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Van de redactie

RONDE VAN SNIJDERS 1997

Dit augustusnummer is een echt zomernummer geworden. Tenminste
zo heeft de redactie het ervaren. Het valt niet mee in deze vakantietijd
bij dergelijke hoge temperaturen de kopij te verwerken. Bovendien zijn
nog velen op vakantie en zijn nog niet alle beloofde stukjes ingeleverd.
Maar deadline is deadline en we zijn desondanks zeer content met de
door diverse leden ingeleverde kopij. De meeste activiteiten van de
WVT zijn beschreven. De komende tijd worden weer diverse
activiteiten gehouden en we zijn benieuwd naar uw bevindingen.
In ons komende oktobernummer willen we het weer proberen.
Heren wedstrijdrijders KNWU en BWF en vrije trimmers :
als je dit seizoen uitslagen hebt gereden, geef ze dan tijdig door (vóór
1 oktober a.s.) zodat we een overzicht van het hele seizoen kunnen
geven. Alvast bedankt en veel leesplezier.

De W.V. Smeekens organiseert dit jaar wederom de Ronde van Snijders te Chaam, en wel op
ZONDAG 24 AUGUSTUS I!
Het programma ziet er als volgt uit:
11.00 uur:

Individuele tijdrit over 1 ronde = 3,3 km

12.30 uur:

Mountain

14.00 uur:

Wegkoers over 20 ronden - 66 km.

16.00 uur:

Prijsuitreiking.

Bike Race over ca. 45 minuten. + 1 ronde

De individuele tijdrit en de wegkoers zijn aan elkaar gekoppeld. Daardoor kunnen we voor
beide onderdelen een puntensysteem toepassen en naast de gewone prijzenpot een
totaalklassement opmaken! De vertrektijden van de mountain-bike race, wegkoers en
prijsuitreiking zijn onder voorbehoud, afhankelijk van het aantal deelnemers.
PRIJZENSCHEMA
Voor de individuele tijdrit zijn er 10 prijzen:
50,- / 45,- / 40,- / 35,- / 30,- / 25,- / 20,- / 15,- / 1 0 , - / 5,Voor de wegkoers 10 prijzen:
50,- / 45,- / 40,- / 35,- / 30,- / 25,- / 20,- / 15,- / 10,- / 5,~
Voor deze twee onderdelen een totaalklassement van 10 prijzen:
50,- / 45,- / 40,- / 35,- / 30,- / 25,- / 20,- / 1 5 , - / 1 0 , - / 5,~
Als extraatje geven we nog diverse premies weg tijdens de wegkoers!
Voor deelnemers uit Chaam hebben we bovendien nog een speciaal klassement!!
Voor de Mountain hike Race hebben we 5 prijzen:

50,-/40,-/30,-/20,-/10,(Prijzen in Nederlandse guldens.)

COPY INLEVEREN VóóR 1 OKTOBER
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We bieden de mogelijkheid van voor-inschrijven. Vul dan de volgende pagina in en stuur deze
op voor 10 augustus 1997. Het inschrijfgeld bij voor-inschrijving bedraagt NLG 10,- per
onderdeel. Voor de combinatie tijdrit-wegkoers NLG 15,—. Wie op 24 augustus zelf lol
uiterlijk 10.45 uur nog inschrijft betaalt NLG 15,- per onderdeel, voor de combinatie
NLG 25,—. Iedereen ontvangt NLG 5,— terug bij inlevering van het rugnummer (eenmalig!).
Inschrijfgeld te voldoen bij ophalen van het rugnummer!
Wij hopen op een groot deelnemersveld, want de prijzen zijn niet gering!!
En ook de familie is uiteraard zeer welkom!
Bij de start/finish hebben we wederom een gezellig terras, van waaruit de wedstrijden gevolgd
kunnen worden onder het genot van een drankje. En u weet het: tijdens de ronde van Snijders
is het altijd schitterend weer!!
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Surprise Surprise

Estafettetriathlon
Woensdagavond 27 augustus vindt voor de 8e maal het jaarlijkse recreatieve clubonderonsje op triathlongebied plaats. Sommigen noemen
het wel ook de familietriathlon of triotriathlon. De naam is minder belangrijk, de deelname en sfeer des te meer.
Het woord familie is hier een ruim begrip. Ook vrienden, kennissen, collega's, buurman/vrouw etc. zijn hier welkom.
Bedoeling is eigenlijk wel dat minstens 1 deelnemer van een trio lid is van
de WVT. Verder zijn de "reglementen" zeer ruim te interpreteren.
De afstanden blijven ongewijzigd nl. 500 meter zwemmen, 27 km (3 ronden via bos en Munnikenhof) fietsen en circa 5,5 km lopen langs verharde
overkant kanaalzijde heen en terug. Wisseling van onderdelen/deelnemers
gebeurt door elkaar aan te tikken.
Inschrijfgeld is wederom nihil. Prijzengeld vermoedelijk navenant.
Géén afgezet parcours en géén aanwezigheid bochtencommissarissen, dus
ieder let op zijn/haar eigen veiligheid èn die van anderen en is gewoon
verkeersdeelnemer!
De onafhankelijke jury bestaat vermoedelijk weer uit Kees Michielsen en
Sjel Welten en staat garant voor een feilloze plaats- en tijdregistratie tot
)p 100-ste seconden nauwkeurig.
Plaats van inschrijving, start, wisseling en finish nabij Café 't Kopske.
De wedstrijd begint om 19.00 uur en vanaf 18.30 kunt u bij Kees als trio
inschrijven. Kom en schrijf tijdig in zodat om 19.00 uur de zwemstart gegeven kan worden.
N ieuw gegeven is ditmaal, dat Café 't Kopske over doucheruimtes beschikt, zodat je niet persé eerst naar huis moet om fris aan de prijsuitreiking en après-triathlon te beginnen.
De "organisatie" streeft weer naar een ongeveer gelijk aantal deelnemende
trio's (circa 20) als voorgaande jaren en is benieuwd of er veel verandeingen in de teams hebben plaatsgevonden.

Kampioenschap van Terheijden
om de Willem de Ridder trofee.
Op 7 september om half 3 moet het weer gebeuren de wedstrijd van het
jaar/als het allemaal meezit komt dezelfde jury naar Traaie als die in de
Tour de France overduidelijk aanwezig was. Dus wie er als winnaar uit
de grabbelton komt weten we pas een half uur na de wedstrijd, want
zoals we allen weten is de winnaar lang niet altijd diegene die als eerste
zijn voorwiel over de streep drukt. Dus het wordt een
verrassingswedstrijd met uiteraard een verrassende winnaar. Het heeft
dus geen zin om over de triomfater te gaan speculeren, dat zien we wel
wie dat is als de amateurs van start gaan. Maar wie gaat er als eerste
over de streep. Torenhoog favoriet bij de bookmakers staat Ad
Havermans genoteerd. Meteen daaronder als uiterst gevaarlijke outsider
Bob Rasenberg en wie weet als de Koning nog tijd vindt om te trainen?
Vorig jaar zat Hij er erg kort bij, maar werd verraden door een der
lakeien. Onze triatleten gaan hoogst waarschijnlijk die dag ergens
trainen, dus maken we daar geen papier aan vuil.
Co Driessen is ook leep en krachtig genoeg om voorin mee te strijden,
maar de huidige kampioen van de "Rappetrapppers" kiest meestal om te
supporteren i.p.v. te sporten.
Kees Klerk alias de "Voorzitter" zie ik ook wel bekwaam om een
superstunt uit de trukendoos te trekken. De turbodijen van knallende
Kees zijn in tegenstelling tot zijn gezicht goed in vorm. Maar in feite
maakt het niet uit of je er als eerste bent of niet, je mag altijd in de
werkploeg meedoen en 's avonds ook.

Graag tot woensdagavond 27 augustus.
Getekend de Kampioen van 1996

Nico de Laat
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In de "A" Klasse van het bejaardentehuis.
Na een lange periode wilde ik mijn gezicht nog een keer laten zien in
de trimcompetitie. De realiteit wil dat ik mij niet zenuwachtig hoefde
te maken over een "korte" klassering. Bij de "depart" overzag ik het
rennersveld en de kwaliteit hiervan. De kwantiteit gaf mij de
zekerheid van een plaats bij de eerste,.... jawel de eerste "zeven"!! En
als iemand anders dan ik pech zou krijgen nog zelfs "korter". Tevens
deelde mij een geheime jury in de "bonkende" hersenpan vóór het
vertrek de uitslag van deze rit in lijn mede (zie verder in de
"Klepper").
Na het sein van vertrek reed ik reeds in het rood tijdens de
neutralisatie (1,7 km). Na de eerste bocht (einde neutralisatie) werd er
reeds voor de "kassen" gekast. Bij de 2e bocht hing ik nog aan het
elastiek om bij de 3e bocht mijn collega's vaarwel te zeggen. Na 3 km
verloor ik mijn volledige oriëntatie. Met grote verbazing kwam echter
Frank van Tetering voorbij. Een uiterste krachtinspanning deed mij bij
het achterwiel van Frank belanden. Het moet dit ogenblik zijn geweest
dat ik in een lichte coma geraakte. Frank heeft er mij op attent
gemaakt dat ik kon stoppen. Tot zover de indruk van een hopeloos
zwalkende "A"-coureur uit de trimcompetitie.

Ik zou het bestuur in overweging willen geven om over de
trimcompetitie nog eens zijn "licht" te laten schijnen.
Ik zou voorstander zijn om met de Pedaalridders uit Made om de tafel
te gaan zitten en de volgende zaken te bespreken:
Gezamenlijke trimcompetitie.
Zoals bij Terheijden een A en B categorie.
Parcours "Weststad", licht parcours en minder medewerkers.
Ieder zondag maart t/m oktober.
Starttijd: B categorie 9.00 uur A categorie 10.15 uur.
Afstand: B categorie 1 uur (± 40 km), A categorie 1,5 uur (±
50 km).
Handhaving diverse onderdelen.
Voordelen: - Beveiligd parcours.
- Vaste data, vaste tijden.
- Meer deelnemers per categorie.
Tot op de algemene ledenvergadering.
Din de Ridder.

"Wieske" had mij enkele weken later op geattendeerd, dat ik over de
laatste rit in lijn een verslag moest maken, zoals was afgesproken.
Wies, neem het mij alstublieft niet kwalijk, maar ik was nog niet
helemaal bij mijn positieven na de wedstrijd.
P.S. Wat mij wel was opgevallen in mijn belabberde toestand, dat van
de 7 'Vertrekkers" in de A-categorie 8 (zegge: acht) medewerkers in
touw waren. Dus zelfs nog meer medewerkers dan renners. Daar kan
een bejaardenhuis een puntje aanzuigen. Gelukkig was de B-categorie
beter bezet. Ik kan het tenslotte toch niet laten, om mee te denken en
een voorstel te lanceren.
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Uitslag zomercompetitie 22-6-1997

IN DE WIND

A-categorie, rit in lijn
1.
2.
3.
4.

Ad Havermans
Leon v. Tetering
Theeuw Lodewikus
Bram Martens

5. Frank v. Tetering
6. Din de Ridder
7. Kees Jacobs

Maar al te graag zou ik nu letterlijk vol in de wind willen fietsen.
Vanwege een kniepeesontsteking blijft het vooralsnog alleen
figuurlijk mogelijk via de aanreiking van de pen uit handen van de
altijd in de wind rijdende Ad Havermans.
Zodoende blijft het bij woorden en zullen de daden ergens in de herfst
weer opgepakt kunnen worden. Want dat de "kick" voor het
beoefenen van deze sport nog immer aanwezig is, steek ik niet onder
stoelen of banken. De ambities en/of doelstellingen zijn bijgesteld,
maat het gevoel, de bezieling is nooit verdwenen.

B-categorie, rit in lijn
1. Emile Rasenberg
2. Ger de Peijper
3. Henk Rasenberg
4. Din v. Meel
5. Roger Nooten
6. Gied v. Dorst
7. Co Driessen
8. John de Ridder
9. Jan Stroop
10. Peter Diepstraten

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Peter Kloosterman
Dick v.d. Klok
Henk v. Gils
Henk Boon
Fer Rompa
Nico de Laat
Leny Rockx
Hans Rasenberg
Ad Brenters

Uitslagen
Theo van Mook
Effen (de Rith)
Breda (Spinveld)
Effen (E-10 prijs)
Princenhage
Langeweg
Breda (Burcht)
Breda (Ginneken)

le
2e
2e
2e
4e
5e
le

Rijen (Haansberg)
Waspik Boven
Alphen
Bergen op Zoom
Molenschot
Terheijden
Bosschenhoofd

-8-

le
3e
le
le
4e
3e
2e

De Tour is op moment van schrijven goede voeding om die ambitie op
peil te houden. Dagelijks worden de nodige lees en kijkuren aan dit
wielerevenement besteed. Maar, eveneens ongetwijfeld herkenbaar in
uw werk- kennissen of familiekringen, zullen er de nodige discussies
over het wielrennen tot stand komen tijdens deze media verslindende
Tour de France. Renners die botten breken, schaafwonden vanonder
tot boven oplopen waar bij het zien van die beelden de pijn haast
voelbaar is, waar de strijd voor winst of verlies tot in uitersten
uitgevochten wordt (nieuw hierin is het gooien van bidons), dit roept
zowel waardering als verontwaardiging op. Voor diegene die zelf op
een fiets hun capaciteiten dan wel tekortkomingen hebben ontdekt, of
hier nog mee bezig zijn, zal respect gelden. Voor de "niet-kenners" is
het bedrijven van deze topsport niet te vatten, voor sommigen zelfs
absurd, niet normaal, eigenlijk alleen besteed aan "idioten oftewel
"niet-goedjes". Jammer voor hen die de zo zoete vruchten, die
speciale momenten van genoegdoening nooit geproefd of ervaren
hebben. Discussie hierover is dan ook volstrekt zinloos. In mijn
werkomgeving zit echter zo'n niet-kenner. Iemand van 130 kilo vuil
vet aan de haak met een hartslag in 'rust' van 110 per minuut die vindt
dat ze (de renners) allemaal een paar maal flink op d'r smoel moeten
donderen, want ze willen dat toch zo graag. Loop dan maar meteen
weg, ik heb het helaas niet gelijk gedaan. Eerst dacht ik nog hij meent
het niet zo, maar het was wel zo, verdomme.
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Nadat ik gevraagd had of hij zijn gedaante weleens anders gebruikte
dan dat voor een kilo, antwoordde hij; ik zou niet weten waarvoor en
waarom. Op dat moment wist ik dat het geen zin meer had om ook
maar iets uit te leggen, toe te lichten, te verklaren of wat dan ook
Want jullie begrijpen toch wel dat het de moeite waard is je uit te
sloven, want daarna kun je zo lekker rusten.
De mooiste herinneringen aan mijn wedstrijd-periode zijn die waar ik
gestreden heb om de overwinningen in rechtstreeks duel (of vanuit een
kopgroep) met de inmiddels eveneens gestopte Flip Segeren. Met hem
erbij moest je altijd tot het uiterste gaan. Dit betekende wel dat
wanneer je won je wel voornoemde voldoening bereikte. Jammer
vond ik het (dit is zacht uitgedrukt) dat hij doorhad dat ik te kloppen
was na een zo lang mogelijke sprint. De ronde van Teteringen (die
Flip dus won) zal ik dan ook nooit vergeten. Hij trok op zo'n 500
meter voor de finish (we waren samen) de sprint aan. Ik dacht wat
doet ie nu, dat wordt bingo. Maar hij reed de lucht uit mijn lijf en ik
verloor met meters verschil. Hij wist wat hij kon en vanaf dat moment
wist ik ook weer iets meer van mezelf.
Degene die derde werd, rijdt ook graag in de wind, en hoe het bestaat
weet ik niet, maar rijdt op het strand harder als op asfalt, was en is
Ronald van der Wal. Aan hem de pen.
Met vriendelijke sportgroeten,
Piet de Jong

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 , >.. k
met onze eigen ,Jm&

creditcard, ^ ^
travel card en
Multitankcard.

ö

'ATir^k

I

^^/^^/ft

Hoofdstraat 72
4844 CG Terheijden
TEL: 076-5931215
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Trimtriathlon Terheijden
De triathlon van Terheijden is één van de gezelligste en best georganiseerde wedstrijden in de verre omgeving. Dit blijkt wel uit het aantal deelnamers van de triathlonvereniging Breda. Die kunnen tegelijk met Terheijden op diverse andere plaatsen starten. Er wordt al weken van te voren over gesproken tijdens de trainingen, ook door de jeugdleden!!
De start van de triathlon is altijd 'n beetje 'n chaotische toestand.
Iedereen wil de beste startpositie. In Terheijden start je allemaal tegelijk in
't water wat best goed en rustig gaat. Op veel plaatsen start je op de kant
en loop je met heel de ploeg tegelijk 't water in, soms met wel 250 man
tegelijk zoals dit jaar op het NK te Roermond. Dan wordt er flink geduwd, geslagen en getrapt. Maar als je eenmaal aan het zwemmen bent
gaat alles weer vanzelf en denk je als 't zwemmen maar voorbij is dan
hebben we 't ergste gehad (althans voor mij) en kunnen we lekker gaan
fietsen.
Het zwemmen ging bij mij best wel goed. We hebben heel de winter 2 x in
de week getraind. Je krijgt dan les om 'n half uur of 'n uur aan een stuk
borstcrawl te doen en na veel trainen lukt dit aardig zodat je nu 1 km in
17 a 18 minuten kunt zwemmen i.p.v. de 22 of 23 min. Dan praat ik over
mezelf en de meeste veteranen. De jeugd zwemt natuurlijk nog sneller.
Een wet-suit helpt ook om wat sneller te zwemmen omdat je meer drijfvermogen hebt, vooral voor de wat minder goede zwemmers waar ik mezelf ook toe reken. Plus het is ideaal voor de kou. Op 'n kwarttriathlon
maakt dit niet zoveel uit, maar we hebben dit jaar ook al 'n paar halve
triathlons gedaan en als het water dan koud is, dan kan je niet zonder. We
moeten dan 2,5 km zwemmen en ben je zo'n 50 min. bezig.
In Almere waar Ger de Peijper en ikzelf op 16 augustus hopen te starten
moeten we 3,8 km zwemmen en hopen dit in 1 uur en 10 minuten te volbrengen (Ger wat sneller dan ik)
Na het zwemmen konden we gaan fietsen, hoewel er weinig verschil was
tussen het zwemmen en fietsen, zo hard regende het. Als deelnemer vind
ik het niet zo erg dat het regent omdat dit toch voor iedereen hetzelfde is.
Het is alleen jammer voor de organisatie en 't publiek.
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Het fietsen in Terheijden is natuurlijk anders dan bij alle andere triathlons,
omdat je hier nog mag stayeren. Dit geeft, vind ik, nogal eens een gevaarlijke situatie omdat veel deelnemers dit bijna nog nooit hebben gedaan. Ze weten niet wat bv. kop over kop rijden is. Ook de wat sterkere
fietsers balen wel eens dat ze een sliert mindere fietsers op sleeptouw nemen. Het rijden met een triathlonstuur in een groep is ook niet bevorderlijk voor de veiligheid.
Het fietsen ging mij dit jaar, ondanks de hevige regen, goed af. We hebben
met z'n tweeën, een belg en ik, mooi kop over kop gereden en iedereen
die probeerde bij ons aan te sluiten steeds brug op er afgereden. We hadden de 4 rondjes binnen 't uur gereden nl. 58.17 minuten. Hier zit dan nog
de wisseltijd naar 't lopen in zodat we ca. 40 km p/u hebben gereden.
De overgang van het fietsen naar het lopen is altijd even wennen. Bij de
T.V. Breda trainen we daar speciaal op zodat het wel meevalt als je het
wat meer gedaan hebt. Vooral bij de wat langere afstanden, bij een halve/hele triathlon weetje dat je nog een halve of hele marathon moet zodat
je wat rustiger kunt gebinnen. Bij een kwart zoals in Terheijden moet je er
eigenlijk meteen inknallen anders verlies je meteen teveel tijd. Ik had gehoopt de 10 km binnen de 40 minuten te lopen, maar het werd 41.46 min.
Een week van te voren had ik nog een hele marathon gelopen als training
voor Almere en dat vraagt toch een paar weken herstel voordat je weer
echt diep kunt gaan. Doordat het lopen niet ging zoals ik wilde was ik de
eerste boven de 2 uur. Zo heb ik volgend jaar meteen weer een doel, natuurlijk binnen de 2 uur.
Alles bij elkaar was het toch een mooie wedstrijd en voor Ger en mij een
mooie training voor de halve van Stein in Zuid-Limburg die een week later was.
Wat de trio-deelnemers betreft heb ik niet zoveel van gezien, maar wel
gehoord dat er verscheidene volgend jaar weer meedoen dus het zal ook
wel goed bevallen zijn.
Op deze plaats wil ik ook alle mensen bedanken voor de gehele organisatie. Alles was perfekt geregeld, bij de wisselzone, de mensen in de regen
met de vlaggen tijdens het fietsen op elke hoek of kruising, de tijdopne-
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mers, de opbouwers, de opruimers, de snelle verspreiding van de uitslagenlijsten enz. enz. enz., ook Henk Lievens bedankt ( op eigen verzoek)
Tot volgend jaar allemaal.
Henk Hamers.

Mededeling
Iedereen die heeft meegewerkt tijdens de
triathlon kan een herinnering afhalen bij:
Peter Kloosterman, Liedekerkestraat 10, Terheijden

WAAR
de verwachting van goed
gezelschap en een goed glas bier
op een ontspannen, vrije, niets
verplichtende plek samen gaan.

D - D-day
Op zondag 6 juli waren er weer de B.W.F, kampioenschappen, ditmaal
gehouden in Rijen (Haansberg). Torenhoog favoriet Theo v Mook uit
Made, verkerend in bloedvorm, rijdt al vroeg in de wedstrijd lek, en
ziet zo een mogelijke nieuwe kampioenstrui aan zich voorbijgaan
Jammer, jammer, maar het is niet anders.
Bij de trimmers waren vooraf meerdere kanshebbers op te noemen,
maar diverse schitterende door afwezigheid. Je hoeft geen Einstein te
zijn om te begrijpen dat je niet kunt winnen als je niet meedoet
De eerste koershelft was vrij saai om te zien, steeds een gesloten
peloton.
Ronnie van Tetering brengt het spel der demarrages op gang met een
eerste test, diverse uitlooppogingen volgen, maar steeds haalt het
peloton de vluchter(s) terug. Op ruim 4 ronden voor het einde springt
Cees Daamen de vrijheid tegemoet. In die laatste ronden doet het
merkwaardige verschijnsel zich voor dat het kopgroepje iedere keer
anders van samenstelling is, maar Cees er wel telkens bij zit, hij maalt
de grote versnelling van zijn hagelnieuwe fiets dapper rond. Op 1,5
ronde voor het einde krijgt hij weer een andere vluchtmakker
toegewezen, het zou de laatste zijn. Eendrachtig samenwerkend blijven
ze zo'n 10 a 11 sec. voor het peloton uitrijden. Cees spoort zijn maat
tactisch aan om er nog een laatste schepje bovenop te doen. Deze trapt
er lustig op los in de overtuiging dat hij die (oude) man in de sprint wel
zou verslaan.
Als ze uit de laatste bocht komen ziet Cees in een flits dat zijn
opponent "Um"nog op de 16 heeft staan. Cees knalt "Um" op de 13 en
met een machtige rush zegeviert hij het kampioenschap.

Bredaseweg 20, Terheijden
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Dolgelukkig en heel erg blij neemt Cees alle welgemeende felicitaties in
ontvangst. Na 17 jaar koersen trekt hij zijn eerste kampioenstrui aan
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Uitslag Clubkampioenschap wv Terheijden 1997
Rit in lijn

Tijdrit

Punten

A-categorie

en het staat hem perfect. Cees waande zich in de 7e Hemel. Als ik 'ss
avonds daar ga kijken is de CHAMP inderdaad in "De Zevende
Hemel" en Queen galmt door de boxen: "We are the champions" en zo
was het ook, want 's avonds voelden we ons allemaal een beetje
KAMPIOEN.
Cees proficiat met de behaalde titel en laat iedereen zien dat hij jouw
toebehoort.

1. Marino v.d. Elshout
2. Rocky v. Zundert
3. Leon v. Tetering
4. Jan v. Tetering
5. Ronnie v. Tetering
6. Cees Klerk
7. Roel Eland
8. Frans Leyten
9. Din de Ridder
10. Martin Huyben
11. Rein v. Zundert
12. Theo v. Mook
13. QuirijndeWit
14. Gerrit v. Dongen
15. Cees Akkermans

1
4
2
5
7
6
3
9
10
13
11
8
12
14
15

Frank v. Tetering

J . H O O G V E L D T B.V.

Uitslag tijdrit d.d. 12-7-1997
1. Kees Klerk
2. Ger de Peyper
3. Jan v. Tetering
4. Frank v. Tetering
5. Leon v. Tetering
6. Ger v. Duuren

25.51.95
26.32.05
26.39.47
27.05.03
27.27.73
28.34.55

Raadhuisstr. 40 - 4844 AE Terheyden - Tel. 076-5931255
Fax 076-5934189
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1 (10.42.63)
2(10.53.30)
6(11.25.36)
4(11.11.91)
3(11.07.36)
5(11.15.45)
8(11.47.34)
7(11.31.16)
10(12.01.16)
9(11.59.13)
11(12.04.87)
niet gestart
niet gestart
niet gestart
niet gestart

2
6
8
9
10
11
11
16
20
22
22

Clubkampioenschappen dames
Zoals de hele zomer ons al bezig houdt, zo verliepen ook de
clubkampioenschappen, wisselend!
We raken van een buitje niet meer onder de indruk.
Tijdens de triatlon ben ik zooooo
nat geworden
dat ik 't gevoel had 40 km te hebben gezwommen in plaats van te
hebben gefietst. Maar dat mocht de pret niet drukken, 40 km fietsen
door de regen is niks als je daarna nog uren in het café zit, omdat je
niet door de regen naar huis wilt fietsen. Nou ja, jullie snappen al een
beetje hoe gezellig het was!!
De clubkampioenschappen begonnen droog, maar voor de meeste
onder ons die kampioen wilde worden eindigde het met een nat pak.
Er waren bij de dames 3 aanmeldingen.
Ingrid Rompa, Willy Thijssen en ikzelf.
We gingen de strijd moedig aan en raakten pas goed op dreef toen de
heren ons voorbij snelden. Aanpikken dacht ik gelijk, maar ja dat moet
je wel kunnen, want gaatjes dichtrijden is niet voor iedereen
interessant. Maar deze keer lukte 't zelfs mij om te plakken en Ingrid
volgde. Op de meet werd 't me net iets teveel, alle krachten verspeeld
en de heren begrepen weinig van "ons afsprinten". Ingrid reed wel
heel apart over de eindstreep, Henk dacht nog heel even dat ze een
gaatje probeerde dicht te rijden, maar helaas voor de mannen, Ingrid
stopte ermee en won met glans.
Maar we hadden nog een tijdrit te gaan. Ook hier speelde de krachten
van Ingrid mij parten. Ze versloeg zelfs Fer in de tijdrit, helaas Fer het
staat nu zwart op wit. De opkomst bij de dames was wat mager, maar
ik voelde me goed tussen Willy en Ingrid, hopelijk doen we 't nog
eens over met wat meer dames, je weet maar nooit.
Ook de feestavond was wat minder druk deze keer, Waar zijn al onze
180?Leden???

Maar je hoeft niet met veel te zijn om 't gezellig te maken. Aan
gezelschap had ik onlangs geen gebrek. In Nijmegen liep ik met
38.000 anderen de 4-daagse. Na 4 dagen bereikte ik de finish nog net
voor de regen. Wat een feest is 't daar altijd. Een goed gevoel als je de
eindstreep weer haalt en
"You never walk alone".
Veel sportplezier en wat minder regen!!!!
Leny Rockx

BOOMKWEKERS
HOUDEN
HET GROEN

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

.TUINAANLEG
.TUINVERZORGING
ALLES VOOR UW TUIN
t
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Uitslag Clubkampioenschap wv Terheijden 1997
Rit in lijn
Categorie Dames

Tijdrit

Punten

•

1. Ingrid Rompa
2. Leny Rockx
3. Willy Thijssen

1
2
3

1 (12.37.33)
2(13.25.07)
. 3 (16.07.02)

2
4
6

B-categorie

1. Din v. Meel
2. Emile Rasenberg
3. John de Ridder
4. Gied v. Dorst
5. JanDriessen
6. Co Driessen
7. Jan Stroop
8. Nico de Laat
9. Dim Jansen
10. Henkv. Gils
11. Fer Rompa
12. Frans Everts

2
1
4
5
3
6
12
9
11
8
7
10

1(11.34.84)
2(11.35.97)
3(11.55.34)
4(12.00.15)
6 (12.24.93)
9(12.42.81)
5 (12.02.28)
8(12.39.58)
7(12.38.38)
10 (12.47.93)
11(12.53.63)
12(13.59.31)

3
3
7
9
9
15
17
17
18
18
18
22

RUFO INSTALLATIEBURO B.V.

Verslag Clubkampioenschap B-Categorie 1997
Zaterdag 5 juli stonden om half één niet meer dan een man of 12 aan
de start voor een rit in lijn van 10 rondjes van 4 kilometer en daarna
een tijdrit van een rondje om te bepalen wie zich dit jaar clubkampioen
van de WV Terheijden mocht noemen.
De weergoden waren ons tot nu toe toch nog goed gezind want het was
nog steeds droog al zag her er tamelijk dreigend uit.
Het eerste rondje ging redelijk rustig, zodat iedereen de kat uit de boom
kon kijken en de tegenstand even recht in de ogen kijken om te zien wie
de gevaarlijkste concurrenten zijn.
Het tweede rondje gingen Henk van Gils en John de Ridder hard op kop
rijden zodat er een gat van een paar honderd meter ontstond. Ik zei tegen
Din van Meel:"kom op Din, we gaan er even naar toe anders zijn ze weg".
Jan Driessen had het ook begrepen en sprong met ons mee en ging toen
we de twee ingehaald hadden erg hard op kop rijden zodat Din, Jan en ik
met zijn drieën weg waren.
In het begin reed Jan erg sterk en zat ik er na die jump een paar rondjes
flink doorheen. Over Din hoef ik natuurlijk niets te vertellen, want die rijdt
altijd veel harder dan de rest.
Halverwege het laatste rondje vroeg Din aan mij: "Wie van ons beiden
wordt clubkampioen? Ik antwoordde: Laat mij de rit in lijn maar winnen,
dan kan jij de tijdrit winnen, zodat jij mooi clubkampioen kan worden.
Het winnen van de rit in lijn was natuurlijk niet zo moeilijk, want Jan
Driessen had veel gegeven; met de tijdrit ging het bijna nog mis zoals jullie inmiddels weten.

A D E L L A A N
T E L E F O O N
T E L E F A X

9

—

492 1

0162
0162
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—

BM

M A D E

682453
— 686891

Maar 's-avonds konden we Din huldigen als de nieuwe clubkampioen van
de B-rijders.
Emile Rasenberg
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WIELERRONDE
VAN TERHEIJDEN
11.30 uur: Nieuwelingen

40 km.

12.45 uur: Cyclosportieven
/veteranen

60 km.

14.30 uur: Willem de Ridder
Trofee

35 km.

15.30 uur: Elite/Neo-amateurs 90 km.
De wedstrijden worden verreden onder de reglementen
van de K.N.W.U.
Organisatie: Wielervereniging Terheijden.

Gezinstocht
Van zes tot tweeënzestig
Op zondag, 13 juli 1997, moest ik er al heel vroeg uit van mijn vader.
Er was een gezinstocht georganiseerd door de Wielervereniging
Terheijden. Alsof de wielervereniging al niet genoeg organiseert voor
haar actieve leden. Gelukkig was het een keertje droog tijdens een
evenement van de WVT. Met enige tegenzin stap ik op de fiets. Wat
zou me staan te wachten. Ik ben wel sportief, maar wie bepaalt het
tempo? Zijn er nog meer kinderen? Hoe hard zal het gaan? Gelukkig
wist mijn vader mij vriendelijk -doch dringend- over te halen. Bij het
postkantoor verschijnen een kleine 20 personen. Onder hen de zoon
van Willy Thijssen (12 jaar) en twee dochters van Leny Rockx, die
iets meer in mijn leeftijdsklasse, ± 6 jaar, kwamen. Bram en John
namen de koppositie. In een voor ieder goed te volgen tempo reden
we via Wagenberg naar Made. Om nog wat wakker te worden werd
aldaar door sommigen een heerlijk kopje koffie genuttigd. Als de
spieren weer in gang gezet worden rijden we binnendoor via Hooge
Zwaluwe naar Lage Zwaluwe. Nog steeds is het tempo voor een ieder
lekker te volgen en al keuvelend strijken we neer op een terrasje
alwaar de inwendige mens op eigen kosten kan worden versterkt. Het
tempo valt me enorm mee. Ik kan mezelf nog aardig in het zweet
werken met een voetbal die in het speeltuintje, met de nadruk op
tuintje, want hij bestond uit één kapotte glijbaan, ligt. Na de
uitsmijters, broodjes kaas, kroket etc, bestijgen we het stalen ros
richting Drimmelen.
Langs schitterende paadjes die vaak aan ons jachtig oog zijn
onttrokken genieten we van de immer fascinerende moeder natuur.
Het is inmiddels half twee. Wegens een afspraak om later die middag
uit eten te gaan verlaat ik met mijn vader en Henk en Pop van Gils de
fietsende meute ter hoogte van Made. De groep is naar later bleek nog
doorgereden naar Drimmelen, hebben nog een keer aangelegd en zijn
net voor de regenbui/wolkbreuk weer in Terheijden gearriveerd.
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Omdat ik nog wat energie over had en mijn medefietsers ook niet de
eerste de beste zijn vliegen we de laatste 8 kilometer richting
thuisfront. Met enige tegenzin stap ik van de fiets. Moe maar wel
voldaan kijk ik uit naar de volgende editie van de gezinstocht.
Voor al diegene die de kat uit de boom hebben willen kijken is het
maar goed dat ze de eerste keer niet meegegaan zijn. We hebben
namelijk geen ene kat in een boom aangetroffen.
Hopelijk zijn ze er volgende jaar wel bij.
Ralph van Dorst.

P.S. Volgend jaar rij ik ook mee met de gezinstocht.
Laura van Dorst.

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 CG Terheijden
Nederland

B W F -ronde categorie Gentlemen I

BWF-ronde categorie liefhebbers

Terheijden is de eerste BWF koers na de kampioenschappen waar ik
op een slecht moment met een lekke band kwam te zitten en ook nog
achter op het parkoers, dus voor ik een ander wiel had was het voor
mij bekeken. Dus ik was goed geladen voor een revanche. Vanaf de
start werd er al behoorlijk doorgetrokken vooral de eerste vier ronden
lag de snelheid behoorlijk hoog. Bij de haven waren er al flinke gaten
aan het vallen en vooral als je hem te klein had staan kwam het goed
op je benen aan, en ook was er de eerste premiespurt. Ik rijd met 3
man weg, maar na 2 ronden was alles weer bij elkaar maar niet voor
lang. P. de Groot demarreerde in de Dorpsstraat, van Mook mee, H.
Gruiters en P. de Haas en nog 2 man sloten aan en de kopgroep was
gevormd en er werd goed samengewerkt door 5 man, maar de 6e dan
moet ik weer aan de competitierit van de pedaalridders op Weststad
denken als kreten van mr. Pattex, ik kan nie of effe wachten en dat
duurt dan 6-7 ronden, maar overnemen niet. Mijn benen waren goed
en ik nam wat harder over als normaal en ik kijk na 100 meter om en
er was een gaatje. Flink door getrokken op de kinderkoppen en de
voorsprong groeide, maar bij de finish schrok ik toch. Nog 11 ronden
en dan alleen is toch lang en de Markstraat loopt van geen kanten, dus
maar kijken waar het schip strandt en dat was 3 ronden voor het einde.
En het beste was er ook af dus wat zuinig rijden voor de spurt, maar
met het opdraaien van de kinderkoppen komt H. Gruiters net voor het
gedubbelde peloton en wij er net achter en hij slaat een mooi gat en
wordt winnaar. P. de Haas 2e, Th. Van Mook 3e.

1 De plannen!
Cees Daamen "had het er opstaan"! "Kampioen 1997"! . Vooral in
zijn eigen Terheijden was hij er op gebrand om zijn kunnen te tonen.
Dat werd nog wat versterkt toen hij net voor de start door zijn sponsor
en voorzitter extra in het zonnetje werd gezet. Corné Rombouts is zelf
zijn eigen zonnetje en was vastbesloten om "thuis" (± 1,5 uur rijden
van Venray) eens flink te stralen!
Ad Besems uit Breda reeds zelfs in Terheijden in een vreemde outfit,
maar zou toch graag aan de rest van zijn vereniging bewijzen dat zijn
overwinningen in het vroege voorjaar geen toevalstreffers waren
destijds.
Ronnie van Tetering reed al enkele weken vrij goed en vond dat het
hoog tijd werd om nu eindelijk maar eens een overwinning binnen te
halen.

Dit is mij zo een beetje bij blijven hangen van die wedstrijd. De vorm
is er nog voor de Ned. Kampioenschappen en dan nog wat bij trainen
voor Oostenrijk, St. Johann en dan volle bak.
Theo van Mook.
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Stef van Zundert had "Jet-legs" van zijn uitstapje naar Martinique en
wist zelf nog niet wat hij het publiek zou gaan voorzetten. Pieter-Jan
Luttikhuis wist alleen nog maar dat hij zijn beste beentje voor ging
zetten en hetzelfde kan gezegd worden van Piet en Rein van Zundert.
Martin Huiben is dit jaar steeds beter gaan rijden, maar op dit zware
parkoers hoopte hij voorlopig alleen nog op uitrijden van de wedstrijd.
Ook Frank van Tetering hoopte daar voorzichtig op, maar hij is dit
jaar beduidend slechter gaan rijden.
II De bui!
Er aren dus verschillende leden van ons in "the winning mood" en ook
de anderen waren in een goede bui. Bij de start en bij de aankomst
stond er een aardig zonnetje op het (droge) wegdek te schijnen, maar
halfkoers hoosde het. De bochten werden glad, de renners werden nat
en het dozijn-koppige publiek werd het al vlug zat

TV De finale!
Ene van Alphen reed in de finale 2 maal lek en werd 3e. Maar ons
eigen sprintkanon Corné had een makkie ! (Zijn laatst
overgebleven tegenstander, Verdaasdonk uit Zundert staat immers
bekend als een strijkijzer in de sprint
)
Corné had kilometers lang in het wiel zitten "sterven", maar was op
het laatst weer fris genoeg....
Hij werd tweede; sportiviteit bestaat nog bij de BWF.
Ronnie van Tetering

III De koers!
Frank slaagde wonderwel in het uitrijden van de koers. Hij maakte
zich wel verdacht door met een "Abdu-bidon" te rijden maar...allez.
Hij zat soms flink af te zien maar sleurde toch af en toe ook flink op
kop en werd tenslotte nog 13e van de ± 35 deelnemers.
Martin kwam nog wat tekort, maar kon als geldig excuus aandragen
dat hij zich de avond tevoren te lang voorbereid had.
Rein en Piet reden beiden "in-een-vloek-en-een-zucht" de koers uit,
maar konden het spel niet echt meespelen. De lange eindigde 15e; net
iets voor de korte-brede.
Dat was nog altijd heel wat beter dan broertje Stef die er al ver voor
halfkoers "Magnifique" werd afgeknald.
Pieter-Jan was voortdurend voorin te vinden hetgeen resulteerde in
een prima 7e plaats. Drie plaatsen voor Ronnie die wel wilde, maar
niet beter kon.
Voor kampioen Cees liep de wedstrijd niet zoals hij wenste. Graag
had hij om de overwinning gespurt en dan zou hij ongetwijfeld vol
trots zijn driekleur als eerste over de meet hebben gedrukt. Nu was
slechts de 6e plaats zijn deel, hij werd nog vooraf gegaan door de
onzichtbare Ad Besems in de peloton sprint. Dat peloton moest eerder
afsprinten, omdat het gedubbeld werd door drie "bikkels".
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Veteranen 40 - 49
Gisteren stond onze Frank voor de deur. Hij kwam verhaal halen, zeid-ie. Ik zeg:'Waarvoor dan?" "Voor de Klepper" zegt hij. Toen ging
er een lichtje branden. Had ik niet beloofd mijn wederwaardigheden
tijdens de veteranenkoers te boekstaven?
"Natuurlijk", zei ik, "alleen nog even de punten en komma's, dan is
het klaar!"
"Ome Kees! Morgen inleveren!
En vandaag is het morgen. En alles wat ik tot nu toe op papier heb is
'n zootje losse punten en komma's.
Even in m'n geheugen graven.
Ja, ik weet nog, dat ik op de eerste rij op de streep afstormde.
Oh ja, ik weet het weer. Dat was voor de koers, voor het opstellen.
Rondom mij ontwaar ik alle clubmaten die van deze gelegenheid
gebruik gemaakt hebben hun kunsten aan den volke te tonen.
De belangrijkste (en enige) is wel mijn broer Jan. Toch niet slecht,
navenant dat we niet veel tijd hoeven steken in de organisatie.
"Pang!", het jachtseizoen is geopend.
Als geschrokken gazellen werpen ze zich door de eerste bocht van het
door de liefhebbers nat achtergelaten parcours. En ze zeggen dat daar
zoveel dweilen bij zitten!
Sjonge, nieuwe asfalt! Hier en daar rookt hij nog. Tot bij bakker
Rompa duurt deze streling. Maar dan begint weer die lange, lange,
middeleeuws aandoende foltering, die pas ophoudt bij de R.K. kerk.
Als dat geen toeval is!
Na een rondje of zes zie ik de grote cracks wegrijden. Frijters, van
Kessel, van Hooydonk, Raaymakers en nog wat ongeregeld.
"Mee!" flitst het door me heen. En ik blijf zitten. Oké, misschien
maakt dit deel uit van een hoger plan, eentje waar ik met m'n verstand
niet bij kan. Met nog een ronde of vier te rijden, rijdt er weer voor 'n
paar centen weg.
"Mee!" flitst het weer, nu veel duidelijker nog. Het lijkt verdomme
wel van achteren te komen. Daar glijdt een roze schim langs mij en
vindt nog net op tijd aansluiting. Daar zat -ie dus.
"Mee nou", probeer ik nog. "Laat de benen spreken!".
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Maar ze zwijgen in alle talen. Ook in de sprint om de laatste twee
prijzen laten ze het afweten. Natuurlijk! Zestiende plaats! Eerste van
de niet-prijsrijders! Soms is zwijgen goud!
Onze Jan is er wel in geslaagd mee te gaan en eindigt op een keurige
ll e plaats.
De rest heeft, langs de lijn, zijn waardigheid behouden. Ik wou dat ik
zo slim was!
Leon van Tetering

Uitslagen BWF-ronde leden WVT
Gentlemen 1
3. Theo van Mook
12. Ad Havermans

Gentlemen 2
7. Din van Meel

Liefhebbers
2. Corné Rombouts
4. Ad Besems
6. Cees Daamen
7. Pieter-Jan Luttikhuis
10. Ronnie van Tetering
11. Rein van Zundert
13. Frank van Tetering
15. Piet van Zundert

Veteranen
11. Jan van Tetering
16. Leon van Tetering
Cyclosportieven
2. Rocky van Zundert
13. Roel Eland
15. Hans Rasenberg
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Hoofdschotel BWF-ronde : jeugdkoersen
Voor de eerste maal losgekoppeld van de zaterdagavond van het niet
meer bestaande wielerweekend en hu ingepast in de BWF-ronde vond
enkele maanden vroeger als gebruikelijk het Terheijdense jeugdwielrennen plaats. Ditmaal als hoofdschotel op prime time tijdens de BWF
wielerronde. Het totaal aantal deelnemers over de 4 categorieën was
exact hetzelfde als vorig jaar, nl. 33. Stiekum was op wat meer gehoopt i.v.m. het gunstiger tijdstip en geen concurrentie van bijv. De
Oude Weideloop zoals in voorgaande jaren.
Het programma werd geopend door de 0 t/m 7-iarigen en dit was ook
de grootste categorie qua aantal, nl. 15 jonge deelnemertjes. Zij gingen
op hun kinderfietsjes van start voor 2 ronden. Gezien de leeftijdsverschillen en het soort fietsje qua wielmaat en verzet waren de verschillen
na doorkomst van de eerste ronde al vrij groot. De kleinzoon van wieIernestor en trotse Opa Ad Nuiten, Jorg Hack in echte WVT-outfit op
een heus rennersfietsje kwam samen met Thomas Polak uit Prinsenbeek als eerste door gevolgd op zo'n 10/15 sec. door Ralph van Dorst.
Vervolgens kwamen alle overige deelnemertjes vrijwel solo door. In
deze groep wordt nog niet op het wiel gereden en de meesten waren
blij dat ze er al 1 ronde op hadden zitten. De tweede doorkomst en tevens finish gaf vrijwel hetzelfde beeld te zien als bij de eerste doorkomst. Het lukte Jorg Hack om de niet-Terheijdense deelnemer in de
laatste rechte lijn voor te blijven en zo greep alleen in deze categorie
een Terheijdens deelnemertje een eerste plaats wat in de overige categorieën niet lukte. Terwijl dit toch het meest diverse deelnemersveld
qua woonplaats en zelfs land was (zie uitslag).
De dames Van Tetering waren ook weer van de partij en dit jaar was
de jongste Manon haar oudere zus Anne net de baas. Op de laatste
plaatsen vinden we nog meer bekende namen uit de BWF-wereld. De
kinderen van de lange Piet reden naar vrijwel dezelfde uitslag als hun
vader even eerder bij de liefhebbers.
Een leuke wedstrijd met veel trotse vaders, moeders, opa's en oma's,
maar vooral hele trotse en blije kinderen, die na afloop allemaal frisdrank kregen en een leuke prijs konden gaan ophalen.
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Uitslag 0 t/m 7 jaar
1. Jorg Hack
2. Thomas Polak
3. Ralph van Dorst
4. Bob Voesenek
5. Dennis Segeren
6. Stephan Luttikhuis
7. Tim Ovington
8. Kim Kloosterman
9. Ronnie te Boekhorst
10 Maikel te Boekhorst
11 Laura van Dorst
12 Manon van Tetering
13 Anne van Tetering
14 Huub van Zundert
15 Hilda van Zundert

- Terheijden
- Prinsenbeek
- Terheijden
- Breda
- Terheijden
- Oosterhout
- Schotland
- Terheijden
- Veldhoven
- Veldhoven
- Terheijden
- Terheijden
- Terheijden
- Oosteind
- Oosteind

7 jaar
6 jaar
7 jaar
6 jaar
6 jaar
7 jaar
7 jaar
7 jaar
6 jaar
5 jaar
4 jaar
4 jaar
6 jaar
5 jaar
?jaar

Vervolgens kwam de categorie 8 en 9 jaar aan de start voor 3 ronden.
Slechts 4 jongens en geen enkel meisje hadden ingeschreven. Eerlijksheidshalve weet ik weinig meer van het koersverloop. Alleen de uitslag
kan ik hier geven. Het lukte 3 Terheijdense knaapjes niet om een een
outsider uit Oosterhout te verschalken.
Uitslag 8 en 9 jaar.
1. Jeffrey van Loon
2. Ronald Woolschot
3. IvonThijssen
4. Sven Segeren

Oosterhout
Terheijden
Terheijden
Terheijden
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8 jaar
9 jaar
9 jaar
8 jaar

Jeugd 10-11-12 jaar
8 jongens en 2 meisjes meldden zich aan voor hun wedstrijd over 5
ronden. De meesten waren al voorzien van een eenvoudig racefietsje
dan wel wat professioneler ogend materiaal zoals een dicht achterwiel.
Heel opvallend dit jaar was dat de meesten zelfs een Terheijdenshirt
hadden aangetrokken. Voor zeker 4 deelnemers gold dit laatste niet en
hieronder was ook Marielle van Kalmthout uit Rucphen, inmiddels een
bekende deelneemster bij onze jeugdronde. Vorig jaar als 11-jarig
meisje verschalkte ze ook al de 12-jarige jongens en ook dit jaar zou er
geen twijfel over bestaan wie er de sterktste zou zijn. Ze kwam met 3
andere jongens, waaronder Bram van Oosterhout en Hendrik den Ronde na 1 ronde als eerste door, kort gevolgd door Jan Snoeren. De overige deelnemers kwamen solo door en als laatste dappere strijdster
kwam het 2e meisje Ida Kloosterman door.
Inmiddels was Jan Snoeren aangesloten bij de kopgroep, die echter afscheid moest nemen van favoriete Marielle van Kalmthout die gevallen
was. Nu leek er een kans te zijn voor een Terheijdense deelnemer,
maar de uit Etten-Leur afkomstige Mark Jacobs was te sterk voor hen.
Alleen Bram van Oosterhout kon met hem mee, maar moest in de
sprint zijn meerdere in hem erkennen.
Ook Mark en Remco Diepstraten reden net zoals voorgaande jaren
knap mee in de jeugdkoers, waar het motto deelnemen belangrijker is
dan winnen zeer zeker ook geldt.
Op het einde van de koers begon het flink te regenen met wat onweer,
waar met name Ida Kloosterman veel hinder van ondervond omdat ze
nog enkele rondjes moest, maar dapper reed ze de wedstrijd uit.
Uitslag 10-11-12 jaar
1. Mark Jacobs
Etten Leur 12 jaar
2. Bram van Oosterhout
Terheijden
12 „
3. Hendrik den Ronde
Terheijden
11 „
4. Jan Snoeren
Terheijden
12 „
5. Bart van de Ven
Breda
12 „
6. Mark Diepstraten
Terheijden
12 „
7. Tim Braspenning
Gilze
10 „
8. Remco Diepstraten
Terheijden
10 „
9. Ida Kloosterman
Terheijden
10 „
10.Marielle van Kalmthout Rucphen (gevallen) 12 jaar
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Verslag van deelnemer.
Ik heb van te voren een fiets geleend van Jan van Tetering.
Ik ben zo'n sportieve jongen dat ik wel drie keer heb geoefend.
De derde keer dat ik wilde gaan trainen had ik wel pech.
Ik ging met Bas en Nico de Laat een rondje trainen.
Met de terugkomst van de ronde reed ik tegen een stoeprand op.
Een slag in mijn voor en achterwiel, maar Stef van Zundert had de
banden gemaakt. Eindelijk was de wedstrijd zover. De kleine kinderen
hadden geen regen. Tot dat de groep van 10+11+12 aan de beurt was.
Ik dacht even dat we regen zouden krijgen maar dat was gelukkig niet
maar Bram en Bas en een andere jongen wel.
Ik vond het een leuke dag dankzij de wielervereniging.
groetjes Jan Snoeren

Handelskwekerij

Ad Snoeren

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

H E T

A D R E S

V O O R
T U I N L I E E H E B B E R S

-37-

-

B W F — ronde categorie cyclosportieven
Jeugd 13-14-15 jaar
De laatste koers bij de jeugd betrof de wat oudere jeugd. Zoals helaas
elk jaar neemt met het stijgen van de leeftijd de animo af en slechts 1
meisje en 3 jongens hadden ingeschreven, waaronder één niet Terheijdense deelnemer. Nadat de flinke regenbui was overgetrokken kon de
start gegeven worden en de deelnemers kregen het advies zeer voorzichtig te rijden op de spekgladde stenen. Ondanks het natte wegdek
hadden Michel Reep uit Breda en Bram Sins een snelle start en kwamen na 1 ronde als eersten door. Bas de Laat volgde op korte afstand
en Michelle Kloosterman kwam op enige grotere afstand alleen door.
Bij de doorkomst van de 2e ronde had de leider Michel Reep zijn voorsprong al zodanig uitgebouwd dat het moeilijk zou worden voor Bram
en Bas om hem te achterhalen. Bas was inmiddels aan het wiel van
Bram gekomen en samen reden ze de overige ronden uit. Michelle
volgde op grotere afstand en had zelfs de pech in één van de laatste
ronden onderuit te gaan. Met de volgauto werd zij en haar fiets keurig
aan de meet bij haar ouders afgeleverd en als troostprijs kreeg ze een
fraai Rabo wielershirt. De winnaar werd dus Michel Reep uit Breda en
in de sprint om de 2e plaats spurtte Bas voorbij Bram en prolongeerde
hiermee zijn 2e plaats van vorig jaar bij de 10-11-12 jarigen achter eerdergenoemde Marielle Kalmthout.
Uitslag 13-14-15 jaar
1. Michel Reep
- Breda
14 jaar
2. Bas de Laat
- Terheijden 13 jaar
3. Bram Sins
- Terheijden 13 jaar
4. Michelle Kloosterman
- Terheijden 13 jaar
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Zoals bij veel BWF - cyclosportieven wedstrijden dit jaar stonden ook
in Terheijden maar zo'n 20 renners aan het vertrek.
Veel renners hebben namelijk hun ziel en zaligheid verkocht aan de
KNWU om daar als "mislukte amateurs" ver, heel ver in het
voorprogramma te rijden.
Direct vanuit het vertrek demarreert Piet Braspenning samen met Anjo
van Loon zó hard dat de rest moet passen. Binnen enkele ronden zijn
ze al uit het zicht van het peloton. Diverse renners proberen daarna
nog wel weg te komen waaronder Roel Eland, die, in tegenstelling tot
vorig seizoen, sterk rijdt, maar tevergeefs. Halfkoers komt van Loon
terugwaaien in de groep. Naar eigen zeggen moest hij na elke bocht
een gaatje dichtrijden dat hij liet vallen uit angst voor de natte weg.
Binnen twee ronden blijkt hij zo goed hersteld dat hij weer wegrijdt.
Rocky van Zundert reageert als enige. Deze twee blijven tot het einde
weg. Braspenning dubbelt het peloton en is de grote winnaar.
Opvallend tweede wordt Rocky die van Loon verraste met een felle
demarrage bij het opdraaien naar de kinderkoppen.
Rocky van Zundert

De schoonheidsspecialist. Je wordt er weer mens van.

Hulde, hulde

hulde!

Even een korte terugblik op de ceremonies, huldigingen en recepties
die onze Grote Vier mochten ondergaan. Het absolute hoogtepunt was
natuurlijk de ontvangst op paleis 't Loo. Hoewel onze atleten alle vier
stiekem er rekening hadden gehouden was het toch ontroerend om de
strijd tegen de tranen van trots te mogen aanschouwen bij het
opspelden der versierselen....
Ook de overige festiviteiten rond onze sporthelden; de ontvangst op
het gemeentehuis, (compleet met overheerlijke drimmeltjes!). De
rondrit door Terheijden in een originele Renault Clio en natuurlijk het
overhandigen van de naar hen vernoemde tulpen rassen....
Het was in een woord GRANDIOOS!
De prestatie was er dan ook naar!
Een ieder staat bol van bewondering
Velen dromen er van hetzelfde te kunnen
Sommigen starten zelfs serieus de voorbereidingen
Maar slechts een enkeling neemt ook daadwerkelijk deel
Als iemand het dan ook nog daadwerkelijk helemaal volbrengt past
eigenlijk slechts een eerbiedig zwijgen.
Ik Iaat het er dan ook maar bij verder. Bij schrijvers van W.V.
Terheijden bij de BWF - ronde: Hulde!
Hulde aan Din van Meel!
Hulde aan Ad Havermans!
Hulde aan Jan van Tetering!
En hulde aan Hans Rasenberg!

Hulde?
De Willem de Ridder Trofee staat weer voor de deur. Ik ben er van
overtuigd dat u eigenlijk meegedaan zou hebben.
- als u 4 weken geleden niet verkouden was geweest.
- als u niet binnenkort een jarige in de familie had.
- als uw reserveband helemaal betrouwbaar was.
- als u eergisteren had kunnen trainen.
- als u wist dat je ook tevoren in kon schrijven.
- als u zeker wist dat u winnen zou (!).
- als de kat van de buren wel/niet moest jongen.
- als het gras niet gemaaid moest worden.
Kortom:
• als u geen gemiddeld lid van een gemiddelde vereniging was
geweest.
Ronnie van Tetering.

' 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)

Bob Rasenberg
Molenstraat 22
4844 AN Terheijden
076-5932628
e-mail: barreke @ worIdonline.nl
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WIJ FELICITEREN
2-9 Henk Boon
3-9 Sjel van Helmond
7-9 Marcel Verhagen
7-9 Rob Veringmeijer
13-9 Ronnie Castelijns
14-9 Piet de Jong
16-9 Din van Meel
17-9 Nico de Laat
21-9 Arie Diepstraten
22-9 Joost Engelen
23-9 Louis de Haas
25-9 Quirijn de Wit
26-9 Jan Stroop
26-9 Stef van Zundert
28-9 Cees Daamen
30-9 Mielle van Alphen
30-9 Geert van Tetering
5-10
9-10
9-10
10-10
12-10
16-10
16-10
17-10
19-10
24-10
25-10
28-10
30-10
31-10

Jack Brouwers
Ad Brenters
Lizanne Hessels
Ad van Nispen
Marino v.d. Elshout
Frie Rasenberg
Hans Rasenberg
René Hulsman
Ad van Dongen
Jan Couweleers
Cees van der Made
Ingrid Rompa
Peter Kloosterman
Ad den Engelse
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KNWU-kalender Brabant Zuidwest.
17-8 Nispen
17-8 Oosterhout Weststad
24-8 Dongen
29-8 Tholen
30-8 Fijnaart
31-8 Raamsdonksveer
7-9 Terheijden
11-9 Roosendaal Kermisronde
14-9 Oudenbosch
21-9 Hoogerheide
28-9 Wernhout
5-10 Oosterhout

(neo+el, J, Vr)
BWF (cycl, V)
(neo-el, cycl, recr, N)
(neo + el)
(neo+el, cycl, J)
(neo+el, cycl, J, N)
(neo+el, cycl+BWF, N)
(neo+el,cycl+v+BWF,recr+dk+BWF)
(neo+el, cycl, J, Vr-regio)
(neo+el, cycl, J)
(neo+el, cycl, J)
(neo+el, cycl, J, N, jeugd)

BWF kalender
10-8
17-8
24-8
31-8

Zevenbergen (KNWU 2cat.)
Oosterhout (Weststad)
Wereldkampioenschappen St.Johann Oostenrijk
Rijen

7-9
7-9
11 -9
14-9
21-9
28-9

Lamswaarde (klassieker)
Breda (Moleneind)
Roosendaal (KNWU 2 cat.)
Zundert
Someren-Eind (Twee-landenkoers klassieker)
Breda (De Rith)

-44-

