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Slotwoord seizoen 2010 
Huub van Lankvelt 

 
Indien we het afgelopen seizoen de revue laten passeren, dan komen we tot 
de volgende highlights: 
• Vanaf het najaar rijdt de Lekke Tube in een nieuwe, geheel eigentijdse 
outfit. Dankzij de ondersteuning van enkele sponsors is het bestuur erin 
geslaagd alle leden weer een complete kledinglijn ter beschikking te stellen. 
We zijn de sponsoren Hansen Dranken BV, René&Marian Broen van 
Zalencentrum de Harmonie, Wiek&Sylvia Vaassen van Fit&Fysio en Jos 
Ritzen Assurantiën en Planeffect Systeemwanden uit Geldermalsen uiteraard 
zeer erkentelijk voor hun gulle ondersteuning. De tenue’s zijn feestelijk 
‘ingezegend’ op 22-8 en er zijn fotosesie’s geweest met alle sponsoren 
behalve Planeffect. Die sessie staat gepland voor voorjaar 2011. 
• De nieuwe outfit is ingekocht bij Bioracer. Men staat daar mogelijk niet 
zo bij stil, maar ik durf gerust te stellen dat het toch wel enige moeite kost om 
de sponsoring, het design, de afstemming met Bioracer, de pas-sessie, de 
bestelling, levering en financiële afhandeling goed geregeld te krijgen. Maar 
dankzij o.a de steun van Martien (sponsorcommissie) en Paul van Dam 
(design) mogen we m.i. achteraf best trots zijn op het bereikte resultaat voor 
de komende 5 jaar. Op een paar details na m.b.t de levering is alles nu 
geregeld, maar dat komt ook goed. Bij deze mijn verzoek om eventuele 
wensen t.a.v bijbestellingen tijdens de komende ALV op 17-12 kenbaar te 
maken. 
• Het bestuur had naast de outfit ook het plan om op kosten van de 
vereniging de leden van een goede, betaalbare en bijpassende helm te 
voorzien. De meeste leden stonden positief tegenover dit idee. Desondanks 
is dit tot dusverre nog niet gelukt. Tijdens de ALV komt het bestuur met een 
nieuw voorstel. Ik ga ervan uit dat we dit punt dan kunnen aftikken. 
• De opkomst van de leden van de A- en zeer zeker ook de D-groep was 
afgelopen seizoen prima. Voor de D-groep gold zelfs dat ze op 
zondagochtenden extra tochten maakte. Dat geeft vertrouwen voor de 
toekomst. 
• Minder positief nieuws betrof in het voorjaar de zware val van Huub 
Houben. Huub is gelukkig nu goed herstellende en hij hoopt medio 2011 
weer van de partij te zijn. We zien met genoegen uit naar zijn terugkeer. Veel 
minder ernstig waren de valpartij van ondergetekende (hersenschudding) en 
de attack van een Duitse herder in het bovenbeen van Hilly (mals boutje?), 
maar dit geeft wel aan dat een ongelukje in een klein hoekje zit. 
 
Bij deze spreek ik namens het bestuur de hoop en verwachting uit dat we 
weer een mooi seizoen tegemoet gaan in een gezonde mix van prestatie, 
uitdaging, ontspanning, goede sfeer en sociale betrokkenheid. 
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Buitenlandse tocht 2011 
Arnold Leenen 

 

 
 
Met dit uitstapje zijn wij met 12 personen t.w. 11 fietsers en 1 begeleider (Piet 
Roumen uit Herkenbosch). 
 
Deze tocht wordt een 4-daagse tocht door 5 landen t.w. Nederland, België, 
Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. 
 
De tocht is van do 30 juni t/m zo 3 juli 2011. 
 
Op 30 juni gaat de tocht via Valkenburg, Margraten naar België. Via Henry 
Chapelle en de Hoge Venen (beklimming van o.a. de Baraque-Michel) gaat 
het richting Luxemburg naar Fischbach. In de Hoge Venen bereiken wij het 
hoogste punt van België nl. 694 meter. 
 
Op 1 juli gaat de tocht vanaf Fischbach met een lus rondom de stad 
Luxemburg via Frankrijk (richting Thionville) naar de buurt van Saarburg 
(Duitsland). Tijdens deze tocht fietsen wij ook een stuk langs de Mosel. 
 
Op 2 juli gaat de tocht door de Eifel naar Heimbach. 
 
Alledrie de tochten hebben een afstand van ca. 150 km. 
 
De tocht van zondag 3 juli van Heimbach naar huis is ca. 100 km, zodat wij 
om ca. 13.00 uur thuis kunnen zijn. 
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Belevenissen fietsuitstapje 24-27 juni 2010 Otterberg, 
Pfalz (D) 

Jack Theunissen, Tom van Heel 
 

Dag 1 
 

We schrijven donderdag 24 juni parkeerplaats Harmoniezaal half acht 
s’morgens. 11 Gesoigneerde en “afgetrainde” mannen, dito glimmende 
fietsen, kleine en grote reistassen/koffers en 5 auto’s. Doel: vertrek voor een 
4-daagse naar het Nordpfalzer Bergland, meer bepaalt de plaats Ottenberg 
(6 km van Kaiserslautern). 
Volgens de navi een autorit van 314 km via de A67 naar de A61, richting 
Koblenz en na 270 km de A63, richting bestemming. 
In tegenstelling tot vorig jaar waren de weersvooruitzichten prima misschien 
zelfs te prima, lees heet. Het weer nodigde uit voor een koffiepauze 
onderweg bij aussichtspunkt Moseltal, althans voor de inzittenden van 4 
auto’s. Wisten de inzittenden van auto 5 dat de koffie maar liefst euro 3,25 
koste en daarbij ook nog niet smaakte (‘schotelwater’)? 
Rond de middag arriveerden we in Ottenberg (Haus Schippke). Na wat 
“lichte” kost, afspraak over hoe laat we aan het diner zouden aanschuiven en 
een groepsfoto in clubtenue. 
Vertrokken we voor een eerste tocht van 93 km. 
 

 
De deelnemers 
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Bij de start in ons hotel gaf ons metertje 300 hoogtemeters aan. Het hoogste 
punt wat we deze middag bereikten was de top van de Donnersberg op een 
hoogte van 686 meter. Deze berg (geen bult) had een stijgingspercentage 
van maximaal 12 %. De hele rit bleek overigens een aaneenschakeling te zijn 
van klimmen en dalen tussen meestal 200 en 400 hoogtemeters met 
stijgingpercentages tot 8 %. 
 

 

 
Nog 3 km tot de top van de Donnersberg 

 
Eenieder was het bij thuiskomst in Donnersberg erover eens dat het een 
pittige rit was geweest, niet alleen vanwege de vele hoogtemeters maar 
zeker ook gezien de temperatuur s’middags, tussen 31 en 33 graden. Van de 
laatste kilometer uitblazen was geen sprake want om ons hotel/haus weer te 
bereiken moest nog een klimmetje gemaakt worden van 17%!! Had onze 
collega en organisator bewust daarom voor dit hotel gekozen? 
Na een frisse douche konden we ons tegoed doen aan een 4 gangen menu. 
Het ontbrak daarbij aan niets. Dat bleek achteraf voor alle ochtenden en 
avonden te zijn. Laat zo iets maar aan Duitsers over, die weten wel raad met 
grote(re) porties evenals een van ons. Prima geregeld door onze wegkapitein 
en dat voor een prijs van slechts 11,50 euro per dag extra voor half pension. 
Nadat onze honger gestild was schoven wij buiten aan voor de tv uitzending 
van de voetbalwedstrijd Nederland tegen Kameroen. Zoals vooraf 
afgesproken was de tv netjes buiten op het terras geplaatst. Enigste smetje, 
geen Nederlandse zender maar de Duitse rtl. 
Jullie kennen de uitslag en het is duidelijk dat die avond daarop gedronken 
werd. 
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Buiten eten en buiten voetballen kijken  

 
Dag 2 

 
Donderdagavond was ervoor gekozen het ontbijt gezamenlijk te nuttigen om 
8 uur, niet te vroeg en niet te laat. Maar ja een onzer moest uit de pas lopen 
en schoof pas een half uur later aan. Nog eens in slaap gevallen of teveel tijd 
om de 17 pillen in te nemen? Noodgedwongen moest daarom wat later 
gestart worden. 
De temperatuur voor deze dag voorspelde niet veel goeds. Nog warmer dan 
gisteren en een nog langere rit met nog meer klimkilometers. 
Het zou dus zwaar worden. Dat werd al na enkele kilometers duidelijk. 
Bergop en zo zou het bijna de hele dag gaan, bijna geen vlakke stukken 
hoogstens af en toe een stuk vals plat. 
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Bovendien ontdekten we dat Duitsers het niet altijd bij het rechte eind 
hebben. De Schneeweiderhof werd op een bord naast de weg aangegeven 
als een berg met een stijgingpercentage van 8 % maar onze fietsmetertjes 
registreerden wel degelijk stijgingspercentages van 11, 12 en zelfs 13 %. 
Onze organisator had alles op kaart goed voorbereid maar kon ook niet 
voorkomen dat we een keer heel duidelijk een andere route namen dan 
verwacht. Dat hebben we geweten. Midden tussen de velden en de koperen 
ploert boven ons, begonnen we aan een traject in Tiefenbach met diverse 
klimmetjes tot maar liefst 23% !!! Teveel van het goede voor diverse collega’s 
die ervoor kozen een gedeelte te voet af te leggen. Op zich geen schande 
gezien het stijgingspercentage, het verschil in klimcapaciteiten, het niet op 
alle fietsen noodzakelijke extra kleine verzet en dan ook nog een temperatuur 
in het open veld van rond de 35 graden. 

 

 
Wat kan afdalen toch fijn zijn 

 
De omgeving waar we deze dag in fietsten was landschappelijk gezien 
geweldig. Met klimmen en dalen gingen we van het ene naar het andere 
kleine dorp. Begrijpelijk dat het vinden van een eet- en drinkgelegenheid in 
deze regio moeilijk te vinden was en indien die na navraag uiteindelijk 
gevonden was, bleek ze ook nog gesloten. 
Uiteindelijk werd, hoewel een stuk in de middag, toch een hotel/restaurant 
(Reckweilerhof) gevonden waar we wat konden eten maar vooral wat 
drinken. We bestelden 11 grote cola’s, 8 keer soep, 2 keer gebak en voor 
een iemand, hoe kan het anders, gebak en soep. 
Fietsen op de lokale wegen blijft uitkijken geblazen. Gelukkig konden wij 
constateren dat het met de drukte meeviel en zeer opvallend was dat 
automobilisten zich t.o.v. fietsers hier erg sociaal gedragen. Daar kunnen wij 
in Nederland nog wat van leren. 
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Uiteindelijk begonnen de kilometers, de hoogtemeters en de hoge 
temperatuur bij sommigen toch hun tol te eisen. Met 78 km op de teller en bij 
het zien van het bordje Otterberg nog 21 km, besloten 3 collega’s deze 
kortste weg te nemen. De rest, 8 man dus, besloot de uitgestippelde route te 
vervolgen. Bij die 8 ook jullie correspondent voor deze dag. Die moest echter 
ook in de laatste 15 km ervaren dat het niet meer zo soepel ging. Wel 
voldoende gedronken maar waarschijnlijk op de soep na te weinig gegeten. 
Een aparte ervaring moet ik zeggen. Het laatste bergje naar het hotel van 
zoals vermeld 17 %, werd daarom ook door hem (mij) te voet beklommen en 
ik moet zeggen dat in tegenstelling tot de beklimmingen op de fiets op de 
andere twee dagen, te voet klimmen op raceschoenen ook niet alles is. 
Diverse andere collega’s hebben dat ook ervaren. 
Uiteindelijk stopte deze dag de teller op 117,5 km. De 3 ‘afgebogen’ collega’s 
stonden ons uiteraard al heerlijk gedouchd en van drank voorzien op te 
wachten. 

 

 
Overheerlijke barbecue 

 
De vrijdag was normaliter ruhetag in ons hotel. Maar wederom was een en 
ander goed geregeld. s’Avonds extra barbecue, veelvuldig drank en wederom 
de gelegenheid buiten naar het voetballen te kijken. Het ontbrak wederom 
aan niets. We lieten het ons goed smaken en natuurlijk werd ook flink of zelfs 
teveel gedronken. En met het vorderen van de avond werden de verhalen 
natuurlijk hoe langer hoe…….. 
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Dag 3 
 

Wederom schoven we zo rond 8 uur das frühstuckszimmer binnen waar we 
ons goed vulden met een uitstekend ontbijt van “Inhaber A. Schippke”. Hier 
werd nog even teruggeblikt op de gezellige bbq-avond van gisteren en werd 
onder andere stilgestaan bij de discussie over de onverwachte effecten van 
de gegiste “Rieslingdruif” in combinatie met het fenomeen vuurvliegjes. 
Gelukkig hebben we afgesproken in ons reisverslag geen namen te noemen 
dus kan niemand op enig gedrag worden afgerekend. En omdat de schrijver 
dezes in een zeer betrouwbaar gezelschap verkeerde mag erop worden 
vertrouwd dat details van de bbq-avond dan ook daadwerkelijk 
binnenskamers blijven. Waarvan akte! Desalniettemin; het was heel gezellig 
die avond. 
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Nadat we ons in ons laatste fietspakje hadden gehesen en de shirtzakjes 
hadden gevuld met de gebruikelijke food and drinks en voor sommigen een 
lading onschuldige “specials”, haalden we onze renpaarden uit de garage. 
Maar voordat eindelijk op de fiets werd gestapt, zijn er enkele bijgelovigen 
onder ons die met een dagelijks pomp- en smeerritueel de zaak ophielden 
(alsof die banden per dag leeglopen haha). Vervolgens daalden we de steile 
Schloβberg af, Otterberg in waar de teamleider ons vervolgens in de richting 
van Otterbach dirigeerde. Wisten jullie trouwens dat we vorig jaar in het 
Schlossberghotel zaten (Thüringen) en dit jaar op het adres Schloβberg 5 
logeerden? 
 
Na de Koninginnerit van gisteren had de organisatie voor de finale gekozen 
voor een in de aanloop vlakke route met o.a. de noordelijke kant van 
Kaiserslautern. Geen bergje te herkennen. Dit kwam ondergetekende zeer 
goed uit omdat mijn maag die ochtend niet helemaal oké voelde. Ongetwijfeld 
lag dit aan de ongewende mierzoete “energydrink” van de vorige twee dagen. 
Ik zou niet weten waaraan anders…….? 
 
In ieder geval zochten we die ochtend onze weg verder richting Ramstein en 
nadat we bijna de snelweg als parcours hadden genomen en een jogger van 
z’n adem af hadden geholpen kwam Ramstein langzaam in zicht. En dan 
bedoel ik niet het dorpje Ramstein maar de enorme Amerikaanse militaire 
basis Ramstein. Langs kilometers beveiliging lag daar een gigantisch militair 
complex met vliegveld. Het bleek de grootste Amerikaanse basis in Europa te 
zijn waar vliegtuigen op weg naar Afghanistan tussenlandingen maken om te 
tanken.  
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Uiteraard konden we het niet nalaten om aan de toegangspoort de Yankee’s 
vriendelijk te vragen of we een rondje over de basis mochten fietsen. En 
uiteraard wisten we ook al het antwoord `since 9/11 it´s not allowed, i’m 
sorry`. Met een groepsfoto vóór de basis als aandenken fietsten we verder, 
wederom langs allerlei aan de basis gelieerde bedrijven en centra. 
 
Onze teamleider had de route perfect voorbereid en tot in detail genoteerd op 
de bekende gele plakkertjes met als extra versteviging (waarschijnlijk tegen 
snel opkomende felle windvlagen) enkele paperclips die mét een 
omgevingskaartje waren geklemd op een soort mica stuurplankje van het 
merk “self-made”. Er kon bijna niets mis gaan! Maar zo links en rechts 
gebeurde het toch waarna we na even puzzelen er wel weer uitkwamen. Dit 
deed regelmatig de discussie oplaaien over de aanschaf van een een “club-
fiets-tom-tom” die ons op digitale wijze, volgens kenners ongetwijfeld zonder 
storingen, via de voorgeprogrammeerde route de weg wijst en weer terug. 
Er zou zelfs al een sponsor in de lucht zijn om deze aanschaf mee te 
financieren, wie weet! 
 
Ondertussen was het koffietijd geworden en landden we bij een wegcafeetje 
voor koffie en cola om daarna weer het heuvelland in te fietsen. Na 
Katzenbach waren de klimmers weer in hun element, “hier gings loss”. Via 
via bereikten we het hoogtepunt van die dag, de 586 m hoge Potzberg. Van 
het terras op het topje werden we niet echt vrolijk en daarom daalden we 
maar af naar Altenglan alwaar een gebakstop gelast werd op het 
stationsterras. Daar hoorden we dat route verderop geblokkeerd was in 
verband met auto-races. Via een kleine inkorting gingen we verder berg op, 
berg af, dorpje in, dorpje uit met de laatste 4 km op onverhard fietspad. Het 
materiaal hield zich echter goed, we hebben geen enkele pech gehad en 
zelfs nog geen “lekke tube”. Na 112 km bereikten we onze thuisbasis waar 
we ons de lange steile helling opwurmden om daarna voldaan op het terras 
neer te vallen, missie volbracht!  
 



’t Binnenblaad, november 2010, nummer 2 pagina 12 

Die avond deden we ons weer tegoed aan spijs en drank bij onze gastheer 
Schippke. Tijdens het diner evalueerde de teamleider ons uitstapje; 
samengevat was hij zeer tevreden en dat werd beaamd door eenieder. 
Factoren die hier aan bijdroegen: een uitstekend humeur, prima weer, een 
goed verzorgd hotel met vanalles voldoende, een mooie omgeving en geen 
pech in welke vorm dan ook. De organisatie put hieruit dan ook weer energie 
om voor volgend jaar een nieuwe tocht te plannen die ons, volgens de eerste 
geluiden door vijf landen zal voeren. 
 
De avond werd afgerond met een dorpswandeling en een terrasje waar we 
nog veel lol beleefden aan de vermeende kraking van de pincode van onze 
verenigingspinpas. Ja ja naast fietsen hebben sommigen van ons nog andere 
hobby’s maar dat blijft onder ons. 
 
De volgende ochtend na het ontbijt laadden we ons materiaal in, inclusief 2 
flesjes Riesling van de Inhaber, en zoefden gemotoriseerd dit keer de berg af 
richting Linne waar we rond de middag landden. 

 
Als………..belieft ben ik er volgend jaar weer bij! 

 
De 2 correspondenten voor deze fietsmeerdaagse hebben er bewust voor 
gekozen in de respektievelijke verslagen geen namen op te nemen. Vaak 
werd de afgelopen jaren vermeld in welke volgorde de bergen bedwongen 
werden. De correspondenten voor dit jaar vinden dat niet belangrijk. Ieder 
van de collega's heeft op zijn niveau maximaal gepresteerd, petje af en het 
motto was ook het moet leuk blijven en vooral geen competitie zijn.  
 

 
 
De sfeer was buitengewoon en dat vooral hebben we in onze verslagen ook 
willen benadrukken. Daarnaast een schitterende fietsomgeving en dito 
verblijfsaccommodatie. Dank aan onze organisator en hier maken we 1 
uitzondering op ons niet noemen van namen.....Arnold bedankt en we 
rekenen weer op je volgend jaar.  
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Jullie correspondenten genieten onderweg even van een welverdiende rust 

 
 
 

 
 

Grotestraat 9 
6067 BP Linne 

Telefoon: 0475 461676 
Telefax: 0475 436039 

Email: info@zalencentrumdeharmonie.nl 
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Zondag 26 september 2010 was een lekke banden dag 
 
Op zondag 26 september vertrokken een 14-tal Lekke Tubers voor de 
reguliere Slingerberg (af) route. Buienradar beloofde, volgens ingewijden, 
GEEN regen.  
Tot Beek ging alles volgens de voorspelling, maar toen was het mis. Regen, 
regen en nog eens regen. Route afkorten! Geen Slingerberg af! 
“Truuëk nao mam” was het remedie! en toen begon de ellende. 
Van de aanwezige op deze zondag waren er twee die de voornaam Peter 
dragen. Een zekere Peter M. en Peter S. 
Juist twee mannen die altijd alles tot in de perfectie verzorgd lijken te hebben. 
Behalve de bandjes!? Kaal!? 
Beide presteerde het om ieder 3 keer lek te rijden. Van alle kanten moesten 
de binnenbandjes aangesleept worden. 
Nat en doordrenkt van de regen (en het was koud!) hebben wij 6 keer (ca. 35 
minuten) in de stromende regen stil gestaan. 
Vele bibberde (zoals de beertjes met de Duracell batterijen), terwijl de 
schrijver van dit verhaal zich het zweet op het voorhoofd ploeterde om de 
bandjes van de nodige psi’s te voorzien. 
 
Aan dit verhaal koppelen wij graag een prijsvraag: 
1. hadden de 2 Petersen gewoon pech? 
2. lag het aan het regenweer?  
( wel er rekening mee houden, dat de andere 12 geen pech hebben gehad.) 
3. waren de banden kaal? 
Onder de goede oplossingen wordt door het bestuur een nog nader te 
bepalen prijs ter beschikking gesteld. 
 
De luchtgever van de club 
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Poëzie in het peleton 
Huub Houben 

 
Zeldzaamheid in het peleton en zeker onder wielrenners zou je denken. Toch 
bestaat het en zeker in zo’n geromantiseerde en gedramatiseerde sport. In 
enkele plaatsen als Den Bosch en Scheveningen wordt elk jaar een “poëzie-
avond” gehouden over de wielersport maar meer van het niveau leut en 
vermaak. Het blad Fiets heeft zelfs een officiële huisdichter, Cornelis. In 
Maastricht woont ook een dichter van Belgsiche komaf. Zijn naam Miel 
Vanstreels. Hij bracht al twaalf gedichtenbundels uit tussen 1973 en 1996 en 
daarnaast noch talloze zeer leesbare en interessante korte verhalen en 
verhalenbundels over wielrennen. In deze uitgave van ‘t Binnenblaad drukken 
we eem van zijn gedichtjes af die gaan over Limburgse wielrenners. 
 
Ben Koken 
 
Omdat hij in een kopgroep niet 
op kop wilde komen 
werd hij in de Catalaanse Week 
door Eddy Merckx bij z’n nekvel 
genomen en op zijn nummer  
gezet, ook al win je geen enkele koers, 
met zo’n verhaal is je carriëre gered. 
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Uit de prehistorie van de wielersport 
Huub Houben 

 
Een van de eerste toppers op internationaal niveau in de wielersport was een 
jongeman uit het Middenlimburgse Swalmen. Tussen 1894 en 1905 
behoorde hij tot de top van het internationale wielrennen. Zowel op de baan 
als op de weg. Hij was een man die vele records vestigde waarvan er nu nog 
enkele staan. Hij behaalde diverse kampioenschappen en ereplaatsen in 
klassiekers als Parijs – Roubaix (tweede) en Bordeaux – Parijs. Zijn naam: 
Mathieu Cordang. Om zijn complete erelijst op te sommen vergt teveel 
plaats. Als je geïnteresseerd bent maar even googlen naar de naam Mathieu 
Cordang. Overigens zijn kleinzoon Stan nog steeds uit Swalmen en vroeger 
ook wedstrijdrenner, komen we nog wel eens op zondagmorgen tegen tijdens 
onze ritten.  
In een uitgave van het blad “De Kampioen” van de ANWB uit 1897 vond ik 
een verslag van zijn record over 24 uur met gangmaking, waarin hij 991 km 
651 m aflegde (verbetering met 81km) en toen gelijk maar doorstoomde naar 
de 1000 km in 24 uur en 12 min. Het verslag hiervan wordt hieronder een op 
een weergegeven, zoals Cordang het vertelde aan de verslaggever: 
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Vijftien en zestien september was in Londen de recordrit over 24 uur. Ik had 
acht quintuplets en 2 quads met uitstekende mensen er op voor de 
gangmaking. (nb:dit was een fiets voor 5 resp. 4 personen die diende als 
menselijke gangmaking. note schrijver). Maar in de tweede twaalf uur gingen 
ze me niet hard genoeg; als het weer gebeurt neem ik voor die uren een 
nieuw team. In ‘t begin hield mijn Engelse trainer de boel wat tegen. ‘Niet te 
gauw”zei hij, ‘het duurt 24 uur.’ 
‘Om zes uur stapte ik op, er waren duizenden mensen. Men had verbazend 
veel reclame gemaakt, overal hingen grote plakkaten.  
 

 
 
‘t Weer was goed, eerst een zachte regen, toen een stortbui, daarna prachtig 
weer. Over de eerste 150 à 200 km heb ik niets gebruikt. Ik kan best 6 uur 
rijden zonder eten of drinken. In de volgende uren at en dronk ik per uur twee 
maal. Wat? Ik kan ‘t moeilijk zeggen, ‘t is een geheim van mijn training. (nb: 
het probleem doping speelde destijds totaal niet. Bekend is dat renners o.a. 
mengsels met opium, strychnine en zelfs arsenicum gebruikte om de 
vermoeidheid te onderdrukken. note schrijver) Wel heb ik gedurende die 24 
uur 10 pond druiven gebruikt. Mijn trainer zorgde dat ik het eten en drinken 
kreeg door met een blikken bus achter op een tandem te zitten en mij in mijn 
vaart op te vangen.’ 
‘Na twaalf uur ben ik er acht minuten af geweest, het is begrijpelijk waarvoor. 
Toen voelde ik me zo gelukkig!’ ‘Nou gaat het pas echt los!’ zei ik tegen m’n 
trainer.’ 
‘In de tweede twaalf uur ben ik er twee keer af geweest, om even mijn benen 
te laten wassen met eau-de-cologne; alles tezamen ben ik die 24 uur niet 
langer dan 18 minuten van m’n kar geweest. Ik heb steeds dezelfde kar 
gereden, een prachtige ‘Gladiator’, voor mij gebouwd. 
‘Na 24 uur dacht ik al over de 1000 km te zijn, maar ze riepen me door te 
gaan want ik was er nog niet. Toen ging ik aan dehaal. ‘t Publiek was wild,’t 
gooide hoeden en petten over de baan. ‘He is not a man, he is a devil !’ 
riepen ze.  
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In ’t laatste uur heb ik zo hard gereden als in geen enkel uur tevoren, Ik had 
mijn gangmakers vijf pond beloofd als ze kans zagen mij los te laten, maar ‘t 
lukte niet.’ ‘Toen ik afstapte was het een eindeloos enthousiasme. Alles liep 
op me toe en vier politieagenten hebben mij er uit moeten halen. Zelfs in mijn 
rijtuig was ik nog niet veilig. Het publiek nam het rijtuig op en droeg me de 
weg op! Ik ben dadelijk lekker gaan eten en om 12 uur ging ik naar bed. Ik 
heb toen een wandeling gemaakt en ben oesters gaan eten, wel honderd.  
 

 
 
Die dag heb ik viermaal zwaar gedineerd en vijftien flesjes pale ale 
gedronken. Ik was onverzadelijk. Je begrijpt, ik had de vorige dag nogal wat 
kracht gebruikt en al was de machine geregeld gesmeerd, ze had nu kolen 
nodig!’ 
‘Wat ik van gangmaking door automobielen denk? Wel, die is het allerbeste. 
De auto-car zuigt je als ‘t ware mee. Ik neem aan, zoals ik ben, met hoog 
stuur te gaan zitten achter een auto-car en ik rijd 40 km per uur!’. 
 

 
 
Het hele verhaal klinkt af en toe wat overdreven, maar in die tijd was het 
wielrennen immens populair en ging er veel geld in om. Zoals bij dit record 
waar maar liefst 48 renners waren ingehuurd als gangmaker. Om maar te 
zwijgen over de klassieker Bordeaux - Parijs waar Cordang in 1897 tweede 
werd en de beschikking had over 25 fietsen van het merk Gladiator, een 
complete ploeg levende gangmaking en diverse auto’s die klaar stonden om 
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hulp te bieden indien nodig. Totale kosten Hfl. 60.000,--. En dat in 1897.  Het 
maandsalaris van Cordang in die tijd bedroeg Hfl. 900,-- per maand.  
Na zijn carriére dreef Mathieu Cordang in Swalmen tot zijn dood in 1942 een 
garage langs de Rijksweg, vlak bij het bruggetje en de stoplichten.  
 
 
 
 

 

 
Mathieu Cordang 
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Overstappen op en mountainbike-versnellinkje? Nooit! 
( Artikel uit maandblad ZIN ) 

 
Peter Winnen (1957) won tweemaal de prestigieuze Tour-rit op de Alp d’Huez 
en werd in 1990 Nederlands kampioen. In 1991 stopte hij met wielrennen. Hij 
schrijft sindsdien columns en boeken over de wielerwereld. 
 
Denk je in goed gezelschap een gezellig rondje te gaan fietsen, wordt het 
een slachtpartij. Voor de goede orde, degene die geslacht wordt ben ik. Er 
bestaat een hardnekkig misverstand. De ex-wielrenner zou tot aan het graf 
een strakke fietser blijven. Anderen mogen hem graag uitdagen. Het komt er 
steevast op neer dat een kwieke twintiger of dertiger de stotterende motor 
van de vijftigplusser in het rood jaagt. Talent vergaat niet, wordt gezegd. Dat 
klopt. Maar vermogen verdampt als een sneeuwvlok op een kachel. 
Ik was nog niet zo heel lang uit het profpeleton, toen me werd gevraag een 
groep fietsers te begeleiden in de Vogezen. Een relevante vraag diende zich 
aan: welke tandwielen zullen we eens monteren? En deze gedachtegang 
volgde: Pfuh, de Vogezen, middelgebergte. In de Alpen stak ik vroeger 
maximaal 23 tandje, in de Vogezen 21. Voor de niet ingevoerde lezer: hoe 
groter het tandwiel op het achterwiel, hoe kleiner en hoe lichter de 
versnelling. Vreemd genoeg betekent de wieleruitdrukking ‘een tandje erbij’ 
precies het tegenovergestelde: naar een grotere versnelling schakelen. 
Natuurlijk kwam ik in de Vogezen boven op de 24, maar sindsdien voel ik 
vooral ’s ochtends bij het opstaan vreemde, pijnlijke trekkingen over beide 
knieschijven. Al te optimistische inschattingen maak ik niet meer. Een bergje 
beklimmen? Pats boem, onbeschaamd de 28 erop. Het toenemende aantal 
tandjes is een mooie maat voor het verval. O, wat hebben we vroeger 
gelachen om de supporters. Met enorme schijven op hun achterwiel stonden 
ze op de hellingen langs de kant. Ha, ha wie met zulke schijven de berg op 
moet, kan net zo goed lopen. Ach ja, waarom zouden we er ook bij stilstaan 
dat de tijd van de 28 ook voor ons zou aanbreken. 
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Ondertussen dient een nieuwe fase zich aan. Ik merk dat op ploerterige 
beklimmingen het krap aan begint te worden op die grote schijf. Maar 
overstappen op een mountainbike-versnellinkje? Nooit! 
 
Een tijdje geleden ontmoette ik een gepensioneerde man die, zacht 
uitgedrukt, gepassioneerd met zijn lichaam bezig was. Hij liep hele en halve 
marathons, nam deel aan triatlons en hij fietste alle grote toertochten die er 
georganiseerd werden. Hoe meer beklimmingen hoe liever. De man onthulde 
me zijn dagelijkse trainingsschema en bijbehorende kadaverdiscipline. Nu 
raakt een ex-broodfietser niet snel onder de indruk van een monomane 
levensstijl, maar een gepensioneerde hoeft van mij echt niet om half tien naar 
bed omdat hij de volgende dag weer ‘aan de bak’ moet. En volgens mij hoeft 
die zich tussen de lakens helemaal niet in te houden omdat sex ‘de sportieve 
prestatie schaadt’. Hupsakee, gewoon een tandje erbij. 
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Coppi en Bartali, rivaliteit tot in de eeuwigheid 
(Trompetter 14 mei 2010) 

 
De ene is al vijftig jaar dood, de andere exact tien. Maar voor de fans in het 
wielergekke Italië duurt de rivaliteit tussen Fausto Coppi en Gino Bartali voort 
tot in de eeuwigheid. Nog altijd raakt het land in twee kampen verdeeld als de 
discussies over de campionissimi en hun fabelachtige erelijst weer eens 
oplaaien. Juist in een periode als nú, waarin de Giro volop bezig is na een 
paar fantastische dagen in Nederland, liggen de namen Coppi en Bartali op 
miljoenen lippen. Je was en je blijft aanhanger van de een of van de andere, 
zo luidt in Italië de stelregel. Basta. 
 
Gino Bartali, een Toscaan, was al een crack met twee Giro-overwinningen en 
één Tourtriumf (1938) op zak toen zijn…. Ploegmakker Fausto Coppi in 1940 
doorbrak naar de top middels de eindzege in de al aangestipte Ronde van 
Italië. Het was het begin van een onvergetelijke tweestrijd die alleen door de 
oorlog op een lager pitje werd gezet, maar na de bevrijding oplaaide naar 
immense hoogte. Dat kwam niet alleen tot uiting in de grote wedstrijden 
waarin beide kemphanen ieder hun eigen fabrieksploeg aan de start stonden, 
maar ook in de Tour de France die toen nog met landenteams werd gereden. 
Het kostte de Italiaanse chef d’équipe altijd enorm veel overredingskracht om 
de tweestrijd binnen de perken te houden en in ieder geval de buitenlandse 
concurrentie niet in de kaart te spelen. Bartali won de Tour in 1948, tien jaar 
na zijn eerste triomf. Coppi sloeg in 1949 en ’52 toe, de tweede keer in de 
editie waarin hij op de Puy de Dôme het legendarisch geworden duel met de 
Limburgse debutant Jan Nolten in zijn voordeel besliste. 
 
Over de tweede eindzege van Bartali op de Franse wegen doet een heel 
apart verhaal de ronde. Italië stond in dat jaar, na een moordaanslag op de 
communistenleider Palmiro Togliatti, aan de rand van een burgeroorlog. De 
Italiaanse president Luigi Einaudi moet toen – volgens de overlevering – 
Bartali die in de Tour het klassement aanvoerde gesmeekt hebben om er 
toch vooral alles aan te doen zegevierend in Parijs te arriveren. Daarmee zou 
in Italië de problematiek naar de achtergrond verdrongen worden. Jawel, ook 
toen al waren politiek en sport niet van elkaar te scheiden. À propus, over 
scheiden gesproken. Fausto Coppi kwam in het katholieke Italië zwaar onder 
vuur te liggen toen hij zijn vrouw, met wie hij een dochter had, verliet voor de 
dame in het wit, zijn minnares met wie hij een zoon kreeg. De dame in wit 
was een doktersvrouw die haar man in de steek had gelaten voor Coppi. Na 
het door Fausto gewonnen wereldkampioenschap 1953 in Lugano stond zij – 
eigenlijk voor het eerst in het openbaar – naast de wielerheld. De 
buitenechtelijke bezigheden van Coppi hadden overigens zó veel deining 
veroorzaakt, dat zijn paspoort zelfs een tijdje werd ingetrokken. 
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Gino Bartali – die men ook wel de vrome noemde vanwege zijn intense 
belijdenis van het katholieke geloof – was tijdens die tumultueuze periode in 
de carrière van zijn rivaal zelf bezig aan de slotfase van zijn eigen loopbaan. 
Toen hij ook nog betrokken raakte bij een zwaar auto-ongeluk was het 
afscheid van de racefiets (in 1954) een feit. Zijn populariteit bleef groot. Geen 
wonder dat de reclamewereld hem bij alle mogelijke campagnes inzette. 
Bartali, intussen kettingroker geworden, kreeg rond de eeuwwisseling een 
herseninfarct. Hij stierf op 5 mei 2000, 85 jaar oud. Fausto Coppi had reeds 
op 2 januari 1960 – op 40-jarige leeftijd – al de eindstreep van het leven 
bereikt. Zijn dood was het gevolg van een soort malaria-aanval toen hij einde 
1959 met een aantal Franse renners een trip door het Afrikaanse Opper-
Volta maakte, het huidige Burkina Fasso. De mondiale sportwereld was in 
shock. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


