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Van uw voorzitter ad interim....
Als a l l e s volgens verwachting verloopt, is dit mijn laatste stukje dat ik
als voorzitter ad interim voor ons clubblad schrijf. Aan de ene kant met
pijn in het hart, omdat ik de werkzaamheden als tijdelijk voorzitter met
e n o r m veel plezier en voldoening heb gedaan. Aan de andere kant met
een gevoel van opluchting, omdat ik weet dat er een prima opvolger te
w a c h t e n staat om de voorzittershamer over te nemen.

COPY INLEVEREN VÓÓR 1 JUNI

In d i e korte periode van september tot nu toe heb ik de vereniging en de m e n s e n en
die daarbinnen actief zijn nog beter kunnen leren kennen. Voor
een g r o o t aantal heb ik (nog meer) bewondering gekregen. Zij zetten
zich enorm in, klagen niet en cijferen zich helemaal weg in het belang
van onze club. Voor anderen is de bewondering wat minder: zij kunnen
zich moeilijk neerleggen bij bepaalde besluiten, scheppen er genoegen
in om over een groot aantal zaken ongenuanceerd hun mening te
verkondigen en geven niet thuis als er zaken opgepikt of georganiseerd
m o e t e n worden. Gelukkig betreft het hier slechts een zeer klein
groepje.
K i j k e n d naar de evenementenkalender voor de komende periode licht
ik er een aantal zaken uit:
Op 18 april is er de BWF-ronde. Zoals u weet is het parcours
verlegd van het dorp naar "de Bergen". Beschouw dit als een
positieve zaak en laat uw gezicht zien op de achttiende, als
medewerker, toeschouwer of misschien wel als deelnemer.
Drimmelen. Onze vereniging neemt deel aan de organisatie van
dit evenement en levert een financiële bijdrage. Ik hoop dat dat
voor velen onder u een reden te meer is om die dag acte de
presence te geven, hetzij als toeschouwer of als deelnemer.
Op 13 mei staat "Limburgs mooiste" gepland, een schitterende
toertocht door het heuvellandschap van Limburg. Elders in ons
clubblad treft u informatie aan over deze mooie tocht. Wees van
de partij!
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Verder zijn de komende twee maanden doorspekt
toertochten,
koffietochter
en
evenementen
van
trimmerscompetitie. Naar mijn idee voor ieder wat wils.

van
de

bijlage bij deze "Klepper" heeft u allemaal een uitnodiging gehad
voor de buitengewone ALV van maandag 10 mei a.s. De vergadering
start om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Plaats van handeling is "het
Markkantje". Het bestuur rekent op een grote opkomst. Tijdens deze
vergadering dient immers het voorzitterschap van de voorgedragen
kandidaat te worden bekrachtigd. Naar mijn idee een beslissing die van
groot belang is voor onze wielervereniging. Zorg dat u erbij bent! U
heeft kunnen lezen d a t er ook nog andere agendapunten zijn opgevoerd
en dat er na afloop de mogelijkheid bestaat om beelden "uit de oude
doos" te aanschouwen.
Welnu, rest mij n o g u te danken voor het gestelde vertrouwen in het
bestuur en misschien wel in mij persoonlijk. Mijn oprechte dank
daarvoor. Laten we met z'n allen op weg gaan naar het nieuwe
millennium met een gezonde, bloeiende Wielervereniging Terheijden
barst van de energie en op alle fronten aan de weg timmert. En dat
alles onder de inspirerende en b e z i e l e n d e leiding van een nieuwe
voorzitter!
Het ga jullie allen g o e d en tot ziens op de fiets!!
Kees Jacobs

Wanneer ik eens de clubevenementen overzie moet ik het volgende
constateren: de toertochten worden gemiddeld bezocht door ongeveer
20 leden.
Conclusie: Dit evenement wordt dus met vergeten!
De trimmerscompetitie wordt bestreden door in totaal zo'n 35 tot 40
personen.
Conclusie: Deze activiteit wordt dus ook niet vergeten! De
koffietochten voor de wat meer recreatieve fietsers onder ons brengen
toch ook iedere keer de nodige liefhebbers op de fiets.
Conclusie: Een met te vergeten activiteit!
Verder
nog
de
Trimtriatlon,
de
Estafettetriatlon,
het
Clubkampioenschap, Gezinstocht, Kermiskoers, Kerst Run-Bike-Run
en de gezinstocht. Allemaal bezigheden binnen de vereniging, die door
de leden met worden vergeten.
Daarnaast wordt met vergeten tegen gereduceerde prijzen wielerkleding
aan te mogen schaffen. Verder nog de ledenvergadering en vooral de
bindingsavond met de diverse prijsuitreikingen worden gezien de grote
belangstelling zeker met vergeten.
Echter aan al deze bovengenoemde gebeurtenissen hangt nog afgezien
de moeite van de diverse commissies een prijskaartje. Helaas moet ik
samen met onze penningmeester vaststellen, dat een niet onaanzienlijk
deel van ons ledenbestand ten tijde eind maart WEL!!!! op één punt
vergeetachtig is; nl. het voldoen van de contributie. Dus voor al
diegenen die dit nog niet hebben gedaan het volgende bericht:
Voldoe uw contributie terwijl u dit leest door overmaking van fel. 35,-naar bankrek.nr. 15.06.80.643 t.n.v. Wielervereniging Terheijden, zodat
u niet meer hoeft te zeggen, sorry helaas vergeten!

Nieuwe leden
John Gommeren

Zijn Wielrenners Vergeetachtig?

-

Terheijden

Namens de penningmeester alvast bedankt
J. Stroop

Drie keer voor één tientje
Voor degenen die eens willen snuiven aan wielrennen binnen KNWU
verband bestaat de mogelijkheid om via de vereniging voor fl. 10,-- een
introlicentie aan te schaffen. Bij aanschaf van een dergelijke licentie
mag je maximaal drie maal op proef deelnemen aan club- of
interclubwedstrijden. Je hebt dan tijdens deelname aan deze
wedstrijden dezelfde rechten als andere licentiehouders.
Met name ben je tijdens deelname aan een degelijk evenement
verzekerd. Voor de goede orde: interclubwedstrijden zijn onderlinge
wedstrijden, welke door verenigingen worden georganiseerd op hun
eigen trainingsparcours, waaraan ook renners van andere verenigingen
mogen deelnemen. Het is niet mogelijk deel te nemen aan officiële
criteriums enz. Deze introlicentie is in plaats gekomen van de vroegere
dagkaart.
indien je belangstelling hebt:
Tegen contante betaling af te halen bij Joost Raeijmakers,
Abtslaan 42

Triathlon / triatlon

(sinds kort is het met "h" officieel fout)

13 J u n i (sinds kort helemaal de goede datum)

De triathlon is dit jaar gepland op 13 juni, een week voor de Traaierie.
We hebben weinig tot geen concurrentie in de regio, dus we rekenen op
weer meer deelnemers dan vorig jaar. Op de groei van het aantal trio's
kunnen onze eigen leden een grote invloed hebben. Hoe vaker je erover
praat, hoe meer namen je doorgeeft van personen die wel zouden
kunnen lopen of fietsen of zwemmen, hoe meer deelnemers we zullen
hebben. We rekenen in dezen op jullie wervende praatjes. Sommigen
onder ons hebben veel praatjes, dus
Mogen wij hier ook twee nieuwe commissieleden aan jullie voorstellen:
Els Vervuren, weet echt alles van
zwemmen en water.

Ruud Deckers, heeft
ooit op zijn eentje de echte van Almere volbracht.

Vier Traaje Draaje 1999
De 18" fietsvierdaagse wordt dit jaar gehouden van maandag 31 mei tot
en met donderdag 3 juni. Evenals voorgaande jaren kan gekozen
worden uit de afstanden 15 km - 25 km - 40 km. Verdere informatie
omtrent starttijd, inschrijfgeld en andere zaken volgt in de plaatselijke
bladen.
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We hopen, dat jullie 13 juni in jullie agenda vrijhouden en zien jullie
graag als
Of opbouwer
Of deelnemer
Of toeschouwer
Of post
Of afbreker / opruimer
Of in een of andere dubbelfunctie

Fer Rompa

ZONDAG 13 JUNI
organiseert W.V.Terheijden de

17e
TRIMTRIATHLON
TERHEIJDEN
1 km zwemmen
38 km fietsen
10 km lopen
rondom de Teraalsterbrug te Den Hout

ook als estafette
START 13.00 UUR
Inschrijven: - op de wedstrijddag tussen 10.30 en 12.30 uur
in café 't Kopske, Ruiterspoor 49 te Den Hout

1ste Toertocht 1999
Op 7 maart is het dan zover; de eerste toertocht in de reeks van velen.
Gezien de weersomstandigheden (vrij koud, 3°C, veel wind) staan er
toch om 9.00 uur zo'n 23 man / vrouw gereed voor vertrek. Voor mij en
nog enkele anderen zullen dit de eerste kilometers op de weg zijn. De
tocht zou 40 km lang worden en in de omgeving van made, Oosterhout,
Teteringen en Terheijden afgewerkt worden. Na ongeveer 1 km wordt
de eerste lekke band gereden. Enkele kilometers verder overkomt
dezelfde persoon dit nogmaals, waarna er zonder verdere
schermutselingen de rit voltooid kan worden. Voor de meeste rijders is
het geen probleem om de rit uit te rijden, alhoewel? Een week later
worden er kilometers toegevoegd dor rondjes Slingerdreef te rijden, om
vervolgens de Amerlandenroute (60 km) te rijden. Met de reeds, te
weinig, gereden kilometers in de benen, maar met het vooruitzicht van
de trimcompetitie waar ik actiever aan deel wil nemen, hoop ik nog wat
te kunnen presteren. Eén ding is zeker; ik vindt het hartstikke leuk om
mee te rijden in zo'n groep, dus wil ik nog aan veel van deze tochten
meedoen.
Groetjes en tot ziens bij de volgende toertocht!!!
E.V.D.V.T.T.R.

2 de Toertocht
Zondag 14 maart, acht uur 's ochtends. Ik kijk naar buiten en zie dat het
mistig is. Zou het doorgaan? Droog is het in ieder geval, dus
fietskleding aan, ontbijten en wegwezen. Bij het oude postkantoor
aangekomen zie ik dat er toch heel wat mensen net zo gek zijn als ik.
Om precies te zijn, het zijn er 27. Op de planning stond der
Amerlandenroute. Vanwege de mist kiest Kees toch maar een veilige,
maar vooral bekende route, de Slingerdreef. In het begin zat er de vaart
al flink in, maar de veiligheid in acht nemend werd er toch ingehouden.
•

Meer

informatie:

076 - 5933404

076 - 5932761

Er waren behoorlijk wat meer gekken op de weg (volgens Leon v.T. die
bewuste 2% geestelijk gehandicapten, zie Klepper van februari) dus
moesten we nogal eens in de remmen, omdat ons wereldje wat klein
was deze ochtend. De tocht verliep verder heel voorspoedig. Vlak voor
Dorst een lekke band, wie? Onze kopman Henk. Snel bandje wisselen,
Henk is daar erg goed in, verder fietsen en wat denk je? Toevallig???
Bij het Kopske weer een lekke band. Weer van Henk. Nog een keer een
bandje wisselen had onze Henk geen zin meer in, dus pompen en heel
snel naar huis. Ondanks de mist en de toch wel tegenvallende
temperatuur een gezellig tochtje.
Sjel van Helmond

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

Bei voor een
vrijblijvend gesprek:
076-593

1555

Toertocht 21-3-1999
Zondagochtend 9 uur
De 3 e toertocht op het programma. Het ziet "roze" van de mensen bij
het voormalige pk. Voorzichtig sluit ik me aan, want ik ben nog niet
goed wakker. Er zijn wat afvallige die de slingerdreef gaan doen, zeker
trainen voor de trimmerscompetitie of gewoon lekker hard. Ze
verdwijnen in de andere richting en wij gaan met z'n vijftienen op pad
(zo ongeveer). Maar al gauw bemerk ik dat 't waait en de route is ook
wat oneffen en hier en daar wat bochtig. Hiermee heb ik echt niet teveel
gezegd, Kees had 't weer mooi voor mekaar deze dag. De kopmannen
hadden het zwaar of zeg ik nu echt teveel? Het weer ziet er dreigend
uit, de lucht is grauw, maar volgens Bram geeft dat niet, want als 't zo
hard waait dan gaat 't niet regenen. Ik ben er niet gerust op, maar hoop
ook dat 't droog blijft. Vervolgens gebeuren er toch
wat vreemde dingen.
De eerste toertocht was er 1 lekke band.
De tweede toertocht waren er 2 lekke banden.
De derde toertocht, jullie begrijpen het al,
waren er 3 lekke banden. Hoe zit 't met 't
materiaal? Volgens mij toch wel goed, want met
zulke hobbeltjes kun je lekke bandjes verwachten. De laatste lekke
band kwam voor de Nuit goed uit, want die was net toe aan z'n sigaretje
op een tochtvrij plekje. Dit had gekiekt moeten worden, maar we
bewaren 't in onze herinnering vanwege gebrek aan een fototoestelletje.
De prachtige gele fiets (volgens mij net spiksplinternieuw) had 'n lekke
band, Joop zit erop volgens iemand. Volgens Henk is een mooie fiets
niks, je moet goeie bandjes hebben. En dan heb ik het nog niet gehad
over de fiets van Willem, wat die nou heeft gekocht? Als je 'm
tegenkomt dan moeten jullie eens goed kijken naar die spaken, die
kunnen niet goed zijn! En Mirjam is er niet omdat de nieuwe fiets nog
niet binnen is en dat fietst ook wat moeilijk natuurlijk! Met deze
wetenschap geloven jullie toch echt niet dat 't aan het materiaal ligt.
Maar alle onzin op een hoopje, het was zwaar tochtje, voor mij
tenminste.

Ik ben echt blij met die mannen om me heen. Uiteindelijk ging het toch
nog regenen (hoe zit dat nou Bram, toch nog regen!) en gingen we de
snelste weg naar huis.
Het allerlaatste stukje ging nog onverwacht "de mist in" in. Iedereen
rechtsaf en ik rechtdoor, had ik 't toch nog verkeerd begrepen. Maar
geen nood, onze mooie man heeft me gered, ik zat er helemaal door en
hij reed me netjes uit de wind tot thuis. Er stonden 55 km op de teller
en ik was bekaf. Dat gebeurd me overigens zelden, geen smoesje echt
waar.
Tot de volgende toertocht.
O, ja waar blijft Nico toch!
Toergroeten Leny Rockx

Handelskwekerij

Ad Snoeren

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

De eerste toertochten van het seizoen 1999,
een korte terugblik
Op dit moment (29 maart) zijn er inmiddels drie toertochten verreden.
De afstanden waren ongeveer 40, 50 en 60 kilometer. Het aantal
deelnemers bedraagt gemiddeld ruim 20 personen. Met dit aantal is de
toercommissie uitermate tevreden! Het blijkt ook nu weer dat er binnen
onze vereniging nog altijd voldoende animo is om in een rustiger tempo
de kilometers weg te trappen.
Frank van Tetering heeft namens de redactie van ons clubblad tijdens
de laatste ALV uitdrukkelijk gevraagd om niet iedere keer een
uitgebreide tussenstand van de toercompetitie aan te leveren. Het vraagt
te veel knip- en plakwerk om zo'n overzicht iedere keer weer netjes in
"de Klepper" te krijgen. Vandaar dat ik op dit moment volsta met de
mededeling dat ongeveer 16 personen hetzelfde aantal kilometers
hebben afgelegd. Zodra er duidelijke, meetbare verschillen ontstaan zal
er telkens een top-5 worden gepubliceerd.
Tot slot moet mij nog een ding van het hart. Ook bij het toeren blijkt
het niet voor iedereen vanzelfsprekend te zijn om een valhelm te
dragen. Ik herhaal nogmaals met klem dat ook voor onze
toertochten is afgesproken dat het dragen van een valhelm
verplicht is. Bij het niet dragen ervan wordt het aantal
kilometers niet geregistreerd. Jammer (of toch niet??)
voor die ene deelnemer die tot nu toe drie keer, willens
en wetens, geen helm heeft gedragen.
Kees Jacobs

H E T

A D R E S

VOOR
TUINLIEFHEBBERS

Limburg mooiste

Worden de bergen, de Rocky Mountains?

Op Hemelvaartsdag is het zover! Dan wordt in Limburg weer de
toerversie van de enige Nederlandse klassieker verreden, "Limburgs
mooiste". De tocht voert door het prachtige Limburgse heuvellandschap
dat gekenmerkt wordt door korte, felle "kuitenbijters", die menig renner
in het stof hebben doen bijten.
Op 13 mei komen duizenden wielertoeristen op deze schitterende tocht
af. Vorig jaar waren er 6500 deelnemers die de tocht van 105, 150 of
255 km hebben volbracht. Het zou geweldig zijn, indien ook een
afvaardiging van onze eigen Wielervereniging Terheijden aan deze
tocht deel zou nemen. Gezien de afstanden die onze toerders tot dan toe
hebben verreden, stel ik voor om de tocht van 105 of 150 km te rijden
Ik roep iedereen die interesse heeft op, om z.s.m. met mij contact op te
nemen. Ik noteer je naam en reken er dan op dat je mee naar Limburg
gaat. De inschrijfkosten voor deze tocht worden vergoed door de
vereniging. Dus, wat let je!!

Onze eigen BWF kampioen is in goeden doen. Dus wie weet?
Maar Theo v. Mook rijdt ook altijd goed in de bergen (St.Johann)
zal hij in de Traaise Bergen zijn eerste bolletjestrui winnen?

Informatie
Datum
Vertrekplaats
Vertrektijd
Vervoer

:
:
:
:

Start-en finishplaats :
Starttijd
Inschrijfbureau

:
:

Info

:

E-mail

:

13 mei 1999
"postkantoor"
uiterlijk 06.15 uur
afspreken als aantal deelnemers
bekend is.
Stadion Kaldeborn, Molenberg
Heerlen.
0 8 . 0 0 - 12.00 uur
Kaldebornweg 67
6416 HA Heerlen
Tel. 045 - 5414738 (ma-vr 16-19 uur)
Fax 045 - 5417420 (ma-vr 16-19 uur)
3poot@worldonline.nl

Als jullie dit lezen is het over enkele dagen BWF koers in Traaie. Dus
komt allen, dan staan wij niet alleen. Liefhebbers voor de werkploeg
om 9.30 uur bij "du Commerce" melden.
Laten we proberen er een onvergetelijke dag van te maken. Vooral voor
de jeugd is het leuk als er wat supporters langs de kant staan.
BWF commissie.

Namens de toercommissie,
Kees Jacobs
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Onderstaande leden hebben een BWF licentie:
Recreanten:

Veteranen:

Frank v. Tetering
Rocky v. Zundert
Roel Eland
Martin Huyben

Stef. v. Zundert
P.J. Luttikhuis
Ronnie v. Tetering
Hans Rasenberg

Leon v. Tetering.

Bij het ter perse gaan van deze Klepper zijn de licenties voor KNWU
nog niet definitief bekend.

Kampioenschap van de gemeente Drimmelen
Op koninginnedag, vrijdag 30 april, wordt in Made het kampioenschap
van de gemeente Drimmelen verreden.
Deelname:
•
•
•

inwoners van de gemeente
leden van wielerverenigingen die in de gemeente gevestigd zijn
(renners met een KNWU-licentie mogen helemaal niet deelnemen)

Er wordt gereden in 2 groepen.
14.00 uur: trimmers / B-categorie / vrije toerrijders
zij rijden 45 minuten
15.30 uur: A-categorie / BWF-licentie-houders
zij rijden 60 minuten

Industriële
verlichtingsarmaturen
o.a.
Halogeenarmaturen 300-1500 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
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Het parcours :
Start
: Marktstraat (bij Tapperij ke)
Adelstraat, Adellaan, Patronaatstraat, Marktstraat
Finish
: Marktstraat
Inschrijfgeld
Permanance

: f7,50
: 't Tapperij ke

Organisatie

: Pedaalridders / WV Terheijden / Liniecrossers

Fer Rompa

Organiseert i.s.m.
W.C. Terheijden en de Linie Crossers op

Koninginnedag 1999
12.01 uur
6 - 9 jaar

V o o r de Madese schooljeugd

Rabobank
DIKKE BANDEN WEDSTRIJD

12.00 uur
9 - 1 1 jaar
12.30 uur
11 - 1 3 jaar

13.15 uur
4 - 8 jaar
13.31 uur
8 - 1 2 jaar

Skeelerwedstrijd

13.30 uur
12 jaar
en ouder

KAMPIOENSCHAP
van de gemeente
DRIMMELEN
Permanance café Tapperijke
START/FINISCH MARKTSTRAAT

14.00 uur
Trimmers Cat. B
15.00 uur
SOLEX CLUB
MADE
15.30 uur
Trimmers cat. A

Uitslag trimmerscompetitie d.d. 28-3-1999
A-categorie
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cees Klerk
Ger v. Helmond
Henk Hamers
Frank v. Tetering
Jan v. Tetering
Geert v. Tetering
Bram Martens
Leon v. Tetering
Piet v. Oosterhout

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

Din de Ridder
Kees Jacobs
Mario v. Nispen
Ad Havermans
Joop v. Kempen
Frans Leyten
Emile Rasenberg
Ger de Peijper

Theeuw Lodewikus
Din v. Meel
Fer Rompa
John Gommeren
Robert v.d. Berg
Corné Sprangers
Peter Diepstraten
Wally de Ridder
Henk Lievens
Roger Nooten

Zondag 28 maart was het weer zover, de eerste rit van de
trimcompetitie stond weer voor de deur. Zomertijd, dus 'n uur korter
geslapen. Toch had dat de coureurs niet gedeerd, want we stonden
zowat met 20 A-mannen aan het vertrek.
Na wat stichtende woorden van Ger v. Duuren klonk om ½ 10 ´t
startsein. De eerste ronde probeerde Frank v. Tetering al weg te
springen, maar door toedoen van Gerrie v. Helmond lukte hem dat niet.
Er werd 'n flink tempo onderhouden waar ik al moeite genoeg mee had.
Halfkoers sprong Frank weer weg met Henk Hamers in zijn wiel. In 'n
mum van tijd hadden die 'n flink gaatje. Gerrie v. Helmond sprong er in
een ruk naar toe. Ik zag dit alles met lede ogen aan, maar de benen
waren niet goed vandaag. Achter mijn rug om demarreerde Cees Klerk
als 'n speer en reed in een streep naar de 3 koplopers toe. De vogels
waren gevlogen. Din de Ridder probeerde nog wel de achtervolging op
gang te brengen, maar de 4 sterkten waren weg en bleven weg. In de
laatste ronde reden Cees Klerk en Gerrie v. Helmond nog weg bij Frank
en Henk. In de sprint klopte Kees Gerrie.
Nu naar de aanhef van dit stukje!

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

Verkeerde voorbereiding???

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

Adri Loose
John de Ridder
Henk Boon
Co Driessen
Ruud Deckers
Jan Driessen
Frans Evers
Henk v. Gils
Nico de Laat

Cees Klerk
Gerrie v. Helmond
Henk Hamers
Frank v. Tetering
Jan v. Tetering

Geert v. Tetering
Bram Martens

:
:
:
:

de winter doorgebracht met crossen.
de winter doorgebracht met triatlon.
de winter doorgebracht met triatlon.
de winter doorgebracht; hoogstwaarschijnlijk op
trainingskamp geweest in Spanje of Italië.
: na 2 hernia operaties bijna terug op niveau
(Chapeau). De eerste in de uitslag die op het
in het bos is geweest.
: zijn fiets zag er nog net zo uit zoals hij hem
verleden jaar in de schuur had gezet.
: de winter doorgebracht met crossen.

De overige coureurs heb ik regelmatig op het rondje in het bos gezien,
helaas ze zijn wel geklopt. Wat mijzelf betreft. Ik heb 3000 km op het
rondje getraind en reed in de wedstrijd rond als 'n natte krant.
Conclusie; ik ga volgende winter zwemmen.
Frans Leijten

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

Bredaseweg 20, Terheijden

N i e u w lid
Het is wat. Amper 1 week als lid geaccepteerd (wel ingeschreven in
januari, maar blijkbaar nog niet door de ballotagecommissie gekomen)
en al gelijk aangewezen om een stukje te schrijven voor de Klepper. Ik
werd vrijwillig aangewezen, omdat ik vierde werd in de eerste
wedstrijd van de trimmerscompetitie in de B-categorie.
Bedankt Jan Stroop.
Maar eerst het begin; bij de inschrijving voor de veldtoertocht
afgelopen winter in het Kopske vraagt Cees Michielsen zich af waarom
ik geen lid wordt bij de wielervereniging. Waarom wel? , vraag ik me
op mijn beurt af, ik ben toch al lid van T.V.B. Cees begint te rekenen,
Gratis toertocht, gratis triatlon, gratis ronde van Traaie, gratis
meetrainen (Hij zei niks over gratis
stukjes schrijven). Ik zou
er
wel
even
over
nadenken. Het tempo in de
hoog, dus ik had tijd genoeg
toertocht was niet erg
denken. Bij terugkomst deelde
om er even over na te
lid wilde worden en hoorde
ik hem mee dat ik wel
overgehaald had onder het
dat hij ook Adrie Loose
evenementen.
Formulieren werden
mom
van
gratis
ingevuld en contributie overgemaakt en dan maar wachten op de
goedkeuring. Die kwam dus uiteindelijk in de week voor de eerste
wedstrijd
van
de
competitie
(wel
met
welgemeende
verontschuldigingen dat ze er zo lang over hadden moeten denken). In
de Klepper kon ik nu lezen dat ik gelijk zondagochtend aan de bak kon
vanaf het tunneltje. Ik voelde er nog niet zoveel voor, maar Wally de
Ridder haalde me toch over om mee te rijden.

de Zondagochtend; om 9.00 uur besluit ik om een rondje in te rijden.
Het is mistig en koud en ik kan niet zeggen dat ik overloop van de
ambitie. Maar eenmaal in de wedstrijd komt de zon erdoor en kan ik
lekker in de groep meerijden. In de vierde en vijfde ronde is het even
bijten, maar verder valt het niet tegen. Dan het laatste rechte stuk. Ik
blijf zo ongeveer op de vijfde stek zitten en wacht tot er iemand aan
gaat. Maar er gaat niemand. Het tempo wordt opgevoerd en er vallen
steeds meer rijders af.

Uitslag trimmerscompetitie d.d. 5-4-1999
Als ik vooruit kijk zie ik de streep snel dichterbij komen. Fer Rompa
rijdt naast me en ik denk: "Laat hem maar derde worden, want één van
de eerste die zal wel een stukje moeten schrijven". Ik word vierde.

A-categorie
1.

2.
3.
4.
5.
6.

John Gommeren

Geert v. Tetering
Mario v. Nispen
Gerrit de Jong
Cees Klerk
Bram Martens
Ronnie v. Tetering

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Henk Hamers
Joop v. Kempen
Jan v. Tetering
Emile Rasenberg
Frank v. Tetering
Ger de Peijper

B-categorie

BOOMKWEKERS
HOUDEN
HET GROEN

Kwekerij

„DE WIEL"

TERHEIJDEN

1.

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

Henk Boon
Jaap v. Helmond
Robert v.d. Berg
Fer Rompa
John Gommeren
Peter Kloosterman
Henk v. Gils
Corné Sprangers
Co Driessen
Din v. Meel

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

20.

Frans Everts
Sjel v. Helmond
Peter Diepstraten
Adri Loose
Wally de Ridder
Dick v.d. Kolk
Theeuw Lodewikus
Nico de Laat
Henk Lievens
Sofie Hamers

De schoonheidsspecialist.. Je wordt er weer mens van.
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IN DE WIND
Als Sofie mij vraagt om ook eens over te nemen, kan en mag ik niet
weigeren. Als je al zo lang meefietst mag je ook wel eens weten hoe het
voelt om in de wind te zitten.
Ik ben Jan van Tetering, 48 jaar, getrouwd met José en geen vader van
kinderen. Fietsen is mijn hobby, rij op mijn tweewielertje meer
aiometers per jaar dan in de auto. Verdere voorstelling lijkt mij
overbodig, omdat de meesten mij wel ergens van kennen. Klaar dus. De
volgende, die over mag nemen, wordt Cees Klerk (straks zal ik
vertellen waarom). Enkele "voorvallen" tijdens mijn "carrière" wil ik
jullie niet onthouden.

Uit dat potje werd dan uiteraard weer een feestavond
bekostigd. Eens deden we mee aan de Nederlandse
Kampioenschappen in Jabeek (Limburg), zo'n 80 km
hiervandaan. Toe we daar op zaterdagmiddag een
ploegentijdrit (ook behorend bij de N.K.) hadden
afgesloten met een plaats in de achterhoede, moest dat
uiteraard gevierd worden. Iemand uit ons gezelschap
wist "in de buurt" wel een goed hotelletje waar we
konden overnachten. En jawel nog zo'n 80 km verder
was er in Valkenburg (!) een hotelier die ons plaats verschafte voor de
nacht, nadat we eerder in de avond zowat alle kapelletjes in dat
feeststadje hadden aangedaan. Uiteraard werden de volgende dag
tijdens de wedstrijden in Jabeek de nodige verwensingen geuit aan het
adres van degene die zonodig in Valkenburg moest gaan slapen, doch
enkele serieuze uitslagen deden de (hoofd)pijn verzachten.

In de beginjaren van onze club organiseerden we al wielerwedstrijden
(In de Zeggepolder voor de BWF). De 2 e keer "mocht" ik ook in de
organisatie meedraaien. Tijdens de eerste vergadering hiervoor bleek
dat bij de kastelein van de Bon-Bini-Bar (waar ook de jaarlijkse
feestavond van het clubje altijd plaatsvond) nog een stevige rekening
openstond (inderdaad van diezelfde teeravond). Nadat deze nota door
"de vergadering" was voldaan kon met de organisatie van de volgende
ronde worden begonnen. Enkele weken na de Ronde werd door de
organisatoren en hun partner (wat indertijd de gehele vereniging was)
een feestje op de goede afloop gevierd, 'n Etentje bij "de Chinees" in
Breda en na afloop een drankje in het clubhuis. Hier herhaalde zich dit
verhaaltje, omdat niemand die avond afrekende
Zo'n twintig jaar geleden werd met een kleine groep minimaal één
wedstrijd in een weekend verreden, meestal in Brabant. Dat clubje
bestond in die tijd uit Jack van Dongen, Piet Voermans, Ton Jonkheim,
Cees Daamen, Piet van Gooi, broer Geert en ondergetekende, steeds in
wissellende samenstelling. Na iedere koers hadden we wel iets te vieren
al was het maar dat een onzer renners de koers bijna had uitgereden.
Meestal echter waren de uitslagen best aardig. We vonden zelfs een
sponsor in de vorm van Handelkwekerij Ad Snoeren die wel een bedrag
over had voor iedere keer dat iemand van ons op het podiums stond.

RASENBERG PARKET
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In Woensdrecht werden destijds Europese Kampioenschappen voor
trimmers georganiseerd. In al die jaren heb ik, naast de Nederlands
sprekenden, welgeteld één Duitser op de startlijst zien prijken,
waarschijnlijk een vakantieganger die zijn vrije tijd sportief wilde
invullen. De verkleedruimte, ter beschikking gesteld door de
plaatselijke voetbalclub, werd door ons benut. Toon Wouters, toen ook
deel uitmakend van onze delegatie, had zich juist in wielerkledij
gehesen toen hij nog wat overmatig vocht wilde lozen. Toon deed
netjes die behoefte in het volgens hem daarvoor bestemde gootje. Toen
hij echter (hoe netjes) alles wilde wegspoelen en op de daarvoor
bestemde knop duwde, werd hij getrakteerd op een enorme plens water
over zijn hoofd; Toon had het urinoir met de douche verwisseld.
Zodoende moest hij aan de start aan iedereen uitleggen waarom hij zo
transpireerde terwijl hij toch nog geen meter had gereden
In Alphen reden we de jaarlijkse "Toer de Kiek", een echte
boerenronde, nog over een stuk zandweg, over een spoorlijntje
waarover zowaar nog een treintje reed tijdens de koers, en door de
polder. Uiteraard moest het startschot worden gelost door een
plaatselijke VIP. De wethouder van Chaam werd opgetrommeld en
kreeg bij gebrek aan een startpistool een waar jachtgeweer in de handen
gedrukt.

In de toertochtenklassieker Parijs-Roubaix werden de deelnemers in
groepen van een paar honderd renners tegelijk op pad gestuurd vanaf
3.00 uur 's nachts in het donker. Onze vereniging had vier renners
afgevaardigd. We werden in de derde groep losgelaten, nogal ver
achteraan. Na een kwartiertje achter in de groep te hebben vertoefd
reden we met z'n vieren naar voor in de groep. Daar konden we immers
zelf het tempo bepalen en na enige tijd zagen we in de verte de
achterlichtjes (verlichting was verplicht) van de renners van de groep
die voor ons was vertrokken. Dichtrijden dus. Wat wij (ik) echter niet
had gezien was dat de "achterlichtjes" ergens in een bos linksaf waren
geslagen waar wij juist rechtdoor reden, met zo'n 50 renners achter ons
aan. Toen we na een kilometer of tien in een klein Frans dorpje bij en
vroege bakker de juiste weg vroegen, omdat de pijlen "P-R" nergens
meer te zien waren, werd door een aantal Franstalige driftig gezocht
naar een "coureur avec des cheveux blancs", omdat die op kop gereden
zou hebben. Een inmiddels opgezet petje van wielervereniging
Terheijden bood toen prima uitkomst. In Roubaix bleek onze omweg
zo'n 25 kilometer te zijn geweest waardoor het totaal van die dag op
290 kilometer kwam, iets wat mij nu nog steeds door een oudvoorzitter wordt verweten. Och, als je nooit op kop rijdt kan je ook niet
verkeerd rijden, of wel, Cees Klerk?

zondag 22 augustus 1999
Toen hij na wat gesauwel eindelijk het vooroorlogse wapentuig
omhoog richtte en de trekker overhaalde, bleek na het optrekken van de
kruitdampen dat de goede man de bedrading van de luidsprekers had
geraakt en renners en publiek het daarom maar zonder geluid moesten
stellen.

Helemaal Uit ie Panty Popfestival
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