DE KLEPPER, Clubblad van W i e l e r v e r e n i g i n g Terheijden
15e jaargang no 4

augustus 1998

Bestuur Wielervereniging:
Voorzitter:

C,Klerk, tel 070-5933152
Gagelveld 6, 4844 RG Terheijden.

Secretaris:

J.Raeijmaekers, tel 076-5931172
Abtslaan 42, 4844 SP Terheijden

Penningmeester:

K.Michielsen, tel. 076-5931722
Markkant 13, 4844 BB Terheijden

Bestuursleden:

A.Nuiten, tel. 076-5933998
Hoofdstraat 46, 4844 CG

Terheijden
G.van Dorst, tel. 076-5933311
Nassaustraat 7, 4844 BC Terheijden
L.van Tetering, tel. 076-593 1176
Zeggelaan 72, 4844 SJ Terheijden
K.Jacobs, tel. 0162-434621
Rietbeemd 44, 4907 ED Oosterhout
Bankrekeningnummer 15 06 80.643
Redactie Clubblad:

N.de Laat, tel 076-5933943
Klaverbeemd 24, 4844 RJ Terheijden
F.van Tetering, tel 076-5933659
Bosbies 1. 4844 HM Terheijden

WIJ FELICITEREN
2-9
3-9
7-9
13-9
14-9
16-9
17-9
19-9
20-9
21-9
22-9
23-9
23-9
26-9
26-9
28-9
30-9

Henk Boon
Sjel v. Helmond
Rob Veringmeijer
Ronny Castelijns
Piet de Jong
Din v. Meel
Nico de Laat
Mario v. Nispen
Ruud Deckers
Arie Diepstraten
Joost Engelen
Louis de Haas
Wim van der Linden
Jan Stroop
Stef v. Zundert
Cees Daamen
Geert v. Tetering

5-10
9-10
9-10
10-10
12-10
16-10
16-10
17-10
19-10
24-10
28-10
30-10

Jack Brouwers
Ad Brenters
Lizanne Hessels
Ad v. Nispen
Marino v.d. Elshout
Frie Rasenberg
Hans Rasenberg
René Hulsman
Ad van Dongen
Jan Couweleers
Ingrid Rompa
Peter Kloosterman

KNWU-kalender Brabant Zuidwest.
29-8 Fijnaart
30-8 Raamsdonksveer
6-9 Terheijden
10-9 Roosendaal Kermisronde
11-9 Giessen
12-9 LageZwaluwe
13-9 Oudenbosch
20-9 Hoogerheide
27-9 Wemhout
11-10 Oosterhout
Verklaring afkortingen:

E/N, Ju, C/Y, R+
E/N, Ju, Nw.
E/N, Vr, C
E/N, C/V, R+
E/N
E/N, Ju, C
E/N, Vr, C
E/N, Ju, Nw
E/N, Ju, Nw, C
E/N, Ju, Nw, C.jgd

Kl = 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-dikkebandenr<

Handelskwekerij

Ad Snoeren

Molenstraat 75, 4844 AM Terheijden
Telefoon 076 - 5931244, Telefax 076 - 5934134
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Het is maar dat je het weet
oftewel
een gewaarschuwd man/vrouw telt voor twee
oftewel
doping in België
Onlangs heeft een renner uit het district deelgenomen aan een wielerwedstrijd in België, werd op achterstand gereden en uit de koers genomen. Vervolgens is hij na inlevering van zijn rugnummer huiswaarts
getogen.
Evenwel
tijdens de koers was zijn nummer uitgeloot voor een niet
vooraf aangekondigde dopingcontrole. Niet verschijnen ter dopingcontrole houdt automatisch in positief bevonden te zijn. Volgens de Belgische wetgeving houdt positief bevonden te zijn in, dat men zich heeft
schuldig gemaakt aan het plegen van een strafbaar feit.
Gevolg: voornoemde renner heeft een dagvaardiging op zijn dak gestuurd gekregen om voor de correctionele rechtbank te verschijnen om
zich te verantwoorden.

Een goede
prestatie verdient
een bloemetje
nietwaar?
. Verse snijbloemen
. Bloemstukjes
. plantenbakjes
. Kamerplanten

Bloemenbotique -

Kunstbloemen en planten

. G R A T I S Ringzegels
- L i d Teleflora

Conclusie: bij deelname aan wedstrijden in België, ook triathlons e.d
kan men geconfronteerd worden met deze vliegende controles van de
B W B of van het B L O S O , o o k in het geval dan men de wedstrijd niet
beëindigt.
Zorg er dus ten allen tijde voor, dat je alvorens terug naar huis te
keren gecontroleerd hebt of je niet tot de uitverkorenen behoort
om een plasje in te leveren. Dit kan je mogelijkerwijs een hoop ellende besparen.
Joost R.

Wedstrijdkalender BWF 1998

16 augustus
23 augustus
29 augustus
30 augustus
6 september
10 september
13 september
20 september
27 september

Etten-Leur
Wereldkampioensch.
Fijnaart
Nederl. kampioensch
Rijen
Roosendaal
Zundert
Tweelandenkoers
Effen

Grauwe Polder
St. Johann
Texel
Margriethal
De Kaai
Someren-Eind
Sluitingskoers

Noodweer en regen
Zaterdag 6-6-1998
Regent, 'n beetje

COPY INLEVEREN VOOR 1 OKTOBER

Ik sta op, eet wat en ga naar Sprint zonder verder na te denken
Onderweg neemt de regen toe, geen bezwaar, om te lopen hoeft 't niet
droog te zijn Als ik bijna bij Sprint ben vallen er grote druppels en als
ik 't parkeerterrein bereik zie ik plotseling overal mensen en kinderen
hollen. In 2 seconden is 't zwart 't lijkt wel nacht! Door de stromende
regen bereik ik de kantine waar de chaos groot is, het is
scholenatletiekdag en die valt dus echt in het water Het noodweer
duurt 10 minuten en we gaan op pad door het doorweekte bos om
alsnog te gaan hardlopen. In al die jaren heb ik nog nooit meegemaakt
dat er een training werd afgelast. De douche erna maakt alles weer
goed!

Zondag 7-6-1998
't Regent, 'n beetje
't Barreke

Ik sta op en de twijfel slaat toe, ik moet wel nadenken Naarmate de
tijd vordert neemt de regen toe en mijn twijfel maakt plaats voor het
vervelende gevoel dat de toertocht van 110 km vandaag toch echt wel
niet door zal gaan Als je gaat fietsen en zeker zover dan is droog weer
toch wel 't minste waar ik op reken! Als er om 8 uur nog geen rose
fietsers mijn huis hebben gepasseerd hou ik 't voor gezien en kruip ik
terug in bed Ik lig in m'n bed en hoor 't alsmaar regenen en ik val in
een diepe slaap met de gedachten aan de volgende toertocht, tot dan!
Leny Rockx
lid van de toercommissie

IN DE WIND

Ik ben 30 jaar lang naar NAC geweest, maar daar is de lol ook meest
vanaf, waardoor ik alleen nog op de amateurvelden te vinden ben.
Ik ga regelmatig naar mijn zoon Marc kijken die afgelopen seizoen bij
Beek Vooruit heeft gespeeld en nu naar UW in Ulvenhout verhuist.
Af en toe ga ik wel eens naar Terheijden kijken.

Even voorstellen,

Van der Linden, Wim. Geboren 23
de Pnem aan de Terheijdenseweg te
leeftijd ben ik gaan voetballen bij
Vooruit, maar daar liep ik een
waardoor het voetballen voor mij
was. Naar mijn idee véél te vroeg.

september 1938 naast
Breda.
Op
jonge
PCP en later bij Beek
ernstige beenbreuk op,
al vroeg verleden tijd

Jaren later ben ik, via mijn broer en
andere kennissen die
al een tijdje bezig waren met het fietsen, in contact gekomen met deze
sport. In het begin zag ik het allemaal niet zo zitten met dat fietsen,
maar na verloop van tijd kreeg ik er toch zin in. Dat is inmiddels zo'n
25 jaar geleden. Ik ben voorheen lid geweest van RTC Prinsenbeek.
Nadat ik 2 jaar geleden in de VUT ging, ben ik vaker overdag gaan
fietsen. Doordeweeks gaat dit dan meestal rond 1 uur richting
Terheijden voor een "rondje bos". Hier rijden dan kleppers rond zoals;
D. van Meel, T. Lodewikus, J. Driessen en niet te vergeten A. Nuiten
die alijd aanwezig zijn. Als we aan het trainen zijn, zegt de Nuit,"
Nog maar een rondje?" Zo ben ik onder het rijden vorig jaar lid
geworden van wielervereniging Terheijden. Nadat ik mij als lid had
aangemeld, duurde het nog even voordat ze dit in de gaten hadden. Ik
maar in de "Klepper" kijken, maar geen van der Linden. Toen ik dit
tegen Nuiten vertelde, is dit enkele weken later door de redactie goed
gemaakt. (Dank u!)
Verder doe ik graag biljarten. Ik ben lid van een biljartvereniging,
waar ik zowel libre, bandspel als driebanden met veel plezier doe. Ik
kijk graag naar sport op TV en ga ook regelmatig naar de velden om
naar het voetballen te kijken.

Nu, ik hoop nog lang lid te zijn van jullie vereniging. Ik heb leuke
collega's ontmoet, vooral tijdens het "rondje bos". Na even in de wind
te hebben gezeten, hoop ik dat op de weg wat meer te kunnen doen.
Maar ja, de een rijdt wat harder dan de ander. We doen ons Best!
Groetjes Wim van der Linden
(Redactie: Wim zet vervolgens Jan Verwij meren in de wind).

WAAR

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

Bredaseweg 20, Terheijden
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Deelnemer en organisator, ze zijn er voor elkaar!
Zondag 21-6-1998

Een impressie van een deelneemster
Het is zover, voor mij een belangrijke dag omdat ik het erg waardeer dat
ik weer mee mag en "kan" doen. Het ging allemaal niet vanzelf, maar als
sportvrouw hou ik graag de wielervereniging hoog zoals jullie inmiddels
weten. Het werd een dag om niet snel te vergeten, want wat zijn er veel
mensen op de been om dit evenement te ondersteunen. Bij de
inschrijving waren ze druk doende, Miriam altijd tijd voor een praatje,
Willy trouw aanwezig en iedereen daar verder bereid om te luisteren naar
al die vragen op zo'n dag. Overal bekenden die meedoen aan een trio of
alleen. En ik hoor de vertrouwde stem door de microfoon van Ton. Na
alle voorbereidingen, praatje hier en daar begeef ik me naar het
Markkanaal alwaar de start is. Er word omgeroepen dat het water 20
graden is, ik zucht en denk echt waar?
ga eerst maar eens voelen.
HET ZWEMMEN;
Niet mijn favoriete onderdeel, maar wel een waarover ik nagedacht heb.
In de afgelopen tijd heb ik nogal lopen tobben over de temperatuur,
vooral het te koude water! Zwemmen lukt wel, maar die kou, wat moest
ik daar tegen beginnen. Na stevig beraad met Jan en vooral alleman was
ik nog niets wijzer geworden. Mijn besluit om te zwemmen zonder
wetsuit, maar met badmuts en ingesmeerd met uierzalf bleek een schot in
de roos. Gedurende de wandeling van het Kopske naar de start werd er al
druk gepraat over voornemens, voorbereiding, te verwachten tijden en
sterkte op de verschillende onderdelen Nou was dat voor mij deze ronde
het laatste waar ik uitspraak over zou hebben willen doen, dus zei ik
voorzichtig dat de finish bereiken wel de doelstelling was van mijn
aanwezigheid deze dag. Ger vertelde dat het fietsen de laatste tijd wat
minder ging, een ander, ik ben zijn naam kwijt, zei goed te kunnen
fietsen en hoopte er ongeveer 2.45 uur over te gaan doen en van Izar
hoorde ik dat zwemmen toch snel moet gaan met een wetsuit en het lopen
zag hij helemaal wel zitten, 38 minuten of zoiets
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Roze badmutsen voor de trio's slim bekeken, want het bliift de kleur va
herkenning en het valt
wel op ook dacht ik zo. Niet te snel in het
water, ik stel het uit
tot even voor de start. Plons ik haal die
adem en weet direct
dat de temperatuur aardig goed is gemeten en
ik voel me klaar om
eraan te beginnen De organisatie is duidelijk
op de hoogte van
op tijd beginnen, wat mij zeer aanspreekt
Peter
maant
iedereen achter de startlijn en we worden
weggeschoten,
Rustig zwem ik door het water af en toe maai
er nog iemand om
me heen en geef ik iemand een trap, sorry
Ik kom in mijn ritme
en voel dat het water verschillend van
temperatuur
is,
warme en koude golven, maar mijn
koud zou het dan toch helpen die
spieren worden niet
uierzalf?
De
brug
onderdoor,
overal
zwaaiende
en
roepende mensen, ik glijd door het water en bereik het hek en klim rustig
uit het water.

HET FIETSEN
Het is lekker warm, ik zoek mijn fiets op en maak me op voor het fietsen
Het onderdeel waar ik deze keer het minst tegen opzie. Gek eigenlijk,
want ik heb niet zo heel veel op de fiets gezeten en eerlijk gezegd heb ik
nog steeds de schrik van weleer. Daarom start ik ook rustig en ben ik blij
met dit fantastische weer. Nadenken hoef ik niet en al doende neem ik
het een en ander in mij op. Ik trap me tegen de brug omhoog en als ik
mijn naam door de speakers hoor dan voel ik me werkelijk goed De
koers mag beginnen en ik ga op zoek naar iemand van mijn "kracht".
Meestal zijn de krachten te groot voor mij, maar deze keer schijn ik geluk
te hebben. Er fietsen2 mannen in de verte en tot mijn verbazing, ze
verdwijnen niet! Dat geeft kracht, aanzetten, nog eens aanzetten, ja , ik
kom dichterbij de bocht om en op de pedalen ...beet, nog nooit vertoond
door mij denk ik nog. Je ziet, geef de hoop nooit op, want op een goeie
dag verbaas je jezelf Fietsen is een onderdeel wat uitnodigt tot kijken
naar een ander De eerste man op kop heeft een prachtig mooi lijf een
mooie fiets en een prachtig gelijkmatig tempo De tweede man is nogal
stevig en heeft nog niet veel zon gezien We houden het samen een tijd
lang vol Ik probeer nog even in de wind. maar moet toegeven dat dit
tempo te hoog is

Ik volg verder als tweede en bemerk na een tijdje dat we er eentje zijn
verloren Mijn voorganger die mij een mooi lesje in trappen geeft Ik
bedank hem nog hartelijk, want ze roepen overal mijn naam, maar hij
verdient het applaus. Helaas heb ik hem niet meer gezien dus heb ik iets
om het nog eens goed te maken. Na 4 ronden en meer bruggen zit het
fietsen erop. Ik fiets voorzichtig over de kinderkoppen en krijg nog net de
kans om Frank iets toe te roepen die voorbij rent. In alle rust stap ik af en
zoek mijn loopschoenen.
HET LOPEN:
Je zou denken mijn onderdeel. Niets is minder waar. Over dit onderdeel
hoef ik nooit na te denken, maar deze
keer moest ik wikken
en wegen, geen zolen, dunne zolen of
aangepaste zolen Ik
koos voor het laatste Ik hoor jullie
denken,
mezelf
trouwens ook, ligt aan de zolen!!!
Nou weet ik wel dat ik
een halve zool ben, maar
ze zitten al maanden te
wringen die zolen. En
je zolen zijn toch wel
belangrijk, met zulke
voeten. In de afgelopen
tijd al 5x de zool
veranderd en nog zit ik te
klooie met die dingen,
er zijn er die alles van mijn
zolen afweten, maar
het ook niet begrijpen. Genoeg over
die
zolen,
lopen
godver! Dat is iets waarvoor ik altijd
ga
rennen. En ik weet dat ik het kan, dus begin ik er voorzichtig aan.
Mijn benen voelen zwaar van het fietsen, is niks mis mee, gaat vanzelf
over. Het tempo ligt laaaag, verdomme, gewoon blijven lopen. Roept
iemand heet? . . . h o e komt ie erop. Zie een krullenbol voorbijsnellen, was
dat niet die van Rasenberg???? Weet ik veel, zal wel, hij liep in elk geval
de verkeerde kant op. Er zijn lopers die mij passeren, ben ik niet echt
gewend, maar ik maak me niet druk en denk gewoon doorlopen. De
eerste verfrissingspost bij de groene brug, heerlijk meer woorden zijn
daar niet voor nodig Din blijft als een ridder voor mij lopen en verdwijnt
langzaam uit mijn gezichtsveld. Het stuk langs het kanaal is gloeiend en
ik passeer de man waarvan ik de naam niet weet. Hij wandelt, ik loop Ik
bereik de Nico en weet dat het nog niet t e e e . ...laat is voor mij. Hij voelt
met me mee en ik ga richting brug en eerlijk ik heb deze keer de brug
niet gevoeld, ik voelde alleen maar mijn zool! Verdomme toch die zool

Bij de volgende bocht staat een stoel die ik dankbaar bezet om mijn zool
even te verwijderen. Zo die is eruit, loopt gelijk een stuk ongelijker. Dat
alles mag de pret niet drukken. Ik loop door en weet nu dat de eindstreep
haalbaar is. Iemand van "Sprint" fietst met me mee en begint over die
stomme zool te mauwen en ik mauw gewoon mee. Ze wenst me sterkte
en ik vervolg mijn weg. Zonder dat ik er nog iets van afweet ben ik het
huis van van Helmond gepasseerd. Dat gebeurt me nou nooit, want ik
zwaai altijd even naar Miriam, maar ja ze was toch niet thuis vandaag. Ik
passeer een wandelende jongeman en waarschijnlijk, omdat ik een vrouw
ben begint bij weer hard te lopen. Dat zijn pure wetenswaardigheden die
je leert waarderen uit ervaring. Hij loopt een eindje mee en hij blijkt een
gedeelte van een trio te zijn. Hij geeft het lopen op en wandelt weer
verder. Het is ook wel warm. Ondertussen loop ik nog steeds hard, nou ja
hard...,volgens Corine haar teller van de fiets, 10 km en lach niet, zonder
zool gaat het beter. Het lusje kan er nog wel bij, wat stond er op de grond
in witte letters bij het keerpunt, daar loop ik nog dagen over te denken, ik
heb het vergeten iets met w of v. Iemand zal het me nog wel eens
vertellen hoop ik. Als ik Gied zie krijg ik dorst en denk ik even aan zijn
dag. Hij had graag meegedaan, maar je kunt niet alles tegelijk. Jammer
dat sommigen die graag mee willen doen dit niet kunnen, omdat ze mee
helpen in de organisatie. Bij deze wil ik voor volgend jaar pleiten voor
deelname van deze mensen. Is het dan niet mogelijk deze mensen te
vervangen door andere helpers? Ik weet dat de eindsprint er toch nog
inzit, want dankzij mijn zool heb ik over! Corine zorgt nog voor een petje
wat ik afzet voor de sprint, zoals zij zegt wil ik toch nog elegant over de
niet toe, maar het was wel
finish, (ik geef het op dat moment
uur, ben blij, het zit erop.
zo!). Ik bereik de streep in 2.31
punt, hij roept nog:
Willem is onmisbaar op dat
mij heb ik niet eerder
"Kijk uit". Het is heet, volgens
tropische
temperatuur,
een loop gedaan met deze
afloop
nog
gezellig
de krant schrijft er zelfs over. Na
napraten. Daarna zak ik op het terras in een stoel. Ik zie iedereen nog aan
mij voorbijgaan, hij groet niet en ik reageer niet meer, ik ben moe! Ik ga
mijn fiets halen en ga met mijn spullen naar huis om lekker uit te rusten!
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BIJ DEZE WIL IK PERSOONLIJK ALLE ORGANISATOREN DIE
HEBBEN GEHOLPEN EN NIET ZIJN VERNOEMD IN DEZE
ONZIN, VAN HARTE BEDANKEN VOOR HUN STEUN, HULP,
TIJD EN AANDACHT VOOR DE DEELNEMERS!
Zeer verrassend sta ik de volgende dag ook nog in de krant.

Trimtriathlon
De uitslag van (ex)-Terheijdense "mensen'
3
13

Edwin Vonk
Jaap van Helmond

1.47.48
1.55.09

19
21
25
27
29
40
45
53
56
59

Post team
3x nix
Izar van Gool
Henk Hamers
Ger de Peijper
Hamers / Geraards / mckw
t.b.v. nul
s.h.v.
van Meer - Rasenberg
Huub Roemgens

1.55.53
1.55.58
1.59.02
1.59.18
2.00.38
2.03.38
2.04.28
2,06.26
2.08.50
2.10.32

60
63
72
73
74

John Gommeren
m.i.a. (3 dames!)
de Voltreffers
Adri Loose
Deckers / Rethans

2.12.45
2.14.03
2.19.37
2.19.43
2.20.38

Bij deze sluit ik mijn verhaal af met de hoop volgend jaar wederom terug
te keren, maar dan met een goed passende zool!
Een van de deelneemsters! Categorie C.
Leny Rockx

15

75
83
84
86

Van de redactie:
Eindelijk kunnen we nu het interview van Rogier Nooten plaatsen, deze.
herstellende van een hartinfarct is nu weer op de goede weg terug
Wetende dat dit interview kort daarvoor was afgenomen, hebben we het
even in de ijskast gelegd

2.21.15
2.24.30
2.24.49
2.26.54

Ha Ha Haa
Boomkwekerij Hamers
de Kranen
Frank van Tetering

INTERVIEW MET....
87
90
94
95
97
99

Din de Ridder
Leny Rockx
Shotokan karate
Dongemond college 3
Dennis Havermans
Corné Sprangers

Kwekerij

2.29.42
2,31.19
2.34.02
2.34.03
2.36,16
2.41.10

Sinterklaas, wie kent hem niet.
Sinterklaas, sinterklaas en natuurlijk zwarte piet
Deze tekst kennen we denk ik allemaal wel van dat liedje van Henk
Westbroek. En zo is het ook wel een beetje met Rogier Nooten Voor wie
hem niet kent, vroeg ik het volgende:

BOOMKWEKERS
HOUDEN
HET GROEN

Red : Rogier, wat doe jij om je gezin te onderhouden?
Rogier: Ik werk bij Monoliet als kwaliteitscontroleur, we maken daar
vloerelementen. Deze zijn in 2 hoofdgroepen te verdelen t w . :
beganegrondvloeren en verdiepingsvloeren. Ik zelf zit bij de
beganegrondvloeren, deze bestaan hoofdzakelijk uit U-vormig tempex
met daarom heen beton met het nodige ijzerwerk daarin verwerkt Ik
controleer alvorens er gestort wordt op o.a.: maatvoering, betonijzer de
juiste diameter en lengte, het gebruikte tempex, onderlinge afstanden
enz , enz. Ik zit nu 2 jaar bij Monoliet, daarvoor werkte ik bij Pekso in
Terheijden ± 1½ jaar, maar toen was ik al 6 jaar bij Verwo in touw
geweest Dus al zo'n kleine 10 jaar in het beton Ik ben echter begonnen
in een magazijn met bouwbeslag daar ben ik ook ± 6 jaar geweest

'DE

WIEL'

TERHEIJDEN
TEL. 076 - 5931648

.TUINAANLEG
.TUINVERZORGING

ALLES VOOR UW TUIN

Red
: Als je geen bazen verslijt, wat doe je dan zoal?
Rogier: Lekker thuis, klusjes in en om het huis. De aanbouw van ons
huis hebben we zelf afgewerkt, dus met een dergelijk karwei leer je van
alles wat, en dat komt zo af en toe goed van pas, daarbij komt het feit dat
ik zulke dingen graag doe. Ook ben ik pas met een computer cursus
begonnen, dus daar gaan ook wel wat uurtjes in zitten. Maar ik ga ook
graag fietsen met de kinderen, of andere bezigheden die ze graag doen
Natuurlijk is er ook nog de hond, m'n 2e grote liefde, en
voetbalwedstrijden op t v . volg ik ook graag.
Red
: Maar de fiets neemt toch ook een plaats in in je dagelijkse
bezigheden?
Rogier: Dat kan je wel zeggen ja. Ik fiets vanaf 1979 en in 1980 ben ik
wedstrijden bij de B W F gaan rijden, eerst 2 jaar bij de trimmers en
daarna 4 jaar bij de A, ik zat toen bij de bekende "Zwarte Brigade".
Vanaf 1986 tot 1990 ben ik gestopt, lid geworden bij de "Vrije Coureur"
(waar ik voorheen ook al lid was), maar daar wordt niet veel gedaan voor
jongens die bij de B W F rijden Vanaf 1993 ben ik dan ook lid van
Terheijden geworden, en eigenlijk bij de B W F gestopt. De
zomercompetitie is er leuk, zo heb je af en toe toch nog een wedstrijdje,
al mochten het van mij allemaal ritten in lijn zijn. Op dinsdag ga ik ook
vaak mee met de groep om te trainen, en zo nu en dan een toertocht pik
ik ook mee.

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

Telefoon; 0162 - 68 24 53
Fax; 0162 - 68 68 9

WIELERRONDE
TERHEIJDEN
ZONDAG 6 SEPTEMBER 1998
11.00 uur:
Regio-dames - 50 km.
12.30 uur:
Cyclosportieven - 60 km.
14.30 uur:
Willem
de Ridder-trofee - 35 km.
15.30 uur:
Elite/Neo-amateurs - 90 km.
Organisatie:

Wielervereniging
Terheijden

Red
: Heb je weleens gewonnen?
Rogier: Ja, maar niet vaak In 1984 werd ik clubkampioen bij de "Vrije
Coureur". Het was een kopgroep van 4 man waar ik de sprint van won. In
Raamsdonksveer won ik voor de 1e maal dat weet ik nog wel, in Effen de
openingskoers en in Tilburg bij de waterzuivering was ik ook triomfator.
Dat was allemaal zo rond 1984-1985 als ik het goed onthouden heb. Toen
fietste ik best aardig al zeg ik het zelf Met het sprinten weet ik zelf nooit
hoe het gaat, soms ben ik net een schildpad en soms ga ik als een
hazewind vooruit. H o e het komt weet ik niet, maar het is altijd al zo. Nou
moet ik zeggen dat ik me de laatste jaren ook helemaal niet druk maak
om de behaalde klassering, als ik maar lekker gefietst heb vind ik het
best.
Red
: Als je gewonnen hebt. Heb je ook weleens verloren of niet?
Rogier: Jazeker. In Oud-Gastel verloor ik m'n evenwicht. Het was in de
laatste ronde, iemand haakt in mijn fiets en hup daar ga ik languit over de
keien, en wat misschien nog erger was, dwars door een paardestront waar
iedereen inclusief ikzelf al een uur lang omheen w a s gereden. Dat was
een van de weinige keren dat ik wenste om maar gelijk in de stront te
vallen dan had het waarschijnlijk niet zo'n pijn gedaan. O o k mijn vrouw
was niet echt gelukkig toen ik in de auto stapte. Achteraf is het wel leuk,
maar toen had ik niet veel plezier. Gelachen heb ik wel toen we jaren
geleden met wat vrienden onderling wedstrijdjes reden.
We hadden een tijdrit tussen Oosterhout en Raamsdonksveer parallel aan
de snelweg. De meeste zijn al klaar en wachten op de laatste
binnenkomers, een renner is op ± 200 meter voor de streep als hij lek
rijdt. Een winnende tijd lag in het verschiet voor hem. Uit pure woede
smijt hij z'n fiets in de nabij gelegen sloot, terwijl hij luidkeels roept:"Ik
heb ook altijd pech ook hè!!". Dat gezicht van hem en die actie was zó
lachwekkend.
Red
: Fietsen je broers nog?
Rogier: Jawel Maurice en François, ze rijden meestal bij de K N W U ,
soms gaan we gezamenlijk trainen, maar die gasten zijn 10 en 12 jaar
jonger dan ik, dus ook wel wat fanatieker dan de o u w e Rogier. Maar ik
vind het heel leuk als ze bellen om te gaan trainen. Vaak komt het niet uit
dat we samen gaan, aangezien ikzelf in 2 ploegen werk, Maurice in
ploegendienst zit en François beroepsmilitair is
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Red
: Vroeger gevoetbald natuurlijk?
Rogier: Ja, precies, maar toch heb ik van m'n
jaar eerst bij de jeugd gefietst. Toen voetballen
Maria Parochie Oosterhout, daarna atletiek,
ongeveer 2 jaar gedaan, weer terug voetballen bij
m'n 17 jaar A-jeugd. Sindsdien is het fietsen,
lange tussenpozen.

7e tot m'n 9e
bij M.P.O.,
hardlopen,
T.S.C. tot
soms
met

Red
: Nou Rogier, m'n fleske bier is op, m'n vragen zijn op, ik ben op,
ik moet morgen vroeg op, dus ik donder maar eens op. Tot ziens in de
kopgroep en pas goed op. O ja, ik mocht niet vergeten te schrijven dat
zoontje Manuel (6) laatst ook al een prijs had gereden bij een
schoolwedstrijd (wielrennen). Dochterlief heeft ook al zo'n prachtige
naam; Lorenza, Ik ben er van overtuigd dat Rogier en Karin het best
gezellig hebben zo.

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

Raadhuisstr. 40 - 4844 AE Terheyden - Tel. 076 - 5931255
Fax 076 - 5934189
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Tussenstand "Toercompetitie" per 5 juli 1998
15-3

22-3

5-4

3-5

17-5

21-5

5-7

t()(aal

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

125

485

Sjel V . Helmond

40

50

-

80

90

100

-

360

Kees Jacobs

40

50

60

80

90

100

125

545

Dim Jansen

40

50

60

80

90

-

125

445

Joop van Kempen

-

50

60

80

90

100

-

380

Cees Klerk

-

50

-

-

-

-

-

50

Peter Kloosterman

-

50

-

-

-

-

125

175

Dick v.d. Kolk

40

50

60

-

-

-

125

275

Wim v.d. Linden

-

-

-

-

90

-

-

90

40

50

60

80

90

100

125

545

Rudolfo Martinus

-

-

-

-

-

-

125

125

Roger Nooten

-

50

-

80

-

-

-

130

40

50

60

80

90

100

125

545

Piet V . Oosterhout

-

50

-

-

-

-

-

50

Ad de Peijper

-

-

60

-

-

-

-

60

Joost

-

50

-

-

90

-

-

140

Emile Rasenberg

-

50

60

80

-

-

125

315

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

125

545

Ingrid Rompa

40

-

60

-

90

100

-

290

Wim Schuurmans

40

-

-

-

-

-

-

40

Corné Sprangers

40

-

-

80

-

-

-

120

Jan Stroop

40

50

-

80

90

100

125

485

-

-

-

-

-

100

125

225

Bram Martens

Ad Nuiten

Raeijmaekers

Jan van Tetering

Als je haar maar goed zit!!?????
Het aantal deelnemers was net genoeg voor een kopgroep, slechts 8
vertrekkers bij de "A" categorie. Dus bij gebrek aan een peloton,
zaten we allemaal (de een wat langer dan de ander) in de kopgroep.
Bram gaat al snel voor peloton spelen, blijkbaar moet deze man toch
ook trainen om in vorm te komen. Zo "snellen" we door de polder, het
gaat zelfs zo vlug dat we de voorrijdwagen voorbij gaan. Sjel van
Helmond heeft het n.l. aan de stok met politie in burger, en wordt
staande gehouden. Gelukkig weet hij zich snel uit deze netelige
situatie te lullen, en neemt weer vlug de koppositie bij ons in. Hans
Rasenberg is het slachtoffer van zinloos geweld. Vooraan worden n.1.
speldenprikken uitgedeeld, Hans probeert terug te vechten, maar
wordt onverbiddelijk teruggeslagen. Ook Geert van Tetering zal later
in de wedstrijd deze vandalen op zijn op zijn weg tegen komen.
Ondanks dat hij het beste voor had met zijn kompanen, hij wees de
weg feilloos: RECHTS! RECHTS!! RECHTS!!!
Het bochtenwerk ging weer voortreffelijk dankzij Rinus Oonincx en
Piet van Oosterhout (de slager wel te verstaan) zelfs Leny Rockx
stond op een recht stuk in de bocht te vlaggen.
Dat zijn de mensen waarvoor je meedoet, anders staan ze daar maar
hé. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de zjurie en de toesgouwers,
dat waren er overigens meer dan deelnemers deze aflevering. Cees
Klerk speert er op 3 km voor de streep tussenuit, het zijn lange en
loeizware meters, maar Kees redt het en wint formidabel, ikzelf vind
500 meter ruim voldoende om alleen te rijden en warempel het lukt
nog ook. Henk Hamers pakt de bronzen medaille, ruimschoots
verdiend.
's Middags weet Jos Verstappen ALLE grindbakken te omzeilen.

Terug naar de kop:
Het laatste rechte stuk naar de meet stond de wind hard op kop. Corné
reed op kop met in zijn kielzog Theeuw en Din. Driehonderd meter
voor de finish demarreerde Theeuw opnieuw. Din ging mee en zat
kans om hem in de laatste meter te kloppen. Din deed goede zaken
voor de competitie. Theeuw eindigde als tweede gevolgd door Corné
Jaap van Helmond zag kans om in een rechtstreeks duel Peter
Kloosterman voor te blijven, waardoor Jaap als vierde eindigde. De
sprint van het volgende groepje werd gewonnen door Peter
Diepstraten gevolgd door Fer, Co, Henk en Jan Stroop. Henk van Gils
reed in zijn bekende straffe tempo de rit als laatste uit.
Corné Sprangers

Uitslag
A-categorie

B-categorie
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.

Din V. Meel
Theeuw Lodewikus
Corné Sprangers
Jaap V. Helmond
Peter Kloosterman
Peter Diepstraten
Fer Rompa
Co Driessen
Henk Boon
Jan Stroop
Henk van Gils
Henk Lievens

We (vrij naar Mart Smeets ) zijn tevreden.
Frank van Tetering
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Cees Klerk
Frank v. Tetering
Henk Hamers
Emile Rasenberg
Cees Daamen
Hans Rasenberg
Geert van Tetering
Bram Martens

''Ik aar eigenlijk gin tijd en gin zin
Rit in lijn d.d. 28-6-98 B-categorie
Direct na de finish, happend naar adem en te moe om te denken werd
mij gezegd een verslag te schrijven over het verloop van de wedstrijd.
Maar eerst wie ben ik:
Corné Sprangers, 37 jaar oud en sinds
vereniging. De reden om lid te worden van
gelegen in het feit dat ik reeds jaren per fiets
bemerkte dat ik de meeste lotgenoten voorbij
het conditioneel goed was om aan sport te
goedkope manier aan een fiets komen.

dit seizoen lid van de
de wielervereniging was
naar het werk reed en ik
reed. Daar kwam bij dat
doen en ik kon op een

Als goed lid is het belangrijk mee te doen aan evenementen welke
georganiseerd worden door de club. Zodoende werd ik ingedeeld bij
de B-rijders en moet derhalve een aantal zondagochtenden om 09.30
uur aan de start verschijnen
Zo ook de 28ste juni.
Volgens de kenners was het zwaar weer om te fietsen. Toch stonden
er 12 cracks aan de start om de confrontatie met elkaar en de
elementen van de natuur aan te gaan. Direct na de start was het
Theeuw Lodewikus welke met een demarrage de wedstrijd opende.
Henk van Gils en Peter Kloosterman gingen mee in het wiel. Het gat
werd dicht gereden door Jaap en Din van Meel. Na de hergroepering
ging het tempo omhoog. Tegen de wind in werd er hard doorgereden,
waardoor al snel een kopgroep ontstond van drie renners. Theeuw,
Din en ondergetekende. Al snel bleek dat dit de beslissende demarrage
was. In een hoog tempo werd er goed samengewerkt, om zo snel
mogelijk aan de meet te komen. De rest van de groep viel uiteen in
verschillende groepjes. Een sterk rijdende Jaap kwam samen met Peter
Kloosterman Daarachter een groepje met Peter Diepstraten, Fer
Rompa, Co Driessen, Henk Boon en Jan Stroop. Henk van Gils moest
zijn inspanningen van het begin van de wedstrijd bekopen en reed
alleen naar de finish Henk Lievens had waarschijnlijk liever te paard
de wedstrijd gereden, want na een aantal kilometers moest hij de
wedstrijd staken
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Zaterdag 4 juli was het weer zover; de clubkampioenschappen! Het
weer was droog, maar er woei een harde wind. Vooral op het laatste
stuk naar de finish was het beestachtig! Maar ondanks de zware
omstandigheden had een mooi aantal B-coureurs zich goed
geprepareerd en zij verschenen allemaal vol verwachtingen en goede
hoop aan de start. Het zou een spannende aangelegenheid worden. De
eerste discipline, de alom verfoeide tijdrit, werd dit keer niet
gewonnen door Din van Meel. Hij moest zijn meerdere erkennen in
Corné Sprangers en Peter Kloosterman. Corné legde ongeveer 7
kilometer af in een mooie tijd van 11.04.27!!
Tijdens een deel van de tijdrit heb ik even bij Leny Rockx gestaan. Zij
had zich aangeboden om assistentie te verlenen bij het vlaggen. Op het
punt waar zij stond (de kruising bij het optrekje van Joop van
Kempen), bleek weer maar eens hoe nuttig en noodzakelijk het werk
van onze vrijwilligers is. Zonder het werk van deze mensen zou de
veiligheid van onze coureurs niet gegarandeerd kunnen worden. Na
enige minuten van rust werd het startsein gegeven voor de rit in lijn
Tien ronden!! Een forse klus bij dit weer. Al snel ontstond een
kopgroep van vier personen; Din van Meel, Theeuw Lodewikus
Corné Sprangers en Peter Kloosterman De rest van het veld was eraf
gepierd her en der formeerden zich groepjes die tot de finish tot elkaar
bleven. Aan de finishlijn en bij de jury werd er uiteraard weer volop
geouwehoerd en het ene verhaal was nog sterker dan het andere. Ook
nu was er natuurlijk weer iemand te laat; Willem Schuurmans Hij
had verkeerd op zijn "briefke" gekeken en arriveerde pas toen de rit in
lijn in volle gang was. Willem liet zich niet kennen en sloot aan bij
een groepje. Wel jammer natuurlijk dat Willem daardoor geen
kopwerk mocht doen (koersvervalsing!), want normaal gesproken is
hij daarin vreselijk sterk! Om de tijd verder te doden werd er van tijd
tot tijd een schuine bak verteld door een vrouwelijk jurylid. De heren
kregen er rooie oortjes van!
Het einde van de koers naderde. We begaven ons naar de finishlijn en
daar moest de groep van vier sprinten voor de overwinning.
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Die ouwe Din! Hij liet zich niet verschalken en duwde zijn wiel voor
dat van Peter en Corné als eerste over de finishlijn. Een tijd van
1.12 38! Een mooie prestatie Theeuw kon even het geweld niet
volgen en werd knap vierde Daarna volgden de groepjes en kon het
klassement worden opgemaakt. Zoals gezegd, het werd spannend.
Peter, Din en Corné hadden alledrie 4 punten. Aangezien de tijdrit de
doorslag geeft kon Corné even later worden gefeliciteerd Hij is de
nieuwe kampioen bij de B-categorie!! Van harte proficiat Corné!!!
Commentaar van de kampioen: "Och,
eigenlijk aar ik gin
tijd en gin zin, Eigenlijk waar in
munne tuin aan
't werreke en docht dagget toch niks
zou worre,
Ik kwaam net uit de nacht en waar tot
un uur of
elluf op mun bed blijve liggen Ut
gieng ok nie
lekker". Dit alles werd verteld met
een brede en
tevreden glimlach op zijn gezicht.
Kees Jacobs

Uitslag clubkampioenschap A-categorie
Rit in Lijn
1. Jan V. Tetering
3
1
2. J. Seers
6
3. Roel Eland
4. Marino v.d. Elshout 2
5. Ronnie v. Tetering
5
7
6. Cees Klerk
4
7. Stef V. Zundert
8
8. Frank v. Tetering
9. Leon v. Tetering
11
9
10 Emile Rasenberg
15
11 P Wickham
13
12. Hans Rasenberg
10
13 Geert v. Tetering
14
14. P.J. Luttikhuis
12
15. Bram Martens

Tijdrit
10.34.25
10.38.90
10.27.31
10.49.95
10.37.36
10.34.50
11.02.28
11.10.80
11,05.58
11.41.53
10.56.62
11.23.49
12.06.68
11.29.95
11.54.65

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

Totaal
5
6
7
8
9
10
12
18
20
22
22
24
25
26
26

1
4
8
5
7
9
6
0

Tijdrit
11.04.27
11.30.63
1 1.35 02
11.40.87
11.51.45
12,13.96
12.01.84
11.56.44
12.14.96
13 19.41

Punten
1
2
3
4
5
8
7
6
9
10

Totaal
4
4
4
8
13
13
14
15
15
20

1

12.47.77

1

B-categorie
Rit in lijn
3
1. Corné Sprangers
2
2. Peter Kloosterman
3.
4.
5.
6.
7
8.
9
10

Din v. Meel
Theeuw Lodewikus
Fer Rompa
Jan Stroop
Henk v. Gils
Henk Boon
Jan Driessen
Wim vd Linden

Dames
1 Ingrid Rompa

Note;Bij
Note
Bij gelijk a
aantal
a n t a punten
l p u n t e nbeslist
beslistnet
netzo
zo als de
delaatste
laatste20
20jaar!!!
jaar !!!
dede
uitslag
uitslag
vanvan
de; de

tiidrit
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Van je hallekiedee

De langste tocht

Het bestuur kon hem niet helpen, dus ze deden gewoon mee
De jongens van down under, je verkoopt ze niet graag nee
Roel die wint de tijdrit, Jan was nummer twee
In de pauze nemen we wat water of een bakske slappe thee
De uitslag werd beschreven door een Wagenbergse fee
Met de kampioen van de WvT gaat ze graag in zee
Ze zaten 's avonds samen gezellig in een hemels café
Adrie was er bij, maar ook zullie José
Jan, proficiat met de titel hoezee ! hoezee ! hoezee !
Frank van Tetering
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Op zondag 5 juli, daags na de kampioenschappen, is de toertocht van
125 kilometer gereden. Door het barre weer was de tocht van 110 km
komen te vervallen en ook de gezinsrit op 12 juli kon geen doorgang
vinden. Het zit niet mee. Maar goed.
De tocht van 125 ging wel door. Ondanks de inspanningen van de
voorafgaande dag was er toch een aantal kampioenschapcoureurs op
komen dagen. De kersverse kampioen van de A-categorie, Jan van
Tetering, was er ook. In totaal stonden elf heren en één dame aan het
vertrek. Voor zo'n lange tocht geen onaardig aantal. Grote afwezige
was Henk van Gils, de vaste kopman. I.v.m. zijn werk (storingsdienst)
kon hij echt niet mee. Jammer, want Henk is altijd een gezellige vent
om naast te fietsen. Ook Leny Rockx, het vrouwelijke lid van onze
toercommissie kon niet mee.
Iets na achten vertrok de kleine karavaan. We waren iets te laat omdat
Miriam van Helmond nog even een nieuwe achterband moest leggen.
Het kopwerk werd deze tocht voortreffelijk 'waargenomen" door
Emile Rasenberg, daags daarvoor nog strijdend voor het
kampioenschap en nu voorop om anderen uit de wind te zetten, hij
heeft dit de hele tocht volgehouden. Een mooie prestatie Emile. Zeker
als je de weersomstandigheden in acht neemt. Het was wel droog,
maar ook nu stond er weer een strakke, harde wind. De tocht ging
richting Chaam, Poppel, Lage Mierde, Hilvarenbeek, Riel, Gilze,
Rijen,
Vijfeikenweg, Ketenbaan,
Oosterhout
en tenslotte weer naar
Terheijden.
Er zaten aardige stukjes
"natuur"
bij. Vooral tussen Poppel
en
Lage
Mierde
was
het
natuurschoon prachtig!
was dat er onderweg nogal
Opvallend
verzoeken kwamen om
wat
leggen.
De
terrasjes
even aan te
koffie met gebak ook,
lonkten, de
stoppen is er niet bij.
maar
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Oproep voor de Willem de Ridder-trofee!

spijtig voor sommigen.
Het enigste geval van pech deed zich voor na 64.34 kilometer, net
voordat we Lage Mierde inreden Emile Rasenberg reed lek. Niemand
reed natuurlijk door, "de Nuit" zoog zijn longen weer even vol met
nicotine en teer, anderen aten een banaantje of een koek boordevol
energie en na een kort oponthoud zette het karavaantje zich weer in
beweging Naar het einde toe begonnen de kilometers voor sommigen
door te wegen Zo ook voor Miriam van Helmond. Desondanks heeft
zij het keurig volgehouden. Op de tanden bijten, af en toe een zetje in
de rug, mijn complimenten Miriam! Ook complimenten voor de heren
koptrekkers. Er werd gereden met een strak tempo. Uiteindelijk lag
het gemiddelde tussen de 28 en 29 kilometer per uur. Een mooi
toergemiddelde voor zo'n lange tocht.
De volgende tocht is pas weer op 13 september. De afstand bedraagt
dan ongeveer 75 kilometer Ik hoop dan weer te kunnen vertrekken
met een grote, rose karavaan. De sfeer is altijd goed, het tempo strak,
de natuur mooi. Kortom: meedoen!!
Kees Jacobs

De schoonheidsspecialist. Je wordt er weer mens van

ANGELAOTJENS
H U I D V E R Z O R G I N G

34

Dit jaar wordt tijdens de Ronde van Terheijden voor de 25e keer de
Willem de Ridder-trofee verreden. Moeder de Ridder, bij iedereen
bekend, heeft te kennen gegeven dat 'het nu lang genoeg geweest is'
dat dit Terheijdens gebeuren onder deze naam verreden is. Gaarne zou
zij de zo door ieder felbegeerde wisselbeker (na ingravering van de
laatste winnaar op 6 september as.) weer in haar bezit krijgen. Wel,
hierbij de oproep aan de aanstaande winnaar om de beker na de koers
aan haar aan te bieden.
Voorts wil ik alle renners uit Terheijden oproepen om deel te nemen
aan deze laatste Willem de Ridder-trofee, Voor deze laatste keer
mogen zelfs renners met een BWF-licentie deelnemen. Ook alle exwinnaars vanaf 1974 zullen persoonlijk een uitnodiging krijgen om
nog één keer hun fiets van stal te halen.
Dames, laatje ook eens 'n keertje zien! Laten we er met z'n allen een
drukke, prettige koers van maken op 6 september om half 3, als dank
voor al die mooie jaren.
Jan van Tetering

Wilhelminastraat 27
4818 S B Breda
T e l e f o o n 076-{5)213774
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Afvalkoers 2 augustus 1998
Hier spreekt de Koning, (stilte dus)
Even een memo'tje voor mijn gewillige onderdanen. Al met al is de
schatkist al aardig gevuld. De grote stroom belastingcentjes zie ik
dagelijks het pakhuis van mijn vermogensadviseur binnenkomen.
Veertien winkels heb ik reeds, als jullie Koning, geopend. D e z e zijn
natuurlijk ook voor jullie toegangkelijk, mits gekleed volgens de
standaard normen. E e n natuurreservaat is reeds naar mij vernoemd,
alsmede diverse straten in Wassenaar - Den H a a g - Zeist en Utrecht.
Hoewel het een zware taak is om jullie met ijzeren hand te regeren,
moet ik zeggen dat het me redelijk gemakkelijk afgaat. De, van het
hooggerechtshof opgelegde werkstraf van 17823 uur aan Roel Eland
en Ad van Dongen heb ik na het aanwenden van al mijn invloed teniet
kunnen doen. D e z e was hen opgelegd wegens het proberen te
(ver)slaan van jullie aller Goedheid.
Of ik mijn titel persoonlijk kom verdedigen hangt nog aan een zijden
draadje, de B V D is er namelijk achtergekomen dat er rond die dagen
een clubje rondstruint in Terheijden (waarvan Henk H a m e r s de grote
animator is) die het op de Koning gemunt hebben. Zij, en hij vooral,
willen dan gaan Koningschieten, Onder het toeziend o o g van de pastor
notabene. Er wordt reeds aangewerkt om h é m op non actief te zetten.
Uw aller zaligmakende Groot Goedheid Koning
Frank den 1 ste.
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Bij de "B"-categorie laten er zich 7 inschrijven, echte 'Vakantiedrukte
dus. Het verhaal is dan ook snel verteld. Zoals we weten bestaat
onrecht, toch zeker in de wielersport. Henk van Gils is er het eerst
mee klaar, vaak is dit de winnaar van een koers, doch niet in een
afvalkoers. Nadat de jury nog enkele renners uit de koers genomen
had, achtte Theeuw Lodewikus de tijd rijp voor een demarrage. He
bleek een gouden schot, de twee overgebleven concurrenten (met in
hun achterhoofd de volgende sprint) waren samen niet sterk genoeg
om de vluchter te achterhalen. Zo ziet u maar naast onrecht bestaat er
ook nog terecht. De aanvaller wordt beloond. Theeuw oprecht
gefeliciteerd.

De "A".
Goed voorbeeld doet goed volgen, dus ook bij deze mannen, zo'n 10
getal 'n vluchter, sterker nog 2 vluchters, gebroederlijk bouwden ze
aan hun voorsprong, terwijl de anderen daarachter het niet precies
overeenkwamen wie of er nou eigenlijk op kop moest rijden. Een ding
was zeker. Hans Rasenberg was het niet. Dit koersinzicht bracht hem
toch een E E R V O L L E 5e plaats. De clubkampioen zonder trui (deze
komt in november geloof ik) pakt de volle winst.
Proficiat Jan.
De Koning

A-categorie

B-categorie

1. Jan V. Tetering
2. Frank v. Tetering
3. Emile Rasenberg
4. Leon v. Tetering
5. Hans Rasenberg
6. Kees Jacobs
7. Bram Martens
8. Ger de Peyper
9. Geert v. Tetering
10. Henk Hamers

1. Theeuw Lodewikus
2. Din V. Meel
3. C o m é Sprangers
4. Jan Stroop
5. Peter Kloosterman
6. Peter Diepstraten
7. Henk v. Gils
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WIST U DAT

Kleppertje:
Te koop aangeboden

- Willem Schuurmans bij een lekke voorband eerst zijn achterband
eruit haalt

rugnummer 42, eventueel met handtekening

- Hij verder een fiets heeft van superkwaliteit?

t.e.a.b.

- Het daarom zo vreemd is dat hij nooit op kop rijdt?

Te bevragen bij: Rock van Zundert
Telefoon
:
076-5713378

- De toertocht van 110 kilometer i v . m . het barre weer niet is
verreden?
- Dit ook geldt voor de gezinstocht?
- Dit al de derde tocht is die niet is doorgegaan?
- De toercommissie hier vreselijk van baalt?
- De toercommissie iedere gelovige binnen onze vereniging oproept
om een extra weesgegroetje te bidden voor beter weer?
- Wij jullie weer vragen om je uitslagen tot nu toe door te sturen
naar de Klepper?
- Eén uitslag wij al weten, n.l. van de afgelopen B W F
kampioenschappen. Rocky v. Zundert wint formidabel deze titel.
- Dit zelfs nog V O O R P A G I N A nieuws was in "de Stem".
- Er na deze overwinning nog " e v e n " een bakske gepakt is door
de familie v. Z
- Rocky hiermee geschiedenis schrijft in de W v T ?
- Ook Theo v. Mook weer BWF kampioen is dit seizoen?
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WIST U DAT
- Het zo langzamerhand heel gewoontjes gaat worden dat hij met
zo'n trui aan rijdt?
- Je eigenlijk beter BWF kampioen kan worden dan clubkampioen?
- De kampioenstruien daar méteen uitgedeeld worden, zodat je
daarmee nog hetzelfde seizoen kunt rondrijden?
- Aangezien Jan v. Tetering in de kledingcommssie zit, deze niet
zo gauw topless rond zal fietsen?
- Het er voor Corné Sprangers er minder hoopvol uitziet?
- Wij al deze meneren van harte feliciteren?

