
Diekirch-Valkenswaard 110827 

Vertrek op vrijdag 26 augustus samen met Johan van Tilburg, zijn bedrijf is één van de sponsoren van de ploeg 

waar we mee zouden gaan fietsen. Om 10:00 uur zouden we verzamelen in Nuenen en vandaar zou het 

vervoer van fietsen, materiaal en mensen naar Valkenswaard geregeld zijn. 

Het ontvangst was allerhartelijkst, op z’n Brabants en in een busje met 9 fietsers togen we op weg, de overigen 

zaten in de transportwagens, en onderweg was het al meteen vertrouwd.  

Bij aankomst in Larochette, natuurlijk in de regen, het 

goot al heel  de dag, ons geïnstalleerd in het hotel, wat 

broodjes gaan eten in het naburige café en zowaar werd 

het toen even droog.  

Daar maakten we gebruik 

van om nog even een 

wandeling te maken.  

Daarna naar het 

organisatie-

evenement om de 

opening mee te 

maken. Na een 

aantal biertjes weer 

terug naar 

Larochette en daar 

ons diner genomen, een boerensalade en Lasagna voor mij, prima.  

Terug naar het hotel voor de nachtrust, na het gereed maken voor de volgende dag en het uitzien van de 

voetbalwedstrijd Barcelona-Porto (2-0).  

De dag Suprême: 

Om 5:15 uur de wekker gezet en in het donker en de miezerregen de wagens volgepakt en ingedoken achterin 

op weg naar de start, waar we om 6:00 uur werden verwacht. Het gezamenlijke startschot zou om 7:00 uur 

gegeven worden. We stonden redelijk vooraan, dus om ca. 7:07 uur waren wij ook op weg. 

We ontkwamen die dag overigens niet aan een nat pak, en dat niet van de inspanningen alleen. 

Het begin opgetrokken met Johan, die helaas al naar 85 km moest opgeven met een blessure aan zijn kuit. 

Daarna met Frank nog een tijdje mee opgereden, tot we Stijn achterhaalden. Daarna ben ik alleen 

doorgereden (115 km-punt) om te kijken of er nog aansluiting gevonden kon worden met anderen uit de 

groep. Bij toeval meteen na de 3e stop werd ik aan de kant gezien en kon ik bij Eric, Jorg en Roel aansluiten en 

hebben we gezamenlijk de tocht uitgereden, waarbij ik blij was om de eerste tijd in hun wiel weer op krachten 

te kunnen komen (te overmoedig de inhaalslag gemaakt). 

Tussen de 3e en laatste stop met een grotere groep meegefietst, totdat er moedwillig geduwd werd en er 

valpartijen door ontstonden,  voor mij het signaal om op eigen kracht te fietsen. Na een tijdje hadden Eric en 

Roel zich ook laten afzakken en reden we gedrieën naar de laatste halte. Hier had Jorg ook op ons gewacht, 

om zo toch met z’n vieren de tocht uit te rijden. Op het eind alle jasjes uitgedaan met het oog op finishfoto’s 

voor de sponsoren.  



Na 13:00 uur werd het regenen minder, een enkele bui kregen we nog over ons heen en rond 16:00 uur begon 

het geheel open trekken en kregen we zelfs nog een zonnetje mee. 

Het ontvangst in Valkenswaard was onovertroffen. 

Vooraf door de straten langs de kroegjes en onderweg 

de mensen op straat die al applaudisserend en zingend 

ons begeleiden, maar de weg aan de finish zag zwart 

van de mensen (een Tour-etappe gelijk). 

 

Ook onze begeleiding en vriendinnen/ kinderen/ 

ouders van enkele van onze deelnemers feliciteerden 

ons zo met het behaalde succes. Nog even een 

medaille ophalen in de plaatselijke kroeg (met fiets en 

al er doorheen).  

Daarna nog biertjes op de goede afloop gedronken, geen lekke banden en/of ongelukken, waarop we de 

terugweg konden aanvaarden.  

Kortom een heroïsche dag door de vele regen en dus gevaarlijkere situaties in een toch al redelijke zware 

tocht. Een geweldige organisatie, overal veiligheidsmensen en goede verzorgingsposten en bovenal een eigen 

team van goede en leuke verzorgers vanuit de groep waar we mee op pad waren gegaan.  



't Is weer voorbij...    

 De 33e editie van Diekirch-Valkenswaard is al weer achter de rug. Het gastenboek loopt inmiddels vol met 

reacties. Het weer (veel buien en wind) en de gewijzigde route maakten het dit jaar spannend, zwaar en 

indrukwekkend. Van de 1059 deelnemers die van start zijn gegaan, hebben er 889 de tocht uitgereden.  

 

  LIJST BINNENGEKOMEN DEELNEMERS 2011   

 33 54 Martijn van den Boogaard Valkenswaard 16:21 

 486 66 Toine Verdiesen Gouda 19:22 

 490 60 Roel Hurkmans Someren 19:24 

 494 59 Eic van den Heuvel Heeze 19:24 

 498 57 Jorg Eichhorn Heeze 19:25 

 586 62 Pedro Moll Helmond 19:40 

 676 67 Frank van den Krabben Velden 19:55 

 700 58 Christian Fayn Eindhoven 19:58 

 768 64 Stijn van de Laarschot Helmond 20:10 
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