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Terheijden
Terheijden
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In afwijking met het op de evenementenkalender vermelde zijn de data
van de Algemene Ledenvergadering en de Bindingsavond gewijzigd.
1) De Algemene Ledenvergadering is op vrijdag 5 november 1999 om
20.00 uur in "de Zevende Hemel" (zie uitnodiging)
2) De Bindingsavond is verplaatst naar zaterdag 13 november en vindt
plaats in " 't Markkantje"
3) Onze Bingoavond blijft normaal staan op zaterdag 20 november in
"de Zevende Hemel".

Rockx-Assurantiën
Uw adres voor:
verzekeringen
hypotheken
WAAR
de verwachting van goed
gezelschap en een goed glas bier
op een ontspannen, vrije, niets
verplichtende plek samen gaan.

financieringen
spaar-adviezen

Bel voor een
vrijblijvend gesprek:

076-593 1555
Bredaseweg 20, Terheijden
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Teeravond - Feestavond - Bindingsavond
Op 13 november de aller, aller, aller laatste beestavond van oos clubke
(deze eeuw).
Aanvang

: 20.00 uur in 't Markkantje.

Aanwezig zijn : drank - voedsel - live muziek -lekkere wijven - u - ik.
Entree

; ± 11½ euro =

gulden

ZEG VENT, ZURG DA GE D'R BENT

Bingo en Loterij
Op 20 november a.s. vindt weer de jaarlijkse bingo-avond alsmede de
trekking van de grote loterij plaats. Er is wederom gezorgd voor
prachtige prijzen, waaronder als hoofdprijs bij de loterij een prachtige
tv/video combi.
Plaats van handeling is :
Café De Zevende Hemel, Hoofdstraat 20, Terheijden
Aanvang 20.00 uur
De lotenboekjes à 25 stuks van Fl. 1,-- zullen op de ledenvergadering
aan de leden worden uitgereikt dan wel persoonlijk worden thuisbezorgd. Het spreekt vanzelf dat ieder lid zonder veel moeite deze 25
lotjes aan de man/vrouw kan brengen en daarmee de financiële positie
van onze vereniging blijft ondersteunen.
De ingevulde tegenloten + het geld dienen vóór zaterdag 20 november
te zijn ingeleverd bij :
Wieske Kuylen, Thijsseweg 9a, Wagenberg
of
Bram Martens, Hoofdstraat 54a, Terheijden
Het bestuur en de bingocommissie danken u bij voorbaat voor uw medewerking
Namens de bingocommissie,
NdL.

J .

H O O G V E L D T

B . V .

zondag 22 augustus 1999
Loodgieters

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

en

Centrale Verwarmingsbedrijf
Sanitair -

dakbedekking

E-mail: barreke@worldonline.nl

Raadhuisstr. 40 - 4 8 4 4 A E Terheyden - Tel. 076 - 5 9 3 1 2 5 5
Fax: 076 - 5 9 3 4 1 8 9

Veldtoertocht zondag 21 november 1999
Op zondag 21 november 1999 organiseert onze vereniging haar jaarlijkse veldtoertocht.
• Deze tocht biedt een ieder de gelegenheid om de gebruikelijke keuze te maken tussen een route van 25 of 40 af te leggen kilometers.
• De geheel uitgepijlde route gaat door schitterend natuurschoon.
• Inschrijven en starten kan van 9.00 tot 10.00 uur vanaf de ons bekende lokatie Café 't Kopske, Ruiterspoor 49 te Den Hout.
• Onderweg kan men even de benen rust gunnen onder het genot van
warme chocolademelk of thee.
• Na het volbrengen van de gekozen tocht staat de verse soep dampend te wachten op de hongerige kelen.
• Naast de inwendige mens kan men zichzelf ook uitwendig verzorgen in de wasgelegenheid.
• Ook de fiets kan worden schoongespoten en eventueel weer netjes
terug in de auto.
• Voor leden is deelname gratis. Overigen betalen F 6,-- inschrijfgeld.
NIEUW - NEU - NEW - NOUVEAU
Voor onze toekomst, de jeugd, bestaat de mogelijkheid te rijden over
een afstand van 15 kilometer. Dus een ieder die in het bezit is van een
mountainbike, crossfiets, ATB of BMX kan hieraan meedoen.
Deze tocht zal onder deskundige begeleiding om 9.30 uur van start
gaan, eveneens vanaf 't Kopske. Getracht wordt om het inschrijfgeld
zo laag mogelijk te houden. Een leeftijdsklasse voor de deelnemers is
moeilijk aan te geven. Onze gedachten gaan uit naar de leeftijd van ongeveer 7 tot en met 12 jaar.

Diverse salades, koude
en warme buffetten
Diverse hapjes en drankjes

Hopelijk treffen wij elkaar al dan niet op de fiets op 21 november bij 't
Kopske of onderweg op de route.
Namens de commissie veldtoertocht.
Gied van Dorst.
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Vergaderruimte aanwezig
Brasserie Cafetaria 't Markkantje
Markstraat 16, Terheijden
Voor reservering: (076) - 5931390

Brasserie à la carte,
met diverse specialiteiten

Wedstrijdverslag 29-8-1999 A-categorie
Met de beste klassering tot nu toe in deze competitie had ik nog prijs
ook! Het schrijven van een stukje voor de Klepper. Als met een kleine
voorbeschouwing mag beginnen Afgelopen woensdag 25-8 ben ik met
de estafette triatlon als fietser gestart en dat, al zeg ik het zelf, ging me
goed af en dus had ik goede hoop er niet al 2 rondjes er vanaf gereden te
worden. Overigens m'n complimenten voor die nieuwe opzet!!
Tja, van die andere 8 starters kun je stellen dat er zeker 4 in goeie doen
zijn. Kees en Kees, omdat die wel moeten voor de punten en de eerste
plaats. Henk Hamers, rijdt altijd wel sterk en nu toch zeker met Almere
voor de deur. Idem eigenlijk voor Ad Havermans, al heeft die weinig
getraind, maakt niks uit. Hij staat er gewoon. Jan van Tetering staat er
gewoonlijk ook altijd, maar is de laatste tijd de vorm een beetje kwijt.
Frans Leijten is halve prof. Alleen tussen de oren nog niet. Emile
Rasenberg weet ik eigenlijk niet zo, maar vandaag was het zero! Din de
Ridder reed mee voor de fun, maar dat bleek pas na afloop.

De wedstrijd
Tja, met al deze namen was de winnaar voor 50% zeker te voorspellen
en ook hoe de koers een beetje zou lopen. Maar
je weet het nooit
natuurlijk. Het bleef een compact gezelschap en ieder deed zijn best om
mee te werken of om bij te blijven. Enkele uitvallen van Kees Klerk
waren gedoemd te mislukken evenals al die andere speldenprikken (die
bij mij overigens behoorlijk pijn deden). Na enkele ronden stapt dhr.
Leijten af. Emile en Din hebben bijna niet bij de eerste vijf vooraan
gereden en zo gaan we richting finish. Kees Daamen wint het van de
andere Kees en Henk Hamers wordt derde. Ad Havermans 4, en mijn
persoontje met de schrijfprijs 5. Jan van Tetering, Emile en Din sprinten
niet mee en verdelen de plaatsen 6 t/m 8. Het was me een waar genoegen
en kijk uit naar de laatste competitierit.

Trimmerscompetitie 29/8/99 Rit in lijn B-cat.
Hoi, nu ik wederom vrijwillig ben aangewezen om een verslagje te
schrijven van de laatste rit in lijn van dit seizoen, moet ik verschrikkelijk
mijn best doen om er iets van te maken. En wel om de reden dat er mijns
inziens weinig is gebeurd tijdens de laatste rit.
Maar goed, even nadenken en vervolgens intypen. Ten eerste lekker
temperatuurtje, ten tweede: geen wind, ten derde geen Corné (scheelt
een paar km.) dus ideaal gezellig fietsweer.
Dat kon je ook wel merken want niemand mocht of kon wegrijden uit
de groep, om het gezellig te houden waarschijnlijk?
Ongeveer halverwege mocht en kon Ad Blom wel van de groep wegrijden. Klaarblijkelijk wisten de meesten dat Ad een week later de hele
triatlon in Almere wou meedoen. Dus lieten ze de rest van de rit Ad
alleen vooruitfietsen en zij die hem wilden vergezellen, werden onmiddellijk bij hun lurven (wat dat ook wezen mag?) gegrepen. Wel lette de
groep er goed op dat het gat niet groter werd dan zo'n 50 meter; was
het gat groter geworden dan werd het tempo eventjes opgeschroefd tot
de afstand weer ongeveer 50 meter werd.
Zo ging dat tot het laatste rechte stuk naar de finish. Daar werd Ad bij
zijn lurven gevat en begon het positiespel. Dat het niet meevalt met een
vrij grote groep om een goede positie te bemachtigen op zo'n smalle
weg mag duidelijk zijn gezien de vriendelijke verzoeken om gvd uit te
kijken etc. Bij de uitslag kan je zien wie zijn vriendelijk verzoek wel en
niet zag gehonoreerd.
Zo dat valt niet tegen, toch nog een verslagje kunnen maken.
Ook wil ik bij deze gelegenheid gebruik maken om alle personen die
zich dit seizoen gemoeid hebben om ondergetekende en medefietsers bij
het uitvoeren van hun hobby te bedanken, bij deze dus.
Met vriendelijke groeten van,
Dick van der Kolk.

Ger de Peijper
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Uitslag trimmerscompetitie d.d. 29 augustus
Rit in Lijn

Uitslag trimmerscompetitie d.d. 26 september
Tijdrit 12 km

A-categorie
6. Jan v. Tetering
7. Din de Ridder
8. Emile Rasenberg
9. Frans Leijten

1. Cees Daamen
2. Cees Klerk
3. Henk Hamers
4. Ad Havermans
5. Ger de Peijper

A-categorie
6. Ger de Peyper
7. Emile Rasenberg
8. Ad Havermans

1. Cees Klerk
2. Jan v. Tetering
3. Cees Daamen
4. Frank v. Tetering
5. Frans Leyten

B-categorie
1. Wim Vermey
2. John Gommeren
3. Theeuw Lodewikus
4. Din van Meel
5. Dick v.d. Kolk
6. Wally de Ridder
7. Henk Boon
8. Peter Kloosterman
9. Adrie Loose

10. Roger Nooten
11. Henk van Gils
12. Ad Blom
13. Henk Lievens
14. Fer Rompa
15. Nico de Laat
16. Peter Diepstraten
17. Jan Driessen

De schoonheidsspecialist. Je wordt er weer mens van.

B-categorie
7. Henk Boon
8. Henk v. Gils
9. Jan Driessen
10. Peter Diepstraten
11. Nico de Laat
12. Henk Lievens

1. Corné Sprangers
2. Din v. Meel
3. Peter Kloosterman
4. Dick v.d Kolk
5. Fer Rompa
6. Theeuw Lodewikus

A N G E L A OTJENS
H U I D V E R Z O R G I N G

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