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R o c k x - A s s u r a n t i ë n

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

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

Bredaseweg 20, Terheijden
Bel voor een
vrijblijvend gesprek:
076-593 1555

Recreatieve VERRASSINGSestafettetriathlon.
Winnaars hebben vrijwel altijd gelijk en dit geldt niet alleen voor de
topsport. Vraag het aan diverse deelnemers van vorig jaar en je krijgt
prompt bevestiging dat het uitprobeersel met het ongestuurd husselen
van vorig jaar (weliswaar pas na de 2e loting toen er geen zwemmers
meer over waren en fietsers te kort o.i.d.) geslaagd was te noemen en een
vervolg dient te krijgen.
Even terug naar de laatste triotriathlon van de vorige eeuw.
Neem bijv. Fer die als eerste(!) mag gaan fietsen, op 13 sec. gevolgd
door zo'n andere coryfee die zonder veel moeite wel naar Fer toereed
maar later in een grotere groep zijn tol moest betalen. Gelukkig maakte
de toen zich al op zijn koningschap voorbereidende Ronnie later bij het
lopen het een en ander weer (w)aardig goed.
Wat te denken van Izar en Hugo van Ginneken: twee toppers die vorig
jaar gekoppeld werden aan een andere gigant. Zij schreven hierover o.a.:
"Met hun gekozen vaste zwemmer Teun de Ridder hadden ze als derde
aan het fietsen kunnen beginnen. Ik keek toen door mijn verrekijker en
zag Geert nog voor de brug met de stroming meedobberen. Izar keek
lichtelijk chagrijnig naar het wisselvak en zag nog één fiets van een
ander team staan Hij keek om zich heen en dacht: "Kees Michielsen zou
dit keer toch niet meedoen!?". Maar naast hem stond Henk Hamers ook
nog te wachten. (NdL: Ik heb Henk ook nog gevraagd naar zijn
belevenissen van deze wedstrijd, maar omdat hij zijn mondelinge
ervaring niet vertaald heeft naar het papier mag ik concluderen dat hij
het achteraf ook wel aardig gevonden heeft ?) Voor Izar was dit de 5e
keer van deelname, maar hij vond dit toch wel veruit de mooiste
wedstrijd van allemaal. Een succes en zeker voor herhaling vatbaar! "
DUS
: de 11e RECREATIEVE ESTAFETTETRIATHLON
Datum
: woensdagavond 23 augustus 2000
Plaats
: Pannekoekencafé (v/h Café 't Kopske)
Inschrijving : tussen 18.30 - 18.45 uur (i.v.m."husselen")
Wijze van inschrijving : als volledig team (1 zwemmer, 1 fietser, 1 loper)

Nadat de inschrijving om 18.45 wordt gesloten worden de individuele
deelnemers per onderdeel naar alle eer en geweten geformeerd 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 op weg bij voorzijde café.
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 het café plaatsvinden.
Wij rekenen op een sportieve en gezellige wedstrijd.
Namens de estafettetriathloncommissie,
NdL.

Een goede prestatie verdient
een bloemetje, nietwaar ?

Bloemenboetiek

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

Hoofdstraat 6
4844 CG Terheijden
Tel.:(076)5932155
Fax.: (076) 593 5345

Kék nou es
Dat er 10 renners aan het vertrek
waren op vaderdag daar stond
niemand van te kijken, want dat gaat
elke vaderdag al zo in deze eeuw.
Maar dat de koning al spoedig
gelost werd daar keek menig een
van op. Een kort maar hevig
ziektebed 2 dagen voor de koers was
hieraan debet.
Ger de Peijper reed nog lekker dan
lek, maar weet toch terug te keren in
de wedstrijd, formidabel. Ik werd er
natuurlijk afgeknald, maar dat is
niks nieuws. Laat ik eens bij mijn
toekomstige categorie gaan kijken
dacht ik, dus door mijn eigen tempo
te handhaven kwamen de B mannen al rap in het vizier
(achteruitkijkspiegel) wat mij hier het meest verbaasde was; het elkaar
op de kant zetten in combinatie met het tempo (± 29 p/u) ondanks mijn
wijze raad hielden ze dit stug vol tot het bittere eind. Een sterk staaltje
zag ik van Gert-Jan Verduijn, door een strak tempo te blijven draaien
keerde hij mooi terug in de groep, ondanks een forse achterstand.

KOPIJ INLEVEREN
VOOR 1 OKTOBER

U snapt wel dat ik van de A categorie niet veel kan schrijven, omdat ik er
niet lang bij ben geweest, maar als ik achterafhoor dat Geert v. Tetering
(die nauwelijks fietst) de sprint aantrekt, zegt dat veel over de klasse
van

Frank v. Tetering

Uitslag zomercompetitie 18-6-00
A - categorie

Rit in Lijn

1. Leon van Tetering
2. Cees Daamen
3. Kees Jacobs
4. John Gommeren
5. Ger de Peyper

6. Bram Martens
7. Huub Roeven
8. Geert van Tetering
9. Frank van Tetering
10. Ronnie van Tetering

B - categorie
1. Henk Boon
2. Dick v.d. Kolk
3. Din v. Meel
4. Henk Lievens
5. Ruud Deckers
6. Theeuw Lodewikus
7. Jan Stroop

8. Jan Driessen
9. Frans Everts
10. Adri Loose
11. Gert-Jan Verduyn
12. Fer Rompa
13. Henk van Gils

Verslag rit in lijn B - categorie 18-6-2000
Eindelijk een dag met zeer goed weer en een aangename temperatuur op
deze zonnige zondagmorgen. Op weg naar het parkoers reed ik over de
in opbouw zijnde "Traaierie" Peter Kloosterman tegen het lijf, die mij
nog op het hart probeerde te drukken de "Mannen" maar eens een lesje te
gaan leren. Daar Peter op deze jaarmarkt hand- en spandiensten moest
verrichten was deze voor de rit van vandaag bij voorbaat kansloos.
Verder eerst even lekker het rondje op mijn gemak verkennen. Hiervan
kwam niet al te veel van terecht aangezien er enkele renners bij mij
aansloten, die behoefte hadden een nababbeltje over de woensdag
hieraan voorafgegane wedstrijd op het SNS parkoers.
Bij de start miste ik enkele renners, die mijns inziens toch goed in het
klassement stonden genoteerd. Opvallende afwezigen waren vooral Jack
van Dongen en Wim Vermey. Ook niet van de partij was Nico de Laat
anders toch altijd één van de meest trouwe deelnemers aan de competitie.
Tevens niet aan de start Peter Diepstraten wegens een blessure. Ondanks
dit ongemak was hij wel bereid gevonden als bochtenfunctionaris te
willen functioneren. Toch nog met 13 man vertrokken voor één naar later
zou blijken een koers, waar letterlijk de vonken vanaf zouden vliegen.
Vanaf de eerste ronde volgde namelijk de éne op de
andere demarrage. Het zou teveel van het goede zijn
om al deze schermutselingen aan dit papier toe te
vertrouwen, maar vermeldenswaardig gedurende de
eerste 6 ronden waren wel de solo van Din van Meel en een dito
poging van "Good old" Jan Driessen. Verder viel mij op het sterke rijden
van Frans Everts en Adri Loose. Aangezien deze twee niet over een best
eindschot beschikken kwam hun goede prestatie niet in de uitslag tot
uiting. Tevens heb ik alleen van Fer Rompa en Henk van Gils geen
aanvalsacties kunnen constateren. Alle andere coureurs waren wel in één
of meerdere uitvallen betrokken. Telkens opnieuw werden de aanvallers
tot de orde geroepen, daar bijna iedereen deze dag zichzelf sterk genoeg
achtte om voor de overwinning te gaan!
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Echter op iets minder dan 2 ronden voor het einde gingen de 2
klasbakken van de laatste weken (Henk Boon en Dick van der Kolk)
samen op avontuur. Zij namen goed samenwerkend snel een voorsprong
van ongeveer 200 meter, ondanks de gebundelde achtervolging van
Theeuw Lodewikus, Din van Meel, Gert-jan Verduijn en
ondergetekende. Helaas voor ons waren wij niet meer bij machte om het
gat geheel te dichten, zodat wij van een geringe afstand mochten
aanschouwen hoe Henk superieur was in de sprint ten opzichte van Dick.
De spurt om de derde stek werd een prooi voor Din van Meel ondanks
fel aandringen van Cowboy Henk Lievens.
Jan Stroop

BOOMKWEKERS
HOUDEN
HET GROEN

VBZ
Kwekerij "DE WIEL"

TERHEIJDEN
TEL. 076 - 5931648

Mijn lste ervaring met de wedstrijdploeg
van Terheijden
Sinds twee jaar word ik nagenoeg dagelijks geïndoctrineerd door de
koning om met hem mee te gaan rijden in de wedstrijden.
Ik heb hem lang van het lijf kunnen houden, maar ben uiteindelijk toch
gezwicht voor zijn mooie praatjes.
Ik zou ervaring op kunnen doen in een avondcriterium ergens in een
onbeduidend plaatsje op ongeveer een uur hier vandaan en waarvan ik de
naam nog steeds niet weet. Het zou een rondje rond de kerk zijn wat mij
op het lijf zou zijn geschreven???? Ook zouden er veel mooie vrouwen
wonen. Het zou er erg druk zijn. Er is daar kermis en er is een gezellig
café. Het weer zou altijd goed zijn en we zouden voor het donker terug
zijn.
Je begrijpt dat ik voor deze argumenten wel moest zwichten. Er was
alleen nog enige onduidelijkheid over de datum wanneer het criterium
zou worden verreden. Volgens de koning werd het criterium normaliter
op een maandag verreden, maar nu op een dinsdag. Volgens de
organisatie werd het criterium altijd op een maandag verreden.
Ik had dus twee avonden vrij gevraagd, zodat het niet aan mij kon liggen.
Gelukkig belde Stef van Zundert mij op zondagavond omstreeks 21:00
uur om te vertellen dat de wedstrijd op maandag verreden zou worden.
We zouden verzamelen bij Frank v. Tetering. Op mijn vraag we?, werd
medegedeeld dat er toch een zevental kleppers van onze vereniging mee
zouden doen.

.TUINAANLEG
.TUINVERZORGING
ALLES VOOR UW TUIN

De nacht van zondag op maandag niet geslapen. Niet door de spanning
van de wedstrijd, maar dat kwam door een plotselinge nachtdienst die ik
kreeg. (Je moet er wat voor over hebben om twee avonden vrij te durven
vragen). Om 17:30 uur kwam ik bij Frank aan. Deze zat rustig met Elly
het avondmaal te nuttigen en ik kreeg de indruk dat hij niet wist dat we
bij hem vertrokken. Leon v. Tetering was reeds aanwezig.

•

Even later verscheen de koning, gevolgd door Roel Eland, en Rocky en
Rein van Zundert. Stef en Mario van Nispen vertrokken uit Breda.
In eerste instantie zou Frank niet meerijden. Maar omdat er nog plaats
was in de auto voor een fiets besloot hij alsnog zijn spullen te pakken en
mee te gaan. Elly had geen bezwaar, want die moest afdansen die avond
geloof ik.
Waarom we echter met zijn allen bij Frank verzamelden was mij echter
geheel onduidelijk temeer daar bij het vertrek vier auto's in ieder der
vierwindstreken wegreden. Tijdens de reis die zoals gezegd een klein uur
duurde

