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Van uw voorzitter ad interim.
Dit stukje schrijf ik met gemengde gevoelens. U zult dat begrijpen. In
een brief die U kortgeleden van bet bestuur heeft ontvangen, heeft u
kunnen lezen dat Cees Klerk het bestuur heeft gevraagd om, vanwege
persoonlijke
redenen,
van het
voorzitterschap
van
onze
wielervereniging te worden ontheven. Zoals bekend heeft bet bestuur
dat verzoek gehonoreerd. De vereniging verliest daarmee een fanatiek
bestuurder met kennis van zaken en een groot hart voor de
Wielervereniging Terheijden. Gelukkig heeft Cees ons verzekerd
dat hij, zonder al te veel op de voorgrond te treden, lopende zaken zal
afhandelen en dat fietsen zijn grote hobby zal blijven.

Ik zet ze gemakshalve nog even voor U op een rijtje:
- de Bindingsavond op 7 november in "'t Markkantje" (met diverse
prijsuitreikingen!)
- de Bingoavond op 21 november in "de Zevende Hemel"
- de Veldtoertocht op 20 december startend bij "'t Kops"
- de Kerst-Run-Bike-Run op 26 december startend bij "'t Barreke"
Ook hiervoor geldt mijn eerdere oproep; komt allen en maak er samen
gezellige en geslaagde activiteiten van. Alvast bedankt hiervoor.
Kees Jacobs

Bij een vertrek hoort uiteraard een woord van dank. Misschien wat
schamel, maar toch. Cees, namens de andere bestuursleden, de leden
van onze wielervereniging en onze relaties dank ik je hartelijk voor de
jaren dat jij het voorzitterschap van de Wielervereniging
Terheijden hebt willen dragen. Je hebt dat gedaan op een manier die in
vele opzichten bewondering afdwingt. Bedankt!
Bij eerdergenoemde brief heeft U ook een uitnodiging aangetroffen
voor de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 16 oktober a.s. De
vergadering vindt plaats in 't Markkantje en begint om 20.00 uur. Ik
doe namens het bestuur een dringende oproep aan U allen om de
vergadering bij te wonen. Dat is namelijk het juiste moment en de juiste
plaats voor uw ideeën, opbouwende kritiek en suggesties. Het bestuur
stelt U gegarandeerd in de gelegenheid om uw woordje te doen en met
ons mee te denken. Uw komst betekent een wezenlijke bijdrage aan de
continuïteit van veel zaken binnen onze vereniging. Ik reken op u!!
Zoals ieder jaar staat het einde van het seizoen in het teken van de
traditionele winteractiviteiten en verschillende, gezellige festiviteiten.
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COPY INLEVEREN VÓÓR 1 DECEMBER

"Een sigaar uit eigen doos"

Nieuwe leden

oftewel
Terheijden
Terheijden
Terheijden

Café de Zevende Hemel
Wally de Ridder
Hans Schepers

Gratis toegang op de bindingsavond van onze
vereniging
Een aantal redenen zijn hiervoor aan te geven:

Opzeggingen
Breda
Steenbergen
Steenbergen
Terheijden

Marco Beerens
Marc Castelijns
Ronny Castelijns
Jacques Otjens

• gezien de beurskrach waarbij vele renners het in aandelen gestoken
zwarte of prijzengeld hebben zien kelderen.
• gezien het feit dat alles steeds omhoog gaat.
• gezien de vele inspanningen die de leden de afgelopen jaren hebben
verricht bij de diverse evenementen onder de vlag van onze vereniging.
• gezien de toekomstige beroepen die nog op jullie zullen worden gedaan
is besloten , eenmalig, voor de komende bindingsavond, die op 7 november a.s. in het Markkantje wordt gehouden, het entreegeld voor leden +
partner voor rekening van de vereniging te laten komen

Rockx-Assurantiën
Uw adres voor:
verzekeringen
hypotheken
financieringen
spaar-adviezen

dus GRATIS EN VOOR NIKS NOPPES
de gehele avond muziek, hapjes en drankjes
Tevens wordt op de bindingsavond aandacht geschonken aan de huldiging van de clubkampioenen, toerkampioenen, crosskampioen, alsmede de uitreiking van de prijzen behorende bij de zomercompetitie.
Graag tot ziens.
Bestuur W.V.T.

Bei voor een
vrijblijvend gesprek:
076-593 1555

Heren mountainbikers opgelet!
Bingo en Loterij
Op 21 november a.s. vindt weer de jaarlijkse bingo-avond alsmede de
trekking van de grote loterij plaats. Er is wederom gezorgd voor
prachtige prijzen, waaronder als hoofdprijs bij de bingo een kleurentelevisie met teletekst.
Plaats van handeling is :
Café De Zevende Hemel, Hoofdstraat 20, Terheijden
Aanvang 20.00 uur
De lotenboekjes à 25 stuks van Fl. 1 , - zullen op de ledenvergadering
aan de leden worden uitgereikt dan wel persoonlijk worden thuisbezorgd. Het spreekt vanzelf dat ieder lid zonder veel moeite deze 25
lotjes aan de man/vrouw kan brengen en daarmee de financiële positie
van onze vereniging blijft ondersteunen. Gezien de speciale geste op de
a.s. bindingsavond lijkt dit eigenlijk vanzelfsprekend.
De ingevulde tegenloten + het geld dienen vóór zaterdag 21 november
te zijn ingeleverd bij:
Wieske Kuylen, Thijsseweg 9a, Wagenberg
of
Bram Martens, Hoofdstraat 54a, Terheijden

Het cross-seizoen staat weer voor de deur,
dus open die deur en pak je crossfiets of
mountainbike uit de schuur.

Zoals voorafgaande jaren willen wij iedere
zaterdagmiddag en zondagmorgen gezamenlijk vertrekken
vanaf het oude postkantoor.
Op zaterdagmiddag vertrekken we om 13,30 uur en op zondagmorgen
om 9.00 uur.
Indien er een georganiseerde veldtoertocht wordt verreden doen we dit
in onderling overleg.
Dus tot ziens, vanaf zaterdag 3 oktober!!!

Het bestuur en de bingocommissie danken u bij voorbaat voor uw medewerking
Graag tot 7 november a.s.

Installatietechniek

Namens de bingocommissie,

werktuigkundige installatie

NdL.

Adellaan 9,4921 BM Made
Postbus 194,4920 AD Made

Telefoon: 0162 - 68 24 5
Fax; 0162 -68 689
7

Uitslag Zomercompetitie d.d. 30-8-98
Reglement crosswedstrijden.
Gezien de mogelijkheid om als Crosskampioen van de Wielervereniging Terheijden door het leven te gaan, volgt hier een kort reglementje om discussies omtrent puntentelling etc. in de toekomst te
voorkomen.
• De crosswedstrijden worden georganiseerd door W.V. "De Pedaalridders" uit Made en vinden plaats op de zandafgraving van Caron
gelegen aan het Wilhelminakanaal te Oosterhout.
• Klassering kan alleen geschieden indien men rijdt in de roze clubkleuren van onze vereniging.
• Puntentelling staat geheel los van de uitslag van de gezamenlijke
wedstrijd met de overige deelnemers.
• De winnaar van onze vereniging krijgt 20 punten, nummer 2 krijgt
18 punten, nummer 3 krijgt 16 punten enz.
• Om alle drempels voor deelname weg te nemen is er geen minimum
aantal keren dat aan de start verschenen moet worden.
• De renner met het hoogste aantal punten na afloop van alle wedstrijden is de winnaar.
• Bij gelijk aantal punten na afloop van de competitie beslissen de onderlinge resultaten van de gelijk geëindigde renners.
• Is hiermee nog geen winnaar aan te wijzen dan kan gekeken worden
naar de renner die de kortste uitslag heeft gereden in het grote veld
deelnemers.
• Biedt dit nog geen duidelijkheid, dan hebben we te maken met twee
even sterke renners die volgend jaar worden uitgenodigd om de onderiinge strijd voort te zetten.
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A-categorie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hans Rasenberg
Cees Klerk
Kees Jacobs
Ger v. Helmond
Henk Hamers
Bram Martens
Cees Daamen

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

Ger de Peyper
Frans Leyten
Ad Havermans
Ronnie v. Tetering
Geert v. Tetering
Jan v. Tetering

6.
7.
8.
9.
10.

Theeuw Lodewikus
Jan Stroop
Jan Driessen
Peter Diepstraten
Co Driessen

B-categorie
1.
2.
3.
4.
5.

Dick v.d. Kolk
Henk v. Gils
Din v. Meel
Peter Kloosterman
Fer Rompa

Bedankt,
Er bestaat een ongeschreven wielerwet die ons vertelt dat renners die
niet op kop geweest zijn ook niet meesprinten voor de overwinning.
Sommige renners nemen deze stelling met een korreltje zout en
proberen juist de wet te overtreden. Het kan verschillende oorzaken
hebben om niet op kop te komen. Je kan bijvoorbeeld tijdens de
wedstrijd tot de conclusie komen dat het geen zin heeft om op de op 1
na vervelendste plek in een peloton te rijden. De vervelendste plek is
n.l. op het kantje bij krachtige zijwind. Gelukkig verblijft men daar
nooit zo lang, omdat dit niet lang vol te houden is. Sommige renners
worden er op deze wijze vaak of bijna altijd afgereden. Als het een
keer windstil is kan een dergelijke coureur er toe overgaan bewust de
bovenvernoemde wet te negeren. Overige renners die deel uit maken
van de groep zijn met dit soort parasieten toch niet zo blij.

Zeker niet wanneer blijkt dat het overtreden van de wet kan resulteren
in een uiteindelijke overwinning. Ger van Helmond reed de vouwen
uit zijn broek, omdat deze er op kop gewoon uitwaaide. Hij heeft voor
een groot gedeelte al de gaten dichtgereden. Ook Cees Klerk was heer
en meester in het in de wind rijden. Hij heeft zij ongeveer 4 rondjes
alleen vooruit gezeten. Geert van Tetering spant hier de kroon, want
hij heeft wel 10 rondjes het "Remiegevoel" (alleen op de wereld) mee
moeten torsen. Bram Martens reed de wedstrijd van zijn leven. Na een
moeilijk op gang gekomen seizoen zat hij vandaag bijna bij elke
ontsnapping. En dat waren er nogal wat. Cees Daamen, Ger de
Peyper, Kees Jacobs (ja-op-kops), Ronnie v. Tetering, Frans Leyten,
Henk Hamers en Ad Havermans waren in dergelijk goede doen dat ze
allemaal gemiddeld wel zo ongeveer 3 keer een ontsnappingspoging
hebben geplaatst. Of toch in ieder geval op zoiets gereageerd hebben,
Mocht ik nog iemand vergeten hebben, omdat het overzicht in de
cours vanuit het laatste wiel moeilijk te handhaven is.
Jongens, bedankt!
Hans Rasenberg

Rit in lijn 30-8-1998
Een verslag van iemand die bijna altijd als laatste binnenkomt bij de
trimcompetitie, en die nu een verslag mag maken, omdat hij als eerste
over de meet ging. Ra, ra hoe kan dat??
Eigenlijk heel eenvoudig n.l. als de rest niet wil fietsen dan kan men
als mindere coureur toch winnen, en dat maakt het wielrennen
aantrekkelijk, ja toch? Wat het verslag betreft ben ik gauw klaar, want
als je van voren zit krijg je weinig mee wat achter je gebeurt; nadat
Theeuw 'n keer geprobeerd had om weg te komen hebben Din en ik
het ook een paar keer geprobeerd, maar ook zonder succes. Daarna
kreeg Jan zonder opzet zomaar een gaatje, maar dat hield ook niet
lang stand, Nadat Jan was ingelopen viel alles stil en dan gaat
"natuurlijk" Henk op kop rijden en kreeg hij ook zowaar enkele
tientallen meters. Ik dacht meegaan, gelukkig dachten m'n benen ook
zo, want het komt nogal eens voor dat mijn verstand zegt: "meegaan"
terwijl m'n benen als antwoord geven; "mooi niet dus", zodoende
kregen Henk en ik de kans om eens aan de andere (voor)kant van de
rit in lijn te eindigen daar we de voorsprong konden handhaven. De
felicitaties naderhand deel ik dan ook met Henk.

Een goede
prestatie verdient
een bloemetje,
nietwaar?

Dick van der Kolk

Bloemenboetiek

- Verse snijbloemen
- Bloemstukjes
- Plantenbakjes
- Kamerplanten
- Rouw- en Bruidswerk
- Kunst bloemen en planten
- GRATIS Ringzegels
- Lid Teleflora
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Trimmerscompetitie 1998.

Lest best
Gaat niet altijd op. De laatste
trimcompetitie wedstrijd, een tijdrit
van 12,5 km ging gepaard met een
dikke mist en met op hol geslagen
stopwatches. Voor de renners die deze
wedstrijd nog hadden willen schitteren
was het laatste zeker een
grote teleurstelling. Dat
de tijdwaarnemers hier
ook niet blij mee waren spreekt voor
zich, een opmerking van "je had niks
moeten zeggen" werd afgedaan met
"eerlijkheid duurt het langst", dat geeft
ie instelling en de kwaliteit van de
tijdwaarnemers aan, klasse. Bij de
discussie hoe dit opgelost moest worden
s ter plekke geen concrete oplossing
gevonden, maar dat vernemen we
later nog wel.
Een opmerking van een StreetCornerSafetyWorker dat er maar twee
renners waren waar een woordje vanaf kon is ook maar weinig vind
ik, maar er zijn renners die o.a. zo geconcentreerd bezig zijn dat een
plaatselijk bedankje of een opmerking er niet in zit, Maar ik denk dat
ik namens alle renners een woord van dank mag uitspreken (schrijven)
naar allen die de bovengenoemde taak op zich hebben genomen, Dat
telt ook voor de tijdwaarnemers en allen die zich in welke vorm dan
ook voor de veiligheid en begeleiding van de renners hebben ingezet.

De competitie zit er weer op.
Bijgaand de eindstanden van de A- en B-categorieën.
De uitslag (met name van de laatste rit) behoeft enige uitleg.
Op zondagmorgen 22 september jongstleden waren 19 deelnemers
aanwezig om door middel van een goede uitslag in de laatste (tijd)rit
een goed eindklassement te behalen.
Renners en jury zetten zich voor de volle 100% in om ook deze laatste
rit keurig te laten verlopen. Maar juist deze morgen sloeg het noodlot
toe.
Menselijke fout (verkeerde knopje)? Mechanische fout (tijdklok stil)?
Duidelijk was bij het oplezen van de uitslag dat de gerealiseerde tijden
op de stopwatches bij lange na niet overeenstemden met de cijfers op
de verschillende computers.
Wat nu?
Na overleg met de verschillende commissieleden heeft de jury besloten:
a) de rit telt wel mee voor het aantal deelnames.
b) de uitslag wordt in zijn geheel geschrapt.
c) bij opmaking van de einduitslag zijn de beste 5 uitslagen bepalend.
Mocht u bij het bestuderen van bijgaande einduitslagen nog vragen, opof aanmerkingen hebben, gaarne contact opnemen met Jan van Tetering, vóór 5 november aanstaande.
De prijsuitreiking van de zomercompetitie 1998 zal plaatsvinden (zoals
besproken op de laatste ledenvergadering) tijdens de bindingsavond op
7 november aanstaande waarover u elders in deze "Klepper" meer kunt
lezen.
'^.^a^^^^-'
k

In deze en vorige seizoenen, nogmaals bedankt.
Dick van der Kolk
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EINDSTAND A-CATEGORIE TRIMMERSCOMPETITIE 1 9 9 8 VAN WIELERVERENIGING TERHEIJDEN

====== ============ ============ ====== ======= ============
Rit in
lijn
Punten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cees Klerk
Jan van Tetering
Emile Rasenberg
Kees Jacobs
Frank van Tetering
Bram Martens
Hans Rasenberg
Henk Hamers
Geert van Tetering
Ger de Peijper

29/3

----

244
241
231
230
225
223
221
221
214
212

1 (50)

3(48)

---7(44)
13 ( 3 8 )
8(43)

----

Sprint
3 0 0 m.
19/4

5(46)
8(43)
2(49)
7(44)
10(41)
4(47)

Rit in
lijn

Tijdnt
18,6 km

Rit in
lijn

Afvalkoers

Rit in
lijn

Tijdrit
12,5 km

10/5

31/5

28/6

2/8

30/8

22/9

1(50)
3(48)
9(42)
6(45)

2(49)
1(50)

11(40)
-----

-------------

<15(36)>
8(43)
5(46)

6(45)

---5(46)
<10 (41) >
9(42)

---8(43)
7(44)

1(50)
4(47)

----2(49)
8(43)
6(45)
3(48)
7(44)

<13 (38)>

-----

3(48)
6(45)
2(49)
7(44)
5(46)

9(42)

<(35)>

X
X
X
X
X
X

3(48)

-----

10(41)
9(42)
8(43)

6(45)
1(50)
5(46)
12(39)
8(43)

---= = = = = = = = = = = = := = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
11 Leon van Tetering
---5 X
2(49)
1(50)
4(47)
4(47)
4 ( 4 7 ) ---12 Frans Leijten
4x
6(45)
11 ( 4 0 )
17(34)
---9(42)
---13 Cees Daamen
3 X
------------2(49)
5(46)
7(44)
14 Joop van Kempen
3 X
5(46)
3(48)
7(44)
------------15 Gerrit de Jong
3 X
---------6(45)
13 ( 3 8 )
3(48)
---16 Ronnie van Tetering
2x
9(42)
------------11 (40)
---17 Roger Nooten
2 X
10(41)
----10(41)
-------------18 Gerrie van Helmond
1 X
-------------------4 (47)
19 Din de Ridder
------------------1X
4(47)
---20 Ad Havermans
---------------X
10(41)
----21 Corné Rombouts
------------l X
14 ( 3 7 )
22 Jack Sins
------------------1 X
18(33)
11 ( 4 0 )

X

2(49)
1(50)

---X

=====
----------------

----------

1

-------

N.B.. Onder het betreffende onderdeel staan respectievelijk de behaalde plaats en het hiermee verdiende aantal punten.
De omcirkelde onderdelen (== 2 slechtste resultaten) tellen niet mee voor de eindklassering.
Bij gelijk aantal punten beslist de kortst gereden uitslag(en).

EINDSTAND B-CATEGORIE TRIMMERSCOMPETITIE 1998 VAN WIELERVERENIGING TERHEIJDEN

Punten
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Din van Meel
Theeuw Lodewikus
Peter Kloosterman
Corné Sprangers
Fer Rompa
Henk van Gils
Peter Diepstraten
Henk Boon
Co Driessen
Dick van der Kolk
11 Jan Stroop
12
13
14
15
16
17

Henk Lievens
Robert van de Berg
Jaap van Helmond
Jan Driessen
Wim van de Linden
Wim Schuurmans

N.B.:

247

Rit in
lijn
29/3
1(50)
2(49)
3(48)

245
241
234
227
226
224

<9(42)>

222

4(47)

218
208
208

6(45)
12(39)
11 ( 4 0 )

4 X
2x

2

X

2x
1X
1X

<13(38)>
8(43)

10(41)

Sprint
3 0 0 m.
19/4

<7(44)>

---2(49)
6(45)
4(47)
3(48)
8(43)
1(50)
5(46)
10(41)

9(42)

------------------1 4 ( 3 7 ) ----5(46)

Rit in
lijn
10/5

1(50)
2(49)
7(44)
5(46)

<14 (37)>
6(45)
13(38)
8(43)
16 ( 3 5 )
15 ( 3 6 )
12 ( 3 9 )
4(47)
10(41)

9(42)
11 ( 4 0 )

--

Tijdrit
18,6 km
31/5

Rit in
lijn
28/6

AfValkoers
2/8

1(50)
4(47)

1(50)
2(49)

2(49)
1(50)

3(48)
2(49)
7(44)
9(42)
5(46)
6(45)

<5(46)>

<5(46)>

3(48)

3(48)

---8(43)

----------------

6(45)
9(42)
8(43)

30/8
3 (48)

<6 ( 4 5 ) >
4(47)

---5(46)

7(44)

<11(40)>

Rit in
lijn

7(44)
6 (45)

2(49)

<9(42)>

---

Tijdrit
12,5 km
22/9

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

10(41)

4(47)

10(41)
1(50)
7(44)

12 ( 3 9 )

----

----

----

---4(47)

-------

--------

----

----

-----

8(43)

--

Onder het betreffende onderdeel staan respectievelijk de behaalde plaats en het hiermee verdiende aantal punten.
De omcirkelde onderdelen
2 slechtste resultaten) tellen niet mee voor de eindklassering.
Bij gelijk aantal punten beslist de kortst gereden uitslag(en).

I N D E W I N D

Ik ben nu 59 jaar en beleef de wielersport nog altijd met veel plezier. Ik
ben gezond van lijf en leden en zo lang het nog kan zal ik het fietsen
actief blijven beoefenen.
Hierbij wil ik het laten en doe iedereen vele sportgroetjes.

Even voorstellen :
JAN VERWIJMEREN,
Geboren bij moeder in de bedstee 24-01-1939 te Princenhage.

Jan Verwijmeren
In de wind zet ik hierbij Willy Thijssen.

Van mijn 8e tot mijn 18e jaar heb ik doorgebracht in Terheijden in cafe
"Welgelegen" alias "De Bolle" aan te Terheijdenseweg
Van sporten kwam toendertijd niet veel; door de wek werken en in
het weekend veel bier en mooie vrouwen.
Mijn vader had in die tijd een stukadoorsbedrijfje, dar werkte ik samen met mijn broers.
Twintig jaar geleden heeft het virus toegeslagen door een oud amateur
Tiny Bierman; hiermee vertoefden wij regelmatig op antiekmarkten. Ik
vertelde Tiny dat ik een oude grammafoon had zien staan en dat ik
daar wel zin in had. Tiny maakte mij hierop duidelijk dat ik voor dezelfde centen ook een leuke racefiets had en toen is de ellende begonnen!
Ik maakte al snel veel vrienden in dit aparte wereldje en fietste regelmatig
met vele clubjes in de rondte zowel in Terheijden als met de TUF.
Door het wielrennen heb ik ook tegenslagen gekend en ben een aantal
malen tegen het asfalt gegaan en heb daar toch een aantal littekens aan
overgehouden (maar ja, het bloed kruipt waar het niet kan gaan).
•
Uitstekende
Ook zijn we al jaren op wielerkoersen van de partij en dit werd alleen
maar meer door de fietsactiviteiten van de gebroeders Voogt waarvan
Adrie 9 jaar geleden mijn schoonzoon werd.
Inmiddels ben ik al 2,5 jaar in de VUT en geniet elke dag met volle
teugen van dit vrije leventje. Geen opdrachten meer van de baas, alleen
af en toe van mijn vrouw Maria. Die vindt het trouwers wel fijn de hele
dag een vent over de vloer (alleen jammer dat dit altijd dezelfde is).

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

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

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

Laatste toertocht anno 1998.
Dreigende luchten, een temperatuur van 8 graden en een stevig westenwindje. Eigenlijk geen weer om te gaan fietsen maar desondanks
toch op naar het postkantoor, alwaar reeds Henk van Gils met fiets en
Kees Jacobs (wel in tenue maar de fiets nog in de auto), alsmede onze
secretaris, die later het startsein zou geven, reeds stonden te wachten.
Kees opperde het idee om maar niet met slecht drie coureurs de totale
lengte van 75 kilometer af te gaan leggen in verband met het onbetrouwbare weer. Dit idee werd snel de kop ingedrukt, daar er toch nog
een negental dames en heren bij kwamen gedruppeld.
Nadat Kees zijn fiets uit de auto had gehaald zette hij zich naast Henk
van Gils aan kop van de groep.
Via de Witte Weg richting Made, Den Hout en Weststad richting
Oosterhout. Tot hier eigenlijk niets om over te schrijven, of het zou
moeten zijn dat ondergetekende een grote plas water opzocht om zodoende Ad Nuiten, die in mijn wiel zat, een koude douche te bezorgen.
Echter in de polder tussen Oosterhout en Raamsdonksveer ging het
behoorlijk mis. In een vrij scherpe bocht lag nogal wat modder waardoor Dim Jansen in een slip geraakte, in de berm terecht kwam en zich
ternauwernood een valpartij kon besparen.
Via een slingerende dreef in de wijk Hooipolder richting Keizersveerse
brug, door de polders richting Raamsdonk en 's-Gravenmoer, waar
normaal op zondag inderdaad geen ene moer te doen is. Echter uitgerekend op deze dag passeerden hier enkele honderden lopers van één
80 kilometer lange wandeltocht. Daar de meesten onder hen en enkele
van ons van hetzelfde rijwielpad gebruik wensten te maken viel de
groep tijdelijk uiteen.
De tocht ging vervolgens door de polders bij Dongen richting Tilburg
terug via Kaatsheuvel en Loon op Zand richting de "Coca Cola" nabij
Dongen. Het was de meesten onder ons intussen wel opgevallen dat
het met de conditie van Henk en Kees niet al te best meer was gesteld.
Het kopwerk werd meer en meer overgelaten aan Fer Rompa, Bram
Martens en Peter Kloosterman. Van Dongen terug richting Tichelrijt
alwaar wij wederom werden geconfr-onteerd met dezelfde langeafstandwandelaars. Daar zij zowel links als rechts van het fietspad ge-

bruik maakten werden wij gedwongen om één voor één achter elkaar
te gaan rijden. Vervolgens via Huiten en Gilze en een klein stukje Slingerdreef in tegenovergestelde richting naar Molenschot. Vanaf dit
moment werd er steeds meer omhoog gekeken omdat er zich wel zeer
donkere wolken boven ons gingen samenpakken.
Bij Dorst ter hoogte van de stoplichten kwam er van achter uit de karavaan het verzoek om de eerste keer dat het stoplicht op groen sprong
niet meteen over te steken. Dit verzoek kwam uit de mond van Ad
Nuiten. Nu, dan weten we ondertussen wel dat er een sigaretje aan te
pas moet komen, want Ad is er nog steeds van overtuigd dat de menthol uit zijn peukie ten goede komt van zijn longen.
Hierna verder richting Oosterhout en de Vrachelse Heide naar Teteringen, waar John de Ridder afscheid van ons nam omdat hij toch dicht bij
huis was en zich tevens de eerste regendruppels aandienden.
Een vijftal minuten later kreeg John alsnog het gelijk aan zijn zijde
doordat de regen ineens met bakken tegelijk uit de lucht kwam. Hoewel wij op dat moment nog slechts 2 kilometer van huis waren zouden
we toch nog drijfnat in Terheijden arriveren, zodat ook hier de laatste
loodjes weer eens het zwaarste wogen.
Ondanks deze laatste 10 minuten wil ik hierbij namens alle deelnemers
de "Toercommissie" bedanken voor het uitstippelen van de overwegend mooie en afwisselende toertochten en graag tot volgend jaar.
Jan Stroop

Handelskwekerij

A d Snoeren

Molenstraat 75, 4844 AM Terheijden
Telefoon 076 - 5931244, Telefax 076 - 5934134
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Eindstand "Toercompetitie" seizoen 1998
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15-3

22-3

5-4

3-5

A d Brenters

-

-

-

-

Cees Damen

-

-

60

Ruud D e k k e r s

-

-

P. Diepstraten

-

Jan Driessen
Ger V . Duuren

21-5

5-7

13-9

90

-

-

-

-

90

-

-

-

-

-

-

60

-

-

90

100

-

-

-

190

-

-

-

-

-

-

-

50

50

40

-

60

-

-

-

-

-

-

100

40

50

60

80

-

-

-

-

-

230

Frans Everts

-

-

-

80

90

-

-

-

-

170

Martin Fens

40

50

60

80

-

-

-

-

50

280

Rob Geerards

-

50

60

-

-

-

-

-

-

110

H e n k v. Gils

40

50

60

80

90

100

-

75

50

545

Jaap V . H e l m o n d

40

50

-

80

-

-

-

-

-

170

M. V. H e l m o n d

40

50

-

80

90

100

125

-

50

535

Sjel V. H e l m o n d

40

50

-

80

90

100

-

-

-

360

17-5

27-9

totaal

Kees Jacobs

40

50

60

80

90

100

125

75

50

670

Dim Jansen

40

50

60

80

90

-

125

75

-

520

J. van K e m p e n

-

50

60

80

90

100

-

-

-

380

C e e s Klerk

-

50

-

-

-

-

-

-

-

50

P. Kloosterman

-

50

-

-

-

-

125

75

-

250

Dick v.d. Kolk

40

50

60

-

-

-

125

75

-

350

Nico de Laat

-

-

-

-

-

-

-

-

W. v.d. Linden

-

-

-

-

90

-

-

-

-

90

Bram M a r t e n s

40

50

60

80

90

100

125

75

-

620

R. Martinus

-

-

-

-

-

-

125

-

-

125

Din van Meel

-

-

-

-

-

-

-

-

50

50

Roger Nooten

-

50

-

80

-

-

-

-

-

130

40

50

60

80

90

100

125

75

50

670

P. v. Oosterhout

-

50

-

-

-

-

-

-

-

50

Ad de Peijper

-

-

60

-

-

-

-

-

-

60

Ad Nuiten

50

Ronde van Terheijden.
Deze keer moest ik eerder in actie komen dan andere keren; niet om te
fietsen, maar om de kussen en bloemen uit te delen aan de eerste drie
bij de dames. Het was een aparte ervaring om niet gefietst te hebben en
toch op het podium te staan. Een paar uur later moest ik écht aan de
bak.
Zoals altijd in de Ronde van Terheijden kom ik extra gemotiveerd aan
de start. Dit jaar was er weer een sterk deelnemersveld met o.a. Ruud
Zijlmans, Wilfried Bastiaansen, Peter Heeren, Kees van Wageningen,
Ronald Roos en Ronald Krijnen. Ik rekende erop dat de slag vroeg zou
vallen. Daarom ben ik goed vooraan gestart, zodat ik niet verrast zou
worden door een vroege aanval. In de eerste ontsnapping zaten aal drie
de Terheijdenaren (Bob, Izar en ik). Deze ontsnapping hield niet lang
stand, omdat de samenwerking ontbrak.
Maar na 3 kwartier was het wel raak. Bastiaanse zette hard aan op de
kasseienstrook. Hierdoor kwam hij los van de groep. Peter Heeren
reageerde in de finishstraat en ik kon direkt in zijn wiel mee. Toen het
stof opgetrokken was, waren we met negen man weg.
In de kopgroep heb ik me rustig gehouden dus niet te veel op kop gereden en niet voor de premies mee gesprint. Hierdoor hoopte ik voor
het laatst wat over te houden.
Met nog een 5 ronden te gaan demarreerde Peter Heeren. Ronald Krij
nen die ook in de kopgroep zat had al veel werk voor me gedaan en
ook dit keer reed hij het gat weer dicht. Toen het gat dicht was wilde
ik demarreren, maar ik vond het nog te vroeg en Ronald zei dat ik me
rustig moest houden. Op dat moment ging Ronald tempo rijden, maar
niemand zat aan zijn wiel, dus reed hij weg en had al snel een flink gat.
In de één na laatste ronde ben ik zelf voor de tweede plaats weggereden, het publiek kon dit waarderen. Het mocht niet lang duren, omdat
Bastiaansen (een ploeggenoot) dacht alleen naar me toe te moeten rijden met als resultaat dat de groep op 20 meter kwam. Hierdoor kon ik
niet meer voorop blijven en werd ik laatste van de kopgroep.
Maar ik was niet ontevreden, omdat ik me goed heb kunnen laten zien
en toch nog bij de eerste 10 gereden heb (wat mijn doelstelling was).
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Bovendien had Ronald Krijnen gewonnen, een ploeggenoot die niet in
ie selectie van de Jonge Renner rijdt. Mijn broer Izar finishte als 20ste.
Ik hoop dat de Ronde van Terheijden volgend jaar weer doorgaat, zoiat ik hem misschien nog een keer kan winnen.

De laatste maal!
Na 25 jaar de Willem de Ridder trofee verreden te hebben vond de
familie het goed geweest. Men vond dat er de laatste keer er wel iets
bijzonders van gemaakt moest worden.
Tinus Fens maakte er het meeste werk van, hij bouwde het afgelopen
jaar een heuse paardentram, waar de familie de Ridder en al de oudwinnaars in konden voor een ererondje rond de kerk.
Alleen het paard van Tinus vond dit een beetje te gortig om met een
kar vol kachelhout door Terheijden te lopen, en bedankt je voor de
moeite. Na veel geregel werd er een knal uit België gehaald die hier
geen moeite mee had.
Na de speech van Tinus konden we elkaar voor de eerste keer gaan
afmatten. Al na enkele ronden demarreert Schuurmans met Henk R. in
z'n zog. De Nuit probeert het gat alleen te dichten, maar blijft hangen
tussen kop en staart.

WAAR

Door deze schermutselingen moesten er echter al 'n paar de rol lossen.
Uit het uitgedunde peloton springen Din en Frank de ruimte in wat de
goede slag blijkt te zijn.
Din rijdt op de keien bij de moegestreden Frank weg en wint
afgetekend. Frank werd dan 2 met waarschijnlijk 10 Fairplaycup
punten erbij.
e

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

Din deed dus weer van zich spreken, maar niet voor de laatste maal,
Want 's avonds
wanneer de bar sluit, kwam de grote olifant en
sloeg dit verhaaltje uit.
Stef van Zundert

Bredaseweg 20, Terheijden
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U I T S L A G

E S T A F E T T E T R I A T H L O N

Z W E M M E N

U I T
Uitslag
1 ploeg
2 ploeg
3 ploeg
4 ploeg
5 ploeg
6 ploeg
7 ploeg
8 ploeg
9 ploeg
10 ploeg
11 ploeg
12 ploeg
13 ploeg
14 ploeg
15 ploeg
16 ploeg
17 ploeg

F I E T S E N

S L A G
E S T A F E
Z W E M M E Tijd + Pl.
Deelnemer
8.50 5
10 Toontje de Jong
9.23 8
15 Ger de Peijper
7.23 1
9 Casper Meijl
7.53 3
6 Fenna te Kiefte
9.13 7
4 Ad Verkooyen
8.47 4
12 Sofie Hamers
8 Jeroen Carol
7.39 2
14 Ronnie van Tetering 12.45 12
13 Leon van Tetering
16.00 17
3 Bennie van der Kolk
8.58 6
5 Adrie Loose
11.11 10
2 Edwin Loose
10.25 9
16 Ankie Snoeren
13.51 14
7 Kees Jacobs
13.41 13
1 Noëlle de Craen
12.13 11
17 Els van Tetering
14.45 15
11 Johnny Gubbels
15.47 16

T

T E

T R

2 6

A U G U S T U S

1 9 9 8

L O P E N

I A T H L 0 N
2 6
A U G U
Pl.
Tijd cum. L O P E N
Deelnemer
Gerrie van Helmond 39.56 1
Walter Laurijssen
48.46
Berco van Gool
41.15 2
Izar van Gool
50.38
Henk Hamers
43.46 6
Piet Gerrits
51.09
Jaap van Helmond
43.15 5
Dennis Meuren
51.08
Karel Vervaart
43.02 3
Gerrit de Jong
52.15
Piet Joosen
Ger van Duuren
45.23 9
54.10
50.17 13
Bart Husslage
Sjel van Helmond
57.56
Mario van Nispen
45.06 8
Frank van Tetering
57.51
Rocky van Zundert
43.12 4
Goof Huyben
59.12
Tessa van der Kolk
52.36 14
1.01.34
Dick van der Kolk
Wally de Ridder
50.02 12
1.01.13
John Gommeren
47.28 10
57.53
Henk van Gils
Jos van de Berg
58.09
Cees Klerk
44.18 7
Kees Vermeulen
1.01.33
Fer Rompa
47.52 11
Ingrid Rompa
1.06.28
Leny Rockx
54.15 15
Elly van Leeuwen
1.11.35
56.50 17
Lia Reniers
Jose van Tetering
1.11.32
16
55.45
Miguel
Peregon
Jan Wiegerink

PUNTENKLASSEMENT
S

T U S

18.48
19.12
19.54
21.13
20.16
22.08
20.31
24.02
24.08
22.08
22.56
28.44
29.13
27.13
25.40
28.09
32.45

1
2
3
6
4
7
5
10
11
7
9
15
16
13
12
14
17

1 9 9 8
Tijd cum.
1.07.34
7
1.09.50
12
1.11.03
10
1.12.21
14
1.12.31
14
20
1.16.18
1.18.27
20
1.21.53
30
32
1.23.20
1.23.42
27
1.24.09
31
1.26.37
34
37
1.27.22
37
1.28.46
1.32.08
38
46
1.39.44
49
1.44.17

..veel renners, D I E H O G E O G E N
kunnen

gooien...
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1
3
2
4
5
6
7
9
11
8
10
12
13
14
15
16
17

I N T E R V I E W

MET...

Als ik bij Martin Huyben binnengelaten word sta ik stomverbaasd in
de rondte te kijken. Zo netjes opgeruimd en schoon, dat verwacht je
toch niet van iemand die alleen woont, en regelmatig met de familie
van Zundert uit Teteringen optrekt. Martin houd van proper dat is
duidelijk. Meteen moet ik mee naar de achtertuin (compleet met
vijvertje) en de garage (inclusief
automatische
garagedeur)
gaan
kijken. Daar zie ik ook nog een waar
racemonster
staan.
Zeshonderd
Yamaha cc's geven hem zo nu en
dan een onoverwinnelijk gevoel.
Red: "Shell helpt" zie ik wel?
Martin: Het is behelpen natuurlijk, maar het scheelt wel. In Moerdijk
zit ik al 8 jaar bij SHELL NEDERLAND CHEMIE. De eerste 5 jaar
als laborant, allerlei vloeistoffen en plastics te testen en onderzoeken,
waarna alles op papier gezet moest worden. Veelal door
automatisering waren er laboranten teveel, en werden er diverse
mensen gelegenheid geboden om zich intern om te scholen tot
process-operator. Ik dus ook, kortom na een jaar van zwoegenblokken-zelfmoordpogingen en vooral veel lachen, en nog wat hulp
van, wie anders dan SHELL, waren we plotsklaps "process-operator".
Simpel gezegd loop ik een rondje rond de installatie om te controleren
op lekkages-drukken-temperaturen en dergelijke. Ook trek ik meteen
monsters van de producten. Samen met de man achter het paneel
(instrumentenbord) proberen we zodoende het "proces" goed te laten
verlopen.

Red: Als je niet fietst of werkt wat dan?
Martin: Dan ga ik het liefst stappen met Rein en Rocky in Breda, dan
maak je altijd wel wat mee. Zo zal ik nooit vergeten dat we 's nachts
naar huis gingen en we waren niet meer bij machte om te fietsen, dus
maar lopen. Wat later lopen we langs de singels en daar lagen diverse
bootjes naar ons te lonken. Weet je wat ik zei? We gaan met de boot.
Even later zaten we gevieren in onze pas aangeschafte boot. Rein
begint wat te kloten en wil mij over boord gooien, helaas wordt hijzelf
het slachtoffer. Wetende dat her hartje winter was en er nog net geen
ijs lag, snap je wel dat hij vreselijk te keer ging en rap naar de kant
Toen zijn we maar weer afgemeerd, en hebben onze zoektocht m
een taxi te voet volbracht. (Nou denk ik dat je in de singels van Breda
toch niet zo gauw een taxi tegenkomt, maar goed). Om het laatste
stuk te overbruggen vonden we alsnog een taxi. Wat was die man blij
met z'n nachtelijk vrachtje. Vier onpasselijke mensen, waarvan er een
kleddernat, bibberend van de kou en een onwel riekend geurtje om
zich heen met een ontzettende grote mond. Je had er eigenlijk bij
moeten zijn.

Red: Dan ken je zeker wel wat moeilijke woorden en afkortingen?
Martin: Ach, dat valt best mee, wie kent nou niet glycolen en veova
of ethyleenoxyde, MSPO, MFDS, MLO en MEOD kent de helft van
de wereldbevolking wel.
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Red: Het is een ideaal tijdverdrijf, maar dat kan niet alles zijn?
Martin: Ik ben voor mezelf ook mondharmonica aan het leren te
bespelen, daar moet je gewoon heel veel tijd aan besteden, want
muzieknoten leer je niet zo 1-2-3.
- •* ^
Red: Even later liggen er op tafel
diverse boekjes met
muzieknoten en 2 mondharmonica
's,
en
probeert
Martin mij van alles uit te leggen «O
over
die
muzieknoten, een korte tijd heeft hij
mijn aandacht, maar als
ik er na 2 minuten nog niks van snap zeg ik: "Nou dan speel maar
eens wat" en na 2x aanzetten galmt Jantje Smit door de gezellige
huiskamer. Ik sta versteld, want ik wist niet dat Jantje zo vals kon
zingen. Ik steek hem een hart onder de riem en zeg hem, dat wanneer
hij met fietsen ook zo vals speelt, hij volgend seizoen nog wel gaat
winnen. Is het misschien een idee om een wat minder gehorige hobby
te zoeken?

Maar ik zie wel dat jij daar niet bij hoort, nou MEOD dat is
gedeelte waar ik werk bij S.N.C. wij maken glycolen en veova.
MSPO is een ander onderdeel daar maken ze grondstof voor de pla;
verwerkende branche. Dan de MFDS, je raadt het al, dat is
verlading, hier worden de schepen en vrachtwagens geladen of gelo
Red: Ja, hou maar op, ik snap er geen ballen van. Hoeveel volk loopt
daar nou zo'n beetje rond, 100 -150?
Martin: Eerst waren het er 1050, maar na de reorganisatie is
ingekrompen tot ± 600 mensen. Als je weet dat er op dit moment groot
onderhoud gepleegd wordt en hier pak um beet 800 man extra
rondscharrelt, dan begrijp je wel dat het druk is voor
koffieautomaat. Eens in de 4 jaar gaat hier alles stil voor
noodzakelijk kwaad, om dit zo snel mogelijk te laten verlopen worden
er dan van onderaannemers zoveel mogelijk man op gezet.
Red: Fietsen doe je nog niet erg lang, hoe zit dat, als je dé familie
Teteringen al langer kent?
Martin: Ik kom inderdaad daar al ruim 20 jaar, mijn moeder heeft
daar n.1. 25 jaar als hulp in de huishouding gewerkt. Overigens werkt
ze nu al jaren met verstandelijk gehandicapten, ze was meteen
aangenomen, want 25 jaar ervaring, dat heeft niet iedereen. Maar
op dat fietsen terug te komen, hoe ik het zolang uit heb weten te
Stellen is mij ook een vraag, maar feit is dat ik pas 3 jaar op een
racefiets zit. Het leuke is dat iedereen klaar staat met wijze raad,
je wel en vooral niet moet doen, meegaat trainen en ze sleuren je
naar de koers, soms opbouwende maar meestal afbrekende kritiek
Talentvol ben ik niet, dus om gewoon bij te kunnen houden moet ik
toch minstens 2x per week trainen. Maar ik doe het graag, dus dat is
geen probleem. Deze winter ga ik mijn voetbalschoenen aan de wilgen
hangen, dus heb ik wat meer tijd over om te trainen of dat
daadwerkelijk van komt is nog de vraag natuurlijk. Ik heb er dan
15 jarige voetbalcarrière op zitten op zowel het veld als in de zaal
combinatie voetballen en wielrennen is voor mijn lichaam niet idaal
te noemen.
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Martin: Heb ik al, ik ga ook regelmatig vissen op binnen- en
buitenwater. Zodoende heeft er niemand behalve de vissen, last van
Moerdijk zijn er af en toe
mij. Ook bij de Shell op
Met wat vrienden
viswedstrijden (zie foto).
vissen hoort er
op een grote boot op zee
mij
uppie langs de
natuurlijk ook bij, maar in
ook prima naar
waterkant, dan heb ik het
per
week squashen
m'n zin. Ook ga ik nog lx
een
aardige
hier in Oosterhout het is
bezigheid, en goed voor je conditie. Om deze op peil te houden
probeer ik daarnaast nog iedere week een rondje te rennen.
Red: Nou Martin, bedankt voor deze uitgebreide contact-advertentie,
en wie weet, tot in de 1e waaier. Als ik de deurklink vastgrijp, begint
Martin nog vlug te vertellen dat hij in november een maand naar
Down Under gaat. Dat hij ook in Israël is geweest en wel van
rondreizen houd en nog veel meer, maar mijn autoradio overstemd
zijn geluid. De dienstdoende diskjockey voelt de situatie goed aan en
draait een plaatje van een klein kereltje uit Volendam.

Texelse Theo
Om kort te zijn was het zo: Hij kwam - zag - en overwon.
Nederlandse kampioenschappen vrije renners.
Op een selectief parkoers wordt, wie anders dan Theo van Mook
Nederlands Kampioen. In een 60 km lange koers is hij heer en meester
met geweldige goede St. Johann benen gaat hij iedere uitdaging (lees
ontsnapping) aan, 3 ronden blijft het min of meer bij elkaar dan
diverse ontsnappingen waarbij steeds een 56-jarige Madenaar, als wat
later B.W.F. collega G. van den Boogert wegspringt, sluit Theo later
makkelijk aan.
"Kom Gerrit, we zijn eens weg", sprak Theo zijn kompaan moed in
en ze rijden beiden voor wat ze waard zijn. Desondanks sluiten er nog
wat kleppers aan, en de slag is gevallen. Laatste bocht voor de streep
de weg loopt vals plat omhoog. Theo weet dat het te vroeg is om c
sprint (van kop af) aan te gaan, toch zet hij stevig aan, en ziet dat de
concurrentie blijft zitten, 5-10-15-20 meter en zo verder vol gaat hij
door, en ruimschoots afgescheiden passeert hij de streep. De andei
spartelen voor de zilveren plak. Het goud gaat naar Made.
Als je het zo leest lijkt het allemaal zo makkelijk, in mijn eigen
wedstrijd kon ik ± 600 meter bijhouden.
•
Theo van harte gefeliciteerd.
Frank van Tetering

"MANNEN MET KLOTEN''
Dat zijn diegenen (zeggen ze zelf) die de zwaarste triathlon van de wereld tot een goed einde weten te brengen, nl.
de TRIATHLON VAN EMBRUN.
De afgelopen vakantie ben ik er getuige van geweest om een select gezelschap hier uit de regio daar in Frankrijk bezig te zien.
Het trio bestond uit Henk Hamers, Piet Gerrits en Richard de Haan.
In het bijzonder wil ik hier Henk noemen, want wat hij daar heeft gepresteerd in Embrun is toch uniek.
Henk is nl. pas 3 jaar aktief binnen de triathlon. Het eerste jaar trainen,
trainen en nog eens trainen. Het lopen dat ging wel, dat is een kwestie
van volhouden. Het fietsen, jullie zien dat zelf het beste. Het zwemmen
kostte wat meer moeite. Het water is altijd te koud.
De aanhouder wint, dus er werd naar Almere gegaan (1997). De eindstreep werd gehaald in 10.50.57
De volgende stap is dan Embrun.
Via de selectiegroep van de T.V.B., geleid door Ton van Gerven,
volgden er diverse trainingen voor lopen en fietsen in Limburg, Ardennen en zelfs een weekend in de Alpen.
Sporters, coaches, gezinnen en supporters werden in de buurt van Embrun gemobiliseerd. Het parcours en de omgeving werden verkend, de
pasta's en de trossen bananen verorberd.
16 augustus 1998, het "moment suprème".
04.00 uur: 3 wekkers lopen af (bang niet wakker te worden). Het hele
huishouden, inclusief Henk, is natuurlijk allang wakker. Na de nodige
spullen wèèr maar eens gecontroleerd te hebben en een stevige maaltijd
gingen Henk en Addy op weg naar de start. Wij, de supporters, mochten rustig aan wakker worden, eten en opruimen alvorens aan de lange
dag te beginnen.
06.00 uur: Het was nog donker toen het startschot klonk, maar de
bootjes met fakkels en de silhouetten van de atleten daarachter waren
een schitterend gezicht. Met een goede tijd van 1.07.52 kwam Henk uit
het water (wat deze keer een goede temperatuur had). Richard en Piet
zijn reeds weg.

Op naar het tweede onderdeel, fietsen. Er zouden 187 zware kilometers afgelegd moeten worden. De supportersgroep ging uiteen om op
verschillende delen van het fietsparcours plaats te gaan nemen. Volgens
de Alpenkenner moest men naar de top van de Col L'Isoard (2360m.)
om enige indruk te krijgen wat het fietsen inhield. Druppelsgewijs komen de atleten naar boven geklauterd onder aanmoedigingen van vele
supporters, (courage, courage, bravo Ank, allez Pied). Henk, nog goed
gemotiveerd en "fris", nam hier de tijd om wat te eten, te drinken en
zijn verhaal te doen over hoe hij al had afgezien. Dan kan de krant onder het shirt en afdalen, nog enkele zeer steile pukkels en dan richting
Embrun. Richting wil nog niet zeggen dat je er dan bijna bent, want je moet nog
even de Chalvet op. Denk daarbij aan de Cauberg, maar dan
langer met stijgingen van 10%-12% en temperaturen van 30 tot 35
graden. Na ongeveer 8 uur fietsen met een gemiddelde van 23.3 km/u
(Almere 35 km/u.) is Henk terug in het Parc-fermé en wordt de fiets
gestald. Richard en Piet zitten inmiddels achter Henk.
Het lopen wordt als zwaarste onderdeel ervaren, gezien de reeds afgelegde kilometers en de hoge temperaturen. Langzaamaan begint Henk
zich af te vragen waar hij mee bezig is, waar de Hollandse VLAKKE
polders zijn. Er moeten 2 ronden van elk 21 km. worden afgelegd.
Henk en Richard starten met een verschil van ongeveer 5 min. Voor
Piet is het hier afgelopen, zijn lichaam houdt het voor gezien, jammer!
Tijdens het lopen wordt Henk begeleid door Addy en Ton. Deze zorgen ervoor dat Henk op tijd eten en drinken krijgt en de broodnodige
motivatie houdt. De route loopt dwars door de stad, langs het meer en
door het buitengebied met vele campings en waar veel enthousiast
publiek aanwezig is. Zoals altijd zit het venijn in de staart. De laatste
10 km. zijn zo ontzettend zwaar. Het wordt al avond, het gaat regenen
en als toegift barst er ook nog een onweersbui los. Het publiek vlucht
voor het noodweer, behalve Henk zijn supporters. Eindelijk hebben we
plek op de tribune en we zijn niet van plan om te vertrekken voordat
Henk en Richard binnen zijn. Er wordt berekend wanneer hij binnen
kan komen, er wordt gewacht en gewacht, er wordt gejuicht en kabaal
gemaakt bij iedere triatleet die over de finish gaat. En dan, uiteindelijk
horen we via de tamtam (Ton) dat hij nog in de race zit en hij in aantocht is. De kelen worden geschraapt om hem al juichend, gillend en
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zingend (Henkie bedankt, Henkie bedankt) over de finish te trekken.
Kort daarop finisht Richard ook.
De ontlading van Henk is kort maar hevig; "dit nooit meer, dit is twee
keer Almere",
Zijn looptijd is 4,55, zijn eindtijd 14,29.04
Hiermee wordt Henk genoteerd als 192ste in het totaalklassement en
als 24ste veteraan.
Voor mij als supporter, en sporter op recreatief niveau, was dit een dag
om nooit te vergeten. Een dag met topsport van de bovenste plank en
een absolute aanrader als je in de buurt bent om toch eens te gaan kijken of om mee te doen.
"EMBRUN-MAN" Henk PROFICIAT!!!!!!!

E.V.Z.S.

De schoonheidsspecialist. Je wordt er weer mens van

't Barreke

ANGELA

OTJENS

HUIDVERZORGING
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Wilhelminastraat 27
4818 SB Breda
Telefoon 076-(5)213774

De koning van het rijk: de Leeuw.
De zaterdag voor de eerste zondag na de achtste september wordt hij
traditiegetrouw gekocht en verstrekt: de titel van kermiskoning van de
wielervereniging Terheijden. Deze titel is zonder enige vorm van
twijfelachtigheid de meest begeerde voor de leden van de roze
brigade. Clubkampioen is tegenwoordig een waardeloze naam
(behalve wellicht bij de dames, die gewoon met haar allen tegelijk de
onderdelen afwerken, onafhankelijk van geboortejaar, het al dan niet
in het bezit hebben van een KNWU-licentie of BWF-pas, en noem alle
irrelevante zaken voor een clubkampioenschap maar op). Volgende
jaar zijn er hoogstwaarschijnlijk meer categorieën dan leden. Is
iedereen toch lekker clubkampioen! Vroeger mocht eigenlijk de
fameuze Willem de Ridder trofee niet ontbreken op je palmares. Maar
hoe het de laatste keer allemaal is gegaan
(?)
Nee, dan kermiskoning! Dat is eigenlijk nog het laatste hardnekkige
restant van de legendarische hardfietscultuur in het voormalige dorpje
Terheijden. De pret begint de laatste jaren al op het moment dat de
aftredende vorst wordt opgehaald. De koddige wijze van troonsafstand
werkt lachspierverwarmend. Als het hele zootje dan uiteindelijk aan
de start verschijnt en op weg gaat voor een "echte" wedstrijd begint
het meestal te regenen (als het al niet eerder begonnen was). Zo niet
dit jaar. Het gehele deelnemersveld bestond uit hooguit twintig
armzalige gladiatoren. Geen regen. Geen zuchtje wind zelfs. En dat op
zich al jammer: als het slecht weer is, heeft Cees Michielsen namelijk
altijd een hele grote dikke jas aan met lekker diepe zakken. Iedereen
weet dat die zakken vol zitten met consumptiebonnen. Dit jaar had
Cees bijna een colbertje aan...Met wel heel kleine zakjes...
Voor mij is het aardige van de kermiskoers het mislukken en nietnakomen van gemaakte afspraken. Ik (en waarschijnlijk alleen ik)
weet namelijk van alle vooraf geregelde combines. A. rijdt voor B.
Dat kostte B. trouwens f 100,--. Maar A. heeft ook toegezegd om af te
stoppen als C. demarreert. En als D. wegspringt. Voor de prijs van een
emmer bier zou D. trouwens A. meehelpen met de regelen van "de
slag". Enz.,enz.
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Een beetje goedgebekte sul kan een mooi additioneel inkomentje
vergaren in de weken voor deze koers. Ik weet van alle afspraken en
begrijp het gevloek in het peloton daarom ook zo goed. Ik weet hoe
zuiver de wielersport is. Omdat het gehele spel zo ontzettend 'corrupt
is, is niet te voorspellen wie er wint. Spannend.
Terwijl de kneusjes om de (nog een paar weken) ongekneusde maïs
pedaleren, bepaald Hoofd Wedstrijdleiding Wieske altijd hoeveel
rondjes men moet afleggen. Het woord "maffia" zal ik hier
veiligheidshalve niet laten vallen....
Na negen vreselijk saaie toertjes werden de deelnemers door met
name John de R. middels de schoolbel van Toon S. er op gewezen dat
het publiek het beu was: volgende keer afsprinten, snel douchen en
volgend jaar maar weer eens proberen om er iets van te maken. Laat
het nou net TOEN heel spectaculair worden! Ondanks de wasknijpers
waren de kaarten al een beetje geschud: Corné zat al in de
bezemwagen, Geert had de strijd ook al gestaakt en enkele
achterblijvers vormden een perfect doel voor de kop om eens even
asociaal-lekker huis te houden. De Slag en Het Spel heb ik niet
kunnen aanschouwen. Wel het laatste stuk van Het Laatst Stuk. Met
een ongeloofloze vaart kwam Leon als eerste over
de streep. Ik peins dat hij een bergpion op zijn
voorblad had gemonteerd. Of zoiets dan-toch.
^
Toen ik 's avonds door
Terheijden
zag
trekken
(onder begeleiding van stoffer
en blik) moest ik denken aan de
toepasselijke naam van
de
regerend koning. De leeuw
staat
symbool
voor
het
krachtige,
natuurlijke
leiderschap. The Lion King.
De sterkste heeft gewonnen. Zo hoort het
ook. Leve de kermiskoning.
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Mede namens mijn broer bedank ik natuurlijk de mensen die speelden
voor wegcommissaris,
voorrijder,
bezemwagenchauffeur
en
wedstrijdleiding. Ongetwijfeld staat elders in deze Klepper de
volledige uitslag (terwijl dat absoluut niet interessant is bij deze
wedstrijd; één plaats telt) en wellicht een getuigenverslag van iemand
die "in" koers zat.
Pascal van Tetering
(telg uit een waar koninggeslacht).

Uitslag kermiskoers 12 september 1998

Leon van Tetering

2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9,
10.

Henk Hamers
Rocky van Zundert
Ad Havermans
Stef van Zundert
Din de Ridder
Ger de Peyper
Frank van Tetering
Bram Martens
Hans Rasenberg

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

Ronnie van Tetering
Fer Rompa
Peter Diepstraten
Jan Stroop
Jan Driessen
Geert van Tetering
Emile Rasenberg
Nico de Laat
Corné Sprangers

Uitnodiging
Langs deze weg willen wij, Henk, Ger en Henk, jullie uitnodigen om
mee te gaan naar een prachtig eiland in de Middellandse Zee. In het
begin van het jaar zij wij daar op verkenning geweest en het is ons
daar zeer, zeer, zeer goed bevallen. De hotelaccommodatie had 4
sterren, maar dit hadden er gerust 6 kunnen zijn. Lange buffetten met
al het denkbare voedsel erop en je mag pakken zoveel je wilt. Speciaal
voor de wielergasten zijn er diverse pasta's te kust en te keur.
De wielerroutes worden onder begeleiding van het bicycle team van
Fred Rompelberg verreden en ook dit is ons zeer goed bevallen. Na
afloop van zo'n rit was het altijd goed toeven in de bar van het hotel.
Van zo'n lekker kopje koffie bekwamen we weer vlug van alle
inspanningen. Het een en ander kun je nog eens na lezen de Klepper
van maart of april '98.
De nieuwe folder is nog niet in ons bezit, maar om een idee te geven
van de kosten volgen hier nog enkele cijfers.
* de reissom bedroeg in '98 fl. 999,00.
* annuleringsverzekering en
fl. 57,00.
administratiekosten
fl. 33,00.
* reisverzekering
Ter plaatse kun je een wielerfiets huren en deze kosten waren
±fl. 150,00.
Al met al kun je stellen dat je voor 1500 gulden p.p. een fantastische
week hebt. (Onder voorbehoud van het weer natuurlijk, gem.
temperatuur in februari 17 graden).
Mocht je geïnteresseerd zijn laat het ons weten dan kunnen we te
zijner tijd je een foldertje toesturen en verdere plannen maken.

Henk Hamers - Ger de Peijper - Henk Lievens

Een ervaring om nooit te vergeten.
Dit verhaal begint voor mij in de Acht van Chaam. Arthur van Dongen
(DE ploegleider van De Jonge Renner) reed met de ploegleiderswagen
achter de eerste groep van deze wedstrijd. Omdat ik hier bij zat mocht
ik in het aankomend weekeinde twee dagen mee naar Duitsland!!??
Berco had iets eerder al te horen gekregen dat hij mee zou mogen. Nu
konden we eens met zijn tweeën mee. Dat was dit seizoen nog niet
voorgekomen. Nu hoefde ik Berco niet af te melden bij de inschrijving
van een criterium, omdat hij weer op het laatste moment met een klassieker mee mocht. Nee, nu mocht ik zelf eens mee.
Bij het AC restaurant, het verzamelpunt van de Jonge renner (DJR)
zagen we wie er nog meer meegingen. Dit waren Ron Hoogendijk,
Dennis Kools, Wim van de Meulenhof (oudberoepsrenner bij Foreldorado Golff), Robin Veen en de winnaar van Olympia's Tour dit jaar
M a t t é Pronk was onze gastrenner. De ploegleider wist alleen te vertellen dat er twee wedstrijden als een soort criterium verreden zouden
worden in Dortmund. Ze waren er ook nog nooit geweest. Op de
heenweg kregen we al die maffe verhalen van onze verzorger Mario
van Balen te horen. Verzorgers draaien heel wat wedstrijddagen mee
op een seizoen. Bij DJR krijgen ze altijd te horen dat ze zuinig moeten
zijn met bidons en voeding. Berco heeft zelfs wel eens meegemaakt dat
ze na ongeveer 140 kilometer nog met zijn zessen in de wedstrijd zaten. De verzorger had niet meer dan vier etenszakjes klaargemaakt. Na
de wedstrijd was het antwoord van de verzorger: "Ja, maar hoe vaak
komt het niet voor dat er nog maar twee man rondrijden". Hier kun je
gewoon hard om lachen, maar het is op dat moment niet leuk.
Bij grote wedstrijden zijn wij er altijd al zo'n twee uur van tevoren. Je
hebt dus nog veel te veel tijd om te lummelen en te klooien. Iedere
ploeg is er altijd al veel te vroeg omdat twee uur voor een wedstrijd de
ploegleidersvergadering is. Dit is weer eens zo'n fantastische regel van
de UCI. Omdat dit een criterium was, was er dus nu geen ploegleidersvergadering. Toen ik hoorde dat Erik Zabel er was begon het pas echt
leuk te worden. Zou hij met ons meerijden of zouden wij met hem mee

mogen rijden? Het zou eigenlijk best wel eens zo kunnen zijn dat wij
als bladvulling mee mogen doen, zo'n week na de Tour de France.
Bij het inrijden zagen we al ontzettend veel enthousiaste mensen langs
de kant staan. Het is echt leuk om door een straat te rijden waar aan
beide kanten van de weg drie/vier rijen mensen staan. Dit publiek dacht
dat al die wielrenners die voorbij kwamen beroepsrenners waren.
We stonden uiteindelijk met veel Nederlandse amateurploegen aan het
vertrek, samen met wat kleine Belgische profploegen, waar verscheidene renners zich ingekocht hebben. Bij de start zagen we dat naast
Zabel ook Jan Ullrich, Jens Heppner en Mario Cipollini meereden.
Deze werden uitgebreid voorgesteld en toegejuicht door het publiek.
Toen we eenmaal vertrokken reden we erg langzaam, zodat het publiek
de toppers goed kon zien. Het is dan erg leuk om er gewoon naast te
gaan rijden.
Een tijd later viel het peloton stil. Ik dacht: ik demarreer. Toen hoorde
ik ineens luid intonerende Italiaanse klanken. Ik keek om en zag iemand in een Saeco-teneu op mij schelden en Ullrich moest hierna ook
nog wat zeggen tegen mij. Nu bleek dat ze net piano, piano hadden geroepen. Ik had wel zo'n vermoeden dat ze even afgesproken hadden
dat ze het rustig aan zouden doen, maar ik moest het toch even proberen. Hierna zei er iemand tegen mij: "Hoe voelt dat, van Cipollini op je
ballen krijgen?". Je kunt het geloven of niet maar toen ging de wekker
toch echt niet hoor.
M a t t é Pronk had het er over dat we met de ploeg een gaatje dicht
moesten gaan rijden. Dus wij probeerden met zijn zevenen een gaatje
van één minuut dicht te rijden. Op het klimmetje dat in het parcours zat
stonden heel veel enthousiaste mensen. Robin Veen werd helemaal gek
en reed ontzettend hard naar boven. Ik zat in zesde positie en ik dacht
alleen maar: "ik moet hoe dan ook het wiel van mijn voorganger houden, ik kan het niet maken om te lossen". Gelukkig hield ik het vol.
Boven op het bergje zagen we allerlei flitsende lichten van fototoestellen. Precies in één ronde van acht kilometer hadden we het gaatje
dichtgereden.
Die duivel uit de Tour de France stond ook nog samen met cheer ladies
langs de kant te springen. Het applaus van het publiek hierbij opgeteld,
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geweldig! We hebben ons als ploeg laten zien aan het publiek. Hier
ging het om.
Op het klimmetje hoorde ik vanuit het publiek Mario, Mario. Toen ik
naar rechts keek zag ik niet Mario van Nispen voorbij komen, zoals bij
de HUBO, maar Mario Cipollini!
Ik moest zelf na twee uur lossen uit het peloton. Toen zag ik van de
kant af gezien Ullrich in een groepje met de grote versnelling voorbij
stoempen. Je kon hieraan zien dat deze wedstrijd niet afgesproken was.
Berco zat zelf in de laatste ronde nog weg met groepje dat voor de
vijfde plaats reed. Een kilometer voor de streep werden ze teruggepakt
omdat er van die linkeballen bijzaten.
Robin Veen belde 's avonds naar huis en kon vertellen dat Ullrich gewonnen had. Cipollini 9e was en hij 11de. Dit geloofde dus niemand,
's Avonds om 23.00 uur reden we nog ongewassen en met veel honger op de autobahn. Het heeft ook zijn nadelen tussen de beroepsrenners te rijden. We overnachtten op kosten van de organisatie in een
Holiday Inn hotel van 300 Mark per nacht.
Op de tweede dag - Zondag 9 augustus - reden we een echt criterium.
Erik Zabel zei voor de start tegen Van de Meulenhof dat er in de 11de
ronde 12 man weg zouden rijden en dat er niemand van onze ploeg bij
mocht zitten. Als tegemoetkoming zou het prijzengeld in één pot gaan
en verdeeld worden onder de ploegen. Voor de wedstrijd liepen er erg
veel mensen langs die ploegleiderswagens waar we zaten. Ze gaapten
naar al het materiaal. Ik mocht zelfs nog handtekeningen uitdelen.
Ondanks de afspraken die we te horen kregen wilde Matté Pronk er
toch alles uithalen wat erin zat en demarreerde erg vaak. In de elfde
ronde ging hij gewoon tegen de afspraken in mee met de groep. Rechtdoor rijden noemen ze dat. Hij werd uit de kopgroep gescholden. Een
aantal renners van de Italiaanse profploeg Amore & Vita lieten een gat
vallen en ik dacht: "ik rij het niet dicht". Hierdoor was ik al vrij snel uit
de wedstrijd. Ik kreeg zo een rustdagje voor de Draai van de Kaai.
Ik had Cipollini getipt voor de overwinning, omdat Zabel Vrijdag al
had mogen winnen in Rheden en Ullrich gisteren had gewonnen. Het
werd uiteindelijk Rolf Aldag die een ronde voor de aankomst wegreed.

Ik wist toen nog niet dat hij daar uit de buurt komt. Cipollini werd 2e
Zabel 3e.
Dit zijn ervaringen om nooit te vergeten. Het plezier in de sport moe
toch voorop blijven staan. Het is voor ons een leuke hobby naast de
werkzaamheden voor school en voor Berco - sinds kort - zijn werk.
Izar van Gool

J . H O O G V E L D T B.V.
L o o d g i e t e r s en
C e n t r a l e Verwarmingsbedrijf
Sanitair - dakbedekking
Raadhuisstr. 40 - 4844 AE Terheyden - Tel. 076 - 5931255
Fax 076 - 5934189

Licentiekeuring 1999 (uit Wielerrevue Nationaal)
Met ingang van het nieuwe seizoen komen er veranderingen in
KNWU-keuringsbeleid.
Onderstaande tekst
is
geciteerd
uit
Wielerrevue Nationaal 15, d.d. 7 augustus 1998
De
primaire
verantwoordelijkheid
voor
een
verantwoorde
sportbeoefening ligt bij de sporters zelf
De KNWU wil deze verantwoordelijkheid ondersteunen door middel
van een periodiek medisch onderzoek. Dit onderzoek richt zich in
principe alleen op eventuele afwijkingen en aandoeningen die voor het
beoefenen van de wielersport van belang zijn Als deze afwijkingen
en/of aandoeningen geconstateerd worden, dan kan dat betekenen dat
iemand ongeschikt wordt verklaard. Een aantal redenen voor
ongeschiktheid zijn; afwijkingen aan hart en/of vaten, aandoeningen
van het zenuwstelsel, ernstige interne ziekten, slechtziendheid en
duizeligheid en/of aanvallen van evenwichtsstoornissen.
Het periodiek medisch onderzoek bestaat uit:
- een uitgebreide anamneselijst: deze vragenlijst wordt tevoren al naar
de vereniging gestuurd, zodat een renner/renster deze ingevuld kan
meenemen naar de keuring. Een deel van de vragenlijst is opgenomen
op verzoek van de UCI-cardiologie-commissie en zal op termijn voor
alle bij de UCI aangesloten bonden verplicht worden gesteld;
een lichamelijk onderzoek, met name gericht op de voor het beoefenen
van de wielersport van belang zijnde organen, zoals hart en vaten en
longen etc.
een onderzoek van het bewegingsapparaat: belangrijke botten, spieren,
pezen en gewrichten worden onderzocht, zoals wervelkolom (nek/rug),
knieën, schouders, polsen en handen. Dit onderzoek is in mindere mate
gericht op het constateren van redenen om ongeschikt te
verklaren, maar draagt vooral bij aan een klachtenvrije sportbeoefening
(blessurepreventie)
Het periodiek medisch onderzoek is te beschouwen als een
basiskeuring; elke sporter kan kiezen voor een uitgebreidere keuring,

hetgeen de eigen gezondheid en daarmee ook de prestaties alleen
maar ten goede kan komen.
De uitgebreidere keuring, die eenmaal per periode (afhankelijk van
niveau van beoefening en leeftijd met een frequentie tussen de 2 en 6
jaar) dient te worden ondergaan, bevat naast de basiskeuring ook nog
een onderzoek in de vorm van een E E G (hartfilmpje) zowel in rust als
tijdens inspanning, om eventueel verborgen hartafwijkingen op te
sporen.
SCHEMA:
Basiskeuring: Wielrennen: - één maal per 2 jaar alle categorieën,
uitgezonderd: - éénmaal per 3 jaar interclub 17+jr en
recreant 17+jr
Mountainbike - één maal per 2 jaar alle categorieën
Uitgebreidere keuring: (bestaande uit een rust- en inspanningsECG),
- éénmaal per 2 jaar: eliterenners (wielrennen),
experts (mountainbike),
alle licentiehouders vanaf 40 jaar
éénmaal per 6 jaar: alle overige licentiehouders
vanaf 20 jr.
Opm. 1:

de uitgebreidere keuring moet binnen 2 jaar na het bereiken
van de leeftijd van 20 jaar
of als men een de eerste licentieaanvraag al 20 jaar of ouder
is, binnen een jaar plaats te vinden.
Opm.2: Voor het volgende seizoen (1999) hoeft zich dus niemand
uitgebreid te laten keuren, al is dit natuurlijk wel aan te raden

WIJ FELICITEREN

Mountainbikewedstrijd Galderse Meren
18 oktober 1998

1-11
3-11
5-11
9-11
6-11
21-11
22-11
22-11

John Brand
Ton Rasenberg
Eowyn Suijker
Bert Jansen
Ad Havermans
Piet van Zundert
Ad Nuiten
Piet van Oosterhout

1-12 Ger van Duuren
7-12 Ad Snoeren
9-12 André Zijlmans
9-12 Roger Nooten
11-12 Ronald van der Wal
11-12 Cees Otjens
15-12 Din de Ridder
16-12 Frank van Tetering
16-12 Gerrie van Raak
18-12 Jack van den Bliek
18-12 Gerard de Jong
20-12 Ad de Kroon
20-12 Cor Luteijn
22-12 Co Driessen
22-12 Thom Segeren
27-12 Miriam van Helmond
29-12 Ad van Dongen
30-12 Robert Laming
31-12 Corné Rombouts
31-12 Tonny Roovers

Wedstrijd wordt verreden in 1 categorie (vrije klasse - sportklasse funklasse)
Alleen mountainbikes worden toegelaten (hybride fietsen en cyclo
crossfietsen niet toegestaan.
Aanvang wedstrijden : 14.00 uur
Parcours
Organisatie
Inschrijfgeld

Galderse meren / Breda-Galder
Sporting Oekel i.s.m. WV Breda Knooppunt
Fl. 10,- bij voorinschrijving tot 11 oktober
Fl. 15,-bij daginschrijving
Prijzenschema : verhoogd
Inschrijvingen : R. Haast, Hoefstraat 1, 4891 ZE Rijsbergen
+ inlichtingen

Tel. 076 - 5963332

Uw adres voor bruiloften en partijen
Diverse salades, koude
en warme buffetten
Diverse hapjes en drankjes
Vergaderruimte
Brasserie Cafetaria 't Markkantje
M a r k s t r a a t 16, Terheijden
Voor reservering: (076) - 5931390

aanwezig

Brasserie à la carte,
met diverse specialiteiten

