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Van de redactie
Het laatste nummer van deze 14e jaargang ligt thans voor u.
Met de steun van onze adverteerders is het weer mogelijk geweest dit
jaar zes maal een clubblad uit te brengen, waarin we naast alle clubinformatie ook vele verslagen van leden hebben kunnen plaatsen.
Dank al al diegenen die ons van kopij hebben voorzien en wij hopen
dat jullie ons komend jaar weer regelmatig een stukske doen toekomen. Het algemeen bestuur en de adverteerders zeggen wij dank voor
hun steun. Zonder hun financiële inbreng zou het niet mogelijk zijn geweest dit clubblad op deze wijze uit te brengen. Tevens een woord van
dank voor allen die geholpen hebben met de distributie.
Deze "Klepper" is zoals gebruikelijk in de wintermaanden na het seizoen minder dik dan u normaal gewend bent. Wij hadden er op gerekend u de notulen van de afgelopen jaarvergadering mee te kunnen
zenden. De afgetreden secretaris had deze echter nog niet verwerkt en
heeft ons beloofd dit binnenkort te doen zodat ze in februari bijgesloten
kunnen worden.
Tot slot moeten wij u mededelen dat Wieske, al aktief als redactielid
vanaf de 1e jaarjang in 1984 tot aan deze uitgave wat in totaal 87 edities betreft, te kennen heeft gegeven er nu echt mee op te houden. We
hebben nog eventjes geprobeerd haar weer voor een jaar om te praten,
maar hebben alle begrip voor haar beslissing. Het zal eventjes wennen
zijn zonder de vertrouwde aanwezigheid en medewerking van Wieske
bij onze Klepperavonden en de redactie is zich nog steeds aan het beraden hoe we dit gaan opvangen. In ieder geval Wieske en ik denk dat
ik namens alle leden spreek: ontzettend bedankt voor alles wat je
voor de Klepper hebt gedaan en voor de leuke avonden die we met elkaar hadden. Wij hopen je wel te blijven zien bij andere activiteiten en
evenementen waar je nog wel aktief bij betrokken bent.
Graag tot ziens bij een volgende gelegenheid.
NdL.

COPY INLEVEREN VOOR 1 FEBRUARI

' 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@worldonline.nl
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Van de voorzitter

Nieuwe leden

Bij het verschijnen van deze Klepper zit 1997 er al weer bijna op en het
is de gewoonte om even terug te kijken op de periode die achter ons
ligt. Wat hierbij opvalt is dat we een wat al te rustig wielerseizoen
achter de rug hebben. Niet wat betreft het aantal evenementen, maar
meer de terugloop van het aantal deelnemers hieraan!
De bindingsavond werd heel slecht bezocht en de zaterdagavondtraining is bijna gedegradeerd tot een koppeltijdrit, in een enkel gunstig
geval tot een ploegentijdrit; me dunkt uitdaging genoeg om hier de
schouders onder te zetten en deze evenementen wat meer levensvatbaarheid te geven.
Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, denk maar eens aan de opkomst
bij de veldtoertocht van 1996, welke nog grotere verwachtingen schept
voor de a.s. veldtoertocht op 21 december as.!

Joost Raeijmaekers
Corné Sprangers

Onze KNWU- en BWF-renners hebben ook dit jaar naar behoren gepresteerd wat o.a. resulteerde in wederom een BWF-kampioen binnen
onze gelederen, nl. Cees Daamen.
Ook voor het jaar 1998 hebben we de toezegging van RUFO Installatietechniek BV. de afdeling KNWU te sponsoren.
De heer Ruijgh heeft wegens ziekte de zaak overgedaan aan de heer
R. Broeders. Wij zijn de heer en mevrouw Ruijgh dankbaar voor de
steun de afgelopen twee jaar en wensen hen nog een fijne tijd toe in
verder goede gezondheid.
Verder doet het mij deugd dat we twee vacatures in het bestuur hebben
kunnen vervullen, nl. Joost Raeijmaekers en Kees Jacobs. Uiteraard
hebben we Ger van Duuren en Henk van Gils tijdens de laatst gehouden algemene ledenvergadering van harte bedankt voor hun inzet.
Met nog twee evenementen voor de boeg, naast de reeds genoemde
veldtoertocht ook nog de Kerst Run-Bike-Run, rest mij nog om u en
de uwen van harte prettige kerstdagen, een zalig uiteinde (rare uitdrukking trouwens) en een bijzonder voorspoedig 1998 toe te wensen!

Terheijden
Terheijden

Opzegging
Ad Besems
Pierre Driessen
Ad den Engelse
Bert-Jan Hoogveldt
John van de Luytgaarden
Mario van de Sande
Marcel V e r h a g e n
Corné Voogt

- Breda
- Terheijden
- Oosterhout
- Terheijden
- Zevenbergen
- Breda
-Terheijden
- Breda

ï

Handelskwekerij

Ad Snoeren

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

M E T

A D R E S

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

Cees Klerk.
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Grote "veldtoertocht

Contributie
Namens de penningmeester roepen wij de leden op de contributie voor
het reeds per 1 oktober ingegane nieuwe verenigingsjaar 1998 over te
maken. Stel dit nu niet uit en betaal gewoon tijdig, dan heeft Kees minder werk en maken we hem ook weer gelukkig.
Bedrag ongewijzigd te weten
Omschrijving
Overschrijven naar rekeningnummer
bij de Rabobank Made en omstreken
(Gironummer van Rabobank : 1134489)

Fl. 35,contributie 1998
15.06.80.643

Op zondag 21 december as. organiseert de Wielervereniging Terheijden een Veldtoertocht van 25 en 40 km. Halverwege deze schitterende tocht, die alle onderdelen van het veldrijden/mountainbiken in zich
heeft, wordt er een consumptie aangeboden. Na afloop staat er bij 't
Kopske de soep klaar.
De inschrijving is vanaf 9.00 tot 10.00 uur
Starten kan vanaf 9.00 uur.
De kosten bedragen f 5 , Lokatie Eetcafé 't Kopske, Ruiterspoor 49 te Den Hout
Op deze lokatie bestaat de mogelijkheid om zich na afloop te douchen
alsmede de fiets schoon te spuiten.
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Trainingsweekend Limburg
Kleding
Wederom worden onze leden in de gelegenheid gesteld om wielerkleding
met opdruk "Wielervereniging Terheijden" aan te schaffen tegen 80%
van de kostprijs. Indien u van onderstaande kleding iets wenst te
bestellen dient u dit kenbaar te maken bij Jan van Tetering, Molenstraat
46a, Terheijden, tel. 076-5932675.
Per artikel kan slechts één exemplaar worden besteld. Denk bij uw
bestelling aan de
maat en het verschuldigde bedrag
(alleen
vooruitbetaling!). Wij zorgen er
dan voor dat u in
het begin van het wielerseizoen in
het bezit bent van
de officiële clubkleding. Dit
aanbod geldt t/m
15 januari aanstaande, dus bestel
vandaag nog!

Bijbetaling
a)

Thermojack

f85,-

b)

Shirt korte mouw

f52,50

c)

Shirt lange mouw

f57,50

d)

Korte racebroek met bretellen

f57,50

e)

Lange broek (zomer) met
bretellen

f60,-

In het weekend van 7 en 8 maart 1998 zullen we per racefiets weer de
Limburgse heuvels gaan herontdekken Diverse trainingstochten zullen
worden ondernomen vanuit pension "Bergrust" in Valkenburg
maaltijden bedragen ongeveer

De kosten van pension en
f75,- p.p.

*"v

Vetrek op zaterdag 7 maart
terugkomst op zondag 8
18 00 uur. Wie mee wil
vóór 1 maart opgeven bij Jan
Tetering, tel. 076-5932675.

uur,
om
zich
van

BOOMKWEKERS
HOUDEN
HET GROEN

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

f)

Lange broek (winter) met
bretellen

f72,50

.TUINAANLEG
.TUINVERZORGING
ALLES VOOR UW TUIN
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Plannen toerseizoen 1998
Op de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering van vrijdag 31 oktober is een voorstel besproken vwo. het toerseizoen 1998. De achterliggende gedachte hiervan was om te komen tot een maximale deelname aan de toertochten. Hieronder volgt puntsgewijs het plan voor
het komende toerseizoen zoals dat tijdens bovengenoemde vergadering
is vastgesteld.
1. Er komt een "toercompetitie". Van iedere deelnemer wordt na iedere tocht het aantal verreden deelnemers geregistreerd. Hij of zij die
aan het einde van het seizoen de meeste kilometers heeft gereden,
krijgt een prijs.
2. Alle toertochten vertrekken vanaf het postkantoor.
3. Klassiekers staan niet meer op de toeragenda. Degenen die een klassieker willen rijden, nemen zelfde organisatie voor hun rekening.
De inschrijfkosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester. De reiskosten niet!
4. Er wordt een "wegkapitein" aangesteld die verantwoordelijk is voor
de snelheid waarmee gereden wordt. De snelheid wordt te allen tijaan de zwakste(n) aangepast!
5. Er komt een geleidelijke opbouw van het aantal te rijden kilometers.
6. Het seizoen opent met een tocht van ongeveer 40 kilometer.
De langste tocht zal tussen de 125-150 kilometer bedragen.
7. De zondag na het "Trainingsweekend Limburg" start de toercompetitie.
8. Op de zondagen van de zomercompetitie en de koffietochten is er
geen toertocht.
9. Tijdens de vakantiemaanden zijn er geen toertochten.
10. In de maand september zijn de laatste tochten.
11. In iedere "Klepper" wordt de tussenstand van de toercompetitie
gepubliceerd.
12. In de loop van het seizoen wordt bekeken of er behoefte is aan een
materiaal/volgwagen.

De toercommissie hoopt dat dit plan voor velen onder u een uitnodiging is om volgend seizoen aan al onze toertochten deel te nemen Wij
rekenen op uw komst en sportieve inbreng!!
Namens de toercommissie,
Kees Jacobs

Nieuw lid toercommissie
Zoals de meesten van u inmiddels vernomen zullen hebben, is Henk van
Gils, i.v.m. drukke werkzaamheden, onlangs teruggetreden als bestuurslid èn als lid/voorzitter van de toercommissie. Namens de andere
leden van de commissie dank ik Henk hartelijk voor zijn bewezen
diensten. Wij hopen dat we t.z.t. nog eens een beroep mogen doen op
zijn dienstbaarheid.
Om de toercommissie op volle sterkte te houden, is gezocht naar een
nieuw lid. Leny Rockx heeft te kennen gegeven graag zitting te willen
nemen in de commissie. Een goede zaak! We kennen Leny allemaal als
een fanatieke fietster, een doorzetter en iemand voor wie het toeren
binnen onze vereniging niet vreemd is. Wij wensen Leny alle succes toe
en heten haar van harte welkom in ons midden.
Voor alle duidelijkheid volgt hieronder de samenstelling van de toercommissie voor het wielerseizoen 1998 :
1. John de Ridder
2. Bram Martens
3. Leny Rockx
4. Kees Jacobs
Namens de toercommissie,
Kees Jacobs
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Rennen /fietsen /rennen
of.
verslapen/uitslapen/geen zin hebben/te veel
gegeten en gedronken/niet durven/kansloos
zijn voor ereplaats/niet getraind zijn/niet in
schema passen/het te koud vinden/liever kijken/loopschoenen kwijt /etc. /etc. /etc
Wat een stomme aanhef voor een uitnodiging om aan de jaarlijkse
Kerst Run/Bike/Run deel te nemen. Is dat nou wel nodig?
Eigenlijk niet, maar je moet toch wat om het deelnemersaantal een
beetje op peil te houden. Het is als bij diverse andere evenementen :
ook hier loopt het geen storm met deelnemers uit onze vereniging.
Misschien wel een beetje logisch zou je kunnen en mogen denken.
a) we zijn een wielervereniging en dan ga je toch niet lopen!?!?!?
b) welke gek gaat er nou, na zich op eerste kerstdag vol gegeten en
gedronken te hebben, vroeg z'n bed uit om in meestal mindere weersomstandigheden zich nog eens extra zeer te doen?
c) waarom organiseren ze zoiets niet op een andere dag met betere
omstandigheden en als ik beter in conditie ben?
Zo kan je meerdere vragen stellen, maar ook hier zullen dan weer andere verschillende antwoorden op komen.
Zoals de meesten wel weten, zijn we een vereniging waar tradities het
goed doen. Bovendien hebben we een groot scala aan evenementen
gedurende het hele kalenderjaar. En hoewel de sleet er op sommige
evenementen er al een tijdje in zit, blijft het toch typisch WVT die al
deze bijzondere niet altijd 100% wielergerichte activiteiten blijft bieden. Niet iedereen zal het met me eens zijn dat dit, als het effe kan, zo
mag blijven wat mij betreft. Ik vind dat bij onze wielervereniging het
lidmaatschap vaak meer is dan het volgen van wat fietsactiviteiten. En
dit is volgens mij al vanaf het eerste begin voorzover ik kan nagaan uit
de overleveringen en verslagen in oude Kleppers. Behalve een fietsclub
zijn we ook een vereniging waar andere sociale activiteiten plaats vinden. Zo hou je met elkaar contact en blijf je een beetje meer betrokken
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bij een vereniging. Let wel, ik ben zeker wel een voorstander van vernieuwing en verandering, maar niet alleen omdat dit zo bij deze tijd
hoort. Het moet wel zinvol zijn en er moet een voedingsbodem voor
zijn. Zo niet, dan is dat jammer, maar je hoeft daarom nog niet de traditionele activiteiten op te gaan geven zolang de mensen er nog steeds
plezier aan beleven. Zo nu heb ik wel genoeg "gezeverd" zou mijn
collega redactielid kunnen zeggen.
Waarom deze introductie?
Gewoon omdat ik en anderen met mij het leuk zouden vinden als er 2e
kerstdag weer een respectabel aantal leden zich lieten zien om aan de
run-bike-run deel te nemen.
Daarom roep ik al die leden op die een fiets en loopschoenen hebben
en hier ook wel eens gebruik van maken en daag hen uit om de jaarlijkse strijd aan te gaan. Het zal toch weer niet ijzelen of te glad zijn i.v.m
sneeuw zodat Peter Kloosterman nog eens 2 jaar de ongekroonde
winterkoning kan blijven? Nee, laten we hopen op redelijke omstandigheden. Peter zelf wil, als het dan toch moet, het liefst zijn titel strijdend
verliezen en als ik het vorig jaar goed heb begrepen zint Gied op revanche. Maar er zijn meer kanshebbers. Wat te denken van Henk Hamers en Ger de Peijper die nog nooit aan deze wedstrijd mee hebben
gedaan. Dit heeft overigens meer te maken met hun nog relatief korte
lidmaatschap en het tweemaal niet doorgaan van de wedstrijd dan met
hun keuze van vorig jaar om elders te gaan lopen.
Om nog wat meer potentiële deelnemers ( en dus kanshebbers) te noemen kan ik niet voorbij Bram Martens, Din de Ridder, Frank, Leon en
Ronnie van Tetering, Fer Rompa, Hans Rasenberg en dan noem ik zo
maar een aantal namen die er de laatste jaren wel bij waren. Een Ad
Havermans heeft nog nooit meegedaan, maar als hij zich weer op het
lopen zou richten dan heb je een zeer gevaarlijke outsider. Verder verwachten we Ingrid weer en als het verantwoord is zal Leny er ook wel
zijn. Misschien kunnen we ook op Willy Thijssen rekenen? Laten al
diegenen die niet vernoemd zijn niet denken dat we ze niet verwachten
Kom gewoon en doe mee! Tweede kerstdag : de start is om 10.00 uur
en vanaf 9.30 uur kun je in 't Barreke aan de Molenstraat 22 inschrijven.
Graag tot dan!
Nico de Laat
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INTERVIEW MET...
Bij Henk Lievens een buurtpraatje maken gaat waarschijnlijk meestal
onder het werken door, en met wat geluk wil hij z'n werk dan nog wel
even laten rusten. De nieuwe stalling en rijbak voor paarden zijn al in een
vergevorderd stadium
RED : Hoe ist Lievens, schei d'r onderhand meej uit?
Henk: Ja, ja. Nog even dit ophangen, dan laat ik gelijk de hele stal zien.
Kijk dit hier zijn de boxen, hier is de zalenkamer en hier kom je in de bak
waar de paarden gereden worden, en dat daar wordt een soort zitje voor
de kijkers, maar dat moet nog dichtgemaakt worden met glas en dan
verwarming erin. Zo ben ik hier al heel wat uurtjes zoet, en stukje bij
vorm. Ik probeer er zelf
beetje krijgt het steeds meer gestalte en
begint, dan lukt het
zoveel mogelijk aan te doen, en als je
ik het zelf. Maar je
best aardig na een tijdje oefenen al zeg
werk
erbij
wat
hebt natuurlijk ook nog je dagelijkse
paardestal
en
rijbak
doorgang moet vinden. Dus die
dat komt er extra bij, met alles wat het met zich meebrengt. Maar daar
heb ikzelf voor gekozen dus wil ik er niet over klagen hoor.
RED : Hoelang boer je al Henk?
Henk: Eigenlijk altijd al, eerst thuis meehelpen en later heb ik de
boerderij van ons thuis overgenomen. Ik was 25 jaar toen onze vader 65
werd, dus dat kwam mooi uit. Later heb ik een nieuwe melkstal gezet,
hier waar we nu wonen, en enkele jaren later kwam het huis erbij, dat
was in 1979 als ik het goed heb. Dus ik zit hier alweer zo'n 18 jaar. En
omdat ik wel een opvolger heb (iets waar veel boeren om verlegen zitten)
zijn we eigenlijk met die paardetoestand begonnen. We hebben er nu al
31 gestald staan hier. Maar de boerderij is nog wel de hoofdzaak
natuurlijk. De koeikes melken, diverse groenten en aardappels heb ik er
ook altijd bij gedaan, maar dat zal nu wel minder worden.
RED : Hoe komt een boer op zo'n raar fietske joh?
Henk: Er kwam hier eens een keer iemand met zo'n racefiets en dat leek
me eigenlijk ook wel wat, om eens wat te fietsen.
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Dus een oude fiets gekocht, en maar eens proberen, eerst naar de
Moerdijkbrug en terug in gewone kleren allicht. Ik fiets nu ± 5 jaar denk
ik, in de WDR trofee ben ik al 4 maal van start gegaan. Ik dacht dat ik al
een beetje kon fietsen dus mezelf bij Jan van Tetering maar eens
opgegeven voor die wedstrijd. Nou, ik was er bij dokter Braat al
afgereden. Een hele tijd later zei ik tegen de Hamer dat hij (Red. Henk
Hamers) ook maar eens moest gaan fietsen, want die groeide helemaal
dicht. Dus hij mee. Slechts de eerst 3 a 4 weken was ik beter dan hij
want met hem ging het flink voorwaarts zoals bekend moge zijn. Hij ging
ook al door de week fietsen. Nou kan ik hem alleen met biljarten nog de
baas, iets wat we iedere donderdagavond doen al 20 jaar lang.
RED : Ga je toch ook op trainingskamp!?
Henk: Dat doe ik ook. Het weekend in Limburg ga ik al 3 jaar mee. Over
die
h e u v e l s r i j d e n dat ligt me wel, ik denk dat ik een echte
klimmer b e n , z o ' n berggeit, weetje wel. Zo heb ik in Frankrijk
al die mannen
met de grote namen reeds bedwongen
Galibier, Tourmalet, Aubisque en niet te vergeten de Alpe d'Huez. Pracht
vind ik dat om die reuzen te beklimmen, het afdalen vind ik wat minder
Het komend jaar ga ik er weer wat fanatieker tegenaan dan afgelopen
jaar. Met als grote klapper in februari, een week naar Mallorca, om te
trainen samen met de Hameren en Ger de Peyper, dus de concurrentie is
gewaarschuwd. Misschien dat er ook weer wat grote toertochten op m'n
programma staan, want vergeet niet dat ik ook al 2x Luik heb gereden en
een of andere grote omloop in Friesland.
RED : Wa ben de toch een opschepper, ge lèkt wel ne acteur!
Henk: Nou, dat heb je goed en fout. Een opschepper ben ik helemaal
niet, maar acteren heb ik wel 25 jaar gedaan bij het Traais Toneel. Dat
was in het begin nog met Meneer Rommens. Heel veel plezier heb ik
eraan beleefd en misschien iemand anders ook nog wel. Sauwelen was
daar min of meer een logisch gevolg van, maar alleen durfde ik het niet
zo goed, dus heb ik dat samen met m'n Mariet gedaan. Samen waren we
wel een leuk koppel vind ikzelf, 5 jaar hebben we dat gedaan. Dat is
natuurlijk nog niks. Als je bedenkt dat Johan Bax het al veel langer doet
met m'n zus.
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RED : Had je vroeger ook nog wat tijd om te sporten Henk?
Henk: Nou, niet veel natuurlijk Fr moest altijd flink gewerkt worden,
maar ik heb nog wel wat aan motorcross gedaan, maar daar moet je jezelf
niet al teveel bij voorstellen hoor! Dat was hoofdzakelijk bij
Verwij meren (Red waar nu het Kopske is) op de crossbaan, met een
supersterke motor Maar goed, ik croste toch mooi in de rondte daar
Weet je dal ik daar nog steeds gemak van heb als we gaan mountainbiken
en we zitten op een technisch parcours, ben ik voor vele niet te volgen,
die kone bochtjes en het goede spoor pakken gaat gewoon vanzelf
RED : Wal doen (och al die Chinese spullen daar in de kamer? Ga je
nog een chinees restaurant beginnen ook?
Henk: Nee, nee dat is van onze Yvonne, de oudste, die is pas terug van
een rondreis door China en Japan 3 maanden is ze weggeweest. Heel
veel souvenirs en foto's mee
teruggebracht zoals je wel
ziet. Ze heeft heet veel
gezien Volgens haar kan je
op de Chinese muur goed een
klassieker fietsen.
Ja, daar gaat het er toch heel anders aan toe als hier in Traaie. Ze heeft er
lang voor gewerkt en gespaard hoor, maar ja dat deden wij vroeger ook
en dan was je blij als je naar Vulkenberg - eh Valkenburg kon
RED : Daar kom je nou toch wel eens, heb ik wel eens gehoord?!
Henk: Oh, gij bedoeld in dieë sauna daor, ach je moet er wat van maken
in hel leven, je moet er niet op wachten tot het een ander doet, vind ik. Zo
was ik dit jaar ook op de Abrahamdag in Oosterhout Nou daar kon ik
niet veel mensen, maar ik begin gewoon tegen Jan en Alleman te
ouwehoeren en na een eindje wordt het vaneigens gezellig jonge! Ja. als
hel daar over gaat dan sta ik wel vooraan hoor
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RED : Henk, ik vind het wel genoeg zo, ik flikker maar eens op!
Henk: Ja, da's goed dan kan ik naar bed, succes ermee en houdoe ei.
4

RED : Ik vind dat we zuinig moeten zijn op hem, want hij is wel de
enigste boer in ons clubke, en daar is hij met recht trots op. Bij Lievens is
het zoals het oude spreekwoord luid: In de klei de pracht, maar in het
zand de macht. Het zit misschien niet in z'n benen, maar zeker in zijn
karakter.

Hoe zwaar het me ook valt, toch heb ik besloten te stoppen met mijn
werkzaamheden binnen de Klepper, (dit was al niet zoveel).
Veertien jaar lang heb ik altijd een groepje enthousiaste kleppers rond
mij gehad. Een advertentie om een vervanger te vinden was nooit nodig. De vraag, de benadering, het was altijd een ja. Ik zal het missen,
het plakken, knippen en toch zeker het ouwehoeren daarna.
Ook de interviews die de mens achter de naam lieten zien vond ik ontzettend boeiend en leerzaam. En enkelen zullen mij altijd bij blijven.
Deze kans heeft de Klepper mij gegeven. Verder wil ik iedereen bedanken voor hun medewerking en inzet. En ik hoop dat ik vanaf de
zijlijn nog lang mag genieten van de Klepper.
Iedereen hartstikke bedankt en mijn opvolger(ster) heel veel succes.
Wieske

Een goede
prestatie verdient
een bloemetje,
nietwaar?
- Verse snijbloemen
- Bloemstukjes
- Plantenbakjes
- Kamerplanten
- Rouw- en Bruidswerk
- Kunst bloemen en planten
- GRATIS Ringzegels
- Lid Teleflora

-19-

-18-

Wie is

9

Nauwelijks terug van vakantie werd ik op een maandagochtend op
straat min of meer overvallen door Kees Michielsen met de vraag of
het geen goede gedachte zou zijn om secretaris van de plaatselijke
wielerclub te worden. Ietwat verbouwereerd heb ik in een eerste reactie tegen Kees gezegd hier niet afwijzend tegenover te staan en zo is
het gekomen
Hier ben ik dan
Joost Raeijmaekers,
-geboren 11 juni 1938, getrouwd met Marian, vader van drie
nazaten,
-niet meer zo piep maar gezien de gemiddelde keeftijd van het
leden bestand toch niet helemaal uit de toon vallend,
-van voor de oorlog, dus degelijk en betrouwbaar,
-blijkens de achternaam een beetje Bels bloed in de aderen hebbend,
-van 1957 tot 1995 werkzaam geweest in het onderwijs.
Ondanks het feit dat ik al sinds 1971 in Terheijden woon, heb ik in het
algemeen wat in Terheijden speelt en speelde min of meer op afstand
gevolgd. Wel heb ik nagenoeg alle fietsvierdaagses meegereden. Toen
men bij de Vier Traaje Draaje te weten was gekomen dat ik tot de nietactieven behoorde, heeft men mij aan de jas getrokken om dit evenement mee te organiseren. Gezien het feit dat er vanuit Vier Traaje
Draaje ook nog wat losvaste verbindingen zijn met de wielerclub heeft
een en ander geleid tot de bliksemcarrière van secretaris.
Zo zie je maar
Mijn jonge jaren heb ik doorgebracht in Rijen en Molenschot (jaja!).
Vanaf 1957 ben ik, als broekje begonnen, werkzaam geweest op diverse plaatsen in schoolland. In 1971 ben ik definitief in Breda, op de
toenmalige Mariaveld Mavo, verzeild geraakt en bij het zoeken naar
een hutje op de hei zijn wij toen min of meer toevallig in Terheijden terecht gekomen.
In het sportieve heb ik nogal wat omzwervingen gemaakt. Tot 1965
heb ik getracht wat ballen tegen te houden bij de voetbalclubs Molenschot, RAC, Baronie en een kroegclubje. Schaatsen leek mij ook wel
wat en toen er ergens op een zolder een paar verroeste Hudora-noren
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werden ontdekt werden deze mij in eeuwigdurende bruikleen ter beschikking gesteld. In de komkommertijd van alleen maar schaatsen op
natuurijs gingen we her en der met clubjes van wisselende samenstelling nogals eens een baantje trekken of een tochtje rijden Deze clubjes
hebben mij de racefiets doen ontdekken, want er moest toch ook wel
wat gebeuren als het niet vroor. Vanaf die tijd ben ik me dan ook geheel vrijblijvend voort gaan reppen op een zo'n kromsturig vehikel
Bindingen met het wielergebeuren zijn er eigenlijk nooit van gekomen,
uitgezonderd in vroeger jaren de jaarlijkse bedevaart naar de Acht van
Chaam (waarvan gezegd werd dat daar werd gekoerst), een eenmalige
uitdagingswedstrijd met als inzet een vat bier en het volgen van de
Tour.
Met het klimmen der jaren en het vergrijzen der haren ga je onder het
motto "het mag wel lang duren, het hoeft niet hard te gaan en er moet
op tijd worden aangelegd" op zoek naar wat andere bezigheden en heb
toen naast het fietsen en schaatsen ook het voortbewegen op langlaufenlatten en het bergkuieren ontdekt. Als de kans zich voordoet is de
vogel dan ook gevlogen.
Omdat je in je vrije tijd toch niet altijd bezig kon zijn met het lichtelijk
afdrogen van jezelf en het bovendien niet altijd even mooi weer was,
heb ik jaren in de zeventig- en tachtiger jaren wat beuk- en streelwerk
op witzwarte toetsen verricht in enkele gezelschappen, die meenden de
oude jazzmuziek nieuw leven in te moeten blazen. Zo af en toe houd ik
me daar voor mijzelf nog wel mee bezig, terwijl ik ook nogal wat tijd
verdoe door aan computers te hangen.
Al met al had ik eigenlijk zwerver moeten worden, maar ja er zijn
nog andere dingen in het leven dan altijd de hort op zijn.
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WIJ FELICITEREN
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3-1
5-1
6-1
6-1
10-1
14-1
14-1
15-1
21-1
22-1
24-1
29-1
29-1
29-1
31-1

Ruud van Gijzen
Peter Diepstraten
Roel Eland
Bob Rasenberg
Marc Castelijns
Rob Geerards
Nico Rasenberg
Harry Ansems
Joop van Kempen
Bert-Jan Hoogveldt
Jan Verwij meren
Gerrie van Helmond
Fer Rompa
Jan van Tetering
Ad den Engelse

3-2
5-2
7-2
9-2
9-2
10-2
11-2
12-2
17-2
25-2

Frans Damen
Henk Lievens
Willy Thijssen
Dion Broere
Sjan Martens
Frans Leyten
Jack Piederiet
Bram Martens
Toon Joosen
Kees Michielsen
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Uitslag loterij WVT
Lotnr.
4015
1650
3736
3785
1399
3466
3123
2184
1423
3934
1588

-Prijs
- Videorecorder
- Wok/Steengrill
- Opbergbox
- Broodrooster
- Ovenschaal
- Memobord
- Pannenset
-Lamp
- Omabeer
- 7-delige wokset
- Weekendtas

2335
2660
3491
1803
3984
4466
3238
1351
4005
2662

IN DE WIND
- Eau de toilette
- Rugzak
- Stropdas
- Paintset
- CD-opbergbox
- Stoomstrijkijzer
- Personenweegschaal
- Citruspers
- Electrische waterkoker
- Wandklok

De gewonnen prijzen zijn inmiddels bij de gelukkigen thuisbezorgd.

schoonheidsspecialist. Je wordt er weer mens van,

Ik zit de laatste tijd regelmatig in de wind, want ik ben papa geworden
van een wel zeer mooie dochter Katie
genaamd. Dit zal
waarschijnlijk ook wel de reden
geweest zijn dat
de redactie van het clubblad allerlei
telefoontjes
en
faxen stuurden, om eens even te polsen
waar het stukje
bleef. (Geen contact).
Eindelijk hadden ze me te pakken. Ik wist van niks. De Klepper 14e
jaargang nr. 5 is tijdens de bevalling als onderlegger gebruikt (Ik wil de
redactie vragen om 'n kopie te sturen).
Even wat persoonlijke gegevens. Ik ben 36 jaar, samenwonend met 'n
vrouw en papa van Katie. Ik ben werkzaam bij Paint productie Breda als
planner. Ik woon aan het parcours in Princenhage (BWF ronde)
2e jaar lid van Terheijden (KNWU)
6 seizoenen BWF
13 jaar rugby gespeeld/café bezocht
10 jaar jeugd
5 jaar kleuter
36 jaar.

ANGELA OTJENS
H U I D V E R Z O R G I N G
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Wilhelminastraat 27
4818 SB Breda
Telefoon 076-(5)213774

In principe blijf ik bij den renstal Terheijden, maar als meneer W
Sanders 'n nieuwe ploeg wil beginnen met jong of oud talent (PDM)
teken ik het contract van m'n leven. Want je moet wel reëel blijven op
deze leeftijd moet je pakken wat je pakken kunt.
De opbouwfase voor het nieuwe seizoen is al in volle gang. Op zondag 'n
toertocht en door de week wat rek- en strekoefeningen.
De keuring (algemene periodieke sport keuring) APSK 1998 is al binnen
Dus de papieren kunnen compleet gemaakt worden.
Zo nu heb ik zo'n beetje heel m'n privé-leven verteld.
Iedereen prettige feestdagen en 'n geweldig
wielerseizoen
(RED: Peter heeft René Huisman in de wind gezet)
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Wielerclub "De Pedaalridders "

GARAGE

VAN RIEL

Secretariaat:
Asterstraat
Telefoon: (0162) 685634
Rabobank 13.15.35.927

54921HK

Made

Het adres voor onderhoud en reparatie van
alk merken personen- en bedrijfswagens.
.Made. November 1997.

APK keuring.
VVN keuringen
Schade reparaties
Schade taxaties.

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

Beste sportvrienden.

EN

r

'OAy

Hoofdstraat 72
4844 CG Terheijden
TEL: 076-5931215
-26-

Even aandacht voor het volgende. De drie organiserende verenigingen.
'WV Terheijden, de Linie Crossers en de Pedaalridders.
hebben besloten dal de wedstrijden van afgelopen Koninginnedag
'Kampioenschap van Groot Made 199T In 1998 een vervolg krijgt.
Weer met dezelfde datum. Want 30 April zal er voor de tweede maal voor
het kampioenschap Groot Made of Drimmelen gestreden worden.
Ook de categorieën zijn gelijk gebleven:
Categorie A: Renners die in bezit zijn of die afgelopen 5 jaar in bezit
waren van een licentie. Of renners deelnemen aan wedstrijden
georganiseerd in clubverband en of wedstrijden georganiseerd door de
BW F.
Categorie B: De vrije trimmer geboren en of wonend in een van de
gemeentes die onder de vlag van Drimmelen behoren. En de trimmers van
de plaatselijke toervereningen die niet in het bezit zijn (of waren, van een
wielerlicentie (KNWU of BWF)
De organisatie en de Sponsor van Uw verenigingen zal nel waarderen dal
renners van uw vereniging aan deze
kampioenschappen
zullen
deelnemen.
Kort voor Koninginnedag, '98 zal er volledige informatie in het
plaatselijke weekblad " 't Carillon' en of Dagblad "De Stem" volgen
Hopelijk hebben wij u met dit schrijven voorlopig op de hoogte
gebracht.

Hoogachtend:

Hans

Rullens
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(voorzitter Jubileum commissie 50 jaar pedaalridders)

Uitslagen KNWU 1997
Peter Voesenek

Dorine Holthuizen en Peter Voesenek
Doelen 23 .

St. Willebrord
Effen
Egmond aan Zee
Princenhage
Lewedorp
Vlaardingen
Bavel
Wemeldinge
Kapelle
Blauwe Kei
Omloop der Peel
Zuid-Beijerland
Rozenburg
Herwijnen
Molenschot
Roosendaal omnium
Brielle

16e
6e
30e
6e
13e
14e
11e
15e
14e
5e
12e
17e
20e
12e
13e
7e
13e

Princenhage
7e
Heerle
9e
Bruinisse
14e
St Maartensdijk
17e
Nieuw Vossemeer 20e
Ulvenhout
19e
Schijf
14e
Zevenbergen
7e
Achtmaal
20e
Nispen
14e
St. Johann
6e

4813 GP Breda
076-5144648
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BWF - uitslagen van 1997

WIST U DAT

P.J. Luttikhuis

Effen
Ulicoten
Wouwse Plantage
Blauwe Kei
Waspik

15e
8e
15e
15e
15e

Terheijden
Nieuwendijk (KNWU)
Rijen
Effen

7e
19e
12e
11e

-Ad Nuiten zich op het criminele pad begeeft?
-hij zonder pardon complete garderobes "leent"?
-maar hij ook weer snel spijt heeft van zijn daden.
-Schaatsenslijperij Van Tetering er weer helemaal voor klaar is?
-ze daar zo te keer gaan dat er de vonken vanaf vliegen?
-er ook leden zijn gesignaleerd in de fitness deze winter?
-er dus meer dan waarschijnlijk "brede" kleding aangeschaft zal worden?
-Stef, Holland toch wel een beetje mist?
-dit zich alleen beperkt tot zijn uitkering?
-de Koning, U en de Uwen een gezond en fijn gelukkig en prachtig
nieuwjaar toewenst?
-hij hoopt dat u volop werk hebt, opdat u de belastingen weer netjes en
op tijd kunt voldoen.

Installatietechniek bv
werktuigkundige installaties
Adellaan 9,4921BM Made
Postbus 194,4920 AD Made
LAGEWEG 23

-

TERHEIJDEN

-30-

-

TELEFOON 076-5931758
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Telefoon: 0162 - 68 24 53
Fax:
0162 - 68 68 91

DE REDACTIE
WENST
EEN
IEDER
EEN
GELUKKIG
NIEUWJAAR
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