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Clubkampioenschappen 2001
Gezien het succes en de grote opkomst het afgelopen seizoen heeft de
Algemene Ledenvergadering gemeend de ingeslagen weg van gescheiden
kampioenschappen te moeten handhaven.
Als gevolg hiervan worden de leden, die starten bij de A-categorie,
geacht op een of andere wijze bij te dragen aan de veiligheid op het
circuit wanneer de B-coureurs hun onderlinge strijd aangaan op
dinsdagavond 19 juni rond de klok van 19.00 uur
Andersom wordt hetzelfde verwacht van de B-renners een week later op
26 juni omstreeks dezelfde tijd.
Iedere avond wordt er eerst een tijdrit verreden van ongeveer 7 kilometer.
Ongeveer 10 minuten na binnenkomst van de laatste coureur wordt er
nog een rit in lijn verreden van een aantal ronden (bekendgemaakt door
de jury van dienst).
Hopende op uw aller medewerking, graag tot ziens op deze twee
avonden.

Toertocht 8 april
De derde toertocht alweer volgens de kalender! Voor mij de eerste en dat
geldt trouwens ook voor de rest van het ploegje. Even leek het erop dat
we met een machtig peloton zouden vertrekken, want bij de rotonde
stond een roze groep waar je niet omheen kunt. Maar....dat bleken de
Slingerdreefrijders te zijn, die wilden op snelheid
nou, dan hadden ze
net zo goed met ons mee kunnen gaan, want de 75 km die op het
programma stonden werden er 80 over de bruggen in een niet mis te
verstaan tempo. Bovendien hebben de bosrijders niet de wind gehad die
wij zo ongeveer 40!!!! km op kop hebben gehad.
Wij dat zijn Ron, Bram, Dim, Jan en ik en als we Ron en Bram er niet bij
hadden gehad dan waren we nu nog niet thuis geweest! Het was beuken
tegen de harde wind, vooral richting die bruggen natuurlijk en dankzij
het kopwerk van die twee kanjers en dankzij die 4 brede ruggen die me
steeds uit de wind hielden kon ik aan de staart hangen. We hebben zo
hard gefietst dat we de regen voor konden blijven. Toen we net thuis
waren viel de voorspelde hoosbui. Ik heb aan het tochtje nog een paar
kilometer geplakt om even bij te komen in de sauna en als ik dit verslag
met mijn benen had moeten schrijven dan had het nu niet in de Klepper
gestaan.
Ingrid Rompa

P.s. Heren en dames voorrijders en vlaggers gaarne melden 10 minuten
voor aanvang van de strijd.
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300 meter sprint 15-4-01
Als je op le paasdag zo'n halve minuut tijd over had, kon je meedoen
met de 300 meter sprint. Buiten degenen die op vakantie waren, het weer
te slecht vonden, nog eieren moesten verven of gewoon niet mochten,
waren we er allemaal.
Om half tien werd er gestart. A en B door elkaar. Henk Lievens gaat
proberen zich te verbeteren ten op zichte van vorig jaar zegt hij; toen was
hij laatste.
Als Bram Martens aan de start komt, kijken we wat verwonderlijk naar
zijn tandwielen, alles zit zo'n beetje door elkaar. We waarschuwen hem
nog, maar volgens starter Jan van Tetering komt het allemaal wel goed.
Toch hadden wij het idee dat het opschakelen bij de start niet helemaal
liep zoals Bram voorzien had.
Na zo'n twintig minuten is de wedstrijd alweer gedaan. Iedereen klaagt
over de wind en de jury gaat in beraad.
Tijdens dit juryoverleg, wat bijna net zo lang duurde als de wedstrijd
zelf, wijst Corné Sprangers een vrijwilliger aan voor het schrijven van
een wedstrijdverslag. Degene die 7e wordt, mag het verslag schrijven.
Na lang beraad komt de jury dan met de uitslag:
Henk Lievens wordt laatste, net geen positieverbetering ten opzichte van
vorig jaar, maar het scheelt maar 0,88 seconden met Peter Diepstraten.
Bram wordt ondanks of dankzij zijn vreemd gerangschikte tandwielen
toch nog knap 5e
Jack van Dongen wordt 3e, wat betekent dat hij wederom le wordt bij de
B-rijders en zich hiermee duidelijk kandidaat stelt om volgend jaar bij de
A-rijders mee te doen.
Henk Boon is vandaag de sterkste met een tijd van 29,84 seconden.
Ronnie van Tetering en John Gommeren eindigen gelijk op de 6e plaats,
dus dit jaar geen 7e plaats. Maar wie moet er dan nu een stukje schrijven?
Omdat het toch wat ver gaat om voor een wedstrijd van een halve minuut
een verslag met z'n tweeën te schrijven, neem ik het deze keer voor mijn
rekening.

Met dank aan de jury, die het met een vlag en een stopwatch toch maar
mooi voor elkaar krijgen om de uitslag tot op 0,01 seconde nauwkeurig
vast te leggen...
John Gommeren

(Naschrift van de redactie: Kijk eens naar de officiële uitslag. Volgens
ons komt Gerrit de Jong hier goed weg!)

Uitslag Zomercompetitie 15-4-01 Sprint 300m
B-categorie
1
2
3
4
5
6
7
8
9

30.41
Jack van Dongen
Peter Kloosterman 31.60
31.84
Ger de Peijper
32.10
Fer Rompa
Gert-Jan Verduijn 32.28
33.13
Din van Meel
34.12
John de Ridder
34.56
Peter Diepstraten
35.44
Henk Lievens

A-< categorie
Henk Boon
Leon van Tetering
Emile Rasenberg
Bram Martens
John Gommeren
Ronnie van Tetering
7 Gerrit de Jong
8 Corné Sprangers
9 Cees Damen
10 Frank van Tetering
11 Dick vd Kolk

1
2
3
4
5

29.84
30.25
30.28
30.56
30.66
30.66
31.09
31.12
32.63
33.72
34.53

KAMPIOENSCHAP VAN DRIMMELEN
verandering wijziging vervroegd anders gewijzigd

De jaarlijkse bindingsavond
is verzet naar
zaterdag 1 december
Willen jullie allemaal deze datum
vrijhouden of vrijmaken

Uw adres voor bruiloften en partijen
Diverse salades, koude
en warme buffetten
Diverse hapjes en drankjes
Vergaderruimte aanwezig
Brasserie Cafetaria 't Markkantje
Markstraat 16, Terheijden
Voor reservering: (076) - 5931390

Brasserie à la carte,
met diverse specialiteiten

Net hersteld van een griepje, had ik mij samen met mijn trainingsmaat
Jack voorbereid op dit evenement. Jack zou het kampioenschap bij de B
even binnenhalen en ik zou onze kanshebbers helpen bij het behalen van
de beker bij de A.
Het eerste lukte. Jack won de wedstrijd in een massasprint. (We hadden
daar ook veel op getraind dus kon het eigenlijk niet misgaan) Maar ja. Je
moet het toch maar even doen. Jack Proficiat.
Om half vier reed ik op het parcours en zag dat er toch een groot aantal
renners van onze club aanwezig waren. Ik noem er zomaar een aantal op
Henk Hamers, Joh Gommeren, Richard de Haan, Rock en Rein van
Zundert, Leon, Frank en Ronnie van Tetering, Hans Rasenberg en
natuurlijk een aantal renners welke met twee petten streden te weten
Pieter Jan Luttikhuis, Theo van Mook en Roel Eland.
Bij de start zag ik ook nog mijn gewaardeerde collega Erik Kuipers staan,
waardoor het voor mij moeilijk was om te bepalen wie ik allemaal moest
helpen aan de titel. Van Jack en Piet van Oosterhout had ik gehoord dat
ik bij de eerste tien moest gaan rijden. Bij het startschot koos ik direct het
wiel van Roel. Ik wist dat Roel wilde gaan winnen want hij was vorig
jaar ook al tweede geworden. Ik gunde hem de overwinning wel. Ik
dacht als hij gaat hebben we een mooie kampioen. Na een aantal rondjes
kwamen de eerste demarrages op gang. Theo sleurde eens flink aan het
peloton en kwam even op kop te zitten. Erik Kuipers keek mij eens aan
en als je weet dat collegialiteit erg belangrijk is in het werk begreep ik
dat ik hem moest gaan halen. Zo gezegd zo gedaan. De volgende was
Roel. Van mij mocht hij gaan maar de rest van het peloton vond dat niet
zo'n goed idee. De snelheid werd weer eens opgeschroefd en ik was blij
dat ik er niet gelijk afgereden werd. Ronnie kwam zich regelmatig voorin
melden en ik begreep dat ik ook hem maar moest laten rijden. Na een
twintigtal rondes en een groot aantal demarrages was het wederom Theo
die weer eens aan de boom schudde. Ik was niet bij machte hem te gaan
halen, maar gelukkig kwam Richard de Haan (ook een collega) die het
gat dicht reed.
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Zo volgde de demarrages zich op. Marino vd Elshout trok ook nog een
paar keer flink door.
Ik wist niet goed wat voor een tactiek ik toe moest passen en zag na een
30 tal rondes Jack van Dongen langs het parkoers staan. Ik dacht ik stop
even en vraag het hem. (We hebben namelijk nog geen
verbindingsmiddelen kunnen kopen van het prijzengeld). Tevens was ik
blij om een reden te hebben om even niet meer zo hard te hoeven fietsen.
Jack vertelde dat het belangrijk was om kilometers te maken voor de
competitie en dat de strijd maar aan de groten overgelaten diende te
worden. Ik begreep hem direct. Ik klom weer op mijn fiets en kon in het
wiel van John Gommeren en Leon van Tetering de koers uitrijden.
Ondertussen werden we door een kopgroep gedubbeld. Wie reden er op
kop. Good old Theo en Roel.
Ik wist dat de wedstrijd een spannend eind zou krijgen en was blij dat ik
enkele ronden voor het eind mocht afsprinten. (raar woord eigenlijk als je
alleen rijd op de naar schatting 20e plaats).
Het was Theo die de grote beker na een spannende sprint in ontvangst
mocht nemen. Roel kan volgend jaar voor de derde keer proberen de
beker in ontvangst te nemen. En de rest van de rose brigade zal dan zeker
proberen het hem zo moeilijk mogelijk te maken.

In de vorige Klepper heb ik (B4) een stukje geschreven over onze
mountainbike tourtocht in de Drunense duinen.
Prompt de zaterdag erna werd ik hierop aangesproken. Het was een
zaterdag in april. Zoals gewoonlijk ging ik om 13.00 uur van huis om op
het rondje Terheijden weer wat extra kilometers te maken. Eerst
tegengesteld, iedereen doet dat blijkbaar en jawel na twee rondjes kwam
ik Henk " de bosgeit koploper " tegen. Omgedraaid om samen met hem
(naar ik dacht) gezellig de gebruikelijk richting op te rijden. Ik zag al wel
dat hem iets dwars zat wat wist ik op dat moment nog niet. Het volgende
bleek hem niet te bevallen.
"Ge het wel nun fout gemakt in d'n loaste Klepper. Hedde gij nie
begrepen da ik un jongeske ben. "
Toch wel Henk, want tijdens het wielerweekend in Limburg heb ik je
uitgebreid tegen een jonge heer horen en zien praten in de sauna.
"Da hedde dan toch gehurd en gezien. Warom schrijf de ge dan da ik
nun geit ben. "
Dat zat hem dus dwars vandaar deze rectificatie Lees voortaan.
"Henk de bosbok koploper"

Hierbij mijn welgemeende excuses aan Henk.

Ik vond het een leuk evenement met een terechte winnaar.

RIJWIELHANDEL
LOUIS VAN DIJK

Corné Sprangers

Ginnekenstraat 78
Breda
Tel. 076-5217148

sanitair
•centrale verwarming
• loodgieter
• dakbedekking

Loodgietersbedrijf
Raadhuisstraat 40,
4844 AE Terheijden
fax 076 - 593 41 89

Tel- 076 - 593 12 55

WENST U VEEL FIETSPLEZIER!!

Wie kent hem niet? De eeuwige vrijwilliger. Op hem doe je nooit
tevergeefs een beroep. Hij fietst mee met de terheijdenloop, als
bezemfiets of iets dergelijks. Hij heeft de eerste editie van de Klepper
rondgebracht en doet dit nu nog steeds. Hij is sinds 1981 lid van onze
vereniging en het wordt dus de hoogste tijd om met deze man 'n gesprek
aan te gaan. Ook nu stoor ik hem bij het vrijwilligerswerk. Hij staat bij
een waterpost tijdens de triatlon.
In gesprek met

Peter Diepstraten (05-01-1952).

Ja, Peter, zo zie je maar je bent nergens veilig als ik je moet hebben. Oh,
heb je me dan nodig?
Nou, het zit zo, dat ik nog bij iemand een interview af moet nemen voor
de Klepper en morgen wordt die in elkaar gezet. Nou vertel, eh.... vraag
maar.
Hoe komen bij jou de boterhammen op tafel? Gesmeerd en al, maar ik
denk dat ge bedoelt wat ik voor de kost doe?
Inderdaad. Na een tijd manus van alles te zijn geweest ben ik chauffeur
geweest en sinds 4 jaar werk ik nu als postbode.
Hoe lang ben je al lid van onze vereniging Peter en hoe is het gekomen?

Dat wordt dit jaar 20 jaar geleden dat ik lid ben geworden. Dat ik lid ben
geworden is via mijn vrouw d'r werk gekomen. Die werkte op de
boerenleenbank en Sjel Welten werkte daar ook en onder 'n praatje over
sport moest ik maar lid worden en gaan trainen en dat doe ik nou nog!
Je noemde ze daarnet al, je vrouw... Hoe is je gezinssamenstelling?
Getrouwd met Jaqueline en we zijn vader en moeder van 2 zonen en een
dochter.
Nog wel eens bijzondere dingen gedaan in de wielrennerij? Nee, niet dat
ik weet. Ik doe mee met de trimmercompetitie en zit in de grijze
middenmoot. De hoogste klassering ooit is in de Willem de Ridder
Trofee meen ik, een zesde plaats.
Heb je wel eens klassiekers gereden, ik bedoel een Luik -BastenakenLuik, Omloop van het Volk of iets dergelijks? Nee. Dat heb ik nooit
gedaan. Ik heb wel ooit eens een lange rit gereden iets van Nijverdal en
nog wat en die was 330 kilometer, maar verder
nee!
Het bos trekt je wel meer denk ik zo? Jawel! Daar maak ik de meeste
kilometers. Ik schat dat ik daar wel 2 of 3 keer meer kilometers rij dan op
de weg. Nee, geef mij maar het crossen! Daar heb ik ook 3 maal het
kampioenschap mee gewonnen. Gied van Dorst heeft nu het vaandel
overgenomen.
Wat vind je leuk aan het fietsen? Wat een vraag! Ja wat vind ik leuk?
Nou het leukst is de onderlinge competitie. Proberen iemand bij te
houden of voor te blijven. Ach, en het kletsen onderweg, dat is ook nogal
leuk.
Heb je verder nog iets toe te voegen of iets te vermelden wat we ook
allemaal mogen weten? Ik zou het niet weten en daarbij trouwens, de
laatste loper is voorbij dus ik kan op gaan ruimen, of wil jij nog iets
vragen?
Nee, hartelijk bedankt voor je tijd en tot ziens in de competitie!
Terwijl ik terug loop naar m'n spullen bedenk ik me dat hij twee jaar
geleden de Fair Play cup heeft gewonnen. Ook vanwege zijn vrijwillige
werk aan onze vereniging. In mijn ogen is het iemand die nooit opvalt,
maar er toch wel altijd is en die ongemerkt over het hoofd wordt gezien.
Ik ben dan ook blij hem een keer op de voorgrond te hebben mogen
zetten. En over dat crossen
dat zie ik ook wel zitten

Opzeggingen
Ton Anthonissen
Cees van de Luijtgaarden

-

Teteringen
Breda

BOOMKWEKERS
HOUDEN
HET GROEN

Kwekerij „DE WIEL"
TERHEIJDEN

IN DE WIND
In de vorige Klepper werd ik door Corné Sprangers in de wind gezet, nu
is dat op papier niet zo'n groot probleem als op de fiets. Want als Corné
je op de fiets in de wind zet is het zeker geen pretje.
Ik las in zijn verhaal dat ik al 21 jaar lid ben van WV Terheijden. Voor
mij reden om dan mijn wielerverleden maar eens op papier te zetten.
21 Jaar geleden ben ik dus lid geworden, met de reden om deel te nemen
aan de Willem de Ridder Trofee. Lid worden ging, deelnemen aan de
wedstrijd niet, want ik woonde toen nog in Wagenberg en niet in
Terheijden. Na deze grote tegenvaller ben ik uit het dal gehaald door Jan
van Tetering en Piet Voermans. Jan, Piet en hun vrouwen namen mij
mee door heel Nederland om te koersen bij de vrije trimmers. Vaak
wisten we 's morgens nog niet waar we naar toe gingen. Na een periode
bij deze meesters in de leer te zijn geweest, ging ik wedstrijden rijden bij
de BWF en de KNWU. Mijn laatste KNWU wedstrijd was in
Kaatsheuvel, ongeveer 12 jaar geleden, resultaat; een zware val, recht op
mijn hoofd. Het enige wat ik daar nog van weet, is een vaag beeld van
Jan van Tetering voor in een ziekenwagen. Alleen van horen zeggen
weet ik dat de aanwezige EHBO mensen een zware en moeilijke klus
gehad hebben aan mij. Vanaf dit moment had ik niet veel belangstelling
meer om op de racefiets te klimmen.

TEL. 076 - 5931648
.TUINAANLEG
.TUINVERZORGING
ALLES VOOR UW TUIN

Ik werd wel lichamelijk, regelmatig herinnerd aan mijn wielerloopbaan.
In deze periode ging ik me wat bezig houden met hondensport (wie doet
dat nog meer!!!!). Toen, ongeveer een jaar of 4 terug, bij mooi
weer, zag ik mijn racefiets weer hangen, 1 keer er
mee weg geweest; moe terug, zin weer over. Tot
vorig jaar; Corné haalde me over mee te gaan
fietsen; op het 'gemak'. Dit beviel me aardig en ik kreeg ook geen extra
medische klachten, waar ik wel bang voor was. Gaande weg werd de
frequentie van fietsen uitgebreid, met als resultaat dat ik nu, eindelijk, na
21 jaar, heb deelgenomen aan het kampioenschap van Terheijden. Soms
moet je er wat voor doen om je doel te bereiken.
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Aan wie ik de pen door wil geven is aan onze ex-pastor en sinds kort de
zwarte panter uit Terheijden; Hans Schepers.
Jack van Dongen

Wij zijn ontzettend blij en gelukkig met de
geboorte van onze dochter Vera.
zij is geboren op 9 mei 2001
en weegt 3170 gram.
Jan-Willem en Miëlle Stoop
Liedekerkestraat 21
4844 EC Terheijden
076-5935370

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

Vera

Bredaseweg 20, Terheijden':

Namens de redactie van de Klepper feliciteren
we Jan-Willem en Miëlle met de geboorte van
hun dochter.
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Trimmercompetitie 6 mei 2001
Rit in lijn A - categorie

Uitslag Zomercompetitie 6-5-01 Rit in lijn
B-categorie

's Morgens vroeg uit het raam kijkend zag ik dat er veel wind stond, ik
dacht bij mezelf, mooi weer voor een rit in lijn nu er toch geen BWF
koers is, dus op naar het mooie Terheijden. De opkomst was redelijk te
noemen. Er moest alleen nog even gewacht worden op Leon van T. Toen
we weggeschoten waren werd er flink doorgetrokken door Corné
Sprangers en Henk Hamers. Na enkele ronden waren er al veel af na wat
plaagstootjes van Bram Martens toen moest hijzelf ook lossen en bleven
er 7 man over en dat waren: Cees Daamen, Henk Hamers, Corné
Sprangers, Hans Rasenberg, Huub Roeven, John Gommeren en mezelf.
Tot mijn stomme verbazing zag ik dat Hans en Huub ook moesten lossen
dus bleven er nog 5 man over. De andere 4 begonnen wat te mopperen
op mij omdat ik niet mee reed, (maar ik ben de beroerdste niet) dus ik
was zo vriendelijk om uit te leggen dat ik niet op uit was om een
overwinning te behalen, die ene keer dat ik op zondag mee reed.
Omdat ze nog 1 ronde bleven mopperen dacht ik bij mezelf, vooruit ik rij
mee. Maar ik kreeg het idee dat ze toch niet zo blij waren dat ik erbij zat,
want ze demarreerde nog al eens, maar die kon ik gemakkelijk
beantwoorden. Misschien dat ze Cees Daamen kwijt wilden? Die is voor
zijn (leeftijd) ook nog altijd erg rap. Heel even dacht ik nog bij mezelf
zal ik toch nog voor een overwinning gaan, maar ja woord is woord.
John Gommeren had het laatste ronde wel heel moeilijk en moest in elke
bocht een paar meter laten vallen. Dus trok ik maar het laatste rechte stuk
flink door tot 150 meter voor de streep en hield toen de benen stil en
dacht zo HEREN zoeken jullie het nu zelf maar uit wie er wint.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ger de Peijper
John de Ridder
Adrie Loose
Jan Stroop
Gert-Jan Verduijn
Theeuw Lodewikus
Peter Kloosterman
Peter Diepstraten
Henk van Gils
Nico de Laat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Corné Sprangers
Cees Damen
John Gommeren
Henk Hamers
Pieter-Jan Luttikhuis
Bram Martens
Hans Rasenberg
Leon van Tetering
Richard de Haan
Piet van Zundert
Dick vd Kolk
Huub Roeven
Rein van Zundert
Ad Blom
Kees Jacobs
Emile Rasenberg
Gerrit de Jong

Een goede prestatie verdient
een bloemetje, nietwaar ?

Ik vond dat deze rit in lijn een terechte winnaar had.
Corné PROFICIAT!!!
Bloemenboetiek

Pieter Jan Luttikhuis

A-categorie

-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)593 2155
Fax.: (076) 503 5345

Rit in lijn 6-5-01
Koud. Harde wind. Om 08.45 Ga ik mezelf warm rijden met trainingjack,
handschoenen en overschoenen. Warm rijden is vandaag helaas niet zo
eenvoudig, ik houd mooi alles aan wat ik bij me heb en warm word ik
nog niet.
We staan maar met 10 man aan de start. Na 2 rondjes gaat Peter
Kloosterman er vandoor. Hij loopt iets uit en ik ga hem terug halen.
Nadat ik hem te pakken heb kijk ik om en zie dat ik nog maar 4 man aan
mijn wiel heb. Peter kan even niet meer aanpikken en we spreken af dat
we met z'n vijven doorrijden. De rest van de wedstrijd rijden we met Ger
de Peijper, John de Ridder, Jan Stroop en Adri Loose verder. We draaien
lekker rond, ieder doet z'n werk en dus kan er niemand meer
terugkomen.
In de laatste ronde wil Adri er vlak voor de kassen alleen vandoor. Ik
kom net van kop af en kan niet aanhaken. John en Jan gaan mee. Ger
raakt net als ik, ook even in de problemen. Nou heeft hij het geluk dat
daar net Nico de Laat nog rijdt die op een ronde gezet is. Zodoende kan
hij nog juist via het wiel van Nico naar de eerste drie toerijden. Met zijn
vieren gaan ze door naar de finish en ik kan helaas alleen maar van een
afstand toekijken.
Ger verbaast zichzelf nog het meest door de sprint te winnen en
zodoende zijn eerste overwinning bij de B binnen te halen. Jack van
Dongen krijgt het in ieder geval niet cadeau dit jaar. Er zijn nog meer
kandidaten!

Rit in lijn 6 mei 2001
Vandaag weer eens een koude droge zondag morgen. Noord noord ooste
wind. Windkracht heeeel veel. Een dag waarop ik veel geleerd heb van
de echte wielrenners.
- Geloof wat zij tijdens een wedstrijd zeggen.
Ga af op hoe ze eruit zien.
- Ga af op de geluiden die ze maken.
- Neem vooral niet het initiatief.
- Ga wel uit de wind zitten.
- Laat een ander voor je rijden.
Help vooral de zwakkere door ze vooruit te duwen.
- Rij geen gaten dicht.
Geef ruimte om een ander uit de wind te zetten.
- Laat jezelf op het kantje zetten.
- Zet vooral een hele grote mond op en vloek veel op
een ander die alles fout doet (in jouw ogen).
Bij de sprint wacht je zo lang mogelijk en profiteer.
Denk vooral niet aan jezelf.
Dit alles heb ik vandaag blijkbaar verkeerd gedaan want ik heb niet
gewonnen. Waarde wielercollega's bedankt voor deze lange pijnlijke
leerzame les.
Toch hebben we met z'n alle weer een gezellige koude ochtend gehad. Ik
hoop dat jullie mij les willen blijven geven.

Gert-Jan Verduijn
Tot de volgende keer
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Het trainingsweekend zit er weer op, en ik geloof dat een ieder het naar
z'n zin heeft gehad ik in ieders geval wel. De mondelinge (sterke)
verhalen zullen er misschien voor gaan zorgen dat het aantal deelnemers
in de toekomst nog zal toenemen. Ik ga niet te veel namen noemen maar
van een "smaakmaker" heb ik zijn toezegging om het een en ander aan
jullie door te brieven. Het leek mij een rustig ventje, maar een mens kan
zich vergissen nietwaar. Om maar eens een (sterk verhaal) te noemen, op
de fiets dan zet hij zo nu en dan even een knopje om, dan springt zijn
fiets over stoepbanden, houten balken en bloemperkjes alsof het niks is,
met z'n buik op het zaal benen richting de hemel, of naast zijn fiets
hangend als een circusartiest net zo makkelijk, in de afdaling kronkelt hij
tussen van alles en nog wat door, ook al is de speling krap te noemen. Als

ge op oew bek gaat dan late we oew leggen, we stoppe nie! hoor!
mafkees, werd hem stevig in de oren gepeperd. Als het omhoog gaat dan
staat er ook al geen maat op ook dan blijft hij maar door praten, en
schakelt dan ook nog even 53-12 om wat te "dollen"en wij, de rest
kennen niet meer praten. Wordt dat ventje nooit moei vroeg Henk
Hamers zich af. En dan draait hij ook nog wat rondjes om z'n as, en dan
zo van; een, twee, drie hardop tellend "akelig kutventje "kwam van mij
maar dat heeft hij niet kunnen horen. En vaak op kop komen dat hij
deed? , Hij kwam wel eens op kop, maar onder de maat mij gedacht, hij
had nog al eens een smoesje klaar, dan moest hij weer eens kaartlezen,
hé jongens ik ben maar een criterium rennertje hoor!!!Was ook een
herhaaldelijke smoes.

Afijn al rijd hij op kop ge had er toch geen profijt van. Als toetje hadden
we tijdens de laatste training nog een stunt van hem te goed (ik moet wel
zeggen je hoeft het maar te kikken en je wordt op je wenken bedient) een
slip in het gras van minimaal 90 graden zo had hij beloofd, de 90 graden
misschien waren het er wel 100 heel easy en gaaf maar laat hem nou niet
uit de pedalen kunnen komen, een tuimeling vanuit stilstand is altijd leuk
om te zien nietwaar, jammer dat er geen hondenstront lag, ja daar waren
het meerdere onder ons wel mee eens.
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