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Voor- en nawoord 
Huub van Lankvelt 

 

 
 
Geachte leden, 
 
Het voorwoord voor de editie van ’t Binnenblaad 2012 staat net als in de 
voorafgaande jaren in het teken van o.a de groei van onze vereniging. 
Wederom hebben we enkele nieuwe leden mogen begroeten, nl. Eduard 
Smeets, Peter Vilters, Math Verheijden en Emiel Heltzel. Allen van harte 
welkom, alhoewel dit een beetje vreemd klinkt in het naseizoen. 
Het ledenbestand is hiermee gegroeid tot 52 leden, waarvan 48 actieve 
fietsers binnen clubverband. 
En het doet het bestuur genoegen om te constateren dat genoemde vier 
heren zich zeer snel hebben aangepast. Zonder uitzondering dragen ze heel 
goed bij aan de opkomst die overigens voor met name de D-groep (in 
totaliteit) zeer goed te noemen is. Hiermee is het voorwoord tegelijk ook een 
nawoord voor het afgelopen seizoen. 
Na enkele mindere jaren heeft het D-team de stijgende lijn van vorig jaar 
duidelijk doorgetrokken en timmert ze heel goed aan de weg, zowel letterlijk 
als figuurlijk. De opkomst is prima, de sfeer uitstekend en het rijgedrag 
regelmatig en goed. Ik heb inmiddels enkele keren meegefietst met de D en 
ik moet zeggen met genoegen. Chapeau. 
Nu moeten jullie niet direct gaan denken dat het bij het A-team niet lekker 
loopt (lees fietst). Dat is zeker niet waar, maar w.b regelmatig fietsen, 
rijgedrag en het naleven van het huishoudelijk reglement en de 
gedragsregels is er toch nog wel ruimte voor verbetering. 
Helaas is voor het A-team de verplaatsingstocht naar de Eifel vanwege de 
slechte weersomstandigheden niet doorgegaan. Daar staat tegenover dat de 
Veluwe-tocht en de Zuid-Limburg rondrit leuke goed uitgestippelde tochten 
waren, waarvoor dank aan Hennie, Marc en Arnold. Overigens merk je bij 
deze tochten en overigens ook bij het rondje Nederland (onder aansturing 
van Arnold) dat de Garmin niet meer weg te denken is binnen ons peloton. 
Dat maakt het fietsen toch weer een stuk aangenamer. 
Overigens, de lange tocht van het D-team naar en door Zuid-Limburg was 
ook een succes en zeker na afloop tijdens het nuttigen van enkele ‘bruine 
paters’. 
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En ook dit jaar hebben een paar leden zich op sportief gebied weten te 
onderscheiden. Zonder iemand tekort te willen doen, mogen de prestaties 
van Cor (Marmotte) en René (Dolomieten Marathon) zeker genoemd worden. 
Wederom chapeau. 
En van een iets andere orde, wat te denken van Tom die van de 
burgemeester heeft mogen vernemen ‘het heeft Hare Majesteit behaagd om 
…’.   
Ik wil wel nog even in herinnering brengen dat we tijdens de laatste 
jaarvergadering de afspraak hebben gemaakt dat ‘wegsprinten’ uit den boze 
is. En overigens geldt nog steeds dat onze tochten eindigen op de 
parkeerplaats bij sponsor René Broen. Dat geldt voor iedereen.  
 
Terugblikkend, kunnen we gelukkig constateren dat er geen valpartijen zijn 
geweest met noemenswaardig letsel. Laten we dat zo houden. Naleving van 
de gedragsregels en elkaar blijven waarschuwen zijn in deze wel 
voorwaardelijk.  
 
 
 

 

 
 

Grotestraat 9 
6067 BP Linne 

Telefoon: 0475 461676 
Telefax: 0475 436039 

Email: info@zalencentrumdeharmonie.nl 
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Alpe d’HuZes 2012 
Arnold Leenen 

 
Dit jaar werd de Alpe d’HuZes voor de 7e keer georganiseerd. In enkele jaren 
tijd is dit gebeuren uitgegroeid tot een mega-evenement. Het succes is zo 
groot dat er dit jaar zelfs twee koersdagen zijn geweest t.w. woensdag 6 juni 
de HuZus en donderdag 7 juni de HuZes. Deelnemers voelen zich steeds 
meer bevoorrecht om te kunnen bijdragen aan de missie van de stichting 
Alpe d’HuZes: anderen faciliteren en inspireren om Goed, Gelukkig en 
Gezond te leven met kanker. 
KWF Kankerbestrijding is trots op de inzet van de stichting en al haar 
deelnemers, vrijwilligers, supporters en sponsoren. De stijgende groei van 
het aantal deelnemers levert elk jaar weer meer geld op. In 2011 was de 
opbrengst ruim 20 miljoen euro en dit jaar is de voorlopige tussenstand 28,4 
miljoen euro; de verwachting is dat de 30 miljoen gehaald zal worden. Het 
uiteindelijke bedrag wordt 7 oktober 2012 bekend gemaakt. 
 
De HuZus is meer een ludieke tocht, daar probeert men een paar keer de 
berg, de Alpe d’Huez, te beklimmen op hun eigen wijze bv. op een racefiets 
met skischoenen aan of op gewone fietsen of met een bakkersfiets of met 
een tandem. Wandelen en/of rennen waren ook mogelijkheden. Bij deze 
tocht deden ook veel kinderen mee. 
 
Bij de HuZes is het uitgangspunt om de Alpe zes keer te beklimmen en daar 
heeft men de tijd voor van ’s morgens 04.30 uur tot ’s avonds 20.00 uur. 
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In het kader van het project “BC BROEKHIN TEGEN KANKER!” heeft een 
team van 3 leraren (o.a. Andrew) en 5 leerlingen (o.a. Daan Verhees; zoon 
van Herman Verhees) zich ingeschreven voor dit evenement. 
 
Evenals het Broekhin-team vertrokken Agnes en ik op zondag 3 juni j.l. met 
de auto richting de Franse Alpen om Andrew en het team te ondersteunen. 
(Herman was ook aanwezig). 
In Frankrijk gingen wij via de Route Soleil, maar eigenlijk was het de Route Il 
Pleut, want het heeft de hele dag en avond en nacht geregend en flink 
geregend zelfs. 
In Bourg d’Oisans aangekomen konden wij al direct kennis maken met de 
berg, want wij hadden ons hotel in Huez; 8 km de berg op na 15 bochten; de 
hoogte was daar al 1430 m; het hoogste punt van de Alpe is 1820 m. Op de 
eerste 2 km varieert het stijgingspercentage van 10 tot 11% en de andere 12 
km van 6.5 tot 9.0 %. 
Het Broekhin-team was gehuisvestigd in een chalet boven op Les Deux-
Alpes. 
 
Op maandag 4 juni hebben Herman en ik, samen met het team, de Alpe 
d’Huez beklommen. Daar ik al de nodige km’s in het zuiden (maar dat stelt 
niets voor als je het vergelijkt met de Alpe) had gefietst ging mij de 
beklimming goed af; alleen op het plateau, enkele km’s voor de top ging het 
vanwege de harde wind moeizaam. De eerste reactie van het team was, dat 
6x deze berg beklimmen, een zware dobber zou worden.  
 
Op dinsdag 5 juni hebben enkelen van het team de Col du Galibier 
beklommen. Vanwege eerdere sneeuwval was de berg boven op de top 
afgesloten. Er lag ruim een meter sneeuw op de weg. 
Boven was het dus genieten van de sneeuw en van de murmeltiere. Daarna 
konden zij beginnen aan de km’s lange afdaling. Om 16.00 uur moesten zij 
weer beneden zijn, omdat zij daar een afspraak hadden met RTV Roermond, 
die daar ook de gehele week aanwezig was voor het maken van opnames. 
Agnes en ik zijn ’s morgens in Le Bourg-d’Oisans gaan winkelen en ’s 
middags zijn wij van Huez naar Villard-Reculas gewandeld. Dat was een 
afstand van ca. 4 km, die begon met een lichte klim van 2 km met mooie 
uitzichten over de vallei van de Romanche en de berg Le Taillefer. Het 
stijgingspercentage was ca. 6%. Tijdens de beklimming hadden wij 
voortdurend een schitterend overzicht over de Alpe d’Huez van de start tot 
aan het kerkje van Huez in bocht 7.  
’s Avonds zijn wij na het eten het team gaan opzoeken in Les Deux-Alpes. 
 
Woensdag 6 juni was de dag van de Alpe d’HuZus met een deelname van 
ca. 3000 deelnemers in allerlei creatieve vormen. Wij zijn tot ca. 13.00 uur 
langs de berg in Huez de deelnemers blijven aanmoedigen.  
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Die ondersteuning hadden zij ook wel nodig, want velen hadden het daar al 
moeilijk. Daar stonden veel supporters langs de kant; de deelnemers werden 
door hun als het ware vanaf de kant omhoog gejuicht; het was er erg gezellig 
met de muziek van een dj. Daarna zijn wij met de gondel naar de top van de 
Alpe d’Huez gegaan, waar het op de terrassen voor de tunnel erg druk en 
gezellig was; daar was ook live-muziek. Bij de finish bij het Palais des Sports 
hadden zich ook vele supporters verzameld. Voor de deelnemers en ook de 
supporters was de finish ook emotioneel; op dat moment vooral waren de 
gedachten bij diegenen die een strijd met de vreselijke ziekte kanker 
uitgevochten hadden. 
Het Broekhin-team heeft die dag als rustdag gebruikt, want de volgende dag 
was het de dag waarvoor zij gekomen waren. 
’s Avonds zijn Agnes en ik nog in Bourg d’Oisans in een Nederlands 
restaurant gaan eten met uiteraard allemaal Nederlanders op het terras. De 
terugreis in het donker via de Alpe naar Huez was aangrijpend. In elke bocht 
brandden er honderden kaarsen en voor de kerk in bocht 7 (vlak voor Huez) 
was het een zee van brandende kaarsen. Veel supporters waren toen nog 
bezig met het aanbrengen van aanmoedigingen op de weg en in de bochten 
hingen op de rotsen wel honderden spandoeken. 
 
Donderdag 7 juni ging in het chalet van het team op Les Deux-Alpes reeds 
om 02.00 uur de wekker af. Toen kon men zich klaar gaan maken voor de 
grote strijd die dag. Goed eten nog; de verzorging van de voeding; alles 
inladen in de twee busjes en om 03.00 uur ging het bergafwaarts naar Bourg 
d’Oisans. De busjes moesten weer zorgen dat ze voor 04.00 uur boven op de 
Alpe d’Huez waren, want daarna mochten er geen wagens meer door. 
De start om 04.30 uur vond plaats in het centrum van Bourg d’Oisans, alwaar 
eerst een korte toespraak was van de Tourdirecteur Christian Prudhomme, 
die het ongelooflijk vond dat zoiets in Nederland ontstaan is om te proberen 
deze ziekte de kop in te drukken. Na het aftellen werd in het donker het 
startschot door hem gelost en ging de meute zich langzaam in beweging 
zetten om die dag de strijd met de Alpe aan te gaan. Deze dag waren er ca. 
5000 deelnemers. Het uitgangspunt van velen was om de Alpe die dag 6x te 
beklimmen; zo ook van de 6 jongens van het Broekhin-team. (de 2 meisjes 
gingen uit van 3x). Statistisch gezien haalden in de voorgaande zes edities 
25% van de deelnemers die 6 beklimmingen. 
De omstandigheden waren en bleven ideaal die dag. De eerste afdalingen 
was het wel nog koud, maar in de loop van de morgen kwam het zonnetje 
(met wat bewolking) door en dat maakte het afdalen aangenamer. ’s Middags 
was het in Bourg zelfs ruim boven de 30 graden; temperatuursverschil was 
tijdens de afdaling goed merkbaar. 
Om 05.00 uur liep voor mij de wekker af en om 05.10 uur stond ik, in het 
donker, reeds langs de kant om de eerste deelnemers aan te moedigen. Om 
05.30 uur kwam Andrew met enkele teamleden door in Huez.  
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Ca. 2 km voor de top moest hij hun laten gaan en ging hij in z’n eentje verder. 
Boven op de top was er na elke beklimming verzorging bij de busjes. Herman 
was daar aanwezig voor het maken van foto’s. Bij elke afdaling stopte 
Andrew in Huez bij ons; at zich een banaan; werd moed ingepraat door ons 
en ging weer verder. De eerste 4 beklimmingen werden door Andrew in een 
regelmatig tempo afgelegd; echter bij de 5e beklimming kwam de klad erin. 
Hij begon het toen moeilijk te krijgen en ging toen meer en langer tussendoor 
rusten. Ik ben toen ook ingestapt en heb samen met hem de 5e en 6e 
beklimming afgelegd. Het was een onvergetelijke ervaring om die massa 
langs de kant mee te maken en ook boven vóór de tunnel en bij de finish. Het 
zag er zwart van de mensen, die de deelnemers maar bleven aanmoedigen. 
Om 19.45 uur bereikten wij hand in hand samen de finish. De strijd van de 6 
beklimmingen van de Alpe was door Andrew tot een goed einde gebracht. 
Het was bijzonder jammer dat Agnes dat moment niet heeft kunnen 
meemaken. De wachttijd bij de gondel in Huez was 2 uur; daardoor kon ze 
helaas niet op tijd naar boven komen. Na de finish zijn wij naar de busjes 
gegaan, waar de anderen leden van het team ook al waren. Het resultaat van 
het team was uitstekend; 4 jongens (o.a. ook Daan en Andrew) behaalden 6 
beklimmingen; 1 jongen 5; de 2 meisjes 3 en 1 jongen 1 (hij was niet fit die 
dag). Broekhin heeft die dag dus maar liefst 36x de Alpe beklommen. De 
captain leverde een bijzondere prestatie; hij ging liefst 2x rennend en 4x 
fietsend omhoog. Het team mag terug zien op een geslaagd evenement; ook 
het sponsorbedrag, wat zij samen verzameld hebben, van ruim 30.000 euro 
mag er wezen. Hieronder is ook een mooi bedrag gesponsord door een 
aantal leden van de Lekke Tube. Mannen bedankt. 
 
 
 

 
 
 

Hansen Dranken 
www.hansendranken.nl 
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Vrijdag 8 juni  was het koffers inpakken en weer huiswaarts gaan. Op de Alpe 
werden wij ’s morgens nog “uitgezwaaid” door een flinke regenbui, gevolgd 
door hagel. 
Na een goede, lange thuisreis was de conclusie, dat het een onvergetelijke 
ervaring is om dit evenement mee te mogen maken. (als deelnemer, maar 
ook als supporter). 
 
De directie van BC Broekhin hield zich ook steeds via internet op de hoogte 
van de stand zaken; alle tussentijden van de deelnemers waren daar nl. op te 
zien. 
’s Zaterdags kregen alle team-leden een bloemetje thuis bezorgd en via de 
mail een reactie van dhr. J. van der Varst, de hoogste baas van BC Broekhin 
met de volgende tekst: 
OVERWELDIGEND, INDRUKWEKKEND, ONTROEREND. 
Dank aan jullie allemaal. 
 
Ik denk dat Agnes en ik zich volledig aan kunnen sluiten bij de bovenstaande 
drie woorden. 
 
Alpe d’HuZes 2012 was voor ons een geweldige happening. 
 
 
 
 

 
 
 

Planeffect Systeemwanden 
www.planeffect.nl 
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Dolomieten Marathon 2012 
René Kierkels 

 

 
 
Op de zondagochtend dat de lekke tubers met de trein huiswaarts keerde na 
hun vierdaagse tocht door Nederland vertrokken wij, Ria en Rene, naar Italie 
om deel te gaan nemen aan de Dolomieten Marathon 2012. De afstand 
Beegden naar ons hotel in het plaatsje Pedraces in de Dolomieten is volgens 
de mio navigatie 892 km. We hadden besloten om de trip in twee dagen te 
doen, vandaar dat we deze zondagochtend eerst om 10 uur vertrokken met 
als bestemming het plaatje Rot am Rot in de buurt van Memmingen, 
Duitsland. De volgende dag vertrokken we vanuit ons hotel in Rot am Rot 
halverwege de ochtend richting onze eindbestemming Pedraces in de  
Dolomieten. Daar we nog ‘maar’ 390 km moesten besloten wij de autowegen 
te mijden en reden dan ook over o.a. de Brennerpas. Een prachtige 
omgeving. Het weer was gelijk aan de zondag wisselvallig, periode met regen 
afgewisseld met periode met zon. Toen we rond drie uur op de  
maandagmiddag in ons familie hotel Ustaria Posta aankwamen brak de 
hemel open en hebben we ons gehele verdere verblijf allleen maar zon 
gehad. Vooraf hadden we reeds afgesproken dat ik niet alle dagen zou 
fietsen. Enerzijds om Ria niet de gehele week alleen te laten anderzijds om 
uitgerust aan de marathon te kunnen beginnen. Drie dagdelen zou ik gaan 
fietsen om de route te verkennen en de overige tijd zouden we de prachtige 
omgeving verkennen met wandelen en eventueel autotochtjes. Het blijkt dat 
in ons hotel ca. 40 Nederlanders verblijven waarvan verschillende ook 
vergezeld van hun ‘niet fietsende’ vrouwen. Het is een gezellige groep, 
mannen en vrouwen in de leeftijdklasse van 25-64. Vader en dochter en of 
zoon, echtparen, broers, zwagers, vrienden, vriendinnen en ook 8 leden van 
een fietsclub uit Nijmegen, die eerder reeds 7 keer de Marmotte hadden 
gereden. Tijdens en na het avondeten is het een gezellige bedoening. 
Tijdens de keren dat ik met de fiets onderweg ben is Ria met de overige ‘niet 
fietsende’ vrouwen gaan wandelen cq winkelen.  
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Zoalsreeds vermeld ben ik het parcours gaan verkennen, steeds vertrok ik 
s’morgensvroeg rond 8 uur zodat ik tegen of vroeg in de middag weer terug. 
Op dinsdag de Senna ronde, ca. 60 km met vier bergen en op woensdag een 
georganiseerde tocht gereden met de voormalige ski en fiets 
wereldkampioene Maria Canins en een groep oude Italiaanse profs waarbij 
we o.a. de Falzarego, Valporola en Campelongo beklommen hebben. Ik kon 
die oude profs (>65 jaar) ca. 2 km in de klim bijhouden daarna moest ik ze 
laten gaan. Op donderdag het tweede gedeelte van de Dolomieten route 
gereden over o.a de ‘verschrikkelijke’ Passo Giau, 2236m, een klim van 9,9 
km met een gemiddelde van 9.3 %. Ik las en hoorde in het hotel van 
deelnemers die reeds eerdere Dolomieten versies hadden gereden verhalen 
over de Passo Giau die mij deden besluiten dat ik deze berg wilde 
verkennen. Nadat ik, om de Giau te kunnen bereiken, de Passo Campalongo 
had beklommen begon ik met veel ontzag aan de Passo Giau. De Giau klim 
viel mij achteraf nog mee. Wat ik echter leerde was dat de hierop volgende 
bergen Falzargo en Valparego echte kuitenbijters zijn zeker als je de Giau 
hebt beklommen. Een ervaring die mij tijdens de Dolomieten Marathon van 
pas kwam en naar later bleek veel deelnemers, die deze ervaring niet 
hadden, opbrak. Vrijdag en zaterdag de dagen voor de cyclosportieve de fiets 
niet aangeraakt. 
 
 

 
 
 
Maar eerst terug naar het begin, waarom de Dolomieten Marathon rijden mijn 
doel werd. Tijdens de Marmotte van 2007 zaten we in een hotel met alleen 
maar Nederlandse wielrenners en hier sprak ik o.a. Henk Kroon. Hij zat 
tijdens het eten aan de tafel naast ons. Twee jaar later waren Ria en ik op 
fiets vakantie in Oostenrijk. Ons hotel lag op een berg en de hotel eigenaar 
haalde iedere avond met een busje zijn fietsgasten op aan de voet van deze 
berg zodat ze de steile helling niet hoefde op te fietsen.  
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Er waren echter twee fietsers in het hotel die naar boven fietsen. Ik en naar 
later bleek Henk Kroon. We herkenden elkaar toen we boven aan kwamen 
waar onze vrouwen ons reeds stonden op te wachten.  
Tijdens deze vakantie hebben we vaak met ons vieren opgetrokken en ook 
hierna is het contact gebleven.  
Wij fietsen regelmatig met ons vieren in het ‘groene hart’ in de nabijheid van 
hun woonplaats en hier bij ons in Limburg en België. Henk is een fervent 
fietser en heeft verschillende cyclosportieve tochten waaronder ook de 
Dolomieten Marathon gereden. Zijn verhalen en foto’s hebben mij 
enthousiast gemaakt om deze tocht ook eens te rijden. In het najaar van 
2010 heb ik mij rechtstreeks bij de Dolomieten organisatie aangemeld voor 
deelname in 2011 maar werd jammer genoeg uitgeloot. Eind 2011 heb ik mij 
weer aangemeld maar nu via Cyclotours. Inschrijven via een reisorganisatie 
zoals Cyclotours is een garantie voor deelname.  
 

 
 
Nu iets meer over de Dolomieten Marathon: In de Italiaanse regio Alta Badia 
(zie kaart) wordt al sinds 1987 jaarlijks één van de mooiste en zwaarste 
cyclosportieve tochten van Europa georganiseerd; de Dolomieten Marathon. 
In 2012 wordt alweer voor de 26e keer het startschot gegeven voor de 
beroemde cyclo. De Dolomieten Marathon vindt dit jaar plaats op zondag 1 
juli 2012. Ook dit jaar zal menige beklimming onderweg bedwongen moeten 
worden, na afloop staat ‘il Maratona dles Dolomites’ voorgoed in je geheugen 
gegrift. In totaal worden 4.190 hoogtemeters overwonnen met knallers als: 
Campolongo 2x; Pordoi; Sella; Gradena; Giau; Falzarego en Valparola. De 
Dolomieten Marathon doet niet onder voor La Marmotte en is volgens 
kenners een leuke nieuwe uitdaging voor mensen die La Marmotte al hebben 
gefietst en eens iets nieuws willen. De opzet is vergelijkbaar met die van La 
Marmotte. Ook hier wordt er met vele mensen tegelijkertijd een bergachtig 
parcours afgelegd en is er sprake van een tijdregistratie d.m.v. een chip.  
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Echter is de organisatie van de Dolomieten Marathon vele malen beter dan 
die van zijn Franse tegenhanger. Ook is de tocht aanzienlijk veiliger doordat 
het parcours geheel autovrij is! De bevoorrading onderweg is uitstekend te 
noemen. Er is een grote keuze aan diverse dranken en ook is er een grote 
diversiteit aan eten. Elke deelnemer krijgt een persoonlijk startnummer 
(inclusief hoogtemeterprofiel en reparatie- en bevoorradingsposten en 
nummers die je kan bellen voor gevallen van nood) met chip en een 
rugnummer met zijn of haar naam daar op. Ook krijgt men een pakje bonnen 
die bij de finish kunnen worden ingeleverd voor eten en drinken en voor een 
massage. Wat ook positief is, is zijn de tijdmetingen die tijdens de tocht via 
sms worden doorgegeven en na de tocht op internet te lezen zijn. Dus niet 
alleen de eindtijd wordt geregistreerd maar ook diverse doorkomsten op de 
bergen. Je krijgt een zeer goed overzicht over wie wat heeft gereden en in 
welke tijd hij of zij dat gedaan heeft.  
Ook kan thuis een diploma worden afgedrukt. Dit alles wordt mogelijk 
gemaakt door de meer dan 1000 vrijwilligers die langs de kant van het 
parcours meehelpen. 
 

 
 
Zondag 1 juli 2012 is het dan zover, de dag waar naar toe is geleefd. De 
Dolomieten Marathon start hedenochtend om half zeven. Het is al vroeg dag, 
om vier uur is het hotel al ontwaakt en om vijf zitten we reeds aan het ontbijt. 
Afgesproken is dat ik samen met Gijs en John naar de start fiets. Onze 
vrouwen zullen in de loop van de ochtend naar de finish plaats Corvara 
wandelen, 6 kilometer verderop. Een andere manier om bij de finish te komen 
is er niet daar alle wegen die op de route liggen voor alle verkeer afgesloten 
zijn. Gelukkig is het een mooie dag en loopt er een pad naast het riviertje bij 
ons hotel helemaal tot in Corvara. Om even na zes uur staan we reeds in ons 
start vak, het blauwe, een parkeerterrein naast de weg La villa-Corvara. We 
zijn niet de eersten, het ziet er zwart van de wielrenners en dit is nog maar 
een startvak van de vier. Op de weg voorons helemaal niet te zien, in het 
rode vak, staan de wedstrijd rijders. Hierachter alle deelnemende vrouwen en 
eerdere deelnemers met een tijden beneden de zes en half uur. Dan wij en 
achter ons in het gele vak, omdat niet iedereen in het blauwe vak plaats 
heeft, de overige deelnemers. In totaal zo’n 9000.  
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Om half zeven verschijnen er helikopters in de lucht die live op de RAI tv 
zender de Dolomieten Marathon zullen uitzenden. Om half zeven stipt is de 
start. Door de grote massa komt ons start vak eerst om ongeveer kwart voor 
zeven over de start lijn. We zijn op weg, na enkele kilometers doemt de 
eerste berg reeds op, de Campalongo. Na de Campalongo aan de voet van 
de volgende beklimming Passo Pordoi is het veld reeds uit gedund en op de 
klim van de Passo Pordoi wordt het veld  weer verder uitgedund.  
Ik kom in mijn ritme en daar ik weet wat mij nog te wachten staat blijf ik op 
reserve rijden, al zou ik enkele keren graag mee gegaan zijn met diegene die 
mij passeren in de klim. Zoals ik reeds eerder vermelde is de Passo Giau een 
kuitenbijter buitencategorie. Aan de voet van de klim schakelde ik gelijk klein 
naar 30X26 en begon aan het avontuur. Na een kilometer werd ik voorbij 
gereden door een groepje Nederlanders die er een behoorlijk tempo in 
hadden, om jaloers van te worden. Gelukkig, voor mijn moraal, passeerde ik 
ook verschillende gasten. Zoals iedereen waarschijnlijk doet tijdens een 
lange klim richt ik mij onderweg op de bordjes die de afstand naar de top 
aangeven, denkende ‘alweer een kilometer dichter bij de top’ . Na bordje 5,5 
km Passo Giau op weg naar bordje 4,5 km, wat maar niet kwam! Maar daar 
was het dan het bordje maar er stond niet 4,5 maar 3,5 km op. Hier kreeg ik 
zoveel moraal door dat ik 30X23 schakelde en ook nog mij tempo verhoogde. 
Op de laatste kilometers heb ik nog de complete Nederlandse groep die ik 
eerder noemde ingehaald en achter gelaten. Gelukkig kwam ik op de top 
weer iets tot bezinning daar mijn eerder ervaring op de twee laatste bergen 
de Falzarego en Valparola nog vers in het geheugen gegrift stonden. Na een 
lange afdaling heb ik deze twee laatste bulten ook nog met een goed gevoel 
overwonnen en kwam na 7 uur en 25 minuten over de finish in Corvara.  
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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. Montfort had er 
1: Jo van Pol. Jo van Pol won overigens een bergrit in de Tour de l’Avenir 
van 1971 in Digne en werd  tweede in het algemeen puntenklassement. Het 
bergklassement dat jaar werd gewonnen door Mathieu Pustjens uit 
Roosteren. De Ronde door Regis Ovion. 
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.  
EROBA was in de jaren 60 de meest voorkomende racefiets in Midden-
Limburg. EROBA stond voor Echter Rijwiel Onderdelen Banden Accessoires 
. De fabriek was van de gebroeders Geurts uit Echt. Een EROBA frame 
kostte in 1966 Hfl. 200. 
TimOil uit Roermond sponsorde in 1974 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. 
 



't Binnenblaad, september 2012, nummer 1 pagina 14 

Rondje Nederland 20 juni – 24 juni 2012 
 
Donderdag 20 juni 2012 even voor achten waren alle deelnemers aan het 
inmiddels traditionele, meerdaagse fietsuitje van De Lekke Tube present op 
de plaat nabij ons clublokaal. Links en rechts werden de fietsen nog even 
getoetst aan de zuiverheidscriteria van enkele fietspoetsfanaten onder ons 
en daarna maakte onze vaste fotograaf nog enkele plaatjes. 
 

 
 
De bagage hadden we de vorige avond al afgeleverd bij de vader van onze 
autosponsor en die lag dus al keurig gestapeld achter in de caddy. 
 
De oorsprong van ons fietsavontuur van dit jaar kwam eigenlijk al snel na het 
vorige uitje in 2011 toen we de 5-landentocht fietsten, toen werd al geopperd 
om ook eens onze eigen achtertuin te ontdekken. Aldus werd dit idee door 
onze organisator omgezet in een concreet plan; we gaan een rondje 
Nederland doen.  
Daarna begonnen de voorbereidingen: data vastleggen, route bepalen, 
overnachtingsmogelijkheden enzovoorts. Gelukkig is onze ploegleider een 
jonge en nog ambitieuze vutter die graag enige vrije tijd opoffert om alles tot 
in de puntjes te regelen en alvast te anticiperen op mogelijke obstakels. Ook 
de werving van de deelnemers startte en uiteindelijke zaten we op donderdag 
14 juni met 8 definitieve kandidaten in een vergaderzaaltje van De Harmonie 
voor een briefing.  
Van a tot z werden we door Arnold op de hoogte gesteld van alle ins en outs 
van het rondje, wie waaraan moest denken, hoe laat we daar en daar 
moesten zijn voor bagage, vertrek, kosten, kledingvoorschrift enz. Wars van 
alle digitale hulpmiddelen was alles handgeschreven genoteerd op 
lijntjespapier.  
Omdat er geen vaste bestuurder voor de volgauto beschikbaar was werden 
er lootjes getrokken om te bepalen op welk dagdeel, de helft van een 
dagroute, iemand van ons aan de beurt zou zijn om de volgauto te besturen.  
Met een kleine twintig graden aan de start, wolken met zon en een redelijk 
briesje in de rug daalden we af de Weerd in om richting de stuw, om aan 
gene zijde van de Maas onze tocht naar het  noorden op te pakken. 
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Het gezelschap bestond uit de volgende fietsvrienden: Arnold Leenen 
(captain), Ad van Dam, Huub van Lankvelt, Marc Maessen, Martien Slabbers, 
Gé Smits, Jack Theunissen. 
 
Omdat Gé de dag vóór de start al klaagde over zijn bekende rugpijn was 
Jack bereid gevonden zijn dienst te ruilen met die van Gé. Dit betekende dat 
Jack begon achter het stuur van de caddy zodat Gé ’s middags kon rusten in 
de auto en hij bovendien bespaard beleef van het heuvelachtige parcours 
rond Nijmegen-Arnhem. 
 
De eerst date tussen de volgauto en de fietsers was aan de Maas bij Neer 
waarna we Venlo rechts lieten liggen. In Grubbenvorst waar we met het veer 
vervolgens weer op de westoever gezet om aan die kant van Maas onze weg 
weer te vervolgen. De eerste koffie-met gebak-stop werd gemaakt op een 
terras in Nieuw Bergen. De eerste conclusie was toen “dat als het zo bleef 
gaan…het wel lekker zou gaan lopen”. Niemand kon toen nog bevroeden wat 
ons te wachten stond op Afsluitdijk…. 
 
Op de parkeerplaats van de brandweer in Heyen, vlak voor Gennep, nam 
zoals afgesproken Gé plaats achter het stuur en kon Jack zich langzaam 
gereed maken voor de Zevenheuvelenweg tussen Groesbeek en Berg en 
Dal. Hier behaalden de weinige hoogtemeters die deze toch rijk zou zijn. 
Laatstgenoemde weg kun je een beetje vergelijken met de Meinweg maar 
dan iets korter en toch ook van een iets lichter kaliber. In feite kon je bijna 
elke heuvel goed nemen door in een flink tempo af te dalen om daarna op de 
grote plaat de heuvel weer op te vliegen. Met z’n allen landden we bijna gelijk 
aan het einde en we besloten dat het nog lekker ging en dus stelden we de 
lunch nog even uit. Bij Nijmegen kruisten we de Waal, de stad in een mooi 
panorama achterlatend. Dat Ad zijn fiets volledig onder controle heeft bewees 
hij op de Waalbrug; al fietsend met losse handen schoot hij enkele plaatjes 
van zijn vóór hem fietsende maten. 
Na de brug begon de maag toch te knagen en ploften we op een terras bij 
Lent waar we ons tegoed deden aan koffie, cola, soep, gebak en uitsmijters.  
 
Gevuld zetten we koers richting Arnhem, deze heuvelachtige stad 
doorkruisten we helemaal om vervolgens via de Apeldoornseweg de stad te 
verlaten. 
Hoe wij onze route zo perfect konden volgen? Dat lag volledig aan navigator 
Marc die zijn Garmin zodanig had ingesteld dat verkeerd rijden tot een 
zeldzaamheid behoorde.  
Geweldig hoe hij ons feilloos door stad en land heeft gestuurd! 
Ook Apeldoorn overkruisten we overdwars Wel stonden we aan de 
Zwolseweg even stil bij het monument De Naald waar in 2009 met 
Koninginnedag de aanslag werd gepleegd. 
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Na Apeldoorn kwam de finish van de eerst tourdag in zicht en na even wat 
kriskrassen nabij Vierhouten parkeerden we onze fietsen bij Hotel-restaurant 
De Foreesten. Hier lieten we ons het avondeten goed smaken en genoten we 
in de TV-kelder bij een potje bier na bij een of andere voetbalwedstrijd. Ik 
meen het EK? 
De volgende ochtend werden we onthaald met een uitgebreid ontbijt zodat 
we goed voorzien op weg gingen. Uiteraard niet nadat mechaniciën Martien 
bijna iedereen voorzien had van een extra lik wonderolie op de ketting en bij 
geloofsgenoten de banden weer op spanning had gebracht.  
We zetten koers naar Nunspeet en Elburg om van daaruit onze route langs 
het Veluwemeer te volgen. Ad had plaatsgenomen in de volgauto. De wind 
nam al langzamerhand in kracht toe maar gelukkig hadden we nog de wind 
mee.  
De route ging dwars door Hanzestad Kampen over de Kamperbrug (IJssel) 
waarna we de Noordoostpolder indaalden. Je kon aan de bebouwing en de 
beplanting zien dat het allemaal nieuw land was, gewonnen op de Zuiderzee. 
De tocht voerde ons door het ietwat naargeestige Emmeloord maar dat kwam 
misschien ook wel door het wolkenpakket dat zich boven ons samenpakten. 
 
Bij Lemmer drongen we eindelijk Fryslan binnen. Bij de lokale McDonalds 
lieten we ons de koffie goed smaken om daarna verder de provincie in te 
trekken. Overal waar water was lagen skûtsjes en waar weilanden waren 
stonden boerderijen, hier en daar op een terpje. Leuk maar op een gegeven 
moment ook eentonig en zeker als er een flinke plensbui uit komt. Voordeel 
van die boerderijen is dat ze allemaal een stal hebben waar je zo kunt 
binnenfietsen als het nodig is en toen het zover was belandden we in een 
enorme stal waar Ad meteen z’n hart kon ophalen. De stal, zeg maar rustig 
hangar, stond vol met diverse crosswagens en antieke amerikanen. Toen Ad 
zijn interesse toonde werd hij verder rondgeleid door de boerenknecht en 
mocht zelfs in een zo’n bak plaatsnemen.  
Als enige had Huub deze schuilstal gemist omdat hij, zoals gebruikelijk weer 
iets vóór de groep fietste en toen onze vrij plotse afslag naar de stal miste. 
Even later vertelde hij dat hij was weggedoken onder zo’n typisch 
elfstedenbruggetje dat wel een beetje lekte.  
Na de hergroepering gingen we lunchen in het pittoreske Workum en zetten 
toen onze tocht voort over de, eigenlijk afgesloten, Zeedijk richting Afsluitdijk. 
Waarschijnlijk omdat we ons op verboden gebied bevonden ondergingen we 
meteen straf en reden lek. Inmiddels was de wind nóg meer aangetrokken. 
Uiteindelijk kwam DE DIJK in zicht. Via een flinke lus draaiden we langzaam 
omhoog en na de knik bij de sluizen lag er één rechte lijn voor ons met, let 
wel, windkracht 7-8 recht op de bölles. We stoempten ons een weg, constant 
zoekend naar een geschikt plekje om deze stormachtige wind iets te 
ontwijken. Pas achter de brede rug van Martien had dit een beperkt effect. 
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En omdat met name Huub en Marc zich hier voorop manifesteerden viel er 
nog veel wind in de slipstream zodat het voor eenieder van ons zwoegen 
was. De wind remde onze snelheid tot 17 à 18 km per uur en met overal 
schuimkoppen om ons heen en een half bewolkte lucht was ook dit een heel 
aparte ervaring want niemand had dit nog gedaan. 
 

 
 
De wind was zo hard dat toen we even stil stonden de carbon fietsen je zo uit 
de hand dreigden te waaien als je ze niet stevig vasthield. Halverwege 
hielden we bij een tankstation even halt om op adem te komen en nam 
Martien met veel genoegen het stuur van de auto over van Arnold.  
Ook het tweede deel van de dijk kostte nog veel inspanning zodat we blij 
waren toen we even onder Den Helder, in Wieringerwerf, het Van der 
Valkhotel konden betreden.  
Na een smakelijk diner doken we ook hier de televisiebar in om de wedstrijd 
………….te volgen. 
De volgende ochtend was ook hier het ontbijt zeer compleet dus dat leidde 
tot een stevige fietsbodem die ons voldoende basis gaf tot de lunch in 
Hardersluis. 
Via Medemblik reden we naar Enkhuizen alwaar we bij het 
Zuiderzeemuseum Gé’s achterwiel vervingen door een reservewiel van 
Martien. Gekraak aan het oude wiel noopte tot deze ingreep.  
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Vanaf het Zuiderzeemuseum begint de dijk Enkhuizen-Lelystad, bekend van 
kruiend ijs in de winter. Ook hier moesten we weer “volle bak draan” tegen 
een harde zijwind die je bijna de dijk afblies.  
 
 

 
 

Aangekomen op de parkeerplaats aan het einde van de dijk in Lelystad 
trakteerde Jack ons nog op een zeer pikante belevenis waarvan hij het geluk 
had dit te mogen meemaken. Je kon de jaloerse blikken in de ogen van de 
anderen zien want zoiets maak je natuurlijk maar één keer mee. Het draaide 
allemaal om een touringcar met jonge heren en jonge dames die op de 
bewuste parkeerplaats ook even een stop maakte en natuurlijk allemaal 
tegelijkertijd moesten plassen. Voor de heren meestal geen probleem maar 
alle jongedames moesten gebruik maken van slechts één aanwezige 
bouwvakkerstoilet.  
 

 
 
En omdat de nood vaak hoog was schroomde veel dames niet om buiten het 
toilet om de zaak af te werken. Weliswaar stonden zij aldus uit het zicht van 
de touringcar en dus achter het toilet maar hadden, denk ik, niet in de gaten 
dat mijn achteruitkijkspiegel toevallig wel in hun richting stond want ik stond 
vóór het toilet….. Verdere details van het verhaal zijn hier niet te beschrijven 
maar zijn op aanvraag bij Jack verkrijgbaar.  
 
Hierna worstelden we ons door het merendeels lelijke Lelystad waar Ad ons 
allen nog op de foto liet vastleggen met op de achtergrond de historische 
Batavia. 
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Vlak voor Harderwijk namen we de lunch en daarna doken we de mooie 
Veluwe in. In Rhenen hielden we even halt bij het monument op de 
Grebbenberg om daarna koers te zetten richting de Betuwe. Na een 
koffiepauze in Lunteren landden we via eindeloze kersenboomgaarden in ons 
hotel in Beneden-Leeuwen. 
 
Ondertussen had Arnold van de bijna meereizende Andrew al via sms al een 
waarschuwing gekregen in verband met opkomend zwaar weer 
morgenochtend. Of we er wel goed aan zouden doen het laatste stuk fietsend 
af te leggen. Aldus ontstond enige onrust in de groep en checkten we via 
allerlei zich aan boord bevindende digitale communicatiemiddelen de 
voorspellingen. Onder het smakelijke avondeten in hotel De Twee Linden 
discussieerden we over de eventueel te nemen maatregelen. Conclusie van 
het verhaal was dat we gezien de ontwikkelingen toch maar met de trein naar 
Limburg zouden afreizen. Aldus werden diezelfde avond nog alle fietsen in de 
caddy geladen, vijf er in en twee achterop. Martien en Marc zouden de caddy 
dan naar Linne rijden en de rest zou de bestelde taxi naar Tiel nemen om van 
daaruit via Den Bosch naar Roermond te treinen. Daar stonden Martien en 
Jack’s vrouw Hilde ons al op te wachten om naar Linne getransporteerd te 
worden. Gezamenlijk concludeerden dat we wederom een in alle opzichten 
een zeer geslaagd fietsuitje achter de rug hadden. Natuurlijk is dit te danken 
aan de perfecte organisatie van Arnold en de uitstekende navigatie door 
Marc maar ook aan de juiste sfeer onder elkaar. Heren bedankt en wellicht 
tot volgend jaar! 
Tot slot nog een bedankje aan Jordy van Heel voor het om niet ter 
beschikking stellen van die handige caddy. 
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Voorstel meerdaagse tocht 2013 
Arnold Leenen 

 
Arnold geeft door dat volgend jaar 2013 de volgende tocht is gepland: 
Voorstel voor het volgend jaar (event. 20 t/m 23 juni 2013) fietstocht door 
Vlaanderen, België met als episch centrum Oudenaarde. Gaarne reactie van 
de liefhebbers. 
 
 
 

 
 
 

Fit & Fysio 
www.fit-fysio.nl 
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Zuid-Limburg route 25 augustus 2012 
Sjef Bok 

 
 

 
 
 
Deelnemers: Marc, Chris, Arno, Cor, Arnold, Jan, Eduard en Sjef. 
Deze tocht zou een week eerder gehouden worden, maar door warmte en 
vele afzeggingen, werd deze een rit uitgesteld. Uitstel is vaak afstel, maar nu 
niet. Met 8 fietsliefhebbers vertrokken wij om 8 uur bij de Harmoniezaal 
richting Zuid-Limburg. Het was mooi weer, niet te warm, niet te koud, niet te 
nat en niet te droog. Eindelijk goed weer voor verwende tubbers zou je 
zeggen. Nou ja, het waaide nogal. De groep bestond uit vier sterke fietsers 
en vier wat mindere goden. Dit gaf een goede balans in de groep waardoor er 
ook een goed sfeertje was. Gemoedelijk en zonder commentaar werden de 
kilometers afgelegd. Tegen de wind in wisselde de vier sterkste elkaar af en 
konden de andere vier goed volgen. Rond 11.30 uur reed Jan in een stuk 
glas. Dat zag er niet goed uit want er zat een flink gat in de buitenband. Met 
een noodreparatie onder de buitenband en niet te veel spanning in de band, 
zou Jan verder kunnen. Jan had het zwaar te verduren als we tegen de 
zoveelste heuvel op moesten. Met ook nog een wat slappere band, werd Jan 
dat teveel van het goede. Hij besloot de groep te verlaten en de kortste weg 
naar huis te zoeken. De middagpauze webben we gehouden bij het 
drielandenpunt in Vaals. Marc en Arnold kozen overal een mooie weg en 
wisten het klaar te krijgen om bijna alle bekende heuvels te ontwijken. Zeker 
voor de volgers was dit een prettig verschijnsel want ook zonder de bekende 
heuvels, maar wel met een straffe wind, was dit na 159 kilometer best een 
zware tocht te noemen. Dat hij niet te zwaar was voor alle A- leden, bewees 
Eduard. Eduard is het oudste fietsende lid en is bovendien ook nog D-lid. Er 
zijn natuurlijk leden die andere verplichtingen hebben op zo’n zaterdag, maar 
er zijn ook A-leden die wel meekonden.  
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Waar waren zij en waarom? Zij kunnen een voorbeeld nemen aan D-lid 
Eduard. Over het algemeen hebben wij binnen de club een gezonde rivaliteit 
en een behoorlijke verdeling tussen A- en D-leden. Toch schijnt het zo, dat 
juist bij zware tochten, enkele personen niet hun ware gezicht willen tonen. 
Als A- en D-leden een verdeling weergeeft in de krachtsverhouding, dan heb 
ik de indruk dat er best een paar leden kunnen ruilen van D naar A en 
omgekeerd. 
Het was jammer dat Jan pech kreeg en dat we als club maar met 8 man 
waren, maar wij hebben een mooie, gezellige fietsdag gehad.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Assurantiekantoor Jos Ritzen 
www.assurantienjosritzen.nl 


