ERVARINGEN EN BELEVENISSEN IN DE
ARDENNEN
CHRIS RUYTERS
Al langere tijd was bovenstaande van zins eens aan een zogenaamde cyclosportief wedstrijd in België deel te
nemen. Het seizoen was al weer bijna voorbij toen ik per toeval van Harrie Cuypers hoorde dat de “Claude
Criqelion” de laatste wedstrijd zou zijn op 7 september. Dit was voor mij een vrije dag en de lange
weersverwachting was ook goed en dus kon ik mijn gedachte in praktijk brengen. Navraag bij de gebroeders
Schuren, Martijn Houwen, Harrie Cuypers over het wel en wee van die wedstrijd leerde mij dat dit de
zwaarste cyclosportief zou zijn. Zij konden ‘t weten gezien hun ervaringen elders. Helaas waren de echte
cracks allen door verschillende redenen verhinderd. Ik was dan ook verheugd dat Pedro Cuypers mee wilde
gaan.
Om 6.40 uur zaterdagmorgen rijden we weg uit Linne richting La Roche diep in de Ardennen. Ondanks dat
er hier en daar nog wat mistbanken hingen verliep de rit in de Primera van Pedro snel. Even na achten
arriveren we in La Roche. Om negen uur zou de start zijn dus we hadden nog genoeg tijd om een
parkeerplaats te zoeken, in te schrijven enz.. La Roche ligt in een dal en het was er nog mistig en zodoende
maar amper 5°C. Desondanks zagen we al genoeg fietsers met blote armen en benen. Wij vonden het in onze
winter-outfit nog koud. De ons inziens slecht geklede renners zijn natuurlijk wel fanatieker en sterker en ook
beter gemotiveerd. Zij proberen op een zo kort mogelijke tijd het parkoers af te razen en willen dan ook geen
tijd kwijt zijn aan verkleedpartijen onderweg.
Als we naar de startplaats gaan in de winkelstraat, staat deze al vol zo ver het oog reikt. We moeten nog een
kwartier wachten. Een groep fietsers lachen om een oudere man die vlak voor ons staat en zo te zien lak
heeft aan alles en iedereen (gewone sportfiets met spatborden en bagagedragers voor en achter en voorzien
van een flinke tas). Ook de kleding die hij draagt passen precies bij de fiets (heeft niks met wielerkledij van
doen). Het lijkt alsof hij per ongeluk tussen de renners terecht is gekomen. Ook wij kunnen de lach maar
moeilijk onderdrukken. Als er dan even na negen uur gestart wordt moet er gelijk geklommen worden. De
beklimming is niet al te moeilijk en door de inspanning warmen we gelukkig iets op. In de daarop volgende
afdaling zien we dat het tempo in de verte stapvoets is. Ter plaatse blijkt een auto op de kop te liggen. Een
vrouw ligt naast de auto in de berm en praat tegen een hulpverlener (fietser). Zo te zien heeft ze nog geluk
gehad. Pedro verteld mij dat hij vorig jaar met Jack Theunissen bij een andere wedstrijd een renner heeft zien
liggen in een plas bloed. Later hoorden ze bij de finish dat deze was overleden. Tijdens een afdaling was de
voorvork afgebroken en de man droeg geen helm. Ik word er niet vrolijker van. Gelukkig dragen wij wel
beiden een helm. Plotseling breekt de zon door en dat brengt mij op andere gedachten. De hellingen volgen
elkaar snel op. In totaal dienen er 24 hellingen beklommen te worden met in totaal 3300 meter hoogte
verschil. Uit de folder heb ik vooraf alle afstanden van de hellingen bij elkaar opgeteld en kom op 44
kilometer totaal te klimmen. De totale afstand van de koers is 172 kilometer. En er zijn ± 3000 deelnemers.
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Bij iedere helling staat een bord dat aangeeft hoe lang de beklimming is en met welk stijgingspercentage.
Vooral bij de steilere hellingen staan er mensen aan te moedigen en spelen er
muziekbandjes van vooral Zuid-Amerikaanse afkomst. Ook dit is wel eens leuk om mee te maken. Na een
afdaling en een bocht naar rechts passeren we een spoorwegovergang en juist dit kan ik me nog herinneren
van Chris Schuren. Dit is het begin van een helling genaamd Velomediaan een kuitenbreker van de eerste
klas. Nog net kan ik met veel gekraak het kleinste verzet (42-26) geschakeld krijgen. Alle kracht die ik heb
moet nu op de pedalen komen. Direct denk ik aan de Keuteberg, maar deze is veel langer. Links en rechts
stappen fietsers af of vallen letterlijk om. Gelukkig verspert niemand me de weg en met een uiterste
krachtsinspanning hou ik vol, hoewel mijn snelheid amper hoger is dan van de lopers. Het einde van de
helling is minder steil en hier gaat Pedro me voorbij en hem zie ik pas weer terug bij de eerste bevoorrading.
Ik doe geen moeite om Pedro te volgen omdat de afspraak was dat we beide ons eigen tempo zouden fietsen.
Ik ben bang om nu al te forceren, zodat ik misschien straks veel te vroeg de rekening gepresenteerd krijg . Na
± 60 kilometer ben ik weer terug in het centrum van La Roche en bij de kerk begint alweer een moeilijke
klim. Deze helling heb ik nog in gedachte van een jaren geleden verreden tocht van de Lekke Tube. Het
eerste stuk is erg steil en ook hier weer veel mensen naast de weg, het tweede deel van de klim is minder steil
maar er komt geen einde aan. Vooral door de lengte is dit de zwaarste klim van de dag. Op de top is de eerste
bevoorrading en ik zie Pedro al staan en zegt er ± 5 minuten te staan. Ook Pedro is onder de indruk van de
zwaarte van de tocht tot nu toe alhoewel hij beter dan ik bergop fietst. Bij de bevoorrading is het een drukte
van je welste, maar er is genoeg keuze, bananen, wafels, biscuits, stukken appels en sinaasappels en flessen
water. Je kan pakken wat en hoeveel je wilt.
Na 10 minuten vertrekken we weer, gelukkig is er eerst een afdaling. Pedro stelt voor aan te sluiten bij andere
groepjes fietsers om op de schaarse stukken vlak uit de wind te zitten omdat er toch nog een straf windje
staat. Hij heeft gelijk, alleen moet ik de volgende helling al lossen en omdat er nog ± 100 kilometer afgelegd
moeten worden doe ik wederom geen moeite om er bij te blijven. Ze fietsen net iets te hard voor mij. De
meeste stukken fiets ik nu alleen maar er zijn meer einzelgängers. Voordeel is dat ik zo optimaal van het
landschap kan genieten (alsof de tijd hier 50 jaar heeft stil gestaan) en ook in een afdaling ben ik liever alleen
dan in een groep. Bij de tweede bevoorrading tref ik Pedro wederom, ook nu zegt hij er ± 5 minuten te staan
(denk dat het er meer zijn).
Er zijn ± 123 kilometer afgelegd en er volgen nog 6 beklimmingen over een afstand van 50 kilometer. Na de
inwendige mens versterkt en onze zakken gevuld te hebben vertreken we weer voor het laatste gedeelte. Het
zwaarste gedeelte is gelukkig al voorbij maar vooral de afstand zal nu een geduchte tegenstander worden,
want hoe vaak rijden we in clubverband tochten langer dan 100 kilometer? Veel te weinig naar mijn zin.
Beiden hebben we geen meter extra getraind voor deze tocht omdat het daar te kort dag voor was. Vol goede
moed duiken we de afdaling in. Want hoeveel zouden er nog na ons komen? En de eerste zijn hier al
misschien 2 uren eerder gekomen? We weten het niet.
Steeds vaker kijk ik nu op de kilometerteller, allen de afgelegde afstand interesseert me nog. Pedro blijft nu
wel bij me, hij zegt niet meer “lekker” te zijn. In het laatste stuk rest nog één beklimming die met kop en
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schouders boven de rest uit steekt en wel de Cote de Beffe. Ook hiervoor was ik gewaarschuwd. Aan het
begin lijkt het niet steil maar we komen bijna niet voorruit, alsof de banden aan het wegdek plakken of de
remmen aanlopen. Als we eindelijk boven zijn, in de wetenschap dat er nog maar enkele minder zware
hellingen resten, weten we dat er nu niks meer mis meer kan gaan voor wat betreft het uitrijden van de tocht.
Uiteindelijk komt dan helling 24 in zicht en deze is
gelukkig niet al te moeilijk. Als we boven zijn rest ons alleen nog een afdaling naar La Roche. Heerlijk ± 10
kilometer afdalen op prima wegdek en geen scherpe bochten. De snelheid gaat nu richting 70 kilometer per
uur en ik zit te bibberen van de kou ondanks dat de zon onafgebroken schijnt. In La Roche aangekomen is het
nog een paar honderd meter tot de finish. Aan de finish wordt ons kaderplaatje gescand in verband met de
totaal tijd en de gemiddelde snelheid. Het is nu 17.15 uur.
Met veel moeite kom ik van de fiets want mijn rug protesteert. Na even uitgerust te hebben stelt Pedro voor
het diploma te gaan halen, Hierop staan onze namen, totaal tijd en gemiddelde snelheid genoteerd. Ik vraag
hem het mijne ook mee te nemen zodat ik op de fietsen kan passen. Even later keert hij terug en zegt dat het
nog 45 minuten duurt omdat de computer overbelast is. Pedro heeft zin in een broodje met worst en ook ik
heb wel zin, maar durf de fietsen niet alleen te laten staan. Een blik in de feesttent die helemaal vol is en de
honderden fietsen die overal staan of liggen is voor mij voldoende reden ook mijn fiets maar onbeheerd te
laten. Dit zal mij fataal worden. Als na 15 minuten alle wachtende voor mij geholpen zijn en bedienende
meisjes ons volledig negeren en andere bedienen die na ons zijn gekomen begin ik innerlijk te koken.
Mopperend zeg ik tegen Pedro dat als het volgende broodje niet voor ons is ik weg ga. Ik voeg inderdaad
woord bij daad. Pedro heeft meer geduld en blijft nog. Als ik bij de plaats van onze fietsen kom zie ik direct
dat de mijne weg is. Direct breng ik Pedro op de hoogte en loop rondom de tent en de parkeerplaats in de
hoop de dief nog te betrappen bij eventueel inladen. Maar helaas is alle moeite voor niks, de dief is namelijk
weg. Ook Pedro baalt zichtbaar. Na wat grof taalgebruik (de details zal ik u besparen) besluiten we te gaan.
Als we La Roche uitrijden zien we de man met de sportfiets met gewone kleren, van bij de start, weer terug,
hij is bezig aan zijn laatste meters. We vinden dit wel knap maar lachen nu beiden niet. Feitelijk heb ik geen
zin om te praten op de terugweg. Gaande weg komt er toch nog een gesprek op gang (over van alles en nog
wat). Ik moet goed luisteren anders zeg ik rare dingen want in gedachte ben ik nog bij mijn ex-fiets en bij
Annemarie Hannen, die ditzelfde vorig jaar overkwam.
Om 20.15 uur zet Pedro me thuis af, hij wil nog naar Tina Turner op t.v. kijken, live in de Arena. Geld voor
het rijden wil hij niet aannemen. Dit is natuurlijk goed bedoeld, maar kan ik niet accepteren. Tiny kijkt ook
raar op wanneer ik zonder fiets in de garage kom. Ze doorziet snel de situatie aan de hand van het aantal
schuttingwoorden. Als ik onder de douche sta neem ik me voor er nu niet meer over te klagen, daar dit toch
geen enkele zin heeft. Wonderbaarlijk lukt het me ook nog. Als ik dan uiteindelijk onder de wol ga omdat ik
de volgende dag vroeg uit de veren moet, kan ik de slaap ondanks alle vermoeienissen van vandaag niet
vatten en lig de hele nacht wakker. Ook de volgende nacht zou slapeloos worden doorgebracht. Als jullie dit
lezen heb ik inmiddels het resterende seizoen uitgereden op een geleende fiets van Jo Geurts. Volgend jaar
hoop ik weer in het bezit te zijn van een eigen fiets. Sponsoren zijn harte welkom, maar deze moeten dan wel
niet te hoog gespannen verwachtingen hebben voor wat mijn prestaties betreft!
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Conclusie: afgezien van de gestolen fiets, heb ik een mooie maar ook moeilijke fietsdag gehad, die ik niet
had willen missen.
Tevens is dit verhaal een waarschuwing voor anderen, mensen laat je fiets nooit alleen onbeheerd achter.
Nooit geen seconde! Dit kan in 1996 blijkbaar niet meer.
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EVEN ACHTEROM KIJKEN
JACK THEUNISSEN
Alhoewel volgens traditie de drager van de gele trui in het opkomstenklassement de eer heeft het seizoen op
deze wijze schriftelijk te evalueren, is het thans uw correspondent die zich tot u mag richten met zijn
terugblik.
April zijn wil was het dat we dit jaar volop gelegenheid hadden de winterdos af te schudden en de fiets weer
goed in te rijden.
Mei daarentegen kenmerkte zich door slecht-weer-tegenvallers en andere voorjaarsperikelen die je weer af en
toe deden verlangen naar het wintervet. Ook in het opkomstenklassement is het te merken dat enkelen de
winterslaap weer hebben hervat. Dieptepunt van deze maand was ongetwijfeld het annuleren van de
Eifeltocht.
Begin juni gingen de remmen weer los en konden we ons onder andere uitleven tijdens de tijdrit (voor de
liefhebbers), op de Kruisbergroute en de Wassenbergseheuvelroute. Onder mijns inziens bedenkelijke
omstandigheden werd helaas de Noord-België rondrit afgelast; er zouden te weinig coureurs zijn. Om dit
euvel te verhelpen de volgende tip: plan vooral georganiseerde tochten (het Balkon, Amstel Gold Race,
Klimmen-Banneux-Kimmen enz.), zodat er ongeacht het aantal liefhebbers er in ieder geval gefietst kan
worden. Bovendien zijn de routes uitgepijld en hoef je dus geen routespecialist aan boord te hebben.
In de betrekkelijke warmte van juli lag het clubhoogtepunt op de Keuteberg. Zelf heb ik daarnaast met Piëtro
de Gold Race gefietst. Zeer de moeite waard en een aanrader voor het clubprogramma.
Augustus voerde ons weer diverse malen het Zuid-Limburgse heuvellandschap in. Heerlijk met de
zondagochtendklokken op de achtergrond door berg en dal.
In september werd er nog flink doorgetrapt, de Zesheuvelentocht werd met 29,7 gemiddeld afgejakkerd en op
het vlakke werd meermaals tegen een gemiddelde van 33 aan gepiekt.
En toen werd het ineens stil. Wat onwennig loop je op de woensdagavond door het huis, je mist wat! Een
plezierig wegseizoen zit erop!
Voor de winterstoppers: tot volgend jaar en voor de ATB-fans: tot volgende week.
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HET FIETSJOURNAAL 1996
RENÉ KIERKELS
Het einde van het fietsseizoen is natuurlijk bij uitstek het moment voor een terugblik op de voorbije periode.
Krijgen we bij deze herinneringen een weemoedig gevoel over ons, dan kan met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid gezegd worden dat de totale balans naar de positieve kant doorslaat.
Dit schrijvend en daarbij terugblikkend op het voorbije seizoen, besef ik dat dit doe vanuit mijn eigen optiek
en dat jullie misschien een andere mening toegedaan zijn. Maar laat ik echter op de zaken vooruit lopen door
te zeggen dat ook ik met een weemoedig gevoel dit fietsseizoen afsluit, dit om misverstanden te voorkomen.
Voor mij was dit het eerste volledige seizoen als lid van de Lekke Tube en voor dat ik lid werd van de Lekke
Tube was mijn enige zorg dat ik, reeds jaren alleen fietsend, een individuele sport in groepsverband zou gaan
beoefenen. En de vrijheid van het kiezen van o.a. tijdstip, route, afstand en snelheid niet alleen meer zelf te
bepalen had, maar gezamenlijk met jullie. Nu achteraf bezien moet ik echter toegeven dat ik spijt heb niet
reeds jaren eerder lid te zijn geworden. Maar mijn eerdere zorg is volgens mij niet geheel ongegrond. Ik kan
mij namelijk niet geheel aan de indruk onttrekken dat afstand en/of route en/of snelheid debet zijn dat
sommige leden voortijdig afhaken, bewijzen kan ik dit niet. Natuurlijk zullen jullie zeggen de groep moet
zich tot op een bepaalde hoogte aanpassen aan het individu. Tot een bepaalde hoogte, we hebben niet voor
niets een A een B en een D-ploeg. Maar laten we eerlijk zijn, we vliegen er meestal in, vanaf de eerste
kilometer zowel de A alsook de B-ploeg. Heeft men dan als nieuweling of als lid die wegens omstandigheden
een tijd lang niet heeft kunnen fietsen een conditionele achterstand, dan wordt het afzien. En niemand geeft
graag toe dat hij de snelheid niet kan volgen en doet hij, of moet hij uit eindelijk kleur bekennen, dan toch
gaat na enkele kilometers de snelheid weer omhoog. Dit klinkt natuurlijk hard en ik geef als eerste toe dat ik
het misschien nogal zwart wit heb afgeschilderd. Maar zonder iemand hierbij de zwarte piet toe te spelen ligt
hierin volgens mij de oorzaak van de verminderde opkomst. Gelukkig zijn er het afgelopen seizoen ook
voldoende uitzonderingen geweest waarbij wel rekening gehouden werd indien iemand een zwakkere dag
had. En met name Jac Heltzel had hier een goed oog voor en bevestigde hiermee dat hij in meerdere
opzichten de “beste” renner van de B- ploeg is.
Maar voordat we nu helemaal in mineur stemming vervallen moet ik onmiddellijk toegeven en meerderde Bploeg leden met mij, dat we de meeste tochten voor geen goud had willen missen. Ook de tijdrit niet! Het
heeft mij een ultiem genoegen verschaft om René Hamers te verslaan. Dat deze nederlaag hard bij hem is
aangekomen blijkt wel uit een van zijn schriftelijke bijdragen aan dit blad, waarin hij nogal lacherig doet over
zijn nederlaag. Maar laat jullie geen rad voor de ogen draaien, de rest van het seizoen is hij hier niet meer
overheen gekomen, ik had geen kind meer aan hem. Zo nu ben ik serieus geweest, heb enkele vegen
uitgedeeld en dus nu is het tijd voor het weer.
Het weer heeft ons dit jaar niet al te zeer verwend maar we mogen over het geheel bekeken niet klagen. Nu,
het is alweer herfst, komen we hopelijk de winterperiode gezond en conditioneel goed door en laten we dan
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ook afspreken voor het wegseizoen in april ‘97, same time same place.
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BERICHT UIT DE D-GROEP
MARLY CORBEY
Het laatste Binnenblaad 1996 en nu pas weer een berichtje van de D-groep. Vreemd zou je zeggen, maar dat
heeft zo zijn reden.
Eerstens heb ik zelf meerdere donderdagen verstek laten gaan omdat ik mijn avonddiensten niet meer kon
ruilen en tweedens zijn de D-tochten niet zo “spectaculair” geweest als we gewend waren. Een zestal
collega’s hebben door omstandigheden weinig of niet gefietst. In het ene geval vanwege (jammer genoeg)
lichamelijke klachten en in het andere geval vanwege (gelukkig) aanstaande gezinsuitbreiding. Zodoende zijn
de meeste tochten met een “handvol dames” volbracht.
Niet dat het fietsen niet goed verliep, maar je miste toch die “kwebbelende” groep meiden! Ook zijn er
vanwege het geringe aantal, geen extra tochten geweest richting zuiden die, samen met Wim en Piet, altijd zo
goed zijn geslaagd.
Ik hoop dan ook dat in 1997 de gezondheid van mijn vriendinnen dik in orde is, dat de aanstaande baby’s
kraaiend van plezier in hun wiegje liggen en dat we met z’n allen weer “kwebbelend” door Midden-Limburg
zullen fietsen!
O ja, ook begeleider Bert wens ik veel succes met zijn nieuwe baan.
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HET EINDE VAN HET SEIZOEN EN HET
EINDE VAN DE LEKKE TUBE?
RENÉ HAMERS
"Volgend jaar ga ik minimaal voor zilver".
"Ik ga deze winter niet op mijn krent zitten maar zorg dat mijn conditie op pijl blijft".
"Weet je dat Math Salden de mountainbikes heeft afgeprijsd van ƒ4000,- naar ƒ1400.-, ik denk dat ik mij er
ook maar één aanschaf".
Deze en andere uitspraken waren de laatste weken veelvuldig te horen onder de trouwe leden van onze
vereniging. Het seizoen 1996 is nog niet eens afgelopen of men maakt zich al zorgen en/of voornemens voor
het nieuwe seizoen. Hier werk ik dus niet aan mee. Een kritische nabeschouwing op het voorbije seizoen is
wat u van mij mag verwachten.
Het seizoen begon zoals altijd veelbelovend. Dit was echter voor korte duur. Reeds bij de eerste niet reguliere
activiteit, de tijdrit, haakten vele leden af. De opkomst voor deze sportieve krachtmeting was dermate gering
dat het bestuur besloten heeft de tijdrit, althans in deze vorm, niet langer op het programma te zetten.
Intussen, we schrijven juni, was de opkomst op de woensdag- en donderdagavond en op zondagochtend tot
een dermate laag niveau gezakt, dat het minimaal vereiste aantal deelnemers soms maar net werd gehaald.
Gelukkig vertoont de opkomst de laatste weken weer een stijgende lijn, maar of deze lijn zich doorzet naar
het nieuwe seizoen is nog maar de vraag.
't Binnenblaad, een clubblad waar we best wel een beetje trots op mogen zijn (als we ons zelf niet af en toe
een complimentje geven wie doet dat dan?), biedt al sedert jaren aan de leden de mogelijkheid om al je
grieven of anderszins aan het papier toe te vertrouwen. Speciaal voor dit doel is de rubriek "Het ei van ..." in
het leven geroepen.
Een korte blik op de inhoud van de laatste jaargangen leert echter dat het steeds weer dezelfde vier à vijf
leden zijn die de moeite nemen om iets op papier te zetten.
Een laatste dieptepunt, althans voor ondergetekende, betreft de traditionele feestavond. Op het moment dat de
officiële inschrijving afliep hadden zich, buiten het bestuur, maar liefst vijf! leden aangemeld. Na veel
aandringen zijn daar nog een tiental leden bijgekomen (weliswaar na de officiële aanmeldingstermijn)
waardoor de feestavond toch nog doorgang kan hebben. Maar op een totaal van ruim zestig leden is dit een
bedroevend resultaat. Moeten we de feestavond dan ook maar afschaffen?
Kortom, ik begin mij ernstige zorgen te maken over het voortbestaan van deze vereniging.
Omdat ik van nature optimistisch ben ingesteld en nog steeds uitga van het goede in de mens zal het zo'n
vaart wel niet lopen en kunnen we het volgende jaar met een gerust hart de fiets weer uit het vet halen. Dat
neemt niet weg dat we ons met z'n allen maar eens moeten beraden wat het fietsen en de vereniging voor ons
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zelf betekent. De donkere dagen rond kerst en oud en nieuw bieden daartoe een uitstekende gelegenheid.
Zittend onder de kerstboom en met een goed glas bier in de hand (en in de maag) blijkt de vereniging ons
toch meer te doen dan we aanvankelijk veronderstelden. Het bestuur (waar ondergetekende deel van
uitmaakt) heeft ondanks gemaakte fouten toch haar best
gedaan. Regelmatig fietsen is goed voor de lijn en het uithoudingsvermogen en de feestavond blijkt achteraf
best wel een geslaagde avond te zijn geweest (met dank aan Ming Tung).
Nog nagenietend van het kerstdiner en bij het aansteken van de zoveelste vuurpijl nemen we ons voor het
volgend seizoen tenminste "voor zilver te gaan", af en toe ook eens de pen ter hand te nemen en de
feestavond weer in ere te herstellen.
Zo ben ik ongemerkt toch bezig met een bespiegeling over het nieuwe seizoen, terwijl ik toch had
aangegeven mij te beperken tot een terugblik. Zo ziet u maar, niets is zo veranderlijk als de mens.
Ik hoop dat dit ook geldt voor de betrokkenheid van de leden bij onze vereniging in het nieuwe seizoen. Rest

mij een ieder reeds een fijne kerst en jaarwisseling toe te wensen (eind september, moet kunnen) en veel
"sportieve voornemens" voor het nieuwe seizoen.
Feest en fiets met plezier, denk aan mij.
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UIT DE OUDE DOOS
ROBERT HILGERS
Jaarlijks organiseert het mannenkoor St.Caecilia een zeskamp in Linne. Op 6 oktober 1990 was een delegatie
van de Lekke Tube aanwezig bij de zeskamp. Er was ternauwernood een groep gevormd van zes Tubers, die
de Lekke Tube durfde te vertegenwoordigen. Het was tot nu toe slechts twee keer geweest dat een groep van
de Lekke Tube zich durfde te meten tijdens deze zeskamp met andere (sport)mensen. De zes Tubers waren
Arjan Beunen, Martijn Houwen, Hans Boots, Don van Montfort, de
teamleider van de avond Bert Hendrix en ikzelf. Achteraf bleek dit
een uitstekend zestal te zijn.
Vooraf werd er nog bij Bert thuis een oefening georganiseerd.
Hierbij werd echter eigenlijk alleen maar verteld welke spellen
uitgevoerd moesten worden. Oefening was er niet bij, wel werd er
herhaaldelijk gezegd, 'Oooo, dàt lukt os waal.....'
Op de zeskamp-avond waren slechts 15 van de 18 ingeschreven
teams aanwezig. Na een lange zit waarbij het nodige vocht naar binnen was gewerkt, werd gestart met het
eerste spel. Ping-pong balletjes doorgeven op een plankje. We moesten met zijn allen op een rij gaan zitten
op de grond. Er stond aan ieder einde van de rij een mand, één mand was leeg, de andere mand lag vol met
ping-pong balletjes. Het was de bedoeling om zoveel mogelijk balletjes in de lege mand te krijgen door deze
één voor één met het plankje over te brengen. Gelukkig had het plankje een piep klein randje, net genoeg om
het balletje er niet van af te laten donderen, ja, als je het plankje goed recht hield althans. Dit spel ging ons
zeer goed af, acht stuks, net niet de hoogste score.
Het volgende spel was de brancard-race. Op een uitgezet circuit stonden drie emmers op de kop. Er werd een
persoon op het brancard gesmeten die drie ballen bij zich moest houden. Vier dragers droegen het brancard
over het circuit, waarbij de 'ballenjongen' op iedere emmer een bal moest leggen. Hierbij moest het brancard
over de emmers gedragen worden, dus dat was effe hoog tillen met dat brancard. De heenweg verliep prima,
uiteraard een licht persoon op het brancard. Op het eind van het circuit moest van 'ballenjongen' gewisseld
worden. Martijn kwam op het brancard te liggen en deze moest op de terugweg weer alle ballen oppikken.
We gingen een harde en snelle eindfase in Martijn had alle ballen opgepikt en de finish kwam in zicht. We
waren over de finish, maar om het brancard tijdig te stoppen voordat we tegen het podium knalde was er niet
meer bij. Martijn kon bijna op het brancard blijven liggen, het was net wel of net niet afvoeren van de
'ballenjongen'. Het viel achteraf allemaal wel mee, zeker toen we de snelste tijd behaald hadden. Je ziet wel
een overwinning behaal je niet altijd zonder slag of stoot. Martijn kan hier over mee spreken.
Bokspringen zat er ook bij. Het eeuwenoude 'ruggen'spel. Uiteraard voor de meesten een gemakkelijk spel.
Vooral de RAF-mannen uit het Duitse Bruggen wisten er wel raad mee. Gewoon helemaal door de knieën
met die bok en er maar overheen lopen. Wij haalden hier maar een tiende plaats. Bert diende een protest in,
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hij had een tijd gemeten die vier seconden minder was dan de jury opgaf. Helaas, helaas het mocht niet baten,
de tiende plaats bleef de tiende plaats.
Het volgende spel was de evenwichtsbalk. Men moest met twee 'squash-rackets' waarop twee bekertjes
werden geplaatst over een balk lopen die op de grond lag. De bedoeling was om zoveel mogelijk bekertjes
aan de overkant van de balk in een mand te krijgen. Uiteraard mochten de bekertjes niet van het racket vallen
en men mocht niet met een voet de grond raken. Een vreselijk spel ik geloof dat mijn pogingen niet de moeite
waard waren, geen enkel bekertje haalde het einde van de balk. Of ze lagen er al vanaf voordat ik van de balk
stapte of ik lag zelf al naast de balk. Eén mazzel hadden we er waren er wel in ons team die van evenwicht af
wisten. We haalden met 14 bekertjes een akelig hoge score. Vijftien bekertjes was de top score.
Het vijfde spel was het ladderlopen. Men moest hierbij met vijf man tussen de sporten van een ladder lopen.
Er moest weer in een zo snel mogelijke tijd een circuit worden afgelegd. Ik geloof dat alle spelen meestal bij
een zeskamp om tijd gaan, och ja, dat doet nu niet ter zake... Alweer behaalden we de op een na snelste tijd.
Moeilijk hadden de deelnemers met de veel kortere benen. Enkelen hoefden tijdens dit spel niet meer mee te
lopen, daar zij met de benen niet de grond raakten. Een ander gevaarlijke situatie bij dit spel was, dat de
finish bijna tegen het podium aan lag. De meeste teams landden daarom ook op het podium. Het team van de
'Lekke Tube' zorgde bijna voor het tweede ongeluk. De aanwezige cameraman, met een filmuitrusting van
enkele duizenden guldens, werd met camera en al met behulp van 'onze' ladder van de finish gedrukt.
Gelukkig werd een geen verzekingsgeval en liep niemand letsel op. Maar toch weer een gevaarlijke situatie.
Het zag ernaar uit dat indien we het laatste spel ook hoog scoorden, dat we wel eens
als winnaar de zeskamp afsloten. Bij dit laatste spel moest men met een bal weer door
de zaal crossen. In het midden van de zaal laag een autoband waardoor men met bal en
al doorheen moest. Aan beide zijden van het circuit stelden zich drie personen op. Het
was een soort estafette waarbij men de bal aan de overkant van de baan de bal moest
afgeven. Bert had al de andere teams tijdens het spel eens goed bekeken. Toen wij moesten starten gaf hij ons
een uitstekende tactiek mee, waarmee als snelste de estafette beëindigden.
Tijdens de zeskamp werden de tussenstanden bijgehouden op een groot scorebord. Daaruit kon men al snel
zien welk team zo langzaam naar de top sloop. Je kunt wel raden welk team dat is geweest als je voor de
de
ste
de
de
de
ste
spellen de volgende plaatsen behaalde: 3 , 1 ,10 , 2 , 2 en 1 . Met 76 punten hadden we de eerste plaats
veroverd voor Z.V.V. De Troubadour en de Voetbal Senioren. Z.V.V. De Troubadour was in '89 eerste
geworden. Helaas werd de wisselbeker in het jaar '91 niet verdedigd. Hopelijk kan een team van de Lekke
Tube in de komende jaren nog eens een gooi doen naar die beker. We zijn toch niet voor niets
sportievelingen.
Gedachte: Ja, dat moet ik zeggen met mijn geweldige opkomsten van de afgelopen jaren.
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EEN TERUGBLIK
CHARLES CORBEY
September. De avonden zijn al te kort om na je werk nog een fietsroute te maken. De zondagen tekenen zich
al door wind en regen. De racefiets kan weer geolied het schuurtje in gaan. Tot volgend voorjaar. Het
fietsseizoen 1996 is afgesloten.
Als we de balans opmaken blijkt dat ongeveer 40 fiet(st)ers zijn die de club toch (vrij)regelmatig hebben
bezocht. Op papier zouden dat er 55 zijn. Natuurlijk heeft deze of gene altijd wel zijn/haar reden om niet of
weinig deel te nemen en in dat opzicht is de score van 40 nog niet zo slecht. Grote plus is in elk geval dat de
fietstochten plezierig en zonder noemenswaardige incidenten zijn verlopen. Zelfs de lekke banden bleven, op
een enkele uitzondering na, uit!
De tijdrit zal waarschijnlijk geheel verdwijnen. Ondanks het goede weer was de animo zeer gering. Het lijkt
weinig zinvol ermee door te gaan.
Het bestuur is al druk zoekende naar eventuele shirtsponsors, want we fietsen inmiddels alweer vier jaar in de
“Vermarck outfit”. Als het zoeken niets oplevert, zullen we ook in 1997 met het tenue fietsen, wat op zich
geen probleem is, want de shirts zijn nog in een prima conditie. We wachten wat dat betreft af wat de
eventuele resultaten zijn.
De opgave voor de feestavond is bekend. 22 Leden!! (inclusief het bestuur) zijn die avond van de partij. Een
aantal dat ons even heeft doen twijfelen over de doorgang. Echter, met eega en/of vriend(in) zijn we met zijn
veertigen en dat is ruim voldoende om een gezellige avond te hebben. We zullen verslag doen op de
jaarvergadering.
Tot slot voor de ATB-ers onder ons. De zaterdagmiddag (14.30 uur) en de zondagmorgen (9.30 uur) zullen
gereserveerd zijn voor de bos -en veldritten. Degenen die zin, tijd en een ATB hebben zijn dan welkom.
Zonder verdere verplichting. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt om elders een uitgepijlde tocht te
gaan fietsen.
Ik maak nu een einde aan mijn laatste verhaaltje voor ‘t Binnenblaad 1996. Ik hoop iedereen in 1997 in
goede gezondheid weer te zien, voor alweer een seizoen “TWC De Lekke Tube”.
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OPKOMSTENKLASSEMENT A-GROEP
Aantal verreden
tochten : 45
Aantal uitgevallen tochten : 8
Beloning : 41 - 45 Tochten
34 - 40 Tochten
27 - 33 Tochten
Plt
--1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
21.
22.

Lid
--21
87
152
137
91
75
79
138
94
26
90
5
77
52
89
51
13
143
41
14
88
96
135
148

Aantal kilometer : 3332.6

( 90%-100%)
( 75%- 90%)
( 60%- 75%)

Naam
------------------------Senssen, har
Vrinzen, rob
Stevens, bart
Peeters, wim
Ruyters, chris
Leenen, arnold
Corbeij, charles
Theunissen, jac
Houwen, martijn
Nelissen, piet
Daamen, hennie
Daal van, jos
Cuypers, harry
Smits, ge
Leek van de, frits
Dahmen, huub
Schuren, harrie
Cuypers, pedro
Vossen, thei
Schuren, chris
Hilgers, robert
Hannen, paul
Meels, roger
Janssen, jan

GOUD
ZILVER
BRONS
Tochten
------44
36
33
31
30
29
29
27
26
25
24
22
21
18
18
17
13
7
6
6
5
1
1
1

Aant.Km
------3230.6
2532.8
2393.6
2139.5
2138.9
2261.9
2150.2
1997.2
1854.8
1670.1
1729.1
1515.5
1498.1
1299.7
1075.3
1246.9
1154.9
673.9
530.2
517.7
294.8
79.0
78.0
78.0

Beloning
-------Goud
Zilver
Brons
Brons
Brons
Brons
Brons
Brons

LEKKE BANDENKLASSEMENT A-GROEP
Aantal verreden tochten : 45
Aantal uitgevallen tochten : 8

Aantal kilometer : 3332.6

Pts Lid Naam
Lek.band Tocht Aant.Km
--- --- ------------------------- -------- ----- ------1. 152 Stevens, bart
5 33 2393.6
2. 51 Dahmen, huub
2 17 1246.9
52 Smits, ge
2 18 1299.7
4. 14 Schuren, chris
1 6 517.7
79 Corbeij, charles
1 29 2150.2
91 Ruyters, chris
1 30 2138.9
87 Vrinzen, rob
1 36 2532.8
21 Senssen, har
1 44 3230.6

OPKOMSTENKLASSEMENT B-GROEP
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Aantal verreden tochten : 46
Aantal uitgevallen tochten : 9

Aantal kilometer : 3118.1

Beloning : 41 - 46 Tochten ( 90%-100%) GOUD
35 - 40 Tochten ( 75%- 90%) ZILVER
28 - 34 Tochten ( 60%- 75%) BRONS
Plt Lid Naam
Tochten Aant.Km Beloning
--- --- ------------------------- ------- ------- -------1. 92 Heltzel, jac
45 3041.6 Goud
2. 1 Vrinzen, erik
39 2662.1 Zilver
3. 125 Hamers, rene
37 2460.1 Zilver
4. 84 Bok, sjef
36 2451.7 Zilver
5. 4 Daal van, wim
31 2059.4 Brons
6. 140 Cox, david
27 1728.9
7. 69 Helwegen, dre
26 1726.9
8. 151 Kierkels, rene
25 1861.4
9. 145 Sniedt, wiel
24 1622.9
10. 76 Cuypers, piet
21 1408.2
11. 24 Slabbers, math
20 1449.2
12. 119 Pol van, geert
15 925.7
13. 71 Venne van de, har
14 902.2
14. 136 Mooren, jan
13 882.5
15. 142 Houben, roger
11 735.7
16. 144 Hannen, anne-marie
7 452.0
17. 64 Helwegen, huub
5 243.5
18. 81 Hulsbosch, sjra
2 93.5
122 Dillen van, ronald
2 93.5
20. 133 Creemers, wim
0 0.0
134 Kemmeren, marc
0 0.0

LEKKE BANDENKLASSEMENT B-GROEP
Aantal verreden tochten : 46
Aantal uitgevallen tochten : 9

Aantal kilometer : 3118.1

Pts Lid Naam
Lek.band Tocht Aant.Km
--- --- ------------------------- -------- ----- ------1. 92 Heltzel, jac
3 45 3041.6
2. 136 Mooren, jan
2 13 882.5
24 Slabbers, math
2 20 1449.2
4. 71 Venne van de, har
1 14 902.2
145 Sniedt, wiel
1 24 1622.9
151 Kierkels, rene
1 25 1861.4
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140 Cox, david
4 Daal van, wim
1 Vrinzen, erik

1 27 1728.9
1 31 2059.4
1 39 2662.1

OPKOMSTENKLASSEMENT D-GROEP

Aantal verreden tochten : 22
Aantal uitgevallen tochten : 6

Aantal kilometer : 1039.0

Beloning : 20 - 22 Tochten ( 90%-100%) GOUD
17 - 19 Tochten ( 75%- 90%) ZILVER
13 - 16 Tochten ( 60%- 75%) BRONS
Plt
--1.
2.
3.

Lid Naam
Tochten Aant.Km Beloning
--- ------------------------- ------- ------- -------101 Wessels, mia
19 950.3 Zilver
114 Peters, mia
18 854.8 Zilver
113 Hendrix, sandra
17 812.4 Zilver
44 Hendrix, bert
17 805.0 Zilver
5. 150 Jennissen, claudia
15 699.5 Brons
109 Janssen, mia
15 684.4 Brons
7. 104 Corbeij, marly
13 601.7 Brons
8. 153 Joosten, barbara
7 272.9
9. 106 Dam van-jegen, kitty
5 204.7
10. 103 Sampers, christien
4 212.9
147 Straetemans, margriet
4 126.9
12. 102 Verhulst, annie
0 0.0

LEKKE BANDENKLASSEMENT D-GROEP
Aantal verreden tochten : 22
Aantal uitgevallen tochten : 6

Aantal kilometer : 1039.0

Pts Lid Naam
Lek.band Tocht Aant.Km
--- --- ------------------------- -------- ----- ------1. 44 Hendrix, bert
1 17 805.0
113 Hendrix, sandra
1 17 812.4
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EEUWIGE OPKOMSTENKLASSEMENT
a t/m tochten p.jaar toLid Naam
f 1993 1994 1995 1996 taal
--- ------------------------- - ---- ---- ---- ---- ---21 Senssen, har
375 39 45 44 503
4 Daal van, wim
332 37 35 31 435
5 Daal van, jos
341 34 38 22 435
4. 1 Vrinzen, erik
239 25 34 39 337
5. 44 Hendrix, bert
256 19 17 17 309
6. 24 Slabbers, math
253 17 3 20 293
7. 23 Schlicher, bert
A 240 16 10 - 266
26 Nelissen, piet
200 18 23 25 266
9. 48 Bevers, wil
A 209 21 9 - 239
10. 77 Cuypers, harry
155 28 34 21 238
11. 51 Dahmen, huub
190 10 19 17 236
12. 92 Heltzel, jac
114 37 37 45 233
13. 13 Schuren, harrie
177 16 15 13 221
75 Leenen, arnold
143 21 28 29 221
15. 84 Bok, sjef
114 23 42 36 215
16. 94 Houwen, martijn
142 18 24 26 210
17. 90 Daamen, hennie
129 25 29 24 207
18. 64 Helwegen, huub
194 3 0 5 202
87 Vrinzen, rob
113 32 21 36 202
20. 41 Vossen, thei
168 6 20 6 200
21. 91 Ruyters, chris
109 27 27 30 193
22. 76 Cuypers, piet
112 19 40 21 192
23. 69 Helwegen, dre
119 19 27 26 191
24. 79 Corbeij, charles
102 29 25 29 185
25. 14 Schuren, chris
148 19 11 6 184
26. 89 Leek van de, frits
124 26 13 18 181
27. 71 Venne van de, har
123 18 19 14 174
28. 52 Smits, ge
127 4 13 18 162
29. 101 Wessels, mia
72 27 35 19 153
30. 109 Janssen, mia
75 26 36 15 152
31. 22 Daal van, Rob
A 144 0 - - 144
60 Wolters, pierre
A 142 2 0 0 144
137 Peeters, wim
45 34 34 31 144
34. 65 Valkenburg, Tim
A 141 - - - 141
35. 81 Hulsbosch, sjra
104 12 13 2 131
36. 125 Hamers, rene
41 22 29 37 129
37. 113 Hendrix, sandra
76 16 19 17 128
38. 85 Hansen, Wiel
A 124 - - - 124
39. 104 Corbeij, marly
68 21 18 13 120
40. 119 Pol van, geert
53 24 26 15 118
41. 98 Smeets, Ron
A 107 6 0 - 113
42. 114 Peters, mia
53 19 15 18 105
43. 138 Theunissen, jac
18 27 29 27 101
44. 30 Boots, Hans
A 91 - - - 91
45. 103 Sampers, christien
59 12 14 4 89

Pts
---1.
2.

't Binnenblaad, oktober 1996, jaargang 6, nummer 5

pagina 23

46. 102 Verhulst, annie
47. 88 Hilgers, robert
48. 95 Hulsbosch, Sjaak

68 15 4 0 87
58 7 15 5 85
A 79 - - - 79
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a t/m tochten p.jaar toPts Lid Naam
f 1993 1994 1995 1996 taal
---- --- ------------------------- - ---- ---- ---- ---- ---49. 86 Hannen, jan
64 13 0 0 77
140 Cox, david
13 17 20 27 77
51. 145 Sniedt, wiel
* 21 29 24 74
52. 106 Dam van-jegen, kitty
44 14 10 5 73
53. 35 Schoote van, Roger A 70 - - - 70
61 Vocking, Gustaaf
A 70 - - - 70
96 Hannen, paul
61 7 1 1 70
56. 56 Wolters, Paul
A 69 - - - 69
57. 72 Stapper, maurice
58 7 0 0 65
58. 82 Mols, Cees
A 60 0 - - 60
136 Mooren, jan
18 14 15 13 60
144 Hannen, anne-marie
8 24 21 7 60
61. 46 Smeets, Ron
A 55 - - - 55
62. 118 Theunissen, Marjan A 43 11 - - 54
63. 143 Cuypers, pedro
5 20 21 7 53
64. 100 Hovens, desiree
A 41 9 - - 50
65. 80 Beunen, arjan
A 48 0 0 0 48
122 Dillen van, ronald
21 13 12 2 48
67. 73 Meuwissen, Johan
A 45 - - - 45
68. 59 Verheijden, frien
44 0 0 0 44
69. 55 Theelen, bert
43 0 0 0 43
147 Straetemans, margriet
* 18 21 4 43
71. 141 Coumans, jan
A 18 13 11 - 42
72. 148 Janssen, jan
* 9 31 1 41
73. 54 Tellers, Jack
A 36 - - - 36
93 Peeters, Pieter
A 36 - - - 36
107 Nelissen, Clarina A 32 4 0 - 36
133 Creemers, wim
25 11 0 0 36
77. 49 Heijnen, Jack
A 34 - - - 34
78. 135 Meels, roger
22 9 1 1 33
152 Stevens, bart
* * * 33 33
80. 134 Kemmeren, marc
26 6 0 0 32
81. 150 Jennissen, claudia
* * 16 15 31
82. 70 Hanssen, Geert
A 28 - - - 28
142 Houben, roger
7 0 10 11 28
84. 116 Dalemans, Har
A 27 - - - 27
85. 53 Eijssen, marcel
A 26 - - - 26
86. 36 Rulkens, Frank
A 25 - - - 25
111 Houben, marlie
A 22 3 - - 25
151 Kierkels, rene
* * * 25 25
89. 29 Peeters, Pieter
A 24 - - - 24
90. 34 Montfort van, don A 17 - - - 17
39 Welters, Carlo
A 17 - - - 17
63 Dings, Mart
A 17 - - - 17
124 Tiel, pascal
A 17 0 0 - 17
94. 33 Eijssen, Guus
A 16 - - - 16
108 Slangen-in't Groen, Cocky A 16 - - - 16
96. 66 Valkenburg, Elbert A 15 - - - 15
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97. 67 Bevers, Nico
78 Creemers, Jos
139 Beurskens, har

A 14 - - - 14
A 14 - - - 14
A 13 1 - - 14

a t/m tochten p.jaar toPts Lid Naam
f 1993 1994 1995 1996 taal
---- --- ------------------------- - ---- ---- ---- ---- ---97. 146 Verstappen, carola A 4 7 3 - 14
101. 123 Kikken, gerard
A 13 - - - 13
102. 45 Heuts, Pierre
A 12 - - - 12
103. 99 Mols-de Jongh, Henny A 11 - - - 11
104. 68 Hendrix, Jan
A 10 - - - 10
105. 120 Hensgens, Seppo
A 9 - - - 9
106. 112 Temme-Coenen, Truus A 7 - - - 7
115 Schoof, Hartmut
A 7 - - - 7
153 Joosten, barbara
* * * 7 7
109. 38 Loo van der, Ruud A 6 - - - 6
57 Jonker, Arjan
A 6 - - - 6
74 Melick van, Patrick A 6 - - - 6
83 Creemers, Marco
A 6 - - - 6
105 Schoof, Francis
A 6 - - - 6
110 Wolters, Agnes
A 6 - - - 6
115. 97 Hannen, Frank
A 5 - - - 5
116. 62 Engelen, Huub
A 4 - - - 4
121 Vilters, Peter
A 4 - - 118. 149 Pol van, hennie
A * *
119. 58 Lebesque, Geert-Jan A 2
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Naam: Erik Vrinzen
Geboorteplaats: Linne
Leeftijd: 36 jaar
Lengte: 1,97 meter
Gewicht: ‘s-zomers 88 kg, ‘s-winters 90 kg
Schoenmaat: 45
Burgerlijke staat: Gehuwd met Belinda.
Opleiding: Atheneum, H.E.A.O. en Accountancy (A.A.).
Beroep: Groepsleider op accountantskantoor.
Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen: Méér haar.
Opvoeding: Normaal.
Ochtendhumeur: Geen.
Vereniging: TWC De Lekke Tube.
Wordt jouw sport serieus genomen?: Ja.
Andere sporten: Geen.
Leukste sport naast fietsen: Voetbal, Ajax in goede doen.
Minst leuke: Tafeltennis, met name dubbelspel.
Sportief hoogtepunt: Volbrengen grote fietstochten en meerdaagse tochten TWC De Lekke Tube in het verleden. In 1996 wéér plezier
in fietsen in de B-groep. Voor het eerst in jaren vind ik het fietsen in heuvelachtig gebied aangenaam. Een en ander vindt zijn oorzaak in
het, voor mij, lagere tempo van de B-groep en de ontspannende wijze van fietsen.
Dieptepunt: Er volledig doorzitten tijdens bepaalde tochten.
Favoriete sporter: Danny Blind.
Favoriete sportster: Thans geen voorkeur, voorheen Leontien van Moorsel.
Sportieve concurrenten: Alle leden van de B-groep, sinds seizoen 1996. Het zijn echter sportieve collega’s i.p.v. concurrenten.
Beste sportjournalist: Fred de Bruyne, als Belgisch wielerverslaggever.
Slechtste: Henk van Dorp.
Doping: Niet toelaatbaar. Elke sporter moet zonder kunnen.
Hobby's: Fietsen op gewone fiets door mooie omgeving. Spelletjes met en voorlezen aan de kinderen.
Huisdieren: Twee parkieten, volgend jaar mogelijk meer volière.
Lievelingsgerecht: Jägerschnitzel en vis.
Drank: Melk.
Kleur: Blauw.
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Tv-programma: Studio Sport, met name voetbal en wielrennen.
Radio: Arbeidsvitaminen, luister echter vrij weinig radio.
Lievelingsmuziek: Easy listening.
Laatst gekochte CD: Queen, Made in heaven.
Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: Geen enkele.
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: Eenmaal raden.
Favoriete films: Actiefilms, bijv. Dirty Harry.
Acteur: Clint Eastwood, Sean Connery en Harrisson Ford.
Actrice: Geen voorkeur.
Vakantieland: Nederland.
Romantisch: Weinig volgens Belinda.
Beste karaktereigenschap: Plichtsgetrouw.
Slechtste: Soms te negatief.
Bang voor: Het onvermijdelijke.
Ligt wakker van: Werk, gelukkig niet al te vaak.
Droomt vaak van: Per abuis voor de tweede keer opgeroepen worden voor het vervullen van de militaire dienstplicht en er maar niet
weg kunnen komen (zie enkele vragen verderop).
Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: Wat gebeurd is voormalig Joegoslavië, zedenzaak kinderen in België en hongersnood in
Afrika.
Maakt zich ontzettend kwaad over: Wordt nooit echt kwaad.
Hekel aan: Ondanks het feit dat vorig jaar, na beraad tussen leden van de diverse groepen om tot een definitieve oplossing van de zich
jaren voortslepende problemen binnen de groepen te komen, dat er ondanks het bereikte compromis, er altijd mensen zijn die zich niet
willen schikken. Het fietsplezier gaat toch boven alles!
Heeft respect voor: Iedereen die anderen belangenloos helpt en verenigingsmensen die jarenlang zich inzetten voor de verenigingen.
Wie kan je niet uitstaan: Arrogante mensen, Arie Haan als trainer bij Feyenoord.
Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen: Huwelijksdag.
Welke zeker niet: Militaire dienstplicht periode.
Grootste fout in mijn leven: Sociale geografie (aardrijkskunde) gaan studeren in Nijmegen, niet mijn richting en het wonen op kamers
was niets voor mij.
Ooit een prijs gewonnen: Neen.
Kunst: Niet altijd mooi, smaken verschillen. Geeft vaak toch een extra dimensie.
Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij: Weer verhoging van de benzineprijzen.
Wereldnieuws: België, zaak Dutroux. Zeer schokkend.
Tijdschriften: Wielerrevue en Mijn Tuin.
Laatst gelezen boek: Jan Laugs, Fietsen in Limburg.
Welk boek las je in een ruk uit: Diverse boeken van Toon Kortooms.
Moet heel erg lachen om: Flauwe moppen, als ik in de stemming ben.
Wanneer heb je voor het laatst gehuild: Overlijden opa Vrinzen.
Politiek: Noodzaak, echter niets voor mij.
Milieubewust: Ja, afvalscheiding zo veel mogelijk.
Je bent een dag de baas van Nederland; wat zou je als eerste veranderen?: Uitkeringen voor de echte minima verhogen.
Waar raak je opgewonden van: Goede wedstrijd van Ajax.
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Veilig vrijen: Noodzaak.
Ik heb me voorgenomen om: Alles positiever te bekijken.
Haalt neus op voor: Mensen die doen alsof ze iets meer zijn dan anderen.
Soms denk ik: Hadden ze ons maar wild gelaten, i.v.m. complexheid van de maatschappij.
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