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De A2 groep een team van kampioenen. 

Na een succesvol eerste jaar in de nieuwbakken A2 werd er eind vorig jaar besloten om voor 
dit jaar een heus routeschema op te zetten. Begin 2015 waren wij bij Hans Besse uitgenodigd 
voor een kop koffie en een stukje vlaai en aangezien we er dan toch allemaal waren, hebben 

we een stuk papier gepakt en driftig geschreven. De routes voor de zondag werden vastgelegd 
en voor de woensdag werd afgesproken de route per keer te bepalen. Door het hele seizoen 

gezien waren de fietsbare dagen heel aanzienlijk net als het jaar daarvoor en er ging bijna 
geen woensdag of zondag voorbij of er was wel iemand van de A2 op de fiets. Vooral de 
ritten door Saefellen en Beeck waren geliefd bij mijn medefietsers, al is het alleen om te 

genieten van een grote stuk Käsetorte of overheerlijke Eistorte. Tevens werden dit jaar weer 
de “Rit naar kevelaar” en de “Besse Classic” verreden. Noemenswaardig is ook dat dit jaar 

voor het eerst de koppelrit is gefietst. Deze was vorig letterlijk in het water gevallen en zal 
wat mij betreft volgend jaar een vervolg krijgen.  Tenslotte John en Georg hebben samen nog 
een 5-ddagse tour door de Belgie gemaakt. Het optreden van TC in de film “Glückauf” was 

een hoogtepunt, maar daar was in de film zelf niets van te zien. 
Nu richt ik mij tot het benoemen van de kampioenen. 

Het kampioenschap van het gouden ventiel is gewonnen door Georg Doerenkamp. Door het 
hele seizoen gezien is hij degene die meeste binnenbanden/ventielen heeft versleten. Toppunt 
was het lek rijden van een voor- en een achterband binnen 100 m. een record op die afstand en 

het opleggen van een nieuwe binnenband die dan ook meteen lek bleek te zijn. Ook dat is een 
absolute topprestatie. 

De ongeslagen kampioen van de vrijheid is John Bindels. Na zijn pensionering viert hij elke 
dag dat hij kan gaan fietsen wanneer hij wil zonder rekening te houden met zijn werkgever. 
Hij hoef alleen maar rekening te houden met zijn “BAAS” thuis. De runner-up is Hans Besse. 

Bij hem is binnenkort de tijd aangebroken dat hij ook kan gaan genieten van een rubberen 
verlofkaart en dat wrijft hij ons dan bij elke rit onder de neus. 

Dan is daar het kampioenschap om het gouden zuurstofmasker. Deze is gewonnen door 
mijzelf. Mijn fietscollega’s hebben namelijk geconstateerd, dat ongeacht de lengte van de rit, 
ik de laatste 10 km. aan de zuurstof moet. Komend jaar ga ik die stelling weerleggen en plan 

een aantal korte ritten in.  
De gouden pechvogel is gewonnen Pascal Bastian. Hij is dit jaar lange tijd door ziekte niet 

aan fietsen toegekomen. Ik hoop dat hij met deze prijs volgend jaar de drive weer vind om 
keihard in de pedalen te gaan. 
Het belangrijkste kampioenschap, “de kilometervreter” ging dit jaar bijna naar Georg 

Doerenkamp. Ware het niet dat hij, van zijn meer dan 7000 gefietste kilometers, er 4500 niet 
op de zondag of woensdag  gereden heeft. Dus is de TC83 kilometervreter net als vorig jaar 

“John Bindels”. Gefeliciteerd John 
Frapant is dat hij met het aantal verreden kilometers van vorig jaar, dit jaar waarschijnlijk 
laatste was geworden. 

Ook dit jaar wil Hans, Pascal, Georg en John weer bedanken voor een gezellig fietstseizoen.  
  

En Hans bestel de vlaai maar alvast en plan een datum zodat we de routes weer inplannen. 
 
 

Pierre Kobben 
 


