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HE T  K L AV ER TJE 
DRIE  VA N 
AU T OMO T O

VOOR DE ECHTE
FIETSLIEFHEBBER IS DE
SCHUUR EEN HEILIGDOM.
ZO OOK BIJ JEAN
LAMERICHS. ‘HET IS EEN
BEETJE UIT DE HAND
GELOPEN.’

‘Het is een beetje uit de hand gelo-
pen’, lacht Jean Lamerichs (63) al 
bij de poortdeur in Berg en Terblijt. 
De Limburger wijst erop toch voor-
al te bukken bij het binnengaan 
van zijn schuur. Aan het plafond 
hangen tientallen velgen. Op de 
betonnen vloer staan, je moet 
groot denken hier, ruim dertig 
opgebouwde fietsen. Wat vitrine-
kasten met snuisterijen. En overal 
materiaal, om nog meer fietsen op 
te bouwen.  
Een tweetal fietsen springt meteen 
in het oog. Oudjes. Van Automo-
to. Heb je ook altijd gedacht dat 
Ernesto Colnago het kenmerkende 
klavertje drie, dat zo prominent 
in zijn logo zit, zelf bedacht heeft? 
In deze schuur krijgen we een 
andere kijk op de zaak. Lamerichs 
praat ons bij over twee van zijn 

pronkstukken. Uit het begin van 
de vorige eeuw nota bene. Op het 
balhoofd een plaatje: inderdaad 
met een klavertje. Automoto, Frans 
merk met een roemrucht verleden 
in de pioniersjaren van de wie-
lersport, bestond niet meer toen 
Colnago begon met het bouwen 
van frames. Er protesteerde dus 
ook niemand toen hij zijn logo in 
Italië introduceerde.
Als tiener zat Lamerichs zelf ook op 
de fiets. Hij groeide op aan de Geul, 
in Berg en Terblijt, met Bennie Ceu-
len, destijds Limburgs trots in de 
koers. Nu nog is Ceulen persman 
van de Sunweb-Giant formatie. 
Voordien was Ceulen vertegen-
woordiger van Tourorganisator 
ASO in Nederland, werkte hij als 
journalist. In zijn jongere jaren was 
Ceulen dus coureur, reed hij bij 
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Gitane aan de zijde van Bernard 
Hinault. Hij was toen al vrienden 
met Lamerichs. ‘Ik ging altijd met 
Bennie mee naar de koers, ook 
toen hij journalist werd. In de jaren 
tachtig gingen we naar de klassie-
kers, de Dauphiné. Ik kwam overal. 
Altijd fietsen om me heen. Als ik 
nu terugdenk aan al dat materiaal 
uit die tijd, dat was om te smullen. 
Maar raar hè. Ik heb er die jaren 
nooit oog voor gehad.’
Dat kwam pas in 2005. Lamerichs, 
afgekeurd na de nodige fysieke 
malheur, zocht én vond een hob-
by. Hij knapte een oude fiets op. 
Daarna nog één. WD40 werd zijn 
grootste vriend in de strijd tegen 
roest. Hij leerde schoonmaken, 
zonder de stickers te beschadigen. 
Er kwamen steeds meer fietsen bij. 
Hij ging naar beurzen, markten en 
struinde het internet af. Het idee 
voor een museum werd geboren. 
‘Het is,’ zegt hij nog maar eens, 
‘een beetje uit de hand gelopen.’
Zeker op zijn vorige adres had hij 
alle ruimte, kon hij met gemak 
zijn fietsen kwijt. Maar toen de 
gemeente niet mee wilde werken, 
ging het plan voor een museum 
in de ijskast. Lamerichs deed een 
flink aantal fietsen weer van de 
hand. Nog altijd heeft hij er zestig, 
misschien wel zeventig. Ze staan 
overal. In de schuur, maar ook op 
zolder. In de kelder. In de huiska-
mer. Afgemonteerd, klaar voor 
gebruik. Overal liggen derailleurs, 
kettingbladen, zadels. De collectie 
is rommelig, maar prachtig. Ver-
dient eigenlijk ook een museum. 
Op zolder, we komen er via een 
wankele vlizotrap, staat een 
Helyett. Van net na de Tweede 
Wereldoorlog. Ernaast een Bianchi, 
van eind jaren vijftig, in de karak-
teristieke celeste-kleur. ,,Zet die 
maar niet op de foto, daar zitten 
de originele cranks nog niet op.’’ 
Verder: enkele Pinarello’s. In niets 
lijken deze op de Dogma F10 van 
Chris Froome. Hier is ook nog net 
plek voor wat koffers. Vol met 
shirts. Van onder meer Mapei en 
Superconfex. Ze strijden om de 
titel ‘lelijkste van het peloton’. 

Een paar trappen lager, in de 
kelder, heeft Jean - naast een 
bescheiden bergje tubes en draad-
banden – ook nog een Diamant. 

DE SCHUUR

Een fiets van Oost-Duitse makelij, 
van eind jaren vijftig. Om dat te 
benadrukken staat op zo’n beetje 
alle onderdelen een verwijzing naar 
de fabrikant uit de heilstaat. 
En zelfs in de tuin, onder een zeil, 
staan nog wat frames. ‘Had ik al 
gezegd dat het een beetje uit de 
hand is gelopen,’ lacht Lamerichs. 
Hij heeft zojuist een Femina, waar-
schijnlijk uit 1916, opgepoetst. 
Honderd jaar oud. Ertegenover 
staat een Peugeot. Uit de jaren 

zeventig. Heel wat gangbaarder. 
Wie in die jaren een fietsje kocht, 
koos al gauw zo’n karretje. Zijn lief-
de gaat uit naar de Peugeots. Het 
is een beweging tegen de stroom 
in. ‘Ik hoor te vaak om me heen dat 
die Peugeots maar niks zijn. Dat 
vind ik onzin. Kijk toch eens hoe 
prachtig. En wat ze daar in Azië op 
eBay voor betalen…. Dat kan toch 
geen rommel zijn dan. Die Peu-
geots, daar ga ik me de komende 
tijd op richten.’   


