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Van de redactie

Nieuwe leden

Ondanks het mindere weer van de laatste weken is het seizoen, op de fiets
dan wel te verstaan, dan nu toch echt begonnen. De toertochtenopbouwreeks wordt redelijk goed bezocht en ook de wedstrijden in zowel
KNWU- als BWF-verband beginnen, ondanks dat niet iedereen elke week
al rijdt, toch al de eerste ereplaatsen op te leveren. Hoe de trainingen bezocht worden kan ik helaas niet zo beoordelen. Wat ik echter wel merk is
dat met het starten der activiteiten ook de interacties (te moeilijk maar wel
mooi (?) woord voor o.a. zeer vrij vertaald: communicatie, samenwerken
of tegenwerken, kletsen of mauwen, ruziën, conflicten, verzoening,
vriendschap, etc. kortom sociale onderonsjes tussen meerdere leden weer
toenemen. Volgens mij hoort zoiets bij een club waar wat leven in moet
zitten. Ook de oproep in de vorige Klepper is redelijk aangeslagen. Zowel
gevraagd als spontaan stuurden meerdere leden hun bijdragen voor deze
Klepper in, waarvoor hartelijk dank.
Als deze bovengenoemde activiteiten zich zo blijven ontwikkelen heb ik
voldoende hoop dat we met z'n allen binnen de club toch weer volop
binding krijgen en ons kunnen vermaken wat zich hopelijk ook zal uiten in
nog meer bijdragen voor de volgende nummers. Schroom niet en lever
a.u.b. in voor onderstaande datum. Alvast bedankt!

Jaap van Helmond
Mario van Nispen
Izar van Gool
Berco van Gool

NdL.
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Industriële
verlichtingsarmaturen
o.a.
Halogeenarmaturen 300-1500 Watt
Schijnwerpers voor floodlighting, sportvelden terreinverlichling t/m 1000 Watt
Reflectorarmaluren voor industrie
Openbare verlichtingsarmaturen

• Uitstekende kwaliteit
• Concurrerende prijzen
• Perfekte service
exklusief voor Nederland:
Handelsonderneming

1 juni

IMCECO

Postbus 66
4844 ZH Terheijden, Tel.: 076-5933152-5933153
Telefax 076-5933855

Van de voorzitter
Terwijl deze tweede Klepper van 1998 bij u in de bus valt, is het wielerseizoen alweer enige tijd gaande en zijn de eerste uitslagen alweer opgetekend, nl. KNWU-renner Ronald van de Wal:
3e in St. Willibrord en 3e in de klassieker Ronde van Zuid-Holland

Omdat ons ter ore kwam, dat U 's nachts moeilijk de slaap kunt
vatten, omdat U worstelt met de vraag: " wie van de club rijden er nu
eigenlijk bij de BWF"?, volgt hier ons rennersbestand 1998:
Recreanten (16/39 jaar)

Om u enig idee te geven welke KNWU-ren(ners) (ster) bij onze vereniging een licentie hebben, volgt hier de lijst met de namen :
Cyclosportieven
Veteranen (40/54 jaar)
Ronald van de Wal
Louis de Haas
René Hulsman
Peter Voesenek
Piet de Jong
John Brand
Ton Vrolijk

Roel Eland
Rocky van Zundert
Ronnie van Tetering
Rein van Zundert
Stef van Zundert
Martin Huyben
Pieter-Jan Luttikhuis
Gerrie van Raak
Leon van Tetering

En, denkt U dat U nu de slaap nog kunt vatten?

Veteranen

En dan nog iets anders: herinnert U zich nog dat grote evenement van
vorig jaar, de Ronde van Terheijden (waar we massaal aan deelgenomen
hebben)? Dit jaar doen we dat op 1 juni (2 pinksterdag). Hoho, nou niet
allemaal gaan bellen om in te schrijven: dat kan op de dag zelf. En voor de
mensen die niet mee doen (als ze er zijn): ook medewerkers zijn van harte
welkom ( 9.00 uur, 't Barreke).

Jan Couweleers

Programma:

ATB-dames
Eowijn Suyker
Hou de uitslagen in b.v. De Stem in de gaten, want daarin zult u deze namen regematig tegenkomen.
Ook zijn onder grote belangstelling alweer de eerste toertochten verreden,
alsmede de eerste rit van de trimmerscompetitie.
Zoals u ziet wordt er alweer fanatiek gepedaleerd!
Ik wens u een prettig wielerseizoen en tot ziens op de fiets.
Cees Klerk

e

11.30
12.30
14.00
15.30

uur jeugd ( 3 categorieën)
uur gentlemen + 55 jr / 50 km
uur veteranen 40-54 jr / 50 km
uur recreanten 16-39 jr / 60 km

Tenslotte nog een gratis tip: zwaai nooit naar iemand als je 'n bak bier
achterop hebt.

Namens de penningmeester

Voorrijders zaterdagavondtrainingen

Zo regelmatig zie of spreek ik onze penningmeester Kees Michielsen wel
eens en komt het ook wel eens tot de vraag hoe een en ander gaat en
verloopt en dan natuurlijk ook binnen de wielervereniging.
Onvermijdelijke repliek van Kees is dan o.a. dat nog lang niet alle contributies zijn voldaan. Na in maart Kees gesproken te hebben en er derhalve
al bijna een half jaar van dit verenigingsjaar voorbij is moeten we helaas
constateren dat circa 40% van de leden de contributie nog niet had voldaan. Terwijl je er ons niet op kunt betrappen dat we dit pas voor de eerste keer vragen of melden. Waarom vergeten leden dit of stellen ze dit uit?
Ik zou er geen zinnig antwoord op weten.
Laat een ieder die weet dat hij/zij vergeetachtig is (met name op dit gebied) nu eens wat goed maken.
Pak nu je overschrijvingsformulier en betaal dit geringe contributiebedrag
direkt zodat Kees nog voor 1 mei a.s. veel bankpost mag ontvangen met
evenzoveel overschrijvingen van 35 piek.
Jazeker u ziet het goed ( 35 p i e k ) ; er zijn ook nog leden die of de Klepper of de notulen van de jaarvergadering al jaren of zeer selectief of helemaal niet meer lezen (?) en nog een bedrag van 5 of meer jaren geleden
overmaken.
Je zult begrijpen dat Kees ondanks zijn relatief veel vrije tijd toch wel
nuttiger dingen kan en wil doen (en ook doet) dan de mensen te moeten
gaan manen en/of om aanvullende betaling tot 35 piek te moeten vragen.

De volgende leden zijn aan de beurt om de komende maanden voor te rijden :

Weet je het bankrekeningnummer niet meer?
Nou vooruit dan maar weer :
Pak nu uw overschrijvingsformuliertje en vul het volgende in :

Vier Traaje Draaje 1998

Fl. 35,00 op bankrek.nr. 15.06.80.643 t.n.v.
Wielervereniging Terheijden.
Alvast bedankt!

18 april
2 mei
9 mei
16 mei
30 mei
6 juni
20 juni
27 juni

Henk Hamers
Hans Hanegraaf
Ad Havermans
Gerrie van Helmond
Jan van Helmond
Miriam van Helmond
Sjel van Helmond
Lizanne Hessels

De voorrijder dient op tijd (18.20 uur) aanwezig te zijn bij 't Barreke.
Hier is een 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!

De 17e fietsvierdaagse wordt dit jaar van maandag 8 juni tot en met donderdag 11 juni gehouden.
Evenals voorgaande jaren kan gekozen worden uit de afstanden 15 km 25 km - 40 km.
Verdere informatie omtrent starttijd, inschrijfgeld en andere zaken volgt in
de plaatselijke bladen.

NdL.
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Eerste toertocht seizoen 1998

Toertocht 50 kilometer

Ik had goede voornemens gemaakt om deze zomer elke toertocht mee te
fietsen, dus op 15 maart om 08.00 uur de wekker. Oei, dat viel niet mee.
Maar zoals ik altijd zeg " 's avonds de man, 's morgens de vrouw". Dus
hup dat bed uit. Sjel en Jaap wilden ook mee dus die er ook uit.
Wielerkleding aan, boterhammetje eten en wegwezen. Dag Chefke, (dit
is ons hondje) nee, je kan niet mee, tot straks.
Tegenover het Super postkantoor zag het al aardig rose. Gelukkig dacht
ik, dan kan ik eens fijn uit de wind gaan zitten. Enkele snelle rijders
zagen het zootje zo eens aan en gingen hun eigen rondje racen, de rest
volgde Henk en Kees. Kees noteerde alle namen, dit is voor de puntjes.
Als je lek rijdt, krijg je strafpunten, maakte Kees mij wijs. Nou Geer dat
zijn er dus al vijf Gelukkig reeds onze mecanicien mee en was het
bandje zo verwisseld.

Het weer was druilerig. Na een mooie zaterdag was het kil en miezerig
Toen ik van Oosterhout naar het startpunt in Terheijden reed, was ik bang
dat het aantal deelnemers wel eens minder zou kunnen zijn dan de week
daarvoor. Maar al snel bleek dat onze leden zich niet uit veld laten slaan
door minder goed weer. Wij zijn dus absoluut geen mooi-weer-rijders!
Rond de klok van negen uur stonden 23 deelnemers aan de start voor de
toertocht van 50 kilometer. Een geweldige deelname, al moet er bij
verteld worden dat er twee "zwartrijders" bij waren. Zij moeten maar snel
lid worden van onze vereniging. Ook onze voorzitter en secretaris gaven
acte de présence. Een goed voorbeeld doet volgen zou ik zeggen....
De tocht voer over bekend terrein. Voor het grootste gedeelte werd het
parcours van het "rondje Slingerdreef' gevolgd. Het tempo lag constant
rond de 30 km, voor iedereen goed te volgen. Ook deze keer liet Henk
van Gils zich weer van zijn beste kant zien; de hele rit reed hij op kop en
gaf hij het tempo aan. Henk heeft al een gevestigde naam op het gebied
van koptrekken, maar op deze manier raakt hij die nooit meer kwijt.

De tocht ging over de Noord, richting Moerdijk, Lage Zwaluwe, Hooge
Zwaluwe, Wagenberg, lusje Hop, Moerdijkseweg, naar huis. Ik weet het
eigenlijk niet zo goed meer, omdat ik meestal zit te kletsen, en op het
voorwiel van mijn voorganger te letten dan dat ik weet waar we geweest
zijn. Zo de eerste 40 kilometers zitten weer in de benen, nu de
resterende???? km nog.
Het was een lekker tochtje, goed tempo en er werd zeer sociaal gereden.
Bedankt mannen en vrouwen!!!
Miriam van Helmond van Kuijk

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

De familie van Helmond was ook weer prominent aanwezig. Moeder
Miriam, vader Sjel en zoon Jaap om het trio te completeren. Kort voor de
start kreeg ik van onze secretaris Joost te horen dat Jaap zich bij onze
vereniging had aangesloten. Jaap, van harte welkom in onze club!!
De rit verliep zonder problemen, geen gemopper over een te hoge
snelheid, geen gemopper over slechte wegen (zelfs niet van Rob
Geerards!). Integendeel, de sfeer was aangenaam en gezellig. Voor
herhaling vatbaar.
Kees Jacobs

Raadhuisstr. 40 - 4844 AE Terheyden - Tel. 076 - 5931255
Fax 076-5934189
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Toertochten in april en mei

Toerklassiekers in de maanden april-mei-juni

De toertochten staan op uw evenementenkalender. Toch wil ik u nog
eens extra op de tochten voor de maanden april en mei wijzen. In totaal
staan de tochten van deze maanden borg voor 400 toerkilometers!!
Dus: kies op zondag voor een minder snelle en gezellige tocht en sluit u
aan bij de toerrijders!!
zondag 5
zondag 12
zondag 3
zondag 17
donderdag

april
april
mei
mei
21 mei

toertocht 60 km
toertocht 70 km
toertocht 80 km
toertocht 90 km
toertocht 100 km
(misschien Limburgs mooiste?)

Namens de toercommissie
Kees Jacobs

vertrek 9.00 uur
vertrek 9.00 uur
vertrek 9.00 uur
vertrek 8.30 uur
vertrek 8.30 uur
vertrek ???????

Hieronder staat een overzicht van de grote toerklassiekers. Mocht u
willen deelnemen, dan kunt u, zoals afgesproken tijdens de laatste
Algemene Ledenvergadering, de inschrijfkosten declareren bij onze
penningmeester. De reiskosten zijn voor uw eigen rekening.
Voor meer informatie kunt u even met mij contact opnemen. Veel
toerplezier!!
Namens de toercommissie,
Kees Jacobs
datum
04-04
26-04

evenement/klassieker
Ronde van Vlaanderen

16-05

Omloop Het Volk
Ronde van Vlaanderen

17-05

Ronde van Lombardije

21-05

Amstel Gold Race

aantal kilometers
60/140/260
80/120/165/210
50/75/150/180/225
145

(Limburgs Mooiste)

100/150/250

Rockx-Assurantiën

23-05

Waalse Pijl

114/202

Uw adres voor:

24-05

Grote Scheldeprijs
Milaan-San Remo
Ronde van Vlaanderen
Parijs-Roubaix

120/160

verzekeringen

31-05
06-06

hypotheken

14-06

financieringen

20-06

spaar-adviezen

21-06

Waalse Pijl
Gent-Wevelgem

28-06

Amstel Gold Race

Bel voor een
vrijblijvend gesprek:
076-5931555
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290
85/150/225
120/235
205
120/225
75/125/155/205

IN DE WIND
Buiten is het nog licht en de zon schijnt. Maar je kan niet fietsen omdat je
fiets kapot is en de nieuwe is nog niet klaar.
Dus tijd genoeg om te schrijven.
Mijn favoriete sport was voetballen, maar gezien dat ik op het veld niet
goed genoeg was besloot ik onder de lat te gaan staan. In het doel was ik
redelijk goed, maar men had voldoende doelmannen, dus moest ik ook
vaak op de bank zitten.
Hier baalde ik echt van en ik verruilde de voetbalschoenen voor een fiets.
In het begin viel het vies tegen, maar na twee jaar kon ik redelijk mee fietsen. Maar ik wilde niet zomaar fietsen; ik had zin om wedstrijden te rijden. Na drie jaar begon ik naar de mogelijkheden te kijken om wedstrijden
te gaan rijden. Toen werd ik lid van W.V. Terheijden. Mijn eerste twee jaren dat ik wedstrijden heb gereden waren zwaar; mijn derde jaar ging de
mist in door blessures. Dit jaar zal het ook niet mijn jaar worden maar
1999 hoop ik van wel.
Nu is het de beurt voor iemand anders om de kop over te nemen in de
persoon van : Nico de Laat

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

Telefoon: 0162 - 6 8 2 4 5 3
Fax: 0162 - 68 6891

Het trainingsweekend
Zaterdagmorgen 7 maart.
Ik word gewekt door de regen die tegen de ramen klettert. Het nodigt niet
uit om uit het bed te komen. Toch kom er maar uit. Mijn vrouw
informeert nog wel even smalend naar mijn geestelijke toestand. Na mijn
spullen bij elkaar gepakt te hebben, haal ik mijn nieuwe, nog blinkende,
fiets uit de schuur. Bij Jan van Tetering aangekomen, wordt er net
overlegd of we wel of niet zullen gaan Maar Limburg is ver weg en het
kan daar beter zijn! Als we de fietsen en de bagage ingeladen hebben,
verlaten 7 gekken Terheijden.
Als we Limburg inrijden klaart het weer een beetje op. Hebben we dan
toch gelijk gehad? Bij Hotel "Bergrust" aangekomen, worden we
hartelijk onthaald. Na de koffie met gebak, is het buiten droog geworden.
Snel kleden we ons om voor het "WK-rondje". De eerste klim is even
wennen. Roel Eland heeft er ogenschijnlijk minder moeite mee. Na 36
pittige kilometers komen we weer in het hotel, waar we douchen en een
uitgebreide lunch voorgeschoteld krijgen.
Voor de middag heeft onze tourleider een rondje Vaals in gedachten. Het
worden voor mij zware kilometers. Minder getraind dan de rest, dus
afzien. Mijn medegezellen willen mij niet alleen laten gaan en praten mij
op de hellingen naar boven. Voorbeeld. Een lange klim (voor mij
naamloos), komt Roel naast mij rijden. "Het klimmen gaat niet zo goed,
hè?.
"Nee".
"Hoe oud ben je?"
"43".
"Ja, dan ben je al bijna 50 en dan wordt het snel minder!". Motiveren???
Gelukkig (voor mij), halen we samen Maastricht, Op de Bemelenberg
rijdt Jan lek. Na de reparatie bleek iedereen ons twee verlaten te hebben.
Samen reden we terug naar het hotel. De douche maakte weer een beetje
mens van me.

12

13

Aan de tap kan het verloren vocht aangevuld worden.
Aan de tafel konden
de
calorieën
aangevuld
worden,
heb ik ruim
gebruik
gemaakt.
's Avonds ging ik met Ger, Henk en Kees naar Thermae 2000
Ontspannen zwemmen in warm water en in de sauna. Heerlijk
's Nachts sliep ik als een os.
Na het ontbijt zouden we wat grotere jongens beklimmen, o.a. de
Keutenberg. Bij de start bleek Ger zijn ketting gebroken te zijn. Snel
hersteld en vlug vertrokken. Het weer was nu veel minder goed. We
werden nu goed nat. De wind maakte het kil. Een lekke band van Ger,
deed hier geen goed aan. Na Keutenberg, Kouberg, Gulpenerberg etc.
was de lol er vanaf. We besloten de middagrit te laten vervallen. Na de
nodige warme douches en een uitgebreide broodmaaltijd, zijn we gaan
pakken.
We namen afscheid en beloofden het volgend jaar weer terug te komen.
Hopelijk met meer deelnemers.
Peter Kloosterman.

Handelskwekerij

Ad Snoeren

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

HET

ADRES

VOOR

TUINTLIEFHEBBERS -

Leed en vermaak vanuit Limburg met Jan op
kop
Het weer was deze keer niet zo best, nogal een stormachtige wind, een
regelmatig buitje nat, maar zo nu en dan wek een waterig zonnetje Maar
om niet af te reizen richting het pension van Pierre en Tineke heb ik nog
nooit meegemaakt. De training: wie zit er weer op kop? Hou vol Jan
Tijdens de klim van het Vijlerbos sprak ik over dat de meeste onder ons
binnenkort bij de Gemeente Drimmelen gaan behoren, als je niks anders
hebt hou dan maar stil of ga achteraan rijden ja Zal de niet eens
overnemen vlegel. Ja Jan, Peter Kloosterman zit even stuk tijdens een
klimmetje, voorzichtig vraag ik hem of hij al 40 is? 43 zul je bedoelen,
antwoordt hij. Dan ga je naar de 50 zul je bedoelen. Bedankt hoor, als je
nog eens wat te vragen hebt. Uhh, wie rijdt er weer op kop! Staat er op de
Kouberg een ventje, en die vraagt uitgerekend aan Jan die zich naar de
top worstelt, "Meneer, is dat moeilijk wat u doet?". Jan sprak later wat
een akelig tering ventje, een schop kan hij krijgen Op de Sibbe Gribbe
werd ik verrast door onze knecht Pieter-Jan Luttikhuis en pakte 3 punten
voor het bergklassement. Een knecht moetje toch ook eens een keer iets
gunnen. Later zou hij weigeren om onze fietsen te poetsen, hij peinsde er
niet over zelfs de fiets van zijn sponsor, onze voorzitter, bleef vuil.
Jan ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar je rijdt weer op kop! Ja,
ja ik weet het.
De avond: na een verrukkelijk maal brak het pelotonnetje in twee
groepjes, Cees moest en zou gaan badderen in Thermae 2000 De triatlon
specialisten voelden zich daar ook wel thuis. De rest koos voor de luie
stoel om wat te kletsen met daarbij een "brandje" om het vochtgehalte
weer te doen stijgen. Na de hergroepering hebben we voor het rusten
gaan nog een paar afzakkertjes genomen. (Jan zou die avond gewonnen
hebben). Een kussengevecht tussen Henk en Henk (Henk Hamers en
Henk Lievens) heeft niet plaatsgevonden. Henk Lievens is wel over de
tong gegaan (geen geknoei met de bitterballen, geen dreigende taal in het
zwembad). De nachtrust voor m'n kamergenoten en buren was niet
optimaal. Ik draaide me wat te vaak om volgens hun en de stortbak niet te
vergeten, excuses hiervoor.

ben week later tijdens de training. Ik heb een praatje over het
trainingsweekend in Limburg. Hoor ik Jan die achter me fietst zeggen,
straks gaat hij nog vertellen dat hij op kop heeft gereden, Enkele dagen
later zegt m'n oudste broer tegen me. Wat heb ik gehoord? Ge kunt nog
geen solex bijhouden. Hiervoor moet ik Ger de Peyper nog bedanken.
Bedankt voor het geslaagde weekend, ondanks het slechte weer.
Roel Eland

BOOMKWEKERS
HOUDEN
HET GROEN

Trimtriatlon Terheijden op zondag 21 juni 1998
Terwijl bij velen de herinneringen aan de bijzonder natte uitvoering van
de vijftiende trimtriatlon in 1997 nog vers in het geheugen gegroefd
zitten, kan thans weer worden uitgekeken en getraind voor de zestiende
editie die op zondag 21 juni 1998 wordt gehouden. Naast de deelname
van alleenstaanden wordt tevens weer de mogelijkheid geboden om een
triootje te formeren, zodat slechts minimaal één discipline behoeft te
worden afgewerkt en de ploeggenoten de rest voor hun rekening nemen.
Om de amusementswaarde maar zeker ook het deelnemerveld en de
bescheiden rivaliteit te verhogen wordt dit jaar uitgekeken naar
bedrijfsteams. Welk zichzelf respecterend, jong, dynamisch, door de wol
geverfd en sportief bedrijf durft en wil de strijd aangaan met de
concurrenten of collega's?

De titel

Sportiefste bedrijf van Terheijden 1998

staat op het spel.

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

.TUINAANLEG
.TUINVER20RGING

Alhoewel nog vaak nadere informatie omtrent deze happening zal
verschijnen in de verschillende dag- en weekbladen hier thans enkele
gegevens:
datum : zondag 21 juni 1998
plaats : café 't Kopske, Ruiterspoor 49 te Den Hout,
kosten : voorinschrijving individuele f22,50.
na-inschrijving
f25,--.
Jeugd t/m 17 jaar
f 15,-Een trio
f30--,

ALLES VOOR UW TUIN
Oproep Oproep
Om niemand het recht en genot te ontnemen om mee te denken aan
verdere uitbreiding van dit evenement!. Om niemand het recht en genot
te ontnemen om daadwerkelijk direct betrokken te zijn bij een in de wijde
omgeving schitterende mogelijkheid voor grote en kleine sporters om
actief bezig te zijn!

DEELNAME in de commissie trimtriatlon is nog steeds mogelijk. De
werkzaamheden bestaan kortweg uit het 6 keer de koppen bijelkaar
steken en hand- en spandiensten verrichten op de dag voor en op de dag
van de trimtriatlon

WIJ FELICITEREN

Mocht het bovenstaande op dit moment nog te "heavy" zijn dan is de
commissie ook erg verblijd met personen die medewerking willen
verlenen op de dag voor en/of op de dag van de triatlon.
Aanmeldingen worden graag door de commissie ontvangen.
Voor meer informatie, namens deze commissie, tel. 076-5933311,
Gied van Dorst

1 mei
2 mei
2 mei
5 mei
6 mei
6 mei
12 mei
13 mei
23 mei
28 mei

Theo van Mook
Jos van den Berg
Jan Schoones
Cees Pellenaars
Frans Everts
Dick van der Kolk
Rudolfo Martinus
Ad Pals
Martin Huyben
Dré Hanegraaf

2 juni
2 juni
4 juni
9 juni
11 juni
12 juni
19 juni
19 juni
21 juni
23 juni
25 juni

Izar van Gool
Ad van den Ouweland
Cees Klerk
Jan Verwijmeren
Joost Raeijmakers
Ad de Peijper
Wieske Kuylen
Els Vervuren
John de Ridder
Wim Schuurmans
Koos van Vught

Een goede
prestatie verdient
een bloemetje,
nietwaar?
Bloemenboetiek

- Verse s n i j b l o e m e n
-Bloemstukjes
Plantenbakjes
-Kamerplanten
- Rouw- en BruidswerK
- Kunst b l o e m e n en planten
- Gratis Ringzegels
Lid T e l e f l o r a
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Tussenstand "Toercompetitie" per 22 maart 1998
Zoals beloofd worden de verreden toerkilometers per deelnemer geregistreerd. Hieronder staat het eerste
overzicht na twee verreden toertochten te lezen. Mocht er onverhoopt een foutje zijn ingeslopen of mocht ik
iemand zijn vergeten, neem dan even contact op met ondergetekende.
Namens de toercommissie,
Kees Jacobs
15-3

22-3

totaal

Jan Driessen

40

-

40

Ger V . Duuren

40

50

90

Martin Fens

40

50

90

Rob Geerards

-

50

50

Henk V . Gils

40

50

90

Jaap V . Helmond

40

50

90

Miriam v. Helmond

40

50

90

Sjel V . Helmond

40

50

90

Kees Jacobs

40

50

90

Dim Jansen

40

50

90

Joop van Kempen

-

50

50

Cees Klerk

-

50

50

Peter Kloosterman

-

50

50

Dick v.d. Kolk

40

50

90

Bram Martens

40

50

90

Roger Nooten

-

50

50

40

50

90

Piet V . Oosterhout

-

50

50

Joost Raeijmaekers

-

50

50

Emile Rasenberg

-

50

50

John de Ridder

40

-

40

Leny Rockx

40

-

40

Fer Rompa

40

50

90

Ingrid Rompa

40

-

40

Wim Schuurmans

40

-

40

C o r n é Sprangers

40

-

40

Jan Stroop

40

50

90

Willy

40

-

40

Ad Nuiten

N.B.

Thijssen

Tijdens de tweede toertocht waren er twee "zwartrijders". Zij zijn niet in de uitslag opgenomen
Mochten zij zich aansluiten bij onze vereniging, dan tellen hun kilometers uiteraard mee.

De Traaise Primavera
op zondagmorgen 29 maart staan we met 14 man aan het vertrek voor de
eerste competitierit van 1998 voor de A-categorie,
4

Vanwege de vannacht ingestelde zomertijd
missen we waarschijnlijk enkele (zekere)
deelnemers. Of mag de rest van de vereniging
echt als "watje" worden bestempeld omdat zij
op de jaarvergadering wel als jaknikker
fungeren maar als puntje bij paaltje
enfin,
we blijven maar hopen.
Tijdens de neutralisatie wordt Geert, die 10 dagen hiervoor een
meniscusoperatie heeft ondergaan, in de eerste 100 meter gelost; 37 punten
zullen zijn deel worden. Niet erg; Geert kwam slechts voor deelname.
Bravo!
Tijdens het eerste kwartier van de wedstrijd wordt er flink
"doorgekacheld", iets waar Hans (weer debutant in de A-categorie) 'n
"gloeiende"hekel aan heeft en de (kachel)pijp aan Maarten geeft. Omdat
Jan de Wind een dagje vrijaf heeft genomen en de temperatuur tot
lenteachtige waarde is gestegen kan de rest van de deelnemers elkaar het
(wieler)leven niet echt zuur(der) maken. Demarrages zijn er voldoende
(o.a. Cees K. maakt zich nogal druk) maar zoals met zulk weer bekend is
zijn die vermoeienissen geen lang leven beschoren. Hooguit 'n paar
kilometer, dan slikt het peloton je weer in. Bij het ingaan van de laatste
ronde nog 'n serieuze vluchtpoging van drie man die zo proberen een sprint
te ontlopen. Zij slaan zowaar een behoorlijk gat maar wanneer ook de
sprintkanshebbers 'n keertje meedraaien loopt alles weer samen en moet 'n
"massasprint" uitkomst bieden. Op ongeveer een kilometer zet Ger zich op
kop, Joop en Din springen direct in het wiel. Door deze onverwachte
manoeuvre komt sprinter Joop nu, op ongeveer 500 meter, veel te vroeg op
kop, wat fataal blijkt. Links en rechts flitsen renners langs hem heen.
Iedereen probeert zoveel mogelijk punten te vergaren. Uiteindelijk pikken
twee broers de meeste punten voor "toertochtenman" Kees J.

Dan als toegift nog een opmerking. Het kan toch in het wielrennen niet zo
zijn dat het verboden is om hard te fietsen Als iemand 'n gat naar jou dicht
rijdt, mag je daar toch niet boos om worden??? Iedere deelnemer rijd
mijns inziens voor zijn eigen punten!!!
'n Deelnemer

Uitslag Zomercompetitie 29-3-98
A-categorie Rit in lijn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jan van Tetering
Leon van Tetering
Kees Jacobs
Din de Ridder
Joop van Kempen
Frans Leyten
Bram Martens

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Henk Hamers
Ronnie van Tetering
Roger Nooten
Ger de Peyper
Cees Klerk
Hans Rasenberg
Geert van Tetering

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Henk van Gils
Peter Diepstraten
Henk Lievens
Jan Stroop
Dick van der Kolk
Corné Sprangers
Wim Schuurmans

B-categorie Rit in lijn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Din van Meel
Theeuw Lodewikus
Peter Kloosterman
Henk Boon
Robert van de Berg
Co Driessen
Fer Rompa

Competitierit B
Zondag 29 maart 9.00 uur (lekker weer) 16 graden, tijd dus voor de
eerste competitierit. Aangekomen bij de juryleden Wieske, Ger en Ad en
bochtencommissarissen Piet, Rinus en Nico, valt het op dat dezelfde
renners als vorig jaar aanwezig zijn. Nou ja, op een of twee nieuwelingen
na dan...Na de laatste controle van Ger kunnen we van start om de
stramme spieren eens los te gooien na een lange winterstop!?
Onmiddellijk na de kassen is het Corné Sprangers die de beuk er in gooit!
Na een tijdje op kop te hebben gelegen, moet deze geblokte, talentvolle
renner een tandje terug schakelen. Overigens reden veel renners nog
onwennig in het peloton rond, getuige de vele uitstapjes naar de groene
berm. Het leken wel paarden van Henk Lievens. Henk heeft overigens
ook een geslaagde "comeback" gemaakt na een zware blessure. Ondanks
dat Peter Kloosterman en Henk v. Gils het tempo hoog hielden, was het
Theeuw die speldenprikken begon uit te delen. Din vond het na een
rondje of vier welletjes en na een splijtende demarrage was ie weg en
bleef ie weg. Theeuw dacht, wat Din kan, kan ik ook, en hij sprong
eveneens weg, met tweeën hebben ze de voorsprong tot het einde groot
genoeg kunnen houden. Mede doordat het peloton in een gezapig tempo
doorreed. Ondanks de "peptalk" van de verdwaalde A-renner Gerard van
T. "hup-hup en rije-rije..." was er geen beweging meer in te krijgen.
Alleen voor de sprint voor de 3e en volgende plaatsen willen we nog
alles uit de kast rijden, getuige de sprinter Henk Boon, die met een
hartslag van 225 over de meet kwam jakkeren. Ziezo de kop is er af, op
naar de volgende wedstrijd
De sprint.
Sportgroeten
Peter Diepstraten
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Mission Impossible
Laatst kreeg ik bezoek van 'n redactielid van ons clubblad, die me
vriendelijk verzocht een stukje voor "de Klepper" te schrijven, waarna ik
hem even vriendelijk verzocht het pand zo snel mogelijk te verlaten.
Na enkele weken kreeg ik weer zo'n lid aan de deur. Deze liet zich echter
niet zo snel afschepen, zodat ik hem maar binnen liet en hem 'n flesje
bier presenteerde, daar zijn die gasten n.l. gek o p . Het kwam goed uit,
want m'n biervoorraad was al ruim over de datum en stond toch maar te
verinteresten in de kelder. Dat komt omdat ik geen echte thuisdrinker
ben; ik eet en drink het liefst op 'n ander, waarna ik voor m'n vertrek nog
dankbaar gebruik maak van het toilet. Na 2 of 3 van die overjarige flesjes
bier begon m'n visite wat rare geluiden te maken en bleek weg te trekken,
zodanig dat hij hals over kop weer z'n terugreis moest aanvaarden.
Twee dagen nadien bracht m'n oud-collega "de postbode" 'n brief van "de
Klepper" waarin hij zijn excuus aanbood voor z'n overhaast vertrek. Hij
had daar 'n vragenlijst bij gedaan en het verzoek die aan het einde van
maand weer in te leveren. Nadat ik de vragen eens bekeken had bleken ze
nogal op de hoogte te zijn van het wel
en wee van
deze eenzame vrijgezel. Zo
kom ik bij
vraag vier uit, wat mijn
eerste indruk
was in een vliegtuig. Afgelopen
jaar heb ik
een paar keer gevlogen.
'n Keer met
W.V. Willebrord naar
Martinique
en van de winter met
Bob
naar
Australië
als
mechanieker
van
Daarvoor
etappewedstrijden.
volop
had ik ook al
dat was
gevlogen, maar
uit, wat me
meestal de laan
een
beter bevalt dan
op de terugreis van
vliegtuig. Alleen
Martinique had ik last van een jetlag tenminste dat dacht ik; ik was n.1.
moe, lui en suf, waarna Maria, de vrouw van m'n baas, me vertelde dat ik
dan altijd last heb van 'n jetlag.

ZQ moet ik m'n eerste baas nog vinden die het langer als 'n halt jaar met
me uithoudt, al hoop ik dat we elkaar nooit zullen treffen.
Wat ik dan de rest van het jaar doe is de volgende vraag. De rest van het
jaar probeer ik overal en nergens te werken. De afgelopen jaren heb ik
o.a. als postbode, bloemenverkoper, bietenkopper op de CSM en als
fietsenmaker in Sydney, m'n kostje bijelkaar gescharreld. Soms help ik
onze Piet wel eens bij het verbouwen van zijn boerderij.
Zo hadden we laatst 'n wandje van asbest dat gesloopt moest worden. Nu
blijkt dat zo'n gevaarlijk goedje te zijn dat het pas na 30 jaar gaat werken
in je lichaam. Na kort overleg hebben we het ons moeder maar laten
slopen, want die gaat al naar de 70! De afgelopen 14 dagen heb ik m'n
huis 'n goede beurt gegeven, dat is ook het enigste dat zich door mij 'n
beurt laat geven! Tijdens deze werkzaamheden viel ik van de trap met als
gevolg hier en daar wat vellen eraf en m'n arm die niet meer werkte. Zo
meldde ik me de volgende dag op m'n werk waar ik bemoedigend werd
toegesproken: "Het maakt niet uit of je met één of twee handen werkt,
want er komt toch geen werk uit je handen". Daarna heb ik een contract
getekend met ontslaggarantie na 6 maanden.
Bij vraag 16 en tevens de laatste wil men weten wat m'n sterkste kanten
zijn op wielergebied. Daar kan ik zeer kort in zijn. Ik kan helemaal niets,
alleen goed afzien en de tegenstanders demoraliseren; dat lukt meestal al
bij de start als ze mijn fiets en de rest eens bekijken. Deze gave hebben
ze bij ons thuis allemaal. In Terheijden fietst er ook zo'n familie rond, die
wel enige gelijkenis vertoont. Nico Rasenberg-parket Ploeg is ontstaan
De ploeg bestaat nu al meer dan twaalf jaar en in die tijd hebben we al
menig renner gedemoraliseerd.
Hierbij moet ik het laten, want als ik snel
het nog inleveren voor etenstijd en gelijk
aanschuiven onder het motto: "Gast
Smakelijk eten
Stef van Zundert

ben kan ik
aan tafel".

MAJORCA ervaringen
(door onze plaatselijke verslaggever G d P.)

Zoals velen van jullie inmiddels al weten of hebben vernomen zijn 3 leden
van onze vereniging te weten Henki Lievens, Henk Hamers en Ger de
Peijper naar een georganiseerde fietsvakantie(trainingskamp) op Majorca
geweest. Onze ervaringen vsdllen we graag delen en daarom hier een klein
verslag van onze belevenissen.
Henk Hamers heeft de hele papieren operatie voor zijn rekening genomen
en daarom willen Henk L. en mijn persoontje hem nogmaals hartelijk
danken. Henk heeft geboekt bij Fred Rompelberg. Voor sommigen rijst de
vraag ' W i o the fuck is Fred Rompelberg?" Dit is de man die het
wereldsnelheidsrekord op de fiets op zijn naam heeft staan. 268,8 km per
uurü! Deze man organiseert al enige jaren fietssportvakanties op
Majoraan. Je hebt er verschillende groepen gebaseerd op ervaring en
snelheid. Tot zo ver de inleiding. Ga nu rustig zitten sluit de ogen en stel
je 3 oer traaise gasten voor. De een ongetraind de andere twee ietsje
meer. De een heeft iets meer praatjes dan de andere maar alle drie gaan ze
ervoor
15 Februari. Het is vroeg in de ochtend (4.15 uur) als ik en mijn vrouw
instappen bij Addie en Henk Hamers om naar Schiphol te rijden. Eerst
nog meneer Lievens ophalen die ook al staat te popelen om in te stappen
maar nog even door moeder de vrouw wordt teruggefloten. Inchecken,
boarding etc. Voor mij is het allemaal nieuw. Ik beleef m*n luchtdoop. Als
the plain ongeveer 'n kwartiertje in de lucht hangt, het zicht naar buiten is
voortreffelijk, herkennen we zeer duidelijk de contouren van ons dorp. Na
een goed verlopen vlucht landen we om half 10 op Spaanse/Majorcaanse
grond. Bij de uitgang staat een meneer met *n bordje van onze
reisorganisatie die ons naar ons hotel brengt. Zoals gebruikehjk in
Valkenburg, koppie kofiSe, omkleden fiets regelen en fietsen. We
krijgen een routekaartje mee om uit te proberen en dat lukt welgeteld 3
km. Na een mooi tochtje hebben we er uiteindelijk toch nog 75 km
opzitten. De fietsen hebben we gehuurd en deze bevallen beter dan onze
rossen thuis in de schuur.

i2

Na een douche op naar de eetzaal en ook hier niets anders dan lof Het
zijn grote lange buffetten en je kan pakken zoveel als je wilt. Ook blijken
ze er een bar (!) te hebben. Reeds om 22.00 uur besluiten we om ons te
bedde te begeven. We slapen met drieën op een kamer, Naar aanleiding
van de Valkenburgse verhalen houdt ik m'n hart vast. H, Lievens wil nog
weieens een kussengevecht houden maar tot m'n stomme verbazing ligt
deze reeds in bed en slaapt zelfs al als ik me nog moet uitkleden. Hij is aan
vakantie toe is m'n conclusie.
16 februari:
De wekker loopt om half 8 af en het eerste wat we doen is de televisie
zenders afzoeken naar info omtrent het schaatsgebeuren. Marianne
Timmer heeft goud gewonnen en tevreden begeven we ons naar de
eetzaal. Omdat we niet weten hoe snel er gereden wordt in de diverse
groepen besluit H.L. met de middelste groep mee te fietsen. Deze gaan
een tocht van ongeveer 90 km maken. H.H. en ik gaan met de snelst en
mee onder leiding van Rompelberg himself Onze groep bestaat uit 8 pers.
Het is in onze week niet zo druk met fietstoeristen. Er zijn slechts 3
groepen met in totaal ongeveer een 40 pers. Iedereen in de groep wordt
uitgehoord omtrent achtergrond en gefietste kilometers vanaf januari dit
jaar. Henk en ik zitten in de goeie groep en H.L, zou deze dag met ons
mee hebben kunnen toeren. Regelmatig horen we Fred roepen:"Henk, Ger
niet zo hard, rustig aan!" Na 60 km is er een pauze en kunnen we de
overtollige bagage, jasjes etc, kwijt in de volgauto. De 2 weken ervoor
heeft men behoorlijk afgezien van de kou en de regen en het is vandaag
voor het eerst dat men met zomerkleding kan fietsen. Het is inmiddels
zo'n 16 graden geworden en het zonnetje begint te branden. Na die pauze
mogen we iets harder gaan rijden in een landschap wat ietsje aan doet a la
Limburg. Bij 110 km moeten we toch rustiger gaan rijden omdat er al aan
het elastiek hangen. Na 137 km zijn we bij het hotel waar Henk en ik
vragen of er nog liefliebbers zijn om 10 km hard te lopen. Vol ongeloof
schud men het hoofd en denken..,, ja misschien wel hetzelfde als wat je
zelf nu denkt. H. L. was reeds terug en omgekleed en de omgeving aan
het verkennen. Tijdens het hardlopen komen we hem tegen en ik vraag
aan hem( stom, stom stom) om enkele ansicht kaarten te kopen voor het
thuisfi-ont.
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De meesten heb ik maar naar het Munnikenhof gestuurd want thuis mag
ik de playboy ook niet inkijken! Na de douche naar de bar om het
vochtgehalte op peil te brengen.
Blijkt er elke dag tussen 17.00 en 19 00 uur happy hour te zijn met 50%
korting. Als echte Hollanders weten Wij dit te waarderen en uit te buiten.
Na een half uur weten de barmensen al onze wensen. Na het avondeten
keren we er terug en krijgen we lachspiertraining van meneer Lievens. Als
we de bar binnengaan wil juist een oudere mevrouw op 'n kruk gaan
zitten maar ligt er "toevallig" een hand van H.L. Dat mens vliegt zowat
tegen het plafond. Al wat er zowat aanwezig is op Majorca is overigens
Duits en in onze periode 65+. Na een kleine 2 liter vochtaanvulling neemt
er een heer plaats aan de bar die wel wat wegheeft van Helmut Kohl
waarop H.L., zo vriendelijk als ie is, te roepen. "Hallo Helmut". Geen
reactie. "Hallo Franz, hallo Jozef, hallo Peter", nog immer geen reactie
waarop H.L. maar besluit om hem als Adolf aan te roepen!!!

17 februari.
Elke dag vertrekken we om 10.00 uur Ditmaal zijn we ietsje later op ons
verzoek omdat we die vent uit de Made moeten hebben zien schaatsen.
Fred Rompelberg is er ditmaal niet bij en rijden we onder leiding van 'n lid
van zijn bicycle-team. Na gisteren weet iedereen wat hij kan en wordt de
groep aangepast. We vertrekken nu met 14 pers. Ook H.L. fietst met ons
mee. Vanaf het begin zit er al een behoorlijk tempo in en H.H en ik
vrezen voor H.L. Het gaat nu echt veel sneller dan de dag ervoor Ook
staan er al enkele beklimmingen op de rol. Aan de voet van de hoogste
berg (540 mtr) houden we even pauze om er fris tegenaan te kunnen.
Iedereen overleeft het behoorlijk want de beoogde rit zou 100 km
bedragen maar unaniem wordt er besloten om er een extra lus van 30 km
aan vast te plakken. Elke avond is er overigens om half negen een meeting
waarop iedere groep zijn zegje mag doen wat ze gedaan hebben en op of
aanmerkingen mogen plaatsen. Ook hier steelt ene Lievens af en toe
compleet de hele show. Vraag hem maar eens naar zijn gitaar!!!
18 februari.
Vandaag is officieel de rustdag, maar bijna iedereen gaat een route rijden.
Zo ook wij. We vertrekken met 5 pers. en allen vergeten een kaart mee te
nemen. Zo komen we echter op enkele schitterende locaties terecht.

De schoonheidsspecialist. Je wordt er weer mens van

ANGELA OTJENS
H U I D V E R Z O R G I N G
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Wilhelminastraat 27
4 8 1 8 SB Breda
Telefoon

076-(5)213774

Na enkele beklimmingen blijken we ook over dezelfde weg terug te
moeten omdat de weg daar gewoonweg ophoudt. Om half zes zijn we na
een kleine 130 km weer op plaats van bestemming en missen ruim een uur
happy hour!
Onze huid begint langzaamaan op die van een tomaat te lijken want de
koperen staat van SS vroeg tot SS laat het hele spul op te warmen voor
de zomer.
19 februari
Vanmorgen zijn er voor het vertrek eerst foto's genomen. Uiteraard
moeten we apart op de foto met Fred Rompelberg. Vandaag belooft het
een van de mooiste ritten te worden. De Antraxt route gaat namelijk langs
de kust en is een opeenstapeling van beklimmingen en dalingen. Ook
Heidi van de Vijver, bekende Belgische wielrenster ooit 5e in de tour, rijdt
met ons mee. Ook Fred is terug van zijn ploegenvoorstelling in Barcelona.
Hij is met zijn 52 jaar de oudste profwielrenner van de wereld en had in de
week ervoor zijn proflicentie in Holland afgehaald. In de aanlooproute
wordt er rustig gereden. Na een kleine pauze (lekke band) geeft Fred ons
carte blanche om aan de eerste beklimming van 6 km te beginnen. Op ons
eigen tempo komen we allen boven en ben ik weer een hele ervaring
rijker. Bij de verzorging boven krijgen we een kleine toespraak en kunnen
we ieder op eigen tempo of vermogen de volgende 35 km af gaan leggen.
Ik probeer met de besten mee te rijden en dat lukt me wonder boven
wonder nog ook. Alleen die Belgische moeten we allemaal laten gaan.
Ook in de afdalingen en al zeg ik het zelf dat ik dat behoorlijk goed durf
moet ik echt alles uit de kast rijden om twee Oostenrijkers en 2 Duitsers
bij te houden. Op het afgesproken punt moeten we bijna 20 minuten
wachten eer de laatste arriveert Dit was echt een rit om nooit meer te
vergeten met echt fantastische vergezichten. H.H. kan zijn lol niet op en
gaat na afloop nog een klein duurloopje van 12 km doen. Ik kan helaas
'gelukkig' niet mee omdat ik nog enkele boodschapjes voor het thuisfront
moet doen. Ook H.L. is compleet gesloopt na deze rit (126km) en stort
na de gebruikelijke plichtplegingen als een blok op bed om een schier
onoverzichtelijk bos om te gaan zagen met een geluid wat ik niet onder
woorden kan brengen. H.H. en ik proberen om tussen al dat race en ronk
geluid ook in slaap te komen. Hij houdt echter vol dat hij niet snurkt!!!
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20 februari
Bij het ontbijt worden de lachspieren weer danig op de proef gesteld.
Iedereen incluis wijzelf moeten regelmatig wat overtollig gas kwijt. De
een kan dat wat beter maskeren dan de ander.
Wij zitten vlak naast het buffet als een oudere dame vlak naast H.L. 'even'
iets laat vliegen. Tegen de volgende dames, veronderstelt dat dit ook
Duitsers zijn, die langskomen wordt dan ook door H.L. met een
vriendelijk gezicht gevraagd of ze geen scheten willen laten. Prompt
antwoorden deze in onvervalst Nederlands "Nee,nee !!" Je had dat gezicht
moeten zien!!!
Henk is overigens niet voldoende hersteld en besluit om een echte rustdag
in te lassen. Dit ook omdat we op Zaterdag de hoogste berg van het
eiland willen gaan beklimmen en hij dan ook weer van de partij wil zijn.
Onze tocht voert naar de wielerbaan van Sineu en de tocht is vrij vlak te
noemen. In een goed strak tempo komen we na 148 km om kwart over 4
weer bij ons hotel aan. Na even wat gezwommen te hebben gaan we op
zoek naar H.L. H.H. en ik beginnen de kilometers nu zo langzamerhand
ook te voelen en vallen na het eten in slaap. H. Lievens laat dit voorval
niet zo maar aan zijn neus voorbij gaan en geeft daar enige ruchtbaarheid
aan!!! SS in de bar na heel veel aanvulling van het vochtgehalte een zelfde
situatie als SS bij het ontbijt, nu echter in aanvaring met een ober. Alle
obers hebben deze avond een raar hoedje op vanwege 'n carnavalesk
georganiseerde avond. De gehele avond word er door onze groep al
behoorlijk gelachen door de div. opmerkingen van Deen en gene. Op een
gegeven moment roept H.L. tegen een ober;"He jij met dat gek hoedje!",
komt die man naar hem toe zo wit als het overhemd dat hij aan heeft en
zegt: Jij passe op wat jij zegt hè!!". Blijkt die man met een Nederlandse
getrouwd te zijn en alle dolle opmerkingen dus verstaan te hebben! Omdat
we de volgende dag de zwaarste rit voor de boeg hebben slaan we tot
diep in de nacht extra koolhydraten in!!!
21 februari.
Toch nog redelijk fit vertrekken we vanmorgen met z'n twaalven naar de
hoogste berg van Majorca de Puig Major. Vond ik die beklimming eerder
deze week al een hele ervaring nu zou er een komen van maar liefst 17
km. naar een hoogte van 1068 meter. Onderweg haken er steeds meer af
uit angst of uit pure vermoeidheid. We beginnen met 7 aan de
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beklimming en halverwege besluit er nog een de pijp aan Maarten te
geven. Na iets meer dan een uur afzien hebben we het hoogste punt
bereikt en beginnen we aan een lange afdaling waarvan we bijna allemaal
kramp krijgen in onze handen van het veelvuldig remmen.
Meer dan een kwartier hoefden we onze benen niet in beweging te zetten
om met een vaart van tussen de 45 en 65 naar beneden te suizen. Lievens
kon zo makkelijk naar Traaie fietsen riep hij. Daarna stond er nog een
beklimming, de laatste, op het program. De Col de Soller. 570 meter
hoog. Die doen we effe, dachten wij. De haarspeldbochten bleven komen
maar allen waren ervan overtuigd dat hij er meer dan de beroemde 21 van
Alpe huez had. Gelukkig was het echt de laatste anders hadden we echt 6
racefietsen het ravijn in gedonderd! Ook deze dag hebben we als echte
leden van de wielervereniging afgesloten door ons met zachte drang te
laten verwijderen uit de bar opdat de zon aan de gang wilde. Even later
werden we dan ook opgehaald door een busje die ons naar het vliegtuig
bracht.
Slotconclusie:
Het hele fietsgebeuren is een aanrader voor iedereen. Ik mag gerust
stellen dat ieder van ons zeer goed aan zijn trekken is gekomen en anders
was er zeer zeker ruimte genoeg om het aan je eigen vermogen aan te
passen. Ons verblijf in het Taurus Park hotel was echt 4 sterren waard.
Zou je echter later in het seizoen gaan dan heb ik enkele bedenkingen
omtrent de drukte op de straten van Majorca. Nu was de drukte als op
zondagmorgen hier bij ons en had je dus aardig vrij baan. Alle
toeristenattrakties waren nog gesloten. Ook bij het vertrek vanuit de
fietskelder kan ik me een beetje wanorde voorstellen als dit oploopt naar
meer dan 200 vertrekkende fietsers in meer dan 20 verschillende groepen.
Misschien valt het allemaal wel mee maar dat horen we misschien wel van
Dim Jansen die in mei polshoogte gaat nemen. Na een totaal van 900
Majorcaanse kilometers ben ik zeer positief en ga alvast sparen voor de
volgende keer.
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KNWU-kalender Brabant Zuidwest.
19-4 Oud Gastel
26-4 Made
30-4 Oranjeronde Breda
30-4 Oosterhout
3-5 Waalwijk
17-5 Bavel
17-5 Roosendaal (Parklaanronde)
24-5 Stampersgat
31-5 Hank
1-6 Districtskamp. Breda-Effen
6-6 Bergen op Zoom - Meilust
7-6 Etten-Leur
14-6 Princenhage
20-6 Sprang-Capelle
21-6 Standdaarbuiten
22-6 Ossendrecht kermisronde
27-6 Roosendaal St.Josephwijk
28-6 Oudenbosch
Verklaring afkortingen:

E/N, Ju, Nw, Vr
EP, E/N, Ju, R+
E/N, Ju, C
Jgd.
E/N, Nw, C/V
E/N, Nw, Ju, C
E/N met C, Jgd. RDBR
E/N, Nw, Vr, C
E/N, Ju, Nw, C
E/N, C, V, R
E/N, Ju
E/N, Nw, C, R+
E/N,C
E/N, Nw, C/V
E/N, Ju, C.
E/N, C/V
C,R+
landelijk jeugdtoernooi

KI = Klassieker
E = Eliten ; EP = Eliten met contract
N = Neo's (tot 23 jaar)
E/N = combinatie E en N
Ju = Junioren ; Nw = Nieuwelingen
V r = Vrouwen
C = Cyclosportieven ; V=Veteranen
R = Recreatierenners ; R+ = R met BWF
Jgd = Jeugd ; RDBR= Rabo-dikkebandenrace

Wedstrijdkalender BWF 1998
19 april
30 april

Langeweg
Wouwse Plantage

3
10
17
21
23
24
31

Ronde v. Brabant (Liessel)
Princenhage
Waspik-Boven
Breda (de Burcht)

mei
mei
mei
mei
en
mei
mei

1 juni
7 juni
7 juni
13 juni
14 juni
20 en
21 juni

Omloop de Peel (Someren)
Breda (Blauwe Kei)
Terheijden
Omloop v.d. Maaskant (Oijen)
Etten-Leur (Centrum)
E.P.Z,-klassieker (Borssele)
Sprundel
Rogtoer (Weert)

woensdagavond interclub competitie
Met ingang van 1 april a s . starten we met een

Woensdagavond Interclub competitie
op ons wielerparkoers aan de Terheijdenseweg te Breda.
Het programma is als volgt.
Woensdag 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6, 24/6 en 8/7
18.30 uur nieuwelingen, nieuweling-dames, junior-dames
45 min. + 1 ronde.
19.30 uur neo- en elite amateurs
1.15 min + 1 ronde.
Woensdag 8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 1/7 en 15/7.
18.30 uur junioren, dames
1.00 uur + 1 ronde.
19,30 uur cyclosportieven, veteranen, recreanten
1.00 uur + 1 ronde.
Het inschrijfgeld bedraagt:
Nieuwelingen, Nwl. dames, Jun-dames, dames f 4,00 of f27,50 voor 8x.
Neo- en eliteamateurs, cyclo, vet., recr.
f 6,00 of f 45,00 voor 8x.
Iedere avond is er per categorie een prijzenschema:
Neo- en elite amateurs 1e
Cyclo., vet, recr.
1e
Nieuwelingen,
nwl-dames.jun-dames 1e
Junioren, dames
1e

f 25,~, 2e f 2 0 , - , 3e f 15,~, 4e f 10,-, 5e f 5 , f 2 5 , - , 2e f 2 0 , - , 3e f 15,-, 4e f 10,-, 5e f 5 , f 1 5 , - , 2e f 12,50, 3e f 10,-,4e f7,50, 5e f 5 , f 15,-, 2e f 12,50, 3e f 10,-, 4e f 7,50,5e f 5 , -
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Vacature
Wie wil het archief van de Wielervereniging van mij overnemen?
Ik stop met archief wegens tijdsgebrek.
Inlichtingen ; Te bevragen bij

J. de Ridder
Telefoon 076-5711453

