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Breda, zaterdag 15 februari 2001, Mountainbike rit
Deel I
Maanden geleden gingen er geluiden door het trouwe mountainbike
zaterdagmiddag groepje om eens een ander rondje te rijden. Zo gezegd
zo gedaan op deze bovengenoemde dag.
Omstandigheden:
25

Feestelijk want John de Ridder en zijn vrouw zijn

jaar getrouwd vandaag.
Weer:
Droog, bewolkt, 8 graden, nat van een dag
eerder.
Deelnemers:
John de Ridder onze mentale ondersteuning en
veger.
Henk Lievens de bosgeit koploper.
Henk Hamers de krachtpatser zonder badmuts.
De gebroeders De Jong uit Teteringen.
Bram Martens de tempo legger vandaag.
John Gommeren komen we later op terug.
Ad (Aalbers) Bloem den dieje van het
theekransje.
Bertje met een rugzak vol drank. Ook shag bij
hem.
Rob de schrijver van de contactadvertentie.
De heer Diepstraten de echte fietser.
Adri Loose de schrijver van dit verslag.
Het parcours:
Drunese duinen technisch en zeer nat.
Tijd:
12.30 uur verzamelen bij Henk Lievens bij zijn
manege voor een kopje koffie.
De start:
Direct moesten we (als we die gehad hadden)
onderinde beugel. Degene die aan de Drunese duinen denkt verwacht het
Cadettenkamp in het groot dus veel klapzand. Niets bleek minder waar.
We reden een hoog gemiddelde van 1 valpartij per kilometer. De ronde
was volgens zeggen 27,8 km er is dus heel wat grondonderzoek geweest.
Koploper (nooit voorop gereden) bleek John Gommeren. Net goed tien
minuten onderweg zag hij een plas water van 50 cm diep.
Zwemmen vindt hij leuk en dook ruggelings in die plas en behaalde in
een keer zijn diploma rugzwemmen.

De plas bleek toen John eruit stapte nog maar 20 cm diep. De rest zat bij
hem in de kleren. (Wie is dat eerder overkomen?). Hij had zijn smoes
snel klaar. "Dat komt ervan als er zo langzaam gereden wordt." We
wachtten nog even op de achtergebleven Bertje.
Gerrit de Jong reed al op een gescheurd fietsframe en dacht dat er ook
iets mis was met zijn ketting. Daarom vroeg hij raad aan Bram hoe hij
het overslaan van de ketting kon voorkomen. Bram adviseerde hem
vooral goed door te trappen zodat de ketting strak bleef staan. Dit advies
kwam Gerrit duur te staan. Even verder zet Gerrit zijn ketting strak en
jawel hoor brak toch zijn derailleur af met als gevolg dat hij 5 km
toeristisch terug kon lopen met zijn fiets aan de hand.
Zijn broer deelde ons mede dat dit mogelijk expres door Gerrit gedaan
was omdat hij Oranjeboombier zo lekker vindt. Later vertelde Gerrit met
een lach dat hij toch nog een uur hard gelopen had rond het café. Dit
moeten we dan maar aannemen.
Gelukkig werd er regelmatig gewacht om de achterblijvers, of zoals John
Gommeren de valler (5 maal reeds) bij te laten komen of mij te laten
rusten. Een aantal km's ging het goed en John vertelde. "He hè eindelijk
ben ik warm want ik val niet meer." Jawel geen 10 meter verder lag hij
weer netjes met twee benen omhoog. Totaal geschat heeft hij wel 8 keer
gelegen wat meer is dan ik in een heel seizoen. Dus John niets meer over
mij zeggen.
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Henk Hamers (nog steeds zonder badmuts) had erg gelachen bij een stuk
los zand. Iedereen die voor hem reed viel links en rechts tegen de grond
maar hij kon er net tussendoor. Nadat een ieder weer reed, jutte hij ons
op om door te rijden. Voor hem helaas, tussen twee zandwallen was het
toch ook zijn beurt, want plotseling lag hij ook schuin tegen de helling
op. Al zijn uitvluchten ten spijt. Nog even gekeken of hij overeind kwam
en snel doorgereden.
Iedereen was goed aan elkaar gewaagd maar toch bij 25 km ging bij mij
de kaars uit of was het de man met de hamer. Nee die ken ik maar al te
goed vraag maar na bij Wally de Ridder (Helaas hij was er niet bij.)
Ad (Aalbers) Bloem den dieje van het theekransje had de ronde wel twee
keer willen rijden maar niemand ging er nog met hem mee en moest hij
min of meer teleurgesteld mee terug naar Terheijden. Hij verwachtte een
rondje van John de Ridder en volgens mij lokte hem dat veel meer.
Wederom een verkleedpartij om iedereen droge kleren aan te laten
trekken. Min of meer schoon terug naar de manege van Henk Lievens de
koploper bosgeit.
Daar aangekomen dachten we nog dat John de Ridder langs de bakker of
slijter was want het duurde nog even voor hij met zijn vrouw (die
heerlijk gewandeld had) aan kwamen. John en vrouw nog van harte
gefeliciteerd en bedankt voor de drankjes.
Wat kan Henk Lievens (ook bedankt voor de gastvrijheid) goed voor zijn
ploeggenoten zorgen.
Het volume van de groep ging per flesje bier omhoog. De
paarden werden er onrustig van.
Ad (Aalbers) Bloem nog gewaarschuwd en
gewezen op zijn eerdere ervaringen die hij
opgedaan had. Als hij bier op heeft en het donker
is, hij niets meer ziet en ook dan regelmatig van
zijn fiets valt. Gelukkig wees hij mij erop dat
hij Rob meegenomen had om hem overeind te
houden en thuis te komen bij Toos.

Deel 11
Van lieverlee gingen er een aantal naar huis zodat de rest over hen
konden gaan roddelen.
Wat heb ik gehoord bijvoorbeeld:
•

•
•

Dat John Gommeren een extra investering heeft gedaan om dit jaar
de trimmers A competitie te winnen, door een lichtgewicht super
fiets te kopen.
Dat John Gommeren nu al twee weken in trainingskamp gaat met
Wilma en de kinderen.
Dat John Gommeren niet de enige is die zijn mountainbike frame
heeft gebroken maar ook Gert Jan Verduijn en Gerrit de Jong.

Nu jullie allemaal weer op de hoogte zijn stop ik maar met schrijven
want het is niet mijn hobby. Ik doe dit vrijwillig aangewezen.
Rond 18.30 uur ging iedereen met een voldaan gevoel zijns weegs.
Deze middag is voor herhaling vatbaar en iedereen bedankt voor de
gezelligheid.
Sport fiets groeten.
B4 (vroeger woonachtig in Terheijden)

IN MEMORIAM
Piet Gerrits
Op zondag 4 maart, kort voor het vertrek naar huis, is op Mallorca Piet
Gerrits verongelukt. Niemand heeft gezien wat er precies gebeurd is, maar
we moeten helaas vaststellen, dat Piet de grootste pech heeft gehad die je
maar kunt hebben.
Piet was nog niet zo lang lid van onze vereniging, maar was bij ons al veel
langer bekend: hij was een triathleet in hart en nieren. Als naamgever van
Piets Army werd hij in 1998 en 1999 winnaar van de triathlon voor trio's.
In 2000 eindigde hij individueel op de 20 e plaats. Maar steeds was hij ook
duidelijk aanwezig als begeleider van (jeugd)leden van TVB.
Tijdens het vorige seizoen werd hij lid van Terheijden en kon nog 2 x
deelnemen aan de trimmerscompetitie; beide keren werd hij winnaar. Zijn
laatste wedstrijd bij onze vereniging was de kerst run-bike-run. Piet werd
derde.

Van T e t e r i n g

Tegelwerken

Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen ging hij met Sofie en Henk
Hamers, Henk Lievens , Ger de Peijper en enkele vrienden uit Nieuwerkerk
a/d IJssel naar Mallorca. Deze groep heeft samen tot aan zondagmiddag
een geweldig gezellige week gehad, die wreed werd verstoord door de val
van Piet.
Wielervereniging Terheijden wenst zijn vrouw Anny en zijn dochters
Wendy en Brenda heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies . Ook
Sofie, Henk, Henk en Ger willen we steunen om alles te verwerken.
Het afscheid in Tilburg was indrukwekkend en voor velen een grote troost

Geert van Tetering
Bolderik 5
4844 RL Terheijden
Tel. (076) 593 19 27

6

FR

Dankbetuiging

Piet Gerrits
4 maart: een datum die door ons allemaal nooit
vergeten wordt.
De dagen daarna komen bergen kaarten en
brieven binnen met de mooiste en liefste
woorden. Allemaal om ons te troosten.
Iedereen persoonlijk bedanken is onmogelijk.
Vandaar dat we dat via deze weg doen
Bedankt voor alle steun en lieve woorden op
de kaarten en brieven
Anny - Wendy - Brenda

HISTORISCHE OVERZICHTEN
DEEL 2: KAMPIOENSCHAP TERHEIJDEN
Zoals eerder geschreven ga ik deze Klepperjaargang van in principe eerst
de echte clubevenementen een min of meer historisch overzicht proberen
te geven. Deze keer zou op de agenda kunnen staan i.v.m. deze aprilklepper het volgende in mei a.s. te verrijden :
KAMPIOENSCHAP VAN TERHEIJDEN.
Echter, gezien de historie vanaf 1974 toen dit kampioenschap werd opgestart onder de naam "Willem de Ridder Trofee" is dit eigenlijk nooit een
officieel en puur clubevenement geweest. Zoals jullie ook kunnen lezen uit
een ander stuk in deze "Klepper" was deze ronde alleen voorbehouden
aan alle inwoners en ex-inwoners van Gem. Terheijden (dus ook Langeweg en Wagenberg) en dan nog met uitzondering van KNWUlicentiehouders en op de laatste jaren na ook de BWF-licentiehouders.
Dat ik het hier toch meeneem als clubevenement heeft als reden:
ondanks die enkele renners uit Terheijden die geen lid waren van WVT
werd de strijd om de ereplaatsen altijd gestreden door (ex)Terheijdenaren
die tevens clublid waren. Dit is ook te zien uit de namen van winnaars van
alle edities vanaf 1974 die straks volgen.
Enerzijds door onwetendheid (ik was er immers de eerste 10 jaar ook niet
bij) en anderzijds door tijdgebrek om alle Klepperjaargangen hier op na te
lezen kan ik weinig over koersverloop en de hoe tot stand gekomen
overwinning schrijven. Derhalve moet ik me vaak beperken tot alleen enkele korte, mij bijgebleven en gevonden feiten en gegevens.
Sinds 1974 lid van onze vereniging en gelijk al het eerste Kampioenschap
van Terheijden in 1974 op je naam schrijven bij de start van de 1e WdRtrofee, dan moet je wel een klasbak zijn. Of dat zo was kan ik niet beoor
delen, maar destijds was Willem Schuurmans met name al gevreesd voor
zijn mond, durf en sprint. Helaas voor Willem heeft deze veelbelovende
start van zijn carrière weinig vervolg gekregen. De fakkel werd echter in
de daarop volgende 2 jaren (1975+1976) overgenomen door zijn medediscussiegenoot tijdens ledenvergaderingen Tinus Fens.
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Anno 2001 waren dit destijds in de jaren '70 nog "jonge gasten" en dat
gold toen ook voor Henk Rasenberg die in 1978 de ronde op zijn naam
schreef. Vermoedelijk wilde Henk hier het voorbeeld geven, want in 1979
volgde zoon Bob en in 1980 broer Geert Rasenberg.
Deze hegemonie moest maar eens doorbroken worden dachten de mannen
van Van Tetering en het werd Frank die als eerste van deze wielerfamilie
in 1981 de WdR trofee opeiste. Helaas voor de van T's werd dit niet geprolongeerd, want ene Peter Kloosterman sloeg keihard toe door tweemaal in successie de WdR trofee in '82 en '83 binnen te halen.
In 1984 vond de "peetvader" van deze wielrennende fam. Van Tetering
het welletjes. Het gevaar van 3 x winnaar en behoud van de WdR-trofee
lag ook op de loer. Hij greep keihard in door zelf als eerste over de meet
te gaan.

RASENBERG PARKET

LAGEWEG 23

-

TERHEIJDEN

10

-

TELEFOON 0 7 6 - 5 9 3 1 7 5 8

In 1985 was Jan hard op weg deze zege te herhalen, maar door materiaalpech moest hij toestaan dat, jawel, weer Peter Kloosterman nu samen met
Din van Meel hem achterhaalden. Jan viel terug in het peloton en tot grote
verrassing won de toen al bijna 50-jarige Din de sprint van Peter. Dit was
zeker geen toeval, want als er iemand voor zijn sport kan trainen en leven
en dit nog steeds doet is het Din wel. Nog een vermeldenswaardig feit is
dat behalve op die dag een al oudere Din dus de sterkste was en later die
dag "onze" Joop ook op latere leeftijd nog verrassend een leuk titeltje
pakte.
1986 en 1987 staan te boek als de jaren van "d'n beul". Theeuw Lodewikus ging de strijd aan met zichzelf en de rest en kwam tweemaal solo
als winnaar over de meet. Wederom een sterk staaltje.
Vanaf 1988 vonden de Van Teteringen het weer tijd om iets van de
verwachte aspiraties waar te gaan maken. Het was Jan die opende met een
overwinning, voorzover ik me herinner in de sprint voor o.a. Geert. Het
volgend jaar 1989 was voor Geert die met een solo won en in 1990 dacht
jongste broertje Ronnie: dat kan ik ook en eveneens met een solo won hij
zijn eerste koers in de kom van Terheijden. Eigenlijk waren alle mannen
van Van T. die lid zijn van WVT nu aan de beurt geweest, behalve Leon.
Nu moet hier wel gezegd worden dat Leon vaak niet kon starten i.v.m.
BWF licentie en als hij al geen licentie had, had hij zich al wel de
zaterdagavond (toen nog wielerweekend!) bij nat en koud weer al
helemaal stik kapot en over de schreef gereden. Het had er in zijn betere
jaren in kunnen zitten, maar wie weet wat de toekomst brengt.
Vanaf 1991 gaat Theo van Mook zich als ex-inwoner echt met de strijd
bemoeien. Dit resulteert in 2 achteropeenvolgende overwinningen in '91
en '92. Dé jaren daarna doet Theo meestal ook sterk mee, maar gezien
zijn klasse en gevaar voor o.a. de 3e maal winnen wordt hij goed in de
gaten gehouden en wordt het heel moeilijk om weg te komen uit een sterk
blok Terheijdenaren.
Eindelijk in 1993 is het dan zover: Din als vertegenwoordiger van de
familie de Ridder, die deze koers 25 jaar heeft gesteund, is niet alleen zijn
broers maar ons allemaal te rap af om deze felbegeerde Willem de Ridder
Trofee binnen te halen. Deze 20e editie wordt persoonlijk door Mevr. De
Ridder weg geschoten en het is Ronnie die al na 2 ronden solo gaat. Din is
de volgende uit het peloton die wegspringt en in een mum van tijd bij
Ronnie komt.
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De achtervolgende groep aarzelt te lang en Ronnie en Din moeten het in
een sprint uit gaan maken. Het is Din die al vroegtijdig de sprint aan gaat
en het andere "strijkijzer" naar de 2e plaats verwijst.
Inmiddels is het 1994 geworden en zoals bekend kan Cees Klerk mits hij
goed traint en er naar toeleeft best wat potten breken. Mogelijkerwijs met
de gedachte wat een ex-voorzitter kan, kan ik ook, reed hij vrijwel de
gehele race met een sterke solo naar de overwinning.
1995 werd het jaar voor een altijd al decennia lang sterke renner die
echter zonder blok of ploeg en te weinig sprintcapaciteiten veel te weinig
overwinningen heeft kunnen behalen. Deze keer echter moest een zeer
sterke solo het peloton ervan overtuigen dat Bram Martens echt wel een
stukske kan fietsen.
1996 : Inmiddels was het al weer 5 jaar geen Van Tetering geweest die de
zege opeiste, maar daar wilde Frank wel verandering in brengen. Vanuit
een kopgroep met 5 ex-winnaars (broer Geert, Cees Klerk, Bram Martens, Din de Ridder) was het Frank die bij een premiesprint sterk doortrok
en de overigen het nakijken gaf. Van de overige vier durfde of kon
niemand of voelde niemand zich geroepen het gat dicht te gaan rijden.
Dacht je?? Behalve broer Geert die halfweg koers in de Schansstraat sterk
demarreerde en binnen no-time naar Frank toe reed. Samen gingen ze het
uitmaken en op dezelfde plaats op dezelfde stenen in de laatste ronde met
nog 400 meter te gaan sprong Frank daar dok weg om na 15 jaar zijn 2e
zege in het KvT te behalen.
1997 : Na zijn vernedering het jaar daarvoor en levend met de frustratie
dat broer Jan en broer Frank al wel 2 x hadden gezegevierd stond Geert
volop "getraind, voorbereid, gemotiveerd en gesoigneerd" aan de start. Al
direct laat een sterke Ad Havermans, die eigenlijk gezien zijn klasse
verstoord door pech en ander ongemak ook al een KvT had kunnen
behalen, zien wat hij van plan is. Zijn demarrage vanuit het vertrek wordt
beantwoord door 6 anderen. Nadat de sterke en gemotiveerde Geert de
koers echt opengooit is er slechts één die even later kan volgen, nl. Ad.
Dus hebben ze slechts nog met elkaar af te rekenen. Ad probeert werkelijk
van alles, maar wie rijdt een Geert in vorm uit zijn wiel. Niemand dus, en
in de sprint behaalt de beste spurter Geert nu dan ook zijn 2e zege. Weer
een tevreden Van Tetering.
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1998 : Vooraf aangekondigd door Fam. De Ridder zou dit de 25e en
laatste uitgave zijn. Met medewerking van o.a. Tinus Fens werd dit jubileum en deze afsluiting waardig gevierd. Met perd en wagen (samen heet dit
paardentram) gaat eerst de Fam. de Ridder samen met alle 24 oudwinnaars voor een ererondje over het parcours. Stef schrijft hierover in zijn
verslag: "....met een kar vol kachelhout door Terheijden te lopen". De
deelname was i.v.m. deze laatste uitgave en enig gelobby opzienbarend
hoog. Ikzelf was helemaal de kluts kwijt tijdens de koers doordat mijn
ijkpunten van vaste toeschouwers van WVT nu wel ineens op de fiets
zaten. Was het zomaar ieder jaar!
Nadat de koers na wat speelse en schalkse openingen van o.a. de Nuit,
Henk Rasenberg en Willem Schuurmans echt op gang kwam, is het Din
zelf die sterk getraind en goed voorbereid de ruimte kiest. Alleen Frank
kon dit niet tolereren en was sterk genoeg om mee te springen.
Samen rijden ze echt alles uit de kast en blijven vooruit. Een sterke Din
rijdt op de laatste kasseistrook weg van Frank en zorgt nog net op tijd dat
ook hij deze eretitel KvT en winnaar WdR trofee ook voor de 2e maal en
laatste afsluitende keer in zijn bezit krijgt.
Eigenlijk zou helaas hier dit overzicht moeten eindigen. Na de 25e WdR in
1998 is er nog wel tweemaal een zogenoemd KvT gehouden in 1999 en
2000 maar gezien de wijziging van comité's en derhalve ook in spelregels
durf ik dit niet onder de noemer Kampioenschap van Terheijden te
plaatsen. Desondanks kan ik zonder verder koersverslag vermelden dat
deze twee jaren met een onvoldoende deelname er toch gelukkig 2 winnaars uit zijn gekomen die de titel Kampioen van Terheijden waardig met
zich mee mogen dragen.
NdL.
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Erelijst Kampioenschap van Terheijden (Willem de Ridder Trofee)
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Wim Schuurmans
Martin Fens
Martin Fens
Rinus Ackermans
Henk Rasenberg
Bob Rasenberg
Geert Rasenberg
Frank van Tetering
Peter Kloosterman
Peter Kloosterman
Jan van Tetering
Din van Meel
Theeuw Lodewikus
Theeuw Lodewikus
Jan van Tetering
Geert van Tetering
Ronnie van Tetering
Theo van Mook
Theo van Mook
Din de Ridder
Cees Klerk
Bram Martens
Frank van Tetering
Geert van Tetering
Din de Ridder
Theo van Mook
Din de Ridder

Zoals een ieder kan zien zijn er 8 renners die 2 x hebben gewonnen,
m.a.w. het is altijd voorkomen dat iemand de beker voorgoed zou
behouden door een 3e maal te winnen.

Via de klepper lukt het nooit
Op de laatste algemene ledenvergadering waren we een beetje treurig
m.b.t. de toekomst van een paar commissies binnen WVT. Maar alles is
goed gekomen: de Klepper heeft een krachtige redactie, de commissie
Ronde van Terheijden weet ook van wanten en de bingo vindt volgend
jaar gewoon weer plaats.
Het bestuur zit echter nog steeds met een probleem: onze ex- secretaris
(die overigens nog steeds functioneert en hoe) moet nog altijd vervangen
worden. In de laatste bestuursvergadering heeft hij aangegeven, dat ook
zijn werken als functionaris dit najaar stopt.
Dus
(en dan komt er altijd iets heel logisch)
moet er een
andere secretaris of op zijn minst een ander bestuurslid komen. Via de
Klepper lukt dat nooit. Nee, je moet mensen persoonlijk benaderen, ze
onder druk zetten, op ze inpraten, ze omkopen, (hem/haar een plaats in
de A-categorie beloven????) en dan lukt het wel.
We vragen jullie dus nu niet om je zelf aan te melden, maar enkel om
ons namen te geven van mensen die we volgens bovenstaande methode
"effe" duidelijk kunnen maken, dat hij ( of zij) onze gezochte persoon is.
Beste leden, jullie hebben de tijd tot september.
FR
p.s. Als je je nu uit angst voor bovenstaande gruweldaden van het bestuur zelf aanmeldt, houden we dat
gewoon geheim.

