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Van de Redactie
Dit is weer het afsluitende nummer van deze 15e jaargang.
Met steun van met name onze adverteerders, het bestuur, de leden
die kopij inleverden en de mensen die altijd de distributie helpen
verzorgen hebben we zes edities bij u aan huis kunnen bezorgen.
Hiervoor wil de redactie al deze mensen hartelijk bedanken.
Wij hopen dat we voldoende informatie en verstrooiing hebben
kunnen bieden.
Het kalender/fietsjaar 1998 is weer zo goed als voorbij en van de
meeste activiteiten hebben we met jullie hulp verslag kunnen doen.
Soms kostte het wel eens moeite om iedere keer van de meeste activiteiten iets te schrijven. Ook hebben we weinig kunnen lezen over
de KNWU- en BWF afdeling, hoewel het voor te stellen is dat er
over een wedstrijd of het randgebeuren niet altijd een voor anderen
interessant verhaal kan worden gemaakt. Maar het valt toch in ieder
geval te proberen, dan doen andere schrijvers uit andere geledingen
van de club toch ook. Het is de redactie zelf ook helaas niet gegeven om overal bij aanwezig te zijn en overal over te kunnen schrijven.
Derhalve hierbij een oproep aan alle leden om op zijn tijd de redactie en
dus de lezers(!) te verblijden met een bijdrage van een activiteit vanuit of een belevenis door leden van onze vereniging. Dit
hoeft niet noodzakelijkerwijs altijd pur sang met het fietsen te maken te hebben. Andere ideeën over andere onderwerpen blijven ook
zeer welkom!
In deze Klepper geeft onze Koning Leon het goede en prachtige
voorbeeld, waarvoor hulde aan de Koning!
Dit "'buitenseizoense" (wat een lelijk verzonnen(?) woord) decembernummer is zoals gewoonlijk nooit zo dik gevuld met verslagen
e.d. Maar onze secretaris heeft van de onlangs gehouden ledenvergadering die behoorlijk lang en intensief was ook een zo volledig
mogelijk verslag proberen te maken, dus er valt al met al toch wel
wat te lezen. Verder heeft onze op de feestavond (ook al in de prijzen gevallen!) typiste Elly goed haar best gedaan om er wat kerst-
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sfeer aan te geven met haar nieuwe computer en het rijke scala van
tekeningen.
Tot slot het laatste en zeker goede nieuws inzake De Klepper :
Na vorig jaar in december na 14 jaargangen afscheid te hebben
moeten nemen van Wieske als redactielid en het jaar toch te zijn
doorgekomen met een kleine bezetting, is het ons (eigenlijk hem =
Frank) na naarstig speurwerk zo goed als zeker gelukt om een
nieuw redactielid te vinden. Hij is voor het eerst aanwezig bij het
knippen en plakken van dit nummer en wij vertrouwen er op dat wij
hem enthousiast kunnen maken en houden om zich volledig bij de
redactie thuis te voelen en om jullie volgend jaar mede van dienst te
zijn. De naam verklappen wij pas als hij zijn proeftijd heeft doorlopen en wij het voorblad hebben gewijzigd, dus vermoedelijk al in februari a.s.
Namens de gehele redactie wensen wij jullie allen een goed en gelukkig 1999.
NdL.

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

Bel voor een
vrijblijvend gesprek:

076-593 1555
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V an uw voorzitter ad interim
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is het buiten ijzig koud en
dreigt de eerste, vroege vorstperiode van deze winter te worden
afgesloten met een ijzelgolf Dit alles als bewijs voor het ingetreden
winterseizoen, een periode waarin we elkaar wat minder vaak op de
fiets treffen dan anders. Dat neemt niet weg dat er de afgelopen periode
geen activiteiten zijn geweest. De Bindingsavond en de Bingoavond
mogen allebei geslaagd genoemd worden. De opkomst bij beide
evenementen was goed en de organisatiecomités mogen tevreden
terugblikken. Mijn complimenten!!
De Algemene Ledenvergadering is al wat langer geleden, maar toch wil
ik daar nog graag even op terugkomen. Het bestuur is tevreden over de
opkomst en over het verloop van de vergadering. Er is in een positieve
en open sfeer vergaderd. Iedereen heeft de gelegenheid gekregen om
zijn of haar zegje te doen en ik heb op die avond de indruk gekregen
dat jullie allemaal met een "goed gevoel" huiswaarts zijn gekeerd,
ondanks het late tijdstip.
Op dit moment zijn er een drietal belangrijke zaken te melden. Op de
eerste plaats is het mij een groot genoegen om jullie te kunnen
mededelen dat er een nieuwe commissie "Ronde van Terheijden" is
opgericht. De commissie bestaat uit vijf mensen die er borg voor
kunnen staan dat het voor onze wielervereniging belangrijke evenement
kan blijven voortbestaan: Leon van Tetering namens het bestuur, Piet
de Jong, Bob Rasenberg, Izar en Berco van Gool. Het bestuur wenst de
commissie alle succes en geluk toe!
Op de tweede plaats kan ik jullie mededelen dat alle commissies zijn
aangeschreven met het verzoek om een reglement op te stellen en dit
vóór 15 december in te leveren bij onze secretaris. Joost zal alle
reglementen bundelen, toevoegen aan het huishoudelijk reglement
en jullie zullen dit hoogstwaarschijnlijk met de "Klepper" van februari
in de bus krijgen.
Mijn laatste mededeling betreft het voorzitterschap van onze
vereniging. Op dit moment zijn er twee personen die hebben
aangegeven dat zij niet negatief tegen het voorzitterschap van onze
vereniging aankijken.

Zij zullen de komende periode gebruiken om zich te oriënteren op een
mogelijk
voorzitterschap
en
zijn
op
de
eerstvolgende
bestuursvergadering als toehoorders aanwezig. Op het moment dat er
dezen concrete zaken te melden zijn, krijgt u dat te horen.
Tot slot wil ik gaarne jullie aandacht vestigen op de komende
activiteiten:
Op 20 december:

De Grote Veldtoertocht. De Organisatie loopt
op rolletjes en het belooft wederom een groots
spektakel te worden. Zorg dat je erbij
bent!! Het evenement begint om 9.00 uur bij
"Het Kopske".

Op tweede Kerstdag: De Kerst Run-Bike-Run. Doe mee en maak er
met z'n allen een gezellig evenement van!! De
start is om 10.00 uur bij "Het Barreke".
Namens het bestuur van de Wielervereniging Terheijden wens ik jullie
allen, jullie familie, (sport)vrienden en verdere kennissen een fijn
Kerst en een goed einde van 1998 toe!!

Kees Jacobs

J . H O O G V E L D T B.V.
Loodgieters en
Centrale Verwarmingsbedrijf
Sanitair - dakbedekking
Raadhuisstr. 40 - 4 8 4 4 AE Terheyden - Tel. 0 7 6 - 5 9 3 1 2 5 5
Fax 076 - 5 9 3 4 1 8 9

Contributie

Nieuwe leden
Gert-Jan Verduyn

- Terheijden

Opzeggingen
Jack van de Bliek
John Brand
Joost Engelen
Lizanne Hessels
Renate Kerckhoffs
Cees Pellenaars
Jacqueline de Peijper
Willy Thijssen
Rob Veringmeyer
Peter Voesenek
Ton Vrolijk

-

Etten-Leur
Vlaardingen
Tilburg
Terheijden
Prinsenbeek
Dinteloord
Terheijden
Terheijden
Terheijden
Breda
Schipluiden

Zoals wellicht bekend loopt ons verenigingsjaar van 1 oktober t/m
30 september en is op de onlangs gehouden ledenvergadering
besloten de contributie wederom ongewijzigd te laten.
Dus wat let u om nog net voor 1999 aanvangt nu tijdig uw
contributie te betalen.
Hier volgen voor het gemak nog even de gegevens:
Bedrag
Omschrijving
Overschrijven naar rekeningnummer
bij de Rabobank Made en Omstreken
(Gironummer van Rabobank : 1134489)
Ten name van :

Fl. 35,-contributie 1998/1999
15.06.80.tó43

W.V.Terheijden

Een goede
prestatie verdient
een bloemetje,
nietwaar?
Bloemenboetiek
Brasserie Cafetaria 't Markkantje
Markstraat 16, Terheijden
Voor reservering: (076) - 5931390
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Van de Hofschrijver,
Omdat zelfs een Koning met zijn tijd meegaat heeft Hij mij, zijn
persvoorlichter, opdracht gegeven openheid te betrachten en aan Zijn
onderdanen kond te doen van Zijn wederwaardigheden. Drie maanden
reeds heeft u zich kunnen verheugen in Zijn doorluchtige heerschappij
en, het moet gezegd. Hij is u nog steeds niet moe en zal zeer zeker Zijn
hele regeerperiode uitzitten. En dat is zo'n beetje de rest van deze eeuw.
Voor degenen onder u die nog altijd versteld staan van Zijn plotselinge
machtsgreep zou ik een bekende uitspraak van de levende legende Joop
Zoetemelk willen citeren: 'pffff....´. Al lange tijd immers werd Zijn
naam gefluisterd in de voorbeschouwingen, alsmede in de
wandelgangen en op de jaarlijkse bindingsavonden, bekend als de
'Roze Balletten'. Ook won Hij reeds in april het sprintnummer van de
tobcompetitie. En staat de sprint (in de atletiek althans) niet bekend als
het 'koningsnummer'? Nou dan!
Zo wisten dezelfde slimmeriken ook al van tevoren te vertellen wie er
kampioen bij de dames ('Windoos '98') ging worden. Maar ja, daar hoef
je nou ook weer geen Nostradamus voor te heten. Nog meer wisten de
koninklijke sterrenwichelaars aan de toekomst te ontfutselen, maar
wij zullen hier bij deze gelegenheid niet op ingaan, om geen onnodige
onrust te wekken. Immers, een wetend volk is een ontevreden volk.
Hoe brengt een koning anno 1998 zijn dagen door? Een koning brengt
anno 1998 zijn dagen voornamelijk in ledigheid door. Het uitblijven
van verzoeken om audiëntie getuigt van de grote tevredenheid van Zijn
volk. En zo hoort het ook! Wat doet Hij dan zoal? Wel, net als in het
edele schaakspel vind men ook in het echte leven, naast iedere Koning
een Koningin. Ook Zij heeft Haar rechten, maar ziet daar graag van af
ten gunste van haar gemaal, zoals het aanrecht en het zwijgrecht. Ook
het tuinrecht behoort hiertoe. Soms, als ik mijn Meester in de
Koninklijke Tuinen bezig zie, word ik een beetje opstandig
en denk: "Is er nu onder al zijn onderdanen niet één
tuinman te vinden die zogezegd de koningin het hof
komt maken?" Nee dus. Maar ja, zo slecht heeft Hij het
nog niet getroffen. Ooit was er een tijd, dat de
Koningin zelfs twéé gemalen had.
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Ze heeft ze allebei afgebroken (eerst het gemaal, daarna Stef zelf). Dat
lukt deze niet. Al moet Hij wel Zijn eigen kopwerk doen in zijn
dagelijkse trainingen. Want trainen moet hij, mijn geliefde Koning.
Waarvoor zegt u? Wat dacht u van het eerste Koninklijk Goedgekeurde
Evenement van het nieuwe verenigingsjaar: de Kerst-Run-Bike-Run?
Stukje lopen, stukje fietsen, nog een stukje lopen: ideaal om de moed
en de kalkoen erin te houden. Tweede Kerstdag, om 10 uur gaat het
gebeuren, ijs en weder dienende: uw eerste kans om de poten onder
Zijn troon uit te zagen. De prijs voor deelname dan wel toeschouwen is
bepaald op fl.0,00. Hierbij inbegrepen is:
A. Een rondje te voet over historische grond
B. Een fietstochtje door de 'weiden omgeving'
(vrij naar F. J. Marijnissen)
C. Zie A
D. Bis(5x)
E. Opname in uitslag dan wel sanatorium
F. Een fijne herinnering (zelf onthouden)
G. Gratis toegang tot' 't Barreke' (Hofleverancier!)

Doen hoor! Tot dan.
Inschrijven vanaf 9:30 in 't Barreke
De Hofschrijver

't Barreke

Van de kledingcommissie

Veldtoertocht 20 december

Wederom worden alle leden in de gelegenheid gesteld om
wielerkleding in de kleuren van "Terheijden" en met opdruk
"Wielervereniging Terheijden" aan te schaffen tegen 80% van de
kostprijs. Indien u van onderstaande kleding iets wenst te bestellen
dient u dit kenbaar te maken bij Jan van Tetering, Molenstraat 46a,
Terheijden. Tel. 076-5932675.
Per artikel kan slechts één exemplaar worden besteld. Denk bij uw
bestelling aan de maat en het verschuldigde bedrag, (alleen
vooruitbetaling!). Wij zorgen er dan voor dat u in het begin van het
wielerseizoen in het bezit bent van de officiële clubkleding. Dit aanbod
geldt t/m 7 januari aanstaande, dus
bestel vandaag nog!

Wanneer de natuur zijn winterkleren weer aantrekt. De dieren weer
beschutting zoeken tegen de snerpende kou, worden de ranke
racefietsen vervangen door de stoere degelijke mountainbikes.
Steeds meer liefhebbers genieten zichtbaar als ze de bossen induiken en
over de al dan niet modderige of stijfbevroren bospaadjes hun
kilometers draaien. Toertochten schieten als paddestoelen uit de grond.
Deelnemersaantallen van tegen de 1000 fietsers zijn geen uitzondering
meer. Ook bij onze eigen vereniging zijn enkele enthousiastelingen druk in de weer in weer en wind om voor leden en niet leden
een mooie route uit te zetten. De voor dit jaar geplande datum is:
zondag, 20 december aanstaande;
*deze tocht biedt een ieder de mogelijkheid om te kiezen voor de 25 of
de 40 af te leggen kilometers.
*inschrijven en starten kan van 9.00 tot 10.00 uur vanaf de ons bekende
locatie 't Kopske, Ruiterspoor 49 te Den Hout.
* onderweg kan men even de benen rust gunnen onder het genot
van warme chocolademelk of thee.
*na het volbrengen van de gekozen tocht staat
• 3S? de
versgemaakte erwtensoep dampend te
wachten op de hongerige kelen.
*naast de inwendige mens kan men zichzelf ook uitwendig verzorgen
in de wasgelegenheid.
*ook de fiets kan worden schoongespoten en eventueel weer netjes
terug in de auto.

Bijbetaling
Thermojack

f85,--

Shirt korte mouw

f52,50

Shirt lange mouw

f57,50

Korte racebroek
met bretellen

f57,50

Lange broek (zomer)
met bretellen
f 60,-Lange broek (winter)
met bretellen
f72,50

Hopenlijk treffen we elkaar al dan niet met fiets op 20 december bij 't
Kopske of onderweg op de route.
(Ondertussen zijn een aantal leden benaderd om een helpende hand toe
te steken. Mocht je je hierbij overgeslagen voelen en toch graag eens
een kijkje voor, achter of tussen de schermen te nemen, neem dan
gerust contact op met ondergetekende.)
Namens de commissie veldtoertocht,
Gied van Dorst.
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IN DE WIND
Nou ja waar zal ik eens mee beginnen, met mezelf voor te stellen
natuurlijk. Ik ben een jongen van zestien jaar, mijn naam is Jaap van
Helmond en ik ben ongeveer al een jaar bezig met de sport triatlon. Ik
ben ermee begonnen omdat ik een bon kreeg van Peter Kloosterman
zodat ik een halfjaar mee kon trainen bij de TVB(Triatlon Vereniging
Breda). Dat heb ik dus gedaan en nu zit ik nog steeds daar omdat het
een ontzettende leuke vereniging is, met heel veel leuke mensen en er
wordt redelijk veel gedaan voor de jeugd, aparte training op vrijdag en
er is een jeugdcommissie die er voor zorgt dat er allerlei leuke
evenementen plaatsvinden. Ik train in de winter zo'n vijf keer per week.
Op maandag lopen, op woensdag, donderdag zwemmen en op vrijdag
zwemmen en lopen. Op zaterdag of zondag fiets ik ook nog een keer
voor mezelf In de zomer trainen we natuurlijk iets meer. Dan hebben
we op maandag een koppeltraining, dat is fietsen en lopen, op dinsdag
hebben we een looptraining en de rest is hetzelfde als in de winter.
Maar als het dan uitkomt dan fiets ik nog iets meer dan in de winter.
Vorig seizoen heb ik al aan enkele triatlons meegedaan en dat is me
goed bevallen. Ik kon niet mee voorin draaien maar daar ging het mij
niet om, ik deed het voor mijn plezier en de onderlinge concurrentie. In
Terheijden heb ik ook meegedaan en dat was ook ontzettend leuk. Toen
ik uit het water kwam als achtste of zo werd ik mooi meegenomen door
iemand van de TVB nl. Richard de Haan. Ik zat in een lekker treintje en
heb echt heel hard gereden. Er stond 42 gemiddeld op mijn tellertje na
de wedstrijd. Ik kwam als 1 1 d e over de finish en als eerste van onder
de 18 jaar. Blessures heb ik ook best veel gehad vorig jaar. Doordat ik
van elke training een wedstrijdje maakte maar ook vooral doordat ik
verkeerde schoenen had. Daardoor heb ik veel last gehad van mijn
knieën. Ik heb ook een hele erge domme blessure gehad nl. een
zweepslag in mijn linkerkuit doordat ik tijdens een potje voetballen er
doorheen ging. Dat vond ik best jammer, want dat was een week voor
de Willem de Ridder trofee.
Hieraan meedoen kon ik dus niet en dat was pech.

Ik hoop dat ik volgend jaar minder blessures zal krijgen en hoop nog
betere tijden op triatlons weg te zetten dan vorig jaar. Eerste
Terheijdenaar op de triatlon van Terheijden is mijn groot streven.
Nou en dan zet ik nu in de wind Sofie Hamers (gna gna gna)

Jaap van Helmond

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

Bredaseweg 20, Terheijden

Bingo / Loterij
De onlangs gehouden jaarlijkse bingoavond in Café De Zevende
Hemel is succesvol geweest. Het bezoekersaantal van circa 80
deelnemers was ongeveer hetzelfde als in de afgelopen twee jaren en
de commissie kan, voorzover mij bekend, terugkijken op een goede
opbrengst (inclusief de loterij) voor onze vereniging.
Wat valt hier verder nog over te melden?
Puntsgewijs kom ik nog tot de volgende waarnemingen;
• Frank was opgetrommeld als "invallerballenmolendraaier",
hetgeen hem goed afging, ondanks dat er voor aanvang (door
toedoen van één of andere onverlaat?) enkele ballen op de grond
vielen. Na enig gezoek en controle op volledigheid kon het spel
der ballen dan toch beginnen,
• Opmerkelijk was niet alleen de aanwezigheid van onze huidige
koningin (en later zelfs Z.K.H. Leon), maar ook het feit dat ze
tot 2 (of 3x?) toe een prijs weghaalde nadat ze op advies van een
tafelgenote"Koningin" en "Queen" in plaats van haar werkelijke
naam op haar bingokaartje had geschreven.
• Als er een BINGO bij een bepaalde tafel viel, deze tafel vaak nog
meer prijzen binnenhaalde.
• Henk van Gils ook een keer een prijsje won, nl. een leesbord!
(aap-noot-mies-etc.)
• De dames Rockx (Leny en haar dochters Amy en Megan) uiteindelijk de bingohoofdprijs (tv/videocombinatie) en diverse andere
kleine prijzen naar huis mochten nemen. Deze laatste prijzen
hebben de meisjes wel verdiend door in de pauze de loterij commissie te helpen bij het trekken van de tegenloten uit de doos.
• Wieske en haar commissie weer voor prachtige cadeau's hadden
gezorgd.
• De inrichting van de bingozaal en de service van Gerrit en Corinda
en het personeel ook perfect verzorgd waren.
• De uitslag van de loterij kunt u elders in deze Klepper lezen.

Uitslag loterij WVT
Lotnr. Prijs

Lotnr

0474
2619
2083
2364
1409
1499
2181
1731
1223
2350
1187
1501

1540
1685
0586
1543
0963
0832
2605
0167
0553
2078
2590

Magnetron
Bestekset (24-dlg.)
Elektrische mixer
Puzzel (1000 stukjes)
Elektrische toaster
6 champagneglazen
Mosselpan
Elektrische staafmixer
Tas
Heks
Rugzak
Houten mangelbak

Elek.vlakschuurmachine
Wok
Verwarmingskussen
Kinder-cassetteplayer
Elek.waterkoker
Messenset in houten blok
Toaster-oven
Elektrische krultang
Oplaadbaar scheerapparaat
Lederen schoudertas
Mosselpan

De gewonnen prijzen zijn inmiddels bij de gelukkigen thuisbezorgd.

Handelskwekerij

Ad Snoeren

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

H E T

A D R E S

VOOR
T U I N L I E F H E B B E R S

NdL.
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WIJ FELICITEREN
3-1
4-1
5-1
6-1
6-1
14-1
14-1
15-1
19-1
21-1
24-1
29-1
29-1
29-1

Ruud van Gijzen
Jacqueline de Peijper
Peter Diepstraten
Roel Eland
Bob Rasenberg
Rob Geerards
Nico Rasenberg
Harry Ansems
Jaap van Helmond
Joop van Kempen
Jan Verwij meren
Gerrie van Helmond
Fer Rompa
Jan van Tetering

3-2 Frans Damen
5-2 Henk Lievens
9-2 Dion Broere
9-2 Sjan Martens
10-1 Frans Leyten
11-2 Jack Piederiet
12-2 Bram Martens
16-2 Berco van Gooi
17-2 Toon Joosen
18-2 Martin Fens
24-2 Corné Sprangers
25-2 Kees Michielsen
25-2 Hans Schepers

INTERVIEW MET....
De, in het gehucht "Blauwe Sluis" geboren Dim Jansen, woont alweer
zo'n kleine 10 jaar in Terheijden. De lagere school werd gevolgd in
Zevenbergschen Hoek en het voortgezet onderwijs kwam uit Made en
Breda. Niet dat u dat allemaal wilt weten, maar ik kreeg het ook maar
naar m'n kop geslingerd, vandaar.
Red: Is Zevenbergen niet veel dichterbij als je in Blauwe Sluis woont?
Dim: Jawel, maar zoiets doe je gewoon niet, want sinds
mensenheugenis heersen er al de Hoekse en kabeljauwse twisten, deze
"strijd" is te vergelijken met Made en Terheijden of Etten en Leur op
die zin, snap je? Daar hebben we nog wat jaren gewoond, omdat het
centraal lag tussen de werkplekken van Gerry (m'n vrouw) Breda en
Roosendaal voor mij, daar ben ik bij de Rabobank begonnen. Deze
eeuw wil ik de 25 jaar bij dezelfde baas volmaken. In 1984 werd
Roosendaal gewisseld voor Terheijden. We gingen in Zwaluwe wonen,
omdat Gerry daar vandaan komt, en derhalve voor bouwgrond in
aanmerking kwamen. Dat je in het dorp woonde, waar je op de bank
werkzaam was ging voor mij nog niet op. Vooruitgang hou je niet tegen
en dus kwam directeur in Terheijden in beeld. Ik mocht hier de
directeursstoel verwarmen, als ik hier ook zou gaan wonen. Die
beslissing was snel genomen, we kochten een stuk grond (de
speelplaats van "de Windhoek") en ons droomhuis erop gekwakt. Ik
moet zeggen, we wonen er reuze naar onze zin.
Red: Je woont nog wel hier maar werkt in?
Dim: In Berkel Enschot, zit ik ondertussen alweer 5 jaar. Die regel die
bepaalde dat je moet wonen in het dorp waar je werkt, is in de loop der
jaren wat versoepeld. Dus kunnen we lekker in Terheijden blijven
wonen. De afstand is goed te overbruggen met de auto, ± 40 min, In de
zomer ga ik weieens met de racefiets, maar dat komt vaak niet zo goed
uit. Als je als bankdirecteur naar klanten gaat met de nodige
papierwinkel bij, is het wel wat vreemd als je daar met rugzak en
bezweet op een racekarretje aan komt zeilen. Dus meestal met de
"voiture".
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Red: Nu je toch over fietsen praat, wie is de schuldige?
D i m : Sjel Welten en Din de Ridder. Vanuit de Rabobank was er in
Sliedrecht een activiteitendag. Sjel haalde me over om er samen met
hem op de fiets naar toe te gaan. p i n zag ik regelmatig op de bank,
onder andere voor sponsering van de club, die begon ook zo van; Ga
eens een keer mee wat fietsen-trainen-wedstrijdje misschien, voor ieder
wat wils bij ons, sprak hij. Natuurlijk zag ik ook vaak "rose"
wielrenners door Terheijden fietsen. Ik was zo om. Aan veel
evenementen heb ik al deelgenomen, onder het mom van alles even
proberen. Zo ook de trimtriatlon; lopen en fietsen lukte wel, maar
zwemmen is toch iets wat ik niet goed onder de knie kreeg. Een hele
winter zwemles van een gediplomeerd trainer bracht me wel de juiste
techniek in huis, maar de snelheid lag gelijk aan die van een
zeeschildpad.
Ook trainingen samen met de hond hier in de
Mark brachten hierin geen of weinig
verandering. Echter met zwemvliezen ging
ik als een torpedo door het water. Iemand die
mijn gestuntel al enkele malen had
waargenomen, en mij toen ook zag, voorspelde mij een
gouden toekomst als triatleet. Nadat het "geheim" boven water kwam
wendde hij z'n hoofd af, wandelde vlug verder en is tot op de dag van
vandaag muisstil tegen mij. Het betekende ook mijn einde van m'n
carrière als triatlon beoefenaar.

Installatietechniek bv
werktuigkundige installaties
Telefoon:0162 - 68 24 53
Fax:
0162 - 6868 91

Adellaan 9,4921 BM Made
Postbus 194,4920 AD Made
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Red: Toch zien we je nog regelmatig lopen dacht ik?
D i m : Jazeker, dat kan. Daar ben ik een echte liefhebber van. Vanaf
1980 doe ik al aan hardlopen, halve marathons en 10 km's. Ook de
marathon van New York prijkt op mijn lijstje, maar dat doe ik nooit
meer i.v.m. blessures. Voor zo'n tochtje moet je al gauw zo'n 1000 km
in ± 12 weken getraind hebben. Ik nam halve dagen vrij om te gaan
trainen, daarbij kwamen er wat blessures om de hoek kijken. Nee, ik
ben wel wat zuiniger op m'n lichaam geworden, marathons, dat is
voorbij. Maar begrijp goed, lopen doe ik nog met veel plezier, ik ga
soms 's morgens om half 6 wel een rondje doen. Of 's avonds om 11
uur. Als je na een urenlange bespreking of vergadering thuiskomt, zit
dat allemaal nog in je kop, nou dan ga ik lekker lopen, en ik ben er
vanaf
Ik ben er zelfs zo gek mee, dat ik ook een trainerscursus gevolgd heb,
en zodoende ben ik al ± 6 jaar een gediplomeerd atletiektrainer, in
hoofdzaak alleen voor mezelf hoor!
Red: Hoe is het met je collegae van de Rabo? met Michael b.v.?
D i m : Ja, het zijn in feite collegae, maar ik ken ze niet beter dan jij. Ik
kan je wel vertellen dat de Rabo flink wat rijksdaalders in de
wielerploeg stopt, maar ook de amateurploeg hoort daarbij en wat te
denken van alle "plaatselijke" wielerrondes, jeugdwedstrijden.
Nationale Fietsdag en dergelijke. Vanaf het prille begin is de Rabogedachte om een Nederlandse topploeg van de grond te krijgen, dus
allemaal Nederlandse renners en daarbij moet je dus al bij de jeugd
beginnen. Bij de profs geldt: winnen is natuurlijk heel mooi, maar niet
noodzakelijk, maar ZUIVER is een vereiste, dus absoluut geen doping
in wat voor vorm dan ook. Wordt een renner betrapt dan heeft dat
rampzalige gevolgen voor de hele ploeg. Ook werkt de Rabo graag mee
als een club een prof soigneur, mecanicien of arts in huis wil halen voor
een leuk babbeltje, het spreekt dat dit niet in het seizoen kan. Ikzelf heb
zoiets ook al eens geflikt, maar dan met Gianni Romme. De afspraak
maakte ik toen hij nog geen Europees en Olympisch kampioen was.
Wij waren het eerste bedrijf dat hem voor een PR-babbeltje vastlegde.
Op de dag van de Nationale Fietsdag kwamen alle bankmedewerkers
met de fiets naar het werk, en na afloop van zijn interessant verhaal en
diverse vragen aan hem hebben we gezamenlijk een tocht gefietst. Ik
beretrots naast Gianni.
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Red: Als ik het zo hoor ben jij een e c h t e toerder, klopt dat?
Dim: Ik vind het wel leuk

Red: Dan maak maar eens een toerke naar de kelder voor een nieuw
fleske!
Dim: Alstublieft, en ik moet wel zeggen dat de toertochten prima
geregeld waren dit jaar. Ik maak daar meestal een heel ritueel van door
precies uit te rekenen hoeveel voedsel er mee gaat die dag, 800
calorieën per uur x zoveel fietsuren =
calorieën. In
voedingssupplementenboekjes zoek ik dan de voedingswaarde en zo
kom ik aan een tas vol calorieën die ik onderweg (om de 25 km) naar
binnen werk. Ook mijn energiedrank maak ikzelf, vakkundig
uitgekiend en ik moet zeggen, ik heb nog nooit een ram van de honger
gekregen. Het lijkt eigenwijs, maar ook m'n hometrainer heb ikzelf
geperfectioneerd en wel zo, dat wanneer ik thuis zit te toeren
tegelijkertijd kan studeren, er zit n.l. een boekensteun op gemonteerd.
Zo probeer ik de spaarzame vrije uren die ik heb zo efficiënt mogelijk
in te delen. De oplettende toeschouwer zal ook weten dat wanneer ik
hardloop altijd een walkman op heb om bandjes te luisteren van
diezelfde cursus. Zo heb ik 2 vliegen in 1 klap. Maar het is gewoon
noodzaak anders kom ik er niet aan toe. Boven op het dagelijks werk
zijn er heel vaak vergaderingen, bijeenkomsten, recepties, colleges en
nog de thuisstudie. Het is best veel, maar ik doe het allemaal graag.

Red: Is de "Rompelberg" goed te verteren?
Dim: Fantastisch, een prachtige week gehad. Lekker weer, mooi
tempo, prima georganiseerd. Voor iedereen aan te raden. Ook Gerry'
vond het leuk. De dames zijn als de zogenaamde Tiny (Rompelberg)
groep op pad gegaan. Tochten tot 90 km waren geen uitzondering. Fred
was zo trots op ons dat we mee op de foto mochten, die hij nu
wereldwijd (blad Fiets en Wielerrevue) als reclamemateriaal gebruikt.
Eigenlijk zou Ursul de Geer daar maar eens op bezoek moeten gaan,
want daar is het echt F A N T A S T I S C H ! !
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Red: Het wordt mij wel wat teveel. Dim mijn laatste vraag dan maar.
Waarom staan jullie auto's alle twee buiten met dit weer?
Dim: Dat komt omdat de garage vol staat met fietsen en andere zooi.
We zijn maar met z'n tweeën, maar er staan al wel 9 fietsen in de
schuur racefietsen, hybridenfietsen, gewone fietsen, ATB, sportfietsen
vandaar! Die ATB, merk Eagle kocht ik speciaal voor die merknaam,
want een adelaar is mijn favoriete vogel
(Red: dit is nou
typisch een weetje waar je al jaren op
J.^
zit te wachten, lijkt
me).
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RED: Dim ik ga jou en je vrouw Gerry hartelijk bedanken voor de

goede zorgen (voedsel en drank) jouw spaarzame vrije tijd en je meer
dan interessante woorden. Terwijl ik dit zeg word ik overstelpt met
Rabo geschenken, alleen waar ze het meest van hebben bij de Rabo zit
er helaas niet bij.

DE REDACTIE

Maar niet getreurd, gauw naar huis dan krijgt ons El een
Rabofietsbel.

Industriële
verlichtingsarmaturen
o.a.
Halogeenarmaturen 3 0 0 - 1 5 0 0 Watt
Schijnwerpers voor floodlighting, sportvelden terreinverlichting t/m 1000 Watt
Reflectorarmaturen voor industrie
Openbare verlichtingsarmaturen

Uitstekende kwaliteit
Concurrerende prijzen
Perfekte service
exklusief voor Nederland:
Handelsonderneming

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

23

Uitslagen BWF

B.W.F. RESULTATEN '98

Theo van Mook

Breda (Effen)
Breda (Spinveld)
Breda (Krogten)
Langeweg
Made(KNWU)
Drimmelen (Kamp.)
Princenhage
Waspik
Breda (de Burcht)
Breda (Blauwe Kei)
Terheijden
Sprundel

3e
3e
2e
1e
13e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
2e

Bergen op Zoom
Molenschot
BWF kampioen
Bosschenhoofd
Breda (Moleneind)
Weststad
Etten Leur
Hoeven
St. Johann (WK)
Ned.Kamp. Texel
Rijen
Someren

BOOMKWEKERS
HOUDEN
HET GROEN

VBZ
Kwekerij "DE

WIEL"

TERHEIJDEN
T E L . 076 - 5931648

.TUINAANLEG
.TUINVERZORGING

2e
1e
1e
1e
6e
1e
1e
3e
11e
1e
1e
3e

15 mrt. Effen
14
22 mrt. Ulicoten
5
29 mrt. 0'hout Warande
7
12 apr. Breda Spinveld
13 apr. Breda Krochten
19 apr. Langeweg
7 8
30 apr. Wouwse PI.
10 mei Princenhage
17 mei Waspik-Boven
3
21 mei Breda de Burgt
8
31 mei Breda BI. Kei
13 9
01 jun. Terheijden
4 13
14 jun. Sprundel
6
21 jun. Bergen op Zoom
28 jun. Molenschot
8
0 5 j u l . BWF-kamp.
2(1 )
08 jul. Zundert avondcr.
15
19 jul. Bosschenhoofd
26 jul. Breda Moleneind
11
02 aug. 0'hout Weststad
9
09 aug Hoeven
16 aug. Etten-Leur
06 sep. Rijen
13 sep. Zundert
15
27 sep. Effen
6

ALLES VOOR UW TUIN
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"My Way"
Al jaren zijn wij als redactie op zoek naar nieuwe onderwerpen en
eerlijk gezegd valt het niet mee om iets leuks en nieuws en dus origineels te bedenken. Als er dan weer eens iets bedacht wordt is het
weer vrijwel niet uit te voeren of van zodanig korte duur dat het
meestal een eenmalige zaak zal gaan worden. Zo zijn we al jaren
van plan een soort van columnist te krijgen, maar ja wie kan en
durft?
Toch blijven we zoeken naar nieuwe stukskes en onlangs deed Dim
Jansen bij Frank een suggestie, nl. "My Way"
Frank dacht vermoedelijk eerst dat Dim een fanclubblad voor den
Frank (the Voice) of Lee Tee wilde gaan oprichten, maar al snel
maakte Dim duidelijk wat hij wilde.
Ieder lid van onze club rijdt zijn/haar toertjes en velen uiteraard ook
zeer regelmatig de Slingerdreef Terwijl er zoveel andere leuke
routes zijn. Vraag dat maar aan de toercommissie en de toerders;
die zijn er al volop mee bezig geweest. Toch moet het mogelijk zijn
dat van tijd tot tijd als terugkerend onderwerp in "My Way" iemand
eens een beschrijving geeft van zijn/haar gevonden en gereden route
met daarin alle vermeldenswaardige fietstechnische maar ook natuurlijke en overige culturele en interessante aspecten. Wie weet
wat je zo al nog eens kunt lezen over plaatsen waar je tot op dat
moment nog niet bewust bent geweest, maar na het lezen van zo'n
stukje toch wel eens zelf langs wil fietsen om eens te gaan kijken of
dit echt zo mooi en leuk is om te fietsen en te zien.
Dus wij hopen dat mensen zich geroepen voelen om hier in 1999
eens wat mee te gaan doen. Wie weet hoe dankbaar anderen zullen
zijn met uw beschrijvingen en belevenissen van "My Way".
Als vrijwilligers wijst de redactie om te beginnen die mannen aan die
geen betaald arbeidsleven meer genieten en derhalve vrijwel dagelijks op de fiets (kunnen) zitten. Dus Piet, Ad, Theeuw, Din en nog
vele anderen : brand maar los!
Wij , de toercommissie èn de lezers die van leuke verhalen houden
zullen jullie dankbaar zijn.
NdL.
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COPY INLEVEREN VÓÓR 1 FEBRUARI 1999!!!

De schoonheidsspecialist. Je wordt er weer mens van.

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

WIST U D A T
-een profrenner er tegenwoordig mee stopt als er geen EPO meer
gebruikt mag worden?
-Cees Priem wereldkampioen plakken is?
-wij ook wel eens na een wedstrijdje blijven hangen (plakken)?
-maar 127 dagen!!!!dat is echt professioneel
-Jan Stroop het nieuwe parcours van de Tour de France heeft goedgekeurd?
-hij hiervoor afreisde naar Zwitserland?

RASENBERG PARKET

Deze koploper is ooit begonnen
op een kinderfiets.
Duizend kilometer per week trainen. Het

leiding, medische en mentale begeleiding en

krachthonk in. Alleen wie afziet w o r d t wereld-

meer. O o k het Nederlandse wielrennen staat

kampioen. Zoals Adri van der Poel.

er met de R a b o b a n k dus niet alleen voor. Om

Met veldrijden hoeven we voor niemand
onder te doen. Als talent maar w o r d t ontdekt
en begeleid.
Daarom sponsort de Rabobank behalve de

meer Nederlanders kampioen te maken, trek
ken we op niet andere organisaties.
W a n t successen beginnen, behalve op een
kinderfiets, ook bij een goede samenwerking.

profploeg o o k amateurs, junioren, en wielerverenigingen. En gaat er geld n a a r jeugdop-
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TERHEIJDEN
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TELEFOON 076-5931758

Rabobank

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

