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Opzeggingen

TRIATLON 1999
Geen weer vandaag, 't regent!
Extreem noemen ze dat, hoezoe?
Een enkele trio-fietser belt af, jammer
Maar ik ga er dit jaar weer voor.

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

Frank zie ik regelmatig opduiken op deze dag, wel 4 keer. Voor de eerste
keer zie ik 'm op weg naar de start, waar we na de vlotte jongens (die een
wetsuit aanhebben natuurlijk) ook 't water in glijden, brrrrrrrrrrr....,t is
koud. Het startschot gaat gelukkig snel af en ik glijd door het water. Na 'n
halve kilometer neemt mijn temperatuur af, de spieren worden koud en
m'n temperament voor snelheid daalt tot 10%. Het enige wat me nu
bezighoudt is de brug waar ik onderdoor moet, want na die brug ben ik er
bijna. Ik raak nogal uit mijn ritme door m'n brilletje,
wat ik
per ongeluk ook ingesmeerd heb met vaseline. Ik zie
dus
geen steek en volg daarom een crawlzwemmer! die
net zo
langzaam gaat als ik. Als ik onder de brug door ben, ga ik op zoek naar
"het rekje", dat na mijn worsteling in het water nog nauwelijks door mij te
vinden is. Maar plots heb ik beet en trek me uit 't water zoals 'n visser 't
waarschijnlijk doet met zijn vis als ie beet heeft. Verward kijk ik de wereld
in alsof alles anders is en voelt. De buitentemperatuur is niet echt slecht,
maar hoe kom je terug op temperatuur na zo'n kanaalslag? Ik weet 't niet
en besluit in elk geval even rustig te wisselen van onderdeel. Je weet wel,
even iets eten, rustig omkleden en rustig gaan fietsen. Ik loop het eerste
stuk op weg naar de tijdswaarneming en spring dan op de fiets. De
aanmoedigingen door de microfoon van Ton doen me beseffen dat ik door
moet en als ik de brug afrace 't bos in, heb ik 't gevoel dat m'n fiets 't
begeeft, alsof ie niet meer vooruit wil. Achteraf bleek 't gewoon aan de
fietser erop te liggen en die gaf op haar beurt de koude spieren de schuld.

Bredaseweg 20, Terheijden

Ik zie in mijn ooghoek Frank voor de tweede keer. Hij haalt me in, zie je
wel 't gaat niet vandaag. Ik zeg tegen mezelf ga door want Frank komt op
de fiets altijd voorbij, so what!

Wim van der Linden

-

Breda

WAAR

Ik trap dapper door en bemerk na 2 ronden duidelijk verandering. Ik fiets
beter! Spieren warm? Of ben ik gewoon een diesel. Of kwam 't door het
gezelschap wat ik kreeg. Dat laatste is niet uitgesloten omdat 't duidelijk
motiveert om samen door te gaan.
Van opzij dacht ik Ronnie van Tetering te zien, maar die stond toch te
posten?? Bleek 't later zijn neef te zijn met zijn helm en zijn fiets! Toch
niet gek dat ik me even vergis, 't stikt hier in het dorp van de van
Teterings die je overal zomaar tegenkomt. Het was in elk geval goed
gezelschap! En het fietsen zat er nu snel op. Ik sluit het onderdeel af en
trek mijn favorieten onderdanen aan. Al direct voel ik me in mijn nopjes
want de overschakeling kost me geen moeite. Voor mijn gevoel loop ik
soepel en dat blijkt ook uit de reacties. Een wandelende deelnemer die ik
passeer heeft last van zijn maag. Al gauw bereik ik de
verfrissingspost, maak 'n praatje en begrijp dat er nog wat in
te halen valt. Het is niet veel maar het geeft mij de aanzet om
tempo te houden wat aardig lukt. Voor de derde keer zie ik
Frank en hij ziet mij en ik weet niet zeker of hij blij is mij te
zien dit keer. De 17e keer is ook niet niks. Zijn 18e wordt
vast beter. Als ik de laatste lus nader, besluit ik toch nog mijn
zool te verwijderen want die doet nog steeds soms zeer
vervelend.
Ik kijk voor 't eerst op mijn horloge en zie dat ik nog onder
de 2.30 uur kan eindigen. Het gaat lukken en onder luid geklap van alle
toeschouwers en de microfoon zet ik naar mijn gevoel een geweldige
eindsprint in!!! De finish, ik ben er weer.
Voor dit gevoel doe ik 't volgende keer weer.
't Weer is intussen fantastisch met een vol terras.
Lekker napraten 'n pilsje drinken en lekker naar huis.
Allemaal weer bedankt op welke wijze dan ook!
O ja, ik kwam Frank nog een vierde keer tegen en hij is er volgend jaar
ook weer.
De triatlon in 2000 staat op mijn sportkalender!
Triatlongroeten,
LENY ROCKX

KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 1 OKTOBER

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

Brasserie a la carte,
met diverse specialiteiten

ATTENTIE
ATTENTIE
!
Opzet recreatieve estafettetriathlon gewijzigd.

Wijze van inschrijving: als volledig team(l zwemmer, 1 fietser, 1 loper)

Omdat dit evenement als enige niet aan vastgelegde reglementen gebonden is, zoals wel het geval is bij alle overige WVT-evenementen waarvan de reglementen eerder aan u zijn gepubliceerd, informeren wij u
hierbij over de opzet en spelregels van deze 10e uitgave.

Let nu op: Vervolgens gaat de zwemmer (voorlopig zonder wetsuit) in
de hoed (of doos) van de zwemmers, de fietser (ook zonder fiets) in de
hoed van de fietsers en de loper (zonder een eventuele haas) in de hoed
van de loper. Nadat de inschrijving om 18.45 wordt gesloten komt één
of andere Hans Kazan (in samenwerking met bijv. Kees Michielsen) en
deze gaan de individuele deelnemers per onderdeel naar alle eer en geweten formeren tot ploegen die dan een ploegnummer krijgen wat je
moet onthouden. Dus luister goed als je naam uit de hoed komt met
een ploegnummer. De kans bestaat namelijk dat je met iemand een trio
gaat vormen die je niet van naam of zelfs niet van gezicht kent en dan is
een nummer wel zo handig om de juiste aflossing te kunnen doen.
Bovendien heeft de jury deze nummers ook nodig voor een goede (tijd)
registratie.
Als vervolgens de verrassende ploegen zijn geformeerd wordt het tijd je
met je ploegnummer in je achterhoofd naar de start te begeven die om
19.00 uur ook dit jaar in het water begint.
Zwemmen: 500 meter. Aantikken ploeggenoot bij waterkant.
Fietsen : 3 rondjes bos ca. 27 km. Aantikken bij voorkant "t Kopske".
Lopen
: vanaf "t Kopske over Teraalsterbrug linkerzijde tot controle
onder brug Bergen en terug tot finish(= circa 6 km.)
Voor alle onderdelen geldt: U neemt deel aan het openbaar verkeer en u
let zelf op uw eigen èn andermans veiligheid.
De uitslag en prijsuitreiking zal z.s.m. na afloop in Café "t Kopske"
plaatsvinden.
De diverse commissies hopen dat deze nieuwe opzet gaat slagen en nodigen u uit hier op 25 augustus a.s. een bijdrage aan te leveren.
Wij rekenen op een sportieve en gezellige wedstijd.

Datum

: woensdagavond 25 augustus

Namens de estafettetriathloncommissie,

Plaats

: Café 't Kopske

NdL.

Inschrijving

: tussen 18.30 - 18.45 uur (is wat vervroegd !!)

Woensdag 25 augustus a.s. staat voor de 10e maal de recreatieve gezinstriathlon cq. familietriathlon of hoe je die ook noemen wilt op de
agenda.
In 1990 zijn we gestart met 10 teams met over het algemeen teams met
bekende WVT namen zoals De Ridder I en II, Van Tetering I en II, Van
Zundert, Snoeren, Nuiten en Rasenberg.
Als je zo de afgelopen 9 jaar bekijkt zie je steeds meer en veel andere en
verschillende namen. Enerzijds logisch, gezien de groei van de wielervereniging in de jaren negentig. Anderzijds is helaas een klein gedeelte
van de "oude garde" afgehaakt.
De laatste jaren zitten we steeds rond de 20 teams en dat lijkt stabiel en
is voor de jury en "organisatie" nog net redelijk te behappen.
Inmiddels heeft de echte triathloncommissie (die van juni) deze vorm
ook met groeiend succes ingepast in haar succesvolle wedstrijden.
Toch heeft de organisatie met haar "subcommissie technische zaken" en
de onlangs in het leven geroepen "subcommissie gezinstriathlon" onlangs een en ander eens kritisch bekeken en besloten deze 10e editie van
de recreatieve estafettetriathlon om te zetten in een :

recreatieve verrassingstriotriathlon

Clubkampioenschap 1999 A-categorie
Helaas stond de starttijd voor de A-categorie niet goed in de klepper.
Volgend jaar zullen we hiervoor extra aandacht hebben en de tijden
vermelden zoals 't hoort!
De opkomst was redelijk te noemen er stonden 26 renners aan de start.
Het weer was warm te noemen en 't waaide flink.
Er werd begonnen met de tijdrit en ik zal vanuit mijn oogpunt verslag
doen zover gezien en/of gehoord. Als eerste voor de tijdrit snelde Frank
voorbij en zoals doorgegeven kwam Stef als laatste, dacht ik!
Wachtend en gezellig keuvelend met de vader van Joop van Kempen komt
Roel Eland nog voorbij, die was zeker te laat?
De tijdrit werd door iedereen op zijn eigen manier verreden, weinig
spectaculair maar wel zwaar want 't laatste stuk met wind op kop kon
uitmaken wie zijn krachten het best had verdeeld. Na een kwartiertje werd
de rit in lijn verreden, 10 volle ronden. En er werd gereden. In de eerste
ronden gingen er al een paar renners vandoor.
Ze werden snel achterhaald en de afvalrace kon daarna beginnen. De een
na de ander viel af. Ronnie ging als eerst alleen verder (teveel
geskeelerd??). Bram kon de snelheid ook niet meer bolwerken (te weinig
getraind de laatste weken). Hij probeerde nog materiaalpech aan te voeren
maar helaas dit leugentje kon niet worden opgenomen in de klepper.
Vervolgens werden Leon en Frank eraf gereden en 't enige wat ik daarvan
heb opgevangen is een renner die plotseling in het gras reed. De wind van
opzij zal hieraan debet zijn geweest. Ook Jan en Piet moesten verder als
duo. In de kop bleven ze strijden. Izar die op 't laatste moment nog had
besloten mee te doen deed veel kopwerk en had op het laatste rondje nog
genoeg om met Cees naar de finish te rijden. Hij won de rit in lijn en bleek
later ook de beste tijdrijder te zijn. Proficiat!! Izar is clubkampioen in de
A-categorie.

Cees klerk was ook tevreden maar twijfelde nog even aan zijn klassering,
hij werd 3e na Marino van Elshout.
Het was een spannende wedstrijd, ik heb ervan genoten!
De "Nuit" had 't ook naar z'n zin. Er waren voldoende mensen om de
veiligheid te waarborgen. Ga door mensen met je af en toe eens spontaan
aan te melden als je (half)ziek niet voldoende getraind of gewoon een keer
als 't je uitkomt aan te melden. Dat is voor de organisatoren een "stuk"
prettiger. Alvast bedankt!'
van een vlagger.

Handelskwekerij

Ad Snoeren

Molenstraat 75, 4844 AM Terheijden
Telefoon 076 - 5931244, Telefax 076 - 5934134
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Uitslag Clubkampioenschap 1999
A-categorie:
1 Izar van Gool
2 Marino v d Elshout
3 Cees Klerk
4 Cees Daamen
5 Jan van Tetering
6 Huub Roeven
7 Stef van Zundert
8 Roel Eland
9 Hans Rasenberg
10 Leon van Tetering
11 Frank van Tetering
12 Ronnie van Tetering
13 Joop van Kempen
14 Pieter Jan Luttikhuis
15 Piet van Oosterhout
16 Bram Martens

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

rit in lijn
1
3
5
2
9
6
4
11
12
7
8
14
15
13
10
15

puntentotaal
2
5
7
10
13
13
15
16
18
19
22
23
25
26
26
30

tijdrit
1
2
3
4
5
6
7
8

rit in lijn
1
3
2
4
5
8
7
6

puntentotaal
2
5
5
8
10
14
14
14

Dames
1 Ingrid Rompa

tijdrit
1

2 Leny Rockx

rit in lijn
1

puntentotaal
2

2

2

4

1
2
3
4
5
6
7
8

B-categorie:
Corné Sprangers
Din van Meel
Theeuw Lodewikus
Henk Boon
Henk van Gils
Frans Evers
Peter Diepstraten
Roger Nooten

10

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

Henk Boon
Sjel v. Helmond
Piet de Jong
Din v. Meel
Nico de Laat
Mario v. Nispen
Ruud Deckers
Arie Diepstraten
Louis de Haas
Wim v.d.Linden
Jan Stroop
Stef v. Zundert
Cees Daamen
Geert v. Tetering

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

Jack Brouwers
Ad Brenters
Ad v. Nispen
Marino v.d. Elshout
Huub Roeven
Frie Rasenberg
Hans Rasenberg
Ad van Dongen
Jan Couweleers
Ingrid Rompa
Peter Kloosterman

11

KNWU kalender

Midzomerevenement.

20t/m22 aug Steenbergen
20 aug
Philippine
Dongen
22 aug
27 aug
Tholen
28 aug
Fijnaart

KI,Ju.
E/N.
E/N, Nw, C/V
E/N/C
E/N, Ju, C/V

3t/m 5 sept
4 sept
9 sept
10 sept
11 sept
12 sept
18 sept
19 sept
26 sept

Delta Tour
Hansweert
Roosendaal
Giessen
Lage Zwaluwe
Oudenbosch
Hulst
Hoogerheide
Wernhout

klE/N
Jgd
E/N, C/V, R+
E/N
E/N, C, Rdbr
E/N, regio DA, C
Rdbr
E/N, Ju, Nw
E/N, C

2 okt
3 okt
23 okt

Ijzendijke
Oosterhout
Oostburg

Rdbr
E/N, Ju Nw, Jgd
Rdbr

afkortingen:
kla:
klassieker
DKdistrictskampioenschap EP:
Ei
elite-amateurs
EN:
elite-amateurs+neo's
NW:
nieuwelingen
Da:
Dames
Nd:
nieuweling-dames
cyclosportieven
C:
C+:
cyclosportieven+veteranen
R:
recreanten
Jgd:
jeugd

int:
internationale wedstrijd
elite-profs
N:
neo-amateurs (-23jr)
Ju:
junioren
Ben:
Benego-wedstrijd
Jd:
junior-dames
junior+nieuweling-dames
JNd:
V:
veteranen
Pr:
prominenten
R+:
recreanten+BWF
Rdbr: Rabo Dikke Bandenrace

Vermoedelijk uit het brein van één of meer bestuursleden is een nieuw
idee/activiteit ontsproten dat de naam midzomerevenement mee heeft
gekregen. Deze keer had het, naast al diverse andere niet 100% wieIeractiviteiten, alleen met wielrennen te maken.
Op onze extra alg. ledenvergadering deed nestor Ad Nuiten één en ander al voorzichtig uit de doekjes, gevolgd door een uitleg in de vorige
Klepper.
Op vrijwel de langste dag van dit jaar (23/6) was het dan zover. Het was
inderdaad een prachtige zomeravond. Ad had voor een zeer uitgebreide
organisatie c.q. jury gezorgd. De hele jurybus zat vol uiterst geconcentreerde medewerkers en ze waren er helemaal klaar voor om de vele
doorkomsten van de twee categorieën in de 3 verschillende onderdelen
naar alle eer en geweten te noteren.
Het pas geopende parcours van Wielervereniging Knooppunt Breda,
voor de meesten de eerste keer hier op rijdend, lag er keurig bij. In het
begin bij het inrijden was het voor mij en enkele anderen even puzzelen
hoe het liep, maar tijdens de wedstrijd was dit geheel duidelijk en keurig
aangegeven. De baan is als je er zelf op rijdt veel breder dan als het lijkt
vanaf de weg. De bochten zijn keurig aangelegd en slechts voor een
enkele moetje even de benen stilhouden dan wel iets afremmen.
Nadat de A- en B-categorie hadden ingeschreven bleken er, ondanks het
prachtige parcours, de mooie zomeravond en de aantrekkelijke en verschillende wedstrijdjes, bij aanvang helaas toch te weinig deelnemers. De
A-categorie was ongeveer even sterk vertegenwoordigd als de jury (8
tegen 7). Opgemerkt moet worden dat als de fam. van Tetering geen
geldig excuus gehad zou hebben, dit met 62,5% verhoogd zou zijn tot
bijna het deelnemersaantal van de B-cat. Enkele overige potentiële Arenners troffen we langs de kant. Jammer, want excuses of andere
smoesjes van "je kan hier niet hard door de bocht" helpen dan niet. Er is
deze avond wel degelijk hard gefietst en er is niemand gevallen of uit de
bocht gevlogen. Bovendien was Frans (ter vervanging van Tonnie) er
ook met zijn EHBO!! Wielrennen is ook sturen, trappers stilhouden,
eventueel remmen en weer aanzetten.

Op dit derhalve veilige parcours begon de 13 man sterke B-cat. met een
rit in lijn die werd gewonnen door de sterke Corné Sprangers voor
Theeuw Lodewikus en Roger Nooten. Vermoedelijk hadden deze heren
zich bij de in deze rit in lijn ingepaste "bergprijs" wat afzijdig gehouden
want deze werd gewonnen door Ad Blom voor Adrie Loose en Henk
Boon. Na deze 20 ronden was de A-cat. aan de beurt, waar vermoedelijk Stef ook dacht: "laat ik maar vast voor de bergprijs gaan" dan hebben we dat vast binnen. Als je dan onmiddellijk demarreert en weg kan
blijven dan heb je zo wat punten bij elkaar. Tweede "berggeit" bij deze
"op de macht te nemen molshoop" was de wat zwaarder als Stef gebouwde Huub Roeven voor Roel Eland. De rit in lijn werd gewonnen
door de betere sprinter Huub Roeven voor de andere sprinters Mario
van Nispen en Cees Daamen.
Het 2e onderdeel vond ik , hoewel ik echt niks kan en toch zeker niet
sprinten, toch wel het aardigste onderdeel. Ik was al blij dat ik zolang
kon volgen en de taktische manoevres van voren van nabij kon volgen.
Hier won weer Corné met overmacht (15 pnt) voor Henk Boon (9 pnt)
en de verrassende Frans Evers (7 pnt). Bij de A-categorie waren het
sprinter Mario van Nispen en niet sprinter Roel Eland die de overige
sprinters verrasten.
Tot slot als derde onderdeel de afvalkoers, die helaas wat stof deed opwaaien, omdat het geluid uit de luidsprekers juist de andere kant uitwaaide dan de kant die de renners namen nadat ze hadden gesprint. Dit
is een volgende keer makkelijk te voorkomen door de WV Breda te
vragen de luidsprekers ook naar de andere kant te richten. Maar ook
hier kreeg je bij de volgende doorkomst duidelijk te horen wie er was
afgevallen, dus problemen hadden er eigenlijk niet hoeven te zijn. En
neem van mij aan dat de jury alles naar eer en geweten heeft beoordeeld
en ook deze mensen mogen fouten maken.
Henk Boon was de taaiste in deze koers voor Dick van der Kolk en wederom Corné. Bij de A-cat. waren ze zo klaar. Slechts 6 renners startten
nog en het was eerst Rein van Zundert die een bliksemstart kende en zo
dacht te voorkomen weer als één der eersten te moeten afstappen. Nadat Rein dit enkele ronden had volgehouden maar uiteindelijk toch werd
gegrepen, was het uiteraard Stef die nu solo ging. En met erg veel succes. Hij had zo een flink gaatje en achter hem stopten Rein en Mario
enigszins af voorzover dit mogelijk was. Nadat de niet sprinters er al af

waren, bleven behalve Stef op de solotoer de 3 sterkste sprinters over.
Zij moesten het onderling gaan uitmaken hoe de punten voor deze koers
en het totaalklassement verder werden verdeeld. Weer was het Huub
(2e) voor Cees Daamen (3e) en Mario van Nispen (4e), terwijl Stef onder luid applaus alleen zegevierend over de meet kwam.
De uitslag werd in het pas geopende clubhuis van WV Breda bekendgemaakt en nadien konden we de horeca van deze vereniging nog testen. Het moet gezegd worden dat het goed toeven was daar en dat behalve het bier en de andere drank vooral de broodjes kroket gretig aftrek
vonden. Wat mij betreft een, ondanks de te lage opkomst, een zeer goed
georganiseerd en aantrekkelijk wielerevenement, dat behalve sportief
ook van andere waarde is binnen onze vereniging. Namens meerdere
deelnemers en ook een (geblesseerde) toeschouwer is dit zeer zeker
voor herhaling vatbaar en liefst meer dan eenmaal per jaar. Mogelijk
kunnen we als vereniging dit parcours nog vaker afhuren voor wedstrijden (en/of trainingen in de winter) ?

Rockx-Assurantïën
Uw adres voor:
• verzekeringen
• hypotheken
• financieringen
• spaar-adviezen

Bel voor een
vrijblijvend gesprek:

076-5931555

Uitslagen midzomerevenement.
A-CATEGORIE
1. Huub Roeven
2. Mario van Nispen
3. Cees Daamen
4. Stef van Zundert
5. Roel Eland
6. Rein van Zundert
7. Henk Hamers
8. Emile Rasenberg

A)
1
2
3
5
4
8
6
7

B)
3
2
4
5
1
6
7
8

C
2
4
3
1
6
5
7

B-CATEGORIE
1. Corné Sprangers
2. Dick van der Kolk
3. Ad Blom
4. Henk Boon
5. Theeuw Lodewikus
6. Frans Evers
7. Adri Loose
8. Sjel van Helmond
9. Roger Nooten
10. Henk van Gils
11. Nico de Laat
12. Dim Jansen
13. Fer Rompa

A)
1
5
4
13
2
6
7
9
3
8
11
12
10

B)
1
6
5
2
8
3
4
7
9
10
11
12
0

C)
3
2
4
1
6
7
8
5
9
12
10
11
0

A) = Rit in Lijn
B) = Puntenkoers
C) = Afvalkoers

Vrije trimmers - kalender
Totaal

6
8
10
11
11

19
20
uitgevallen

Totaal
5
13
13
16
16
16
19
21
21
30
32
35
uitgevallen

Informatie

Datum

Plaats

15 aug
17 aug
21 aug
21 aug
22 t/m
27 aug
24 aug
28 aug
29 aug
29 aug

N.K. Beesel
Valkenswaard
Biggekerke
St. Oedenrode
St. Johann Tirol
Valkenswaard
Fijnaart + Souburg
Oosterhout
Raamsdonksveer

040-2046026
Wielerrevue-N
0162-422546
Wielerrevue-N

4 sept
4 sept
5 sept
9 sept
11 sept
12 sept
12 sept
19 sept
25 sept
26 sept

Hansweert
Boekei
Rijen
Roosendaal
Lage Zwaluwe
Oudenbosch
Zundert
Someren-Eind
Wernhout
Effen

0113-382858
Wielerrevue-N
0161-225071
Wielerrevue-N
Wielerrevue-N
Wielerrevue-N
076-5972318
0493-490746
076-5974237
076-5145385

3 okt

Someren-Heide

0493-490746

0

077-4748660
040-2046026
0118-551999
0413-344133

"Millennium toertocht in voorbereiding"
BWF kalender
22 aug

29 aug

WK St. Johann Tirol
Oosterhout (Weststad)

5 sept
12 sept
19 sept
26 sept

Rijen (Margriethal)
Zundert
Someren-Eind (Tweelandenkoers)
Effen (Sluitingskoers)

3 okt

Someren-Heide (o.v.) (Erica Ronde)

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

Over enkele maanden wordt een ook bewogen fietseeuw afgesloten. Als
wielervereniging Terheijden kunnen we in elk geval terugblikken op vele
jaren sportplezier, met voor elk wat wils. Met de leden van de
toercommissie is overleg gevoerd over een te organiseren "Millennium
Klassieker" in september 1999. We zouden de tocht ook de eerste
klassieker van Terheijden kunnen noemen en ik noem de tocht zelf reeds:
"Traaie Klessik". Gaarne zouden wij van jullie vernemen of er
belangstelling voor is:
datum: zondag 12 september 1999. i.p.v. de koffietocht
lengte tocht: 199,9 km.
• Hiervan gaan 195 km over gladde en meestal brede asfaltwegen en er
zit slechts een stoplicht in de tocht. Veiliger kan haast niet. Uniek is
verder dat de tocht bijna geheel langs / over dijken gaat.
Vertrek: Brabantstraat 23A (naast de Bieb)
• Om 8.00 uur, aankomst rond 16.30 uur.
Pauze:
• Om 12.00 uur bij Dim Jansen
• Om 12.30 uur vertrek voor de laatste 80 km
Gemiddelde snelheid:
• ca. 28 km / uur.
Verder is het bijzonder dat we na ca. 120 km terug komen in Terheijden.
Hiervoor is speciaal gekozen om minder getrainde in de gelegenheid te
stellen een deel van de tocht te rijden. Tevens heeft iedereen dan ook nog
de gelegenheid de bidons bij te vullen of andere heerlijkheden tot zich te
nemen.
Mogen wij (leden van de toercommissie aangevuld met Dim Jansen) van
jullie belangstelling vernemen? Train ze alvast!
Gaarne aanmelden bij Dim Jansen tel.: 5934162 (Je kunt je aanmelden
voor de ochtend-tocht of de middag-tocht!! Ook voor de gehele dag
natuurlijk)

Postbus 66

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

Dim Jansen

Verslag rit in lijn 27 juni 1999
Om half tien met 16 man aan het vertrek voor 8 ronden.
Eerste 3 km achter de volgwagen om nog wat te kletsen en de goeie
versnelling te kiezen, want doe je dat niet dan ben je al gezien voor je het
weet. Als we de bocht naar links omgaan, barst het geweld meteen los.
Voor we de bocht naar rechts in vliegen is er al vol gas gereden, dan zit
je al gelijk met je bek open. Vraag het maar aan Wim Schuurmans. En
toch zeker als Corné Sprangers op kop zit, die rijd met z'n turbo benen
(52x14) zo hard dat je zit te bijten om in het wiel te blijven en het liefst
rijd hij op kop als de wind van opzij komt.
Maar na de eerste vier ronden bleef de groep aardig bij elkaar op een
paar na. 5e Ronde demarrage van Corné, pakt 50 mtr., maar werd
teruggepakt door de Blauwe Garde (triatlon) 6e en 7e ronde demarrage
van Dim, Theeuw, Peter, John, Wally, maar werden steeds teruggepakt.
De laatste ronde was ingegaan en waren we nog met tien man, en maar
kijken. Net voor de Bankenweg demarrage van Jan die steeds met een
bloedgang door de bocht ging en weg was hij dacht hij, maar kwam
achter een auto uit van Tineke van Gils, maar de rijd maar 30 km, dus
moest hij in de remmen en werd teruggepakt. Dus dan maar naar de meet
en daar was Dim de snelste.

Uitslag trimmerscompetitie d.d. 27 juni 1999
Rit in lijn
A-categorie
6. Frank v. Tetering
7. Huub Roeven
8. Frans Leyten
9. Mario v. Nispen
10. Geert v. Tetering

1. Hans Rasenberg
2. Cees Daamen
3. Cees Klerk
4. Piet v. Oosterhout
5. Joop v. Kempen

B-categorie
1. Din v. Meel
2. Theeuw Lodewikus
3. Corné Sprangers
4. Peter Kloosterman
5. John Gommeren
6. Wim Vermey
7. Henk Boon
8. Wally de Ridder
9. Jan Driessen

10. Peter Diepstraten
11. Ad Blom
12. Adri Loose
13. Fer Rompa
14. Henk Lievens
15. Henk v. Gils
16. Nico de Laat
17. Wim Schuurmans

Jan Driessen

J. HOOGVELDT B.V.
Loodgieters en
Centrale Verwarmingsbedrijf
Sanitair - dakbedekking
Raadhuisstr. 40 - 4844 AE Terheyden - Tel. 076-5931255
Fax 076-5934189

Zo

zondag 22 augustus 1999

Helemaal Uit Je Panty Popfestival
Tel. (privé) 076-5932628

E-mail: barreke@worldonline.nl

Meten met 2 maten. Maten onder elkaar?

BWF Kampioenschappen Waspik 4 juli 1999

(Als maten onder elkaar meten met twee maten is dat matennaaien)

Naast alle activiteiten voor trimmers en toerders die in ons clubblad en
andere lokale bladen volop aan bod komen, zou je haast vergeten dat
onze vereniging ook nog een aantal wedstrijdrenners heeft die bij de
KNWU en/of BWF koersen. Op het moment dat ik dit schrijf heb ik ze
als KNWU-renners nog niet zien rijden, maar naar ik heb horen zeggen
zijn ze serieus aan het werk om in een goede vorm te komen.
De BWF-renners die ik dit seizoen al enkele keren eerder heb gezien,
waren vrijwel allen ook actief op de onlangs gehouden kampioenschappen. Op het moment dat ik op het parcours van "de Vrolijke Hoek" te
Waspik arriveerde was ik al wel veel te laat om Theo van Mook zijn
BWF-titel te zien prolongeren. Hoewel het te verwachten was na zijn
vele zeges dit seizoen en zijn uitstekende vorm, heb ik begrepen dat het
op een zeer spannende spurt aankwam waarin hij nipt met 1 a 2 cm zijn
voorwiel als eerste over de meet drukte en zo zijn 4e(?) BWFkampioenstrui veroverde. Bij deze nog proficiat, Theo! Hopelijk volgen er dit seizoen nog meer, want op die van Sankt Johann aas je ook al
jaren.
Wel te laat voor de wedstrijd van Theo, maar niet te laat voor wat achteraf een belangrijk moment was in de koers van de veteranen. Net aangekomen bij een bocht kwam eerst een kopgroep van 3 man door, met
op niet meer te overbruggen achterstand een flink peloton met daarin de
WVT mannen, een ex BWF-kampioen Cees Daamen en Leon van Tetering. Met nog ca. 10 min. te koersen en juist op dit moment dat ik ze
hier voor het eerst zie gaat de hele groep keurig door de bocht. Echter
50 meter na de bocht op het rechte stuk duikelen er ineens een man of
vijf over elkaar heen. En jawel hoor, Leon valt zelf niet, maar helaas valt
een ander tegen hem aan en wordt hij zo toch opgehouden en daar gaan
zijn kansen om in dit peloton vanaf een 4e plaats mee te kunnen spurten.
Hij probeert het nog in deze laatste 2 ronden om alleen naar het peloton
te rijden, maar met een peloton op stoom in de finale is dit te moeilijk.
Jammer, want Leon die eindelijk na weken (of maanden?) weer eens
goede benen had en ook nog eens op een parcours reed wat hem goed
ligt, had deze dag met zijn eindsprint een mooie klassering kunnen rijden.

Een paar keer heb ik meegedaan aan de rit om de Willem de Ridder
trofee. En toen heb ik, omdat ik dacht, dat dat van mij verwacht werd, na
afloop meegeholpen met het afbreken van het parcours. Je kent dat wel:
met lompe zware dranghekken lopen sjouwen, een trap opklimmen om
spandoeken los te snijden, spullen verzamelen, vlaggen opvouwen,
afzetlint verwijderen, paaltjes en stoeptegels terug en dat soort werk.
Ik begrijp sinds de vorige Klepper, dat ik een kapitale blunder heb
gemaakt, door als deelnemer mee te helpen bij het opruimen. Ik begrijp
alleen niet, dat Frank v. Tetering toen niet naar mij toe gekomen is om
mij op niet mis te verstane wijze duidelijk te maken, dat ik toch wel heel
erg verkeerd bezig was.
Of zou hij het niet gezien hebben, anders had ik toen vast een
scheldkanonnade over me heen gekregen. Ben ik effe een geluksvogel
geweest. En eigenlijk ook heel jammer, want dan had ik tijdens de
algemene ledenvergadering niet zo'n dom verzoek gedaan aan
triatlondeelnemers om gedurende 30 minuten lichte hand- en
spandiensten bij het opruimen te verrichten.
Verrek, nou herinner ik me ineens, dat het laatste jaar Frank zelf mij
vertelde wat ik moest doen. Hij was baas van de werkploeg, (red: niet
waar). Zou hij nu, bij de trimtriatlon, plots van gedachten veranderd zijn?
Of zou de deelname aan al die (17) triatlons zoveel slijtage bij hem
veroorzaakt hebben, dat zijn vullingen en andere kunstmiddelen (die hij
blijkbaar nodig heeft) geen houvast meer hebben, evenals zijn gevoel
voor maten?
Fer Rompa

Noot:
De redactie heeft besloten dat deze discussie in de Klepper hiermee beëindigd is.
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Gelukkig nam Cees de honneurs prima waar en spurtte naar een eervolle
14e plaats.
Als laatste categorie kwamen de trimmers aan bod.
Roel Eland, P.J.Luttikhuis, Frank van Tetering en Stef van Zundert (en
ons nieuw Australisch lid Gavin Bates?) gingen de belangen van de club
en de Rasenberg Parketploeg verdedigen. Helaas zonder een ander oud
kampioen Ronnie en ook zonder de regerend kampioen Rocky, die inmiddels als amateur bij de HUJP-ploeg moet gaan presteren. Wel met de
gedoodverfde favoriet Matti de Baat die dit seizoen al talrijke zeges
heeft behaald en eigenlijk een maatje te groot is voor deze categorie.
Na 1 ronde bevestigde Matti dit al door alleen van de groep weg te rijden en een flink gat te slaan. Het peloton sputterde nog wel even tevergeefs, maar wel met gevolg dat Frank er af moest. Enkele ronden later
zagen we Frank weer op kop van het peloton tempo maken om alsnog
te proberen Stef naar voren te brengen. Een vergeefse poging en even
later kwam Frank met een rugzak op door om de thuisreis te beginnen.
Inmiddels zaten Leon en ik op zijn 2 tuinstoeltjes in het zonnetje en ging
de koers aan ons zowel letterlijk als figuurlijk snel voorbij. De overige 3
WVT-ers handhaafden zich in het peloton tot het moment dat ik naar
huis ging en de finale heb laten schieten. De uitslag in de krant bevestigde de winnaar en verder zag ik helaas geen namen van onze deelnemers
in de uitslag.
NdL.

De Ronde van Terheijden

29-7-1999

Nieuwe stijl!!! Nieuw comité zal j e bedoelen.
Bob, Piet en de gebroeders van Gool sprongen in het diepe. Leon had al
wat ervaring bij de BWF ronde opgedaan. Ik praat hier natuurlijk over
het organiseren van een wielerronde. Een nieuwe opzet moest gevonden
worden. Men kwam op de proppen met een avondcriterium door de week
met daarin het Kampioenschap van Terheijden, een Dikke Banden Race
voor niet wielrenners en een Australisch getinte amateur-koers.
Aanvankelijk zou er ook nog een straatrace voor mountainbikers zijn,
maar door te weinig inschrijvingen kwam deze te vervallen. Een
programmaboekje met een overvloed aan sponsors lag voor iedereen
klaar. Een mooie jurybus stond bij de start met daarin nog mooiere ronde
missen. Prachtige bekers stonden al te glimmen vanachter de ruiten. Het
kon beginnen!!
Slechts 15 vertrekkers voor het kampioenschap. Izar van Gool tuft als
eerste speaker de microfoon van Bax Geluid onder het speeksel. Hij deed
z'n stinkende best om van die "wedstrijd" nog wat te maken, ik moet
zeggen (van ons Moeder), hij deed het niet onaardig. Theo van Mook en
Roel Eland reden zonder moeite bij de rest weg. Er wordt wat
tegengestribbeld, maar van een georganiseerde misdaad is geen sprake.
Het complete peloton, 13 in getal valt, niet op de grond, maar in stukjes
uiteen. Zo ontstaat het bizarre (koers)beeld dat 15 wielrijders verdeeld
over ± 6 groepjes door Traaie flierefluiten. De weer sterk rijdende Roel
probeert er door diverse demarrages bij Theo, de fut (of VUT) uit te
halen. Echter deze heeft vut genoeg om Roel in het gareel te houden.
Door het feit dat Theo van Mook in de laatste ronde als eerste de
krijtstreep overschrijdt wordt Roel 2e.
Krachtige Kees Klerk komt keurig kop ket konderste kree kan ket
kodium. Zelf maak ik de stomste fout die je maar kunt maken als je
racefiets bezit, 1 ronde te vroeg afsprinten (hoewel sprinten??).
Kampioen van Terheijden 1999 Theo van Mook, Proficiat!!!
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de DBRace van 4 tot 62 jaar stond aan het vertrek. Heel goed van al die
gasten om het eens tegen elkaar op te nemen. Zuipen kennen ze wel, dat
wisten we, maar op de fiets zouden er enkele niet misstaan in ons clubke.

Een heuse ploegleiderswagen zorgde voor aanmoedigingen, materiaal,
verzorging en een live verslag uit de wedstrijd. Die jonge gasten gaven
het voorbeeld waarvan er in de club nog veel een puntje aan kunnen
zuigen 4 - 6 - 7 jaar enne ze doen mee gewoon starten met mannen die
10x sterker zijn. Ik hoop dat ze een mooie prijs gekregen hebben. Een
hele gave wedstrijd met de juiste instelling van de deelnemers.
Winnaar DBRace 1999 Mare Vermeulen, Gefeliciteerd!!!

De schoonheidsspecialist. Je wordt er weer mens van.

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

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

Dan de amateurs, zo'n negentig starters, en starten deden ze! Goeiedag
zeg, zoiets had ik nog nooit gezien. Het leek wel of ze allemaal vanaf een
vliegdekschip waren weggeschoten in het langgerekte lint zaten ook 3
HUJP mannen Stef, Rocky en gastrenner Gavin uit Australië, deze
gastarbeider zou het tempo het langst kunnen volgen. Maar Stef heeft het
langst mee rondgereden, zo lang zelfs dat hij meerdere complimentjes
kreeg van de alom geliefde (maar niet heus) KNWU jury. Net als de
eerste 3 van de wedstrijd moest ook Stef zich na afloop melden bij de
jury. Alleen bekers - bloemen - ronde-missen en felicitaties ontbraken
tijdens dit onderonsje.
De koers.
Het leek wel of iedereen enveloppen nodig had thuis, wat werd er
gereden zeg. Hele volksstammen werden er in het eerste half uur naar
huis gereden. Weer met 2 benen op de grond, gedesillusioneerd,
hopeloos eraf gereden, een illusie minder, en wijsheid rijker, en helemaal
gaar konden zij de wedstrijd vanaf de kant volgen. Berco en Izar reden
mooi van voren mee en kwamen zo als vaneigens in de kopgroep terecht.
Je hoefde niet veel meer te doen dan dik 50 per uur te rijden, en op de
streep iedere keer wat versnellen. Aangezien het peloton een stuk
langzamer fietste, ± 49 km/u, kwamen zijn niet dichterbij.
Als de latere winnaar uit de kopgroep wegspringt proberen onze
organisators Berco en Izar van Gool met deze man mee te gaan, maar
helaas slaat het noodlot toe. Berco rijdt in een gat (wat de winnaar
geslagen heeft) en Izar fietst er met een grote boog omheen, maar raakt
hierdoor het spoor (bijster) beiden vallen (terug in de kopgroep). Door
deze ontwikkelingen vermindert de snelheid in de kopgroep, als dan ook
nog ene G. de Knegt wel naar Jurgen de Jong fietst zijn ze vooraan met
z'n tweeën, dan 6 erachter en een eindje verder, het peloton. Een tijd lang

blijft het Status Quo (niet dat bandje, maar dat er niks veranderd). Het
peloton draaft vrolijk verder, steeds renners verliezend, zelfs de originele
kopgroep gaat eraan. Jammer, jammer voor onze mannen. Ook een uitval
van Ronald Krijnen (vorige winnaar) heeft niet dat in zich wat hij ervan
verwachtte.
Het goudhaantje voor deze avond heet Jürgen de Jong.
Bob, Piet, Berco, Izar en Leon bedankt.
Frank v. Tetering

RASENBERG PARKET
ambachtelijke vloeren, 't laagst geprijsd in uw omgeving

alle houtsoorten en motieven

Dikke banden race
De eerste keer dat ik eens meedeed aan
een fietswedstrijd zal me nog lang heugen,
maar dan wel in positieve zin. Wat een te
gekke sfeer zeg, bij de start werden de
meeste deelnemers nog even geïnterviewd
en veel succes gewenst waarna het startschot
werd gegeven. Ik deed mee met het
"lederhosen" team, een puike selectie van
doortrapte fietsers en een steengoede mentaliteit.
We noemden ons "The Beverly Rockx-Billie's".
Ik noem een paar opvallers; Edwin, Patrick, George,
Dimitri en Eric. Opvaller Patrick bleek later een uitvaller (z'n remmen
deden het niet!) Direct bij de start spurtte Edwin Lievens als een
waanzinnige weg, ik heb hem dan ook heel de race niet meer gezien. Hij
haalde uiteindelijk toch nog de 2e plaats hetgeen een zeer interessante
premie opleverde voor ons team; een geldbedrag en last but not least een
bak bier! Krap voor hem eindigde Marc Vermeulen die de le prijs voor
onze neus wegkaapte. Zoals gezegd is de sfeer zo goed dat je echt voor je
lol meedoet het publiek langs de cours liet je meteen de, na de eerste
ronde, opgelopen zadelpijn vergeten. De kasseien in de Schansstraat lieten
je goed voelen dat je mans bent! Ik kwam zelf na de 3e ronde pas goed op
gang waarna ik tot mijn verbazing na de 4e ronde werd afgevlagd ik was
er al!! Een dag later was het al weer genieten vanwege het verslag van Ad
Romijn op TV-Gazet met enkele fraaie foto's van natuurlijk het winnende
team, maar ook van Marco en Frie met de bakfiets en zelfs een foto van
ondergetekende!

reparatie en onderhoud
Het gaat natuurlijk niet om het winnen maar puur en alleen, om de fun en
de verbroedering tussen de deelnemers onderling en de toeschouwers.
Dit zijn prima initiatieven die wat mij betreft herhaald moeten worden.
Gezellig bezig zijn, een soort van zomers carnaval met als doel PLEZIER!
Hopelijk tot de volgende keer!
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Paul Rockx.

