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Nieuwe leden

Voorrijders zaterdagavondtrainingen
Breda
Breda
Breda

Ad Besems
Dick v.d. Kolk
Mario v.d. Sande

De volgende leden zijn aan de beurt om de komende maanden voor te
rijden:
12 april Jack van Dongen
19 april Piet van Dongen
3 mei Gied van Dorst
10 mei CoDriessen
17 mei JanDriessen
31 mei Pierre Driessen
7 juni Ger van Duuren
14 juni Roel Eland
28 juni Marino van de Elshout

Opzeggingen
Rinus Bakkers
Ron v. Geel
Jos v. Ginneken
Angela Otjens
Hans Rullens
Ria en Roland
Schuurmans

Breda
Teteringen
Etten-Leur
Terheijden
Made
Terheijden

Een goede
prestatie verdient
een bloemetje,
nietwaar?
Bloemenboetiek

- Verse snijbloemen
- Bloemstukjes
- Plantenbakjes
- Kamerplanten
- Rouw- en Bruidswerk
- Kunst bloemen en planten
- GRATIS Ringzegels
- Lid Teleflora
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Hoofdstraat 66
4844 CO Terheijden
Nederland
Telefoon:
076-5932155
Telefax:
076-593 2155

De voorrijder dient op tijd (18.20 uur) aanwezig te zijn bij 't Barreke.
Hier is en zwaailamp aanwezig die zonder moeite (magneet) op ieders
auto kan worden geplaatst.
Indien u verhinderd bent zorg er dan zelf voor dat er in ieder geval
iemand anders voorrijdt. Rijdt altijd ca. 100 meter voor de renners uit.
In onoverzichtelijke situaties claxonneren wanneer een tegenligger
nadert.
Namens alle renners: Hartelijk dank !

Vier Traaje Draaje 1997
De 16e fietsvierdaagse wordt dit jaar van maandag 2 juni tot en met
donderdag 5 juni gehouden.
Gekozen kan worden uit de afstanden 15km - 25 km - 40 km.
Informatie over starttijd, inschrijfgeld en andere zaken volgt in de
plaatselijke bladen.
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Het is toch van de Zotte
Tubes of draadbandjes, computertjes of nieuwe plaatjes voor de pedalen,
energiedranken of krentebollen op niets wordt gekeken als er gefietst
moet worden. Alles wat we maar denken nodig te hebben, word in huis
gehaald of is reeds aanwezig. Stel je voor dat je met een geroeste ketting
op je blinkende fiets van huis moet, je schaamt je ogen uit je kop ! Of dat
er rafeltjes aan je banden zitten, daar ga je toch niet mee in de groep
den. De grootste schrik slaat bij menig renner om het hart als de
handremrubbertjes vies of zelfs gescheurd zijn. Ze zouden het liefst thuis
blijven tot dit euvel verholpen is.
Maar
de CONTRIBUTIE betalen dat wordt altijd maar
doorgeschoven, dat komt nog weleens, denkt men waarschijnlijk.
LAAT OE EIGEN EENS NAKIJKEN. NéT ALS JE FIETS.
Om te pesten zal ik hier onder het bankrekeningnummer NIET vermelden,
zodat je nog extra veel moeite moet doen om het te gaan overmaken.
DE CONTRIBUTIE van Wielervereniging Terheijden
RaBOBANKNR

Limburg
Zaterdag 8 maart 1997. Vertrek om 7.00 uur bij Jan v. Tetering, naar het
trainingsweekend met 12 man.
Bij aankomst in het pension dacht ik: "Zo, dat zit wel goed dit weekend,
wat het pension en het weer betreft". Ceremoniemeester Jan deelde de
kamers in en mijn kamergenoot was onze voorzitter Kees Klerk. Gauw de
tassen uitpakken en omkleden en weg waren wij, met z'n aften,
afgesproken werd dat we deze ochtend bijelkaar zouden blijven. Al gauw
zagen we wie veel getraind hadden en die goed konden klimmen. Als
eerste was iedere keer Roel Eland boven, dan Ad Havermans en als derde
ondergetekende. De rest, tja, trainen jongens, blijven trainen. Om 12.00
gingen we terug om te eten en hadden zo'n 60 km erop zitten.
Afgesproken werd om 13.30 uur weer te vertrekken voor zo'n 100 km er
werd een A en B-ploeg gevormd. De A-ploeg bestond uit R. Eland, A.
Havermans, M. v.d. Elshout en ondergetekende. We vertrokken en er
werd flink doorgereden door de A-ploeg. Wat de B-ploeg gedaan heeft ?
En weer was de volgorde van bovenkomst weer als eerder vermeld.
Alleen Marino had moeite met het tempo, we waren hem dus na een
kilometer of 80 kwijt. We zijn toen teruggereden, maar we hebben hem
niet meer gevonden. Hij was omgedraaid en teruggereden naar het
pension. Dus zaterdag hadden we ± zo'n 160 kilometer gereden.
Lekker douchen en eten en lekker relaxen 's avonds. Er waren er ook die
naar Thermae 2000 gingen. Ik niet, ik houd niet zo van water en
bovendien had ik mijn zwembroek niet bij. Zoals gewoonlijk had de rijkste
boer van Terheijden 's avonds het grootste woord en werd volgens Henk
Hamers ook nog bijna buiten gegooid bij Thermae 2000, omdat dat een
stiltecentrum is en hij daar nogal moeite mee heeft. Na wat bier om 1.30
uur naar bed om zondag weer met volle moed er tegenaan te gaan.
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Zondagochtend om 8.00 uur uit bed, eten en weer weg met zijn allen. We
zijn weer bijelkaar gebleven. R. Eland had last van zijn knie, die aardig
zeer deed zo aan zijn lopen te zien. Alleen met klimmen leek het er op, dat
hij er geen last van had. De rijkste boer van Terheijden reed lek. Een band
plakken is zijn sterkste kant ook niet, want hij had drie binnenbanden
nodig om de lucht erin te houden. Er was een binnenband bij die nog van
vorig jaar was, hij kreeg toen van Ger de Peyper 'n nieuwe binnenband,
maar die vond hij ook niet goed. Dus brak hij het ventiel er maar af.
Eenmaal weer op weg reden we op het gemak terug naar het pension om
eten. 's Middags zouden we nog een stuk gaan rijden. Uitrijden
noemden ze dat. Niet iedereen ging mee, omdat ze hoorden dat de
Keutenberg nog op het programma stond. Om 15.00 uur terug bij het
pension en om 15.30 zouden we vertrekken. Eenmaal op weg een file.
Dus dan maar over Antwerpen naar huis. Nou dat was het dan zo'n
beetje. Ik hoop er volgend jaar toch weer bij te zijn. Het is mij zeer goed
BEVALLEN

Pieterjan Luttikhuis

De allereerste 'TOERTOCHT"
Nat was het die morgen.
Vier man en een dame meldden zich voor deze tocht.
50 km lang was deze tocht.
De tocht ging over de Slingerdreef.
Respect voor Leny Rockx.
Deze toerde weer voor de eerste keer met de groep mee.
Good old Willem Schuurmans had er zin in.
Dim Jansen maakte van deze tocht een monstertocht.
Hij ging voor de 100 km.
Ad Nuiten keek er naar en ging weer snel naar binnen.
En wij (toercommissie) kijken weer uit naar de volgende tocht en hopen
op een volle bak (deelnemers).

Namens de toercommissie,

Henk van Gils.

P.S. Voor degene die niet weten wie de rijkste boer van Terheijden is
volgt nu zijn naam: HENK LIEVENS.

COPY INLEVEREN VóóR 1 J U N I
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Toertocht zondag 23 maart
Het weer was slecht. Er stond een stevige wind en een druilerige regen
viel uit een dik grijs wolkendek. En toch..., om 9 uur stonden er zes
toerfietsers (vijf heren en één dame) klaar om de 70 kilometer lange
tocht van die dag aan te vatten.
De tocht ging via Oosterhout, Dorst, Bavel (omgekeerd "rondje
Slingerdreef'), een extra lusje langs camping "Buitenlust" (tussen
Alphen en Chaam), weer terug op het Slingerdreefparcours richting
Dorst en via Oosterhout weer naar Terheijden.
Met name het laatste halfuur viel de regen gestaag naar beneden.
n minder dan geen tijd was iedereen dan ook doorweekt tot op het
bot. En toch het was reuze gezellig!
De sfeer was opperbest, er werd voldoende gelachen en hier en daar
ook lekker gemopperd over de slecht staat van het parcours. Het
tempo lag strak rond de 30 km per uur. Een buitengewone mooie
toersnelheid, lijkt me!
Zoals je kunt lezen waren alle elementen van een echte toertocht
aanwezig. Dus twijfel de volgende keer niet, pakje fiets en zorg dat je
p de 'toerzondagen" (zie kalender!) op tijd bij het postkantoor staat.
Want ook al is het weer bar en boos, het plezier onderweg is er niet
minder om!!
Lees Jacobs
P.S. Er zijn nog geen aanmeldingen voor "de Omloop het Volk".
Aarzel niet te lang meer en geef je tijdig op!!!
Vertrektijden, kosten e.d. zijn bij mij op te vragen.
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***ATTENTIE***
AANKONDIGING TOERTOCHT
ZONDAG 8 JUNI 1997
"De Market Garden Toertocht"

150 kilometer
Startplaats:
Starttijd:
Kosten:

Westervoort (Gelderland)
tussen 7.30-9.30 uur
fl 5,00

Tijdstip van vertrek in overleg met deelnemers te bepalen

Geef je tijdig op bij Kees Jacobs
(tel: 0162-434621)
De schoonheidsspecialist. Je wordt er weer mens van.

IN DE WIND
Na Henk III lag het wel in de lijn der verwachting dat dan Henk II zo aan
de beurt zou zijn, maar die zit niet bij de WVT, dus dan maar Henk I.
aar dat Henk I, II en III gedoe heeft niks te maken met het feit dat
Henk I altijd eerst is of zo, maar heeft alles met de leeftijd te maken. Wij,
de 3 Henken dus, hebben een gemeenschappelijke hobby n.1. iedere
donderdag studeren wij op een universiteit in de Raadhuisstraat.
biljarttnologie.
Dat dit een zeer moeilijke studie is
blijkt wel uit het
feit dat die studie al ± 20 jaar duurt
en we zijn nog
steeds niet zover dat we met ons
afstudeermanus
script bezig zijn. Wij hopen wel, dat
als onze studie
afgerond
is
wij
wel
een
maatschappelijk
e carrière kunnen opbouwen in onze
studierichting. Aangezien ik geen OV-jaarkaart heb, ga ik altijd op de fiets
naar de universiteit en i.v.m. het weghalen mag ik van de conciërge Piet
Weterings mijn fiets in de foyer zetten. Voor aleer wij gaan studeren gaan
wij meestal eerst, ge kan eigenlijk wel zeggen altijd eerst, wat drinken in
de kantine. Meestal bestaat dit drinken, ge kan eigenlijk wel zeggen altijd,
uit wat licht alcoholisch vocht. Dit werkt in eerste instantie altijd heel
verhelderend, ik zeg met nadruk in eerste instantie, want het komt wel
eens voor dat we te lang in de kantine blijven en dan dus niet meer aan
studeren toekomen.
U zult zich misschien afvragen, betalen wij daar nou belasting voor om 3
van die eeuwige studenten de hele avond in de kantine te laten zitten,
maar geen nood wij betalen onze studie geheel uit eigen zak. Ook hebben
wij nog een uitwisselingsprogrammaatje met een andere universiteit in de
Hoofdstraat waar wij 1 maal per jaar nieuwe ideeën en nieuwe inzichten
doen met betrekking tot onze studierichting. Dat dit zeer leerzaam is
blijkt wel uit het feit dat we meestal tot na twaalven blijven studeren en
ons dan in "de Zevende Hemel" wanen over zoveel frisse ideeën,

Ook gaan we weleens op studiereis naar Amsterdam, maar de eerlijkheid
gebied mij te zeggen dat het woord studiereis een beetje misplaatst is, en
de studiereis een soort dekmantel is voor enige, ik mag wel zeggen
kan ook niet
losbandige dingen, maar de boog
studieopdracht
altijd gespannen zijn. Zo mijn
zit erop, rest
voor mijn bijdrage in de Klepper
die de kop
mij nog een persoon aan te wijzen
buurman van
overneemt en die iemand is de
onze Ad en wel Ad Havermans, die dat ook veel beter kan, succes Ad.
P.S. Studiegroeten van Henk Lievens, nog bedankt voor alle felicitaties
i.v.m. ons 25-jarig huwelijk.

BOOM KWEKERS
HOUDEN
HET GROEN

VBZ
Kwekerij „ DE WIEL"
TERHEIJDEN
TEL. 076 - 5931648

.TUINAANLEG
.TUINVERZORGING
ALLES* VOOR UW TUIN
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Uitslag competitie rit in lijn 30-3-1997

B-categorie Rit in lijn zondag 30 maart '97

A

B

1. Quirijn de Wit
2. Leon v. Tetering
3. Jan v. Tetering
4. Ad Havermans
5. Kees Klerk
6. Gerrit v. Dongen
7. Joop v. Kempen
8. Kees Jacobs
9. Theeuw Lodewikus
10. Henk Hamers
11. Frans Leyten
12. Piet v. Dongen
13. Cor Haanskorf
14. Frank v. Tetering

1. Din v. Meel
2. Emile Rasenberg
3. Gied v. Dorst
4. Roger Nooten
5. Hans Rasenberg
6. Henk Rasenberg
7. Co Driessen
8 Ger de Peyper
9. Jan Driessen
10. Peter Kloosterman
11. Wim Schuurmans
12. Henk v. Gils
13. Leny Rockxs
14. Fer Rompa
15. Henk Boon
16. Arno Groffen

Ondanks het goede weer, wel fris maar droog en weinig wind, stonden
wij te wachten op het sein vertrekken.
De eerste twee ronden lag het tempo nog niet zo hoog, omdat de concurrenten wat scherper op mijn wiel gingen letten als het afgelopen seizoen. In de derde ronde ging ik zelf maar in de aanval en nam ongeveer
honderd meter. Toen zag ik Henk Rasenberg; die was zo bij me.
"Overnemen" zei ik tegen Henk, maar dat zag hij niet zitten. Dus dat
ging niet door.
De vierde ronde hetzelfde liedje, maar het peloton lag wel in twee
groepen. Ik demarreerde weer, maar wie zat er weer achter? Juist ja
Henk. Zo ging het maar door totdat Gied van Dorst en Hans Rasenberg aansloten bij de A-renners twee ronden voor het einde, maar niemand reageerde.
De beslissing was echter nog niet gevallen en met nog twee ronden te
rijden een demarrage van Roger Nooten en Emile Rasenberg. Zulke
jongens moet je niet weg laten rijden; ik sprong direkt mee en weg waren wij. Want achter ons zaten ze elkaar aan te kijken, maar niemand
reageerde.
Met nog een halve ronde te gaan hebben wij de twee koplopers Gied
en Hans ook nog terug kunnen pakken. Maar dat kostte ons veel
kracht. De laatste driehonderd meter waren ingegaan. Ik dacht: probeer nog maar een keer en dat lukte nog ook.
Toch loon na hard werken. Din van Meel

T BARREKE
is vrijdag en zaterdag vanaf 19.00 uur
geopend, zondag al vanaf 16.00 uur.
4 fun, gezelligheid, 'n lekker biertje,
goede muziek (soms)

J. HOOGVELDT B.V.
Loodgieters en
Centrale Verwarmingsbedrijf
Sanitair - dakbedekking

Bob Rasenberg
Molenstraat 22
4844 AN Terheijden
076-5932628
e-mail: barreke@worldonline.nl
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Raadhuisstr. 40 - 4844 AE Terheyden - Tel. 076-5931255

Fax 076-5934189
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INTERVIEW MET...
23 jaar is hij al lid, viert nog vóór de eeuwwisseling zijn 25 jarige
atletenbestaan. Peter Kloosterman heeft al de nodige ervaringen in de
diverse disciplines lopen en fietsen, of is het fietsen en lopen Peter
Peter: Fietsen deed ik al voordat ik liep, hardlopen wel te verstaan In het
lopen kon ik beter m'n agressie kwijt, ik weet niet hoe dat komt maar met
de fiets lukt me dat niet in dezelfde mate, maar ik fiets ook heel graag
hoor ! De eerste Willem de Ridder trofee in 1974 stond ik al aan het
vertrek, ik werd gedubbeld door Willem Schuurmans, dat geloof je toch
niet hè ? Vanaf dat moment ging het langzaam in opwaartse lijn. Vele
kilometers verder, afzien, tig keer kapotgaan, tot gort gereden zijn, en
natuurlijk talloze malen erafgereden kon ik in 1982 en 1983 zegevieren in
deze prachtige wedstrijd
Red: Sla dat dikke boek maar open hoor Peter !
Een groot plakboek met alle gereden tochten en wedstrijden valt open, tot
5 jaar geleden prima up to date
Peter: Kijk, ik heb het een beetje bijgehouden, kranteknipsels, foto's,
vaantjes, stempelkaarten, oorkondes, heel het gemieter zit erin.
Toertochten van 200 kilometer en 400 ja, zelfs 600 km heb ik gereden en
hier, wat denkte daarvan een duizend km, maar dat was een 4-daagse
hoor ! En hier de elfstedentocht voor fietsers, 2 keer gereden, je ziet we!
dat ik best wat bandjes versleten heb. Het logische gevolg daarvan is, dat
je beter gaat rijden en daarom ben ik ook bij de BWF gaan proberen, de
eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik daar nooit echt met de goeie kon
strijden. In 5 jaar BWF-trimmers was een 4e plek mijn beste uitslag, ook
nog eens 6e en 8e en vaak tussen de 10e en 20e plaats. Maar met Co
Driessen, Wim Schuurmans, Bert Pijpers enzovoorts was het nadien vaak
relativeren, en het verloren vocht weer op peil brengen of zelfs erboven,
het was altijd heel gezellig. Maar na 5 jaar hield ik het toch voor gezien bij
de BWF
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Toen gingen we op pad met Piet Voermans, Piet v Gool, Jan v. Tetering,
Geert v. Tetering ("Koning", red.) de vrije trimmers. Leuke wedstrijden
waren dat, maar vooral de koersen op uitnodiging zoals Galder,
UIvenhout, Bavel, Rijsbergen, 't Ginneken dat vond ik de mooiste, en
altijd maar weer het vochtgehalte aanvullen, daar zijn bladen bier
uitgedeeld. Toen dat soort koersen teneinde liep zijn de meeste weer bij
de BWF gaan rijden, maar ik ben niet teruggegaan.
Red: Krijg jij nou ook zo'n dorst van dat gemauw Peter ? Ja ? Mooi zo,
pak mar wa bier joh. Gij ken toch zo goed lopen, nou loop dan maar eens
naar de drankvoorraad, en geef je vrouw ook wat te drinken.
Peter: Dat lopen gaat niet zo slecht, een vijfde plaats in een hele
marathon, vind ik best aardig al zeg ik het zelf. Ik moest er wel voor naar
Friesland, maar toch. Hele marathons heb ik 6 gelopen met als beste
eindtijd 3.11 uur. Ja, toen ging het echt lekker hoor. Het is ook weleens
anders. Zoals vorig jaar in Etten-Leur. Prima getraind, goed weer, mooi
parcours, lekker lopen, maar ik word ziek onderweg, ik ging niet meer
vooruit. Nou, dan zijn de laatste 10 km heel lang hoor. Ik kom wel bij de
finish, maar net over de streep moet ik flink overgeven. Alles komt eruit,
doffe ellende dus. Dat was echt jammer ik had er een goeie indruk willen
maken. Ik ben ook al jaren lid van TOF (Trim Ons Fit) in Breda, daar
kreeg ik looptraining, en sindskort geef ik dat ook. De trainercursus die ik
volg is bijna teneinde, en met wat geluk krijg ik nog een diploma ook.
Red: Zo, zo, dus jij kan het mooi vertellen hoe dat mensen de ene voet
voor de andere moeten zetten, en daarna weer de andere voor de ene, en
wel zo vlug mogelijk ?
Peter: Juist ja. Zoiets !

Ook vind ik wel dat ik de laatste jaren de ongekroonde Winterkoning ben
geworden. Ha, ha, ha, en nu we het daar toch over hebben wil ik bij deze
een oproep doen om meer deelnemers aan het vertrek te krijgen met de
Run-Bike-Run. Het is een mooie sportieve onderbreking van de
feestdagen, en ik kan best wel tegen m'n verlies (mocht het zo zijn).
Red: Van de R-B-R is het maar een klein stapje naar de triatlon, vind je
niet ?
Peter: Dit jaar is het voor de 15e maal in Terheijden, waarvan ik er aan
12 heb deelgenomen, maar ook in de wijde omgeving heb ik mezelf als
triatleet aan de toeschouwers geëtaleerd. Het is een hele mooie sport,
maar het nieuwtje is er voor de meeste inclusief mijzelf wel zo'n beetje af.
Maar, het vuur is nog niet gedoofd hoor. Ik zit nu voor het 3e jaar in de
triatloncommissie, een goede serieuze groep mensen die er alles aan doen
om dit evenement nog jaren te laten voortbestaan. Maar dat word je niet
gemakkelijk gemaakt door de N.T.B. Toen we daar nog geen lid van
waren, gebeurde het dat N.T.B, leden die in Terheijden startten, f 100,00
boete opgelegd kregen. Op die manier liep het aantal deelnemers wel
terug. Nu zijn we wel lid geworden, en nu maken ze het de organisatie
moeilijk met allerlei gekke regeltjes waaraan we moeten voldoen, om over
de financiën nog maar te zwijgen. Dit jaar proberen we met een
estafettetriatlon erbij het deelnemersaantal danig op te schroeven.

Red: Back to the bike. Hoe zit het met de verworven titels ?
Peter: 6 keer kampioen van Langeweg. 2 keer kampioen van Terheijden
en 1 keer clubkampioen bij Schraven en dat was bij afwezigheid van een
zekere Wim Schmetz, want die won eigenlijk altijd daar, en dit alles
terwijl de clubkampioenschappen altijd afgestemd waren op Ad Schraven.
Als die jongen in "vorm" was, dan was het clubkampioenschap, niet
eerder en niet later.
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Red: Als je niet aan het sporten bent, wat doe je dan ?
Peter: Werken hè. In Breda bij de firma Schuurink, daar worden
wasmachines en wasdrogers gefabriceerd. Ik doe daar de service en
expeditie, nadat ik jaren magazijnwerk heb gedaan. 18 jaar zit ik daar al
en heb het er goed naar m'n zin. Ook zit ik in de ondernemingsraad als het
met het bedrijf goed gaat is dat leuk om te doen, maar zoals het
momenteel gaat (minder goed dus) is het een stuk minder om te doen.
Daarvoor heb ik 4 jaar in dienst doorgebracht. Maar ik ben begonnen bij
de Hero, in 5 jaar tijd heb ik ze er daar weer bovenop geholpen en
sindsdien draait het vrij aardig.
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Ook sta ik enkele malen per jaar op de rommelmarkt. Spulletjes verkopen,
dat doe ik heel graag. Ik krijg veel spulletjes van bekenden die de zolder
of schuur opruimen enz Van sommige dingetjes kan ik soms geen
afscheid nemen, en komen vervolgens hier in de huiskamer terecht. Uit die
rommelmarkthobby zijn nog 2 hobby's ontstaan n.l.; het opknappen en
daarna verkopen van 2e hands (gewone) fietsen en het verzamelen van
oude: ja, let op
daar komt ie
strijkijzers !
Red: Na dit te hebben vernomen was ik met stomheid geslagen, ik wist
niets meer te vragen of te vertellen. Hoewel Peter maar doorratelde heb ik
zeker 5 minuten recht voor me uit zitten staren. Hoe is dit mogelijk ? Die
vraag bleef maar door m'n hoofd razen. Peter stookt de mooie
allesbrander in de sfeervolle huiskamer nog eens flink op. Vrouwtjelief
voorziet hem nog van wat verse kritiek waar het slachtoffer zich
opzienbarend goed uitwurmd. Terwijl ik m'n kladblok en potlooike
opberg verteld Peter nog hoe fijn hij afgelopen winter gecrossed heeft bij
de Pedaalridders op het terrein van Caron. Flip Segeren en consorten
verdienen daar een grote pluim, dat kan je gerust vermelden zegt hij.
Ja, dat doen we dus niet hè !!

Hoe zit het nou ?

GARAGE VAN RIEL
Het adres voor onderhoud en reparatie van
alle merken personen- en bedrijfswagens.
APK keuring.
VVN keuringen
Schade reparaties
Schade taxaties.

Ook kunt u bij ons
24 uur P/dag Tanken
met onze eigen
creditcard,
travel card en
Multitank card.

Bij de BWF wordt ook dit jaar weer door diverse WVT-ers meegestreden
om de diverse ereplaatsen Vooraan in de kopgroep, in het achtervolgende
groepje, misschien in het peloton, en anders toch zéker erafgereden,
proberen we plezier te hebben op de fiets. Hetgeen ondertekende nog
nooit gelukt is Mocht U het willen weten wie er allemaal voor Terheijden
rijdt volgen hier de namen in willekeurige volgorde. Heeft U hier totaal
geen belangstelling voor begin dan aan de volgende bladzijde.
BWF-licenties bij:
Liefhebbers:

Martin Huyben
Corné Rombouts
P.J.Luttikhuis
Cees Daamen
Rein v. Zundert
Piet v. Zundert
Frank v. Tetering

Veteranen:

Leon v. Tetering

Cyclosportieven:

Roel Eland
Rocky v. Zundert

m

Hoofdstraat 72
4844 CG Terheijden
TEL: 076-5931215

Handelskwekerij

Rudolfo Martinus
Mario v. Sande
Ad Besems
Jack Bakkers
Stef v. Zundert
Ronnie v. Tetering

Ad Snoeren

Molenstraat 75, 4844 AM Terheijden
Telefoon 076 - 5931244, Telefax 076 - 5934134

MET

ADRES

VOOR
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-2.0-

-21-

Over de estafettetriathlon en medewerkers
Op zondag 29 juni is de 15e trimtriathlon en dit jaar gaan we iets geheel
nieuws doen: we werken gelijktijdig met de gewone triathlon een
estafettetriathlon af. We hebben hiertoe besloten om het evenement meer
"cachet" te geven en om natuurlijk meer deelnemers te krijgen.
Drie personen zwemmen, fietsen en lopen na elkaar en dan is het
natuurlijk logisch, dat veel leden van de wielervereniging door anderen
gevraagd worden om te fietsen. Dit zou voor de organisatie kunnen
betekenen, dat straks blijkt, dat we medewerkers tekort komen. Vorig jaar
hebben we een enquête gehouden om daar een beeld van te krijgen, maar
de respons was zo klein, dat we nog niets weten. Daarom nu een zeer
belangrijk verzoek:

Ben jij normaal een van de medewerkers en doe je nu mee
aan de estafettetriathlon, geef dit dan onmiddellijk door
aan Roel Eland.
Wij kunnen dan op tijd gaan zoeken naar vervangers.
Ook vragen we leden van WVT die normaal niet meewerkten, maar best
bereid zijn op zondag 29 juni een dag in te zetten, dit door te geven.
Het telefoonnummer van Roel: 0162-686974

R U F O INSTALLATIEBURO B.V.
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KNWU-kalender Brabant Zuidwest.
20-4 Princenhage BWF
(cycl, V)
27-4 Made
(profs, neo+el, cycl, J)
30-4 Oosterhout
(jeugd)
30-4 Wouwse Plantage BWF
(cycl,V)
4-5 Breda Oranjeronde
(neo+el, cycl, J, N)
8-5 Breda de Burcht BWF
(Cycl, V)
ll-5 Bavel
(neo+el, cycl+v+BWF, recr, N)
11-5 Roosendaal Parklaan
(neo+el, cycl+V)
18-5 Hank
(neo+el, cycl, J, N)
19-5 Wernhout districtskamp.
(neo, el, cycl, recr)
(J,N)
en regiokampioenschappen
25-5 Stampersgat
(neo+el, cycl, N. Vr)
l-6 Etten-Leur
(neo+el, cycl+V, recr, N)
8-6 Standdaarbuiten
(neo+el, cycl)
8-6 Sprundel BWF
(cycl, V)
15-6 Alphen BWF
(cycl, V)
15-6 Alphen Omloop der groene gemeente (neo, N)

BWF-Kalender
20-4
27-4
30-4

Breda (Princenhage met KNWU)
Langeweg
Wouwse Plantage (met KNWU)

4-5 Liessel (Ronde van Brabant)
8-5 Breda (de Burcht met KNWU)
11-5 Bavel (KNWU 2 cat.)
18-5 Breda (Ginneken)
19-5 Rijen (Haansberg)
24-5 en
25-5 Someren (Tweedaags Omloop der Peel)
1-6
8-6
14-6
15-6

Waspik
Sprundel (met KNWU)
Borssele (EPZ klassieker)
Alphen (met KNWU)
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