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Van de redactie
Het laatste nummer van deze 16e jaargang ligt thans voor u.
Eerder verschenen er vanaf januari 1983 (het eerste nummer) 62 Kleppers met een groene kaft en 37 met een rose kaft.
Totale hoogte van al deze 99 Kleppers bij elkaar circa 33 cm.
Aantal redactieleden in al die 16 jaren bedroeg 15 man/vrouw.
Het gemiddeld aantal adverteerders per jaargang is circa 15, waarvan 8
adverteerders (Rabobank, Rasenberg Auto's, Rasenberg Parket, BonBini-Bar/De Plak/'t Barreke, Kwekerij de Wiel, Handelskwekerij Ad
Snoeren, J. Hoogveldt b.v. en Imceco Cees Klerk) er al vanaf het eerste
uur bij zijn en ons al vanaf de oprichting van het clubblad steunen. Maar
ook de overigen zoals Garage van Riel, Rockx Assurantiën, Café du
Commerce, Café 't Markkantje, Jongejans Bloemen en Cees en Angela
Otjens steunen ons al een geruim aantal jaren. Namens de gehele vereniging onze bijzondere dank aan al deze mensen die het ons mede mogelijk maakten deze Kleppers uit te brengen.
Daarnaast is een woord van dank op zijn plaats voor Peter Diepstraten,
Kees Jacobs, Jan Driessen, John de Ridder en Ger van Lit die de redactie wederom goed geholpen hebben bij de bezorging van ons clubblad.
Dat het over het algemeen weer goed gelukt is om steeds weer met een
redelijk gevulde Klepper met informatie over onze evenementen te komen, is, behalve aan de redactieleden, te danken aan de Koning, het bestuur en aan al diegenen die spontaan ongevraagd dan wel op verzoek
hun stukje inleverden. Dank hiervoor en wij hopen dat we volgend jaar
weer op jullie kunnen rekenen.
Deze Klepper bevat uiteraard naast de veldtoertocht weinig sportieve
activiteiten nu de winter echt is begonnen. Wel zijn we blij met het eerste interview dat Jan geheel zelfstandig heeft uitgewerkt. Ook de uitslagen zijn binnengekomen, maar helaas is er dit jaar slechts één renner,
Theo van Mook, die zich hiervoor niet hoeft te schamen en ze gerust
aan ons kan mededelen. Naast diverse artikeltjes van informatieve aard
heeft Leny een nieuwe rubriek "Gelezen" opgestart die ik zelf nog niet
heb gelezen maar naar het schijnt een leuke afwisseling van al veel langer bestaande stukjes kan zijn. Wij hopen dat u ook met dit decembernummer genoeg leesplezier kunt vinden.
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Tot zover alles over deze 99e editie. Ik had het voorrecht er hiervan 65
mee te mogen maken als redactielid. Het feit dat ik nu stop heeft helemaal niets met dit getal 65 te maken, want met pensioen kan en ben ik
nog lang niet. Na 11 jaar wil ik wel eens wat anders er bij gaan doen en
ik merkte ook dat de inspiratie en bezieling steeds minder werden en dan
is het beter om er een keer een punt achter te zetten. Hoe moeilijk dat
ook kan zijn, want je stapt uit een vertrouwde omgeving en een leuke
ploeg mensen waar ik de afgelopen jaren veel plezier mee heb gehad.
De 100e Klepper die in februari zal verschijnen wordt gemaakt door de
reeds zeer lang bij de Klepper aanwezigen Elly en Frank en de dit jaar
bijgekomen nieuwe redactieleden Jan, Leny en Geert. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit team van 5 er volgend jaar weer volop tegenaan gaat.
Het was leuk om samen met jullie en voor deze tijd ook met anderen
elke maand bij elkaar te komen en aan de Klepper te werken.
Namens deze gehele redactie wensen wij alle leden, sponsors en verdere
lezers een goed en gelukkig 2000.
NdL.

Een goede
prestatie verdient
een bloemetje,
nietwaar?
Bloemenboetiek

- Verse snijbloemen
- Bloemstukjes
- Plantenbakjes
- Kamerplanten
- Rouw- en Bruidswerk
- Kunst bloemen en planten
- GRATIS Ringzegels
- Lid Teleflora
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Hoofdstraat 66
4844 CG Terheijden
Nederland
Telefoon:
076-5932155
Telefax:
076-5932155

Contributie
Zoals wellicht bekend loopt ons verenigingsjaar van 1 oktober t/m
30 september en is op de onlangs gehouden ledenvergadering
besloten de contributie wederom ongewijzigd te laten.
Dus wat let u om nog net voor aanvang van de volgende eeuw nu
tijdig uw contributie te betalen.
Hier volgen voor het gemak nog even de gegevens :

Wij hopen in het nieuwe millennium volop kopij van
jullie te ontvangen, daarom graag
VÓÓR 1 FEBRUARI 2000!! INLEVEREN

Bedrag
Omschrijving
Overschrijven naar rekeningnummer
bij de Rabobank Made en Omstreken
(Gironummer van Rabobank : 1134489)
Ten name van:

: Fl. 3 5 , : contributie 1999/2000
: 15.06.80.643
W.V.Terheijden

Namens de penningmeester, bedankt.

RASENBERG PARKET
Uitslag loterij WVT
0781
0203
1170
1246
2749
2879
0942
0407
0651
1248
2753

tv-video combinatie
2744
wok
0799
elektrisch mixer
2825
stallantaarn
0290
0351
elektrische onderdeken
1558
kaars met onderbord
6 delige messenset
2029
elektische toaster
1419
vuurkorf met levensmiddelenpakket
elektrische tafelgrill
1822
elektrische haardroger

elektrische haardroger
geschenkendoos Martini
elektrische tandenborstel
citruspers
elektrische lamp
koelbox
elektrische broodrooster
kerstverlichting
elektrische waterkoker

De gewonnen prijzen zijn inmiddels bij de winnaars thuisbezorgd.

LAGEWEG 23

-

TERHEIJDEN

-

TELEFOON 076-5931758

Kerst - Run - Bike - Run

Opzeggingen

Op 2e Kerstdag vindt weer de traditionele fïetsloop plaats om de
overtollige gewichtstoename van de dag ervoor weer enigszins terug te
dringen. Het evenement bestaat uit 1 km lopen, ± 26 km fietsen en
nogmaals 6 km lopen, waarbij op beide onderdelen stayeren is
toegestaan. Op het moment van dit schrijven zijn al verschillende leden
op loopschoenen gesignaleerd, en gezien de aanmelding dit jaar van
diverse triatleten in onze club worden er nogal wat deelnemers verwacht.

Jan Schoones - Zevenbergen

Industriele
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

Het lopen vindt plaats rond "de Schans"; het fietsparkoers omvat de
wegen Laakdijk, linksaf Schuivenoordseweg, rechtsaf Bredeweg,
rechtsaf Moerdijkseweg en Molenstraat.
Deelnemers (denk om de valhelm!) dienen zich voor kwart voor tien in
te schrijven in "`t Barreke", alwaar ook na afloop de "prijsuitreiking" zal
plaatsvinden. Het prijzengeld is inmiddels weer verdubbeld in
vergelijking met vorig jaar; meedoen dus!
Tot 2e Kerstdag, 10.00 uur.
Jan v. Tetering

De schoonheidsspecialist. Je wordt er weer mens van.

Postbus 66
4844-ZH Terheijden, Tel.: 076-5933152-5933153
Telefax 076-5933855
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ANGELA OTJENS
H U I D V E R Z O R G I N G

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

De Puddingbuksen Race

Kleding
Wederom worden alle leden in de gelegenheid gesteld om wielerkleding
in de kleuren van "Terheijden" en met opdruk "Wielervereniging
Terheijden" aan te schaffen tegen een aantrekkelijke prijs. Indien u van
onderstaande kleding iets wenst te bestellen dient u dit kenbaar te maken
bij Jan van Tetering, Molenstraat 46a, Terheijden, tel. 076-5932675.
Per artikel kan slechts één exemplaar worden besteld. Denk bij uw
bestelling aan de maat en het verschuldigde bedrag (alleen
vooruitbetaling!). Wij zorgen er dan voor dat u in het begin van het
wielerseizoen in het bezit bent van de officiële clubkleding. Dit aanbod
geldt t/m 10 januari aanstaande, dus
bestel vandaag nog!
Bijbetaling:
•
•
•
•
•
•

Thermojack
Shirt korte mouw
Shirt lange mouw
Korte racebroek met bretellen
Lange broek (zomer)
met bretellen
Lange broek (winter)
met bretellen

fl. 92,50
fl. 52,50
fl. 57,50
fl. 57.50
fl. 62,50
fl. 77,50

Met al die TVB'ers in de club wordt het 2e Kerstdag afschuwelijk druk
bij de loop - fiets - loop wedstrijd. Vandaar dat we deze keer maar om
10.00 uur beginnen. Ook het advies om niet ongetraind mee te doen
willen wij u niet onthouden, daar de traumahelikopter niet uitvliegt op
feestdagen.
De start is ± 15 cm verlegd en wel in westelijke richting, de finishlijn
daarentegen ligt 2.03 meter verder, dus is de wedstrijd over z'n geheel
stukken zwaarder. Ook wordt het uithoudingsvermogen van de jury
beproefd deze keer, want de gemiddelde leeftijd van de deelnemers ligt
hoger dan die van vorig jaar. Het gerucht gaat dat alle 3 onze ereleden
van de partij zullen zijn, evenals de motorrijder van de kermiskoers.
Deze is nu bij het bestuur bekend en krijgt weer een contract aangeboden
voor deze dag.
Het verzoek van ex-koning Leon, om het gehele parkoers te voorzien van
honden is niet gehonoreerd. Absolute kansloze deelnemers voor de
overwinning dit jaar zijn; Kees Akkermans, Koos Vught, Sjel Welten,
Stef v. Zundert en Ad Snoeren.
9.30 uur 't Barreke.
Frank v. Tetering

Raadhuisstr
Fax.

- 4844AE Terheyden - Tel. 0 7 6 - 5 9 3 1 2 5 5
076
-5934189
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Gaan we weer naar

?

Op de ALV is gevraagd het trainingsweekend in Limburg weer te
organiseren. Ook werd opgemerkt te zoeken naar een datum wat
later in het jaar.
Ik heb toegezegd mijn schouders daaronder te zetten.
Datums die in aanmerking komen zijn:
18/19 maart 25/26 maart
1/2 april
8/9 april
We kunnen naar Limburg naar het gebruikelijke pension gaan, maar
ook is gesuggereerd om eens te denken aan de Veluwe, de Ardennen
of de Vlaamse Ardennen.
We kunnen ook praten over een nachtje meer, dus vrijdagavond weg.
Al met al zijn er ideeën genoeg.
Om verder te kunnen wil ik weten wie er in principe graag meegaat
op een trainingsweekend. Met die groep wil ik dan een keer praten
over de datum, de bestemming, vervoer, afstanden, niveaus en een
nadere invulling.
Invulling ? Wat een woord. Heeft te maken met invullen.
Dus vul deze strook in

(of

of

E-mail):

, heb zin om mee te gaan op een

Ik,
trainingsweekend.
Strook ?
Opbellen?
E-mail ?
Extra:

bel op

Dan naar Buntlaar 29
Dan 5931164
Dan frompa@westbrabant.net
Je kunt het me ook gewoon zeggen als je me ziet.

Reacties voor 5 januari 2000.
Bij minder dan 10 reacties gebeurt er verder niets.

Van de koning niets dan goeds!
Uw koning is begonnen met het rechtzetten van een aantal zaken.
Allereerst was er grote verwarring over de naam die IK aangenomen zou
hebben. De reden daarvoor was de ondertekening van mijn schrijven
zoals gepubliceerd werd in de vorige Klepper. Er stond iets van "Povvie"
of zoiets. Welnu dit was een misverstand.
Bij het omzetten van mijn verheven gedachten, via diskette, naar het
papier van het staatsblad is er een computergestuurde vergissing
gemaakt.
Tegen de verantwoordelijken (Microsoft) is inmiddels een proces
aangespannen en uiteraard gewonnen. Zijn ze nou helemaal
belatafeld....?! En zo ja... door wie dan?
Verder heb ik ondertussen ook mijn mannetje in het bestuur geplaatst.
Men moet de invloed van dat orgaan op mijn regeringsbeleid niet al te
hoog inschatten maar het is toch leuk om direct van hun capriolen op de
hoogte gesteld te worden. En wie weet kan ik Frans zo af en toe eens een
stemadvies leveren.
Dan was er nog dat akkefietje op 27 november met de Rabo-ploeg. Daar
dacht men Michael Boogerd wel door mij te kunnen laten huldigen. Toen
het hele spul op de oprijlaan voor het bordes stond opgesteld heb ik ze
maar naar de binnenplaats gestuurd. Boogerd wist van de zenuwen niet
wat hij tegen MIJ moest zeggen en Baas Raas kwam om een
handtekening vragen.... Tevergeefs. (Ik vond het wel gewaagd van Jan
om zijn renners zo overduidelijk als "patronaat-renners" te bestempelen.)
Hoewel ik hun toch zeer duidelijk anders heb aangeraden is de Belgische
prins Filip met zijn nieuwe mokkel Mathilde op 3 december gehuwd. Het
was een aardig feestje bij Quick en Flupke. Tevoren hadden ze zich
veelvuldig tussen het gepeupel laten zien. De die van d'Udekem d'Acoz
deed veel moeite om met 'r Flip geliefd te worden bij het volk.
Zelf ben IK meer voor wat afstand tussen de diverse rangen en standen.
Afstand, die ruimte laat voor eerbied, respect en af en toe wat
aanbidding.

Fer Rompa
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Dat was ook de reden voor mijn, door sommigen onbegrepen,
afwezigheid bij de jaarlijkse feestavond. (Die overigens weer gewoon
"Teeravond" heet.)
Voor hen die wat ongerust om MIJ waren; IK heb me die avond toch
buitengewoon vermaakt met een kerkvorst die juist die dag was
gearriveerd.
De prijzen van de bingo zijn dit jaar eindelijk weer terechtgekomen bij
hen die er de meeste behoefte aan hebben. Dit berust gedeeltelijk ook op
toeval.
Verder rest mij nog dank te zeggen aan de
onderdanen die,
semi-belangeloos,
mijn
limousine hebben gewassen en de paleistuin
winterklaar hebben gemaakt. Ik ben toch zo
benieuwd wie de eerste sneeuw van mijn stoep
zal vegen
Gegroet,
Mede namens mijn vrouw en de prinsesjes,
Uw aller koninklijke hoogheid

Ronnie

zondag 22 augustus 1999

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

E-mail: barreke@worldonline.nl

IN DE WIND
"Nu zet ik Ger van Duuren in de wind, deze kan dat goed". Wat zou
Piet(je) van Oosterhout daar mee bedoelen. Bedoelde bij dat ik een goed
stukje voor deze rubriek zou kunnen schrijven, of dat hij eigener ervaring
achter die 'breeje' rug van mij kan weg kruipen (tijdens het fietsen wel te
verstaan). Het laatste, denk ik, en ik meen dat er nog wel enkelen daar zo
over denken.
Toen ik deze inleiding op schreef, dacht ik ook automatisch terug aan
twintig jaar geleden, toen ik lid werd van de wielerclub. Met een kleine
onderbreking van enkele jaren, midden jaren tachtig vanwege mijn
studie, ben ik alweer een hele poos lid van onze club. Ik ben lid
geworden, omdat in de aanvangsperiode mijn rug nog breder was
(waarschijnlijk door mijn zwem- en waterpolo-achtergrond), en ik vond
dat het wat minder moest worden. Door te gaan fietsen heeft mijn
postuur, als ik het zelf mag zeggen, een beter aanzien gekregen. Volgens
ons Loes ook trouwens. Mijn conditie, die toen in die tijd wat te wensen
overliet, verbeterde aanzienlijk. Dus, fietsen is zo slecht nog niet.
Eigenlijk dank ik dat ook aan mijn toenmalige achterbuurman Jan van
Tetering. Die zag ik trouw, ik wil niet overdrijven maar dat gevoel heb ik
nu wel, elke dag op zijn stalen ros kruipen, en ik heb de indruk dat zijn
ritme sinds die tijd niet veel veranderd is. Zodoende werd ik lid van onze
club.
Door die stap te nemen ben ik enthousiast geraakt voor de wielersport in
het algemeen. Niet dat ik zo fanatiek werd, dat ik elke zondag ging
koersen. Ik probeerde zo veel mogelijk te trainen en op de toen al
bekende zaterdagvonden, waar zo'n vijf en twintig a dertig leden
aanwezig waren, te 'vlammen'. In die tussentijd is er veel gebeurd. Te
veel om alles de revue te laten passeren, behoudens het feit dat zowel
Din de Ridder als Wieske Kuylen mij nog 'gestrikt' hebben om
respectievelijk het secretariaatschap op mij te nemen en om zitting te
nemen in de hoog aanziende staande jury van de trimcompetitie te
completeren. (Tussenhaakjes: nu kan je beter door Wieske gestrikt
worden, hoor!)

Ik moet eerlijk bekennen, dat er inmiddels qua fietsen wat minder
fanatiek bij mij aan toe gaat. Desalniettemin probeer ik als het enigszins
kan toch op die fiets 'te kruipen', om die bekende rug op peil te houden, 's
Zomers doe ik dat samen met mijn vrouw Loes. Zelfs in het buitenland.
Waar we heerlijk in het Franse land, met name in de Cevennen, onze
kilometers 'wegvreten'. Ik hoop dat ik dat nog lang mag blijven doen,
maar ook met de wielervereniging nog veel uurtjes plezier op de fiets
mag beleven.
Ais je op kop rijdt, dan vang je veel wind op voor diegene die achter je
'ligt'. Nu moet ik omkijken wie achter mij zit om 'In de w i n d . . . ' , want
kop trekken hou je geen eeuwigheid vol. Tot mijn grote verbazing zie ik
Joost Raeymaekers, de opvolger van het secretariaatschap,
voorbijkomen. Ik laat mij nu afzakken, om zelf is 'unne breeje' rug op te
zoeken. Dat laatste gaat mij tegenwoordig beter af.
Ger van Duuren

Handelskwekerij

Ad Snoeren

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

V O O R
T U I N L I E F H E B B E R S

-

Mountainbike tourtocht

21 november 1999

Iedere week zie ik weer uit naar het weekend omdat dan onder andere de
mountainbike weer bestegen kan worden. Reeds voor het derde jaar
probeer ik de rest van de W.V.T. bij te houden, hetgeen me nog niet echt
goed afgaat. Na twee lichte hersenschuddingen en een paar gekneusde
ribben blijf ik het toch maar proberen. Voor deze tourtocht heb ik daarom
maar eens extra gerust om goed voorbereid aan de start te komen.
Met Ad Blom had ik afgesproken om samen naar
Het Kopske te rijden. Stevig pratend werd er
niet op de weg gelet en het noodlot sloeg ook
direct toe. Een kapot bierflesje was de schuld van
een lekke band. Jammer dacht ik. Door de
vele cynische opmerkingen van de
wielervereniging collega's tijdens de
afgelopen ritten. Zoals die Triathlonners
hebben ook nooit goed materiaal. Dacht ik me
van goed materiaal te hebben voorzien. Niets
bleek minder waar. Nadat ik het wiel verwijderd had uit
het frame en de binnenband uit de buiten band werd het me al
snel duidelijk dat de reserveband niet pastte, een te dik ventiel. Ad Blom
nam mijn wiel alvast mee naar de start in de hoop dat iemand wel een
passende binnenband had. Ik er te voet met de rest van de mountainbike
erachteraan. Als triathleet vind ik dat niet zo erg het was maar 1,5 km.
Uiteindelijk is alles goed gekomen door de collegialiteit van W.V.T.
(Bram Martens in het bijzonder waarvoor dank.) Het was Bram die mij
een band ter beschikking stelde zodat ik toch mee kon rijden.
Na het inschrijven, zoals alle jaren perfect geregeld, werd er een ploeg
gevormd om samen te rijden. Om 9.35 uur werd het startsein gegeven.
Gerard (spreek uit Zjeeraar) den Brouwer (overgenomen uit het TVB
clubblad) gevolgd door Ron van Geel namen de leiding en de toon was
gezet en wel gelijk al op de eerste km op de zeer zanderige kanaaldijk.
Zoals gewoonlijk leek het meer op een wedstrijd dan op een tourtocht.
Vandaag was mijn overmoed groot.
Mooi weer, veel rust, zondagmorgen en al koffie gehad hebbende sloeg
ik die wijze raad, die me door de gebroeders De Ridder bijna gelijk in de
wind.

Wel hadden ze me gezegd bij de eerste 5 te rijden dan zou ik niet zoveel
last van de gaten die vielen hebben. Maar achter die eerder genoemde
twee aan te rijden bleek toch te veel van het goede.
Want na de eerste 1,5 km ontstond al een opsplitsing de eerste groep
bestond uit 5 a 6 man en de rest volgde op korte afstand. Gerard
(Zjeeraar) den Brouwer trapte er lustig op los met snelheden variërend
tussen de 22 en 30 km per uur en andere links en rechts passerend.
Ondanks de hoge snelheid kon hij de uitgezette pijltjes (waarvoor
bewondering) uitstekend volgen.
Door de Teteringse bossen werd er een weg gebaand richting de pauze
plaats. Wel is gebleken dat beide heren niemand voor zich dulden of dat
nu een bekende is of niet.
We passeerden nog wat zeer jeugdige bikers onder zeer ervaren
begeleiding van leden van de W.V.T. Na nogal wat los zand en
heuveltjes verloren we her en der iemand uit de groep maar we kwamen
op het 20 km punt aan. Jawel daar was weer thee en chocolademelk met
extra suiker en voor de kleintjes taai taai. Van lieverlee kwam toch weer
de hele groep aan. Na wat gekeuvel en gehijg kreeg Gerard (Zjeeraar)
den Brouwer het koud en spoorde ons aan om weer verder te gaan. Hij
daagde mij uit en geloofde vast dat ik hem wel bij zou kunnen houden.
Na een flinke twijfel toch maar met hem meegegaan om te kijken hoever
ik mee kon. Nog nooit eerder had ik zo hard gereden. We vertrokken met
drieën. Al snel dacht ik waar ben aan begonnen. Op de pauzeplek
dachten anderen dat ook van mij en zeiden tegen elkaar die halen we zo
weer in.

Ze hadden me zoals gezegd verwacht want de begroeting was hartelijk en
ik moest maar gelijk voorop rijden. Ik had in ieder geval een
overmoedige poging gewaagd en het blijkt dat ik nog lang zal moeten
doortrainen. Na een gedeelte cadettenkamp weer richting Teteringse
bossen en Vrachelse heide. Op de Oosterhoutseweg stond nog steeds
Leny te vlaggen.
De weg vervolgend door het bos en langs de afgraving van Caron.
Ad Blom werd nog eens fijntjes gewezen op een bochtje waar vorige
tocht iets gebeurd schijnt te zijn. Aangekomen bij een open zeer nat veld
testte Henk Hamers zich even door volgas door te trekken. Even voor
het gevoel.", zij hij later. Dit bleek ook de plaats waar Zjeeraar den
Brouwer naar zijn zeggen. " Iets of wat zijn benen had gevoeld." Snel
daarna was alle leed weer geleden en konden we aan aan tafel gaan voor
een heerlijke kop tomatensoep met stokbrood. Toch waren we zoveel
vocht verloren dat we het moesten aanvullen met minimaal twee
trappisten de man. Hierna keken we terug op een mooie, goed uitgezette
en verzorgde tocht. Organisatoren een "Chappeau" voor jullie.
Hopelijk volgend jaar weer.
B4 van Breda

Uw adres voor bruiloften en partijen
Op naar de Oosterhoutse weg alwaar onder andere de welbekende
vlagzwaaister Leny R. ons veilig over deze gevaarlijke baan loodste. Wij
weer in hoge snelheid richting Dorst (en dat had ik) en zijn bossen. Al
snel zaten we op het bekende rondje. Ron van Geel die op mijn verzoek
achter me reed passeerde mij. Hij wilde geen gaatje tussen hem en
Zjeeraar. Want eens eraf er wordt niet gewacht. Nu bleek ook dat in
vergelijking met beide andere ik tekortschiet in durf, techniek, snelheid
en op het einde van het rondje was ik dan ook ruimschoots gezien.
Gelukkig stond daar J. de Ridder de pijltjes te bewaken en daar kon ik op
adem komen en na verloop van tijd kon ik weer bij de rest aansluiten.
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Diverse salades, koude
en warme buffetten
Diverse hapjes en drankjes
Vergaderruimte aanwezig
Brasserie Cafetaria 't Markkantje
Markstraat 16, Terheijden
Voor reservering: (076) -5931390

Brasserie à la carte,
met diverse specialiteiten

De jeugd heeft de toekomst!
Zondag 21 november jl. was het schitterend weer. De veldtoertocht kon
het niet beter treffen. Ondanks de verplaatsing van 19 december naar
bovengenoemde datum is de commissie tevreden over het
verloop van het evenement. Er hebben zich geen
noemenswaardige problemen voorgedaan (behalve dan
misschien de soep van fel. 4,-- per plastic bakje!!)
Een nieuwigheid, een hersenspinsel van onze bosmens Gied
van Dorst, was de tocht van 15 kilometer voor de jeugd. We hadden,
eerlijk is eerlijk, op meer deelnemertjes gerekend. Met vijf kinderen en
twee begeleiders gingen we het bos in. Eén van de vijf, Laura van Dorst,
kon het i.v.m. haar geringe wielomtrek al snel niet meer bijbenen. Maar
niet getreurd. Bram Martens, de andere jeugdleider, heeft met de anderen
in een wat hoger tempo de afstand afgelegd. En ik ben samen met Laura,
op het gemak, door de schitterende bossen gereden. Gezellig, lekker
kletsen over Sinterklaas, de rommelpieten op school en de verhoudingen
binnen het gezin Van Dorst. Ja, ja beste Gied, ik weet nu precies wie er
bij jullie thuis de broek aan heeft!! En da bende gij in ieder geval nie!!
Bij de bus hebben we even gerust. Moeder Van Dorst wachtte vol trots
op haar oogappel. Gied vond dat Laura de rest van de afstand ook nog
maar moest afleggen, dwars door het bos en de blubber, niet te flauw.
Maar dat viel niet in goede aarde bij zijn vrouw. Die vroeg mij om enige
voorzichtigheid in acht te nemen. Aldus geschiedde. Laura vertelde dat
ze toch wel een beetje moe was. We zijn gezellig kletsend over het
heerlijke asfalt naar 't Kopske gefietst. Onderweg zijn we nog even
gestopt bij Mirjam en Tonny. (Laatstgenoemde maakte zich overigens
zorgen over haar lieve man Frans, die de post bij "Gaywood" toebedeeld
had gekregen). Bij 't Kopske aangekomen, bleek dat de rest van de jeugd
ook was gearriveerd. Laura kreeg een warme chocomel, dikverdiend.
Een compliment aan die grote kleine meid!!! Enne
volgend jaar gaan
we weer met de jeugd het bos in, al zijn er maar twee deelnemers.
Kees Jacobs

INTERVIEW MET...
Ik tref Kees Akkermans deze avond in een zeer typerende en bij hem
passende outfit, te weten; een trainingspak van de "Pedaalridders", daar
in zijn vrije tijd alles omdraait en het verenigingsleven van deze Madese
club en alles wat daarmee van doen heeft.
Red: Ik ken je wel zo een beetje van het fietsen, maar wat doe jij zoal
voor werk?
Kees: Ik werk reeds dertig jaar als projectleider alias uitvoerder bij een
bedrijf in schildersonderhoud. Dit houdt in, dat ik bij een groot project
leiding geef aan een groep schilders en het werk dien te plannen. Een
mooi voorbeeld is het werk bij instellingen, gezondheidszorg en
gehandicaptenhuisvesting zo indelen, dat de bewoners of gebruikers
hiervan geen hinder van ons werk hoeven te ondervinden, zodat ook zij
gewoon hun dagelijkse bezigheden zoveel mogelijk kunnen blijven
uitoefenen.
Red: Is wielrennen je eerste en enige sport die je beoefent?
Kees: Mijn eerste sport was voetballen bij de "Madese Boys". Bij deze
gerenommeerde club heb ik het bij de senioren voornamelijk beoefend in
het tweede elftal. Wij speelden in die tijd in de reserve eerste klasse van
de KNVB onder meer tegen het tweede van RKC en PSV-3. Zelfs in de
vijf jaar dat ik in Geertruidenberg woonde bleef ik gewoon deze club
trouw. Om maar in goede conditie te blijven schuwde ik het niet om te
voet de afstand van huis tot het trainingsveld en terug af te leggen in het
gezelschap van mijn hond. Zelfs deze training
legde
mij
geen windeieren, daar ik tijdens de cross van
Made Boys
een keer derde ben geëindigd, zelfs nadat ik
een tijd had
moeten wachten op mijn trouwe
viervoeter,
die even in een weiland zijn natuurlijke
behoefte had
moeten inlossen! Het leven bij de
voetbalclub
duurde tot ongeveer mijn dertigste jaar.
Daarna ben
ik eerst een tijdje gaan fietsen bij Bertus Roovers. Niet lang daarna ben
ik overgestapt naar de "Pedaalridders".

