GARAGE VAN RIEL
Het adres voor onderhouden reparatie van
alk 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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Bindingsavond 2000: eens wat anders

"DE KLEPPER". Clubblad van Wielervereniging Terheijden.
18e jaargang no. 1

januari 2001

Bestuur Wielervereniging:

De koning opent de avond

Blackjack

ik pas ...kaart !!!

Voorzitter:

J.Piederiet, tel. 06-50624719
Rode Vaart 29, 4844 VN Terheijden

Secretaris:

J.Raeijmaekers, tel. 076-5931172
Abtslaan 42, 4844 SP Terheijden

Penningmeester:

K.Michielsen, tel. 076-5931722
Markkant 13, 4844 BB Terheijden

Bestuursleden:

F.Everts, tel. 076-5932128
Haagwinde 31, 4844 HA Terheijden
F.Rompa, tel. 076-5931164
Buntlaar 29,4844 TP Terheijden
L.van Tetering, tel. 076-5931176
Zeggelaan 72, 4844 SJ Terheijden
K. Jacobs, tel.0162-434621
Rietbeemd 44, 4907 ED Oosterhout

roulette onder leiding van de croupiers Kees en Gied

Bankrekeningnummer: 15.06.80.643
Redactie Clubblad: e-mail: tetering@westbrabant.net

Wat doe je tijdens de ladys night?

Ik moet het verdienen!

L.Rockx, tel. 076-5932463
Zeggelaan 6, 4844 SH Terheijden

J. Stroop, tel. 076-5931223
Markstraat 33, 4844 CP Terheijden

J-W.Stoop, tel. 076-5935370
Liedekerkestraat 21, 4844 EC Terheijden

G-J.Verduijn, tel. 076-5934761
Zeggelaan 77,4844 SC Terheijden

C.Sprangers, tel. 076-5934130
Buntlaar 23,4944 TL Terheijden

G.de Peijper, tel. 076-5932740
Norbartstraat 16,4844 CS Terheijden
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Aan iedereen die het horen wil (de

De Ronde van Terheijden 2001
De commissie Ronde van Terheijden is verheugd om mee te kunnen
delen dat de voorbereidingen voor "de ronde" in volle gang zijn en
uitermate vlot verlopen. De onderlinge sfeer is goed, er wordt flink
gebrainstormd, taken worden verdeeld en ieder heeft een positieve
inbreng.
Even een aantal feiten op een rijtje:
1.
De datum voor de Ronde van Terheijden is vastgesteld op
zondag 27 mei 2001.
2.
Het Kampioenschap van Terheijden is weer in het programma
opgenomen.
3.
Daarnaast zijn er koersen voor:
jeugd
sportklasse B / veteranen / vrije trimmers
elite / sportklasse A.
De commissie is van mening dat hiermee een aantrekkelijk
wielerprogramma geboden kan worden. Zeker als in aanmerking
genomen wordt dat er mooie prijzenschema's worden gehanteerd en dat
de premiepotten stevig gevuld zullen zijn. Het bestuur heeft als stimulans
voor onze eigen leden het prijzengeld voor het Kampioenschap van
Terheijden beschikbaar gesteld. De commissie rekent hierbij op een
groot deelnemersveld.
Over enige tijd zal een groot aantal leden worden benaderd om voor,
tijdens en na "de ronde" hand- en spandiensten te verlenen. Wij hopen
dat we te zijnertijd op jullie kunnen bouwen.
Jullie horen nog van ons!!!!
Namens de commissie,
Kees Jacobs

rest moet maar voelen)
De BWF in het nieuwe millennium (het tweede
alweer) Wat zijn de plannen? En wat komt er van
uit? De Harrie Voesenek-goed-nieuws-show on
tour! Uw reporter was er bij!
Onlangs werden op de jaar- en kalendervergaderingen de plannen
bekendgemaakt voor het komende seizoen. Enige ambitie kan het
bestuur niet ontzegd worden. Kijkt U even mee:
-

-

-

Op de kalender prijken 22 criteriums, 5 (semi-) klassiekers en
verder natuurlijk het BWF-kampioenschap (5-8 Wouwse
Plantage), het NK (12-8 Honselersdijk) en WK (19-8 Sankt
Johann) en het BWF-kampioenschap tijdrijden (24-5 bij
voldoende voorinschrijvingen ).
Er komen -als proef- een achttal wedstrijden voor dames (KNWU
ongesponsord en niet-licentiehouders). Aanvangstijd zal steeds
zijn 11.30 uur en de afstand 35 km. De navolgende wedstrijden
zijn in principe gepland: 25-3 Oosterhout (Warande); 15-4 Breda
(Spinveld); 29-4 Brpda (Pfipcenhage); 24-5 Molenschot;
8-7 Bosschenhoofd; 15-7 Breda (SNS-parcours); 22-7 Rucphen
en 29-7 Hoeven.
De licentieprijs voor 2001 wordt fl 50,- : amper zoveel als de
jaarcontributie van de W.V.Terheijden (al betaald trouwens ?) In
2002 betaalt men hetzelfde bedrag, maar dan in €

De categorie-indeling blijft hetzelfde (Sportklasse A & B Vm 39 jaar ,
Veteranen t/m 54 jaar en Gentlemen 55 +). Zo ook de starttijden. De
prijzenschema's worden verhoogd naar fl. 280.- voor iedere categorie .
De BWF, die zich vorig jaar mocht verheugen in een toename van het
aantal licenties (27 %) , hoopt deze lijn door te trekken en denkt hiermee
een aantal goede voorwaarden geschapen te hebben.

Er blijven dus weinig smoezen over om geen licentie te nemen . Voor
vijftig piekies een jaar onder de pannen! Waar maak je dat nog mee. Laat
U over de streep trekken! Nu of nooit!
Vraag U niet af of de BWF niet zonder U kan. De BWF kan wel degelijk
zonder U! (Dit in tegenstelling tot de K.N.W. , die kan niet zonder U)
Maar kunt U zonder de BWF ?
Meer informatie en aanvragen van licenties bij:
Leon van Tetering Zeggelaan 72, tel. 076-5931176
N.B.
BWF ronde van Terheijden is op zondag 1 april (De Bergen)

BWF kalender
11 maart
18 maart
25 maart

Breda (Rith)
Ulicoten
Oosterhout* (Waranda)

1 april
8 april
15 april
16 april
22 april

Terheijden
Someren - Heide (St. Joziefklassieker)
Breda* (Spinveld)
Breda (Krogten)
Langeweg

K N W U kalender met startgelegenheid voor BWF - renners
17 maart
Oud - Vossemeer (sportklasse A)

BOOMKWEKERS
HOUDEN
HET GROEN

VBZ
Kwekerij „DE WIEL"
TERHEIJDEN
TEL. 076 - 5931648

.TUINAANLEG
.TUINVERZORGING
ALLES VOOR UW TUIN

KOPIJ INLEVEREN VOOR 1 APRIL

Van de redactie
Na bekomen te zijn van de jaarlijkse wederkerende Sint - Kerst Oud- en
Nieuwjaarsfeestjes ligt hier vóór u zowel de "Laatste Klepper" van de
oude redactie als de "éérste editie van voornoemd clubblad van de
vernieuwde en uitgebreide redactie".
Uiteraard zijn wij zeer gelukkig met het voortbestaan van ons
cluborgaan, hoewel het in eerste instantie niet erg wilde vlotten met het
strikken van nieuwe medewerkers aan dit blad. Naar aanleiding van
suggesties vanuit het bestuur aangaande eventuele kandidaten en het
spontaan aanmelden van enkele anderen naar de oproep hiertoe in de
laatste editie van verleden jaar, hebben Leny en ondergetekende besloten
alsnog een vervolg aan het lidmaatschap van de "Kleppercommissie" te
moeten geven.
Helaas hebben wij ook afscheid moeten nemen van twee van onze
medewerkers. Allereerst de man met de ervaring op het gebied van de
"Journalistiek", Geert van Tetering. Wegens te drukke werkzaamheden
en het volgen van een cursus alsmede het willen blijven bedrijven van de
wielersport, was het voor hem een onmogelijke opgave geworden om
nog voldoende tijd te kunnen vrijmaken voor het uitvoeren van zijn taak
binnen de "Kleppercommissie".
Ten tweede de man, die gedurende ruim 9 jaar mede het "Gezicht' van de
Klepper heeft bepaald, namelijk zijn broer Frank van Tetering!! Ik heb
frank vooral leren kennen als het brein achter de rubriek "Interview
met". Verder was hij de man, die als de nood aan de man was om het
aantal pagina's uit te laten komen op een veelvoud van 4??, de rubriek
"Wist U daf" te voorzien van zowel opzienbarende feiten omlijst met veel
jolijt. Daarnaast bracht hij de verwerkte kopij naar de drukkerij en haalde
de "Kleppers" aldaar weer op om ze daarna ook nog eens bij een groot
aantal leden in de noordelijke "Zeggewijk" te bezorgen.
Heren van Tetering: beiden hartelijk dank voor de inzet, die u beiden aan
ons clubblad heeft willen bijdragen.
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Gelukkig zijn wij over de toezegging van Elly van Tetering, dat zij voor
ons de verwerking van de kopij wil blijven verzorgen, zodat ook ons
e-mail adres ongewijzigd kan blijven.
Nu volgt dan het voor ons meest heugelijke feit, namelijk de introductie
van de nieuwe '"Redactieleden".
Als eerste trad toe Jan-Willem Stoop. Op wielergebied misschien niet
behorend tot de "Top' van onze club, maar door zijn brede interesse in
sport (korfbal, fietsen, triatlon) een grote aanwinst voor deze commissie.
Ten tweede Ger de Peijper. Hij staat bekend als een doorzetter en niet
aflatend sporter. Door zijn vele ingezonden stukjes, die hij reeds eerder
voor dit blad heeft verzorgd hebben wij het vertrouwen in hem een goede
medewerker en bedenker van een nieuwe rubriek te hebben gevonden.
Ten derde Gert-Jan Verduijn. Voor mij persoonlijk de minst bekende
van het nieuwe viertal, maar door zijn tijdens de eerste door hem
bijgewoonde vergadering vertoond enthousiasme lijkt hij mijns inziens
zijn draai wel te gaan vinden binnen ons team.
Als laatste moet ik iemand aan u voorstellen, die dit eigenlijk niet nodig
heeft te weten: Corné Sprangers. Deze man is werkelijk, van alle
markten thuis en weet zijn toontje wel mee te blazen (harmonie). Sporten
zoals korfbal, triatlon en fietsen hebben sinds lange tijd zijn aandacht.
Daarnaast heeft hij beroepsmatig ook te maken met de
randverschijnselen rondom de sport zoals supportersgeweld en het
begeleiden van deze lieden.
Bij deze zult u als lezer wel denken: met een zo uitgebreide redactie zal
het blad iedere even maand van het jaar wel automatisch binnen blijven
rollen, maar zonder uw spontaan ingezonden bijdrage alsmede de door
ons aan u gevraagde verzoekjes een verslag over het een of ander te
willen schrijven, blijven voor ons nog steeds van eminent belang.
Namens de redactie
Jan Stroop

7

IJskoud de beste
Op zondag 21 januari waren al onze ereleden al vroeg verzameld op de
ijsbaan van Terheijden. Na vier jaar konden immers weer de
clubkampioenschappen van IJsclub Terheijden worden verreden. Din de
Ridder als deelnemer, Jan van Tetering als jurylid en Ad Nuiten was er
als coach van Henk Rasenberg!
Nog een aantal anderen van de wielerclub zouden assisteren of toch
minstens publiek zijn bij dit evenement.
Wat er aan vooraf ging.
De dagen tevoren was er door de meeste deelnemers al (te?) veel
getraind: Natuurijs betekent nu eenmaal genieten! Voor een aantal onder
hen betekent het ook de enige periode dat er wordt geschaatst. In deze
tijd van kunstijsbanen (in aanbouw) lijkt dat een serieuze handicap maar
het moet worden gezegd dat in de wedstrijd hiervan niets zou blijken. De
"gelegenheidsschaatsers" deden zeker niet onder voor hen die veel vaker
de ijzers onder binden
Hoewel er de eerste dagen een prima ijsplaat lag was het op zaterdag, na
enige sneeuwval en lichte dooi, twijfelachtig of de wedstrijden wel door
konden gaan. Voldoende vorst in de nacht tevoren en vooral de
inspanningen van bestuur en medewerkers van de ijsclub bracht echter
uitkomst. Men had er echt alles aan gedaan om een zo goed mogelijke
ondergrond te prepareren. Het was wonderwel gelukt. De ijzige wind zou
voor de rest zorgen....

Het kampioenschap, voor dames, jeugd en heren bestaat al sinds
mensenheugenis uit twee onderdelen: de korte- en de langebaan resp.
500 en 5000 meter, (dit laatste is bij de dames 3000 m.) Terwijl de
grootjes uitrusten van de kortebaan worden de kampioenschappen van de
kleinen verreden. Ook hier waren op de startlijsten diverse achternamen
te zien die niet onbekend zijn bij de wielervereniging.
De korte baan:
Een vijfhonderd meter (met drie bochten) bleek, anders dan we vaak op
TV zien, een kwestie van harken, stoempen en afzien. De beste tijd werd
hier gerealiseerd door een van de jeugdrijders.

