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Van de voorzitter
De komende maanden staan er weer
behoorlijk veel activiteiten op het
programma. Om te beginnen 21 juni
a s . de trimtriatlon; meer hierover
wordt elders in deze Klepper door de triatloncommissie uit de doeken
gedaan.
Vervolgens worden op zaterdag 4 juli a.s. de
clubkampioenschappen 1998 verreden op de bekende locatie tunneltje
Witte Weg. Let goed op: er is het één en ander gewijzigd!
Om te voorkomen dat er mensen na de rit-in-lijn afhaken is er op de
laatst gehouden algemene ledenvergadering besloten eerst de tijdrit te
rijden. Degenen die niet deelnemen aan de tijdrit mogen ook niet starten
in de rit-in-lijn!
Indeling geschiedt als verleden jaar volgens de categorieën van de
trimmerscompetitie:

INLEVEREN VOOR 1 AUGUSTUS

Categorie B

• start 12.30 uur met de tijdrit van 7 km.,
gevolgd door de rit-in-lijn over 40 km.

Categorie Dames

• start tijdrit 7 km na tijdrit B-categorie,
start rit-in-lijn over 20 km. 1 minuut na de
start rit-in-lijn van B-categorie.

Categorie A

• start 15.00 uur met de tijdrit van 7 km,
waarna rit-in-lijn over 40 km.

We hopen weer op een enerverende en spannende wedstrijd!
Als je niet meerijdt, kom dan toch om je bijdrage te leveren als
bochtencommissaris of voor andere hand- en spandiensten.
Tenslotte, om alvast in de sfeer te komen van ons zomerreces, op zondag
12 juli a.s. de familiefietstocht, waarover elders in ons cluborgaan de
toercommissie meer zal verklappen.

U ziet, weer is men er in geslaagd een programma voor elk wat wils in
elkaar te draaien, aan u de eer en het genoegen om deel te nemen en/of
toe te schouwen en aan te moedigen.
Rest mij nog eenieder veel fietsplezier en een prettige vakantie toe te
wensen!
Cees Klerk

Waarneming Secretariaat
In verband met de jaarlijkse zomerse opfris-/opwarmbeurt is Joost
Raeijmaekers afwezig van vrijdag 17 juli tot en met zondag 16 augustus.
Gedurende deze periode wordt het secretariaat waargenomen door :
Leon van Tetering
Zeggelaan 72
4844 SJ Terheijden
(076-) 5931176

Teteringen,

24 april 1998

Ik wil hierbij de Wielervereniging bedanken, voor de mooie fruitschaal
die Wieske en Ad mij brachten in het ziekenhuis.
Groetjes Ria de Ridder

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

Nieuwe Leden
Bredaseweg 20, Terheijden

Gerrie van Raak
Ruud Deckers

Terheijden
Terheijden

Opzeggingen
Arno Groffen

Oosterhout

Trimtriatlon
Op zondag 21 juni organiseert de Wielerverening voor de 16e maal de
trimtriatlon. Hieraan kan deelgenomen worden door individuelen en

trio's. Een trio bestaat uit een zwemmer, een fietser en een loper.
De inschrijving op de dag zelf is van 10.30 tot 12.30 uur.
De gezamenlijke zwemstart is om 13.00 uur, in het Markkanaal en
bedraagt 1000 meter.
Het fietsonderdeel gaat over 4 ronden totaal 38 km.
Een valhelm is verplicht.
Het loopparkoers is 10 km lang en is geheel verhard.
Voor deze dag willen wij op alle leden van de
Wielervereniging, die niet deelnemen, een beroep doen
om mee te helpen. Ook familieleden en kennissen zijn
hiervoor van harte welkom.
Aanmelding hiervoor bij:
Roel Eland Tel. 0162-686974
Tot 21 juni.
De commissie Triatlon.

Uitslag Zomercompetitie 19-4-98
A-categorie Sprint 300 mtr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leen van Tetering
Emile Rasenberg
Joop van Kempen
Bram Martens
Cees Klerk
Gerrit de Jong

28.06
28.45
28.59
28.72
28.79
29.37

7.
8.
9.
10.
11.

Kees Jacobs
Jan van Tetering
Ger de Peyper
Frank van Tetering
Frans Leyten

29.52
29.99
30.61
31.91
34.33

6.
7.
8.
9.
10.

Corné Sprangers
Din van Meel
Peter Diepstraten
Henk Lievens
Dick van der Kolk

31.48
31.69
32,83
33.65
34.57

B-categorie Sprint 300 mtr
1.
2.
3.
4.
5.

Henk Boon
Peter Kloosterman
Henk van Gils
Fer Rompa
Co Driessen

28.25
30.30
30.62
31.10
31.43

Trimmerscompetitie 10 mei 1998
Omdat het 10 mei moederdag was
en ik dus toch in Terheijden moest
zijn, nam ik die dag, voor het eerst
in mijn wielerleven, deel aan een
rit om de trimmerscompetitie. Niet
zo heel ruim op tijd kwam ik aan
bij het tunneltje, een gevolg van
het missen van een afslag door mijn liefhebbende echtgenote, zodat ik
bijna aan wedstrijden op de wielerbaan in Sloten kon deelnemen. Mijn
aanwezigheid was wellicht voor velen een verrassing (of een bedreiging),
echter met een zelfde trainingsachterstand en overgewicht als Jann Ulrich
viel van mij niet veel te verwachten. Maar ja, als je zoals ik, eenmaal een
(twijfelachtige) reputatie hebt opgebouwd, schijn je die nu eenmaal lastig
kwijt te raken. Door werk en privé-omstandigheden was ik dit voorjaar
nog niet in staat geweest veel kilometers op de teller te toveren en moet
ik noodgedwongen mijn doelen wat bijstellen. Mijn trainingsopbouw is
een beetje afgestemd op een zware mountainbike wedstrijd in
Zwitserland waaraan ik ga deelnemen. Daarin zitten 3000 hoogtemeters
over een traject van 75 km. De start vindt bijvoorbeeld plaats op 750
meter hoogte en daarna is het binnen 15 km klimmen naar 2240 meter
boven N.A.P.! Voor diegenen die wat moeite hebben met het inschatten
van de ernst van de situatie; dat betekent elke kilometer een voetbalveld
stijging.
De competitie-rit dan: het meest opvallende vond ik de grote opkomst,
menig georganiseerde bond zou hierop jaloers zijn. De omstandigheden
waren hier dan ook naar; het zonnetje scheen en het was
(schoon)moederdag... Veel oude bekenden en nog meer, voor mij,
onbekende gezichten. Het werd een levendige wedstrijd waarin veel
ontsnappingspogingen ook weer even vaak teniet werden gedaan. Of dit
nu kwam door de aan- of afwezigheid van de wind was mij niet helemaal
duidelijk, voor mijzelf gold in ieder geval het eerste.
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Opvallend was het rijden van Cees Daamen die duidelijk zijn zinnen had
gezet op deze "Grand-Prix fête des mères" (Grote Prijs moederdag). Hij
was zo'n beetje bij alle ontsnappingen betrokken, maar zag zijn pogingen
steeds stranden. Ikzelf hield mij na mijn benen een keer te hebben getest
erg rustig, voor een enkeling aanleiding om af en toe een opmerking te
plaatsen met betrekking tot de eindsprint. Ik had voor mijzelf reeds
uitgemaakt me daar niet mee te bemoeien, ten eerste vanwege het feit dat
ik wellicht toch slechts een keer aan de competitie zou deelnemen en ten
tweede vanwege mijn onvermogen om me daadwerkelijk met het
strijdgewoel bezig te houden. Dat hoefden zij echter op dat moment nog
niet te weten.... Bij het uitkomen van de bocht naar de finish heb ik dan
ook de ketting op het buitenblad gelegd, het achterste buitenblaadje
welteverstaan en ben zo hard mogelijk richting eindstreep gereden, de
"sprinters" in een zetel uit de wind houdend. Wie tenslotte over de
langste adem bleek te beschikken heb ik niet meer meegekregen, maar
kunt u ongetwijfeld elders in dit blad lezen.
Sportieve groeten uit Venray,
Corné Rombouts

Uitslag Zomercompetitie 10-5-98
A-categorie Rit in lijn
I,
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cees Klerk
Cees Daamen
Jan van Tetering
Leon van Tetering
Geert van Tetering
Cees Jacobs
Joop van Kempen
Henk Hamers
Emile Rasenberg

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Roger Nooten
Frank van Tetering
Bram Martens
Gerrit de Jong
Corné Rombouts
Hans Rasenberg
Ger de Peyper
Frans Leyten
Jack Sins

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jan Driessen
Jaap van Helmond
Wim v.d. Linden
Henk Lievens
Henk Boon
Henk van Gils
Jan Stroop
Dick v.d. Kolk

B-categorie Rit in lijn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Theeuw Lodewikus
Peter Kloosterman
Din van Meel
Robert van den Berg
Fer Rompa
Peter Diepstraten
Corné Sprangers
Co Driessen

10 mei - Rit in lijn B-categorie
Men neme een zonnige dag, weinig wind en organiseert een rit in lijn.
Resultaat: Veel renners aan het vertrek,
Zelfs op moederdag
lieten 16 trouwe huisvaders moeder en
kroost
alleen,
voor dit spektakelstuk. Omdat het weer
niet zorgde voor
een harde koers, moest dit van de
renners
komen.
Gelukkig waren enkelen bereid zich
flink in te spannen.
Vanaf het begin werd er hard doorgetrokken. Door het gebrek aan wind,
kon alles steeds weer bij elkaar komen. Steeds zag je dezelfde gezichten
aan kop. Uitvallen van Theeuw, Din, Corné, Jan, Peter, Henk, steeds
kwam de rest terug. Toch begon het zwaarder te wegen en 2 ronden voor
het einde was er ineens een groepje we. Maar helaas ook dit werd weer
rechtgetrokken.
Opeens de bel. Te vroeg werd er geroepen. Voor sommigen was het de
verlossing. Dan opeens een demarrage van Theeuw Lodewikus. Hij
krijgt de ruimte. Er wordt niet echt gejaagd. Dan sluipt een verrassend
rijdende Jaap van Helmond weg. De plakkers zien hun plaats in gevaar
komen en laten hun neus van voren zien. Jaap redt het niet. De streep
komt dichterbij en ik zit achter in het peloton. Din van Meel gaat van
achter naar voren en dankbaar ga ik met hem mee. Driehonderd meter
voor de streep zitten we voorin. Ik ga gelijk aan. Theeuw zit nog steeds
weg. Het gat wordt steeds kleiner. Op de streep houdt Theeuw nog 5
meter over. Een terechte winnaar.
Als het peloton afgesprint is komen er toch nog enkele gelosten over d(
streep. Het was voor sommigen dus toch zwaar. De jury heeft eer
moeilijke taak, maar krijgt het weer prima voor elkaar.
Na afloop rijden de huisvaders tevreden naar huis om moeder te
verwennen.
Peter Kloosterman

10

11

Uitslag Zomercompetitie 31-5-98
A-categorie Tijdrit 18,5 km

1. Jan van Tetering
2. Cees Klerk
3. Gerrit de Jong
4. Leon van Tetering
5. Frank van Tetering
6. Emile Rasenberg
7. Ger de Peyper
8. Geert van Tetering
9. Hans Rasenberg
10. Bram Martens

Tussentijd

Eindtijd

13.40,99
13.56.03
13.57.76
14.16.70
14.44.16
14.41.63
14.46.00
15.00.64
15.15.86
15.50.08

27.39.31
28.03.20
28.16.83
29.02.69
29.28.28
29.46.56
29.47.20
30.24.49
30.50.16
31.45.73

Tussentijd

Eindtijd

14.35,59
14,32.82
14.42.54
14.51.81
15.14.91
15.06.11
15.02.75
15.11.77
15.48.89

29.14.75
29,21.72
29.23,07
29,35,30
30,23.55
30,24,09
30.27.25
30,28.24
31.47.20

B-categorie Tijdrit 18,5 km

1. Din van Meel
2. Corné Sprangers
3. Peter Kloosterman
4. Theeuw Lodewikus
5. Peter Diepstraten
6. Henk Boon
7. Fer Rompa
8. Dick v.d. Kolk
9. Henk van Gils

Fietsmaten onder elkaar
Op 3 mei 1998 werd onder acceptabele fietsomstandigheden een toerrit
van 80 km gereden. Om 9.00 uur stonden bij het voormalige postkantoor
een twintigtal fietsers gereed. Zoals vaak, een schitterende tocht. Ditmaal
bevond het keerpunt zich in Heusden. Na Raamsdonksveer sloegen we de
"Peerenboom" in. Deze veranderde in "Peerenboomsesteeg" en
uiteindelijk reden we via "Drongelen" richting "Heusden". We gingen
terug richting Raamsdonksveer via de "Zomerdijk". Deze bevindt zich
tussen de "Bergsche Maas" en het "oude Maasje". Kijk het kaartje er nog
maar eens op na. Het gaat dit jaar fantastisch met deze toertochten. Het
strakke vooraf bekende tempo van 30 km per uur stimuleert blijkbaar
velen om ook op zondag de wekker vroeg te zetten. Ik vind het zelf een
genot op deze wijze te toeren. Het fietsen in een peloton waarin het
steeds dringen is geblazen, heft mijn voorkeur zeker niet meer. Ik
prefereer de toergroep. Op kop rijden zou mogelijk zijn, maar onze vaste
kopmannen weten van geen wijken. Lekker meeharken voorin op een
derde of een vierde stek is nog steeds zeer aangenaam. Je hebt dan geen
last van tempoversnellingen die het harmonica-effect daar achter vaak
vereisen en je doorgaans bij veel wind snel opbreken. Eraf waaieren is er
zo niet bij.
Fantastisch, toercommissie!!
Tevens heb ik samen de afgelopen periode samen met Gerry en tachtig
andere fietsfanaten waaronder veel Belgen, Duitsers en Oostenrijkers een
fietstrainingsweek op een zonnig Mallorca doorgebracht. Het is mij thans
duidelijk dat, hoewel hardnekkig wordt gesproken van "recreatie", de
deelnemers op het zonnige Spaanse eiland moesten zwoegen, ploeteren,
lijden kortom afzien. Ikzelf heb die week ca. 550 km gefietst, waaronder
100 klimkilometers met verzet 39/26!! Ik heb er fluitend gefietst en ben
in elk geval soepel teruggekeerd. Wellicht kunnen we binnen enkele
jaren vanuit onze vereniging een dergelijk evenement organiseren voor
belangstellenden. Wij zijn dan weer present!!
Met sportieve groet.
Dim Jansen
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Tussenstand "Toercompetitie" p e r 21 mei 1998
15-3

22-3

5-4

3-5

17-5

21-5

totaal

Ad Brenters

-

-

-

-

90

-

90

Cees Damen

-

-

60

-

-

-

60

Ruud Dekkers

-

-

-

-

90

100

190

Jan Driessen

40

-

60

-

-

-

100

Ger V. Duuren

40

50

60

80

-

-

230

Frans Everts

-

-

-

80

90

-

170

Martin Fens

40

50

60

80

-

-

230

Rob Geerards

-

50

60

-

-

-

110

Henk v. Gils

40

50

60

80

90

100

420

Jaap V. Helmond

40

50

-

80

-

-

170

Miriam v. Helmond

40

50

-

80

90

100

360

Sjel V. Helmond

40

50

-

80

90

100

360

Kees Jacobs

40

50

60

80

90

100

420

Dim Jansen

40

50

60

80

90

-

320

Joop van Kempen

-

50

60

80

90

100

380

Cees Klerk

-

50

-

-

-

-

50

Peter Kloosterman

-

50

-

-

-

-

50

-

Wim v.d. Linden

-

-

-

90

-

90

Bram Martens

40

50

60

80

90

100

420

Roger Nooten

-

50

-

80

-

-

130

40

50

60

80

90

100

420

Piet V. Oosterhout

-

50

-

-

-

-

50

Ad de Peijper

-

-

60

-

-

-

60

Joost Raeijmaekers

-

50

-

-

90

-

140

Emile Rasenberg

-

50

60

80

-

-

190

Hans Rasenberg

-

-

60

80

-

-

140

Din de Ridder

-

-

60

-

-

-

60

John de Ridder

40

-

60

-

-

-

100

Leny Rockx

40

-

60

80

90

100

370

Fer Rompa

40

50

60

80

90

100

420

Ingrid Rompa

40

-

60

-

90

100

290

Wim Schuurmans

40

-

-

-

-

-

40

Corné Sprangers

40

-

-

80

-

-

120

Jan Stroop

40

50

-

80

90

100

360

-

-

-

-

-

100

100

Ad Nuiten

Jan van Tetering

40
40
Willy Thijssen
N.B. De toertocht van 70 kilometer op 13-04 is i.v.m. de barre weersomstandigheden komen te vervallen.

Een nare ervaring (1)
De directe aanleiding tot het schrijven van dit stukje is een valpartij waarvan ik
op een zaterdagmiddag in de maand april getuige ben geweest. Op de bewuste
zaterdagmiddag had ik me samen met onze voorzitter Cees Klerk, aangesloten bij
onze vrienden van "de Pedaalridders". Een mooi "rondje Slngerdreef' lag in het
verschiet. Maar hoe anders liep het af! Tussen Molenschot en Gilze, achter het
vliegveld Gilze-Rijen, kwam iemand die onderweg had aangepikt zwaar ten val.
Volgens Cees Akkermans, die op voortreffelijke wijze eerste hulp verleende, was
het Jan van Bragt, voor mij een onbekende. Meteen bleek dat het heel serieus
was. De man was met zijn hoofd op de keien gevallen, bloedde hevig uit zijn
neus, piepte en rochelde en was geruime tijd buiten bewustzijn. Een auto die
om en ging in het dichtstbijzijnde
kwam aangereden, draaide snel
ruim 10 minuten die het duurde
huis de ambulance bellen. In de
arriveerde, bleek dat de valhelm
voordat
de
ambulance
gedragen aan een kant was
die de man had
helemaal weggeslagen,
verbrijzeld
en
op dat moment heel erg goed dat
We realiseerden ons
het dragen van de helm de man zeer ernstig letsel had bespaard. (Later bleek dat
hij toch nog een scheurtje in zijn schedel had!). Misschien had de helm hem het
leven wel gered! Al met al is dit voor mij een zeer nare en vervelende ervaring
geweest.

Toch blijkt dat een groot aantal onder u (het verbaast mij dat het vaak de "
mannen met koerservaring" zijn!) het met de verantwoordelijkheid en veiligheid
niet zo nauw neemt! Uiteraard, ik ken ook het motto van onze vereniging,
"vrijheid, blijheid!". Toch vind ik dat de vrijheden in dezen best beperkt zouden
mogen worden. Verantwoordelijkheid t a v . jezelf, je partner en/of je gezin,
verdere familie en de leden van onze vereniging betekent naar mijn idee dat je
moet kiezen voor de grootst mogelijke veiligheid en moet proberen om jezelf zo
goed mogelijk te beschermen. Draag dus een valhelm,
altijd!!!

Ik besef heel goed dat een aantal onder u mij zal
beschouwen als een bemoeial, een zeikerd of een
watje,
Dat interesseert mij bar weinig. Ik ben gaarne bereid
om
met iedereen in de slag te gaan over dit onderwerp,
Als
het aan mij zou liggen dan wordt het dragen van een
valhelm verplicht bij alle evenementen die door Wielervereniging Terheijden
worden georganiseerd of waar een groot aantal van onze leden traditiegetrouw
aan deelneemt, dus ook de toertochten, de zaterdagavondtrainingen (wel eer
voorrijdwagen voor de veiligheid, maar geen valhelm???) en de trainingen op
dinsdagavond. Om daar zonder helm te rijden, is echt niet meer verantwoord. Er
draag je je helm niet, dan word je automatisch uitgesloten van deelname.
Op persoonlijke titel: Kees Jacobs

Het was voor mij in ieder geval reden genoeg om tijdens de laatste
bestuursvergadering (11 mei ijl.) "het dragen van een valhelm" bij de rondvraag
als discussiepunt op te voeren. Mijn voorstel was om het dragen van een valhelm
tijdens evenementen die door de vereniging worden georganiseerd te verplichten.
Na uitvoerig beraad en een langdurige discussie kon het bestuur nog niet tot een
gezamenlijk standpunt komen. Tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering
zal dit punt zeker op de agenda staan. U zult dan worden verzocht om uw mening
ook te kennen te geven.
Aangezien het nog enige tijd duurt voordat de vergadering plaatsvindt, lijkt het
mij zeer zinnig om u allen op te roepen en dringende te verzoeken om tijdens het
fietsen uw valhelm te dragen. Ik beschouw iedereen binnen de vereniging als
mensen die weten wat verantwoordelijkheid en veiligheid betekent.

J.

HOOGVELDT

B.V.

Loodgieters en
Centrale Verwarmingsbedrijf
Sanitair - dakbedekking
Raadhuisstr. 40 - 4844 AE Terheyden - Tel. 076 - 5931255
Fax 076-5934189
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Triatleten W.V. Terheijden presteren goed

Tijdrit 25 april 1998

Op 21 mei werd in Made voor de 12e keer een trio-traitlon
georganiseerd. Hierbij is het de bedoeling dat ieder lid van het team 500
meter zwemt, 18 km fietst en 4 km hardloopt, waarna hij het stokje
1. Jan van Tetering
2. Frank van Tetering
3. Ger van Duuren
4. Ad Brenters
5. Hans Rasenberg

le ronde

2e ronde

3e ronde

9.00.85
9.26.55
9.46.76
9.54.74
9.40.36

18.11.88
18.36.77
19.23.70
19.46.84
19.45.59

27.15.43
27.44.92
29.06.72
29.37.14
30.15.12

doorgeeft aan de volgende.
Ger de Peijper, Henk Hamers en Peter Kloosterman deden in de
clubkleuren van de wielervereniging mee, Ger mocht als eerste starten.
Na 55.03 tikte hij Henk Hamers alweer aan, die hier duidelijk nog niet op
voorbereid was. Het was inmiddels gaan miezeren. Bij het fietsen was het
opletten. Toch voltooide Henk zijn deel in 57.59. Toen mocht ik
beginnen. Het zwemmen was lang en nat. Gelukkig had ik veel bijval van
het publiek. Na 500 mtr. zwemmen snel op de fiets. Het was inderdaad
glad en het was gaan waaien. Gelukkig ging het goed en reed ik niet lek.
Daarna snel van de fiets af en meteen doorlopen. Het was mijn eerste
wedstrijd na een lange blessureperiode. Onderweg kwam Ger me nog
steun geven. Ik finishte in 2.54.07.
Bij de prijsuitreiking bleken we het 2e veteranenteam te zijn. Overall
waren we 15e.
Jaap van Helmond presteerde prima en werd met zijn team 8e.
Izar van Gool had pech dat het laatste teamlid 10 minuten door een lekke
band verloor. Zijn team werd 18e.
Gerrit de Jong had nog meer tegenslag, want hun laatste teamlid finishte
door een lekke band niet en ze werden hierdoor niet geklasseerd.
Al met al toch een leuke dag waar een ieder zich lekker kan uitleven.
Peter Kloosterman

19

WIJ FELICITEREN
Jessie
2-7
3-7
11-7
16-7
18-7
19-7
22-7
27-7
28-7
31-7

Leon van Tetering
Gied van Dorst
Adrie Kuylen
Pim de Ridder
Henk van Gils
Ger van Lit
Ria de Ridder
Piet van Dongen
Christ Slabbers
Miel Janssens

Rob
Lizanne

3-8
4-8
6-8
7-8
15-8
19-8
21 -8
22-8
27-8

Cees Akkermans
Eric van der Wiel
Willem van der Westen
Piet van Oosterhout
Sofie Hamers
Rocky van Zundert
Robert van den Berg
Jan van Helmond
Leny Rockx

en

zusje

Johanna

Veringmeier

Klein

Hulsdonk

Hessels

4844

RV

van

3

Terheijden

( 0 7 6 ) 593 34 5 9

Rick

Met heel veel vreugde en trots, geven wij kennis
van de geboorte van onze dochter

Heather May
23 mei 1998
48 cm lang, bijna 7 pond en kerngezond

Joost en Jean Engelen
Borselestraat
5043AP
Tel.

19
Tilburg

(013)5701778

Jean en Heather rusten van 12.00 tot 15.00 uur
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ZONDAG 21 JUNI
organiseert W.V.Terheijden de

16e
TRIMTRIATHLON
TERHEIJDEN
1 km zwemmen
38 km fietsen
10 km lopen
rondom de Teraalsterbrug te Den Hout

ook als estafette
START 13.00 UUR
Inschrijven:

- bij voorinschrijving (zie folder)
- op de wedstrijddag tussen 10.30 en 12.30 uur
in café 't Kopske, Ruiterspoor 49 te Den Hout

Meer informatie: 076 - 5933404
076 - 5932761

Koppeltijdrit d.d. 23-5-98

IN DE WIND

Jan van Tetering
Frank van Tetering

35.16.07

Din van Meel
Ger de Peyper
Bram Martens

35.45.51

Een goede
prestatie verdient
een bloemetje,
nietwaar?
Bloemenboetiek

-

Verse snijbloemen
Bloemstukjes
Plantenbakjes
Kamerplanten
Rouw- en Bruidswerk
Kunst bloemen en planten
GRATIS Ringzegels

- Lid Teleflora

Is het er toch van gekomen. Als redactielid kan je al redelijk uit de
wind zitten en net nu ik in februari besloten had voorlopig ook even
niet meer letterlijk in de wind te komen ben ik dus aan de beurt. Niet
dat ik daarmee problemen heb, want als de omstandigheden er naar zijn
en ik me lekker voel of het tempo het toelaat zal ik de wind letterlijk
dan wel figuurlijk echt niet schuwen. Ik ken mijn plaats binnen de wielervereniging en binnen het peloton, althans dat denk en hoop ik.
Dit jaar heb ik eigenlijk nog niet letterlijk in de wind gezeten behoudens enkele (solo)ritjes begin dit jaar, dus van dat soort wind weet ik
niet zoveel actueels te vertellen. Bij de meeste activiteiten ben ik er
wel, maar dan zonder racefiets. Daar heb ik voorlopig mijn redenen
voor, maar hopelijk zullen die snel niet meer geldig zijn.
De meeste leden zullen mij wel een beetje kennen maar voorzover dit
niet het geval is even een chronologische weergave van mijn
"wapenfeiten" bij de wielervereniging. Ik ben in 1987 lid geworden en
dat zeker niet zozeer om een wielercarrière op te gaan bouwen. Wel uit
affiniteit met de wielersport die ik al van jongsaf aan, meestentijds via
de tv, volgde. In 1977 tijdens een solo vakantierondrit met de motor
deed ik de laatste 2 weken de Tour de France aan en vanaf dat moment
was ik voorgoed verkocht. Niet zo gek als je van erg dichtbij er getuige van mag zijn dat de meest karaktervolle renner, die Nederland voorzover ik weet de laatste decennia ooit heeft gehad, daar zijn hoogtijdagen op rondegebied dan wel te verstaan, beleeft (achteraf had hij de
tour moeten winnen als het spel eerljk was gespeeld). Later zal blijken
dat Hennie Kuiper op o.a. zijn karakter ook nog andere koersen, denk
aan Lombardije, Milaan-San Remo en vooral een historische, modderige met waterkuilen geplaveide Parijs-Roubaix wint.
Maar goed, met alleen passieve sport kom je er niet. Ik heb tot mijn
12e jaar gevoetbald en toen pas weer vanaf mijn 31e jaar ben ik opnieuw begonnen te gaan bewegen (met sportschoenen aan dan wel te
verstaan). Tot die tijd was het leven te interessant om ook maar aan
actieve sport te denken en als je eenmaal in het circuit van uitgaan.
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drinken en roken zit dan is die overstap soms moeilijk te maken. Toch
begon ik in 1986 met wat lopen en al snel bleek dat me lekker af te
gaan. De kilo's was ik al kwijt voordat ik ooit begon met sporten en na
een goed jaar kreeg ik aandacht voor de Terheijdense trimtriathlon
(destijds echt een mega-evenement hoewel dat woord geloof ik toen
nog niet werd gebruikt).
Wat doe je als je wel een zwembroek en loopschoenen bezit maar geen
fiets en je kent toevallig via je zwager ook nog Jan van Tetering.
Eigenlijk niets, want Jan bood me zelf al zijn crossfiets aan en vanaf
maart/april tot aan juli heb ik deze mogen gebruiken om die 4 rondjes
bos maar eens te leren kennen. Tevens kreeg ik nog wat Terheijdenkleding en een paar schoenen mee dus niets belette mij om nu dan eindelijk zelf eens de wielersport op een andere manier te gaan beoefenen.
Eindresultaat was mijn 1e triathlon in 1987 en trots dat ik was en ook
wel dankbaar. Daarom me maar als lid opgegeven bij de secretaris (Jan
dus) om van dichterbij de wielervereniging te leren kennen en dan niet
alleen op sociaal maar ook op sportief gebied. Dus niet alleen zoals
soms voorheen in de bar op zaterdagavond bij Henk en Riet tussen de
in wielerkleren drinkende en zwetende mannen. Nee de fiets werd bij
Jan weer ingeleverd omdat het crossseizoen inmiddels was begonnen
en ik een keurige Koga van John en Ria de Ridder kon overnemen.
Deze fiets heb ik nog steeds en met minimaal onderhoud funktioneert
dit karretje nog steeds prima, meestentijds beter als de coureur die er
op zit.
Vanaf mijn eerste lidmaatschapsjaren was ik aanwezig bij vrijwel alle
meest sociale en gezellige en dus niet op de fiets te houden aktiviteiten
en verder fietste ik wel eens met de groep mee, maar toch ook wel
vaak alleen. Dit omdat ik mijns inziens tekort schoot bij de echte mannen hoewel die me altijd goed uit de wind hielden en van tijd tot tijd
een zetje gaven. Daarnaast had het lopen die jaren mijn grootste passie
en met naar omstandigheden redelijk succes ging ik de nodige 15 km
en halve marathons doen. Ook werd ik in 1988 lid van TVB omdat de
triathlon me bleef aanspreken. Na 4 jaar lidmaatschap waarin ik de
borstcrawl nog steeds niet onder de knie had gekregen en derhalve
maar met de zgn. Stef van Zundertschoolslag mijn wedstrijden moest
doen hield ik dit verder voor gezien. In die jaren heb ik wel aan enkele
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BOOMKWEKERS
HOUDEN
HET GROEN
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TERHEIJDEN
TEL. 076 - 5931648
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De schoonheidsspecialist. Je wordt er weer mens van
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Wilhelminastraat 27
4818 SB Breda
Telefoon 076-(5)213774

leuke kwarttriathlons in de regio mee kunnen doen. De binding op
fietsgebied werd steeds groter en na enkele jaren begon ik ook maar
met de trimmerscompetitie mee te doen. Dat was nog de tijd als je niet
veel trainde en geen talent had dan reed je vanaf de eerste of 2e bocht
in de ritten in lijn verder een individuele tijdrit. Gelukkig is hier de
laatste jaren bij de B-rijders wat verandering in gekomen doordat er nu
meer gelijkwaardigen starten.
Wat me ook wel aansprak waren de klassiekers/toertochten zoals Ronde van Vlaanderen, maar dan wel als begeleider/chauffeur omdat ik altijd dacht dat zoiets alleen voor de hele sterken was die er veel voor
trainden. Daar hoorde ik dus niet bij maar als chauffeur heb ik ook een
aantal jaren hiervan genoten. Tot bij een praatje ergens aan de bar
Ronnie van Tetering een voorstel had om met zgn. B-rijders eens te
gaan trainen voor Luik-B-Luik. Dat zou dan een toertocht moeten
worden waar altijd het tempo op de minste zou worden afgestemd. Dit
leek me best een goed idee en in 1991 maakte ik mijn debuut in L-B-L.
Achteraf viel het ontzettend mee en heb ik die dag vrijwel geen centje
pijn gehad. Een week later dacht ik als chauffeur weer mee te kunnen
maar hier rustte een verbod op van Ronnie. Hij had geregeld dat ik ook
maar aan de tocht der Flandriens vanuit Kruishoutem mee moest doen.
Achteraf een wijze beslissing want dit is voor mij nog steeds één van de
mooiste toertochten die ik gereden heb. Nu had ik de smaak te pakken
en de daarop volgende jaren heb ik vele bekende trainingstoertochten
en de meeste bekende klassiekers kunnen rijden zoals ´t Volk, GentWevelgem, Amstel Gold Race, Elfstedentocht en natuurlijk Milaan-San
Remo. Vooral die laatste klassieker was erg mooi en ik had die
dag/dat weekend een paar goede dagen die 100% benut zijn. De laatste
jaren is het toeren in klassiekers door verzadiging of welke reden dan
ook binnen de club sterk afgenomen. Toch is het dit jaar met een nieuwe opzet best weer in trek en ik kan me voorstellen dat dichterbij en
van huis uit toeren toch wel blijft aanslaan en er in de toekomst best
nog wel mensen weer zin krijgen in een mooie klassieker.
Tot zover het actieve fietsgedeelte want het wordt zo toch wel een erg
lang verhaal. Mijn drijfveer bij de wielervereniging is naast het al eerder
genoemde gezelligheidsaspect gewoon het deelnemen op je eigen niveau ongeacht wat de prestatie is en hoe die wordt beoordeeld.
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Hiervoor heeft onze club veel activiteiten en aan de meeste heb ik altijd met erg veel plezier deelgenomen. Ook de feestavonden en het
deelnemen aan en helpen bij andere noodzakelijke organisatorische activiteiten zijn niet alleen nuttig maar ook best gezellig. Alleen is het
jammer dat er m veel activiteiten (zowel de sportieve als de sociale
evenementen) behoorlijke teruggang is te bespeuren en waar dat aan
ligt weet ik nog steeds niet goed. Je kunt een hoop redenen aanvoeren
zoals oude mannen club, verzadiging, veranderde maatschappij, egoïsme, enz. maar dat vind ik soms toch te gemakkelijk. Wellicht dat dit
beeld toch weer kan en gaat veranderen. Laten we het hopen want ik
betrap me er zelf ook regelmatig op dat de ambitie op bepaalde gebieden het wel eens laat afweten. Aan de andere kant moet je er ook voor
waken om een vereniging kost wat kost op een bepaald niveau te houden alleen om het feit dat het altijd zo is geweest. Verdere gedachtenuitingen hierover op papier zetten voert nu te ver, maar er komen nog
voldoende gelegenheden om hier eens met elkaar over van gedachten
te wisselen.
Afsluitend hoop ik in de nabije toekomst weer actiever op de fiets te
worden en ook mijn bijdrage op ander gebied te willen en kunnen leveren. Nu moet ik iemand zoeken die eens nodig in de wind moet worden
gezet. Tevens kunnen we dan als Klepperredactie een foutje herstellen.
Sinds bijna een jaar is Wim van der Linden uit Breda lid en daarvan
heeft de Klepper vergeten melding te maken. Bij deze maken we dit
hiermee goed zodat Wim de volgende keer mag vertellen hoe het voelt
om bij onze wielervereniging In de Wind te zitten.
Nico de Laat

Installatietechniek bv
werktuigkundige installaties
Adellaan 9, 4921 BM Made Telefoon: 0162 - 68 24 53
Postbus 194, 4920AD Made
Fax:
0162-686891

Een nare ervaring (2)
Een flinke tegenvaller was het! Dinsdagavond 19 mei jl. Ik had me
opgemaakt voor een snel "rondje Slingerdreef" met de A-mannen. De
week daarvoor waren er wat gevaarlijke capriolen uitgehaald, waarbij de
veiligheid niet voldoende in acht werd genomen. Gelukkig hadden we
afgesproken om op het bewuste punt (het vernieuwde viaduct met
stoepranden bij Gilze) om het wat rustiger aan te doen. Chapeau!
En toch een tegenvaller? Ja! Halverwege de Slingerdreef zakte ik af naar
achter, liet ik een gaatje vallen en probeerde dat dicht te rijden. Plotseling
reed ik over een steen of een tak en onmiddellijk had ik twee lekke
banden, een gebroken spaak en een grote slag in mijn achterwiel. Grote
pech. Maar ja, lekke banden, kapotte spaken en slagen in het wiel horen
nu eenmaal bij het wielrennen. Ik gilde naar voor dat ik lek stond, stapte
af en tot mijn verbazing was er NIEMAND, maar dan ook helemaal
NIEMAND die omkeek of omdraaide om even te kijken wat er aan de
hand was en om eventueel assistentie te verlenen. Ik voelde me knap
lullig, in de steek gelaten en dacht: "Barst maar!".
Tot overmaat van ramp had ik maar één reservebandje bij me. Gelukkig
doemden al snel de "B-mannen" op. Fer Rompa, in het dagelijks leven
mijn zeer gewaardeerde collega op het Dongemond college, bleek ook nu
zeer collegiaal. Hij gaf mij zijn reservebandje en ik beloofde hem zo snel
mogelijk een nieuwe te geven en zei dat hij gerust door kon fietsen.
Nadat ik de bandjes erop had gelegd, de achterrem had gedemonteerd
omdat er een gigantische slag in mijn wiel zat, peddelde ik met een
vaartje van 30 per uur naar Oosterhout. Toen ik zo in mijn uppie
rondreed, voelde ik me aardig klote. "Hoezo, samen uit, samen thuis?
Niks daarvan! Niet omkijken en doorkassen!". Naar mijn idee heren kan
dit toch niet de bedoeling zijn van een gezamenlijke training. Misschien
dat we toch eens vaker een blik naar achter moeten werpen en kijken of
en waarom we iemand missen.
Toen ik bijna thuis was, vroeg ik me af wat er zou zijn gebeurd als ik ten
val was gekomen
Kees Jacobs
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Het k l e i n e grut (tot 7 Jaar)
Acht stuks renners(sters) openen onze BWF-dag, prachtig weer en aan
alle veiligheidsvoorschriften is voldaan Niets staat een mooie wielerdag
in de weg.
Ralph van Dorst is de eerste die deze dag zegeviert, hij legt de twee

ronden vlotjes af zonder moeite, zo lijkt het
Bram de Weert en Joep Sweerts strijden om de 2e plek Joep is nog in
staat Bram los te rijden en stelt zijn 2e plaats veilig
Thomas Polak heeft mankementen aan zijn fiets, maar wordt gelukkig
snel gerepareerd. Hij is zo blij als een klein kind, en fietst rap verder, zo
rap zelfs dat hij Bram nog voorbij rijdt. Thomas 3e Bram net naast het
podium 4e.
Sander Wolschot stopt zelfs om te informeren wat er met d'n dieje
(Thomas) aan de hand was, Ondanks deze pit(report) stop wordt hij
toch 5e.
Mats Sweerts en Laura van Dorst strijden ieder hun eigen strijd 40 meter
achter elkaar. Mats blijft de 2 jaar jongere Laura voor, óe Laura houdt
moedig stand en een fraaie 7e plaats is haar deel, toch mooi voor de
jongste deelneemster.
Nanda Diepstraten neemt vader Peter mee op T^j/J sleeptouw en
snelheid,
wordt door dit ongemak wat afgeremd in haar \ Vr^^
snelheid,
maar wel keurig 8e.
Prima gedaan jongens en meisjes.

Uitslag

Ralph van Dorst
Joep Sweerts
Thomas Polak
Bram de Weert
Sander Wolschot

Mats Sweerts
Laura van Dorst
Nanda Diepstraten
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De jongste tieners (10-11-12 jaar)
Zeven krijgers staan te popelen aan het vertrek, maar worden eerst het
hemd van het lijf gevraagd door Henk (onze Bob) Rasenberg. Na een
knallend vertrek komt iedereen alleen door de Schansstraat met Hendrik
Denronde op kop.
Ronald Woolschot volgt op enkele meters, daarachter Bob Scholte
gevolgd door Mark Diepstraten.
Bart Everts houdt de gebroeders Diepstraten gescheiden, want achter
hem komt Remco.
Fons de Weert sluit het uitermate langgerekte peloton.
Het leek de volgende 2 doorkomsten precies op de eerste met dien
verstande dat de onderlinge afstanden wat groter c.q. kleiner werden.
Hendrik fietste wel verder en verder bij de rest vandaan, zelfs een val kon
hem niet afremmen. Dit bleek wel het geval bij Bob, toch dapper
gestreden jongen, en een 7e plaats.
Fons schuift door de schuiver van Bob een plaatsje naar voor en wordt
zo 6e.
De oudste Diepstraten blijft zijn jongere broer de baas Mark 3e en
Remco 5e en wie zat daartussen?
Natuurlijk, Bart gaf geen duimbreed toe en is en blijft 4e.
Ronald fietste wat hij kon maar deze 10-jarige kon echt niet aan de meer
ervaren (12 jaar) Hendrik voorbijgaan.
Ronald formidabel 2e en de winst neemt de sterke Hendrik mee naar
huis.

De jeugd vutters (13-14-15 jaar)
Zes ronden moeten ze, onze 3 reguliere deelnemers. Maar er- is een
verstekeling aan boord, Bart Sweerts stond als enige inschrijver van de
categorie 8-9 jaar, tussen de grote tot 15 jaar Drie ronden moest Bart
afleggen in z'n uppie, en dat deed hij met verve, het geluk straalde van z'n
gezicht. Toen hij dan ook nog tot winnaar werd uitgeroepen was hij
dolenthousiast. Die zien we zeker nog terug
Ons aller Bram Sins sprint in het startschot weg achternagezeten door
Marco de Rooy uit Hank. Suzanne de Laat ziet dit geweld met lede ogen
aan en besluit haar eigen koers te rijden,
Marco weet met een uiterste krachtinspanning net bij Bram aan te sluiten
en gezamenlijk raffelen ze de rondjes af Echt charmant zijn de heren
niet, want Suzanne moet dit karwei alleen klaren. Zij doet dit
bewonderenswaardig. Ronde na ronde gaan zo voorbij. In de voorlaatste
ronde demarreert Bram op de kinderkoppen en slaat een mooi
gaatje. Onder luid applaus krijgt hij de bel te horen, houdt hij afstand?
Deze vraag spookt door vele hoofden. In no time is Bram weer terug, het
gat is flink groter geworden. Bram wint afgetekend, Marco goed 2e en
Suzanne laat zich niet dubbelen en is uitermate knap 3e. Ze doet het toch
maar, onderweg naar huis zie ik op een auto een sticker zitten,
NO FEAR,
Nu weet ik op wie dat slaat.

Klasse jongens.

Uitslag
1
2
3
4

Uitslag

Hendrik Denronde
Ronald Woolschot
Mark Diepstraten
Bart Everts

5
6
7

Remco Diepstraten
Fons de Weert
Bob Scholte

1
2
3

Bram Sins
Marco de Rooy
Suzanne de Laat
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Vooraanstaande

Zes overwinningen op rij alleen BWF
Rij jij dan zo hard vragen ze me wel eens. Ik weet het niet zeg ik dan. Ik
denk dat verstand met de jaren komt. Maar nu de wedstrijd in Terheijden.
Veel is er niet te vertellen. Bij de 3e ronde ben ik in de Dorpsstraat voluit
gegaan en ook over de kinderkoppen en het was gebeurd. Piet de Groot
nam nog een keer loeihard over en wij waren weg. Frans Rombouts was
meegeslopen, maar kon het tempo na een paar ronden niet meer volgen.
Nou is Frans als hij in normale doen is iemand die altijd wil rijden, dus
wij hebben een tandje teruggeschakeld en het tempo zakte naar een
behoorlijk niveau voor Frans. Het gat met de achtervolgers was al een
halve ronde, dus het kon wel wat rustiger.
De finishstraat blijft altijd een lastig stukje weg, je moet daar altijd de
goede stukken uitzoeken om snelheid te houden. Piet fietste het stuk van
de haven en Markstraat en bij slager Nuiten nam ik over tot de haven.
Kinderkoppen geen probleem, goed op snelheid er overkletsen en het
stuk is zo voorbij. Het peloton werd na 20 ronden ingelopen. Dus het
ging tussen Pet, Frans en mij. Nou is Piet de Groot geen snelle man, meer
een slakachtige, niet verkeerd begrijpen, want hij kan verschrikkelijk
hard rijden, maar sprinten geen meter. Frans zat erdoor dus ik had daar
ook geen kind aan. Voor mij een makkie, hoefde niet voluit te gaan en de
6e overwinning op rij was binnen.
komt
Dus het oude gezegde " Het verstand /^)y5j
^omt met
met de jaren"
meet
komt uit "Geen snelle mannen mee
y *^ JS naar
de
nemen".

In de voorrijdwagen voor de eerste BWF wedstrijd. Voor de eerste keer
zet ik hem in z'n vooruit en daar gaan we vooruit met de geit en zo'n 20
tal vooroorlogse renners die soms voor de middag al ik weet niet hoeveel
kilometers getraind hebben, en waarvoor denk ik dan Als het grote
voorbeeld Theo van Mook het voortouw neemt, is het voor de meeste
voorlopig gedaan. Als een speer gaat hij er van voor vandoor. Ook is hij
voorstander om op een geloste collega te wachten, hij heeft het beste met
hen voor.
Op de kinderkoppen rijdt hij van voor met in z'n spoor 2 mensen die zich
afvragen hoe lang gaat dit nog door.
Gelukkig blijft hij ze in de sprint mooi voor.
Frank van Tetering

Handelskwekerij

Ad SnOeren

Molenstraat 75, 4844 AM Terheijden
Telefoon 076 - 5931244, Telefax" 076 - 5934134
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Theo V. Mook
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BWF Ronde Terheijden - Veteranen (40-54)
Na het machtsvertoon en de verdiende overwinning van de uit onze
club enige starter Theo van Mook in de voorgaande categorie der
Gentlemen (+55) was het nu de beurt aan de ietwat jongere oudere
mannen.
Gezien de leeftijdsopbouw van onze vereniging zouden hier in principe
de meeste leden van onze vereniging aan de start kunnen staan. Maar
ook hier geldt dat de meeste leden niet willen of durven starten omdat
ze (denken) onvoldoende getraind te hebben of niet voldoende koerservaring (denken) te hebben voor deze BWF-veteranenkoersen. Een
ieder moet voor zich maar bepalen wat de werkelijke reden is geweest.
Ondanks de geringe opkomst van 20 renners stonden er verhoudingsgewijs veel rose WVT-shirts bij de start nl. ruim 30%. Naast de min of
meer regelmatige aan BWF-koersen deelnemende leden Cees Daamen
en Leon van Tetering zagen we nu ook de broers Geert en Jan van
Tetering, Cees Klerk en Peter Kloosterman aan het vertrek.
De eerste ronden gingen nog in een redelijk tempo en het peloton bleef
dankzij het hier en daar nodige elastiek redelijk in takt. Tot mijn verrassing kwam zelfs in de 2e ronde Geert met 3 man licht afgescheiden
aan kop door. Dit deed me even twijfelen (of juist niet?) aan zijn uitspraak vooraf dat hij maar voor 3 rondjes mee zou doen. Geert is dit
jaar door blessures later begonnen en heeft daardoor nog minder voorbereiding als in andere jaren waarin hij zich desondanks toch wel eens
wil manifesteren bij clubwedstrijden of andere plaatselijke koersen. Na
circa een kwartier koers deed Geert zijn woord dan toch gestand.
Eerst nog even terug naar de 5e ronde waar de momenteel in bloedvorm verkerende Jan van Tetering alleen door kwam met een jagend
peloton achter hem aan. Een ronde later zag Jan in of moest hij inzien
dat het in dit stadium van de koers te vroeg was voor een solo. Het is
niet iedere dag tijdrit rijden Jan, hoewel hij daags tevoren de gehele
trimmerscompetitie liet zien waar noeste trainingsarbeid en karakter
toe kan leiden.
Het tempo lag reeds behoorlijk hoog en na ruim een kwartier koers
vielen ze achterin als rijpe appelen van de boom. Bij de eerste afvallers
zat helaas ook gelijk het halve contingent (= 3) WVT-coureurs.
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Peter Kloosterman had het al heel moeilijk en doet al jaren niet meer
mee aan BWF koersen, maar wilde èn de organisatie niet teleur stellen
door ook aan de kant te blijven staan èn wilde ook zichzelf eens, wat
meer pijn doen. Tevens had hij nu de kans om zijn nieuwe fiets aan de
kasseien te laten wennen. Derhalve bleef Peter geheel solo tot het laatst
toe in koers stevig doortrainen, af en toe daarbij geholpen door de
voortreffelijke gangmaker M i e l Janssens in de "Rasenberg Auto's" bus.
Eerdergenoemde Geert moest er dus ook af en na een ronde uithollen
plofte hij in de Schansstraat in de tuinstoel van Jack Brouwers neer om
hier even onder het genot van een gebietste peuk het slagveld te overzien en weer snel op adem te komen om vervolgens snel de douche te
gaan opzoeken.
De derde uitvaller was Cees Daamen die zich voor zijn doen ook snel
kon gaan omkleden. De werkelijke reden heb ik van Cees niet kunnen
horen, maar ik heb zelf toch ook een licht vermoeden dat Cees de gebruikelijke topvorm van het voorseizoen niet langer heeft. Cees kennende zal hij de reden van zijn voortijdig afstappen wel uitleggen aan
geïnteresseerden. Wat ook jammer is dat Cees zijn vorig jaar verworven BWF-Kampioensshirt dit jaar niet kan of wil tonen. Misschien
heeft dit te maken met de wederom gewijzigde categorie-indeling bij de
BWF dit jaar, waar zo m de wandelgangen toch verschillende lieden
niet zo tevreden mee zijn.
Ook het geringe aantal starters in een op zich wel zware maar voor
deelnemers wel aantrekkelijke ronde (gezien een BWF-parcours in bebouwde kom met café's en redelijk prijzengeld) baren mij en anderen
wel enige zorg. Maar deze onderwerpen betreffen een geheel andere
discussie waar ik me hier niet aan wil wagen.
Terug naar de koers waar het peloton onverminderd snel blijft doorkomen en ook Leon het af en toe behoorlijk moeilijk heeft als ik zo
zijn plaats in het peloton en zijn gezicht aanschouw. Cees Klerk en Jan
rijden goed en makkelijk mee. Toch laat vooral Jan zich verrasssen als
na circa 20 min. koers er 3 man wegrijden en Jan nog wat zit te bekomen van zijn aanvallende rijden en zijn voorgaande solojacht naar de
superpremie in de 5e ronde. Helaas want de drie coureurs van Avanti
(Hubert van Hoydonck, Freddie van Dongen en de Belg Francois Raeijmaekers (verre familie van onze secretaris?) slaan de slag van de
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wedstrijd en zullen niet meer teruggepakt worden. Gezien Jan zijn
huidige vorm had hij mogelijk goed met deze mannen mee kunnen ontsnappen. Slechts één man (Arno Schoenmakers) probeert nog naar de
kopgroep te rijden maar ziet zijn vergeefse zwempoging na een half
uur ook tot mislukken gedoemd. Het verschil tussen de 3 koplopers en
de groep is binnen ca. 20 minuten al opgelopen naar bijna een minuut
en in het peloton erachter zien we afwisselend en/of ook gezamenlijk
de 3 Terheijdense mannen goed op kop de wedstrijd verder hardmaken. Leon had weliswaar geen superdag maar wist zich toch redelijk te
herstellen na een moeilijk begin in de koers. Cees Klerk is momenteel
ook goed in vorm en wist zich vrij gemakkelijk in dit peloton te nestelen en daarbij ook op z'n tijd aanvallende impulsen te geven.
De finale moest gaan uitwijzen wie er de rapste van de 3 ontsnapten is
en zoals verwacht is het oud prof Freddy van Dongen die de spurt wint
en zijn zoveelste koers bij de veteranen van de BWF weet te winnen.
De strijd vanaf de 4e plaats is inmiddels ook begonnen en 2 ronden
voor het einde zit Jan weg met 2 anderen en het ziet er naar uit dat Jan
toch minimaal een 5e plaats moet kunnen bemachtigen. Helaas 1 ronde
te vroeg loopt de lucht uit zijn band en Jan is gezien en heeft zelfs helemaal geen uitslag meer. Hij zal het met de superpremie moeten doen
maar kan toch op een sterk gereden wielerweekeinde terugkijken. Nadat de 4e en 5e plaats zoals verwacht door de twee overgebleven ontsnapten zijn gepakt kan het peloton zich voor de eindsprint vanaf de 6e
plek gaan opmaken. Cees en Leon rijden zeer attent vooraan en in de
laatste ronde komt Cees aan kop om te trachten middels een stevig
tempo ofwel de sprint te ontlopen danwel te hopen dat er niemand over
kan komen of om Leon te lanceren naar een goede uitgangspositie. Ik
weet het niet want ik heb het niet meer gevraagd maar in de hieronder
volgende uitslag zie ik dat er nog 4 man over Cees zijn heengekomen
en dat Leon niet bij machte was korter te sprinten.
Al met al een voor Terheijdense toeschouwers, die er helaas te weinig
waren, niet onaantrekkelijke koers waar onze 6 startende leden zich in
ieder geval hebben laten zien door alleen al te starten en sommigen
door redelijk tot zeer goed te presteren.

1. Freddy van Dongen
2. Francois Raeijmaekers
3. Hubert van Hoydonck
4. Cees van Rijsbergen
5. Peter Pruymboom
6. Wim de Louw
7. Cees de Roij
8. Ad Haarbosch
9. Piet Sanders
10. Cees Klerk
11. Wim Rooijakkers
12. Leon van Tetering
13. Jan Mathijssen
14. Arno Schoenmakers
15. Jan van den Avort

Breda
Essen (B)
St. Willebrord
Sprundel
Bosschenhoofd
Eindhoven
Etten Leur
Oosteind
Den Bosch
Terheijden
Ospel
Terheijden
Prinsenbeek
Eindhoven
Dorst

verzekeringen
hypotheken
financieringen
spaar-adviezen

Bel voor een
vrijblijvend gesprek:

076-593 1555

NdL.
39
38

Recreanten
Vlak voor de wedstrijd komt Frank van Tetering met de vraag voor het
schrijven van een sfeerverslag. Net toen ik bezig was mezelf gruwelijk te
soigneren. Ik zeg nog tegen hem, je hebt zeker iemand nodig die snel aan
de kant staat Zo gezegd, zo gedaan na een half uur sta ik aan de kant de
koers te volgen. Nou ja volgen, niemand van de toeschouwers weet hoe
het nu eigenlijk in elkaar steekt. Een ding weten ze wel Roel Eland zit in
de kopgroep van vier man. De vier blijven weg en Roel behaalt een
keurige vierde plaats.
In de tweede groep zit Bob Rasenberg die uiteindelijk achtste wordt.
Daarachter zat Stef die steeds beter gaat rijden. Volgens hem rijdt hij
binnenkort van voren, daar
moet echter
nog over gestemd worden,
Maar
nu
moest hij het nog met een
tiende
plaats doen.
kleiner
In het peloton, dat steeds
op kop te
werd, zat Frank veelvuldig
wedstrijden
rijden. Frank heeft pas twee
in
vorm.
meegedaan, maar is al snel
een
groep
Als hij om bier roept naar
toeschouwers die dit zitten te drinken, wordt er niet op gereageerd, dit
kost hem toch zeker enkele plaatsen. Hij eindigt de koers als twaalfde,
met Rock van Zundert in zijn kielzog, die dertiende werd.
Rein van Zundert blijft samen met Hans Rasenberg doorfietsen tot ook
zij moeten stopen.
Dit levert hen respectievelijk de 14e en 15e plaats op.
Pieter-Jan Luttikhuis was er als toeschouwer vanwege een polsblessure,
ze verzinnen ook van alles om niet te hoeven starten.
Er waren maar 23 renners aan de start waarvan er 15 de koers uitreden.
Maar in een weekend met elke dag een koers in de buurt (Rijen, Breda,
Terheijden) wordt er door de renners niet iedere dag gereden.
Bij de huldiging was de voorzitter zoek, want die zat in het café even
verderop.
Martin Huyben

KNWU-kalender Brabant Zuidwest.
21-6 Standdaarbuiten
22-6 Ossendrecht (kermisronde)
27-6 Roosendaal (St. Josephwijk)
1-7 Dinteloord
4-7 Nieuwendijk
8-7 Hank
9-7 Prinsenbeek
13-7 Heerle
15-7 Sprundel
19-7 Nieuw-Vossemeer
26-7 Schijf
29-7 Ulvenhout
31-7 Achtmaal
5-8 Chaam
9-8 Zevenbergen
10-8 Draai van de Kaai-Roosendaal
12-8 Zundert
15-8 Almkerk
16-8 Nispen
29-8 Fijnaart
30-8 Raamsdonksveer
6-9 Terheijden
Verklaring afkortingen:

E/N, Ju, C
E/N, CN
C, R+
E/N,R
E/N, Ju, Nw, C/V, R+
DK tijdrijden, alle categ.
E/N, RDBR
E/N, C, R+
E/N, C
E/N, C
E/N, Ju, C
EP, E/N, Ju, C,Jgd(cat6+7)
E/N, C
EP, E/N, Ju, Da
E/N, Vr, C/V
EP, E/N, Ju, Vr
E/N, C
E/N, R+
E/N, C
E/N, Ju, C/V, R+
E/N, Ju, Nw.
E/N, Vr, C

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
21 juni
27 juni
27 juni
28 juni

Bergen op Zoom (Roozenoord)
N. Bevelandklassieker (Wissekerke)
Roosendaal (St.Jozefwijk)
Molenschot

1 juli
4 juli
5 juli
8 juli
12 juli
13 juli
15 juli
19 juli
26 juli

Dinteloord (avondcriterium)
Nieuwendijk
BWF-kampioenschap (Effen-de Bulten)
Zundert (avondcriterium)
Someren-Peer-Someren
Heerle
Sprundel
Bosschenhoofd
Breda (Moleneind)

1 augustus
2 augustus
9 augustus
15 augustus
16 augustus
23 augustus
29 augustus
30 augustus

Nijenveen (Drenthe) Tijdrit + koppeltijdrit
Oosterhout (Weststad)
Hoeven (De Bocht)
Almkerk
Etten-Leur (Grauwe polder)
Wereldkampioenschappen (St.Johann)
Fijnaart
Nederlandse kampioenschappen (St.Johann)

Wielerkalender van de vrije bonden 1998
Datum

Plaats

Informatie

20 juni
24 juni
26 juni

Oudelande (ZLD)
Bakel(NB)
Wissenkerke (ZLD)
!! IVOORINSCHRIJVING!!!
Dommelen (NB)

0113-548530
0492-537423

Dinteloord (NB)
Kruiningen (ZLD)
Nieuwendijk (NB)
Breda-Effen
Helenaveen (NB)
Someren (NB). Someren-Peer-Someren
!!!VOORINSCHRIJVING!!!
Heerle (NB)
Milheeze(NB)
Ronde van Luik, België
Mierlo (NB)
De 24 uur van 's-Heerenhoek (ZLD)
Someren-Eind (NB)
Aarle-Rixtel (NB)
Liessel(NB)

0167-523172
0113-381870
0183-403426
076-5932026
0492-537423
0492-537423
0165-534179
0492-537423
077-3078834
040-2017695
0113-352588
040-2017695
040-2017695
040-2017695

Stiphout (NB)
St. Oedenrode (NB)

040-2017695
0413-344133

3O juni
1 juli
3 juli
4 juli
5 juli
9 juli
12 juli
13 juli
15 juli
24-26 juli
25 juli
25-26 juli
26 juli
28 juli
30 juli
4 augustus
22 augustus
23 t/m
28 augustus
29 augustus
29 augustus

´t Barreke

30 augustus

St.Johann, Tirol, Oostenrijk
Fijnaart (NB)
Nederlandse Kampioenschappen
Texel
Nederlandse Kampioenschappen
Texel
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0113-371324
040-2046026

0164-234892
0222-313814
0222-313814

WIST U DAT
-Mario v. Nispen een magistrale overwinning behaalde bij de BWF
veteranen in Breda?
-John Brand op 2e pinksterdag 1ste is geworden bij de districtskampioenschappen?
- Ronnie v. Tetering in het engels de weg wijst aan Piet de Jong?

