GARAGE VAN RIEL
Het adres voor onderhouden reparatie van
allle merken personen- en bedrijfswagens.

APK keuring,
Schade reparaties
Schade taxaties.
Ook kunt u bij ons
24 uur P/dag Tanken
met onze eigen
credit card,
travel card en
Multitank card.

Hoofdstraat 72
4844 CG Terheijden
TEL: 076 - 5931215
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Nu al kun je allerlei informatie over onze wielervereniging ook op
INTERNET opzoeken. Dick v.d. Kolk heeft deze site opgezet en gaat
hem beheren. Er zijn verschillende pagina's en als je in een commissie
zit die ook graag een aparte pagina wenst, neem je gewoon contact op
met Dick,

't Barreke

Het adres van de pagina is. www.casema.net/~vdkolk/index.html
www.hujp.nl

Het e-mailadres van Dick v.d. Kolk is: vdkolk@casema.net
Dus nu op naar de computer en opzoeken die pagina. Je kunt hem
vervolgens het best toevoegen aan je favorieten.
Fer Rompa

VBZ

De toercompetitie op Internet! ! !

.TUINAANLEG

Onze vereniging gaat met de tijd mee. Sinds kort is op onze eigen
homepage (ontworpen door Dick v.d. Kolk!!) de tussenstand van de
toercompetitie te vinden. Wil je controleren of je erbij staat?? Surf (of
beter: fiets) dan naar www.casema.net/~vdkolk en klik op het
toercompetitie-icoon. Voilà, ziedaar het overzicht. Mocht je een fout
ontdekken, laat dat even aan ondergetekende weten. Elders in ons blad
vind je mijn telefoonnummer en e-mail adres.

.TUINVERZ0RGING

Kees Jacobs

Kwekerij "DE WIEL"
TERHEIJDEN
TEL. 076 - 5931648

ALLES VOOR UW TUIN

KNWU kalender
23 april
24 april
29 april

5 mei
6 mei
7 mei
13 mei
14 mei
17 mei
20 mei
21 mei
23 mei

BWF kalender

Made
Werkendam
Breda Oranjeronde
Oosterhout Warande
Koewacht Wim Hendriks
Trofee
Yerseke
Yerseke
Kwadendamme
Hoek WTB
Goes ZLM-tour
Ijzendijke
Huijbergen
Nieuwdorp DK tijdtrijden
Wissenkerke
Bavel
Roosendaal
Nieuwdorp
Ossendrecht

(prof, E/N, A, Jun)
(E/N, A+, Jun)
(E/N, A, Jun, Nw)
(Jgd)
(kla, E/N)
(Jun, NW, Jgd)
(E/N, DB)
(E/N, Jun, Nw, DB)
(B+)
(kla, E/N)
(E/N)
(Jgd)
(alle cat.)
(A+, B+ TMZ)
(E/N, A, Nw, Vr)
(A+, Jun)
(Nw?, Jgd)
(afw voor
O1.Tour,Vr.derny)

26/27/28 mei Axel Driedaagse WB (Jun)
27 mei
Kapelle TMZ
(B, Vet)
28 mei
Stampersgat
(E/N, A, Nw, Jd)
Sluiskil
(UT)
1 juni
2/3/4/juni
3 juni
4 juni
5 juni
10/11 juni?
10 juni

Wemeldinge
Ster van Zeeland
Oost-Souburg
Kapelle
Etten - Leur
Hulst
OZ-wielerweekend Z-V
Sprang Capelle
Borsele
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(Jun, Nw, DB)
(kla, Vr)
(B+, Vet)
(E/N, Jgd 5,6,7)
(E/N, A Nw, DB)
(E/N, B+, WTB)
(kla, E/N)
(E/N, A+, Vr)
(kla TMZ, A B+, Jgd)

23 april
24 april
30 april

Breda (Spinveld)
Breda (Krochten)
Langeweg

7 mei
14 mei
21 mei
27/28 mei

Ronde van Brabant te Liessel (klassieker)
Breda (Burcht)
Breda (Doornbos)
Omloop v.d. Peel te Someren (2-daagse klassieker)

1 juni
4 juni
11 juni
12 juni
18 juni
25 juni

BWF kamp. ind. Tijdrijden te Effen (de Bulten)
Breda (Blauwe Kei)
Rijen (de Haansberg)
Sprundel
Etten - Leur
Molenschot

Nieuwe leden
Marcel Eigner

-
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Breda

Midzomerwedstrijden op SNS - parcours

Kampioenschap Groot Drimmelen

De 3 data van het midzomeromnium zijn:

Aangezien er op de traditionele "Koninginnedag" op 30 april de laatste
jaren een officieel kampioenschap van de gemeente "Groot Drimmelen"
(voorheen Made) werd verreden, heeft een "Nationaal Oranjecomité" dit
jaar roet in het eten gegooid, door te menen dat er op zaterdag 29 april
een gunstigere datum gevonden zou zijn om een nog groter aantal
renners aan de start te laten verschijnen, zodat een dag later de
"zondagsrust" beter tot zijn recht zou komen!

woensdag 7 juni
woensdag, 14 juni
donderdag 6 juli
Alle dagen om 19.00 uur.
De volgorde is steeds: B- categorie / dames, daarna de A- categorie.
De dames worden eventueel apart geklasseerd.
We houden elke avond 3 wedstrijden:
Rit in lijn met bergprijs
Op het hele parcours, afstand 20 km.
Nr. 1 1 punt, Nr. 2 2 punten, Nr. 3 3 punten inz.
Puntenkoers
De buitenste ronde 30 x = 18 km.
Ronde 5, 10,20,25 : 3 2 en 1 punt.
Ronde 15 en 30
: 6 4 en 2 punten.
De winnaar krijgt 1 punt, nr. 2 2 punten enz.
Zij die geen punten in de wedstrijd verdient hebben worden geklasseerd
na de renners die wel punten hebben.
Afvalkoers
Buitenste ronde, het aantal ronden wordt bepaald door het aantal
deelnemers. Ook het aantal afvallers per ronde is daarvan afhankelijk.
Telling: de eerste afvaller krijgt zoveel punten als deelnemers enz.
Eindstand per avond: 3 wedstrijden bij elkaar optellen.
Bij gelijke stand is de afvalkoers bepalend.
De bergprijs is apart.
Het eindklassement wordt bepaald door de 3 avonden bij elkaar op te
tellen,
(De jury kan alle afstanden aanpassen als tijd en/of
weersomstandigheden dat noodzakelijk maken.
Fer Rompa

Omdat er het afgelopen jaar één echte en één morele "Kampioen" uit de
rijen van WVT afkomstig waren, zijn wij als vereniging genoodzaakt
deze beide titels op een waardige wijze te gaan verdedigen en hopelijk
ook te prolongeren. Echter door een voor mij onbegrijpelijke reden van
de trimmerscompetitie - commissie is het Corné Sprangers onmogelijk
gemaakt zijn morele titel om te gaan wisselen voor een volwaardig
Kampioenschap bij de B renners. Echter niet getreurd, aangezien ikzelf
in het voorseizoen tijdens enkele trainingen aan den lijve heb
ondervonden, dat Corné zo sterk rijdt, dat hij bij de A - categorie niet bij
voorbaat kansloos hoeft te zijn. Verder zie ik in deze klasse ook best
kansen weggelegd voor bijvoorbeeld een Cees Klerk, Cees Daamen,
Leon van Tetering, The King Himself (R.V.T.) en wie weet zou Hans
Rasenberg weieens opnieuw voor een grote verrassing kunnen zorgen.
Bij de B coureurs zal het in ieder geval een stuk lastiger worden, daar de
kopman van het afgelopen jaar is verkast naar de A - tjes. Waarschijnlijk
zal ook Henk van Gils niet van start kunnen gaan door een slepende
voetblessure. Tevens vermoed ik, dat ook Roger Nooten wel een paar
keer vraagtekens zal zetten om van start te gaan na zijn zware val van
verleden jaar. Misschien moeten wij hopen op de start van Peter
Diepstraten, Henk Lievens (na 2 trainingsstages in Spanje en Limburg)
of een Peter Kloosterman. Misschien mogen we ook wel rekenen op de
start van éne Sjaak P., die vorig jaar als trouw supporter op de stoep het
parcours tot in de details heeft kunnen verkennen.

Dus zaterdag 29 april (wel degelijk de viering van Koninginnedag) om
ongeveer 14.00 uur de start van de B - renners ongeveer een uur later
gevolgd door de wedstrijd van de A - trimmers.
Hopende op een goede opkomst en mooie resultaten graag tot 29 arpril in
het centrum van Made,
Jan Stroop

Van de Koning
Het is weer begonnen; de ellende eh.. lente!
Er af gereden worden tijdens het trainen.
Er af gereden worden in de competitie
Er af gereden worden in de BWF ronde.
Wat kan wielrennen toch mooi zijn!
Wij, de kermiskoning, hadden gehoopt op wat meer respect van de
onderdanen maar goed: het volk kan het krijgen zoals men het hebben
wil. Er wordt nu dus gewerkt aan Mijn bloedvorm... De koninklijke
sponde is sinds kort verpakt in een majestueuze druktent en al na enkele
dagen voelden Mijn gemalin en uw regent zich vorstelijke 50-plussers.
Tot Mijn grote vreugde worden her en der weer nieuwe rijwielen
gesignaleerd. Goed oor 's lands economie, goed voor de moraal. Ze
variëren van zeer mooi tot mooier en van wauw tot soowee. (Dat zit wel
goed)
Mijn (g)ouwe koets sjeest nog acceptabel en moet dus nog maar een
jaartje langer mee.
Het "weekend Limburg" zou volgens Mijn informanten zeer goed zijn
geweest: het weer zat thermae.
Zelf bracht Ik, incognito, een bezoek aan de jeugd wielerronde: Jonge,
jonge en meis, meis, wat een spektakel! Het mag ook nu wel bekend
worden: de dames "van Buuren" waren in werkelijkheid uw prinsesjes!
Op dergelijke momenten krijgt Uw staatshoofd iets menselijks over zich
en is Hij, zij het gepast, trots!
Tevoren zag Ik de zwaar vergulde kampioenschapsbokaal welverdiend
naar Din de Ridder gaan. (De man die de huishoudbeurs van het
Koninklijk Paleis regelmatig bijvult met taxen en accijnzen is hiermede
Mijn dank betuigd)
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Tot slot nog even een niet te milde FOEI aan de commissie KNWUronde:
Het Koninklijk Besluit in de vorige staatscourant betreffende het
Terheijdens kampioenschap was toch duidelijk genoeg! Nu houdt Ik wel
van wat rebellie maar omdat de trimmers (ongeveer 100% van de
vereniging) tot persona-non-grata zijn gemaakt ben Ik vertoornd! Zo gaat
men niet ongestraft om met Mijn beminde volkelingen! Toch roep Ik hen
op gewoon hun medewerking te blijven verlenen. (Ook vergeven van
deze eenmalige vergissing hoort bij de zware taak van regeren.)
Gegroet,
Mede namens Mijn vrouw en de prinsesjes,
Uw aller Koninklijke Hoogheid

Rockx-Assurantiën
Uw adres voor

Limburgs Mooiste 2000!!
Op Hemelvaartdag gaan we er weer voor. Het heuvelachtige terrein in
Zuid-Limburg. Het decor van Limburgs Mooiste; de toerversie van de
Amstel Gold Race. Ditmaal gaan we voor de zwaardere uitvoering van
150 kilometer. De "pukkels" die we dan tegenkomen zijn o.a: Cauberg,
Keutenberg, Camerig, Bovenste Bosch en Fromberg. Een willekeurige
greep uit de 14 obstakels die we op onze weg tegen zullen komen.
Aarzel niet en geef je tijdig op bij ondergetekende. (Telefonisch, op de
fiets en mailen mag ook!!)

LIMBURGS MOOISTE
Datum:
Vertrektijd:
Vertrekplaats:
Vervoer:
Inschrijfkosten:
Inschrijving:

• verzekeringen
• hypotheken

Kees Jacobs

•financieringen
• spaar-adviezen

Tel:
E-mail:

Bel voor een
vrijblijvend gesprek:

076-593 1 555
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1 juni 2000 (Hemelvaartdag)
in onderling overleg
voormalig postkantoor in Terheijden
in onderling overleg (reiskosten kunnen worden
gedeclareerd)
bij voorinschrijving fl. 17.50,- (wordt betaald door
de vereniging)
i.v.m. voorinschrijving uiterlijk 10 mei opgeven bij
ondergetekende

0162-434621
kiskejacobs@hetnet.nl

Koffietochtliefhebbers opgelet!!!
U zult zich bij een dergelijke aankondiging wel afvragen waarom er voor
dit soort tochten een aparte vermelding in dit blad dient te worden
geplaatst. Normaal gesproken zou dit waarschijnlijk ook niet het geval
zijn geweest, daar er in voorgaande jaren een soort van regelmaat in de
data betreffende deze activiteit was ingevoerd, namelijk één keer per
maand.
Dit jaar dient men er als liefhebber van koffie met gebak als de kippen
bij te zijn aangezien er dit seizoen slechts "twee normale", "één
gezinskoffietocht", alsmede de traditionele verrassingstocht aan het
einde van het seizoen staan aangekondigd. Voor degenen onder u die in
deze tochten zijn geinteresseerd volgen hier de data en vertrektijden van
de diverse omlopen!!!!
Normale koffietochten
Tijd van vertrek
Locatie van vertrek

21 mei
4 juni
9.30 uur
postkantoor Terheijden

Gezinskoffietocht
Tijd van vertrek
Locatie van vertrek

9 juli
9.30 uur
postkantoor Terheijden

Verrassingstocht
Tijd van vertrek
Locatie van vertrek

8 oktober
9.00 uur

Dus liefhebbers, noteer deze
Jan Stroop

postkantoor Terheijden
alvast in uw agenda!

WIJ FELICITEREN
1 mei
2 me
2 me
6 me
6 me
13 mei
23 mei
28 mei

1 juni
2 juni
2 juni
4 juni
9 juni
11 juni
12 juni
19 juni
19 juni
21 juni
23 juni
25 juni

Theo van Mook
Jos van den Berg
Ron van Geel
Frans Everts
Dick van der Kolk
Ad Pals
Martin Huyben

René Baeremans
Izar van Gool
Ad van den Ouweland
Cees Klerk
Ton Anthonissen
Joost Raeijmaekers
Ad de Peijper
Wieske Kuylen
Els Vervuren
John de Ridder
Wim Schuurmans
Koos van Vught

