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Voor & slot woord redactie 
 
Beste lekke tubers, 
 
Voor uw ligt nu de eerste en enigste uitgave van ‘t Binnenblaad in 2011. 
Normaal staat de eerste uitgave van ‘t Binnenblaad voor april op de agenda. 
Helaas waren er in het begin van het seizoen nauwelijks ‘eigen’ artikelen 
aanwezig. We hebben dan ook besloten geen editie uit te brengen, daar 
‘t Binnenblad dan met hoofdzakelijk internet artikelen gevuld zou zijn, ook 
interessant maar we wilden hiervoor geen (druk) kosten maken. Door het 
ontbreken van de voorjaars uitgave dus ook geen voorwoord van de 
voorzitter, die hij wel geschreven had! Om dit gemis goed te maken is in deze 
editie het voorwoord als nog opgenomen. ‘Mosterd na de maaltijd’? Nee! We 
gebruiken de onderwerpen in het voorwoord als leidraad voor een 
nabeschouwing op het seizoen 2011. 
 
 
 
Seizoen opening met koffie en vlaai. 
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Voorwoord seizoen 2011 
Huub van Lankvelt 

 

 
 
Geachte leden; 
 
Het voorwoord voor de eerste editie van ’t Binnenblaad 2011 staat in het 
teken van de nieuwe tenues (en helmen) en de vele aanmeldingen oftewel 
versteking voor de Lekke Tube. 
Om met het laatste te beginnen: voor het D-Team hebben zich aangemeld 
Lei Hulsbosch, Jan Ververs, Thei Mestrom en voor het A-Team Jan Peeters 
(dec. 2010), Hub Dahmen (was reeds jaren lid), Peter Walraven en Hans van 
der Sluiszen. Allen van harte welkom. Hopelijk zullen jullie veel plezier aan 
het wielrennen en aan het team beleven en andersom de teamleden ook aan 
jullie. En uiteraard zullen de nieuwe leden binnenkort in ons clubtenue te 
bewonderen zijn. Verder mogen we Jos Demandt, spinning-instructeur bij 
sponsor Wiek Vaassen (Fit&Fysio), verwelkomen als 10-tjes lid. 
Tegenover deze aanmeldingen staan helaas echter ook twee afmeldingen, 
t.w. Roel Jansen (te sterk en te ambitieus voor onze club; hij gaat zich nu 
bezig houden met het echte werk) en sponsor/fietser Jos Ritzen. Voor Jos 
was een functie als bestuurslid bij de wielervereniging in Maasbracht statutair 
niet te combineren met een lidmaatschap bij de Lekke Tube. 
Daarnaast zullen Joop Mevissen en Chris Slabbers de overstap maken van 
het D-Team naar het A-Team. M.a.w: er zijn nogal wat wisselingen en 
aanvullingen binnen onze teams. 
 
Het nieuwe jaar staat ook in het teken van een bezoek aan sponsor  
Planeffect Systeemwanden (zie site www.planeffect.nl). Dit bedrijf is 
gevestigd in Geldermalsen en op Paaszaterdag 23 april gaan we de 
eigenaar, Herman van der Ziel, met een bezoek vereren. Aansluitend gaan 
we in deze omgeving een mooi tochtje maken. Deze rit geldt zowel voor het 
A-team als het D-team.  
Ik wil ‘sowieso’ bij deze reclame maken voor de verplaatsingstochten. De 
ervaring leert dat tijdens deze tochten altijd sprake is van een mooie mix van 
enerzijds sportiviteit en anderzijds leuke sociale contacten. Terrasje pikken is 
een vast en leuk ritueel tijdens deze tochten.  
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Het fietsprogramma is weer zoals gebruikelijk door Huub en Hennie in elkaar 
gezet. Het ziet er weer mooi uit en het beloven weer mooie tochten te 
worden. 
Ik wil wel nog even in herinnering brengen dat we tijdens de laatste 
jaarvergadering de afspraak hebben gemaakt dat onze tochten eindigen op 
de parkeerplaats bij sponsor René Broen.  
 
Dit seizoen staat tevens in het teken van de revalidatie van Huub Houben en 
Martien Slabbers. Gezamenlijk werken ze aan hun terugkeer en naar verluidt 
mogen we hun over een paar maanden weer in het peloton verwachten.  
 
Tot slot wil ik, ook namens de andere bestuursleden, jullie een veilig, mooi en 
aangenaam fietsjaar toewensen onder het motto ‘samen uit, samen thuis’. 
Laten we er samen iets moois van maken. 
 
 
 

 

 
 

Grotestraat 9 
6067 BP Linne 

Telefoon: 0475 461676 
Telefax: 0475 436039 

Email: info@zalencentrumdeharmonie.nl 
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Nabeschouwing op het seizoen 2011 
Redactie 

 
Zoals reeds voorgaand vermeld nemen we de onderwerpen in Huub zijn 
voorwoord als leidraad voor een nabeschouwing op het seizoen 2011.  
 
We mogen wel zeggen dat de nieuwe leden die we voor het begin van dit 
seizoen hebben mogen verwelkomen hun plaats hebben gevonden in de A of 
D ploeg. Met name Jan Peeters heeft ons positief verbaasd, natuurlijk als 
oude wieler rot kent hij de ‘klappen van de zweep’, met zijn conditie is niets 
mis. Dit liet hij ook weer eens blijken in de Zuid-Limburg tocht van zaterdag 3 
september j.l. Meer over Jan of enkele andere leden weten? Zie verder op in 
het blad onder  ‘Wie is ...?’. 
 
In de laatste editie 2010 van ‘t Binnenblaad staan de foto’s die genomen zijn 
tijdens ons bezoek aan de sponsors met uitzondering van onze sponsor  
Planeffect Systeemwanden. Dit bedrijf is gevestigd in Geldermalsen en we 
zijn Paaszaterdag 23 april, een mooie voorjaarsdag met een grote lekke tube 
delegatie op bezoek geweest in Geldermalsen, zie foto. 
 

 
 
Wij werden door vader en zoon van der Ziel hartelijk verwelkomd met koffie 
en cake. Na enkele welkoms en dankwoorden waarbij naast bloemen ook 
een ingelijst tenue aan de eigenaar overhandigd werd kregen we een 
rondleiding in het moderne en mooie pand. Na hartelijk afscheid genomen te 
hebben van onze sponsor begon het fiets gedeelte van die dag. Sjef de Bok, 
oorspronkelijk afkomstig uit deze streek, had een tocht uitgezet van ongeveer 
80 km. Het mooie weer de prachtige omgeving en pitoreske dorpjes droegen 
erbij toe dat het een onvergetelijke tocht werd, jammer dat we zover uit de 
buurt wonen. 
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De opkomst was goed bij de tochten die door Hennie en Huub H. zijn 
uitgezet, het mindere weer in juli en augustus.  
Gelukkig konden we in het begin van het seizoen Huub Houben en Martien 
Slabbers weer in het peloton verwelkomen terugkomend na een zware 
revalidatie. Beide hebben nog steeds last, naar hun eigen zeggen, en het zal 
nog enige tijd vergen of nooit helemaal meer worden zoals het voorheen was. 
Beide hebben weer de nodige tochten meegereden. Martien is weer ‘fysiek’ 
aanwezig in het peloton en heeft deel genomen aan de 5-landentocht. Huub 
heeft de Zuid-Limburg tocht uit gezet en meegereden. Na dit positieve nieuws 
helaas ook minder goed nieuws dit seizoen. Woensdagavond 20 juli werd de 
‘lange Leudal route’ gereden. Zoals gebruikelijk werd op lange rechte kanaal 
weg Nederweert-Eind richting Panheel de ‘gashendel open gedraaid. 
Het was die avond reeds bewolkt en regen werd voorspeld, echter we waren 
nog gespaard gebleven. In de buurt van Paneel was de weg nat en even na 
het opdraaien van het fietspad naast de sluis van Panheel gebeurde het! Een 
harde klap en vervolgens het geluid van piepende remmen. Har Senssen lag 
op de grond! Zoals iedereen in die situatie wilde hij gelijk opstaan, maar dat 
lukte niet! Voor ons een signaal dat het erger was dan op het eerste gezicht 
bleek. Volgens zeggen blijkt Har omgekeken te hebben of iedereen over 
gestoken was. Hierbij heeft hij met zijn voorwiel het achterwiel van zijn 
voorganger geraakt!  Har, gelukkig ben je weer thuis en aan het revalideren. 
We hadden je graag onder andere omstandigheden met je 65e verjaardag 
willen feliciteren! Maar wij hopen met jou dat je het seizoen 2012 weer van de 
partij bent. En of dit nog niet genoeg was, nog een valpartij met gevolgen! 
Enkele weken na Har zijn val bereikte ons het bericht dat José van Lankvelt, 
de vrouw van Huub, gevallen was tijdens het fietsen. Ook José beterschap 
toegewenst. Laten we hopen dat het hierbij blijft.  
 
 
 

 



't Binnenblaad, september 2011, nummer 1 pagina 6 

 

 
 
 
 

 
Naam: Jan Peeters 
Geboorteplaats: Bingelrade 
Leeftijd: 57 jaar 
Lengte: 182 cm 
Gewicht: te veel, 102 kg  
Schoenmaat: 44 
Burgerlijke staat: was weduwnaar, binnenkort samenwonend 
Opleiding: MBO 
Beroep: ICT Coördinator ROC Leeuwenborgh Opleidingen 
Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen: afvallen!! 
Opvoeding: normaal 
Ochtendhumeur: geen last van  
Vereniging: op dit moment alleen De Lekke Tube 
Wordt jouw sport serieus genomen?: dacht het wel…. 
Andere sporten: voetbal 
Leukste sport naast fietsen: voetbal 
Minst leuke sport: cricket 
Sportief hoogtepunt: winnen van mijn enige koers bij nieuwelingen 
Dieptepunt: niet echt 
Favoriete sporter: Jan Janssen 
Favoriete sportster: Leontien van Moorsel 
Sportieve concurrenten: == 
Beste sportjournalist:  Mart Smeets 
Slechtste sportjournalist: Sierd de Vos 
Doping: Beste zou zijn om dit in beperkte mate te legaliseren 
Hobby's: Vakantie 
Huisdieren: geen 
Lievelingsgerecht: Pasta 
Drank: == 
Kleur: blauw 
Tv-programma: DWDD 
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Radio: Met het oog op morgen, Langs de Lijn 
Lievelingsmuziek: Duits- Nederlandstalig, TOP40 
Laatst gekochte CD: James  Blunt 
Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: geen enkele 
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: voor vakantie 
Favoriete films: The green mile 
Favoriete acteur: Tom Hanks, Mat Daemon 
Favoriete actrice: Meryll Streep 
Vakantieland: Australië, Nieuw Zeeland 
Romantisch: mwah… 
Beste karaktereigenschap: Vasthoudend 
Slechtste karaktereigenschap: Niet tegen verlies kunnen 
Bang voor: == 
Ligt wakker van: == 
Droomt vaak van: slaap erg goed en vast 
Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: politieke polarisaties 
Maakt zich ontzettend kwaad over: verloedering in samenleving 
Hekel aan: bergop fietsen 
Heeft respect voor: sportmensen met een uitzonderlijke wil en karakter 
Wie kan je niet uitstaan: jeugdigen die hun leven “vergooien” 
Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen: == 
Welke zeker niet: == 
Grootste fout in mijn leven: heb teveel fouten gemaakt om een grootste 
fout te hebben…. 
Ooit een prijs gewonnen: nee 
Kunst: nou nee 
Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij: 
== 
Wereldnieuws: ramp in Japan natuurlijk 
Tijdschriften: Voetbal International, Wielerrevue, Psychologie, Happinez 
Laatst gelezen boek: John Grisham 
Welk boek las je in een ruk uit: Stieg Larsson Trilogie 
Moet heel erg lachen om:  
Politiek: Rechts midden 
Milieubewust: mag beter 
Je bent een dag de baas van Nederland; wat zou je als eerste 
veranderen?: 5 daagse werkweek 
Ik heb me voorgenomen om: proberen af te vallen 
Haalt neus op voor: == 
Soms denk ik: gezond zijn en blijven is het allerbelangrijkste 
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La Marmotte 2011 
Harry Cuijpers 

 

      
 
Woensdag 29 juni 2011 
Vandaag vertrekken wij naar Frankrijk voor deelname aan de cyclosportief La 
Marmotte 2011. Deze tocht wordt jaarlijks in het eerste weekend van juli 
georganiseerd. Gedurende deze schitterende tocht bedwingen de 
deelnemers de col du Glandon, col du Telegraphe, col du Galibier en wordt 
er gefinisht op Alpe d'Huez. Gedurende deze 174 kilometer lange tocht 
worden bijna 5000 hoogtemeters overwonnen. 
Deelnemers (zie foto) van links naar rechts zijn Bob Duijs, Jean van Pol , 
Frank Thoolen en ondergetekende. 
 

 
 
Na een voorspoedige reis van circa tien uur bereiken we ons hotel Auberge 
La Cure te Oz en Oisains Village. Hier worden we hartelijk welkom geheten 
door Patty en Serge. Een Nederlands stel dat gezamenlijk deze knusse 
auberge runt. Frank Thoolen heeft ons dit adres aanbevolen. Hij heeft hier 
vorig jaar ook enkele nachten vertoefd. Het eten dat geserveerd wordt schijnt 
erg culinair te zijn en afgestemd op fietsers. Na een welkoms drankje te 
hebben genuttigd brengen we de bagage naar de kamers en parkeren we 
onze fietsen netjes in de fietskelder. 
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Vervolgens wordt een heerlijke avondmaaltijd geserveerd die mijn 
verwachtingen overtreft. 

 
www.auberge-la-cure-com  
 
Donderdag besluiten we een kort trainingsritje te maken. We dalen eerst af 
en rijden richting Bourg d’Oisans. Ik wil graag weten hoe lang het duurt om 
met de fiets van het hotel naar de startplaats te komen. Dit is voor zaterdag 
natuurlijk bepalend voor het zetten van de wekker. 
We zijn er in minder dan een half uur. Dat betekend voor zaterdag dus om 
05.15 uur opstaan. 
Het is er erg druk in het centrum met allemaal wielerfanaten. Op een terras 
genieten we van een kop café au lait en de relaxte sfeer die er hangt. 
De fietswinkels doen goede zaken. Energievoeding, buiten en binnenbanden, 
kleding en andere accessoires vliegen over de toonbank. Na een poos 
besluiten we om terug te rijden richting ons hotel te Oz en Oisans.  
 

 
 
Dit is een wintersportplaats met aan de voet van de klim het dorp Village en 
op de top het station waar de skiliften s’winters menig wintersporter 
vervoeren. Ik besluit om de klim van circa 8 km naar het station te rijden. 
Halverwege de klim hoor ik “hey Harry”. Ik zie Cor van Montfort in een flits 
dalen gevolgd door Luc Engelen. Cor gaat vandaag als training de col de la 
Croix de Fer beklimmen. 
Boven aangekomen bij het station geniet ik even van het uitzicht om 
vervolgens terug richting het hotel te gaan. Vanmiddag gaan we namelijk met 
de auto naar de Alpe d’Huez om onze startnummers op te halen.  
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Bovenop de top is er wederom net als vorig jaar een markt met alles wat een 
wielerliefhebber nodig heeft. Kleding, voeding, accessoires en zelfs complete 
fietsen. Op aanraden van mijn kamergenoot besluit ik nog wat zoetigheden 
(makkelijk te verteren zachte snoepjes) van powerbar te kopen voor de 
laatste col op zaterdag en een paar nieuwe bidons.  

 
 

De avond wordt gezellig ingevuld met bier, wijn en sterke verhalen op het 
pittoreske buitenterras. Nu we hier zo zitten en het langzaam donker begint te 
worden realiseer ik mij dat dit eigenlijk een prachtige locatie is voor de 
avondetappe van Mart Smeets. Nadat Patty de volgende bestelling komt 
noteren, vertel ik haar over de ideale locatie voor een avondetappe. 
Het blijft even stil !............en vervolgens loopt ze weg. Ik vraag de anderen 
wat ik verkeerd hebt gezegd. Na een tijdje komt ze terug met Serge, wat 
blijkt!! De NOS is langs geweest en op vrijdag 22 juli a.s. na de koninginnenrit 
in de Alpen met finish op de Alpe d’Huez wordt de avondetappe opgenomen 
bij Auberge La Cure. Patty en Serge verzoeken ons met klem om dit geheim 
te houden, daar anders het hele dorp uitloopt om bij de opnames aanwezig te 
zijn. Achteraf eigenlijk niet zo’n probleem aangezien het dorp maar 90 
inwoners telt. 
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Vrijdag Na een stevig ontbijt besluiten we wederom om even de beentjes los 
te fietsen en een bakkie te doen. Vervolgens krijgen de fietsen nog een kleine 
onderhoudsbeurt voor de dag van morgen.De banden worden nog even 
vervangen, remblokken vernieuwd, juiste bandspanning van 8 bar en de 
ketting voorzien van een nieuw laagje smeervloeistof. De rest van de dag zal 
verder in het teken staan van zoveel mogelijk rusten. 
 
Zaterdag 2 juli de grote dag. 
Om 05.15 uur opstaan en gereedmaken. Na een gedegen voorbereiding (zie 
schema) van de laatste drie maanden met de nodige toertochten in de benen 
zou het vandaag moeten lukken om voor zilver te rijden. 
 
Hel van het Mergelland  100 km 
Eifel rondrit rondom de Rursee 110 km 
Rekem-Francorchamp-Rekem 185 km 
Omloop Math Salden  160 km 
Grensland klassieker   240 km 
Steven Rooks classic  170 km 
Tilf – Bastonge - Tilf  150 km 
Limburgs mooiste    150 km 
Na het ontbijt zitten we om 06.15 uur op de fiets richting de start. 
Het is behoorlijk fris die ochtend. Toch besluit ik om alleen maar 
mouwstukken aan te trekken. Hoe meer kleding je aantrekt, hoe meer ballast 
je straks tijdens de klimmen meedraagt. 
Van vorig jaar kan ik me nog herinneren dat tijdens de eerste kilometers van 
de Glandon je het snel warm krijgt. Na een half uur fietsen, bereiken we de 
startopstelling. Dit jaar mag ik in het tweede vak starten. Starttijdstip 7.30 uur. 
Nu is het nog wachten tot het startschot. Rondom ons heen is het een massa 
van fietsers. Voor de meeste is het nog snel ontbijten naast de fiets alvorens 
van start te gaan. In de verte zien we dat er beweging komt in startvak 1. 
Hierdoor komt na een poosje ons startvak ook langzaam in beweging. 
Stapvoets schuifelen we naar voren naar de startlocatie in het centrum van 
Bourg d’osains. Deze wordt dit jaar muzikaal opgeluisterd door een Spaanse 
groep muzikanten. Omstreeks de klok van 7.30 uur worden ook wij 
losgelaten. We zijn weg !!!!!! voor een lange hopelijk mooie dag. De eerste 
kilometers zijn vlak over een brede provinciale weg, die voor alle overig 
verkeer deze morgen is afgesloten. Met een razend tempo en vaak vijf man 
breed vormt zich een lang lint van fietsers richting het stuwmeer. Hier volgt 
een kleine helling, die met gemak door iedereen wordt beklommen. 
Vervolgens gaat het via een grote doorgaande weg richting onze eerste 
echte beproeving van vandaag. 
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De Col du Glandon. Altitude van 1924 m. Afstand 24 km. Gemiddeld 
stijgingspercentage van 4,8%.  

 

 
 
Aan de voet van de Glandon probeer ik meteen mijn ritme te vinden. Als 
doelstelling heb ik me dit jaar voorgenomen om voor zilver te rijden. Dat 
betekend dat ik in totaal +/-11.00 uur onderweg mag zijn (inclusief pauzes). 
Aangezien de organisatie net als vorig jaar de afdaling van de Col du 
Glandon heeft geneutraliseerd wegens de vele ongevallen die er elk jaar 
plaats vinden ziet het tijdsschema er als volgt uit. 
   

         

Leeftijd 
Dames 
18 /m 

34 

Dames 
 35 t/m 

49 

Dames
50+ 

Heren 
18 t/m 

29 

Heren
30 t/m 

39 

Heren
40 t/m 

49 

Heren 
50 t/m 

59 

Heren 
60+ 

Goud 09:27 09:41 09:56 07:53 08:13 08:39 09:00 09:27 
Zilver 11:16 11:33 11:51 09:23 09:47 10:18 10:44 11:16 

 
Bij aankomst op de top van de Glandon wordt je tijd stilgezet. Dit betekend 
dat je rustig en veilig de gevaarlijke afdaling van de Glandon kunt nemen 
zonder onnodige risico’s te nemen. In het dal wordt vervolgens je tijd weer 
hervat. De organisatie rekent iedereen 36 minuten om te dalen. 
 
Bob is na de eerste bocht al uit ons zicht verdwenen. Hij heeft tenslotte als 
doel gesteld om vandaag goud te halen. Samen met Frank en Jean klim ik 
het eerste stuk van de Glandon. De kunst is om het juiste ritme te vinden en 
je ademhaling te kunnen controleren. Jean geeft aan even een plasje te 
plegen, en laat weten ons voor de top wel weer te hebben ingehaald. 
Voor mij rijdt een opvallende deelnemer met knalwitte beenstukken, blauwe 
trui en oranje helm. Dat moet een Nederlander zijn denk ik bij mezelf.  
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Ik fiets naast hem, kijk hem aan en fiets tenslotte verder. Na een poosje haalt 
hij mij weer in en herhaald onze non-verbale communicatie zich weer. 
 
Ondertussen zijn we in het eerste dorpje op weg naar de top van de Glandon 
aangekomen. Hier volgt  een afdaling in de klim gevolgd door het steilste stuk 
klimmen (van circa 100 mtr. a la Keuteberg) voor vandaag. Het stuk is zo stijl 
dat je in de afdaling al klein moet schakelen. 
In het begin van de klim moeten dan ook veel fietsers van de pedalen omdat 
ze te laat zijn met schakelen. Rondom me heen hoor ik krakende kettingen 
gepaard met getier en gevloek. 
 
Inmiddels ben ik Frank voorbij geklommen en zit hij ongeveer 200 meter 
achter me. Rustig aan denk ik bij mezelf. In deze editie speelt het weer mee. 
Het is ideaal fietsweer met 22 graden. Opeens  fiets ik weer naast een paar 
witte beenstukken met oranje helm. Dit ziet er echt niet uit denk ik hardop. 
We kijken elkaar weer aan en ipv te knikken zeg ik hallo. Mijn vermoeden 
wordt bevestigd een Hollander. We raken in gesprek en fietsen een stuk 
samen omhoog. Tot slot krijg ik als advies nog een tip mee, sparen – sparen 
en nog eens sparen voor de laatste klim de Alpe d’Huez.  
Op twee kilometer voor de top haalt Frank me weer bij. Bovenop 
aangekomen is het erg druk. De meeste deelnemers nemen hier de tijd voor 
het bijtanken van water. Aangezien ik nog anderhalve bidon gevuld heb 
besluit ik na het eten van een Isostar reep meteen door te rijden en te 
beginnen aan de spectaculaire gevaarlijke afdaling. 
Samen met Frank daal ik af. Opvallend is dat ik dit jaar minder renners langs 
de weg zie staan met lekke banden dan vorig jaar. Het heeft dus wel degelijk 
met de temperatuur te maken in combinatie met volledige carbon wielen. 
Opeens is het voor mij echter weer raak, met een knal springt de achtervelg 
van mijn voorganger kapot van het remmen. En jawel hoor volledige 
carbonwielen. Naarmate we verder dalen zien we toch weer rechts van de 
weg de nodige renners in de berm liggen. Na een valpartij. Het linke aan de 
deze afdaling is dat de weg vrij smal en onoverzichtelijk is met omhoog 
rijdend autoverkeer. Voor elke bocht hoor je toeterende auto’s met lijkwit 
uitziende bestuurders. Niet zo gek als je ziet hoe hard we hier omlaag rijden. 
Nee, vandaag hier met de auto omhoog rijden is geen goed idee, en zou door 
de organisatie voorkomen moeten worden. 
We hebben er goed de vaart in en dalen met snelheden van circa 70 km per 
uur in minder dan een half uur. In het dal rijden we weer over de rubbermat 
van de tijdwaarneming. Een teken dat we weer tegen de klok racen. Nu volgt 
een lang stuk glooiend parcours over een drukke weg. Hier is het opletten dat 
je niet alleen komt te zitten. Het waait behoorlijk in het dal en voor je het weet 
rijdt je hier in het rood op weg naar de volgende col genaamd de col du 
Telegraphe. Net voor de Telegraphe is er langs de weg nog een kleine 
revatilering.  
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We besluiten om hier water bij te vullen. Aan de voet van de klim moet ik 
Frank laten gaan. Zijn tempo ligt net iets te hoog voor me.  
Het is tegen elf en de temperatuur begint hier aardig op te lopen, maar nog 
steeds goed te doen ten opzichte van vorig jaar toen het op deze plek 35 
graden was. Van Jean die we op de Glandon hebben achtergelaten is geen 
spoor te bekennen. Vanaf nu is het dus ieder voor zich.  
 

 
 
Vanaf de voet van de Telegraphe tot de top van de Galibier is het precies 34 
km. M.a.w. 30 km klimmen. Ik probeer er zo weinig mogelijk aan te denken 
en concentreer me op mijn ritme en ademhaling. Om circa 12.15 uur ben ik 
boven op de Telegraphe en daal meteen af naar Valloire. 
Dit is een soort Valkenburg tussen de Telegraphe en de Galibier. Ik besluit 
om hier 10 minuten pauze te nemen en een blikje cola te drinken.Op een 
terrasje langs de route neem ik even mijn rust en eet ik op mijn gemak de 
nodige krentenbollen met energierepen. Vervolgens vervolg ik mijn route  
vanuit Valloire richting de voet van de Galibier. Het eerste stuk is lastig en 
loopt voor geen meter. Hier heeft de organisatie van La Marmotte ook zijn 
grootste revatilering opgesteld. Ik besluit nog snel een paar stukjes 
sinaasappel en banaan te nemen. Nou weet ik weer wat afzien is op deze col 
van de HC buiten categorie. Halverwege de klim willen mijn benen nog wel, 
maar ontbreekt het mij aan mentaliteit. 
Ik besluit om even de spanning van de spieren te halen door het contact met 
de pedalen te verbreken en langs de weg te gaan staan om wat energie bij te 
tanken in de vorm van een mueslireep. Opeens zie ik Jean van Pol langs 
komen. Hij laat nog even weten dat het goed gaat en vervolgd zijn weg. Er 
stopt een Engelsman naast me en vraagt of ik een energiegel voor hem over 
heb. Meteen grijp ik blindelings in een van mijn achterzakjes en geef hem 
een tube en een zakje gel.  
Hij bedankt mij hartelijk, waardoor ik mijn weg naar de top weer vervolg.  
Nog even ploeteren denk ik bij mezelf en dan volgt mijn terrein namelijk een 
afdaling van ruim 47 km naar de voet van de Alpe d’Huez. 
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In de verte zie ik Jean weer rijden, en rijdt er soepel naar toe.” Hoe gaat ie?” 
vraag ik. Maar voordat ik een reactie terug ontvang zie ik dat er niet veel sap 
meer in zit en dus laat ik hem wederom achter me. Op de top van de Galibier 
(altitude 2645 m) aangekomen geniet ik kort van het weidse uitzicht.  
Het Franse leger is hier vertegenwoordigd d.m.v. een ingerichte 
verzorgingspost.  
 

 
 
Het valt me op dat op de top en het eerste steile stuk van de afdaling is 
voorzien van een compleet nieuw stuk asfalt. Dit heeft natuurlijk met de Tour 
de France te maken (100 jaar Galibier ) met twee etappes waarin de Galibier 
is opgenomen. Inmiddels heb ik de daling ingezet en dender naar beneden.  
Halverwege sluit ik me aan bij een groepje Spanjaarden die ongeveer met 
hetzelfde tempo dalen. Het gaat kop over kop. De eerste tunnels dienen zich 
aan waarvan de eerste het langste en dus donkerste is. Het is net alsof je in 
een zwart gat duikt. Ik schuif mijn zonnebril omlaag zodat ik net over de rand 
kan kijken om zo toch nog iets te kunnen zien. Het groepje Spanjaarden is 
echter van deze tactiek niet op de hoogte en schrikt zo van het binnenrijden 
van de tunnel dat ze vol in de remmen grijpen van schrik. Geschrokken roep 
ik “Put your sunglasses down.”. Dit maakt echter weinig indruk en besluit om 
alleen verder te rijden. Met nog circa 10 km te gaan tot de voet van de Alpe 
d’Huez is het tijd om nog iets te eten. Ik besluit om mijn eerste energiegel van 
deze dag te drinken. Ondertussen rij ik met een nieuw groepje op de brede 
provinciale weg richting Bourg d’Oisans. Bij de rotonde draai ik rechts af 
richting de voet van de Alpe d’Huez. De laatste 13 km klimmen van deze 
dag.Het eerste stuk van 3 km is ook meteen het steilste stuk. 
Ik probeer meteen mijn ritme te vinden, maar na 47 km dalen en de grote 
plaat te hebben gedraaid valt dit niet mee. In bocht zeven komt Bob Duijs mij 
tegemoet en vraag hem snel of hij het goud heeft gehaald. Teleurgesteld 
schud hij zijn hoofd en daalt verder naar beneden. 
Later die avond bij terugkomst in het hotel hoor ik zijn verhaal. Bob had de 
vrijdagavond voor de Marmotte al last van buikgriep en diarree. Zaterdag 
toch gewoon gestart met als doelstelling om goud te halen . 
De eerste twee cols had hij zonder problemen beklommen en lag op schema 
voor goud, echter op de Galibier ging het mis en moest van de fiets.  
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Kwakkelend tot de top van de Galibier waren zijn kansen om goud te behalen 
verkeken. Om toch te finishen is hij doorgereden, echter halverwege de Alpe 
met het zicht op de top ging het weer mis tot en met braken toe en heeft hem 
doen besluiten om de strijd te staken. Op dat moment kwam ik hem tegen. 
Met de eerste huizen op de alpe in zicht maak ik nog een korte waterstop. Ik 
lig tenslotte nog ruim op schema voor het zilver.  
De laatste kilometers klim ik rustig verder en passeer na tien en een half uur 
koers om 18.00 uur de finish.  
Bij de finish zie ik Frank staan en loop naar hem toe. Hij is zes minuten 
eerder over de streep gekomen. Na het uitprinten van het certificaat is het 
een feit. “Zilver”. De hele voorbereiding dus niets voor niets.  
Als na een uur Jean nog steeds niet gefinisht is besluit Frank en ik terug te 
keren naar het hotel. Onderweg komen we nog een paar bekenden tegen 
van Gaef Gaas uit Koningsbosch die nog aan de laatste klim bezig zijn. Na 
uiteindelijk 220 km op de teller te hebben staan arriveren we bij ons hotel. 
Bob zit inmiddels al weer fris gedoucht aan de thee op het terras. We 
evalueren uitvoering de dag van vandaag met doorkomsttijden etc. En na een 
poos verschijnt ook Jean bij het hotel. Voor de rest van de avond staat er 
weer een heerlijk diner op tafel. Moe maar voldaan sluit ik deze dag af. 
 
Zondag 3 juli staat in het teken van de terugreis.  
Onderweg wordt er alweer voorzichtig gesproken over een mogelijk vervolg 
in 2012. 
Wie weet!  
 

 
 
 
www.sportcommunication.com  : officiële site la marmotte met uitslagen 
www.alpedhuezfietsreizen.nl : fietsreizen en inschrijving la marmotte 
www.auberge-la-cure.com : hotel te Oz en Osains Village  
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Naam: Lei Hulsbosch 
Geboorteplaats: Linne 
Leeftijd: 61 
Lengte: 158 cm 
Gewicht: 72 kg 
Schoenmaat: 42 
Burgerlijke staat: Getrouwd  
Opleiding: HBO informatica 
Beroep: Planning & control ICT 
Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen: 10 tot 20 cm groter 
Opvoeding: Vrij 
Ochtendhumeur: Nee 
Vereniging: De LekkeTube 
Wordt jouw sport serieus genomen?: Ja 
Andere sporten: Nee, op dit moment 
Leukste sport naast fietsen: Voetbal, tennis 
Minst leuke sport: Basketbal, honkbal 
Sportief hoogtepunt: NCRV Zeskamp in Italië  
Dieptepunt: Knieblessure voetbal  
Favoriete sporter: Dennis Bergkamp 
Favoriete sportster: Kim Clijsters 
Sportieve concurrenten: Geen 
Beste sportjournalist: Geen uitgesproken voorkeur  
Slechtste sportjournalist: Mart Smeets 
Doping: Is niet sportief 
Hobby's: Natuur en fotograferen 
Huisdieren: Geen 
Lievelingsgerecht: Bruine bonen  
Drank: Bier 
Kleur: Groen 
Tv-programma: Sport en VI  
Radio: Geen voorkeur 
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Lievelingsmuziek: Muziek jaren 70 
Laatst gekochte CD: Nooit 
Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: Nee  
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: Lekker laten 
doorslapen  
Favoriete films: Natuurfilms 
Favoriete acteur: Geen voorkeur 
Favoriete actrice: Angelina Jolie 
Vakantieland: Griekenland 
Romantisch: Soms 
Beste karaktereigenschap: Wil dingen goed doen 
Slechtste karaktereigenschap: Te fel in reacties 
Bang voor: Niets bepalend 
Ligt wakker van: De toekomst 
Droomt vaak van: Alles door elkaar 
Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: Zoveelste reorganisatie 
Maakt zich ontzettend kwaad over: Onrecht 
Hekel aan: Niemand 
Heeft respect voor: Iedereen 
Wie kan je niet uitstaan: Bestuurders 
Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen: Finale 
tegen Armada uit Grevenbicht 
Welke zeker niet: Kan niet direct zeggen 
Grootste fout in mijn leven: Wat zijn fouten? 
Ooit een prijs gewonnen: Nee 
Kunst: Geen aanleg voor 
Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij: 
Coalitievorming in de provincie 
Wereldnieuws: Libië 
Tijdschriften: Limburger 
Laatst gelezen boek: Geen 
Welk boek las je in een ruk uit: Geen 
Moet heel erg lachen om: Voetbal international 
Politiek: Niet in geïnteresseerd, wel mee te maken 
Milieubewust: Ja 
Je bent een dag de baas van Nederland; wat zou je als eerste 
veranderen?: Meer geld en banen voor de zorg en de natuur 
Ik heb me voorgenomen om: Rustig door te leven 
Haalt neus op voor: Tomaten en kaas 
Soms denk ik: Waar zijn wij in godsnaam mee bezig 
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5-Landen tocht 2011 info 
Redactie 

 
Vooraf gaande aan het verslag over de 5 landen tocht 2011 enige algemene 
informatie: 
 
Oorspronkelijk zouden we met 12 personen gaan. Helaas moest op het 
laatste moment iemand om persoonlijke reden toch nog afzeggen zodat 
uiteindelijk 11 personen deelnamen, t.w. 10 fietsers en 1 begeleider (Piet 
Roumen uit Herkenbosch).  
 
Deze tocht is een 4-daagse tocht door 5 landen t.w. Nederland, België, 
Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. 
 
De tocht was van do 30 juni t/m zo 3 juli 2011. 
 
Eerste dag: 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 m. 
 
Tweede dag: 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. 
 
Derde dag: Op 2 juli gaat de tocht door de Eifel naar Heimbach. 
 
Alle drie de tochten hebben een afstand van ca 150 km. 
 
Vierde tocht: De tocht van zondag 3 juli ging van Heimbach naar huis en is ca 
100 km, zodat wij om ca 13.00 uur thuis waren. 
 
Vermeldingswaardig is tevens dat we geen enkele lekke band hebben gehad! 
 

 
Hansen Dranken 

www.hansendranken.nl 
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5-Landen tocht 2011 een verslag. 
Jack Theunissen en Tom van Heel 

 
Donderdag 30 juni 2011 was het zover. We konden beginnen aan de tocht 
die ons in 4 dagen door welgeteld 5 landen zou voeren. Vóór 8.00 uur die 
dag zouden we de bagage bij de captain in de Groenstraat moeten 
deponeren zodat we verzekerd waren van transport tijdens de tocht. De 
organisatie had dit keer gekozen voor een soort all-inclusive arrangement 
waarbij je voor één totaalprijs alles tot je beschikking had, van bagagevervoer 
en overnachtingen tot diners, lunches, hapjes en drankjes op terrasjes, 
gebruik van de fietspomp, entertainment enz. En ongelooflijk, achteraf bleek 
het totaalbedrag voor dit arrangement tot bijna op de euro nauwkeurig te 
kloppen. Compliment maar weer voor onze organisatie die dus ook vanuit 
financieel perspectief staat als een huis. 
 
Alhoewel de organisatie in verband met de beperkte laadcapaciteit had 
aangegeven de bagage niet té uitgebreid te maken, konden enkele het toch 
niet nalaten om met een (te) ruime outfit aan de start te verschijnen. Een 
voorbeeld: een degelijke schalenkoffer (geleend van de dochter), royale 
weekend-tas, kleiner tasje voor onderweg, kistje met materiaal incl. diverse 
oliën en vetten, fietspomp (die later ook nog eens bleek te haperen). Raden: 
wie was dit? Gelukkig hadden anderen zich weer beperkt in de 
bagageomvang, zodat het geheel toch keurig in onze aanhanger met deksel 
kon.  
 
De begeleidersauto met aanhanger werd bestuurd door een vroegere collega 
van de captain. Hij was bekend met de omgeving en is zelf ook een fietser 
geweest en dat bood zeker voordelen omdat hij de kneepjes van het 
wielrennersvak kent.  
 
Na het inchecken verplaatsten we ons naar het clublokaal De Harmoniezaal 
waar onze begeleider enkele groepskiekjes maakte. Toen zetten we 
langzaam koers richting zuidwaarts, 10 fietsers en 1 begeleider. Het bleef 
droog, zoals alle dagen, met een bleek zonnetje maar met gunstige wind uit 
het noorden. 
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Na ongeveer anderhalf uur fietsen kropen we via de Sibbergrubbe 
Valkenburg uit om even later via De Planck op het Belgische te belanden. We 
passeerden Henri Chapelle en Jalhay, Limbourg lieten we rechts liggen. We 
fietsten door de Hoge Venen en stopten tegen ’n uur of een bovenop La 
Baraque Michel bij een café. Omdat de zon goed was doorgekomen konden 
we op het terras vertoeven en lieten we ons de koffie, cola, soep of een 
broodje goed smaken. Baraque Michel is zoals bekend het hoogste punt van 
België en met 674 meter tevens het toppunt van onze tocht. Tussendoor 
hadden we nog een “verplichte” tussenstop voor koffie want onze aller 
penningmeester was vandaag jarig en daarop werd uiteraard getrakteerd. 
Fietsen op je verjaardag dus! 
 
Daarna koersten we door het glooiende landschap richting Luxemburg om uit 
te komen in Fischbach in hotel-restaurant Reiff. Een prima hotel dat net, 
vanwege onze komst natuurlijk, opnieuw in de verf werd gezet.  
Hier konden we onze karretjes stallen in de “Bedeckte Garage für Motor- und 
Fahrräder”. We klokten 165 km op onze tellertjes en conditioneel  gezien was 
er nog bij niemand iets aan de hand. 
 
Na een entreedrankje en een lekkeren douche deden we ons vanuit het 
restaurant met panorama-uitzicht over de Ardennen tegoed aan een stevig 
maal waarbij een flinke parelhoen het hoofdbestanddeel was. Wat dat betreft 
liegt het visitekaartje niet: “Das Gasthaus-Restaurant Reiff” herrlich gelegen 
mitten im Herzen der Luxemburger Ardennen, ist ein besonderes gast-
freundlicher Familienbetrieb, der seinen Pforten im Jahre 1923 eröffnet hat. 
Vom Restaurant aus geniessen sie eine grossartige Sicht auf eine 
atembenemend schöne Landschafft. Die Kűche ist überaus renommiert, und 
dort werden Ihnen traditionelle Luxemburger gerichte aufgetischt” (o.a. 
parelhoen dus). 

 
 

Nadat we onze digitale verplichtingen hadden nagekomen (sms’jes, e-mails, 
belletjes) zakten we nog even door in de hotelbar. Maar de meesten wilden 
zich vertikaal gaan voorbereiden op de dagen die nog komen zouden en dus 
ging het kaarsje uit. 
Na het ontbijt de volgende ochtend zaten we weer vrij snel op onze fietsen 
die, mede dankzij de droge wegen geen aanvullend onderhoud nodig 
hadden.  
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Uiteraard moesten de benen en bij sommigen ook het hoofd weer in het 
goede ritme komen maar desondanks schoten we aardig door het landschap 
heen. Een gemoedelijk landschap met sappige groene bergweiden waarin 
het vee nog als een familie bij elkaar lag. Kleine rustige dorpjes met 
voornamelijk boeren als hoofdbewoners en voor een kopje koffie moesten we 
vaak ver zoeken in deze contreien. Maar het goedje schijnt zo verslavend te 
werken dat onderweg door sommigen regelmatig gesmeekt werd om “koffie 
!!”  waarop onze ploegleider of begeleider meestal naarstig naar het 
kalmeringsmiddel op zoek ging. 
 

 
 

Sowieso was het voor de organisatie soms een beetje puzzelen om op de 
juiste route te blijven en maar wat vaak moest de captain weer zijn 
halsbuideltje los maken om de routepapiertjes te bestuderen en eventueel 
met de volgauto te bellen hoe het nou ook alweer zat. Maar meestal zaten we 
snel weer op het juiste spoor zodat een Garmin nog niet direct nodig lijkt. 
 
Tussen de middag deden we ditmaal een pizzabakker aan die heerlijke 
pizza’s en pasta in huis had. Hierop konden we het middagdeel weer aan 
alhoewel één collega daarbij nog een “kattenvlam” nodig had om zijn rug in 
een goede fietspositie te houden. 
 
Die dag passeerden enkele malen de grenzen tussen Luxemburg, Frankrijk 
en Duitsland met als “hoogtepunt” het dorpje Schengen aan de 
“Dreiländereck” bij de Moesel. Uiteraard stonden we even stil bij het 
betreffende monument aan de rivier en legde onze hoffotograaf alles ten 
bewijze vast. Alhoewel Schengen toch wel redelijke voorzieningen had 
scheurde onze ploegleider alweer verder want pauze stond nog niet in zijn 
programma. Vervolgens hadden we nog enkele lange, net iets meer als vals 
plat klimmen voordat we bij 120 km op het terras van Landgasthaus 
Birkenhof ploften. Maar we waren er nog niet, er wachtte ons nog een dikke 
25 km over het fietspad langs de Moesel en we genoten, weliswaar met een 
flink vaartje, van het glooiende Riesslinglandschap.  
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Uiteindelijk belandden we na 145 km in het Eifeldorpje Nittel bij hotel Dostert-
Schmitt aan de Kirchenweg waar we na een douche van het avondeten 
genoten. De inhaberin van het hotel kwam oorspronkelijk uit Posterholt dus 
dat schiep meteen al een band. Uiteraard brachten we de avond weer 
gezellig door aan onze Stammtisch met gerstenat en druivensap. 
 

 
 

Nittel heeft mooie pastelkleurige huizen en ligt prachtig aan de Moesel met 
overal er omheen glooiend mooi groene druivengaarden.  
 
De volgende dag werd er lekker ontbeten en daarna werd uitvoerig 
stilgestaan bij het prepareren van de fietsen. Want het zou vandaag een 
pittige tocht worden, onze Koninginnerit zogezegd. De bandjes werden lekker 
gepompt maar door ondeskundig gebruik raakte één van de fietspompen 
defect (volgens mij lag het aan de kwaliteit van het materiaal haha) en de 
reparatie hiervan hield de gemoederen wel even bezig. Uiteindelijk “gings 
loss” en koersten we met enig oponthoud weer uit het dal de hoogte in. Die 
dag werd het flink klimmen geblazen en bereikten we hoogten van rond de 
650 m. Alhoewel het weer droog was was er op die hoogte wel een koude 
wind en bleef de thermometer rond 14 graden hangen.  
Plaatsjes als Osweiler en Bollendorf deden we aan om uiteindelijk, samen 
met de motorclub van Meerssen, de lunch te genieten bij een…….Italiaan. 
Aan de Hauptstrasse in Waxweiler deden we ons bij inhaber Pandozzi 
tegoed aan lekkere pizza en pasta om daarna weer verder te kunnen. Pas 
rond half zeven die avond parkeerden we onze karretjes in de feestzaal van 
Hotel-restaurant Ritterstuben te Heimbach. We klokten wederom de 
respectabele afstand van 165 km.  
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In het restaurant van de sfeervolle Ritterstuben lieten we ons verwennen door 
enerzijds de lekkere maaltijd (de laatste en de smaakvolste) en anderzijds de 
bijzonder fraaie aanblik van de bediening. Hierdoor had iedereen het goed 
naar z’n zin!  
 

 
 

 
Als toetje genoten de meesten van ons nog van een “Heisse Liebe”, 
geserveerd door Linda, maar anderen deden het met een kopje koffie. We 
sloten de avond dit keer wederom af met een drankje in het café maar 
amuseerden ons dit keer bijzonder met onze glimmende digitale apparatuur. 
 

 
 

Iedereen was weer permanent “on line” en door de aanwezigheid van wifi 
rolden we over de hele wereld. Volgend jaar neem ik de Play Station mee!  
Niet te vergeten dat we tussendoor wel nog tijd besteedden aan het 
bedanken van de altijd vriendelijke Piet (en nu hou ik me even niet aan het 
geen-namen-noemen-protocol) die ons op een perfecte wijze deed coachen, 
de wegwijzen, eten en drinken verzorgde, de banden pompte, adviezen gaf 
enz.   
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En uiteraard bedankten we ook de organisator van onze tocht die weer zijn 
uiterste best had gedaan om alles vlekkeloos te laten verlopen en dat deed 
het! 
 
Na een verdiende nachtrust begonnen we zondagochtend aan de laatste 120 
km. Uiteraard werden de banden weer uitgebreid gecontroleerd en werd er 
een kleine reparatie aan het stuur van de ploegleider verricht. Maar daarna 
ronkten we richting de stal en werden de klimmetjes allengs minder. Via 
rustige weggetjes, onze begeleider was zeer goed op de hoogte, toerden we 
in een flink tempo verder huiswaarts. Nog even werd op het station van 
Lindau van de koffie genoten en daarna stoven we, uit de wind gehouden 
door onze ploegauto verder om na een uurtje bij Posterholt de grens te 
passeren. Nadat we bij onze captain hartelijk werden ontvangen door zijn 
echtgenote en de bagage hadden uitgeladen genoten we nog even na op het 
terras van ons clublokaal. Hier concludeerden we samen dat we weer een 
leuke, gezellige en keurig georganiseerde tocht achter de rug hadden die we 
allemaal niet hadden willen missen!! 
Tot slot nog even een woordje van bewondering voor één van ons (jullie 
kennen hem allemaal als vers lid van ons Koningshuis) die met een bijna 
evenverse nieuwe heup deze tocht heeft volbracht. Chapeau! en voor ons 
allemaal hopelijk weer tot volgend jaar (en we waren het erover eens een 
tocht met minder klimwerk)!! 
 

 
 

De buitenlandredactie. 
 
 
Noot redactie: zin gekregen na bovenstaande gelezen te hebben om ook 
eens deel te nemen? 
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Voorstel meerdaagse tocht  2012 
Arnold Leenen 

 
Noot redactie: Arnold heeft op verzoek het eens een jaar ‘vlak’ te houden het 
volgende voorgesteld voor onze meerdaagse tocht 2012. 

Fiets-collega’s. 

Periode Do 21 juni t/m Zo 24 juni 2012 of Do 28 juni t/m Zo 01 juli 2012. 
Reserveer die weekends alvast. 

De 4-daagse tocht gaat volledig door Nederland; totaal aantal km’s ca 600. 

De eerste tocht is ca 160 km en gaat via Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn naar 
Epe. 

De tweede tocht is ca 150 km en gaat via Kampen, Emmeloord,Sneek, 
Bolsward naar Zurich; daar nemen wij nog de Afsluitdijk naar Den Oever. 

De derde tocht is ca 145 km en gaat via Medenblik, Enkhuizen, door het 
Markenmeer naar Lelystad, Harderwijk, Barneveld naar Elst. 

De vierde tocht (huiswaarst) is ca 140 km en gaat via Ravenstein, Deurne 
naar Linne. 

Op verzoek van een aantal personen blijft de tocht dit keer geheel vlak. 

De Ronde is uiteraard afhankelijk van een begeleider met de auto (Piet?). Als 
bovenstaande personen het eens zijn over de Ronde wil ik Piet wel eens 
vragen. Van de begeleider is ook het weekend afhankelijk. 

Mochten wij geen begeleider vinden dan stel ik voor om een wagen te huren 
of een wagen van iemand van onszelf te nemen en dat dan ieder van ons de 
helft van één tocht in de auto rijdt. 

Heeft iemand een voorkeur voor een hotel in de regio Epe, Den Oever en 
Elst? 
 

 
 

Planeffect Systeemwanden 
www.planeffect.nl 
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Naam: Peter Walraven 
Geboorteplaats: Sittard 
Leeftijd: 41 
Lengte: 1.98 
Gewicht: 97kg (maar er moeten nog een paar kilootjes af!) 
Schoenmaat: 44 
Burgerlijke staat: Ongehuwd, maar wel een lieve vriendin! 
Opleiding: HBO economisch 
Beroep: Ass accountant 
Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen: Uiterlijk niet zo veel, wel 
innerlijk…een nieuwe rug! 
Opvoeding: Ja 
Ochtendhumeur: Nooit! 
Vereniging: De Tempelieers…wel niet echt een vereniging, maar toch! 
Wordt jouw sport serieus genomen?: Ik dacht het wel…maar ze moeten 
langzaam ophouden met die dopingschandalen, die doen de sport geen 
goed. 
Andere sporten: Spinning en fitness om zelf te doen, voetbal om te kijken. 
Leukste sport naast fietsen: Ik vind/vond volleybal erg leuk om te doen. 
Minst leuke sport: Moeilijk…biljarten, maar er zijn vast nog meer sporten 
wat ik niet leuk vind. O ja…turnen! Zie je wel!! 
Sportief hoogtepunt: Kampioenschap volleybal met VC Patrick in Echt, 
maar dat is al de nodige jaren geleden. 
Dieptepunt: 4 Jaren achter elkaar geprobeerd om te leren skien…helaas! 
Favoriete sporter: Niet echt een favoriete sporter, maar wel veel respect 
voor Mark Cavendish en Usain Bolt vanwege de explosieve kracht en 
snelheid die ze kunnen behalen en voor Maarten van der Weijden en Lance 
Armstrong voor hun prestaties na het overwinnen van hun ziekte.  
Favoriete sportster: Ook weer niet echt een favoriet, maar als ik een naam 
moet noemen…Nicolien Sauerbreij…omdat ze als Nederlandse een gouden 
plak heeft gehaald met snowboarden en ik na 4 jaar nog altijd niet kan skiën! 
Sportieve concurrenten: Heb ik niet. 
Beste sportjournalist: Toch Mart Smeets. 
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Slechtste sportjournalist: Zou ik niet weten, maar die is er vast wel. 
Doping: Zwaar op tegen! 
Hobby's: Muziek luisteren. Ik ga graag op vakantie en mijn sporten, die zijn 
ook wel mijn hobby. 
Huisdieren: Quira, mijn Golden Retriever van net 13 jaar. 
Lievelingsgerecht: Niet echt een lievelings gerecht, maar ik vind Italiaans en 
Thais wel erg lekker. 
Drank: Afhankelijk van de gelegenheid! 
Kleur: Geen favoriet 
Tv-programma: Ik blijf nergens voor thuis, maar kijk wel graag naar leuke 
comedies (bijv 2 and a half men en The Big Bang Theory) en talentenshows 
(The Voice...etc). 
Radio: 538 
Lievelingsmuziek: Pop en Dance 
Laatst gekochte CD: Dat is te lang geleden! Laatste gedownloade cd is van 
Adele. 
Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: Ik dans nooit voor de 
spiegel. 
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: Om op 
vakantie te gaan. 
Favoriete films: Lord of the Rings, Harry Potter, ShawShank Redemption en 
er zullen er vast nog wel meer zijn. 
Favoriete acteur: Morgan Freeman 
Favoriete actrice: Scarlett Johansson 
Vakantieland: Ver weg Nieuw Zeeland, dichter bij huis Italië. 
Romantisch: Niet altijd, maar is dat nodig binnen een wielerclub?? 
Beste karaktereigenschap: Humor en behulpzaam. 
Slechtste karaktereigenschap: Af en toe een kort lontje. 
Bang voor: Ik ben bang dat ik hier geen antwoord op weet (!)…verder niet zo 
bang aangelegd. 
Ligt wakker van: Ik slaap weliswaar redelijk kort, maar lig nergens wakker 
van. 
Droomt vaak van: Eerder kunnen stoppen met werken. 
Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: Dingen die niet goed liepen op 
het werk. 
Maakt zich ontzettend kwaad over: Agressief gedrag in het verkeer. 
Hekel aan: Files 
Heeft respect voor: Mijn moeder…heeft 3 jaar geleden een eigenlijk 
ongeneeslijke situatie overwonnen en is nog steeds in ons midden. 
Wie kan je niet uitstaan: Emile Ratelband…is de eerste die bij me opkomt! 
Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen: Mijn 
vakantie naar Nieuw-Zeeland, maar dan wel met mijn vriendin deze keer. 
Welke zeker niet: Mijn hernia-operatie. 
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Grootste fout in mijn leven: Mijn huwelijk…ze bleek achteraf toch niet de 
‘’ware’’ te zijn. 
Ooit een prijs gewonnen: Geen grote. 
Kunst: Niet zo aan mij besteed. 
Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij: 
De ‘’bonussen’’-affaire bij ING 
Wereldnieuws: De gebeurtenissen in Japan. 
Tijdschriften: Ik lees alleen af en toe de ‘’Zin’’. 
Laatst gelezen boek: Bernini Mysterie van Dan Brown 
Welk boek las je in een ruk uit: Geen enkel. 
Moet heel erg lachen om: Flauwe, dubbelzinnige humor. 
Politiek: Niet zo mijn ding. 
Milieubewust: Ja. 
Je bent een dag de baas van Nederland; wat zou je als eerste 
veranderen?: De prijs van de benzine verlagen, maar met als voorwaarde 
dat het carpoolen verplicht wordt gesteld. 
Ik heb me voorgenomen om: Me niets voor te nemen…komt meestal toch 
niet uit. 
Haalt neus op voor: Orgaanvlees. 
Soms denk ik: Wat maken we ons toch onnodig druk…wees blij dat je 
gezond bent!!! 
 
 

 
 

Fit & Fysio 
www.fit-fysio.nl 
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Wielersport in Midden Limburg 
Huub Houben 

 
In 1893 kwam de eerste wegwedstrijd door Linne (via de Rijksweg); 
Maastricht – Nijmegen – Maastricht. De wedstrijd was 263.5 km lang en werd 
gewonnen door de Duitser Paul Mündner in 9h 50m 27s. In 1894 won 
Mathieu Cordang uit Swalmen in 9h 16m 25s. In 1895 kwam nog een 
wedstrijd voorbij met aankomst in Roermond: Herstal  Roermond, gewonnen 
door Armand Cardol uit België. In Linne werd van 1973 tot 1990 een 
profwedstrijd georganiseerd met winnaars als: Zoetemelk, Raas, Kneteman, 
de Vlaeminck, Kuiper. In 1974 won zelfs een prof uit Linne: Jo Vrancken. In 
1973 werd Jo van Pol uit Montfort hier al eens tweede. 
Midden Limburg heeft een historie wat profrenners betreft. Echt had er 5: 
Wim Cuypers, Frits Ramakers, Piet van den Brekel, Sjra Vergoossen en 
Theo van der Leeuw. Koningsbosch had er 3: Jan Schröder, Martin van de 
Borgh en Frits knoops. Thorn had er 4: Wil Cober, Wil Geraeds, Wim 
Maessen en Leon Nevels. Wessem had er zelfs 1: Tom Tubee. Linne had er 
1: Jo Vrancken, waarbij misschien vermeld mag worden dat de vrouw van 
Jefke Janssen ook uit Linne kwam. De Ronde door RegisOvion. De 
fietsenfabriek Eroba uit Echt sponsorde van 1956 tot 1961 een eigen 
profploeg met mooie tenues en ze deden het goed en behaalde diverse 
overwinningen zowel in binnenlandse als buitenlandse wedstrijden. Naast 
criteriums werden de bekende Belgische klassiekers gereden alsook kleinere 
rittenkoersen tot in Italië toe. Hier reden ook coureurs uit Midden Limburg 
voor zoals Jac Nieskens uit Swalmen, Martin van de Borgh en Frits Knoops 
uit Koningsbosch, Piet van de Brekel en Frits Ramakers uit Echt en Sjra 
Vergoossen uit Pey. EROB Awas in de jaren 60 de meest voorkomende 
racefiets in Midden-Limburg. EROBA stond voor Echter Rijwiel Onderdelen 
Banden Accesoires. De fabriek was van de gebroeders Geurts uit Echt. Een 
EROBA frame kostte in 1966 Hfl. 200.--. 
TimOil uit Roermond sponsorde in1974 ook een profploeg met als renner uit 
Midden Limburg Jo Vrancken. In 1928 werd op de Napoleonsweg tussen 
Grathem en Blerick een 24-uurs wereldrecord met auto-gangmaking 
gevestigd door Joep Franssen uit Ubachsberg. Hij legde in 24 uur precies 
777 km en 400 mtr. af. Een verbetering met 97,4 km van het record van een 
zekere Bruining. 
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Naam: Cor van Montfort 
Geboorteplaats: Thuis bij mam in Maasbracht op de Molenweg 
Leeftijd: Gevoelsleeftijd 38, echte leeftijd 53 
Lengte: 179 
Gewicht: 74 
Schoenmaat: 44 
Burgerlijke staat: Getrouwd met Myriam, kids Maud en Manou. 
Opleiding: MTS WTB, daar na nog van alles bijgeleerd. 
Beroep: Engineering  Manager Hamilton Sundstrand Maastricht-Aachen 
Airport 
Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen: Mijn benen een paar 
centimeter langer. 
Opvoeding: Spartaans 
Ochtendhumeur: Nooit, alleen een beetje langzaam als het de avond van te 
voren laat geworden is. 
Vereniging: ATB club grenzeloos, Veteranen vereniging, 
Buurtvereniging,UNIFIL vereniging, Bootcamp club. 
Wordt jouw sport serieus genomen?: Dat ligt eraan wie je het vraagt, thuis 
snappen ze me niet, af en toe een beetje overdreven. 
Andere sporten: Volleybal, tegenwoordig is alleen nog de derde helft op 
vrijdagavond. 
Leukste sport naast fietsen: Handballen 
Minst leuke sport: Cricket 
Sportief hoogtepunt: Het laatste hoogtepunt was goud op de Marmotte. (8 
uur 50 min) 
Dieptepunt: Nooit kampioen geworden in mijn 25 jarige handbal carrière 
Favoriete sporter: Lance Amstrong 
Favoriete sportster: Irene Wuest, lekker bijtertje 
Sportieve concurrenten: Luc 
Beste sportjournalist: Mart Smeets 
Slechtste sportjournalist: Mart Smeets 
Doping: Boterham met pindakaas 
Hobby's: Klussen, een beetje feesten, jeep rijden. 
Huisdieren: Kippen, dagelijks 3 verse eieren 
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Lievelingsgerecht: Lasagne en spruitjesschotel. 
Drank: Wijn en bier en op de fiets water 
Kleur: Blauw 
Tv-programma: Studio sport 
Radio: Radio 1, Radio Gold 
Lievelingsmuziek: Muziek van vroeger, je weet wel Slade, Sweet, Elles 
Cooper en zo 
Laatst gekochte CD: Kinder cd voor de kids 
Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: Nooit aan gedacht, 
tussen de spiegel en het bed is niet veel ruimte. 
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: Voor bijna 
alles en niet voor niets 
Favoriete films: Thrillers met een beetje geweld. Mag af en toe ook wel een 
beetje romantisch zijn 
Favoriete acteur: Harisson Ford  
Favoriete actrice: Meryl Streep 
Vakantieland: Romantisch: Warm en veel terrasjes 
Beste karaktereigenschap: Ik denk (bijna) altijd wel ergens een oplossing 
voor te hebben. 
Slechtste karaktereigenschap: Na enkele biertjes met gezelligheid niet 
meer naar huis te krijgen. 
Bang voor: De grote boze Wolf 
Ligt wakker van: Te veel werk, slaap bijna altijd heerlijk in ons waterbed 
Droomt vaak van: Droom niet vaak, maar als ik droom dan is het wel 
spannend 
Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: Onredelijk commentaar tijdens 
het fietsen in de groep 
Maakt zich ontzettend kwaad over: Over de kortzichtigheid waarmee 
sommige landgenoten hun mening bepalen en de buitenlanders gebruiken 
als boeman. 
Hekel aan: Onzinnig geweld en hondenpoep op de stoep 
Heeft respect voor: Iemand die doet wat hij kan 
Wie kan je niet uitstaan:  
Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen: Mijn 
pubertijd 
Welke zeker niet: Verlies van een familielid 
Grootste fout in mijn leven: Te laat begonnen met fietsen 
Ooit een prijs gewonnen: Ja, 25 euro in staatsloterij 
Kunst: Maak ik me niet zo druk om, ik heb een kunstschilder in mijn 
vriendenkring en die reikt me af en toe kunst aan. 
Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij: 
Wereldnieuws: Het vrijkomen van de Nederlandse militairen uit Libië. De 
tsunami in Japan 
Tijdschriften: Fiets en de panorama op vakantie 
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Laatst gelezen boek: 50 jaar sport 
Welk boek las je in een ruk uit: Duizend Schitterende Zonnen 
Moet heel erg lachen om: Een goede grap 
Politiek: PvdA, staat de laatste tijd wel een beetje onder druk. 
Milieubewust: Jawel, sorteer alles netjes volgens de regels van Maasgouw. 
Ik ga met de fiets naar het werk (32 km) en ga met de auto naar mijn moeder 
(1 km). 
Je bent een dag de baas van Nederland; wat zou je als eerste 
veranderen?: Gezondheidszorg in een dag een stuk efficiënter maken. 
Ik heb me voorgenomen om: Te zorgen dat mijn kroost goed terecht komt 
Haalt neus op voor: Mensen die met hun neus in de lucht lopen. 
Soms denk ik: Nu heb ik al zoveel informatie gegeven en houd ik het laatste 
beetje voor mezelf! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assurantiekantoor Jos Ritzen 
www.assurantienjosritzen.nl 
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Naam: Joop Mevissen 
Geboorteplaats: Roermond 
Leeftijd: 47 
Lengte: 1,71 
Gewicht: 76 
Schoenmaat: 41 
Burgerlijke staat: getrouwd, 3 kinderen Kai 17, Britt 15 en Gaby 14 
Opleiding: Heao Fiscale Economie 
Beroep: Rijksbelastingambtenaar 
Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen: 10 cm. groter 
Opvoeding: Alle normen en waarden zijn me bijgebracht 
Ochtendhumeur: Geen last van 
Vereniging: De lekke tube en vv Linne 
Wordt jouw sport serieus genomen?: Ja 
Andere sporten: Voetbal, volley, wandelen 
Leukste sport naast fietsen: Voetbal 
Minst leuke sport: Cricket 
Sportief hoogtepunt: Limburgs kampioen schaken met de jongensschool St. 
Hubertus Herten. 
Dieptepunt: Degradatie met SHH. In dat jaar besloot het bestuur dat de 
zaalvoetballers van De Schuur niet meer in een prestatief team mochten 
spelen. De beslissing werd nog tijdens het seizoen teruggedraaid, maar het 
was al te laat. 
Favoriete sporter: Johan Cruijff 
Favoriete sportster: Kim Clijsters 
Sportieve concurrenten: Wielie Schaley, Chris Slabbers, Michel van 
Cruchten 
Beste sportjournalist: Sierd de Vos 
Slechtste sportjournalist: Humberto Tan 
Doping: Is niet te bestrijden. Leidt tot oneerlijke concurrentie. Moet daarom 
gedoogd worden.  
Hobby's: Fietsen, voetbal, wandelen, hond en af en toe een boek 
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Huisdieren: Hond 
Lievelingsgerecht: Stamppot 
Drank: Hangt van de gelegenheid af. Een speciaal biertje (Grand Prestige of 
zo) op zijn tijd is wel lekker. 
Kleur: Rood 
Tv-programma: Journaal, Studio Sport 
Radio: Radio 2 in de ochtend 
Lievelingsmuziek: Rock, Dire Straits, Pink Floyd, etc. 
Laatst gekochte CD: Kan ik me niet meer herinneren 
Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: Vstenoavend 
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: Niets, laat mij 
maar lekker slapen.  
Favoriete films: Titanic, Das Leben der Anderen, Saving Private Ryan 
Favoriete acteur: Leonardo di Caprio 
Favoriete actrice: Meryl Streep 
Vakantieland: Meestal Spanje. Dit jaar gaan we naar Noorwegen 
Romantisch: Is de laatste jaren wat afgenomen 
Beste karaktereigenschap: Eerlijk en open 
Slechtste karaktereigenschap: Reageer soms niet tactvol 
Bang voor: De Arabische wereld 
Ligt wakker van: Hoofdpijn 
Droomt vaak van: Zaken die onlangs zijn gebeurd 
Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: Uitbreiding van 
bedrijventerreinen terwijl de bestaande kampen met veel leegstand en 
onbebouwde kavels.  
Maakt zich ontzettend kwaad over: Onbetrouwbare personen 
Hekel aan: Mensen die alle macht naar zich toetrekken, niet samenwerken 
en niet openstaan voor adviezen. 
Heeft respect voor: Corné Schoemakers 
Wie kan je niet uitstaan: Joran van der Sloot 
Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen: Ben 
tevreden hoe alles is verlopen. 
Welke zeker niet: De militaire dienstplicht 
Grootste fout in mijn leven: Moet ik nog over nadenken 
Ooit een prijs gewonnen: Fl. 200, loterij de Kuulköpkes en wat kleine 
prijsjes in de staatsloterij. 
Kunst: Wel interessant, op vakanties bezoeken we elk jaar een museum 
Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij: 
De voorgenomen bezuinigingen in het HBO en Universitair onderwijs 
Wereldnieuws: Japan en Arabische wereld 
Tijdschriften: Voetbal International 
Laatst gelezen boek: Rechteloos van Davis Baldacci 
Welk boek las je in een ruk uit: Apres Ski van Suzanne Vermeer 
Moet heel erg lachen om: Najib Amhali 



't Binnenblaad, september 2011, nummer 1 pagina 36 

Politiek: Ga altijd stemmen, heb geen politieke voorkeur. Onlangs voor de 
provincie heb ik gekozen voor “De Natuur”. 
Milieubewust: Zeer zeker, afval scheiden, met de fiets naar het werk, 
boodschappen doen, en naar het voetbalveld. Geen aankoop 
wegwerpartikelen, etc. 
Je bent een dag de baas van Nederland; wat zou je als eerste 
veranderen?: Meer overheidsingrijpen bij de zorg. De zorgverlening is als 
gevolg van onder meer bezuinigingen de laatste jaren verslechterd. 
Zorgverlening op maat. 
Ik heb me voorgenomen om: Over enkele jaren een dag in de week minder 
te gaan werken. Tenminste, als de financiële positie het toestaat. Zeker nu ik 
tot mijn 67e moet blijven werken.  
Haalt neus op voor: Materialistische  personen 
Soms denk ik: Wat hebben we het toch goed! 
 

 
 
 

 


