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Van de redactie

Brainstormen over de Ronde van Terheijden
Op dinsdag 14 november jl. heeft een negental leden in "'t Markkantje"
van gedachten gewisseld over de toekomst van de Ronde van
Terheijden. Alle aanwezigen waren het er onmiddellijk over eens dat de
Ronde van Terheijden in het jaar 2001 weer op de wielerkalender moet
staan. Uiteraard is het zo dat over de concrete invulling nog moet
worden gesproken, maar een aantal afspraken is reeds gemaakt:

Einde van clubblad "DE KLEPPER" in zicht???????
De afgelopen tijd is er op veel manieren geprobeerd om mensen voor
ons clubblad te vinden. Het resultaat was zeer teleurstellend
zowel
na de ledenvergadering als na een oproep van de vorige klepper hadden
we nog weinig respons. Het bestuur is daarom ook ingelicht en aan het
werk gegaan om alsnog mensen te zoeken maar nog zonder resultaat.
Daarom is er toch besloten om na de editie van Februari een punt achter
onze werkzaamheden te zetten. Het is ons inziens jammer te moeten
constateren, dat er binnen een vereniging van ongeveer 140 leden er
slechts een gering percentage bereid is om op een of andere wijze een
bijdrage te leveren aan welke commissie dan ook. Voorts werden wij in
ons besluit gesterkt door het feit, dat er leden waren die na het
toezeggen om over een bepaalde activiteit een verslag te schrijven, bij
nader inzien, zonder reden verstek lieten gaan. Daarnaast is het soms
moeilijk iemand bereid te vinden vanwege tijdgebrek!!! Dat is pas echt
een dom smoesje, denken jullie dat wij tijd hebben?? Voor sommige
dingen moet je gewoon even tijd maken, zo werkt dat nou eenmaal. Ik
heb geen zin daar kunnen we nog enig respect voor opbrengen.
Mochten er na het lezen van dit alarmerende bericht alsnog leden zijn,
die zich geroepen voelen om de klepper te redden, dan kunnen ze zich
alsnog aanmelden voor het einde van dit jaar om in januari en februari
de laatste 2 vergaderingen van de klepper mee te maken. Vanaf maart
2001 kunnen ze er dan voor zorgen dat met volle energie en nieuwe elan
het clubblad weer nieuw leven in zal worden geblazen.

Namens de commissie,

De redactie

Kees Jacobs

1.
2.
3.

4.

De Ronde verschuift weer naar het voorjaar (een zondag in mei).
Het Kampioenschap van Terheijden wordt weer in het
programma opgenomen.
Er is een commissie bestaande uit 7 mensen die de
daadwerkelijke organisatie ter hand gaat nemen. Deze personen
zijn: Leon van Tetering, Cees Klerk, Frans Everts, Martin
Huijben, Peter Kloosterman, Izar van Gool en Kees Jacobs. Piet
de Jong heeft de toezegging gedaan dat hij nog voor een keer een
deel van de sponsoring voor zijn rekening zal nemen.
Op dinsdag 21 november is de eerste vergadering van de nieuwe
commissie!

Wij houden jullie op de hoogte!

Wielerkleding:
Zoals al enkele jaren gebruikelijk is, 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 wilt bestellen dient u dit kenbaar te maken
bij Jan van Tetering Molenstraat 46A, in Terheijden.
Per artikel kan slechts één exemplaar worden besteld. Denk bij u
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!

> Thermojack

: ƒ 92,50

> Shirt korte mouw

: ƒ 52,50

> Shirt lange mouw

: ƒ 57,50

> Korte racebroek, met bretellen

: ƒ 57,50

> Lange racebroek (zomer), met bretellen

: ƒ 65,00

> Lange racebroek (winter), met bretellen

: ƒ 77,50

J. HOOGVELDT B.V.
Loodgieters en
Centrale Verwarmingsbedrijf
Sanitair - dakbedekking

Raadhuisstr. 40 - 4844AE Terheyden - Tel. 076-5931255
Fax. 076-5934189

WIJ FELICITEREN
3 januari
5 januari
6 januari
6 januari
12 januari
13 januari
14 januari
14 januari
18 januari
19 januari
21 januari
24 januari
29 januari
29 januari
29 januari

Ruud van Gijzen
Peter Diepstraten
Roel Eland
Bob Rasenberg
Piet Gerrits
Wim Vermeij
Rob Geerards
Nico Rasenberg
Ad Blom
Jaap van Helmond
Joop van Kempen
Jan Verwijmeren
Gerry van Helmond
Fer Rompa
Jan van Tetering

3 februari
5 februari
6 februari
9 februari
9 februari
10 februari
10 februari
11 februari
12 februari
16 februari
18 februari
24 februari
25 februari
25 februari

Frans Damen
Henk Lievens
Dick Kuijsters
Dion Broere
Sjan Martens
Richard de Laat
Frans Leyten
Jack Piederiet
Bram Martens
Berco van Gool
Martin Fens
Corné Sprangers
Kees Michielsen
Hans Schepers

ATTENTIE!! ATTENTIE!!

ATTENTIE!!

De kerst Run-Bike-Run

BETALING VAN DE CONTRIBUTIE
Zoals u ongetwijfeld reeds zult hebben vernomen, is tijdens de
algemene ledenvergadering besloten de contributie te verhogen naar een
bedrag van ƒ 50,00 . Aangezien wij vanaf oktober jongstleden weer aan
een volgend verenigingsjaar zijn begonnen, dient u vanaf voornoemde
datum zo snel mogelijk uw bijdrage over te maken naar de
penningmeester van de WVT, en wel op de volgende wijze:
Te storten bedrag ƒ 50,00 .
Overschrijven naar Bankrekeningnummer: 15.06.80.643
Ten name van Wielervereniging Terheijden.
Aangezien dit een kwestie van een paar minuten betreft mag het voor
niemand een bezwaar zijn om nog voor het einde van het jaar 2000 aan
deze verplichting te hebben voldaan!!!
Namens de penningmeester alvast bedankt....

Voor iedereen, maar vooral voor de triatleten in onze vereniging wordt
op 2e kerstdag weer de traditionele RUN-BIKE-RUN georganiseerd.
De inschrijving vindt plaats ten huize van Jan van Tetering.
Molenstraat 26a , vanaf 9.30uur tot 9.50uur waarna de "loting" zal
plaatsvinden. Om 10.00uur kan dan bij de molen de eerste start
plaatsvinden. De eerste "RUN" betekent 1 km lopen, hierna volgt 26 km
"BIKEN" om dan af te sluiten met 6 km "RUNNEN". Als de laatste
deelnemer zijn kerstoptreden heeft volbracht wordt de bekendmaking
van de uitslag ( prijsuitreiking is teveel gezegd ) gedaan in Cafe de
Zevende Hemel, Hoofdstraat 20, jawel op 2e kerstdag geopend vanaf
11.30uur. Gezien de toename de laatste jaren van het aantal triatleten in
onze club, verwacht de jury extra werk dit jaar.
KOM OP DUS, DOE MEE!

Jan Stroop

Rockx-Assurantiën
Uw adres voor:

Uw adres voor bruiloften en partijen

• verzekeringen
• hypotheken
• financieringen
• spaar-adviezen

Bel voor een
vrijblijvend gesprek:
076-593 1555

Diverse salades, koude
en warme buffetten
Diverse hapjes en drankjes
Vergaderruimte aanwezig
Brasserie Cafetaria ´t Markkantje
Markstraat 16, Terheijden
Voor-reservering: (076) - 5931390
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Brasserie à la carte,
met diverse specialiteiten

In de wind
Dankzij Rob Mol (zie Klepper oktober)
In plaats met twee handen in de beugel, noodgedwongen met een hand
in de pen geklommen. Jullie voelen het denk ik al ik zit liever op de fiets
dan achter een schrijfblok. Maar ja, toch op het laatste moment moest
het dan maar even. En bovendien was dit een goede gelegenheid om iets
recht te zetten.
We kwamen de avond voor de eindejaarsvergadering, na een in ons
geval vermoeiende reis uit Spanje, thuis. En na het uitladen van de
nodige hulpmiddelen, de kinderen in hun elektrische rolstoelen, 2 hand
te duwen rolstoelen, een tillift etc., zag ik de Klepper van oktober en zag
daarin de "waarschuwing" van Dick v/d Kolk. Ik ging behoorlijk over
de zeik en was in m'n eer aangetast.

Terugdenkend, ben ik na de Rit in lijn van 3/9 j.l. samen met Dick v/d
Kolk huiswaarts gereden. Toen vertelde hij me dat ik hem had geraakt
tijdens de sprint. Zelf had ik daar weinig van gemerkt, maar ik vond het
rot en heb hiervoor gelijk mijn excuses aangeboden. Ik heb hem niet
met mijn hand aangeraakt en dus zeker niet naar achter getrokken. In de
sprint met 1 hand aan het stuur, daar waag ik mij niet aan. Omdat het
mij niet lekker zat heb ik navraag gedaan bij mensen die vlak achter ons
reden en hen was dit niet opgevallen. Wat ik het meest vervelende vind
is dat dit ongelooflijke verhaal aannemelijk is voor WVT, daar ik zonder
enig bericht geschrapt ben uit de uitslag van 3/9, zie blad 14. Niet dat dit
enige consequenties heeft voor de einduitslag van de
trimmerscompetitie, maar wel voor wat anderen nu van mij gaan
denken. Het lijkt erop dat iemand die regelmatig b.v. internetsites maakt
voor WVT eerder gelooft wordt dan een ander. Mijn familie was diep
teleurgesteld door de misplaatste afbeelding van een rolstoel onder aan
het verhaal van v.d. Kolk.

RASENBERG PARKET

BOOMKWEKERS
HOUDEN
HET GROEN

VBZ
Kwekerij „ D E W I E L "
TERHEIJDEN
TEL. 076 - 5931648

.TUINAANLEG
.TUINVERZORGING
ALLES VOOR UW TUIN

LAGEWEG 23

-

TERHEIJDEN

-

TELEFOON 076-5931758

Het nivo van de Klepper bereikt hierdoor een mijlpaal in het
milleniumjaar. M.i. is de Klepper voor dit soort persoonlijke frustraties
niet in het leven geroepen. Je krijgt zoiets van "schrijf maar aan de
Klepper" i.p.v. aan Mona.

Genoeg hierover, ik wil dit incident dan ook snel vergeten, maar heb
toch met de gedachte rondgelopen om mijn lidmaatschap op te zeggen.
Aan de andere kant zijn er nog genoeg leuke mensen bij WVT om dit
niet te doen.
Ik heb het verhaal van Rob Mol met plezier gelezen en net als hij in het
verleden genoten van diverse klassiekers in Nederland, Belgie en
Frankrijk, waaronder als hoogtepunt de Marmotte. Het is natuurlijk veel
leuker om hierover te schrijven maar helaas heb ik niet veel tijd meer
over. Wij zijn nl. bezig met een ingrijpende verbouwing aan ons huis
met als doel onze kinderen zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven
verzorgen. Op het laatst van het verhaal van Rob Mol krijg ik alweer de
wind van voren. Hij vindt mij o.a. niet collegiaal. Dit is na zo'n kort
lidmaatschap wel een hele snelle beoordeling. Kun je nagaan hoeveel er
geluld wordt i.p.v. snel gefietst.
Hij vroeg een paar tips:
hou je hoofd bij het fietsen en train net als ik m.b.v. een hartslagmeter,
probeer meer variatie -verschillende hartslagfrequenties en afstandenin je training te passen. En de winnaar heeft altijd gelijk!
Rest mij nog iemand in de wind te zetten: n.l. Peter Diepstraten, een
sympathiek persoon, die ik laatst nog gesproken heb tijdens het
mountainbiken en nog niet op de lijst stond. Peter, ik hoop dat jij met
meer plezier je verhaal zult schrijven.
Henk Boon

Kopij inleveren vóór 1 februari 2001

Industriële
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

Postbus 66
4844 ZH Terheijden, Tel.: 076-5933152-5933153
Telefax 076-5933855

