dat we voor elke uitgave een redactioneel probleem 
hebben dat we heel graag willen aanpakken: "Te veel tekst voor ons 
clubblad".  



 

't Binnenblaad, maart 2001, jaargang 11, nummer 1 pagina 2 

 



 

't Binnenblaad, maart 2001, jaargang 11, nummer 1 pagina 3 

Waarde lekke tubers 
 
Het was de Sint een genoegen u 
te bezoeken op de manege 
Venhof. Als berijder van de tamme 
schimmel Americo voel ik mij 
verbonden met de temmers van 
het stalen ros. 
Het kwam zo. Ik had met de 
kerstman op vakantie in Turkije, 
mijn geboorteland, gesproken. 
Santa had het over zijn collectie 
sportvrouwen foto's, je kent dat 
wel, afziende meiden doorgaand 

tot ze bijna niet meer kunnen met hun watervaste lippenstift strak in 
het gareel. Zo kwam ik bij de Lekke Tube terecht. Ik zal 
Santa van de zomer eens vragen wat hij van mijn 
foto's vindt. Jullie hebben een beregezellige club 
ook met beresterke kerels. Mijn pietje vond het 
heerlijk om op handen gedragen te worden. Ik 
vond het geweldig dat pietje spontaan mee 
deed. (Je zult je gezicht maar geverfd 
krijgen op een avondje uit). Iedereen 
bedankt voor de gezellige babbel aan tafel. 
Het ging net zo als in de talkshows op t.v., 
over niets en om niets. Maar goed dat er lekker eten 
en drinken was. 
 

Sint kan ook berichten dat hij er een nieuwe gelovige bij 
gekregen heeft. Anke zat al bij Sint op schoot nog 

voor ze het eerste daglicht had gezien. Ik moet ze 
tegenwoordig vroeg voor Sinterklaas winnen want 
helaas heeft die zuiplap met zijn rode neus die 
steeds "ho, ho, ho" roept de commercie mee. 
Tot ziens Lekke Tubers, bedankt voor de leuke 
avond, gezellig met zo'n grote groep sportieve 
mensen, als ik weer eens wat foto's nodig heb 
kom ik weer voorbij. 

 
P.S. Weet iemand van jullie misschien een zeer 

goed merk koperpoets voor mijn staaf? Er had me toch 
iemand een stel klamme handen dat hou je niet voor mogelijk. 
 
St. Nicolaas zelf. 
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JAARVERGADERING 
D.D. 28 DECEMBER 2000 

 
Aanwezig: Ch. Corbey P. Nelissen  G. v. Pol E. Vrinzen B. Stevens 
 J. Heltzel M. Corbey A. Hannen T. v. Heel S. Goedbloed 
 Fr. v.d. Leek P. Slabbers G. Smits H. Daemen A. Leenen 
 Th. Vossen R. Kierkels Chr. Ruyters H. Senssen J. Theunissen 
 W. Peeters H. Daamen J.v.Daal M. Wessels N. Thevissen  
 W. v. Daal     
 
Afwezig met kennisgeving: Chr. Schuren H. Cuypers J. Steins 
 
Aanvang: 20.10 uur; 
 
Opening vergadering; 
De voorzitter Ch. Corbey opent de vergadering om 20.10 uur en heet een 
ieder welkom. 
 
Financieel verslag door de penningmeester; 
Iedereen krijgt een financieel verslag van de penningmeester (bestaande uit 
een Staat van baten en lasten over het jaar 2000 en de balans per 31 
december 2000). Waarna een en ander nader door E. Vrinzen wordt 
toegelicht. Na diens toelichting heeft niemand meer vragen. 
 
Verslag van de kascontrolecommissie; 
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Chr. Ruyters en A. Leenen. 
A. Leenen gaf een toelichting op de kascontrole. Hij gaf aan te weinig tijd te 
hebben gehad om een goede en volledige controle te kunnen uitvoeren. 
Controle had slechts steekproefsgewijs plaatsgevonden. E. Vrinzen gaf aan 
dat hij door drukke werkzaamheden de boekhouding pas laat gereed had. Na 
een discussie hierover werd afgesproken dat er voor de kascontrole in de 
toekomst meer tijd zou worden vrijgemaakt. 
 
Begroting 2001; 
Door E. Vrinzen wordt aan de hand van een uitgereikte "Prognose staat van 
baten en lasten over het jaar 2001" uitleg gegeven over de financiële positie 
van de vereniging. 
 
Leden kascontrolecommissie: Chr. Ruyters (2ejaar-aftredend); 
 A. Leenen (1ejaar); 
Chr. Ruyters wordt bedankt voor zijn bewezen diensten en vanuit de 
vergadering geeft M. Corbey aan dat zij volgend jaar zitting neemt in de 
kascontrolecommissie. Zonder tegenstemmen wordt zij aangenomen. 
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Bestuursverkiezing: Reglementair aftredend: Ch. Corbey (herkiesbaar); 
 P.Nelissen (herkiesbaar); 
 E. Vrinzen (herkiesbaar); 
Vanuit de vergadering dient zich niemand aan voor een bestuurszetel. 
Daarom kunnen Ch. Corbey, P. Nelissen en E. Vrinzen hun werkzaamheden 
voor de vereniging voortzetten. 
 
Mededelingen redactie / correspondenten clubblad " ’t Binnenblaad"; 
H. Daamen geeft aan dat er vanuit de redactiewerkgroep van het clubblad 
geen bijzonderheden te melden zijn. De huidige redactieleden gaan door met 
het samenstellen van nieuwe clubbladen voor het jaar 2001. 
Indien iemand zich geroepen voelt om deze werkgroep te versterken, dan is 
hij/zij van harte welkom. 
Zowel M. Corbey als J. Theunissen geven als correspondenten aan dat zij 
ook voor het komende seizoen hun schrijfkunsten aan het papier zullen 
toevertrouwen. J. Theunissen geeft aan dat dit zijn laatste ‘schrijfseizoen’ 
wordt en dat daarna iemand anders dit mag overnemen. 
Allen worden zij door de voorzitter bedankt voor hun inspanningen. 
 
Aanschaf nieuwe kleding (sponsors/eigen bijdrage); 
Door de voorzitter wordt aangegeven dat er inmiddels twee sponsors 
toegezegd hebben de vereniging te steunen, nl. Jack Teeuwen uit Herten en 
bouwmaterialengroothandel Van Enckevort uit Blerick/Venlo. P. Nelissen 
geeft aan nog in onderhandeling te zijn met drankenhandel Hansen in Linne. 
Het voorstel van het bestuur is om de eigen bijdrage voor dit tenue te stellen 
op fl. 100,--. Hiertegen heeft niemand bezwaar. 
Verder zullen leden, die niet hebben voldaan aan voldoende opkomsten de 
afgelopen jaren, het tenue volledig moeten betalen. Zij kunnen in drie 
seizoenen hun ‘extra inleg‘ terugverdienen. 
 
Verhoging contributie; 
De voorzitter lanceert het voorstel om de contributie van fl. 50,-- naar fl. 75,-- 
te verhogen. 
Niemand heeft hier problemen mee, waarna dit voorstel wordt aangenomen. 
Tevens geeft de voorzitter aan dat het bestuur m.i.v. het nieuwe seizoen ook 
contributie gaat betalen. Eerder was het bestuur vrijgesteld hiervan. 
 
Tourtoto; 
De voorzitter bedankt Sandra Hendriks, Bert Hendriks en Hennie Daamen 
voor wederom een voortreffelijke organisatie dit jaar. Ondanks de geringe 
opbrengst dit jaar zijn Sandra Hendriks, Bert Hendriks en Hennie Daamen 
bereid om ook volgend jaar de tourtoto te organiseren. Afgesproken wordt dat 
per seizoen bekeken wordt of we hiermee verder gaan. 
 
Invulling feest 20-jarig bestaan vereniging (suggesties/datum); 
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Vanuit de vergadering geeft Nico Thevissen (hulp-Sinterklaas) zich op als 
(mede)organisator van dit feest. De invulling en datum zijn nog niet duidelijk. 
Suggesties zijn welkom. 
 
Invulling eerste/laatste fietstocht bij slecht weer; 
Door de voorzitter wordt aangegeven dat bij slecht weer tijdens de eerste 
en/of laatste fietstocht van het seizoen, indien er niet gereden wordt, we toch 
in café Bos om 11.00 uur bij elkaar komen om het seizoen toch gezellig en 
gezamenlijk te openen / af te sluiten. 
 
Fietskar; 
De stallingruimte in Maasbracht is binnenkort niet meer beschikbaar. 
Chr. Ruyters had eerder al ergens plek, maar dan moest de kar buiten staan. 
Tijdens de vergadering geeft Fr. v.d. Leek  aan dat hij wel een stallingruimte 
weet. 
De verhuizing wordt binnenkort geregeld. 
 
Interesse deelname vereniging aan organisatie MTB-tocht dd. 28-04-01 
ism. Stichting Nacht van Linne; 
Tom van Heel geeft een toelichting. Hij deelt mede dat de datum 21 april 
dient te zijn en dat het een wielertoertocht en geen MTB-tocht wordt. Het 
wielerseizoen is namelijk al begonnen. De voorbereidingen zijn al in gang 
gezet door de voetbalclub. 
Indien De Lekke Tube mee wil werken levert dat een opbrengst op voor de 
clubkas. 
Eenieder aanwezig tijdens de vergadering wordt gepolst of hij/zij wil 
meewerken aan dit evenement. 
Tijdens de vergadering melden zich H. Senssen, Chr. Ruyters, J. v. Daal af. 
Besloten wordt dat Ch. Corbey, B. Stevens en W. v. Daal met de voetbalclub 
om de tafel gaan zitten om een en ander verder voor te bereiden. 
 
Evaluatie seizoen 2000 (A/D, verpl.tochten/hemelvaarttocht, 
feestavond); 
De voorzitter geeft aan dat de samenvoeging van de A en B-groep afgelopen 
jaar geen problemen heeft opgeleverd. We zijn als fietsclub het afgelopen 
seizoen zonder noemenswaardige kleerscheuren doorgekomen. Ook de 
D-groep is afgelopen seizoen goed doorgekomen. 
De verplaatsingstochten worden ook volgend seizoen weer ingepland. 
De feestavond (bij manege Venhof) werd bezocht door ongeveer 30 
personen en was gezellig. 
Verder is Wim van Daal druk doende het programma voor volgend seizoen 
samen te stellen. 
Piet Nelissen merkt nog op dat we ons volgend seizoen binnen de bebouwde 
kom strikt aan de 30 km/u moeten houden. 
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Prijsuitreiking opkomstenklassement ; 
Door de voorzitter worden 12 leden van de A-groep en 6 leden van de D-
groep beloond met een fles wijn. De ‘gouden’ leden ontvangen als bonus een 
fles wijn extra. Hun namen staan vermeld in het opkomstenklassement van 
het laatste clubblad. 
 
Rondvraag; 
P. Slabbers: Wanneer gaat een tocht door regen niet door? 
Voorzitter: In principe als op het moment van vertrek het regent op de 
startplaats. De weersomstandigheden kunnen natuurlijk verschillen per 
locatie, dus een en ander is moeilijk aan te geven. 
 
Sluiting; 
22.15 uur. 
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TWC DE LEKKE TUBE BESTAAT 20 JAAR 
RENÉ KIERKELS 

 
Dit jaar bestaat De Lekke Tube 20 jaar. Zoals gebruikelijk wordt er bij het 
bereiken van zo`n mijlpaal teruggekeken in de tijd. Onbewust rijzen dan 
vragen zoals: welke waren de opmerkelijkste gebeurtenissen in die afgelopen 
20 jaar, hoeveel leden van het eerste uur zijn nu nog lid en wie was bijv. onze 
eerste sponsor? De vraag die bij mij opkwam was, wie was eigenlijk de 
oprichter van De Lekke Tube? Vragen die ongetwijfeld door een of meerdere 
van jullie beantwoord kunnen worden. Het “eeuwige opkomsten klassement’’ 
geeft enige informatie prijs. Erik Vrinzen blijkt lidnummer 1 te hebben. Echter 
de lidnummers 2 en 3 ontbreken op de lijst, 4 en 5 zijn Wim en Jos van Daal. 
Sef Engels heeft het hoogste lidnummer 166. Zijn er in de afgelopen jaren 
166 mensen lid geworden/geweest van De Lekke Tube? Een aardig groot 
peloton als ze nog allemaal zouden fietsen. Bart zou zijn handen vol hebben 
gehad, een fluitje helpt dan niet meer om ze in het gareel te houden. 
 
Tijdens de jaarvergadering leek er onder de huidige leden voldoende animo 
te zijn voor een meerdaagse fietstocht, een traditie uit het nabije verleden. 
Blijkt dit door te gaan, wat tegen de trend ingaat van de laatste jaren, dan 
hoop ik in ieder geval dat de weersomstandigheden ons dan ook gunstig 
gezind zijn en niet alleen dan maar ook het komende fietsseizoen. De 
opkomst tijdens de zondagochtenden en woensdagavonden zal hopelijk 
gelijk blijven of zelfs beter zijn dan voorgaande jaren. De conditie zal zo als 
ieder voorjaar weer opnieuw opgevijzeld dienen te worden. De jaren gaan 
tellen al lijkt het dat voor sommige onder ons niet op te gaan. Waarschijnlijk 
in een nieuw tenue gestoken gaat dit jubeljaar van start zoals gebruikelijk 
vanaf het Kerkplein met 0 kilometer op onze teller en met het voornemen 
voor goud te gaan dit jaar. 
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NIEUWE RONDE NIEUWE KANSEN! 
JACK THEUNISSEN 

 
Een smeuïg maar vooral uitnodigend verhaal moest het worden, zo luidde het 
verzoek van Wim van Daal namens de redactie van ’t Binnenblaad. Het was 
maar een klein briefje dat deze week de groene bus binnenschoot en bijna 
ten onderging in het reclamegeweld. Maar de boodschap was hard doch voor 
een correspondent als ik niet aan dovemansoren gericht. Het is duidelijk dat 
het bestuur middels een gerichte preventieve voorjaarscampagne onze 
herenkernploeg tracht te porren langzamerhand te ontwaken en wellicht al 
enige rek-en strekoefeningen te doen alvorens de fiets te gaan zoeken. En 
voor de bekende tempobeulen onder ons kan enkele keren wat dieper 
ademhalen als voorbereiding vast geen kwaad. Eventueel kan deze oefening 
worden herhaald of gevolgd worden door de fietsbanden handmatig op te 
pompen, zo mogelijk beide banden direct achter elkaar. Iets anders wordt het 
om meteen zomaar alvast wat te gaan fietsen en helemaal te gek voor 
woorden zou het zijn om meteen de Meinweg als prima vera aan te doen. 
 
Alle gekheid op een stokje, met het bestuur verwacht ook ik dat eenieder 
binnenkort topfit aan de start verschijnt. Natuurlijk kan er links en rechts nog 
wat bijgeschaafd worden maar meerijden kan iedereen vast. Uiteraard 
hebben we ook de fiets aan een grondige inspectie onderworpen en op z’n 
minst die bandjes waar je doorheen kon kijken vervangen. Ook een druppel 
olie en een kloddertje vet doen wonderen. Ach, waar bemoei ik me mee. 
Iedereen zal vast de noodzakelijke verrichtingen aan z’n karretje wel plegen. 
 
Zelf heb ik zoals gewoonlijk voor het gemak de fietshouding van het 
zomerseizoen ook in de winter gecontinueerd. Met mijn vaste ATB-maten 
Sjaak, Bart, Charles en Frits hebben we op zaterdagmiddag en 
zondagochtend menig rondje gedraaid en hier en daar een tochtje 
meegepikt. Natuurlijk ben ik benieuwd hoe na een half jaar op de knalharde 
tractorbanden van de ATB, de scheermessen van de racefiets weer 
aanvoelen. Ik verheug me echt erop. 
 
Qua bandjes ben ik dit jaar overigens “gewapend tot op het bot” als ik 
tenminste de Fiets van januari jl. mag geloven. Ik gooi er de, let wel,  
Specialized Turbo Sport Armadillo tegenaan (Fl. 39,95 per stuk). “Als je niet 
als een grand prix racer met je knieën over de grond door een bocht hoeft te 
gaan, zijn dit echte kanjers van banden”, aldus Fiets. Na een dikke 3.000 
kilometer had men zelfs de fietspomp verwijderd en na zo’n 7.000 kilometer 
was nog steeds niet lek gereden! Deze bandjes zouden vanwege het bestuur 
verplicht gesteld moeten worden! 
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Extra spannend om weer van start te gaan maakt natuurlijk het feit dat we op 
niet al te lange termijn met een nieuwe outfit door Limburg en omstreken 
koersen. Van de tenuecommissie mocht ik alvast verklappen dat van de 
sponsors toepassing van de nieuwste aërodynamische snufjes (uit de 
ruimtevaart uiteraard) is geëist maar of dat gelukt is zullen we aan de 
snelheid ongetwijfeld wel merken. 
 
Met een eindzege van Boogerd in de Ronde van Valencia in het vooruitzicht 
en morgen live de Omloop van het Volk en andere voorjaarskoersen op 
komst kunnen we de accu nog een extra opladen om binnenkort weer te 
genieten van de ongetwijfeld fraaie selectie van tochten die Wim weer aan 
ons zal voorschotelen. Uiteraard ben ik dit jaar van plan weer zo vaak als 
mogelijk aan de start te verschijnen en alle “belangrijke” tochten worden 
sowieso meteen in de gezinskalender verwerkt. 
 
Evenals andere jaren heeft het bestuur in het kader van de opkomst 
wederom besloten tot instelling van de eremetaalplaatsen goud, zilver en 
brons en dus geldt: “nieuwe ronde nieuwe kansen”. Zorg dat je erbij bent! 
 
Tot ziens bij de openingstocht. 
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 Januari 
11 Hendriks, ans 
16 Daamen, hennie 
16 Houwen, martijn 
29 Hendrix, sandra 
 
 Februari 
11 Pernot, dia 
17 Cuypers, pedro 
19 Hannen, anne-marie 
25 Heel van, tom 
28 Joosten, barbara 
 

Maart 
1 Schuren, harrie 
9 Pol van, geert 
21 Stevens, bart 
30 Theunissen, jac 

 April 
8 Schuren, geert 
12 Corbeij, marly 
13 Slabbers, peter 
19 Cuypers, harry 
30 Goedbloedt, sef 
 
 Mei 
3 Leek van de, frits 
20 Peeters, wim 
21 Smits, ge 
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HALLO SPORTVRIENDEN 
MARLY CORBEIJ 

 
Is het alweer zo ver, dacht ik toen Wim ons vroeg voor de eerste fietsletters 
van dit jaar. Neen, nog niet helemaal, maar we willen een extra 
voorjaarsuitgave uitbrengen! Dat lijkt een goed idee, maar heb ik al nieuws zo 
vroeg in het jaar? 
 
Allereerst even terug naar een zeer geslaagde feestavond, waar ons lid 
Nico(laas) zich van zijn beste kant liet zien en waar de barbecue van een 
prima kwaliteit was. Organisatie bedankt. Nico(laas), iemand die spontaan 
allerlei leuke dingen voor onze vereniging bedenkt en zich ook al beschikbaar 
heeft gesteld voor het meedenken over ons aanstaande jubileum. 
 
Dan was er nog een behoorlijk druk bezochte jaarvergadering, echter wat mij 
ieder jaar weer opvalt is dat de meeste niet aanwezigen ook niet de moeite 
nemen om zich af te melden. Die geringe actie (een telefoontje naar een 
bestuurslid) geeft wel mede de betrokkenheid bij een vereniging aan. Hopelijk 
zijn ze er dit jaar wel bij. 
 
Ja, er is ook nog een 
blijde gebeurtenis te 
melden! D-lid Dia Pernot 
is (samen met de 
gelukkige vader natuurlijk) 
moeder geworden van 
een gezonde dochter, 
Annabel, geboren op 31 
december 2000. Van 
harte proficiat en we 
zullen zeker met de fiets 
richting Beegden koersen 
om kennis te maken met 
Annabel. 
 
Voor het overige is de 
winter rustig verlopen. 
Met Jac, Mia en Broer 
heb ik gelukkig toch de nodige ATB-kilometers gemaakt, maar dan meesttijds 
wel op de weg. Piet hebben we deze winter jammer genoeg moeten missen, 
maar daar had hij zeker redenen voor. Ik hoop dat het nieuwe seizoen hem 
en Mariet wat meer geluk mag brengen en dat hij op donderdagavond weer 
van de partij kan zijn. 
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Nu nog wat warmere temperaturen en ik krijg ook weer zin in de 
donderdagavond op de racefiets. De groep is weer groter en er kan weer 
over van alles en nog wat gekletst worden. Mannen-en vrouwenpraat door 
elkaar. Welke fietsclub kan dat nou nog zeggen? En ook nog eens in een 
nieuw tenue. Ik ga mijn vriend Sjra alvast vragen mijn karretje in 
superconditie te brengen voor de openingstocht. 
 
Tot slot wens ik alle leden van de Lekke Tube veel fietsplezier, goed weer en 
voor mijzelf weinig wind. 
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Naam: Carla Hendrikx. 
Geboorteplaats: Haelen. 
Leeftijd: 41 jaar. 
Lengte: 1.68 m. 
Gewicht: 67 kg. 
Schoenmaat: 37. 
Burgerlijke staat: Gehuwd met Sef Engels. 
Opleiding: MBO+ management. 
Beroep: management assistent. 
Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen: Ik kan jaloers kijken naar 
vrouwen met lange slanke benen. 
Opvoeding: Is goed gelukt, mijn ouders hebben erg hun best gedaan. Ik heb 
het mijn ouders trouwens niet altijd even gemakkelijk gemaakt. 
Ochtendhumeur: Gelukkig niet, maar Sef moet mij niet onnodig vroeg 
wakker maken want ik wil mijn nachtrust ten volle benutten. 
Vereniging: ’De Lekke Tube’, hoe kan het ook anders en de VTM (Vosges 
Trotters Mulhouse), een Franse bergsportvereniging. 
Wordt jouw sport serieus genomen?: Ik denk het wel. 
Andere sporten: Skiën, wandelen, zwemmen en aerobic. 
Leukste sport naast fietsen: Skiën en wandelen. 
Minst leuke sport: Boksen. Wat iemand daar nu leuk aan vindt is mij een 
raadsel. Ik kan er niet naar kijken. 
Sportief hoogtepunt: Elke keer als ik er plezier aan beleef om te sporten. Ik 
heb gelukkig al veel hoogtepunten mogen beleven. 
Dieptepunt: Je raadt het al: als ik er géén plezier aan beleef om te sporten. 
Meestal als gevolg van blessures. 
Favoriete sporter: Sef; want Sef en ik sporten veel samen. 
Favoriete sportster: Iedere vrouw waar ik op dat moment samen mee sport. 
Sportieve concurrenten: Heb ik niet, want het belangrijkste voor mij is dat ik 
van sporten kan genieten. Winnen of verliezen is voor mij minder van belang. 
Wel vind ik dan je je moet inzetten voor datgene waar je met bezig bent, of 
dat nu met sporten is of met iets anders. 
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Beste sportjournalist: Ik kijk nauwelijks t.v.; hoogstens een goede film (m.i. 
zelden op t.v. te zien), het nieuws of een goede documentaire. Hierdoor ben 
ik niet op de hoogte van de huidige sportjournalisten. 
Slechtste sportjournalist: Zie boven. 
Doping: Moet verboden zijn. Degene die doping nodig heeft om een 
prestatie te leveren met sporten, is m.i. niet echt met sporten bezig. 
Hobby’s: Reizen, lezen maar vooral genieten van het leven. 
Huisdieren: Onze poes Simba. 
Lievelingsgerecht: Allereerst de lekkere gerechten, vooral de Indiasche 
gerechten, die Sef voor mij kookt en daarnaast de rijstebrij van mijn moeder 
en een heerlijk stuk onvervalste Limburgse vlaai zonder slagroom. 
Drank: Rode wijn en Madeira. 
Kleur: Mooie diepe kleuren waaronder herfstkleuren. 
Tv-programma: Als ik al kijk dan meestal naar programma’s over reizen of 
over gezondheid. 
Radio: Op mijn werk staat de radio altijd aan als achtergrondmuziek, meestal 
een populaire zender. Thuis luisteren we steeds vaker naar classic-FM. 
Lievelingsmuziek: Varieer nogal van 60/70er jaren muziek en luisterliedjes 
van Sarah Brightman, Frank Boeyen en Stef Bos tot klassieke muziek. 
Laatst gekochte CD: Wie koopt er op vandaag nog cd’s!. Mijn laatste 
aanwinst: ‘La Luna’ van Sarah Brightman. 
Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: Op alle muziek als het 
maar lekker swingt. 
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: Alleen voor 
rampen, voor de rest moeten ze mij lekker laten slapen. 
Favoriete films: ’La vita e bella’, ‘Silence of the lambs’ en ‘Out of Africa’. 
Favoriete acteur: Jack Nickelson en Dustin Hofmann. 
Favoriete actrice: Jody Foster en Merel Streep. 
Vakantieland: Tot nu toe Azië en Italië. Maar wie weet is dat volgend jaar 
veranderd want Sef en ik gaan eind van dit jaar enkele maanden Nieuw-
Zeeland bezoeken. 
Romantisch: Ja hoor. 
Beste karaktereigenschap: Analytisch vermogen. 
Slechtste karaktereigenschap: Soms ongeduldig. 
Bang voor: Ik zou het niet weten. 
Ligt wakker van: Gelukkig komt dit niet zo vaak voor: ongenoegen op mijn 
werk. 
Droomt vaak van: Verre reizen en een lang en gelukkig leven. 
Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: Dat ik me onbegrepen voel. 
Maakt zich ontzettend kwaad over: Dierenleed. 
Hekel aan: Arrogante types. 
Heeft respect voor: Mensen die altijd zich zelf blijven. 
Wie kan je niet uitstaan: Mensen die denken de wereld te kunnen 
veroveren door zich anders voor te doen dan ze zijn. 
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Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen:  
Het allereerste uitstapje met Sef. Wij zijn toen verdwaald en konden de auto 
niet meer terugvinden waardoor we 32 km hebben gewandeld! 
Welke zeker niet: Geen, alles wat je meemaakt in je leven heeft een doel. 
Grootste fout in mijn leven: Wat zijn fouten als je er van kunt leren?! 
Ooit een prijs gewonnen: Alleen kleine prijsjes. Maar wie weet wat de 
toekomst mij nog brengt. 
Kunst: Kunst vind ik een verrijking in mijn leven. Het heeft derhalve altijd al 
mijn interesse gehad. Is er ergens een expositie die mijn aandacht trekt, dan 
zal ik die zeker bezoeken. 
Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij: 
Het carnavalsfeest. 
Wereldnieuws: De aardbeving in India. Ik verbaas mij er trouwens altijd over 
hoe snel grote rampen in de vergetelheid geraken. 
Tijdschriften: Ik heb nergens een abonnement op, vaak lees ik: Fit&Gezond, 
Psychologie, Opzij en alle tijdschriften waarin voor mij interessante artikelen 
staan. 
Laatst gelezen boek: Inge en Mira van Marianne Fredriksson. 
Welk boek las je in een ruk uit: Anna, Hanna en Johanna ook van 
Marianne Fredriksson. Ik moet wel bekennen dat ik dit boek door tijdgebrek in 
een paar rukken heb uitgelezen. 
Moet heel erg lachen om: Goede bloopers. 
Politiek: In grove lijnen heeft het mijn interesse, maar ik zal nooit een 
politicoloog worden. 
Milieubewust: Ik probeer zoveel mogelijk afval te scheiden en erger me 
ontzettend als ik weer eens een afvalberg midden in de natuur zie liggen of 
een asbak die naast de auto is geledigd. 
Je bent een dag de baas van Nederland; wat zou je als eerste 
veranderen?: Rassenongelijkheid opheffen en zeer strenge straffen voor 
dierenmishandeling invoeren. 
Ik heb me voorgenomen om: Zoveel mogelijk te genieten van het leven, 
vooral van de kleine dingen. 
Haalt neus op voor: Hooghartige mensen. 
Soms denk ik: Jongens waar maken jullie je druk over, geniet van het leven 
het is maar zo kort!!!!!!!!! 
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PROGRAMMA 2001 
WIM VAN DAAL 

 
De seizoenstart 2001 is vastgesteld op zondag 25 maart aanstaande om 9.00 
uur. Dan kunnen beide groepen weer uit de startblokken voor hun kilometers 
en worden de klassementen betreffende opkomsten en lekke banden weer 
gevuld. De belangrijkste tocht dit voorjaar is een tocht die we zelf niet zullen 
fietsen: De Nacht van Linne Toertocht. Deze tocht die de Lekke Tube 
organiseert tezamen met het comité Nacht van Linne zal wel veel inzet van 
alle leden vergen. Hoe beter de indruk die we dit eerste jaar achterlaten, hoe 
sneller we een groeiend jaarlijks terugkerend evenement hiervan kunnen 
maken. 
 
Op het programma voor de D-groep staat dit jaar op twee data een tocht 
genaamd 'Dagje uit' ingepland. Met die naam willen wij als programma 
commissie deze groep de mogelijkheid bieden om hun eigen plan te trekken. 
Het is de bedoeling dat de deelnemers onderling bepalen waar de tocht naar 
toe zal gaan, is het vertrek vanuit Linne of worden de fietsen met de 
aanhanger verplaatst, betreft het enige heuveltjes of uitsluitend vlak, worden 
geen, een of meerdere terrassen aangedaan. Allemaal zaken die een week 
voor de ingeplande datum verder ingevuld worden door de begeleiders 
afhankelijk van de wens en de conditie van de D-groep leden. Verder biedt 
het programma een geleidelijke opbouw en afbouw van de tochten wat 
betreft zwaarte en afstand. Elke tocht heeft zijn eigen charme en ieder lid 
heeft zo zijn eigen voorkeur. Als samenstellers van het programma zijn we 
ons er terdege van bewust dat met name de kleinere tochten eentonig 
overkomen. De eerste kilometers vanuit en terug naar Linne komen 
regelmatig terug in de tochten, maar daar kunnen wij zeer weinig aan doen. 
Daarentegen bieden tochten als Meinweg-Ludwig route, Bloemenheide route, 
Wassenbergse heuvelroute diverse andere grotere tochten toch veel 
afwisseling wat betreft landschap. Al met al toch een aantrekkelijk 
programma en de uitdaging voor de leden om er weer een mooi seizoen van 
te maken. 
 
De A-groep heeft ter voorbereiding op de Nacht van Linne Toertocht begin 
april twee zondagen gereserveerd om kennis te maken met het uitgezette 
parkoers. Gezien de lengte van de toertocht, 105 km, is de tocht gesplitst in 
een zuidelijk en een noordelijk deel. Hierdoor is de afstand per tocht op dit 
tijdstip in het seizoen nog redelijk te overzien. 
Daarnaast heeft de A-groep dit jaar drie grotere tochten op het programma 
staan. Na een geslaagde Eifeltocht 2000 hopen we dat deze tocht ook dit jaar 
weer tot een hoogtepunt zal uitgroeien. De schoonheid van deze tocht is bij 
de meeste leden bekend zodat verdere aankondiging niet noodzakelijk is. In 
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navolging van de op de jaarvergadering uitgesproken wens om de Veluwe te 
bezoeken hebben we dit jaar ook een verplaatsingstocht op het programma 
gezet naar dit mooie natuurgebied met als hoog(s)te punt de bekende 
Posbank helling. Veluwe kenner Chris Schuren zal benaderd worden om als 
gids tijdens deze dag op te treden. En 'last but not least' natuurlijk de 
Zuid-Limburg tocht. Deze tocht behoeft verder geen uitweiding want de 
Zuid-Limburgse hellingen zijn bij alle leden uitvoerig bekend. Maar het 
programma omhelst natuurlijk veel meer dan alleen grote tochten. Elke week 
staan er weer twee uitdagingen op het programma. Het is dus zaak 
regelmatig je kilometers te maken. 
 
Voor de reizigers onder ons biedt het programma ook nog de mogelijkheid 
deel te nemen aan de 4-daagse buitenlandse tocht naar Landkern. De tocht 
wordt buiten het programma om georganiseerd en elders in dit blad wordt 
nader op deze tocht ingegaan. 
 
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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HET NIEUWE FIETSSEIZOEN KOMT 
ERAAN. 

CHARLES CORBEIJ 
 
Op een ongebruikelijk tijdstip vroeg in februari komt al het verzoek van de 
redactie 't Binnenblaad om een stukje te produceren. Nota bene in de 
carnavalsweek. Nou heeft de carnaval mij geen “hoofdbrekers” gekost en 
derhalve ben ik fit genoeg om even achter de computer plaats te nemen. 
 
Wat is het weer snel gegaan na de laatste fietstocht en zijn we überhaupt al 
klaar voor weer een nieuwe start? Natuurlijk, zou ik zeggen, want zoals 
gebruikelijk hebben enkelen onder ons wat ATB-kilometers in de benen en 
weer een paar anderen “spinningkilometers”. Moeten we die laatste echter 
vol meetellen? Is fietsen “op het droge” wel echt fietsen? Natuurlijk wel, moet 
ik zeggen als “Spinning-Frits” me voor de zoveelste keer uit het wiel fietst. Of 
zou het toch ook aan die supergeveerde (en superdure) nieuwe Giant kunnen 
liggen, waarbij ik met mijn nieuwe “speciale aanbieding” schril afsteek? Nota 
bene ook nog aangeschaft via het werkgever-fietsenplan. 
 
We gaan er echter zonder meer vanuit dat we met z’n allen vooruitzien naar 
die eerste april, althans de zondag  die daar het dichtst in de buurt ligt. We 
moeten er weer aan geloven, die vaste momenten in de week dat we met 
elkaar aan de slag gaan. Horende de jaarvergadering is er in elk geval geen 
sprake van echte calamiteiten, zij het dat onze penningmeester langzaam 
maar zeker de bodem van onze geldkist in zicht krijgt, maar ook daar is 
zonder mokken een acceptabele oplossing voor gevonden. Een eerste 
verhoging van de contributie in 20 jaar! Maar we krijgen het komende jaar 
ook nog extra uitgaven terzake de nieuwe tenues en de viering van het 20-
jarig bestaan van onze vereniging. Niet dat dat een superfeest moet worden, 
maar een gepaste herdenking is toch zeker op zijn plaats. 
 
De perikelen rond de nieuwe tenues zijn praktisch afgerond. Er is sprake van 
vier sponsors die een bijdrage leveren voor het voeren van hun naam en dat 
betekent dat er dus de nodige letters bij zullen komen. Met de eigen bijdrage 
daarbij kunnen we de clubkas toch voor een behoorlijk gedeelte ontzien. 
Zoals afgesproken op de jaarvergadering gaan we in elk geval voor kwaliteit 
en om die reden heeft het bestuur geen hals over kop beslissingen genomen, 
maar de zaken eerst rustig op een rij gezet. Gevolg daarvan is wel dat we op 
1 april niet in de nieuwe tenues aan de start zullen staan, doch enkele weken 
later, maar we moeten er dan ook vier jaar tevreden mee verder kunnen. 
Nadere informatie m.b.t. de keuze, de prijs en het nemen van de maat volgt 
zo spoedig mogelijk. 
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U ziet, al met al toch een heel aardig gevoel dat je, ondanks een behoorlijk 
ledenverlies, in 2001 met ongeveer 40 fiets(t)ers in een prachtig nieuw tenue 
het twintigjarig bestaan kunt vieren. Dank daarvoor aan diegenen die van den 
beginne hun steentje hebben bijgedragen, maar ook aan de leden die op een 
later moment hebben besloten dat trimfietsen in groepsverband best een 
aardige bezigheid voor je kan zijn. Als we die 40 kunnen vasthouden is er 
zeker nog bestaansrecht voor de toekomst. 
 
Tot slot wil ik nog sterkte wensen aan Mia Peters, die niet via de fiets, maar 
te voet aan het gips kwam en ook aan het gezin van Peter Slabbers, waarvan 
ik heb begrepen dat zij, betrokken bij een ongeluk op wintersport, 
ternauwernood zijn ontsnapt aan een catastrofe. 
Zeker ook voor hen tot ziens op de eerste tocht van dit jaar en die gaat ook 
met regen door (binnen), hebben we immers besloten! 
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NACHT VAN LINNE 2001 TOERTOCHT 
UITGAVE 1 OVER 105 KM 

WIM VAN DAAL 
 
De 'Nacht van Linne' is als wielerevenement al sinds jaren bekend in de 
regio. In de dagen dat de Nederlandse wielrennerij in Frankrijk hoogtij dagen 
kende, floreerden ook de criteria na de Tour de France. Een van die criteria 
was de Nacht van Linne waarbij het wielerevenement en het 
uitgaansgebeuren hand in hand gingen. Toen de klad in het Nederlandse 
wielercircus kwam nam de animo voor de na-tourse criteria snel af. Zo kon 
het verkeren dat de Nacht van Linne enkele jaren lang van het wielertoneel 
verdween. Maar sinds enige jaren bouwt de organisatie aan een alternatieve 
Nacht van Linne die vooral gestoeld is op de 'wilde' muziekavonden in de 
feesttent. Maar het wielergebeuren rondom de Nacht van Linne wilde men 
niet verloren laten gaan. Zo kon het verkeren dat onze nationale trots 
Leontien van Moorsel en haar collegae wielrensters met een dernykoers de 
Nacht van Linne toch een plaatsje gaf op de sportpagina in de regionale 
bladen. Echter het comité zag hierin uiteindelijk toch niet de oplossing om het 
wielergebeuren rondom de Nacht van Linne in ere te houden. 
 
In eerste instantie werd toen gedacht aan een mountainbike tocht. Maar even 
rustig nadenken leerde dat er twee belangrijke "nee" punten waren: 
• 21 april ligt in het wegseizoen en niet in het winterseizoen (lees 

mountainbike seizoen); 
• het Midden-Limburgse land kent reeds diverse mountainbike tochten in het 

bosgebied rondom Linne waardoor het een bekend parkoers zou worden. 
Zo ontstond de gedachte aan een toertocht en werd een link gelegd naar 
TWC De Lekke Tube als mede organisator. Tijdens de jaarvergadering in 
december 2000 werd dit voorstel door ons lid Tom van Heel, tevens 
vertegenwoordiger van het Nacht van Linne comité, op de vergadering 
ingebracht. Was 'De Lekke Tube' genegen om deel te nemen in de 
organisatie van een toertocht rondom de Nacht van Linne? De algemene 
reactie van de vergadering was bepaald positief zodat een afvaardiging van 
De Lekke Tube onder aanvoering van voorzitter Charles Corbeij, aangevuld 
met bestuurslid Bart Stevens en route specialist Wim van Daal inmiddels 
diverse gesprekken met de organisatie van de Nacht van Linne heeft 
gevoerd. Duidelijk is dat wij voor de organisatie en de werkzaamheden op de 
dag zelf zo'n 25 mensen moeten inbrengen. Om die garantie aan de 
organisatie Nacht van Linne te kunnen geven hebben de leden de 
gelegenheid gehad zich af te melden voor de werkzaamheden op en rondom 
21 april. Op grond van het geringe aantal afmeldingen heeft de Lekke Tube 
inmiddels toegezegd dat wij onze medewerking verlenen aan de organisatie 
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van de toertocht. En wij vertrouwen erop dat ALLE leden die zich niet 
afgemeld hebben die 21e april ook daadwerkelijk beschikbaar zijn! Enkele 
leden zullen ook gevraagd worden om op vrijdagavond 20 april de bepijling 
van de route te verzorgen.  
 
De route van de Nacht van Linne toertocht voert over een glooiend parcours 
dat vooral is afgeleid van onze 'Brunsummerheide route' en onze 
'Wassenberg route'. Gezien de tijd van het jaar - 21 april is vroeg in het 
seizoen - is gekozen voor een lengte van 105 km. Het parkoers is bezaaid 
met diverse kleine hellingen waarbij de lastigste helling de 'zevenheuvelen 
weg' in Brunssum is. En als de wind op de Duitse plateaus in het nadeel 
blaast zal deze tocht beslist geen makkelijke opgave zijn. 
 
Op dit moment wordt er hard gewerkt om de een aantal zaken rondom de 
organisatie voor elkaar te krijgen. Op grond van uit te voeren taken zullen we 
alle leden indelen voor een taak en een tijdsaanduiding definiëren 
waarbinnen deze activiteiten op die 21e april uitgevoerd zullen moeten 
worden. We zullen een ieder tijdig inlichten over de activiteit die hij/zij moet 
uitvoeren. De bedoeling is om dit uiterlijk 17 april voor elkaar te krijgen. Het 
mag ook duidelijk zijn dat we nu we eenmaal A hebben gezegd ook B moeten 
zeggen. Dit betekent dat we op de dag zelf alle zaken zowel voor als achter 
de schermen goed geregeld moeten hebben zodat de deelnemers 
automatisch deze tocht voor het volgend jaar weer op het programma zetten. 
Een positief geluid rondom zo'n tocht zal lang nagalmen in het wielerpeloton 
en zo ook bij de volgende uitgave leiden tot meer deelnemers. En daar doen 
we het tenslotte allemaal voor. 
 
Tenslotte. Dat het WEER een bepalende factor zal worden mag voor 
iedereen wel duidelijk zijn. We hebben daarom bij een gerenommeerd 
postorderbedrijf een portie goed WEER besteld. Tot op heden hebben nog 
geen bevestiging van tijdige levering gekregen. Blijft dus even afwachten! 
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HEMELVAARTTOCHT 24-27 MEI 
HARRY CUYPERS 

 
Reünie 4-daagse Hemelvaarttocht 24-27 mei toch naar Landkern 
(Cochem) 
 
In verband met het 20-jarig bestaan van onze club leek het ons dit jaar 
gepast om de 4-daagse buitenlandtocht (die inmiddels van het 
fietsprogramma was verdwenen wegens te weinig animo) weer nieuw leven 
in te blazen, in de vorm van een reünie naar Landkern (Cochem). In de 
hoogtijdagen van onze club (eind jaren 80) trokken we hier massaal met 
vrouwen en kinderen naar toe. 's Avonds zaten we dan meestal met zo’n 25 
tot 30 personen aan tafel. Allemaal Lekke Tubers al dan niet met gezinsleden 
aan de grote schnitzel. 
 
Op de jaarvergadering in december 2000 werd het voorstel definitief 
gelanceerd. Men bleek meteen erg enthousiast. De meest wilde verhalen 
kwamen direct op tafel van hoe goed het eten er niet altijd was en van hoe 
(knap) lees tussen haakjes de dochter des huizes vroeger wel niet was. Dit 
klonk zeer hoopvol voor het 4-daagse buitenlandtocht organisatiecomité. Zij 
konden immers de draaiboeken uit de kast toveren en aan de slag gaan. Wim 
van Daal stuurde meteen een aanmeldingsformulier in de vorm van een 
enquête de deur uit, waarin ieder zijn of haar wensen kenbaar kon maken. Er 
werd een sluitingsdatum aan verbonden en afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen kon er gepland worden. Tot onze verbazing kwamen er echter 
maar drie tot vier aanmeldingen op tijd binnen. Dit in tegenstelling tot de grote 
animo op de jaarvergadering. Wim’s eerste reactie luidde dan ook “het gaat 
niet door”. Wetende echter dat onze leden nooit zo snel zijn met zich ergens 
voor aan te melden en zeker niet voor een bepaalde sluitingsdatum. Besloten 
we om de inschrijfdatum met een week te verlengen. 
 
Zelf kwam ik op het idee om nog een paar leden op te sporen waarvan ik niet 
meer wist waar ze tegenwoordig nog verbleven c.q. woonden, of dat ze 
überhaupt nog over een racefiets beschikten. Van één van hen had ik 
onlangs nog eens een levensteken uit China ontvangen. Van de ander wist ik 
dat hij ergens in onze nationale hoofdstad rondzwierf. U raadt het al ik heb 
het hier over Chris Schuren en Martijn Houwen. Na veel speurwerk krijg ik 
met de eerste via zijn werkgever telefonisch contact. 
Ik leg hem het hele verhaal uit dat we van plan zijn om een reünie te 
organiseren etc. en tot mijn verbazing hoefde ik hem helemaal niet te 
overtuigen om mee te gaan. Het eerste wat ik te horen kreeg was “dat past 
goed in onze trainingsopbouw”. Ja, er staat onze. Wat is namelijk het geval. 
Chris en Hanneke (nog steeds niet getrouwd) willen dit jaar Liege-Bastonge-
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Liege fietsen. De 4-daagse naar Landkern past dus precies in hun schema. 
De zoektocht naar de tweede persoon in dit verhaal brengt mij via Heel naar 
waar ik het al vermoede namelijk Amsterdam. Na de eerste keer bellen krijg 
ik de voicemail te horen. Ik hoor een vrouwelijke stem met een Limburgs 
accent. Het zal toch niet waar zijn, Martijn aan de vrouw en ook nog 
samenwonen. Ik besluit een bericht achter te laten. Na een uur gaat de 
telefoon. En warempel het is Martijn Houwen. Na even bij te kletsen leg ik 
weer het hele verhaal van de reünie uit. Maar ook nu sta ik weer versteld. 
“Ja, ik ga mee”. Ik heb echter wel twee jaar geen fiets meer aangeraakt. ”Dat 
maakt niks uit” vertelde ik hem “hoe meer zielen, hoe meer vreugd”, niet 
wetende dat we nog een chauffeur zochten. Maar desalniettemin het waren 
wel weer drie leden erbij. Zou het nou toch nog doorgaan en een echte 
reünie worden? 
 
Opeens hadden we 10 leden waarvan twee vrouwelijke (Anne-Marie en 
Hanneke). We hadden dus groen licht. De aanmeldingsformulieren werden 
grondig bekeken wat ieders voorkeur zou zijn. Al snel bleek dat de wijze van 
verplaatsing het struikelblok zou worden. De meerderheid wilde de heen en 
terugreis per auto afleggen om aldaar zoveel mogelijk te fietsen. Enkelen 
wilden echter per se per fiets de heen-en terugreis afleggen. Dit vroeg dus 
om beraad in de vorm van een bijeenkomst. Deze bijeenkomst vond zaterdag 
3 maart j.l. plaats in het centraal gelegen Maasbracht. Na nog geen uurtje 
discussiëren waren we eruit. Uitgangspunt was tenslotte om met zoveel 
mogelijk leden te vertrekken. 
 
Besloten is definitief om de heen-en terugreis per fiets vanuit Linne af te 
leggen. Tevens zal een volgauto meegaan inclusief onze eigen 
clubaanhanger. Vervolgens hebben we direct Hotel Zur Post gebeld, om te 
vragen of er met Hemelvaart (24 tot 27 mei) nog plaats was. Dit bleek 
inderdaad het geval te zijn, waarop de reservering volgde. De volgende leden 
in willekeurige volgorde zijn zeker van deelname: 
Har Senssen, Theo Vossen, Chris Ruijters, Rob Vrinzen, Annemarie 
Hannen, Martijn Houwen, Harry Cuypers, Chris Schuren en Hanneke, 
Arnold Leenen. 
 
Nou kan er tenslotte getraind worden om op tijd de nodige kilometers in de 
benen te hebben zitten die nodig zijn om naar Landkern te fietsen (enkel 192 
km). Mochten er nou nog na het lezen van dit verhaal leden geïnteresseerd 
zijn om alsnog mee te gaan dan verzoek ik diegene om zo snel mogelijk 
contact met mij op te nemen. Tel: 0475-468877. 
 
Het 4-daagse organisatiecomité 
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• dit de eerste 'Wist U dat…?!' regel van het jaar 2001 is 
• diverse leden de eerste kilometers op de race fiets alweer gemaakt hebben 
• uw 'Wist U dat…?!' redactie daar nog niet aan toe gekomen is 
• TWC de Lekke Tube in samenwerking met het comité Nacht van Linne een 

toertocht zal organiseren op 21 april aanstaande 
• onze leden allemaal uitgenodigd zijn die dag de handen uit de mouwen te 

steken 
• de fietskleren die dag echter in de kast kunnen blijven 
• iedereen tijdig op de hoogte gebracht gaat worden van hetgeen van 

hem/haar verwacht wordt 
• het onderwerp van de jaarvergadering, een compleet nieuwe outfit, nog 

niet gerealiseerd is 
• er tijdens de jaarvergaderingen reeds namen van sponsors de ronde 

deden 
• er bij uw redactie en bij vele leden nog geen officiële berichten zijn 

ontvangen 
• de geruchtenstroom rondom de tenues continue gevoed wordt door deze 

of gene 
• dat wij hier ook best eens aan mee willen doen, vandaar deze poging om 

jullie op een (verkeerde) been te zetten 
• het tenue in de kleuren geel, rood en zwart uitgevoerd zal worden 
• dit echt afwijkt van de standaard blauwe kleur die in alle voorgaande 

tenues voorkwam 
• het winterseizoen nu snel ten einde loopt 
• onze leden hun conditie op peil hebben gehouden met spinning, spinning 

en nog eens spinning 
• volgens René Kierkels dit de enige manier om te overwinteren zou zijn (zie 

't Binnenblaad nummer 4 uit 2000) 
• de niet-spinnende leden ook op andere manieren overwinterd hebben 
• ook deze leden zeker hun mannetje of vrouwtje zullen staan 
• zij tijdens de eerste tochten van het seizoen rekening zullen houden met 

de spinners 
• zij met z'n allen het tempo laag zullen houden zodat de spinners wat kracht 

kunnen opbouwen 
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• wij in dit koude winterseizoen ook niets meer kunnen verzinnen en deze 
rubriek voor deze uitgave nu stoppen! 


