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Van de redactie

Van de President
Beter laat dan nooit,
Laat nu de klok maar luiden,
Laat de leeuw niet in zijn hempie staan,
Ziedaar een aantal gezegdes waarmee ik een inleiding tracht te geven om
onze voormalige "hoofdredacteur" Nico uit te luiden. Het is absoluut niet
in mijn stijl standaardbijdrage te leveren aan de Klepper. Bijdrages die
altijd op hetzelfde neerkomen als iemand moet worden bedankt voor zijn
verdiensten. Het is altijd hetzelfde verhaal over de geweldige inzet, zijn
initiatief, zijn veelzijdigheid. Mooie woorden die uit overwegingen van
traditie en fatsoen door een zich meer voelende bestuurder of directeur
worden uitgesproken. De toegesproken persoon is vaak niet eens
persoonlijk bekend bij de spreker. Ik laat mij niet verleiden aan
dergelijke smeerlapperij mee te doen.
Maar wat doe je als iemand als Nico de Laat de pijp aan Maarten geeft
en besluit zijn geesteskind aan anderen toe te vertrouwen. Dat is wel een
andere zaak. Een treurige zaak. Zijn grote verdienste is het solide
fundament dat is gelegd op het bouwsel, dat we de Klepper noemen. Het
huis dat op dat fundament staat is ook door Nico gebouwd. Het zal nu
bewoond worden door andere bewoners, die ik zou willen adviseren het
te bewonen in de geest van hun voorganger.

Na het opruimen van de kerststal en boom en het optrekken van de
nieuwjaarskruitdampen zijn we weer in de loop van januari aan de slag
gegaan om voor onze clubleden een blad vol nuttige informatie over de
dit jaar te houden evenementen in elkaar te knutselen. Verder treft u ook
nog een verslag van de Kerst Run-Bike-Run en nieuws over het door Fer
Rompa nieuw leven ingeblazen trainingsweekeinde.
Aangezien nog niet voor alle activiteiten precies bekend is waar en
wanneer deze worden gehouden is het mijns inziens raadzaam behalve
de "Evenementenkalender" ook de aankondigingen in ons clubblad goed
te blijven raadplegen!!
Tevens vertrouwen wij als redactie er weer op, dat wanneer u wordt
verzocht een stukje te willen schrijven over een verreden wedstrijd-,
toertocht of welk evenement dan ook, u dit zult nakomen en tijdig wilt
bezorgen bij één van onze redactieleden. Ook spontaan ingezonden
stukjes worden door ons met groot genoegen tegemoet gezien.
Eventuele bestuursmededelingen zult u in de loop van het jaar in de
daarvoor bestemde rubriek "Van het bestuur" vermeld zien.

Nico, dank voor je verdiensten en ik twijfel er niet aan dat wij op andere
terreinen nog mogen profiteren van je inzet en bereidwilligheid. Het ga
je goed.

Verder rest ons nog een woord van dank aan het adres van Nico de Laat,
die na 11 jaar helaas het redactieteam heeft verlaten. In de tijd, die ik met
Nico heb mogen werken heb ik hem leren kennen als de organiserende
drijfveer, die de diverse taken over de redactieleden wist te verdelen door
voorafgaand aan de vergaderingen een soort agenda samen te stellen
aangaande de verslagen en aanstaande evenementen. Ook zorgde Nico
voor de gezonde financiële situatie wat de "Klepper" betrof.

Jaques Piederiet
President

Namens de overige redactieleden, in het bijzonder, en de overige leden
wil jou nogmaals bedanken voor al die jaren dat je met grote ambitie en
plezier aan dit blad hebt willen meewerken. BEDANKT!!!

X

Jan Stroop
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Van de Koning

Voor alles: mijn felicitaties aan u, leden, met deze honderdste Klepper!
Verder uit het dagelijkse leven van de vorst waar u deze winter wel op
kunt rekenen:
26-12-1999
Geheel in de kerstsfeer, wordt de Koning en alle andere deelnemers aan
de Run-Bike-Run de toegang geweigerd in de diverse herbergen.
Opmerkelijk was het feit dat deze keer ook het inschrijfbureau de deuren
plotseling gesloten hield. Vreemd.
De etiquette werd in acht genomen; ondergetekende liet de dame
("Soppie" naar eigen zeggen) voor gaan en kreeg zodoende ook door de
hele bemanning de hermelijnen mantel uitgeveegd.
De prijsuitreiking werd verdaagd.

kopij inleveren vóór 1 april

01-01-2000

Uw Koning is vereeuwigd, over bijbestellingen valt te praten.
08-01-2000

Nieuwe Leden
Jan Broeders
Dick Kuijsters

-

Molenschot
Rijen

Opzeggingen
Eric van der Wiel

Breda

De firma Rasenberg parket is verjaard en bestond die dag 30 jaar.
(Ondanks de bemoeienissen van Uw regent)
Sterker nog; hij bestaat nog steeds! Om dat gegeven extra luister bij te
zetten werd er gefeest met eten ("A") drinken, ("B") en DE KONING

("C").

A) Het buffet was zo enorm dat er, met Piet van Zundert binnen, nog
genoeg was voor de overige gasten.
B) In "vol-doende" mate.
C) Het oog wil ook wat.
Verder nog eregast gespeeld bij het cabaret programma "Kingsize" te
Made maar dit was beduidend minder belachelijk dan mijn vrouw d'r
gewauwel bij de gouwel eeuw.

De eerste trainingsritten zijn me dit keer wel bijzonder mee gevallen. Dit
wordt vast en zeker een ontmoedigende seizoenstart voor de
concurrentie.
Ik zie al een beetje uit naar het traditionele defilé op mijn
verjaardag. Sommigen vinden het wat overdreven maar:
Men zal Mij niet horen! Gelieve geen bloemen en of
kruidkoeken achter te laten op de trappen naar het bordes.
Maar nu even serieus: Sport is toe aan romantisering:
Schaatser R. Ritsma klaagt als er iemand een deur open zet. Alle
wegrenners die ik ooit bewonderd heb blijken dope-dalken en nu is ook
mijn geliefde veldrijden door Jan Raas, in naam van weldoener Rabo, de
nek om gedraaid. Vreemd.
Eenieder die in het bezit is van een fiets-met-hangstuur gebied Ik toch
deel te nemen aan de trimmercompetitie. De strijd om de 13e plaats kan
net zo boeiend zijn als elke andere. Dat vind Ik en dat is dus zo.
Ik wens u allen een prettig (trainings-) weekend, een goede
competitiestart, korte kilometers en lange afdalingen. En beterschap als u
ziek wordt. (Eet geen zult!)
Het verzoek van de KNWU-commissie om het Terheijdens
Kampioenschap over 's Konings wegen te schrappen heb Ik na beraad,
kort doch ampel, niet gehonoreerd.
Gegroet,
Mede namens mijn vrouw en de prinsesjes,
Uw aller koninklijke hoogheid

Ronnie

Run - Bike - Run
2e Kerstdag 1999, 9.00 uur.
Het regent jonge honden en pijpenstelen.
Het
water
komt met bakken tegelijk uit de hemel
vallen. Zelfs
de pannekes worden nat. Het is zo erg dat de uitbater van ons clubhuis
zijn deur niet opent (uit angst dat het binnenregent?). De inschrijving van
de fietsloop wordt derhalve enkele huisnummers verderop gehouden.
Nou ja, inschrijving, in totaal "druppelen" er zeven dapperen binnen,
waaronder een (jonge)dame om dit evenement te volbrengen.
Nadat de "loting" is geschied (de snelste achteraan) wordt om 10.00 uur
gestart. Wanneer de laatste deelnemer is vertrokken wordt (en blijft) het
zowaar droog. Enkel de harde wind en de conditie zijn nu nog de
overgebleven concurrenten voor de deelnemers.
Tijdens het onderdeel "bike" vormen de deelnemers twee groepen, maar
kan de "B'-groep niet aansluiten wanneer de "A"selectie hen passeert
zodat de 3 besten eerst aan het laatste onderdeel beginnen. Hier krijgen
twee deelnemers nog een zogenaamde "Stop and Go", omdat zij tijdens
het eerste onderdeel (in het zicht van de jury) niet de juiste afstand
hadden gelopen.
Wanneer de eerste deelnemer binnenloopt blijkt dat inmiddels het
toeschouwersaantal het aantal deelnemers overtreft. Als ook onze
Koning Himself als laatste deze tocht volbrengt blijkt dat ook de
prijsuitreiking niet in ons clubhuis kan plaatsvinden, simpelweg omdat
dit nog steeds gesloten is. De penningmeester heeft al snel een andere
locatie gevonden, maar ook die blijkt niet te voldoen; een toeterfestival
blijkt hier gaande en je mag hier niet praten, althans niet hardop. Dan
wordt het prijzengeld doorgeschoven naar de volgende keer. Hieronder
volgt de volledige uitslag; de winnaar en alle andere deelnemers wil ik
alsnog (hier vanuit mijn luie stoel) feliciteren met de door hen behaalde
plaats. Extra vermeldenswaardig vind ik de prestatie van Sofie (met een
f), die tussen dit herengezelschap prima haar mannetje stond.
Jan v. Tetering

I
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Uitslag Run - Bike - Run

1. Izar v. Gool
2. Jaap v. Helmond
3. Henk Hamers
4. Peter Kloosterman
5. Ruud Deckers
6. Sofie Hamers
7. Ronnie v. Tetering

Zaterdagavondtrainingen 2000

1 km

26 km

6 km

Totaal

3.58
3.40
4.21
4.25
4.42
4.25
4.41

42.03
43.21
43.40
47.47
48.30
50.47
49.31

22.51
23.17
29.02
26.00
28.26
28.04
31.54

1.08.52
1.10.18
1.17.03
1.18.12
1.21.38
1.23.16
1.26.06

Zo aan het begin van een nieuw wielerseizoen is het een goed idee om
onze leden eraan te herinneren, dat ondanks het afschaffen van de
voorrijdwagens er op de zaterdagavond nog steeds een gezamenlijke
training wordt georganiseerd en wel onder auspiciën van de "W.V.
Terheijden".
Het parcours is nog steeds ongewijzigd; namelijk 4 ronden over Den
Hout in een voor allen te volgen tempo gevolgd door 2 rondjes koersen
over het welbekende kleinere rondje bekend van de trimmercompetitie
en het clubkampioenschap. Ook dit jaar wordt er zoals gebruikelijk
vertrokken vanaf 't Barreke rond de klok van half zeven beginnend de
eerste zaterdag na het ingaan van de zomertijd tot ongeveer eind
september. Aangezien er het afgelopen seizoen geen individuele, koppel
of ploegentijdritten zijn verreden, kan dit voor de niet tijdrijders onder
ons geen excuus zijn om deze trainingen te mijden.
Bij een overweldigende belangstelling wordt er in verband met de
veiligheid overwogen eventueel in 2 groepen te starten!!!
Jan Stroop

't Barreke

Een goede prestatie verdient
een bloemetje, nietwaar?

Bloemenboetiek

-Verse snijbloemen
-Bloemstukjes
-Plantenbakjes
-Kamerplanten
-Rouw- en Bruidswerk
-Kunstbloemen en -planten
-GRATIS Ringzegels
-Ook iedere dinsdag op de markt

Hoofd straat 66
4844 CG Terheijden

Tel.: (076) 593 2155
Fax: (076) 593 5345

IN DE WIND
Afgelopen zomer heb ik nogal ver van huis figuurlijk een flinke uitglijder
gemaakt, die nogal wat roet in het eten heeft gegooid. Thuisgekomen van
de schrik en er gelukkig weinig overgehoudend aan hebbend, hebben mijn
schattebout en ik begin december besloten er maar eens op uit te trekken
om de schade in te halen en wel naar een streek waar je letterlijk zou
kunnen uitglijden. De bedoeling was pas terug te komen als het zou gaan
dooien. In ons kikkerlandje vriest en sneeuwt het toch nauwelijks meer,
dus voor dit soort zaken moet je nogal een flink eindje van huis. Tot mijn
grote schrik viel echter begin december tot twee maal toe, dit natuurlijk
vanwege mijn belangrijkheid, "De Klepper" in mijn brievenbus met de
mededeling dat de voormalige papierfietser mij in de wind had gezet. Weg
alle gemaakte plannen en opnieuw aan het denken hoe het een en ander op
te lossen. We hebben uiteindelijk besloten er maar één week er tussen uit
te trekken, terug te komen om dit stukske op papier te zetten, onze centen
te tellen, de was te doen, schoenen te poetsen en te bekijken of we dan
mogelijk opnieuw de benen zouden kunnen gaan nemen. De
zwerversdrang valt toch niet te onderdrukken. Al deze ellende heb ik dus
aan ons aller voormalig secretaris te danken en heb hem dus onmiddellijk
uit mijn testament geschrapt.
Over mezelf heb ik niet al te veel te vertellen, behalve dan dat ik van mijn
vader een nogal ingewikkelde achternaam heb meegekregen. Ik kan daar
verder ook niks aan doen. Toch komt zo'n naam af en toe wel eens goed
van pas, omdat bekeurende agenten die naam niet altijd goed noteren.
Fietsen doe ik ook, maar dan wel op mijn manier. Het liefst ga ik zo ver
en zo lang mogelijk weg, maar gezien het tempo dat ik onderhoud valt het
uiteindelijke resultaat meestal behoorlijk tegen. In het verleden heb ik wel
geprobeerd om zonder te worden geduwd boven op wat bergjes te komen
en tot ieders verbazing is dat af en toe nog gelukt ook.
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Zonder dat ik licht op mijn velooke nodig had ben ik al trappend nogal
eens door de Ardennen gereden, de Galibier aan de makkelijkste kant
opgefïetst en ook bovenop de Vars, Aspin, Aubisque en wat andere
puisten aangeland.
Dat getrap is eigenlijk voortgekomen uit het feit dat het 's zomers bijna
nooit vriest, anders was ik liever gaan schaatsen. Van het echte
wielrennen heb ik geen verstand, net zo min overigens als van een
heleboel andere dingen. Wel moet ik altijd lachen om figuren die een fiets
kopen en die vervolgens op hun nek nemen om er mee door de blubber te
gaan hardlopen. Voor mij is zoiets hetzelfde als een auto aanschaffen om
die zelf te gaan duwen.
Iedereen weet nu precies wie Joost Raeijmaekers (niet) is en deze zet
vervolgens Wim Vermeij in de wind. Wim is nog niet zo lang lid, maar
naar mijn bescheiden oordeel kan hij ons een heleboel tips meegeven om
een triatlon tot een goed einde te brengen. Eigenlijk had ik iemand anders
in mijn hoofd, maar deze was nog niet zo lang geleden al aan de beurt
geweest. Sorry Wim !!!

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 à la carte,
met diverse specialiteiten

Trimmercompetitie 2000
De commissie "Trimmercompetitie" heeft onlangs de volgende data
vastgesteld voor het jaar 2000 voor het doen verrijden van haar
wedstrijden:
26-3
16-4
7-5
28-5
18-6
13-8
3-9
24-9

Rit in Lijn
Sprint 300 meter
Rit in lijn
Tijdrit 18,6 km
Rit in lijn
Afvalkoers
Rit in lijn
Tijdrit 12 km

Zoals jullie zien zijn enkele renners "overgeheveld" naar de A-categorie.
Wij menen dat de betreffende personen op grond van hun kwaliteiten
daar thuis horen. Voor de "oudere" renners in de genoemde categorie
wijzen wij nog op de mogelijkheid een klas lager te gaan rijden op grond
van de reglementen: punt 5.
Alle niet genoemde leden mogen in de B-categorie starten. Wij wensen
iedereen veel fietsplezier.

't Tunneltje
't Kopske

't'

Weststad
'
t Tunneltje
Witteweg / Schimmelseweg

RASENBERG PARKET

Door de "Raad van Wijzen" worden tot de A-categorie gerekend:
Gavin Bates
Ad Blom
Jack Brouwers
Jan Couweleers
Cees Daamen
Ad v. Dongen
Frans v. Dongen
Gerrit van Dongen
Piet v. Dongen
Roel Eland
Mariono v.d. Elshout
Ron v. Geel
John Gommeren
Berco v. Gool
Izar v. Gool
Cor Haanskorf
Louis de Haas

Henk Hamers
Ad Havermans
Gerrie v. Helmond
Jaap v. Helmond
Martin Huyben
Cees Jacobs
Gerard de Jong
Piet de Jong
Joop v. Kempen
Cees Klerk
Pieter-Jan Luttikhuis
Bram Martens
Theo v. Mook
Mario v. Nispen
Piet v. Oosterhout
(v. Goorstraat)
Ger de Peyper
Bob Rasenberg

CD

Emile Rasenberg
Hans Rasenberg
Din de Ridder
Huub Roeven
Corné Rombouts
Corné Sprangers
Frank v. Tetering
Geert v. Tetering
Jan v. Tetering
Leon v. Tetering
Ronnie v. Tetering
Ronald v.d. Wal
Andre Zijlmans
Piet v. Zundert
Rein v. Zundert
Rocky v. Zundert
Stef v. Zundert
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