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Beste trapsporters,
Gebruikelijk is dat in informatieve periodieken (verenigingsblaaiekus)
zoals de Klepper, de voorzitter bp de eerste pagina steeds een stukje
schrijft. Vanaf heden zal dat niet automatisch meer het geval zijn en zal ik
slechts op verzoek van de voortreffelijke redactie van de Klepper mijn
relaas aan het papier toevertrouwen. Waarom dit eigenwijze standpunt
zult u zich heel misschien afvragen. Ik vind namelijk dat een voorzitter
geen speciale positie heeft in een bestuur. Ik ben geen "Jaap van
Praag-figuur" die de indruk wekt dat Ajax zo'n beetje zijn geesteskind is.
Verder alle respect voor deze man. Alle bestuursleden zijn voorzitter,
secretaris en bestuurslid al moet je voor de goede orde wel zorgen voor
een taakverdeling. Een voorzitter heeft in mijn visie ook geen
doorslaggevende stem bij belangrijke beslissingen. Je bestuurt samen en
dan geldt gelijke monniken gelijke kappen.
De leden dienen ook respect te kunnen opbrengen voor de beslissingen die
door het bestuur in de loop van het jaar zijn genomen. Je kunt immers niet
voor ieder agendapunt overleg plegen met de leden. Een ander punt wat
mij nog al eens opvalt is dat leden, en dat geldt niet alleen voor onze
wielervereniging, een democratisch genomen besluit niet accepteren. De
argumenten die worden aangevoerd doen mij vaak denken aan een storing
in de hersencellen. Wanneer wij afspreken in dit land de rechtse rijbaan te
gebruiken
en jij wenst je daar als individu niet aan te houden, dan moet
je koningin Elisabeth vragen om een langdurige verblijfsvergunning.
Persoonlijk ben ik geen voorstander van "de helft plus één". Je moet
streven naar een groot draagvlak om genomen besluiten in de praktijk te
kunnen uitvoeren. Als het echter niet anders kan en er moeten knopen
worden doorgehakt is de "helft plus één" voor mij een goed alternatief
Mag ik u tot slot vragen ons (het bestuur) te informeren over uw
gedachten wat betreft de toekomst van onze wielervereniging. Adressen
en telefoonnummers vindt u voor in de Klepper.
Groet,
Jacques Piederiet.

Nieuwe Leden
Ad Blom
Huub Roeven
Wim Vermeij

-

Breda
Oosterhout
Breda

Van 15 juli tot en met 15 augustus wordt in verband met de
afwezigheid van Joost Raeijmaekers het secretariaat waargenomen
door Leon van Tetering

Licentiehouders bij de KNWU
- amateur (elite zonder contract):
Bob Rasenberg, Stef van Zundert en Rocky van Zundert.
Deze drie renners worden door Bob Rasenberg gesponsord en rijden in
een HUJP (=Helemaal uit Panty Popfestival) shirt.
Deze sponsoring is door de K N W U als zodanig erkend.
- recreatierenner:
Jan Couweleers
- interclublicentie:
Martin Huijben

ClUBKAMPIOENSCHAP
DOE MEE

1999
Zaterdag 3 juli a s. is het wederom zover. Onder elkaar gaat er, voor het
laatst in de twintigste eeuw en het tweede millennium, uitgevochten
worden wie voor de periode van een jaar als clubkampioen door het
leven mag gaan. De nieuwe kampioenen zullen zich dus met recht
eeuwwisselingskampioenen mogen noemen. Deze strijd wordt
aangebonden op het vertrouwde parcours in de polder, waarbij gestart
wordt bij ons aller tunneltje.
Alle leden mogen deelnemen, dus ook licentiehouder!!
Gereden wordt in drie (3) categorieën, te weten in de A, B en
damescategorie.
De te rijden afstanden zijn:
- tijdrit over ± 6,5 km door allen
- rit in lijn: A-categorie ± 43 km (= 10 volle ronden)
B-categorie ± 35 km (= 8 volle ronden)
dames
± 27 km ( = 6 volle ronden)
De uitslag van de tijdrit wordt pas bekend gemaakt na afloop van de rit
in lijn om koersvervalsing, fraude, corruptie, omkoping en het gebruik
van verboden stimulerende middelen enz. te voorkomen.

Wij verwachten, dat eenieder die zich nog maar enigszins bekwaam
voelt om zich op een racefiets voort te reppen zich aan de start meldt en
wel op:

Zaterdag 3 juli 1999
om 1 2 . 3 0 u u r (zomertijd!)
plaats van handeling:

TUNNELTJE

DOE MEE

Donderdag na de Tour de France,
de Ronde van Traaie!
Wielervereniging Terheijden organiseert op donderdag 29 juli haar
jaarlijkse wielerronde. Een nieuwe commissie wil "voor elck wat wilsch"
en heeft het programma aanzienlijk veranderd.
Ten eerste is er de datum: op een donderdagavond. Verder levert ook
het programma enige verrassingen op:
We beginnen om 18.00 uur met het kampioenschap van Terheijden (de
opvolger van de Willem de Ridder trofee) Dit staat open voor alle
inwoners en oud-inwoners van Terheijden uitgezonderd K N W U licentiehouders.
Daarna zien we een primeur voor de regio: een streetrace (da's Engels!)
voor mountainbikes (daddok!).
Voor de gelegenheid worden er enige kunstmatige hindernissen in het
parcours aangebracht. Sensatie!
Dit wordt dan weer gevolgd door een dikke-bandenrace voor
carnavalsverenigingen over elf ronden. Hiervan zijn praktiserend
wielrenners uitgesloten, 't is maar uit zots.
Als laatste beginnen dan de grote kannonnen, de cyclosportieven,
amateurs en (wie weet) profs aan hun wedstrijd. Zij zullen nog voor
donker, dus in 60 minuten, uit moeten maken wie het allereerste
avondcriterium van Terheijden op zijn conto schrijft.
Voor meer informatie, vraag een van de commissieleden: Piet de Jong,
Bob Rasenberg, Berco & Izar van Gool of Leon van Tetering.
Tot slot dit: in verband met de op te bouwen hindernissen voor de
streetrace hebben we échte mannen nodig met gouden handen en een
onverwoestbaar humeur. Dus leg je klauwhamer klaar of zorg dat je op
vakantie bent.
Leon van Tetering
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Een winderige tourtocht op 11-04-1999.
Schrijftalent heb ik niet maar voor de Klepper wil ik een uitzondering
maken en een poging wagen iets zinvols te schrijven en zeker als Leny
R. erop aandringt. Wie is deze niet schrijver dan wel?
A d r i Loose sinds 1 januari 1999 lid van de wielervereniging
Terheijden. Wel al meerdere malen bij allerlei evenementen van de
partij dus niet geheel vreemd in het dorp (heeft er vroeger ook gewoond
op de Bredaseweg 21).
Vandaag rijd ik voor de derde maal mee met een tourtocht die ongeveer
tachtig kilometer lang gaat worden. De weersvoorspelling leek erg
gunstig te zijn maar zoals gewoonlijk schijn bedriegt. 's-Morgens om
07.30 uur keek ik uit het slaapkamerraam. De ontluikende groene
bomen stonden doodstil, dat wordt een makkie dacht ik nog. Na alle
normale en menselijke perikelen gehad te hebben ben ik op de racefiets
gestapt. Op tijd staan op het punt van vertrek staat hoog in het vaandel.
Uit alle hoeken van het dorp komen de bekenden en voor mij minder
bekenden aangereden. Klokslag 09.00 uur geeft de wegkapitein het sein
van vertrek.
De bedoeling wordt nu duidelijk Wijk en Aalburg
wordt het keerpunt 30 kilometer wind mee en 50
kilometer wind op kop. Ene John G. deelde
desgevraagd mede dat hij nog nooit lek
had gereden en er ook niet aan dacht om
lek te rijden. (Onthouden) Tweetallen
vormden zich. De T.V.B.ers zaten direct
alweer met hun afwijkende kleren (behalve W. de Ridder) bij elkaar.
Het is een doorn in het oog van Fer Rompa dat deze T.V.B.ers geen
wielerkleuren aan hebben. Maar Fer, een troost, wij rijden wel mee op
kop en niet alleen de laatste 500 meter als we Terheijden binnen rijden.
Via het Munnikenhof richting Made, lekker soepel inrijden was het
maar na Made in de vrije polder werd het al meteen heel anders. In de
mooie polder steek je nogal boven het maaiveld uit en ben je echt een
windvanger.
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Bij Wally en mij kwamen weer oude herinneringen boven omdat we
fietsen over de looptrainingsroutes van 1992 en 1993 die we toen liepen
als voorbereiding voor de marathon van New York.
Als je deze route loopt komt de Amer Centrale maar niet dichterbij wat
heeft die brug ervoor ons toen pijn gedaan. Vandaag ging dat met de
wind nog in de rug een stuk makkelijker en met een vaartje van 32 a 35
kilometer per uur is de afstand ook een stuk sneller overbrugd. De zon
laat zich zo nu en dan even zien wat de tourtocht iets extra's geeft. Wat
is de wereld dan toch mooi.
Raamsdonksveer komt in zicht en die plaats
passeren we aan de noordelijke kant. Iedereen zit
nog heerlijk te babbelen over koetjes en kalfjes. Ik
heb ze niet gezien hoor. Bij de brug
van Keizersveer was het toch even
aanzetten maar eenmaal die hobbel
weer gehad
te hebben was de wind ons wederom goed gezind. "De blonde dame"
(S.H.) is met haar welbekende hoge stemmetje geruime tijd in gesprek
met Wally over haar weekendervaringen met andere jeugd triatleten.
Na wat schilderachtige dorpjes had ene Henk een pitsstop nodig of
schrijf je dat in dit geval anders. We wachtten keurig met z'n allen op
hem. Direct daarop even boven over de dijk gereden waardoor de brug
Wijk en Aalburg te zien was. Gelijk daarna maar weer naar beneden
om minder wind te vangen. De toerit naar de brug geeft al een indicatie
wat ons nog te wachten staat. Wel geprobeerd de dames in de groep uit
de wind te houden maar daarvoor is mijn trainingsjack niet groot
genoeg. Na wat slingerwerk een andere groep voorbij gereden en daar
is dan weer de bekende dijk richting Waalwijk. De leider wilde graag
even van kop. De kop samen Ruud Deckers (oud triatleet)
overgenomen, maar dat valt met wind op kop niet mee hè Ruud. Even
later reed D ' n Wally weer naast me en dan is het stoempen geblazen. Ik
heb gehoord dat hij de man met de hamer is. Goed en wel in ons
bekende ritme, niet hard maar wel lang sloeg het noodlot toe !!! Die
ene John G. reed lek en waren wij gelijk uit ons ritme. John leek een
echte veldheer, hij zag toe hoe anderen hem hielpen bij het wisselen
van de lekke band.
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Het ging nu een stuk sneller dan tijdens de laatste triatlon in M a d e want
toen had John 10 minuten nodig, maar dat had hij alweer vergeten. Is er
misschien iemand die hem het snel banden wisselen kan leren?
Wij weer verder met zijn allen langs Waalwijk richting Sprang Capelle.
De weg is daar opengebroken en we moesten noodgedwongen over een
gruisgedeelte, Kees Jacobs was de volgende pechvogel. Her en der
hoorden we nu al woorden van dank voor de rust pauze. Ik dacht eerst,
in mijn onschuld dat het w a s vanwege de vermoeidheid, maar wat zag
ik tot mijn verbazing dat twee van onze clubleden heerlijk een sigaretje
stonden te roken. Dit heb ik nog nooit eerder gezien. Volgens mij was
Ruud ook verbaasd want op het moment dat Kees weer aanzette om
weg te rijden kwam Ruud Deckers er tot zijn stomme verbazing achter
dat ook hij een lekke band had. Weer verder wachten dus.
Na dit oponthoud kregen we te maken met wat hobbels en de eerste
vermoeidheidsgeluiden werden hoorbaar. Peter Kloosterman stak af en
toe een helpende hand toe als er een dame de groep niet kon bijbenen.
Niet door te duwen maar door de dame in kwestie aan haar zak van
haar trui naar voor te sleuren. Ruud had wel last van een leegloper en
stuurde ons door. Hij wilde op eigen kracht naar huis.
Oosterhout kwam in zicht en daar gingen we aan voorbij zo ook met
Den Hout. Daar hoorde ik wel iemand zeggen van kunnen jullie weer
niet eens met wind mee rijden. Wederom M a d e en uit eindelijk
Terheijden. Her en der werd een grote versnelling geschakeld waarom
eigenlijk is mij ontgaan. En ja hoor Fer R o m p a kwam weer ineens naar
voren maar nog niet op kop. Na de afslag richting het dorp kon Fer zich
niet meer inhouden en reed 25 meter voor de groep uit. Het eindpunt
was in zicht en eenieder ging weer zoals hij of zij gekomen was zijns of
haars weegs. Op de rotonde bij het voormalige postkantoor was dat een
heel mooi gezicht dat iedereen elkaar nog een prettig week end
toewenste.
Ik dank jullie voor het lezen van dit schrijven en voor de fijne zondag
11-04-1999 tourtocht.

Jeugdronde bij de Wielervereniging Terheijden
We noteren 18 april 1999. In politiek Den Haag staat de telefoon van de
toen nog niet demissionaire premier Kok roodgloeiend. Met alle enquêtes
nog vers in het geheugen waaronder die over de Bijlmerramp wordt Kok
bestookt met vragen omtrent mannen met roze pakken en roze petten die
zich ophouden in de Bergen in Terheijden. Gekletter van dranghekken
hebben de omwonenden reeds vroeg en wreed uit hun slaap gestoord.
Gelukkig wordt al snel duidelijk dat het hier gaat om de noodzakelijke
voorbereidingen van een wielerkoers. De mannen van de BWF, door
sommige wel eens vergeleken met de cowboys van de wielerkoers, door
mij wel eens vergeleken met de voetballende boerenzoons van de KPJ.
Stuk voor stuk noeste werkers die niet schromen om 's-avonds voor de
wedstrijd nog een gezellig feest tot in de kleine uurtjes bij te wonen en er
de andere dag toch gewoon weer te staan. Mannen die uitgaan van eigen
kracht en niet elk half jaar een nieuw blinkend monster met de laatste
nieuwe rijwiel snufjes uitgerust vervoermiddel bestijgen, (uiteraard zijn
hier ook enkele uitzonderingen bij). Deze mannen die mede uit naam van
onze vereniging een BWF-koers organiseren hebben al weer
traditiegetrouw tijd en ruimte beschikbaar gesteld voor de wielerjeugd.
Alhoewel je met meer dan een vertrekker altijd minimaal een eerste een
tweede en/of laatste hebt blijft eigenlijk de olympische gedachte de
boventoon voeren dat meedoen belangrijker is dan winnen. Al zullen de
winnaars van de diverse categorieën hier zelf anders over denken.
Over het koersverloop is reeds in andere bladen geschreven. Opvallend in
het deelnemersveld was de deelname van Luuk op
zijn driewieler. Verder verschijnen op de
deelnemerslijsten de voor onze vereniging
bekende namen zoals de Van Zundertjes,
de Evertjes, de Diepstratentjes en ook de Van
Dorstjes. Omdat vaak in verslagen als laatste zin wordt vermeld dat de
sponsors en organisatie worden bedankt voor hun inzet en dit haast een
vast sluitstuk is van een evenement wil ik dit keer de te verdelen veren
steken in de al dan niet gewillige konten van de organisatie. Naast het vele
regelwerk achter de keukentafel bij de organisatie thuis.

Adri Loose
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Berst plaatsen v o o r w e d s t r i j d B e r g e n B W F
Staan er op de dag zelf vele mensen klaar om de broodnodige afscheiding
te veroorzaken ten behoeve van de veiligheid.
Werkploegen zijn van vroeg tot iaat in de weer om alles zo vlekkeloos
mogelijk te laten verlopen.
Voor al die vele handen die uitgestoken worden mag best wat respect
worden getoond. Want net zoals bij het verhaal over de kip of het ei.
Zonder renners geen koers. Maar zonder vrijwilligers en organisatoren
niet eens de mogelijkheid om te koersen.

Gied van Dorst

Tijdrit 10 km

's Morgens een tijdrit gereden met W V Pedaalridders in de Teteringse
bossen op het bekende rondje van 10 km Goed vertrokken, mooi op
snelheid, maar bij de brug van
de Bergen kreeg
ik een
terugslag en herstelde slecht.
Nou was het ook niet echt
warm te noemen, 7° C en dat is
niet mijn weer, maar leverde
toch nog een 2de plaats op met
een gemiddelde van 42,6, de
tijd 13.50.
Theo v. Mook

Uw adres voor bruiloften en partijen
Diverse
salades,koude
en warme buffetten
Diverse

hapjes

Vergaderruimte
Brasserie Cafetaria 't Markkantje
M a r k s t r a a t 16, Terheijden
Voor reservering: (076) - 5931390

en

drankjes
aanwezig

Brasserie a la carte,
met diverse specialiteiten

Een goede
prestatie verdient
een bloemetje,
nietwaar?
Bloemenboetiek

"De Bergen", BWF wedstrijd 18-4-1999
Niet de bergen in Oostenrijk, maar in Terheijden. 25 vertrekkers bij de
gentlemen, een mooi peloton. En ze hadden er zin in. Vanaf de start was
er wel een demarrage van een renner. Op het Munnikenhof stond de
wind schuin van voor, dus vrij zwaar als je niet in de waaier mee kan
draaien, dan kun je het na een paar ronden wel vergeten, want dan was
de pijp snel leeg. Na 4 ronden vrij hard gereden te hebben en dan praat ik
over een gemiddelde van 42 km p/uur, sluipt Jan van Boxel weg, ik
versnel en kom in zijn wiel. Bij de dikke boom kijk ik om en er was een
mooi gaatje. In de Bergen volle bak doorgetrokken en het was gebeurd.
Wij reden ronde na ronde verder weg. Ik moest wel het meeste werk
doen, maar als de benen goed zijn maakt dat niet veel uit. Na half
wedstrijd hoorde ik dat Boudewijn Driesen op komst was. Nou is deze
Driesen geen familie van de bekende Terheijdense Driessen, maar dat
begrijpen jullie we, want daar heb ik nooit talent gezien (grapje).
Maar terug naar de ronde. Op het Munnikenhof kun je het einde van de
Bergen zien en dat was een mooi richtpunt of hij dichterbij kwam. Hij
liep iedere ronde langzaam in op ons, maar 8 ronden voor het einde bleef
het gelijk. Ik zeg: "Jan, we laten hem maar bij komen", maar die was het
daar niet mee eens. Maar bij hem ging ook langzaam de kaars uit. Met
een tandje teruggeschakeld te hebben was Boudewijn in 2 ronden bij ons.
Voor mij was de wedstrijd gelopen, met 2 man bij je
die zo rap zijn als een slak in de sprint, was het
bekeken. Als de Bergen in Oostenrijk zo zouden
liggen als in Terheijden was het een fluitje
van een cent.

Theo v. Mook

BWF-koers Terheijden - Veteranen
Een acceptabel deelnemersveld meldde zich bij de start, waaronder deze
keer helaas slechts 3 man uit eigen vereniging. Hoewel je zou mogen
verwachten dat juist in deze leeftijdscategorie onze vereniging gezien
haar leeftijdsopbouw het sterkst vertegenwoordigd zou kunnen zijn, was
het aantal deelnemers in tegenstelling tot vorig jaar gehalveerd van 6
naar 3 man.
Derhalve hulde aan uiteraard de vaste BWF-coureurs Leon en Cees
Daamen en de vrijwel altijd ( al is het maar voor enkele rondjes) startende Geert van Tetering.
Jan van Tetering, die vorig jaar wel sterk meekoerste en voor een vrijwel zekere 4e plaats reed maar door in de laatste ronde lek te rijden niet
eens werd geklasseerd, was wel aanwezig. Gezien zijn 2 operaties aan
de rug vond hij het nu verstandiger om in de voorrijwagen van Rasenberg Auto's plaats te nemen. Een bezigheid die hij de gehele dag met
verve heeft verricht. Na het lossen van het startschot was het dan ook
Jan die resoluut de kop pakte zonder deze ooit nog af te staan.
Dat kan ik wellicht ook dacht Leon en na de eerste doorkomst kwam hij
al met enkele medevluchters op kop door. Dat zijn de kenners eigenlijk
niet gewend van onze Koning en BWF-organisator. Normaliter heeft hij
altijd moeite in de eerste ronden als het tempo direkt hoog wordt opgevoerd en moet hij het als "diesel" meer van de duur en hardheid van de
gehele koers hebben. Na ongeveer een kwartier koers bleek helaas al dat
Leon te overmoedig was geweest en zich moest laten terugvallen naar
een tweede groep. Broer Geert die voor zijn "normale doen" wel enkele
keren getraind had, maar voor BWF-begrippen vermoedelijk te weinig,
moest zich, nadat de groep al uiteen was gereden in meerdere groepjes,
bij de jury afmelden. Door de luidsprekers klonk: " Geert van Tetering
uit koers i.v.m. materiaalpech. Navraag enkele dagen later leerde mij dat
het Geert ook vaak tegenzit met nu 2 lekke banden tegelijk! (?)
Blijft over het koersen van Cees D. ( P.S. Dus niet Cees K. die vorig
jaar wel sterk presteerde en op basis van zijn 3 T ' s (turbodijen, talent en
training) best een woordje zou kunnen meespreken in deze categorie,
maar deze dag helaas voor een andere dagindeling en parcours had gekozen.

Cees Daamen is dit seizoen in april minder in vorm door minder training
als we gewoonlijk van hem gewend zijn. Hij kon ongeveer een half uurtje mee in de grote groep, maar viel later ook terug in de tweede groep
bij o.a. Leon. Voor het overzicht van de prestaties van de eigen rose
deelnemers was dit wel gemakkelijk. Omdat ik een drukke en gezellige
bocht/wegafzetting mocht bemannen weet ik van voorin de koers niet zo
veel meer te vertellen. De winnaar werd Hans Lap uit H.I. Ambacht voor
Ivo Boelhouwers uit Made. Het was Leon die, vermoedelijk met zijn
frustratie dat hij zich in zijn eigen BWF ronde in het begin zo vergaloppeerde, de sprint van zijn groep won. Cees heeft niet serieus meegesprint voor deze klassering na de eerste 15 prijsrijders .
Tot slot moet ik nog wel even kwijt dat ondanks mijn bedenkingen
vooraf tegen dit "polderrondje" i.p.v. het bekende en meer gezellige
rondje om de kerk, ik achteraf dit parcours voor een BWF-ronde wel
geschikt acht. Navraag bij vele renners in meerdere categoriën bevestigde dit zeker.
NdL.

BOOMKWEKERS
HOUDEN
HET GROEN

VBZ
Kwekerij „DE WIEL"
TERHEIJDEN
TEL. 076 - 5931648

.TUINAANLEG
.TUINVERZORGING

alles voor uw tuin

BWF, A-categorie

18-04-1999

Op het nieuwe parcours in Terheijden beleefde de BWF zijn primeur
Stef EN Ronnie laten verstek gaan. Beide om verschillende redenen
staan zij niet aan de start. Rocky zal het zonder hun hulp moeten stellen
Met een 25-tal vertrekkers, de kleinste categorie van de federatie. Theo
v. Mook zagen we al zeer sterk rijden en de volle winst pakken bij de
gentlemen. Proficiat, grote klasse.
Bij de A-mannekes sleuren de sterken het lint van renners al gauw in
stukken. Ikzelf sneuvel als eerste, een ronde later gevolgd door Martin
Huyben, de man die enkele dagen ervoor in het "Barreke" door iedereen
benijd werd en toen wel op het podium kwam. Helaas kon hij 's zondags
niet zo lekkeren als 3 dagen ervoor. Maar na
te zijn gedubbeld reed hij mooi in de
2e groep de wedstrijd uit. Ikzelf ben
er overal 2 a 3 keer afgereden.
Kopgroep, achtervolgers, peloton,
mongolenwaaier het maakte mij niet
uit. Ongeveer 5 kwartier heb ik deze
vernedering ondergaan, alvorens ik de
alom bekende pijp aan die nergens te
vinden Maarten in z'n handen drukte
Maar als je wordt gelost zijn er ook mensen die
dus sneller fietsen. 9 man in de kopgroep met een ruime voorsprong op
de eerste achtervolgers, 6 in getal, waarbij Roel Eland de motor was.
Rocky zat bij de eersten vooraan. Maar ook Matti de Baat, en daar ging
het niet hard genoeg voor, dus springt hij alleen weg om ronden aaneen
eenzaam door de polder te vlammen. Maar toch moest hij buigen voor de
gebundelde krachten van zijn eerdere metgezellen. Deze gebeurtenis
droeg mede bij aan het feit dat de groep van Roel niet dichtbij kon
komen. Enkele tempoverhogingen in de kopgroep doet deze in 3 gelijke
parten verdelen en helaas zat onze "champ" in het laatste partje. Met 2
plakkers in het wiel rijdt hij naar de streep, alwaar ze plots wel kracht
vonden om over te nemen. Rocky v. Zundert wordt mooi 9e, Matti de
Baat een echte zegekoning bij de BWF komt net te kort om de zware
polder ronde van Terheijden op zijn lijstje bij te schrijven.

Uitslag t r i m m e r s c o m p e t i t i e d.d. 9 mei 1999
De TGV uit het echte Drimmelen wordt 13 e, want enkele passagiers
reden op laatst gauw weg bij hun beschermheer. Het afbreken van het
parcours ging vele malen sneller dan we gewend zijn in Traaie, dit was
door de organisatie perfect geregeld.
Frank v. Tetering

A-categorie
1.

3.

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

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

Bredaseweg 20, Terheijden

Cees Daamen
2
Cees Klerk
Din de Ridder
Geert v. Tetering
Jan v. Tetering
Ad Havermans
Bram Martens
Piet v. Oosterhout
Frank v. Tetering

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

Kees Jacobs
Frans Leyten
Henk Hamers
Huub Roeven
Leon v. Tetering
Mario v. Nispen
Gerrit de Jong
Ger de Peyper
Emile Rasenberg

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Co Driessen
Jan Driessen
Peter Diepstraten
Henk Lievens
Henk v. Gils
Jan Stroop
Henk Boon
Sofie Hamers
Robert v.d. Berg
Sjel v Helmond
Fer Rompa

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

Jaap v. Helmond
Wim Vermey
Theeuw Lodewikus
Din v. Meel
John Gommeren
Corne Sprangers
Peter Kloosterman
Dick v.d. Kolk
Adri Loose
John de Ridder
Roger Nooten
Wally de Ridder

3.

23.

Vanuit de achterhoede
Vloederdag 1999. Het w a s weer zover. De t w e e d e rit in lijn van dit
wielerseizoen. Het weer w a s mooi, alleen de stevige wind zou er tijdens
ie koers v o o r zorgen dat velen "op het kantje" gezet z o u d e n worden.
Bij de A-categorie stonden 18 coureurs aan het vertrek. Alle kleppers
varen komen opdagen, gereed om hun sterke positie in het klassement
tot het uiterste te verdedigen. Dat ikzelf niet tot deze categorie b e h o o r
vist ik al veel langer, maar ik werd tijdens deze rit nog eens fijntjes met
de neus op de feiten gedrukt. Constant in voorlaatste positie! Afzien op
en soms o o k in de kant. Vreselijk! W a t is er eigenlijk leuk aan fietsen??
slechts één man wist me daarin te verbeteren: L e o n van Tetering. Hij
•eed - op de laatste honderden meters na - constant in laatste positie,
Later bleek dat hij daarvoor had g e k o z e n om zich te sparen v o o r de
3 W F - k o e r s van die middag. Het mocht niet baten. O o k daar heeft hij
voornamelijk op die positie gereden.
In de eerste ronden verloren we al snel een paar man. V o o r Ger de
Peijper ging het te snel. Onlangs vertelde hij me nog dat het met de
conditie, gezondheid en vorm maar niet wil lukken op dit moment,
Jammer! O o k Gerrit de Jong w a r e n we op 'n gegeven m o m e n t kwijt.
Een lekke band had Gerrit w e e r een illusie armer gemaakt.
De koers ontwikkelde zich vrij aardig. Na een aantal rondes w a s er een
k o p g r o e p ontstaan met daarin veel kanshebbers. De t w e e Kezen/Cezen
(Klerk en Daamen), natuurlijk t w e e vertegenwoordigers van het
roemruchte geslacht van Van Tetering, Frank en Geert, en ik meen dat
ook Din de Ridder en Ad Havermans deel uitmaakten van de k o p g r o e p .
Achter in het veld hadden we ons min of meer al neergelegd bij (weer)
geen overwinning en werd er flink g e m a u w d en g e m o p p e r d op degenen
die niet wilden overnemen, totdat onze Majesteit Hemzelf het k o p w e r k
voor zijn rekening nam. Vanuit het achterveld snelde hij naar voren om
de laatste kilometers alles uit de kast te halen en mogelijkerwijs de
groep terug te brengen.

2 0

Dit lukte bijna. Enkele meters voordat de aansluiting een feit was, viel
het min of meer stil. Jan van Tetering, de sluwe vos, gebruikte zijn
koerservaring en kletste in één keer naar de leiders en wist nog een
vijfde plaats te bemachtigen. O o k Piet van O o s t e r h o u t , die een g o e d e
koers had gereden, wist het gaatje nog te dichten en finishte nog v o o r
Frank, die al zijn z w a r e k o p w e r k weer niet zag beloond. De strijd om de
eerste plaats tussen K e e s en Cees heb ik niet kunnen aanschouwen. De
afstand tussen hen en mijzelf w a s te groot. Een verrekijker zou
misschien uitkomst hebben kunnen brengen. M a a r goed, op het
uitslagformulier van Jan heb ik gelezen dat Cees (Daamen) de snelste (of
sluwste?) w a s en het eerst zijn wiel over de finish drukte. Proficiat!
K e e s Jacobs

I n d u s t r ï ë l e

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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Uitslag trimmerscompetitie d.d. 30 mei 1999
Tijdrit 18,6 km
A-categorie
1. Jan v. Tetering
2. Cees Klerk
3. Hans Rasenberg
4. Henk Hamers
5. Mario v. Nispen
6. Ronnie v.Tetering
7. Frans Leyten
8. Cees Daamen

28.11.27
28.41.20
28.53.55
29.04.04
29.19.73
29.28.34
29.47.03
29.48.93

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

Gerrit de Jong
Huub Roeven
Geert v. Tetering
Frank v. Tetering
Bram Martens
Ad Havermans
Cees J a c o b s '

29.53.63
30.10.81
30.37.04
30.38.54
30.44.13
31.26.99
32.03.38

Leny, wil jij misschien bij de Klepper komen? Nou, lijkt me wel wat.
Denk er eens over. De Klepper, ik lees 'm altijd met veel plezier. Jullie
toch ook? Maar de twijfel bleef bestaan om redactielid te worden van ons
clubblad. Is 't veel werk, kost 't veel tijd en ben ik wel de goeie persoon
om deze taak te vervullen? Dus nadenken was wel erg vrijblijvend, er
moest meer gebeuren om mij ervan te overtuigen dat de Klepper toe was
aan versterking. Elly kwam op mijn pad en ze heeft de laatste twijfel
laten verdwijnen en mij overtuigd van de noodzaak van nieuw bloed bij
de Klepper. Zoals jullie weten wordt er in het café nogal eens gepraat
over dit soort zaken en ook deze keer was het café erbij betrokken. Nou
kom ik afspraken wel na die in een café worden "bedwongen", wat je
natuurlijk niet van iedereen kan zeggen. Maar soms is de goeie persoon
met een goeie reden op de goeie plek om op dat tijdstip spontane
beslissingen te nemen. Wat een gelul. Elly gaf een noodkreet, "Wie helpt
ons, zodat we niet verzuipen"? Geert niet te flauw en zegt dat "wij" op de
volgende vergadering aanwezig zullen zijn. En jullie snappen 't al, 't kost
me nu al moeite om ervoor te zorgen dat hij erbij blijft!
In onze eerste vergadering hebben we gezien hoe er geplakt wordt. Ze
gaan zeer zorgvuldig te werk en Nico zorgt toch zeker voor de
nacontrole van het geheel. Zijn aanwezigheid is indrukwekkend te
noemen, hij legt volgorde en echtheid zwaar in de weegschaal.

B-categorie
1. Jaap v. Helmond
2. John Gommeren
3 . D i n v. Meel
4. Corné Sprangers
5. Theeuw Lodewikus
6. Peter Diepstraten
7. Peter Kloosterman
8. Wim Vermey
9. Wally de Ridder

Redactieleden melden zich spontaan!

28.02.77
29.22.96
29.36.74
29.43.06
30.04.72
30.27.19
30.28.76
30.40.24
30.42.96

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

Adri Loose
Henk Boon
Fer Rompa
Henk v. Gils
Nico de Laat
Jan Driessen
Co Driessen
Sjel v. Helmond
Leny Rockx

30.53.24
31.19.54
31.19.87
31.41.52
31.44.87
32.00.52
32.16.96
33.23.03
36.20.12

De tweede vergadering werd vergezeld door onze nieuwe voorzitter.
Voor mij een nog vreemde man, maar ik heb begrepen dat dat niet lang
zal duren. In deze vergadering werd alles nog wat duidelijker en werd
besloten dat we nu toch definitief redactielid zijn. Geert wilde nog niet
op de eerste pagina omdat daar al zoveel op staat, maar Elly weet daar
heus wel iets op te vinden!
Dus....laat de kopij maar komen, dan helpen wij eraan mee om de
Klepper te laten overleven. En
blijven lezen!!!!
Geert van Tetering en Leny Rockx
Nieuwe redactieleden
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De Helemaal Uit Je Panty Wielerploeg stelt zich
aan u voor:
Het Helemaal Uit Je Panty Popfestival heeft vrij recent besloten over te
gaan tot sponsoring van een Elite wieier equipe om een grotere
herkenbaarheid van het logo en de naamsbekendheid van het H U J P
Popfestival verder uit te breiden. Gelukkig heeft men voorlopig vier
kanjers uit het wielerpeleton bereid gevonden om als fietsende
reclamepop te fungeren. Mogelijk wordt deze reeds sterke equipe nog
uitgebreid met een of andere verdwaalde kangoeroe.
Graag stellen we de voorlopige selectie aan u voor alvorens we met het
serieuzere deel van het avondprogramma zullen beginnen.

WIJ FELICITEREN
2-7
3-7
11-7
16-7
18-7
19-7
22-7
26-7
27-7
28-7
31-7

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

3-8
4-8
6-8
7-8
15-8
17-8
17-8
19-8
21-8
21-8
27-8

Cees Akkermans
Eric van der Wiel
Willem van der Westen
Piet v. Oosterhout
Sofie Hamers
Kees Jacobs
Gerrit v. Meel
Rocky van Zundert
Robert van den Berg
Wally de Ridder
Leny Rockx

Rocky van Zundert, regerend B W F kampioen, maakt dit jaar eindelijk de
lang verwachte overstap naar de Elite amateurs. Alhoewel Rocky dit jaar
genoegen neemt met een podiumplaats op het NK mag algemeen
verondersteld worden dat menig prof reeds zit te bibberen bij deze
plotselinge overstap van de jongste telg uit het geslacht Van Zundert.
Bob Rasenberg, vroeger nog een redelijk verdienstelijk wielrenner,
tegenwoordig beter bekend als kastelein van 't Barreke, heeft de sponsor
beloofd "een mooie wedstrijd" te winnen. Maar bij Bob kan dit (helaas)
ook een duivenvlucht vanuit Strombeek betekenen.
Stef van Zundert, internationaal bekende en beruchte mecanicien, broer
van Rocky, gaat dit jaar helemaal doorbreken bij de Elite amateurs. Dit
als gevolg van een weddenschap met zijn werkgever (Mario van Nispen)
dat Stef geen koers uit zou kunnen rijden bij de amateurs. Wellicht niet
ten overvloede, Stef beweerde van wel.
Guy Heuts, voormalig Belgisch kampioen, tegenwoordig woonachtig in
(opvangcentrum) Terheijden is vanavond waarschijnlijk verhinderd bij
deze voorstelling, dit kan dit seizoen nog wat vaker voorkomen. Als hij er
is zult u hem wel snel herkennen.
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midzomerevenement op woensdag 23 juni
aanvang:
einde
prijsuitreiking :
volgorde steeds:

19.00 uur
22.00 uur
22.15 uur in de kantine, aansluitend gezellige avond
B-categorie / dames
A-categorie
(dames worden eventueel apart geklasseerd)

3 wedstrijden
een rit in lijn

puntenkoers

afvalkoers

op het hele parcours
met een bergprijs
puntentelling:

20 km
no 1
no 2
no 3

1 pnt
2 pnt
3 pnt

buitenste ronde
te verdienen

30 x
ronde 5
ronde 10
ronde 15
ronde 20
ronde 25
laatste ronde

=18 km
3 2 en
3 2 en
6 4 en
3 2 en
3 2 en
6 4 en

puntentelling

1 pnt
no 1
no2
2 pnt
no 3
3 pnt
enz
zij die g e e n punten verdiend hebben worden geklasseerd
na de renners die wel punten hebben

enz

1
1
2
1
1
2

punt
punt
punten
punt
punt
punten

buitenste ronde
aantal deelnemers = aantal ronden (eventueel minder)
afhankelijk van aantal deelnemers en tijd per ronde 1 of 2 afvallers
puntentelling
1e afvaller krijgt zoveel punten als starters
2e afvaller 1 punt minder

algemeen klassement: 3 wedstrijden bij elkaar optellen
bij gelijke stand is de afvalkoersuitslag bepalend
de bergprijs is apart
Let op:

de afstanden kunnen worden ingekort als de tijd dat noodzakelijk maakt
Tussen de verschillende onderdelen is weinig tijd.
Je wordt verzocht s t e e d s klaar te staan om g e e n onnodige tijd te verliezen
Voor meer informatie: de Nuit

Komt met z'n allen. Breng partner / kinderen mee.

De nacht is kort genoeg

!!!!!

(slaat nergens op)

30 April Terheijden Boven!
Vrij(e)dag,

natuurlijk te laat wakker om 's morgens een rondje
Slinger dreef te gaan rijden.
D u s rustig aan de koffie met ter ere van de
Koningin een lekker Oranjebolletje erbij.
Daarna even gekeken naar de optocht van
versierde fietsen, die vooraf gegaan door
de Harmonie toch bij ons door de straat
passeerde. Echter tot dat moment nog
steeds zelf niet actief bezig geweest met
welke bezigheid ook. Tegen de middag kwam
Ronnie van Tetering (op w e g naar de Schans)
voorbij die mij erop attendeerde, dat deze middag in M a d e het
Kampioenschap van de Gemeente Drimmelen zou worden verreden.
Hoewel ik dit jaar nog niet had deelgenomen aan de trimmerscompetitie
of wat voor wedstrijd dan ook leek het mij wel een mooie uitdaging om
kijken hoe het er met de "vorm" voorstond. R o n d de klok van één richting
Made, waar het reeds een drukte van belang w a s aangezien er
skeelerwedstrijden voor de jeugd werden georganiseerd waarbij de zoon
van Peter Diepstraten uitstekend voor de dag kwam.
V o o r Corné Sprangers, Roger Nooten, Peter Diepstraten, Henk van Gils
en ondergetekende een reden temeer om alles in de strijd te gooien om
deze prestatie minstens te evenaren. Al vanaf de start waren de roze shirts
voor in het peloton goed vertegenwoordigd. Echter na vijf ronden k w a m
er op initiatief van een renner uit De Zwaluw reeds een kopgroep van 8
renners tot stand.
Aangezien er drie (Corné, Roger en Peter) in de aanval mee waren kon ik
het niet maken om in het tweede groepje van 4 coureurs vol in de
achtervolging mee te doen. "Good" Henk van Gils (niet "Old") zat in zijn
uppie op 50 meter echter ons maar kon dit gaatje niet meer overbruggen.
Vanuit de kopgroep w a s inmiddels Corné gedemarreerd, wat Peter en nog
2 anderen fataal werd en tot bij ons terugvielen. De opzet w a s geslaagd
aangezien Corné ronde na ronde steeds meer voorsprong nam mede door
het goede stopwerk van Roger.

Corné was op w e g naar een grandioos kampioenschap, want de
voorsprong was met nog 2 ronden te gaan opgelopen tot ruim een halve
minuut, tot het noodlot toesloeg in de achtervolgende groep.
Ter hoogte van de finishlijn sloegen 3 renners tegen de grond bij een
nerveuze dubbeling van gelosten.
Hierbij raakten 2 van hen waaronder Roger zo ernstig gewond, dat de jury
besloot de koers verder maar te laten voor wat ze was! In tegenstelling tot
wat dan gebruikelijk is om de winnaar aan te wijzen aan de hand van de
laatste doorkomst, kwam men hier met de oplossing om dan maar een
jaar zonder kampioen van B-rijders te moeten slijten.
Bij deze wil ik eenieder, die deze dag ons heeft staan aanmoedigen, ook
namens onze andere deelnemers bedanken. Tot slot nog een woord van
waardering voor Corné, die ondanks een bittere teleurstelling vanwege
een onbegrijpelijke jurybeslissing, het allemaal op een uiterst sportieve
manier probeerde te verwerken.
Corné, voor mij en de rest van onze club was jij die dag een echte
"Superkampioen".
Proficiat.
Jan Stroop

zondag 22 augustus 1999

Helemaal Uit Je Panty Popfestival
Tel. (privé) 076-5932628 •
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E-mail: barreke@worldonline.nl

