
Lance Armstrong in de Grachtstraat  
 
Eén categorie gasten van hotel Bemelmans verdient wel speciaal onze 
aandacht. Gaan we terug naar de Wereldkampioenschappen Wielrennen 1998 
in Valkenburg. De mondiale wielerwereld komt naar Zuid-Limburg. Daaronder 
ook de equipes van de Verenigde Staten van Amerika. De professionals en de 
damesploeg vinden onderdak bij Joseph en Irene Berg-Bemelmans, bovenaan 
in de Grachtstraat. Hoe komt de Amerikaanse wielerbond daar nu terecht ? 
 
Joseph Berg: “Om te beginnen heeft men bij de VVV een aantal eisen 
neergelegd, waaraan de accommodatie moest voldoen. Dat ging dan om de 
capaciteit, ruimte voor verzorging en massage, werkruimte voor de 
mecaniciens,  privacy en rust, security. Aan de hand van de verstrekte 
informatie heeft men toen een tiental mogelijkheden nader bekeken en daaruit 
heeft men ons gekozen. Zo kwam men vanuit Colorado USA naar Strucht.” 
 
Einde september 1998 streek dus een Amerikaanse invasie neer in hotel 
Bemelmans, meer dan veertig man sterk: renners en rensters, ploegleiding, 
mecaniciens, verzorgers en masseurs, kok, beveiligingspersoneel, 
vertegenwoordigers van US Postal, de sponsor van de ploeg.  
 
Van de renners is uiteraard Lance Armstrong de grote naam; hij was ook de 
enige die in de beide kampioenschappen (tijdrit en wegkampioenschap) een 
behoorlijke prestatie kon neerzetten. Voor de mensen van het hotel was het 
tiendaags verblijf van dit gezelschap een bijzondere ervaring waar ze nu nog 
met plezier en voldoening op terugkijken. Het hotelterrein was voor de 
Amerikanen totaal gereserveerd, de security hield ongewenst bezoek op een 
afstand. Fotografen met een trapladdertje voor een exclusieve foto werden 
met harde hand verwijderd. 
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 groepsfoto met Lance Amstrong in hotel Bemelmans 
 
De voorbereiding voor het kampioenschap was in alle opzichten minutieus, 
zowel qua trainingen, verzorging als de techniek. De mecaniciens waren bijna 
rond de klok aan het werk; als voorbeeld: van alle fietsen werden de wielen 
dagelijks van nieuwe spaken voorzien (een normaal mens doet jaren met een 
set spaken). Ook een aantal representatieve verplichtingen van ploeg en 
sponsors, zoals diners en ontvangsten van pers en TV, werden in hotel 
Bemelmans afgewikkeld. 
 
            
Joseph Berg: “Wij hebben de allerbeste herinneringen aan Lance en zijn ploeg 
en de mensen daaromheen. Het waren perfecte gasten. Geen sterallures, 
handtekeningen voor iedereen, een gesigneerd wandbord als aandenken voor 
Irene en mij.  Marco verzorgde samen met Wendy  het gehele management 
rondom het bezoek van de ploeg. Dat werd zo gewaardeerd dat hij als dank 
een fiets kreeg aangeboden. Voor de mensen in de Grachtstraat, die de hele 
straat hadden versierd met Amerikaanse vlaggen, hielden de renners een 
aparte handtekeningensessie. Het waren natuurlijk spannende dagen, alles 
moest tot in de puntjes verzorgd zijn. Maar wij zouden het niet hebben willen 
missen”. 
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