GARAGE VAN RIEL
Het adres voor onderhoud on 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
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Weer een aderlating voor de klepper
Na jarenlang voor ons de inkomende copy, kalenders, ledenmutaties en
dergelijke voor ons op papier te hebben willen zetten, heeft Elly van
Tetering ons te kennen gegeven vanaf augustus hier een punt achter te
willen zetten. Ook door het feit dat Frank reeds eerder was gestopt en de
binding met de overige redactieleden steeds minder werd.
Bij deze willen wij als redactie van de Klepper en in naam van alle leden,
Elly hiervoor hartelijk dank zeggen.
Een en ander houdt ook in, dat vanaf nu ons e-mail adres is gewijzigd.
Dit adres vindt u uiteraard op pagina nummer 1 van de Klepper. Voorts
willen wij u verzoeken om vanaf heden de in te leveren copy graag te
bezorgen bij Gert-Jan Verduijn, Zeggelaan 77, 4844 SC Terheijden, daar
wij in hem een waardig vervanger voor Elly hebben gevonden.
Jan Stroop

GEZINSTRIATLON WEER ALS VANOUDS!!
Dit jaar zal de gezinstriatlon geheel in ere worden hersteld.
Niet dat het vorig jaar niet goed verliep, maar gewoon omdat verandering
er voor zorgt dat iedereen eens aan zijn/haar trekken kan komen.
Er waren nogal wat enthousiaste aanhangers van de husselgezinstriatlon,
maar zoals vernomen uit betrouwbare bronnen ook wat tegenhangers.
Om nou iedereen een beetje te laten genieten is dit jaar gekozen voor een
gezinstriatlon als vanouds met een voorwaarden: In elk team mag niet
meer als een "goeie" thriatlonner meedoen en hiermee hopen wij de
bedoeling geheel duidelijk te hebben gemaakt!
Zorg dat dit evenement in ere wordt hersteld!
Neem dus gewoon je zus, broer, neef, nicht, dochter, zoon, oom, tante,
opa of zelfs oma mee en doe mee aan de GEZINSTRIATLON.
De buurman of buurvrouw, je vriend of vriendin, je minnaar of minnares,
een kennis die wel eens loopt of wel eens zwemt of toevallig kan fietsen
op wat voor fiets dan ook, neem ze mee!! Ze zijn welkom bij onze
GEZINSTRIATLON.
Formeer een trio wat de naam meer dan waard moet zijn.
HET IS VOOR DE GEIN!!!
Wij hopen dat de opkomst weer net als andere jaren groot zal zijn.
We hopen op jullie aller medewerking.
: de 12e GEZINSTRIATLON
: woensdagavond 22 augustus 2001
: Pannekoekenhuys ( voorheen 't Kopske)
: tussen 18.30- 18.45 uur
: ongeveer 19.00 uur

Van Tetering
Tegelwerken

Dus
Datum
Plaats
Inschrijving
Start

Geert van Tetering

Als de inschrijving is voltooid dan zal de leiding ons begeleiden bij het te
water gaan.
Zwemmen 500 meter, aantikken teamgenoot, 3 rondjes bos ongeveer 27
km, aantikken teamgenoot, lopen circa 6 km. Gezamenlijk over de
fïnisch.
Voor alle onderdelen geldt: U neemt deel aan het openbaar verkeer en u
let zelf op uw eigen en andermans veiligheid.

Bolderik 5
4844 RL

Terheijden

Tel. ( 0 7 6 ) 5 9 3 19 2 7
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De uitslag en prijsuitreiking zal zich na de wedstrijd voltrekken onder de
volle aandacht van alle deelnemers.
LAAT U VERLEIDEN EN DOE MEE AAN DEZE OERGEZELLIGE
GEZINSTRIATLON!
Geen team of een mannetje tekort??!! Bel Leny Rockx 0765932463, ze
heeft misschien nog sportieve kandidaten die je kunt benaderen.
Namens de redactie

" Traaie Klessik

op zondag 9 september.

Wegens succes geprolongeerd
Het afgelopen jaar was de Traaie Klessik in alle opzichten een geslaagde
toertocht. Het weer zat geweldig mee en de verzorging bij Ria en John
de Ridder was meer dan uitstekend.
Bij deze dus aan iedereen de oproep om dit jaar weer mee te doen aan
deze tocht. De afstand is 160 kilometer. Diegene die dit als een
onoverkomelijk hoog aantal k.m ziet, kan ik geruststellen. Eigenlijk
rijden we twee keer 80 k.m in een rustig tempo. Bij de toertochten wordt
de snelheid aangepast aan de langzaamste deelnemer.
We vertrekken om 8.00 uur bij het oude postkantoor. Na de eerste 80
k.m, waarover we ongeveer 3,5 uur doen, kunnen we uitrusten bij Ria en
John op de camping in Ouddorp. Na deze uitgebreide rustperiode rijden
we dan weer op ons gemak naar huis. Het is de bedoeling dat we de hele
dag van huis zijn. De verwachting is dat we rond 16.30 uur weer thuis
zijn.
Ria en John de Ridder en wij als toercomissie hopen op een groot aantal
deelnemers en uiteraard goed weer.
Omdat we bij Ria en John niet op een houtje hoeven te bijten is het
prettig als zij tevoren weten op hoeveel mensen ze moeten rekenen.
Daarom het verzoek even door te geven of jullie meefietsen op 9
september aanstaande.
Meld je aan bij onderstaande personen tot uiterlijk 26 augustus. Stookje
inleveren kan ook..
Leny Rockx, Zeggelaan 6
Bram Martens, Hoofdstraat 54 A
Frans Everts, Haagwinde 31

LAGEWEG 23

-

TERHEIJDEN

-

TELEFOON 076-5931758

Ja, ik meld mij aan voor de "Traaie Klessik" op zondag 9 september 2001.
Naam:
Adres:

BWF kalender
19 augustus
26 augustus

Oosterhout (Weststad)
Someren - Heide (Erica Ronde)

9 september Someren - Eind (Tweelandenkoers)
23 september Breda (Rith Sluitingskoers)

KNWU kalender met startgelegenheid voor BWF-renners:
25 augustus Fijnaart (Sportklasse A en B)
6 september Roosendaal (SportklasseB)
7 oktober
Oosterhout (Sportklasse A en B)

Terugblik Ronde van Terheijden
Al weer enige tijd terug, namelijk op 27 mei werd de KNWU-ronde van
Terheijden (RvT) verreden. Helaas heb je in de Klepper van juni geen
verslag van deze ronde kunnen lezen. Binnen de redactie zijn de doppen
niet van de pen geweest en de verwachte stukjes van deelnemers en
supporters bleven uit. Helaas, volgend jaar beter, want een terugblik op
de RvT mag niet ontbreken in ons blad (toch?).
Peter Kloosterman maakt deel van het organisatiecomité van de RvT. Hij
vertelt hoe hij terugkijkt op de ronde.
Na 1 jaar afwezigheid, staat de ronde van Terheijden weer op de agenda.
De nieuwe commissie heeft er veel tijd en energie gestoken, veel moest
opnieuw opgestart worden. Op de dag zelf was het nodige te doen, maar
hier gingen maanden van voorbereiding aan vooraf. Klussen varieerden
van geld inzamelen, datum zoeken, KNWU benaderen, vergunningen
regelen en natuurlijk niet te vergeten: de dranghekken. Peter is tevreden
over zowel de organisatie als het verloop van de dag zelf.
De jeugdronde werd verreden op een klein parcours, met veel
deelnemer(tje)s. Zowel de wedstrijd als het gehele randgebeuren was
sfeervol en gezellig. Er was voor leuke prijsjes en een springkussen
gezorgd.

Wasstraat
APK keuring
Reparaties
Shop

Bredaseweg 11-13
4 8 4 4 CK Terheijden
Telefoon: (076) 593 23 21
Fax:(076)593 41 01

In het kampioenschap van Terheijden stonden meer deelnemers (kleine
30) aan de start dan verwacht. Er werd een spannende wedstrijd van
gemaakt, zowel voorin, halverwege als achterin de koers. De wedstrijd
werd pas in de laatste ronde beslist en kende in Theo van Mook een
prima winnaar. Dat de jeugd de toekomst heeft bewees Jaap van
Helmond met een tweede plek. De prestatie van Roel Eland was
bijzonder (achtste?) omdat hij hiervoor al bij de vrije trimmers had
meegereden.
Bij de elite/sportklasse A (amateurs) gingen de bloemen naar exwereldkampioen en ex-prof Tom Cordes. Hiermee kreeg Terheijden weer
winnaar met aanzien in de wielersport. De zege kwam tot stand naar

prima ploegwerk van de Piels-formatie met drie man in de kopgroep. Het
selectieve, zware parcours met daarin 300 meter kasseien heeft volgens
Peter wel charme, ook al wordt het door velen vervloekt. De betere
renners en niet de plakkers pakken hier de prijzen.
De wielerronde van Terheijden kon plaatsvinden met hulp van alle
vrijwilligers die op, voor of na 27 mei meegeholpen hebben. Peter
bedankt iedereen namens het organiserend comité. De intentie is
aanwezig om volgend jaar weer een Ronde van Terheijden te
organiseren, echter de commissie RvT is aardig uitgedund. Als je mee
wilt helpen met de voorbereidingen van zo'n spektakelstuk kun je contact
opnemen met Izar van Gool.
JWS

KOPIJ INLEVEREN

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

met

Voor reservering: (076) - 5931390

Brasserie à la carte,
diverse
Specialiteiten

VÓÓR 1 OKTOBER

Triathlon was een succes!
In de evaluatievergadering van de
triathloncommissie hebben we kunnen
vaststellen, dat de triathlon dit jaar een
groot succes was:
• Veel en goede deelnemers
• De combinatie van 2 wedstrijden is geslaagd
• Het opbouwen is vlot verlopen, dankzij meer medewerkers dan
andere jaren
• De afbreekploeg was een succes: ook deelnemers die nog wat
over hadden hielpen mee.
• Financieel zijn we er mooi uitgekomen
• We kunnen al een 1 nieuw commissielid verwelkomen: Rob Mol
Wat we volgend jaar verbeteren:
• Het gebruik van duidelijk verschillende nummers
• De deelnemers anders duidelijk maken waar ze moeten keren en
finishen

WIJ FELICITEREN
2 september Henk Boon
3 september Sjel van Helmond
7 september Marcel Eigner
14 september Kim de Haan
14 september Piet de Jong
16 september Din van Meel
17 september Nico de Laat
19 september Mario van Nispen
20 september Ruud Deckers
21 september Arie Diepstraten
23 september Louis de Haas
26 september Jan Stroop
26 september Stef van Zundert
28 september Cees Daamen
30 september Geert van Tetering

Al met al willen we met dezelfde formule ais dit jaar de 20e triathlon het
hoogtepunt in de reeks maken:

De datum: 9 juni 2002 = de 2e zondag in juni
FR

5 oktober
9 oktober
10 oktober
12 oktober
12 oktober
16 oktober
16 oktober
19 oktober
28 oktober
30 oktober

Jack Brouwers
Ad Brenters
Ad van Nispen
Marino v.d. Elshout
Huub Roeven
Frie Rasenberg
Hans Rasenberg
Ad van Dongen
Ingrid Rompa
Peter Kloosterman
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