DE GROTE EIFEL RONDRIT
FRANK BOEREN
Zaterdag 29 juni 2002.
Net iets na het midden van ons fietsseizoen viel de eer aan de 2de
verplaatsingstocht van de A-groep. Rond 6:45 uur in de vroegte kwamen uit
alle hoeken van Linne en enkele van er buiten fietsers bepakt en bezakt aan
gereden. Het Laden van de fietsaanhangwagen liep als een trein. In een
mum van tijd waren alle fietsen in, op, achter auto’s opgeborgen. Het grote
wachten op de bus kon beginnen. Eén van onze sponsors, Wil Walraven uit
Venlo, reed met de personenbus als bezemwagen vandaag mee door de
Eifel. Frank had het gsm-nummer van Wil en er werd gebeld waar hij ergens
al was. Wil kreeg in alle vroegte een heel peloton renners van streek door
een beetje met de aankomsttijd te overdrijven. Er werd een half uur gezegd
terwijl het nog geen 6 minuten waren.
Een groot “konvooi” trok vanuit Linne over de Limburgse wegen de Duitse
“bergen” van de Eifel in. Ik weet bijna haast zeker dat gespreksonderwerp
nummer 1 in alle auto’s het weer van die dag was. Het regende namelijk voor
de afwisseling in de zomer weer eens.
Aangekomen op de vertrouwde Lekke Tubbers parkeerplaats in de Eifel was
het weer nog steeds niet bekorend. Chris stelde tijdens het monteren van de
fietsen voor om de tocht dan maar een weekje te verschuiven, een ieder weet
dat o.a. Chris geen regen rijder is. Net voor vertrek, alle mogelijke
categorieën in regenbescherming in de aanbieding, was er nog sprake dat
één enkeling wel met de volgwagen mee “fietste” i.p.v. door de regen.
Uiteindelijk vertrok het hele peloton de regen in. Afgesproken was dat er
halverwege de tocht in het bekende Lekke Tubbers restaurant de koffie
pauze zou plaats vinden. Har S. werd gelijk door een menigte aangekeken
om zijn gezichtsuitdrukking te zien toen expliciet werd gezegd om er een
kleine pauze van te maken en geen uitgebreide lunch. Het deed Har een
groot genoegen dat dit in eerste instantie bevestigd werd.
Door de regen slingerde zich het peloton de Eifel in opzoek naar de
uitdagende Duitse colletjes. Geluk boven wijsheid werd de regen steeds
minder en trok de hemel steeds meer open. De zon liet zich zien. Wat niet in
hield dat er intussen toch al een paar natte en koude voeten hun werk
moesten verrichten.
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Het grote kopwerk op deze rit was in handen van o.a. Dorien, Thei en onze
Amerikaanse mede fietser. De kopploeg leverde goed werk en verreed zich
bijna nooit (dankzij Thei met de correcties van Wim). De bus bestond deze
keer in een nieuwe samenstelling. Tot grote verbazing van iedereen reed
Frank B. vandaag achterin. In de clubgeschiedenis zal komen te staan dat
zelfs Martin S. Frank uit de wind heeft gehouden. De bus (o.a. Martin, Har,
Wim en Frank), gevolgd door de bezemwagen had het erg gezellig en had
niet te klagen. Voor diegene die nog nooit in de Eifel zijn geweest is het
moeilijk te beschrijven dat het er erg mooi is met de nodige uitdaging. Met het
zonnetje, wat ergens op een kwart van zich liet merken, reden we onze
kilometers richting het restaurant op. Op de vele wachtplaatsen van de
kopploeg op de bus hoorde je veel van “hier maar ook daar en daar hebben
we in het verleden ook staan wachten”. Als nieuweling in de groep merkte je
dat de Lekke Tube deze route meer dan eens had gereden.
De eerste helft van de route (op een tweetal kleine afkortingen na) werd
voorzien van de nodige beats uit de volgwagen beëindigd in een lekker knus
café/restaurant. Een kapitaal aan fietsen tegen de gevel.

Thei V. in de volgwagen aan de koude macaroni. En de tour zit aan de
houten tafels. Har S. kon na deze dag echt niet meer veel klagen. De hele
bups bestelde zich één consumptie van een koffie tot een spa. Gevolgd met
een door de slimmeriken al bestelde soep. Het café werd uitgebreid benut om
sokken uit te wringen en te drogen, verse sokken aan te trekken maar in
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ieder geval om koude ledematen op te warmen. Na dat de meeste hun
drinken in ontvangst hadden genomen en van een “heerlijk toilet” gebruik
hadden gemaakt kwam de soep. Het moet vermeld worden dat er maar één
soort soep was en de bediening gewoon bleef doorlopen met soepkommen
tot niemand meer wat zei. Met een stuk oerdegelijk Duits bruin brood genoot
iedereen ervan. 45 Minuten later vertrok iedereen onder aanvoering van Har
richting de fietsen. De tweede ronde kon beginnen.
Naar mijn gevoel was de tweede nog zwaarder dan de eerste (wat later bleek
meer aan mij dan aan de route te liggen). Met de zon in de rug draait
iedereen zijn eerste kilometers zijn verstijfde benen los bergopwaarts. Met de
soep nog niet verteerd worden de plannen voor de volgende stop gemaakt.
Een stop bij een goed gezette Duitse dame waar flinke potten bier zullen
worden besteld. Met de vele toeristisch kijkjes links en rechts van de weg
volgt de ene naar de andere helling. De Vogezenreis was volgens degene die
hem verreden hadden bij lange niet zo intensief als de Eifel. Deze route was
een echte interval training.
Op een kleine 100 kilometer van de tocht viel de eerste en laatste uitvaller.
Frank B. had ’t niet meer in de benen en kroop op de triple en achter ’t
grootste blad meer dood dan levend de hellingen op. Mentale en fysieke hulp
van Har, Wim en Martin konden niet meer baten. De volgwagen werd nu dus
bezemwagen.
Voor ondergetekende begon een nieuwe beleving van fietsen door de
bergen. Als je op de fiets in de groep fietst, zie je eigen stukje van de route,
omgeving en van de groep. Juist van uit een volgwagen realiseer je pas hoe
schitterend het er uitziet met een kleine 15 fietsers in clubkleding wat zich als
een slinger tegen de berghelling kleeft. Het harmonica effect. Bij het bergop
en afwaarts rijden. De beangstigde passages van de overige wegpiraten in
hun Duitse bolides. Een ware show. En geloof mij maar die ouwe rotten in het
fietsersvak hebben helaas meestal toch nog gelijk over hoe een groep zich
gedraagt op de weg en vooral over voorbereiding, eten en arbeidsstress voor
een (zware) fietstocht.
Een ieder moe op zijn niveau daalt de groep voor een laatste maal het dal in
gevolgd met de laatste klim naar de auto’s. Het grote bier drinken was voor
de buitenstaanders wegens tijdgebrek vervallen. Zo snel als vanochtend de
fietsen gemonteerd waren, waren ze ook weer klaar voor de thuisrit. Een
klein voorstel voor een laatste kop koffie haalde net niet een meerderheid van
stemmen en het konvooi verliet de parkeerplaats richting thuishaven Linne.
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In Linne aangekomen werden we verwelkomd door de beste stuurder aan de
wal van vandaag, Frits. Met het goede excuses van niet veel gereden en een
nieuwe fiets wimpelde hij alle vingertjes die naar hem wezen af en riep tot
woensdag. Voor allen die willen weten hoe de werkelijke route liep, welke
bergen beklommen en afgedaald zijn, heb ik één goede tip namelijk: “Ik zie
jullie volgend jaar in de Duitse Eifel.”
Rest mij namens iedereen Wil Walraven te bedanken voor de goede
begeleiding, de goede muziek tijdens ’t fietsen. En hopen dat hij een
volgende keer weer van de partij is om zijn manier van sport (en hobby)
bedrijven: bezemwagen rijden.
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HOEZO DE BUIK VOL?
CHARLES CORBEIJ
Voor de accurate lezer van ‘t Binnenblaad zal het opgevallen zijn dat ik de
laatste editie verstek heb laten gaan. Niet dat ik zulke scherpe stukken schrijf,
maar toch was het voor mezelf tekenend. De laatst meegefietste tochten
gaven me geen voldoening meer omdat snelheid en competitie hoogtij
vierden. Veiligheid en collegialiteit bleven daarbij achter. De nieuwe, nog
broze, fundamenten onder onze, voordien afbrokkelende, fietsclub leken
weer geveld te worden. Het hoefde even niet meer.
Gelukkig op enig moment weer de draad opgepakt bij de andere tak van
onze vereniging. Dit, van oorsprong klein groepje dames, is inmiddels
aangevuld met evenzoveel heren. Gezelligheid staat hoog in het vaandel.
Adem voldoende om elkaar te voorzien van nieuwtjes of gewoon wat
flauwekul. Dit is wat ik wilde, aangevuld met een zaterdagmorgen en nog
ergens een paar uurtjes waar ik de teugels wat strakker trek. Ik heb mijn
draai weer gevonden. Niet dat ik die andere tak tekort wil doen, maar er
zullen wat randjes bijgeslepen moeten worden.
Samen uit, samen thuis, veiligheid voor overige weggebruikers en trimmen
i.p.v. racen moet weer snel intrede doen. Anders zullen het volgend seizoen
en het daaropvolgend seizoen successievelijk van achteren leden verdwijnen
die het niet meer redden. En dat kan nooit de bedoeling zijn na verscheidene
jaren van hevige discussies en ledenverlies. Laten we de nieuwe aanwas,
maar ook nog eens onszelf, duidelijk maken wat onze vereniging nu eigenlijk
voorstaat. Samen, gezellig en sportief een aantal uren op de racefiets
vertoeven in Limburgs dreven!
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NIEUWE TENUES
Tot onze spijt moeten we kenbaar maken dat de nieuwe leden van onze
vereniging voorlopig geen clubtenue zullen ontvangen. Waarom?
Ten tijde van de bestelling van de tenues bevond het ledenbestand zich in
een neerwaartse spiraal, reden waarom het bestuur toen, vanuit financieel
oogpunt, besloot slechts 50 sjablonen te bestellen. 40 leden en enkele extra
bestelde huskyjacks.
Nadien is er (gelukkig) sprake van een ledenhoos en bij navraag blijkt dat
extra sjablonen met minimaal 50 stuks afgenomen moeten worden tegen een
prijs van € 750,-. Daarnaast moet nog de gebruikelijke setprijs ad € 110,worden voldaan. Die uitgave is voor onze kleine vereniging niet
verantwoordelijk. Evenmin kunnen we die kosten doorberekenen aan die
nieuwe leden.
Een vervelende zaak die niet direct oplosbaar is.
We zijn thans doende na te gaan of met passen en meten toch hier en daar
een clubshirt uitgereikt kan worden. We hopen dat daarmee de pijn enigszins
kan worden weggenomen. Onze excuses.

FEESTELIJK GEDRUIS IN HET
VOORUITZICHT
De laatste kilometers zijn nog niet getrapt, de laatste banden waarschijnlijk
nog niet geplakt. Toch hebben we al aan feesten gedacht. Zet alvast een
e
sterretje in de agenda bij de 19 oktober. Een gewoon sterretje om te
onthouden, niet om die dag "sterre zaat" te worden. We zullen evenwel ons
best doen om er een stralend feest van te maken.
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DE D-GROEP
MARLY CORBEIJ
Jammer genoeg nadert het einde van ons fietsseizoen weer snel. Als ik dit
verhaal schrijf hebben we nog 6 tochten voor de boeg. Ik hoop op een lange
nazomer, zodat we op dinsdagmorgen en zaterdagmorgen in droog, zonnig
weer kunnen doorfietsen. Als dat tegenvalt zal de ATB weer uit het fietshok
moeten komen.
We hebben bijna alle tochten op volle sterkte volbracht, hoewel het de laatste
tijd moeilijk tellen is met al die aanwaaiende A-leden. Geen probleem, hoe
meer zielen hoe meer vreugde, als de dames maar de baas blijven! We
willen niet op de bank neerploffen en de rest van de avond k.o. liggen. Het is
toch geen probleem om een paar extra uurtjes buiten de club te maken voor
hen die graag eens tot op de bodem willen gaan?
Het hoogtepunt van dit seizoen hebben we nog tegoed. 31 Augustus gaan
we met zijn allen naar ons geliefde zuiden. Nico heeft de aandacht voor deze
tocht weer aangewakkerd, door middel van een klein memootje. Het geeft de
sfeer aan binnen ons clubje.

Zaterdag 31 Augustus gaan we
dwars door het “Zuijen”.
Waarde mede fietsers v/m ,
Het is weer zover, we gaan er weer voor.
Om 8.45 uur verzamelen op de normale plek en om 9.00 uur rijden we
aan naar Nuth. Van te voren afspreken wie hoe waar, auto enz.
Broer Peters heeft een mooie tocht die ons langs vele luisterrijke
plaatsen zal leiden in elkaar gestoken.
Het zijn naar schatting zo’n 80 Km en we denken weer terug te zijn in
Linne rond 15.00 uur.
Zorg dat je erbij bent.
Nico
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De route zo ongeveer en precies mogelijk.
Nuth - Laar - Klimmen - Koulen- Walem - Oud Valkenburg- Sibbergrubbe Sibbe - Wofshuis - “t Rooth - Kadier en Keer - Ronthem - Bruisterbosch Banholt - Terlinden - Hoog Crutz – Sleenaken - Heierath - Eperheide Kreunersheuvele - Epen - Kamerich - Vijlen - Mechelen - Partij - Wittem Eijs Trintelen - Ubachsberg - Colmond - Winthagen - Kunrade - Voerendaal en
weer terug naar Nuth.
Achterop het memo staat nog NOTITIES: Hier zou u kunnen opschrijven
hoeveel boterhammen u meeneemt. Die Nico toch.
(Redactie: zijn benieuwd naar de beklimming van Kreunersheuvele, mogelijk
dat we dit kunnen lezen in de volgende uitgave van ’t Binnenblaad.)
Broer Peters tekent voor het uitzetten van de tocht. Met hem hebben we, net
als met Wim van Daal, een kei in het vinden van mooie, aantrekkelijke
fietsroutes. Zoals het zich laat aanzien komen we met een flink peloton aan
de start. Mannen genoeg om ons op geniepige klimmetjes een hand op de
…………. te houden. Ik verheug me op 31 augustus en op het terrasje waar
we halverwege zullen pauzeren!
Als het seizoen helemaal is volbracht zullen we ter afsluiting samen nog iets
leuks ondernemen, suggesties zijn van harte welkom.
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OPKOMSTENKLASSEMENT A-GROEP
Aantal verreden
tochten : 37
Aantal uitgevallen tochten : 5
Beloning : 33 - 37 Tochten
28 - 32 Tochten
22 - 27 Tochten

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

Plt
---

Lid
---

Naam
-------------------------

1.
2.
3.
4.

21
90
75
172
163
91
151
171
167
159
164
4
173
170
87
92
26
165
77
52
175
41
138
152
89
176
79
51
174
160
5
44
13
14
94

Senssen, har
Daamen, hennie
Leenen, arnold
Hansen, dorien
Goedbloedt, sef
Ruyters, chris
Kierkels, rene
Louisse, peter
Slabbers, martien
Slabbers, peter
Heel van, tom
Daal van, wim
Boeren, frank
Naus, fer
Vrinzen, rob
Heltzel, jac
Nelissen, piet
Steins, jos
Cuypers, harry
Smits, ge
Goedbloedt, mike
Vossen, thei
Theunissen, jac
Stevens, bart
Leek van de, frits
Albertson, roy
Corbeij, charles
Dahmen, huub
Decker, roger
Schuren, geert
Daal van, jos
Hendrix, bert
Schuren, harrie
Schuren, chris
Houwen, martijn

6.
9.
10.
11.

15.
18.
19.
20.
22.
25.
26.
28.
29.
30.
32.
33.

Aantal kilometer : 2953.2
GOUD
ZILVER
BRONS
Tochten
------35
33
32
30
30
28
28
28
27
26
25
25
25
25
23
23
23
22
19
17
17
16
16
16
15
14
14
10
6
5
5
2
0
0
0
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Aant.Km
------2853.2
2634.9
2595.1
2387.8
2352.7
2269.0
2187.4
2168.2
2195.2
1860.6
2079.1
2027.9
1978.1
1776.8
1714.2
1599.4
1508.8
1519.5
1413.9
1457.3
1282.6
1247.6
1083.4
1037.7
982.2
1229.1
1032.2
586.7
307.6
332.1
304.9
101.4
0.0
0.0
0.0

Beloning
-------Goud
Goud
Zilver
Zilver
Zilver
Zilver
Zilver
Zilver
Brons
Brons
Brons
Brons
Brons
Brons
Brons
Brons
Brons
Brons
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LEKKE BANDENKLASSEMENT A-GROEP
Aantal verreden
tochten : 37
Aantal uitgevallen tochten : 5

Aantal kilometer : 2953.2

Pts
---

Lid
---

Naam
Lek.band Tocht Aant.Km
------------------------- -------- ----- -------

1.
2.

4
165
172
167
91
75
90
160
79
89
52
26
87
170
159
151

Daal van, wim
Steins, jos
Hansen, dorien
Slabbers, martien
Ruyters, chris
Leenen, arnold
Daamen, hennie
Schuren, geert
Corbeij, charles
Leek van de, frits
Smits, ge
Nelissen, piet
Vrinzen, rob
Naus, fer
Slabbers, peter
Kierkels, rene

4.

8.

4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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25
22
30
27
28
32
33
5
14
15
17
23
23
25
26
28

2027.9
1519.5
2387.8
2195.2
2269.0
2595.1
2634.9
332.1
1032.2
982.2
1457.3
1508.8
1714.2
1776.8
1860.6
2187.4
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OPKOMSTENKLASSEMENT D-GROEP
Aantal verreden
tochten : 21
Aantal uitgevallen tochten : 2
Beloning : 19 - 21 Tochten
16 - 18 Tochten
13 - 15 Tochten

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

Plt
---

Lid
---

Naam
-------------------------

1.

169
101
168
144
104
161
119
153
114
137
162
155
113
158
166

Peters, broer
Wessels, mia
Wessels, theo
Hannen, anne-marie
Corbeij, marly
Hendriks, ans
Pol van, geert
Joosten, barbara
Peters, mia
Peeters, wim
Thevissen, nico
Hendrikx, carla
Hendrix, sandra
Pernot, dia
Engels, sef

5.

10.
11.
12.
13.
14.

Aantal kilometer : 1177.9
GOUD
ZILVER
BRONS
Tochten
-------

Aant.Km
-------

16
16
16
16
15
15
15
15
15
14
13
10
6
0
0

922.2
917.2
914.2
907.1
865.4
863.2
854.8
832.0
797.2
741.1
769.9
576.0
293.4
0.0
0.0

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

LEKKE BANDENKLASSEMENT D-GROEP
Aantal verreden
tochten : 21
Aantal uitgevallen tochten : 2

Aantal kilometer : 1177.9

Pts
---

Lid
---

Naam
Lek.band Tocht Aant.Km
------------------------- -------- ----- -------

1.
2.

161
113

Hendriks, ans
Hendrix, sandra

2
1
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15
6

863.2
293.4
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September
21
Decker, roger
21
Hendrix, bert

Oktober
2
Peters, broer
19
Thevissen, nico
21
Heltzel, jac
21
Wessels, mia
22
Ruyters, chris

't Binnenblaad, augustus 2002, jaargang 12, nummer 3

pagina 13

't Binnenblaad, augustus 2002, jaargang 12, nummer 3

pagina 14

't Binnenblaad, augustus 2002, jaargang 12, nummer 3

pagina 15

Naam: Fer Naus.
Geboorteplaats: Mich hubbe ze naeve de waeg gevonje.
Leeftijd: Moeilijk te zaeke, wiste neet wie lang ich dao al loog.
Lengte: Jao, lank.
Gewicht: Te zwaor veur unne profwielrenner en te licht veur unne Sumo
worstelier.
Schoenmaat: Maatje poephapper.
Burgerlijke staat: Ich bun in staot burgelijk te zeen.
Opleiding: Noe wurdj ’t serieus!
Beroep: Brood en banket bekker.
Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen: Unne hiele houp.
Opvoeding: Maet de matte klopper.
Ochtendhumeur: Nae, mot ummer snachts op.
Vereniging: Van vul verenigingen lid gewaes!
Wordt jouw sport serieus genomen?: Nou en of.
Andere sporten: Zeen der aug nog anger sporten?
Leukste sport naast fietsen: Om nao te kieken, tennis.
Minst leuke sport: Om nao te kieken, schaken.
Sportief hoogtepunt: Bun al ins smurgens vrug, veur daag en dauw, door
waer en windj, oppe blote veut, van de Meulenwaeg nao de Maas gelaupe.
Dieptepunt: Mos aug te voot weer truk!
Favoriete sporter: Arnold Leenen, fiets ich meistal veur.
Favoriete sportster: Dorien Hansen, fiets ich ’t leefste achter.
Sportieve concurrenten: Zeen die der.
Beste sportjournalist: Dinke allemol det ze goot zeen.
Slechtste sportjournalist: Dusssss, zeen der slechte!
Doping: Mot eder ein mer veur zich zelf oetmaken. Kin allein zaeke, leuk
onderwerp voor in de “Buut”.
Hobby's: “Buutte”, fietsen.
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Huisdieren: 3 Goudvissen en achter de verwerming get spinnen.
Lievelingsgerecht: Moeremoos, maet gebraoje heering en appelmoos, kintj
mien moder allein maken.
Drank: Hûp gaer ’n pilske, mer echt lekker “drink yoghurt”.
Kleur: Blauw.
Tv-programma: Elk programma wo se maet kins lachen.
Radio: 538 “Evers in de morgen”.
Lievelingsmuziek: Vinj alles goot, behalve dae bönke, bönke muziek.
Laatst gekochte CD: Mien vrouw kuptj bie ôs de cd’s.
Op welke muziek dans je stiekem voor de spiegel: Buutte mars.
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken: Veur ’n gooi
grap, ger kint mich bellen.
Favoriete films: Actiefilms, lachfilms.
Favoriete acteur: Mr. Bean.
Favoriete actrice: Demie Moore.
Vakantieland: Mallorka, verder euver al wo de zon sjiëndj.
Romantisch: Jaooo.
Beste karaktereigenschap: Streven naar ’t baeste rezultaat.
Slechtste karaktereigenschap: Te vaak met te veel dingen bezich.
Bang voor: Mien vrouw (grapje).
Ligt wakker van: Dae korte tiëd wat ich in baed lik slaop ich aug.
Droomt vaak van: De meiste druimen zeen bedrog, toch!
Waarover heb je je de laatste tijd geërgerd: Dat der de laetste tiëd in de
ritten, zo’n ontzettend hoog tempo wurdj gereje.
Maakt zich ontzettend kwaad over: ’t Feit dat ’t bestuur dao nieks aan duit,
de meiste bestuurslede zuse zelfs bienao nooit, wie zit det?
Hekel aan: Lapzwanze.
Heeft respect voor: Personen die voor hun mening uit durven te komen.
Wie kan je niet uitstaan: Minse die ’t achter de elleboog hubben.
Welke gebeurtenis uit je leven zou je nog eens over willen doen: Mien
eige gebaorte, waas ich geliek weer ’n stuk jonger.
Welke zeker niet: Teks kwijt tijdens optreden, ’t ergste wat je kan gebeuren
als artiest.
Grootste fout in mijn leven: Hub al zo veul foute gemaakt, maar hub der
waal get van gelierdj, hoop ich.
Ooit een prijs gewonnen: Jao miet kienen, de hoofdpries.
Kunst: Het is ’n kunst om neet te lachen, as ich dit allemol opschrief.
Welk Nederlands nieuws van de afgelopen week bleef je het meeste bij:
Dao sterve de laeste tiët zovul minse op jonge laeftiët, det blief mich ’t meiste
bie!
Wereldnieuws: Hevige regenval bij onze oosterburen, ooverstromingen in de
zomer, ’t wurdj steeds gekker.
Tijdschriften: Eigen Huis en Tuin, de gezaet.
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Laatst gelezen boek: “Op weg naar goud” van schaatser Bart Veldkamp.
Welk boek las je in een ruk uit: Gein ein.
Moet heel erg lachen om: Bloepers.
Politiek: Geen intressen.
Milieubewust: Jao, de laeste tiëd waal, vreuger neet.
Je bent een dag de baas van Nederland; wat zou je als eerste
veranderen?: Weg maet alle verkeersdrempels.
Ik heb me voorgenomen om: Dit seizoen weer de finale te bereiken van het
“Groot Limburgs Buutten Kampioensschap”.
Haalt neus op voor: Halzkorteletten afschuwelijk.
Soms denk ik: Maak plezeer en geniet van edere daag in dien laeve ’t kan
zo aafgelaupe zeen! Unne sjone spreuk van unne colega van mich, dae zaet
ummer “Unne daag neet gelachen, is unne daag neet gelaef”.
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• ons gewaardeerd lid Harry Cuypers tegenwoordig een trouwring om zijn
vinger draagt!
• wij hem genoeg gewaarschuwd hebben, echter hij kon het ‘ja-woord’ niet
weigeren
• Harry een week voor zijn trouwfeest de Zuid-Limburg route tot een goed
einde bracht
• wij dit enorm waarderen, nu zijn vrije tijd door die ring behoorlijk beknibbeld
gaat worden
• het bestuur (eindelijk) gereageerd heeft op de onregelmatigheden die de
laatste maanden in de A-groep optraden
• de leden een pittige brief van het bestuur hebben ontvangen waarin
duidelijk maakt wordt dat er niets meer getolereerd wordt
• wij niet weten erop toe gaat zien dat de regels gehandhaafd worden
aangezien de bestuursleden niet meer deelnemen aan de tochten van de
A-groep
• wij als groep deze handschoen op moeten pakken. Niet door met het
vingertje te gaan wijzen naar de ander, maar door bij jezelf te rade te gaan:
waar ben je (in hemelsnaam) mee bezig?
• een spiegel hier het juiste attribuut is. Kijk jezelf diep in de ogen en stel je
de vraag: Ligt het aan mij? Is het antwoord JA, zorg dan dat je je aan de
regels houdt. Is het antwoord NEE, zorg dat dat je collega fietsers zich aan
de regels houden
• de tien geboden er natuurlijk niet voor niets zijn. Bestudeer ze goed! En
dan voor de enkeling die ze al gelezen heeft: de A+ bestaat natuurlijk al
jaren niet meer
• het huishoudelijk reglement uit 1996 inmiddels natuurlijk ook verouderd is,
maar de schorsingsparagrafen zijn nog altijd actueel!
• nieuwe leden altijd na verloop van tijd een club tenue ontvangen
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• er voor de recente nieuwe leden echter nog steeds geen tenues
beschikbaar zijn gekomen
• wij dit zeer betreuren, want behalve dat het aanzicht van de groep
waardeloos is geworden lokt dit ook andere fietsers uit het tenue thuis te
laten
• de reden hiervoor is dat het ontzettend kostbaar is om de tenues in kleine
oplage te maken
• dit te maken heeft met kosten voor het maken van ‘mallen’ voor het
drukken van de tenues en het opstarten van de productielijn voor dergelijke
kleine aantallen tenues
• dit anders gelegen had als er een tenue uit de reguliere verkoop gekozen
was geweest, want dan hadden we als noodoplossing een onbedrukt tenue
in dezelfde kleuren kunnen leveren
• wij dus moeten constateren dat een volgend tenue wel uit een reguliere
productlijn gekozen wordt
• de DSM classic deze maand weer verreden wordt. Wij hebben in de
fietsgangen vernomen dat diverse leden daar aanwezig zullen zijn. We
wensen hen veel plezier tijdens deze tocht
• Uw redacteur morgen weer aan de slag gaat voor de 4e en laatste editie
van ’t Binnenblaad van 2002
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DE UITDAGING OP DE FLANK VAN DE
MONT VENTOUX
THEI VOSSEN
De Mont Ventoux, letterlijk vertaald: “de berg van de wind”. De mistral blaast
er regelmatig en zorgt er dan voor dat de laatste zeven kilometers behoorlijk
zwaar zijn. In de geschiedenis van de wielersport heeft geen enkele berg zo
tot de verbeelding gesproken. Een col zonder erbarmen, een berg van triomf
en tragedie. The Eagles zingen op de cd Hotel Californië: “This could be
heaven and this could be hell”. Toepasselijker kan het niet omschreven
worden. Rijdend over de autoroute du Soleil zie je de Mont Ventoux in de
nabijheid van Orange in de verte liggen. De dood van Tom Simpson, drie
kilometer onder de top, heeft de berg voor altijd op de kaart gezet. Op de
13e juli 1967 liet de voormalige wereldkampioen er zijn leven. De zon schijnt
die dag onbarmhartig fel als het peloton de voet van de Mont Ventoux nadert.
Het tempo ligt in de beklimming voor Simpson te hoog en hij moet zijn
concurrenten laten gaan. In de laatste kilometers zwalkt hij over het wegdek
en met elke pedaalslag worden zijn bewegingen trager. Nadat hij omvalt van
vermoeidheid zetten supporters hem weer op de fiets en duwen de 30-jarige
Engelsman weer de goede richting op. Naar Jiminez, Gimondi, Janssen,
Poulidor en de anderen die voor hem rijden. En uiteindelijk richting de top van
de kale berg. Doch de finish zal hij niet halen. Kort na zijn eerste valpartij
gaat hij opnieuw naar de grond en raakt buiten bewustzijn. Ondanks mondop-mond beademing, hartmassage, een zuurstofmasker en een aftocht per
helikopter naar het ziekenhuis van Avignon, komt de renner niet meer bij
kennis. Nog dezelfde middag shockeert tourdirekteur Levitan de sportwereld.
Tom Simpson is om 17:40 uur overleden. Een noodlottige combinatie van
uitdroging, uitputting en het gebruik van doping werd hem fataal.
De Mont Ventoux. Vier jaren geleden op vakantie in de Ardèche, liep ik al met
plannen rond om deze berg te bedwingen. Het is er toen niet van gekomen.
Doch de droom bleef. Nadat Lance Armstrong in de tour van 2000 Marco
Pantani op de Mont Ventoux liet winnen, wilde ik een keer naar deze reus
toe. Met veel belangstelling volgde ik de presentatie van de routeschema’s
van de Tour. In 2002 wordt de Mont Ventoux weer in de ronde opgenomen.
Overleg met het thuisfront. Besloten werd om de jaarlijkse vakantie op een
camping in de buurt van de Bedoin door te brengen. Zo kan het fietsen
gecombineerd worden met het “live” volgen van de touretappe. Met de trip
door de Vogezen in de benen zak ik vol vertrouwen naar Frankrijk af. Op de
heenweg gaan we in Carpentras van de autoweg af om de Mont Ventoux met
de auto op te rijden om zo al een eerste indruk van deze berg te krijgen. En
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indruk maakt hij al. Regelmatig moet ik terug naar de 2e versnelling om toch
nog vaart te houden. De weg slingert zich door de bossen omhoog en biedt
een prachtig schouwspel. Zo is de plantengroei niet te verklaren. Aan de voet
groeit een savanneachtige vegetatie en zijn er ceders uit het NoordAfrikaanse atlasgebergte te vinden. Maar vanaf 1200 meter worden er
planten gevonden die alleen in Groenland en op Spitsbergen voorkomen. Op
de gedetailleerde kaart loopt een weg vanuit Sault over een zijflank naar
Chalet Reynard toe. Besloten wordt om op de dag van de touretappe via
deze kronkel naar de renners te gaan kijken.
Doch op het moment suprème loopt alles mis. Het is een drukte van jewelste
en in Sault rijden we ons, ondanks het vroege tijdstip, muurvast. Er is geen
doorkomen aan. Vele trimmers rijden langs het lint van auto’s. De rugzak op
hun schouders en vastbesloten om niets van het spektakel te missen. Meer
dan een kwartier is er geen beweging op de weg en we besluiten om de
verrichtingen van de renners elders te aanschouwen. Jammer, maar helaas.
Via de provinciale weg richting Carpentras gereden en in dorpje bij de
plaatselijke tabakswinkel gevraagd naar de route van de tour. Besloten wordt
om in de buurt van Modene de tour te bekijken. In de buurt van Bedoin
komen we op het parcours uit en rijden we in tegengestelde richting op zoek
naar een geschikte plaats. In St. Pierre de Vassols kunnen we de auto op
een schaduwrijke plaats kwijt. Het dorpje ligt op een plateautje waardoor je
het hele spektakel al in de verte ziet aankomen. In de kopgroep van acht rijdt
Richard Virenque en de aanmoedigingen van de chauvinistische Fransen
overstemmen het vele lawaai.
In de eerste week van de vakantie heb ik enkele malen een route
uitgestippeld om toch weer het klimmersritme op te pakken. De Mont Ventoux
oprijden betekent 21 kilometer klimmen met het kleine verzet, Bedoin ligt op
een hoogte van 280 meter en de top ligt op 1919 meter.
De woensdag na de touretappe is het zover. Op het vroege tijdstip van 6 uur
loopt de wekker af. Ik heb besloten om zo vroeg mogelijk aan de klim te
beginnen want de laatste dagen is het rond het middaguur behoorlijk warm.
Na een autorit van ruim een uur bereik ik weer St. Pierre de Vassols. In de
aanloop naar de col kan ik warmdraaien. Een collega van me vertelde dat in
Bedoin op de twee pleintjes zich iedere morgen trimmers verzamelen en dan
gezamenlijk aan de tocht beginnen. Inderdaad, aan de voet van de
beklimming staan een tiental trimmers te wachten op het vertrek. Ik zie dit
gezamenlijk rijden niet zitten. Onbewust rij je een hoger tempo om te kunnen
volgen terwijl ik besloten heb om te “genieten” van de tocht en me niet over
de kop te rijden. Ik wil meer zien dan alleen maar asfalt en de derailleur van
mijn voorganger.
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De eerste kilometers zijn vlas plat en ideaal om in het ritme te komen. In de
aanloop kom ik in contact met een Franse trimmer. In gebrekkig Engels laat
hij weten om het rustig aan te doen omdat de mistral is opgestoken en de
laatste kilometers dan zwaar zijn. Dat het waaide was me in de aanloop
duidelijk geworden want met de wind op kop leg ik de eerste kilometers af. Bij
het dorpje Les Bruns krijgt de klim een serieuze stijging. Kilometers lang
bedraagt de stijging rond de 10%. Zeker in het stuk waar de weg een zestal
flauwe bochten kent, moet ik regelmatig uit het zadel. Vallen de gekalkte
aanmoedigingen op het wegdek in het eerste gedeelte van de klim nog mee,
naarmate je dichter bij de top komt, wordt de weg steeds witter. Jaja
(Jalabert) en Virenque kunnen op veel respons rekenen. Ook de supporters
van Axel Merckx waren in ruime mate vertegenwoordigd. Bovendien waren er
enkele leuke hersenspinsels op het wegdek geschilderd. Een streep was van
links naar rechts over het wegdek getrokken met daarboven het woord Peage
(tol) en levensgroot het logo van information, een groen ingekleurde cirkel
met een witte i, kunnen een lichte glimlach ontlokken. De zwaardere stukken
tijdens de beklimming worden langs de kant van de weg op
paddestoelpaaltjes aangegeven, bijv: Mont Ventoux 12 km, sur 1 km 9,8 %.
Geestelijk kon je je voorbereiden op een moeilijke passage. Het tempo dat ik
ontwikkelde, lag iets boven het gemiddelde. Ik haalde wat meer trimmers in
dan dat ik zelf ingehaald werd. Trimmers met een drieblad voor kon ik niet
volgen. Ze draaiden een veel lichter verzet en hadden daardoor een hoger
beentempo, wat resulteerde in een hogere snelheid. Het is vrij rustig in de
beklimming. Het zijn voornamelijk eenlingen die zich een weg omhoog
banen. De Duitse trimmer in het chique Once-outfit die me in de beginfase
hard voorbij reed, staat nu langs de kant uit te rusten bij zijn ouders. Dit
tafereel zal zich nog eenmaal herhalen. Hierna zie ik hem niet meer. Zal hij
het opgegeven hebben?
Naarmate je hoger komt, krijgt de wind meer vat op je. Bij chalet Reynard is
het gedaan met de beschutting, de boomgrens is bereikt. Hier is het
ongeveer 500 meter vals plat. Rustig rijdend neem ik drinken en eten tot me
voordat het moeilijkste gedeelte van 6 kilometer aanvangt. De eerste dalers
komen me tegemoet. Bij chalet Reynard worden de fietsen van enkele
Belgische jongeren (ik schat 13 à 14 jaar) van de fiets gehaald. Met een hoog
tempo word ik door de eerste jongeling ingehaald. Nummer 2 volgde weldra.
Doch bij de eerste bocht naar rechts krijg je de wind vol tegen en is het
aanpoten. De snelheid daalt naar zo’n 6 kilometer per uur. De Belgische
renner heeft het moeilijk en wordt gepasseerd. Gelukkig komt er weer een
bocht naar links zodat de mistral van opzij waait waardoor je even op adem
kunt komen. Iedere kilometer dichter bij de top wordt aangegeven. Het
weerstation op de top lijkt zo dichtbij, in vogelvlucht zijn het maar een paar
honderd meter. Ik kan nu ook begrijpen dat Simpson verder wilde. Opgeven
in het zicht van de finish, dat wilde hij niet. De laatste loodjes dienen zich
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aan. Het waren wel de zwaarste twee kilometers. Het stijgingspercentage
bedraagt gemiddeld 10% en als je de laatste bocht voor de finish binnendoor
neemt was het zeker het dubbele. Dit heb ik maar uit mijn hoofd gelaten en
fijn de buitenbocht genomen.
Op de top was het fris, door de mistralwind koelde je vrij snel af en het
aantrekken van de regenjas was geen overbodige luxe. De videocamera en
het fototoestel worden tevoorschijn gehaald om een en ander vast te (laten)
leggen. In de afdaling ben ik gestopt bij het monument van Simpson. De
gedenksteen is bedekt met bloemen, petjes, bidons en zelfs fietsbanden. De
tekst in de steen gegraveerd: “There is no mountain too high” Your daughters
Jane and Joanne. July 13th 1967”, maakt indruk. Joanne Simpson
overbrugde aan de vooravond van de tour de France de afstand van Gent
naar de Mont Ventoux. Ze deed dit om onder meer geld in te zamelen voor
het aanbrengen van een trap naar het nu nog lastig te bereiken monument.
De afdaling wordt vervolgd, het is opletten geblazen. Vele wielrenners willen
die dag de top bereiken, ik schat het aantal zeker op zo’n 200 renners. Niet
de renners geven problemen, het zijn voornamelijk de volgauto’s waar de
vrouw of vriendin aan het stuur zit om de verrichtingen van manlief te volgen.
Vaker dan me lief was moest ik behoorlijk afremmen. Met de wind in de rug
bereik ik de parkeerplaats en kan terugzien op een mooie tocht.
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ZUID LIMBURG RONDRIT
WIM VAN DAAL
Zaterdag 10 augustus rond de klok van vieren kwamen 13 lekke tubers terug
uit het Zuid-Limburgse landschap. Helaas moesten we na een schitterende
tocht wederom constateren dat samen thuis komen een probleem is en blijft.
Weer een gemiste kans om aan te tonen dat het wel allemaal goed kan
komen met de Lekke Tube. En dat terwijl de dag verder voortreffelijk verlopen
was. Maar goed, de voortekenen voor de Zuid-Limburg route editie 2002
waren verre van optimaal. Het begon allemaal met de afmelding van sponsor
Wil Walraven, die de bus zou besturen. Uiteraard hebben we begrip voor de
redenen van Wil die zijn drukke werkzaamheden terecht voor laat gaan.
Geen geëmmer, Piet gevraagd en alles leek in kannen en kruiken. Totdat op
die voorafgaande donderdagmiddag bij een bedrijf in Budel een gasfles van
een vrachtauto tuimelt…..
Wat heeft die gasfles in Budel nu te maken met onze Piet? Wel, dat zal ik
eens haarfijn uit de doeken doen. Die gasfles kwam terecht op de voet van
Pascal, die daar twee gebroken tenen aan overhield. En Pascal is de
schoonzoon van onze Piet. Dus moest Piet uitgerekend de Zuid-Limburg
zaterdag uithelpen bij de verbouwing om Pascal te vervangen. En ook dat is
begrijpelijk, maar toen hadden de heren fietsers dus geen bestuurder voor de
door AKZO beschikbaar gestelde volgauto. Nadat we zonder succes de hele
wereld hadden afgebeld werd er uiteindelijk zaterdagmorgen ondanks de
slechte vooruitzichten besloten zonder volgauto het zuiden te doorkruisen.
De zakken werden extra zwaar geladen en net na achten gingen we op pad.
Het weer: Toen ik die zaterdagmorgen uit het raam keek, zakte de moed me
in de schoenen. Zwaar bewolkte hemel, dat rondje Zuid-Limburg zouden we
te nooit en te nimmer droog redden. En met de zonnebril op zag het allemaal
nog veel dreigender uit. Het was een kwestie van tijd voordat we nat zouden
worden. Wat is er erger dan al vroeg op de morgen kliedernat te worden? Na
een uur fietsen waren we nog droog, na twee uur ook nog en dan ter hoogte
van Hoensbroek vielen enkele kleine druppeltjes regen. Die vielen echter in
het niet bij het zweet dat uit de poriën gutste. Na 4 uur op de Vaalserberg zag
het er weliswaar zeer slecht uit, maar het bleef maar droog. Na pauze
hadden we zoiets van laat maar komen, we zijn nu toch op weg naar huis,
maar het bleef droog. Op 8 kilometer van het einde, ter hoogte van
Stevensweert kwam het er uiteindelijk toch van. Regen, regen, maar het kon
de pret niet meer drukken. En de regen zag dat en vertrok weer. In
Maasbracht was het kurk droog. Na de slechte voortekenen moet ik toch
constateren dat wij wat het weer betreft vandaag enorm geboft hebben.
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De eerste kilometers van de tocht had ik de eer om naast Dorien te mogen
fietsen. In navolging van Mia Wessels enkele jaren is er weer een vrouwelijke
coureur die het gevecht met de sterke mannen aan durft. En dat gaat haar
prima af. Ondanks de schuine opmerkingen laat ze menig mannelijke fietser
haar achterwiel zien. We keuvelden er rustig oplos. Na de koetjes en kalfjes
nam het gesprek toch een verrassende wending. Via winkelen (doen mannen
toch niet graag), kousenvoetjes (ik dacht dat Dorien altijd met blote voeten
reed), kwamen de maandelijkse vrouwelijke verzorgingsartikelen (met of
zonder vleugeltjes) aan bod. Nou, Dorien gebruikt de vleugeltjes variant, want
als je ziet hoe ze over die hellingen vliegt…. Enfin, op de Hillesberg zag ik
haar snel in de verte verdwijnen. Sef geeft op deze helling door het centrum
van Hillesberg het tempo aan, maar Roy pakt de punten zoals hij dat op veel
hellingen zou doen vandaag. Fer, Chris, Peter, Tom en Harry zitten ook in de
buurt. Als ik om heen kijk zie ik nog Har (altijd beschikbaar voor de mentale
ondersteuning), Arnold, Hennie, en Martien.
O ja, het is de bedoeling dat ik ook nog iets over de fietstocht vertel, want
daar is iedereen toch het meeste in geïnteresseerd. De week voorafgaande
aan de tocht heb ik de kaart eens goed bestudeerd en gekozen voor een
cirkel met de klok mee, een variant die ons ’s morgens al de nodige hellingen
voorschotelde. Via een glooiende aanloop over Hillesberg, Doenrade,
Schinnen, Nuth en Hoensbroek ging het richting Klimmen (what’s in the
name) omhoog. Via Craubeek, Ransdaal werd begonnen aan de Karstraat.
Daarna werd het serieuzer. Het rondje over de Huls in Simpelveld leverde het
nodige commentaar op. Sommigen waren schijnbaar liever blijven wachten
dan deze schitterende helling te overmeesteren. Na de afdaling naar Eys (die
vrachtauto die ons tegenkwam maakte zich wel erg breed) moest de
Eyserboschweg eraan geloven. Wie ‘m kent weet dat het op de top even
lijden is. Toen kwam de ‘dode man’ eraan, de achterkant van de Keuteberg.
Dorien schakelde hier iets te laat (a la Harry Cuypers met zijn Keuteberg
syndroom) en kwam ten val met haar nieuwe fiets doordat de clippedalen niet
loslieten. En alsof het nog niet genoeg was, de ‘koning van Spanje’ in Gulpen
moest er ook aan geloven. Daarna voerde route via Mechelen en Vijlen naar
de top van de Vaalserberg, waar na 90 kilometer koers de welverdiende
pauze op het programma stond. Na de middag koersten we tegen de
bekende Mergelland route in richting Epen, Slenaken, Noorbeek alvorens we
in Mheer afsloegen naar Banholt. Dit waren lastige kilometers, zeker om de
groep bij elkaar te houden, aangezien de hellingen elkaar snel opvolgden.
Via Margraten kwamen we natuurlijk nog even door Valkenburg om de
Cauberg aan de erelijst toe te voegen. Via Meerssen beklommen we de
Kruisberg, de laatste serieuze helling van de dag. De tocht voerde vervolgens
door het Maasdal (Elsloo, Urmond, Echt) naar huis. Na een kale fietstijd van
zo’n 7,5 uur kwamen we rond de klok van vieren weer aan in Linne met 175
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kilometer op de teller. Bij dezen wil ik als koerskapitein iedereen mijn
verontschuldigingen aanbieden, want 25 kilometer extra kan toch niet zomaar
een inschattingsfout zijn, nee, dat was inderdaad met voorbedachten rade.
Arnold was de pechvogel van de dag. In Meerssen op de rotonde brak een
schroef in zijn clippedaal af, waardoor zijn schoen niet meer vast op het
pedaal hield. Tja, dat is lastig rijden en af en toe schrikken als je voet van het
pedaal schiet. Wij hebben met je mee geleden, Aanrolt. Trouwens, er waren
nog meer problemen met clippedalen. Aan de voet van de ‘dode man’ wilde
Dorien op de spik-splinter nieuwe fiets nog even de kleine trippel schakelen.
Helaas lukte dat niet. Dan maar even afstappen. Dorien, ik voel met je mee.
Ik heb dit zelf ook meegemaakt tijdens een plaatselijke tocht in Cochem bij
het jaarlijkse uitstapje. Afstappen lijkt zo makkelijk, maar als je snelheid
nagenoeg nul is en die rotvoet wil niet uit de pedalen, dan is het niet meer
vooruit, maar links of rechts. Het werd rechts, de knie en de hand deden nog
het meeste pijn. Of waren het die krasjes op het pedaal door de aanraking
met het wegdek. Enfin, na een handmatige schakelactie kon Dorien weer op
weg mij eenzaam achterlatend. De groep was al ver op weg op de klim zodat
ik in mijn eentje naar boven kon ploeteren. Hennie was degene die de
clubnaam eer aan deed vandaag. Ter hoogte van Swier ging zijn achterband
leeg. De groep profiteerde hiervan. De broodjes, mueslirepen en bananen
verdwenen uit de achterzak de lege magen in. Met vereende krachten (Sef
had voor een klasse luchtdruk in het achterwiel gezorgd) was Hennie weer
snel geholpen en konden we op weg.
Helaas is de tocht voorbij. Maar we hebben genoten. Deze tocht geeft me
ook altijd het gevoel van “het seizoen is voorbij”. De dagen gaan korten, op
woensdag vertrekken we alweer om 18:30 uur. Deze dag was echter een dag
om op terug te kijken en zoveel geluk als vandaag krijgen we voorlopig niet
meer. Heren en dame, dank voor de aangename begeleiding.
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