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Veldtoertocht zondag 5 november 2000
Wanneer de natuur zijn winterkleren weer
aantrekt. De dieren weer beschutting zoeken
tegen de snerpende kou, worden de ranke
racefietsen vervangen door de stoere degelijke
mountainbikes. Steeds meer liefhebbers genieten
zichtbaar als ze de bossen induiken en over de al
dan niet modderige of stijfbevroren bospaadjes
hun kilometers draaien. Toertochten schieten als
paddestoelen uit de grond. Deelnemersaantallen van honderden fietsers
zijn geen uitzondering meer. Ook de Wielervereniging Terheijden biedt
u de gelegenheid om aan hun veldtoertocht deel te nemen. De voor dit
jaar geplande datum is:

SPECIAAL VOOR DE JEUGD:
•
•
•

15 kilometer onder deskundige begeleiding.
vertrek om 9.30 uur.
deelname gratis.

(Voor verder informatie 076 - 5933311, Gied van Dorst)

Zondag 5 november aanstaande:
•
•

•
•
•
•
•

deze tocht eenieder de mogelijkheid om te kiezen voor de 25 of
de 40 af te leggen kilometers.
in de schitterende bossen van de Vrachelse Heide en Dorst komt
men alle facetten tegen van het mountainbiken cq veldrijden,
bulten, kuilen, vlakke wegen, zandpaden, steile wanden alles in
een mooie omgeving.
inschrijven en starten kan van 9.00 tot 10.00 uur vanaf de locatie
Het Pannenkoeckenhuis, Ruiterspoor 51 te Den Hout.
Kosten f6,00.
onderweg kan men even de benen rust gunnen onder het genot
van warme chocolademelk of thee.
na het volbrengen van de gekozen tocht wacht nog een
consumptie op het inschrijfadres.
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.
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WAAR
de verwachting van goed
gezelschap en een goed glas bier
op een ontspannen, vrije, niets
verplichtende plek samen gaan.

Bredaseweg 20, Terheijden
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WIJ FELICITEREN
3-11 Ton Rasenberg
6-11 Ad Havermans
21-11 Piet van Zundert
22-11 Ad Nuiten
22-11 Piet van Oosterhout
23 -11 Toon Schrauwen

KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 1 DECEMBER

Uw adres voor bruiloften en partijen
Diverse salades, koude
en warme buffetten

1-12 Ger van Duuren
7-12 Ad Snoeren
8-12 Adri Loose
9-12 André Zijlmans
11-12 Cees Otjens
15-12 Din de Ridder
16-12 Frank van Tetering
18-12 Gerard de Jong
20-12 Cor Luteijn
22-12 Co Driessen
22-12 Thom Segeren
27-12 Miriam van Helmond
29-12 Frans van Dongen
31-12 Corné Rombouts
31-12 Tonny Roovers

Diverse hapjes en drankjes
Vergaderruimte aanwezig
Brasserie Cafetaria 't Markkantje
Markstraat 16, Terheijden
Voor- reservering: (076) • 5931390

Brasserie à la carte,
met diverse specialiteiten

s

Uitslag zomercompetitie 13-8-00
A - categorie

Toertocht 20/08/00

Afvalkoers

1. Stef van Zundert
2. Huub Roeven
3. Cees Daamen
4. Jaap van Helmond
5. Geert van Tetering
6. Rein van Zundert
7. Corné Sprangers

8. Henk Hamers
9. Bram Martens
10. Ronnie van Tetering
11 .Frank van Tetering
12. Cees Jacobs
13. Jan van Tetering
14. Ger de Peyper
15. Ronnie van Tetering

B - categorie
1. Din v. Meel
2. Theeuw Lodewikus
3. Henk Boon
4. Dick v.d. Kolk
5. Peter Kloosterman
6. Henk Lievens
7. Jack van Dongen

8. Wim Vermey
9. Fer Rompa
10. Adri Loose
11. Henk van Gils
12. Peter Diepstraten
13. Co Driessen
14. Nico de Laat

J. HOOGVELDT B.V.
Loodgieters en
Centrale Verwarmingsbedrijf
Sanitair - dakbedekking
Raadhuisstr.40 - 4844AE Terheyden - Tel. 076-5931255
Fax 076-5934189

Mooi weer een bedroevend aantal deelnemers ( nl 6 ) en ondanks dat,
met goede moed op pad Het gaat redelijk goed vandaag en de leiding
beslist een tocht van 80 km te doen en dan op de terugweg een lusje van
zo'n 20 km te maken Geen mens die had kunnen vermoeden dat onze
tocht uitkwam op precies 103 km, als je er een uitzet lukt je dat niet
Maar ons op deze mooie dag na de vakantie en vol fietslust dus wel !
Het zit allemaal mee en we besluiten het pontje te nemen bij Dussen. En
vanaf daar begon de ellende, pontje nog niet open ( het is ongeveer 9.30
uur ) pas om 10.30 uur, nou ja dan gewoon omrijden. De wegenmaker
zijn overal alweer druk bezig, zeker geen vakantie
meer?? De ene na de andere omleiding,
wegversperring en ook nog de weg kwijt Maar
zoals altijd komen we daar weer uit Ik raak aardig
onder de indruk van het steeds aanzetten en denk
heel even zoek 't eens uit jongens (en Ingrid
natuurlijk) maar net als Peter me vraagt of 't wel gaat kruip ik uit mijn
dipje Kom op we moeten nog even Er komt weer een plaatsje voorbij
waarvan ik nog nooit gehoord heb en waarschijnlijk ben ik er ook nog
nooit geweest, het is Uppel voor de kenners onder u, er stond een
plaatsnaam onder, ik geloof Woudrichem, maar dat kan ook wel eens
niet kloppen Vanaf nu ben ik er ooit eens geweest en Uppel doet me een
beetje denken aan een plaats om carnaval te gaan vieren, waarom weet ik
niet maar wie weet We gaan steeds verder en er volgen 'n stuk of wat
brug op brug af stukken, ja ik haal 't allemaal net We zijn al weer bijna
thuis en als ik uiteindelijk ervaar dat we in Den Hout zijn dan voel ik een
opluchting en met een diepe zucht zijn we weer thuis Het is ondertussen
goed warm en als ik van de fiets afstap voel ik dat 't genoeg was voor
vandaag Op naar de volgende tocht en hopelijk weer wat meer animo.
Tot de volgende!!
Vermoeide benen maar die zijn wel weer over als jullie dit lezen!
Leny Rockx

Mijn belevingen van de Trim-triatlon Terheijden

Verslag kermiskoers op zaterdag 9-9-00

Ongeveer om 7 uur werden de teams ingedeeld, spannend dus, kom je in
een gezellig team, ken je ze allebei enz. Ik zit op de Triatlon Vereniging
en bij de Wielervereniging, (waar ik niet iedereen ken) dus ik kon er veel.

Zaterdagavond extra vroeg gegeten om op tijd te zijn voor de
inschrijving bij het Barreke. Daar aangekomen viel het meteen op dat er
heel veel leden op de kermiskoers zijn afgekomen. Om kwart over zes
neemt Frank van Tetering het woord. In een korte toespraak roept hij het
peloton op om zich, voorafgegaan door "de koninklijke garde", naar het
tunneltje te begeven. De (koks-)garde wordt door Frank stijlvol op een
rood pluche kussen meegedragen.

Ik zat dus bij twee andere van de TVB, Jaap van Helmond (zwemmer) en
Tamara Winnemuller (loper). Ik ging fietsen, niet omdat 't mijn sterkste
kant is, maar omdat dat toevallig zo uit kwam. Alle fietsers (wielrenners)
stonden aan de waterkant, al een beetje af te spreken, met wie ze eventueel
mee konden fietsen, ik wist dat Jaap z'n eigen kapot had getraind op 't
zwemmen en dat Gijs Klerkx (zat bij mijn vader) van de ene naar de
andere penicillinekuur ging. Jaap kwam (toch met mijn verbazing) samen
met Gijs als eerste uit 't water.
Dus ik met m'n snelle wissel (Ahum) met mijn vader gefietst, niet alleen
in 't wiel, ook op kop. Dat ging wel goed, vond ik. We kwamen als eerste
aan. Tamara ging net voor haar zus Claudia lopen, maar ze liep gewoon
beter! Eén man heeft d'r nog ingehaald.
We werden dus derde!!!
Groetjes
Sofie Hamers

Handelskwekerij

Ad Snoeren

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

H E T

A D R E S

Aangekomen bij het tunneltje staat onze aftredende vorst al op ons te
wachten. Een tweede toespraak volgt. Koning Ronnie laat uitgebreid alle
hoogtepunten (en dat zijn er veel) van de afgelopen regeringsperiode
passeren. De letterlijke tekst is ongetwijfeld nog na te lezen op de WVT
internetsite. Als laatste officiële handeling onthult de koning een vers
geplante eikenboom die precies op de plaats van de eindstreep is gezet.
De clubwedstrijden starten vanaf nu niet meer bij het tunneltje. Voortaan
wordt gestart "onder de koninklijke eik". Ik moet toegeven, dat klinkt
een stuk beter.
Om halfzeven gaan we met 31 deelnemers van start voor een koers over
tien ronden. De eerste neutrale ronde komt mij goed uit. Ik kan nog net
even stoppen om mijn achterwiel recht te zetten en het peloton daarna
weer in te halen. Een ronde later had dat een stuk moeilijker geworden.
De tweede ronde komt het tempo er al direct goed in. Dan merk je dat
het toch wennen is om met zo'n grote groep te rijden. Voor elke bocht is
het wringen om voorin te komen en met drie rijen dik door de bocht is
ook niet makkelijk. Telkens springen er kleine groepjes weg maar het
duurt nooit langer dan een halve ronde voor het peloton weer bij elkaar
is. In de vijfde of zesde ronde breekt de groep in twee stukken. Het lijkt
er even op dat dit zo blijft maar gelukkig helpen John Gommeren en
Leon van Tetering om het gat dicht te rijden. Er wordt flink doorgereden
en een voor een moeten er toch wat mensen lossen. In de laatste ronde
springen nog een keer 3 renners weg.

VOOR
TUINLIEFHEBBERS-
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Vlak voor de laatste bocht naar links worden ze terug gepakt en met de
complete groep gaan we naar de streep. Van de sprint zelf heb ik weinig
gezien omdat ik wat verder naar achteren zat. Rocky van Zundert wint,
gevolgd door Hans Rasenberg en Cees Daamen.
Natuurlijk ontstaat er wat discussie omdat Rocky zonder helm over de
streep kwam. Na overleg van de jury wordt toch besloten om hem tot
nieuwe koning te kronen. Jack Piederiet spreekt de nieuwe koning nog
even toe (dat zijn toch heel wat toespraken op zo'n avond) en daarna ga
ik weer op huis aan, lekker gefietst en vooral veel gelachen.
Voor volgend jaar staat de afspraak in ieder geval weer. Met de kermis
gaat er weer gereden worden voor de titel.

Uitslag Kermiskoers 2000

Start en finish bij de Koninklijke Eik.

BOOMKWEKERS
HOUDEN
HET GROEN

VBZ
Kwekerij

„DE WIEL"

TERHEIJDEN
TEL. 076 - 5931648

•TUINAANLEG
•TUINVERZORGING
ALLES VOOR UW TUIN
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