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Attentie: nieuws van de penningmeester!!!
Na onze oproep c.q. geheugensteuntje in de Klepper van DECEMBER
2000 om uw contributiebijdrage over te willen maken hebben velen
onder jullie hieraan gevolg gegeven.
Echter zoals al vele jaren het geval blijkt te zijn, zijn er nog altijd enkele
leden, die blijkbaar niet aan deze verplichting denken te hoeven voldoen,
aangezien bijna het jaar na voorgenoemde datum nog niet de moeite
hebben genomen om de verenigingkassa in balans te helpen houden.
Via deze weg willen wij er bij deze leden op
aandringen hun verplichting alsnog zo
snel mogelijk te laten plaatsvinden en
verder zullen voornoemde leden ook van
de penningmeester persoonlijk omtrent
deze kwestie een aanmaning tegemoet mogen
zien.

Wanneer je s'avonds door het dorp loopt en je neus krult van de heerlijke
geuren van rook die de diverse open haarden of inzetkachels de lucht
doet kleuren. Wanneer zomerkleding langzaam is vervangen door warme
winteroutfit Dan komen de dikkebuizenfïetsen uit het vet. Bospaadjes
worden weer opgezocht en de vitamines van de bossen stromen binnen in
het lichaam.
"Nieuw" binnen onze vereniging is de "Traai-out" voor de veldtoertocht
van 4-11-2001.
Alle deelnemers, helpers en overige leden worden in de gelegenheid
gesteld om gezamenlijk,
in het tempo van diegene die het meeste rustig wil genieten

Hopende op een betere en snellere betaling in het komende
verenigingsjaar (betalen kan al vanaf november) bedank ik jullie alvast
namens de penningmeester.
Jan Stroop.

Handelskwekerij

VELDTOERTOCHT VOOR ALLE LEDEN OP 28-10-2001.

A d Snoeren

Molenstraat 75, 4844 AM Terheijden
Telefoon 076 - 5931244, Telefax 076 - 5934134
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de tocht van 25 of 40 km te rijden. Om het rustige gezellige karakter van
deze tocht extra te onderstrepen is er onderweg een onderbreking voor
het nuttigen van koffie met gebak, voor rekening van onze vereniging.
Het vertrek vindt plaats om 9.00 uur bij ons "oude" postkantoor in
Terheijden.
Gezellig samenzijn is het hoofdmotto van deze tocht. Dus al diegene die
denken niet voldoende getraind te zijn voor 25 of 40 km in de bossen
zullen in een aparte groep deskundig worden begeleid.
Graag zien wij veel leden tegemoet op zondag 28 oktober 2001.
Namens de commissie,
Gied van Dorst.

VELDTOERTOCHT 2001.
Wegens enorm succes niet meer weg te denken van onze agenda is de
jaarlijkse veldtoertocht. Door de vele bereidwillige leden die aan deze
tocht hun medewerking verlenen kwamen afgelopen jaar meer dan 400
deelnemers sportief aan hun trekken. Onder deze deelnemers veel eigen
leden en andere goede bekenden.
Ook dit jaar staat er weer een tocht op het programma.
Zondag 4 november 2001 is hiervoor uitgekozen.
De tocht wordt verreden over 25 of 40 km.
De inschrijving is vanaf 8.30 tot 10.00 uur.
Kosten f 6,--, (leden gratis).
Vertrek: Hèt Pannekoekenhuys,
Ruiterspoor 51,
4911 BA Den Hout
Speciaal voor de jeugd 15 kilometer onder deskundige begeleiding.
Het gezamenlijk vertrek is om 9.30 uur.
Hiervoor is de deelname gratis.
De te rijden route is geheel uitgepijld.
Halverwege is er een rustplaats met thee en chocomel.
Bij terugkomst is er een consumptie.
De organisatie hoopt wederom op een geslaagd evenement met veel
deelnemers en zal derhalve in de komende weken diverse leden
benaderen om hun steentje bij te dragen aan dit succes.

Veldrijders en Mountainbikers opgelet!!!
Na de laatste rit voor de clubcompetitie van 23 september en de geplande
afsluitingsrit van de toertochten (de zgn. verrassingstocht) van 30
september jl. zit voor velen onder ons het seizoen op de weg op een dood
spoor. Aangezien de meesten onder ons toch niet helemaal zonder sport
de winterperiode door wensen te komen, gaan zij om in conditie te
blijven zoeken naar alternatieven.
Voorbeelden hiervan kunnen zijn: schaatsen vanaf dit jaar ook in Breda,
lopen in de avonduren, maar ook onder de vlag van de vereniging het
veldrijden op een crossfïets of mountainbike.
Vanaf het eerste weekend in oktober vertrekken wij op zaterdagmiddag
omstreeks half twee vanaf het oude postkantoor in Terheijden door bos
en weilanden richting Teteringen alwaar wij in de Tilburgse Baan ter
hoogte van Boer Wouters aan zullen sluiten bij de groep onder
aanvoering van John de Ridder, die ons vanaf hier zal leiden door de
bossen van Dorst en omstreken.
Eventueel kunnen wij ook op zondag vertrekken om ongeveer negen uur.
Als de mogelijkheid zich voordoet zullen wij het niet nalaten om na
onderling overleg ook deel te nemen aan tochten in de omgeving of
bijvoorbeeld een keer naar Limburg o.i.d. te gaan.
Tevens is er dan ook de mogelijkheid om deel te nemen aan het
clubkampioenschap (hiervan hoort U waarschijnlijk meer tijdens de
trainingen).
Dus graag tot ziens op 6 oktober om half twee!!
Jan Stroop.

Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met ondergetekende.
Namens de commissie,
Gied van Dorst.
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Zomercompetitie 02-09-2001 Rit in lijn
Zondagochtend 8:00 uur wakker, buiten kijken weinig wind, balen, de
voorlaatste wedstrijd voor de zomercompetitie.
Op internet gekeken wie de concurrenten zijn voor de uitslag. Het blijkt
dat John Gommeren, Henk Hamers en Ronnie van Tetering degenen zijn
om in de gaten te houden vandaag.
Als trainingsmaat Jack van Dongen om 8:45 uur arriveert, gaan we het
parcours verkennen en bekijken of er misschien concurrenten niet aan de
start verschijnen.
Het lijkt net of de wind per rondje
toeneemt, hetgeen ik niet als lastig
ervaar.
Bij inschrijving blijkt dat Henk
Hamers niet aan de start
verschijnt. Tevens zie ik Dick van
der Kolk, op zaterdag de hele
triatlon in Almere en zondag de
competitie in Terheijden (wat een
motivatie zeg). Verder zie ik twee
gezichten die kennelijk de sterkte van het peloton voor volgend jaar aan
het verkennen zijn. Te weten Din de Ridder en Piet van Oosterhout.
Ook Bram Martens is weer van de partij. Je weet dan dat er van meet af
aan hard gereden gaat worden. Het peloton bestaat verder uit Cees
Daamen, Frank en Ronnie van Tetering, Ad Blom, John Gommeren en
de notulist.
Zoals verwacht werd er direct van begin af aan hard gereden.
Demarrages van Ronnie en Bram zorgden ervoor dat het tempo er direct
goed in zat. Met de steeds sterker wordende wind werd het een zware
koers.

Als de groep bij elkaar zou blijven zou ik dat niet erg vinden, maar als de
koers niet zwaar was geweest zou voor mij de sprint wel eens een te
grote gok worden. Derhalve op het lange stuk tegen de wind het peloton
op het kantje gezet en de eerste slachtoffers vielen. Na een vijftal ronden
bestond de groep nog uit Cees Daamen, Bram Martens, John Gommeren,
Piet van Oosterhout, Ronnie van Tetering en ondergetekende.
Gaandeweg de race hadden we gemerkt dat het alleen weggaan niet
gemakkelijk was. Diverse pogingen liepen dan op niets uit.
Drie ronden voor het eind demarreerde Ronnie voor de zoveelste keer. In
de groep was er niemand die hem wilde gaan halen, waardoor het kon
gebeuren dat hij een mooie voorsprong kreeg. Pas in de laatste ronde
probeerde de groep iets terug te doen. Het verhogen van het tempo
zorgde
ervoor
dat
Bram
en
John
moesten
lossen.
Op het lange stuk naar de finish werd er door de drie achtervolgers nog
geprobeerd terug te komen, hetgeen echter niet lukte.
Derhalve kon worden vastgesteld dat hard werken en blijven proberen
vandaag de overwinning opleverde.
Piet won de sprint van het achtervolgende drietal, Corné werd derde en
Cees Daamen liet de sprint voor wat hij was.
De rest van de uitslag ziet u bij de uitslagen.
Met nog een tijdrit voor de boeg kan er normaliter niet veel meer mis
gaan. Waardoor gesteld kan worden train met Jack van Dongen en alles
komt goed.
Corné Sprangers

Opvallend was de rol van Frank van Tetering, die de eerste ronden
veelvuldig de kop overnam en de gaten dichtte.
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Rit in lijn 2-9-2001 B-categorie
Met 14 man staan we aan de start voor de rit in lijn. Gelukkig is er dus
behoorlijk wat belangstelling voor de rit van vandaag. Er staat een stevig
windje en wie vaker meerijdt met de B weet wel wat dat betekent. We
gaan elkaar van het begin tot aan het bittere eind op de kant zetten met
een snelheid van +/- 30 km/uur.
Het begin is wat onrustig. Een aantal mensen probeert weg te komen, o.a.
Din van Meel, Jack van Dongen, Adri Loose en Peter Kloosterman
proberen het één of meer keren. Niemand komt weg. Na 3 ronden is het
over en rijden we met elkaar naar het eind van de rit.
Op het lange rechte stuk aan de achterkant van het parcours staat de wind
schuin van voren. Hier wordt strak aan de linkerkant gereden om elkaar
zoveel mogelijk in de wind te zetten. Wat mij helemaal niet bevalt, is dat
wanneer er een auto aankomt, we niet meer naar rechts gaan, maar
gewoon links blijven rijden. De auto's moeten ons zo tot 2 keer toe aan
de verkeerde kant voorbij. Kom op jongens, laten we de volgende keer
alsjeblieft een beetje rekening houden met het andere verkeer. Dit is echt
levensgevaarlijk op de openbare weg!
Gelukkig loopt het allemaal goed af en de laatste ronde zit zo goed als
iedereen nog bij elkaar. Bij het opdraaien van het stuk wind tegen staan
we bijna stil omdat niemand hier op kop wil rijden. We rijden met z'n
vijven naast elkaar! Dat lijkt mij een prima moment om de koers te
beginnen en ik ga er zo hard als ik kan vandoor. Pas aan het einde van het
rechte stuk kijk ik voor de eerste keer om en ik zie dat ik een flink gat
heb. Doorgaan en niet meer kijken! Op het rechte stuk naar de finish kijk
ik nog een keer en daar zie ik helaas toch Din van Meel, Jack van
Dongen en Henk Lievens nog aankomen. Als ik word ingelopen, pik ik
aan en kan ik gelukkig nog wel mee naar de streep. Echt meesprinten
gaat niet meer. Din wint voor Jack. Ik blijf Henk nog voor en wordt
derde.
Gert-Jan Verduijn

KOPIJ INLEVEREN

VÓÓR 1DECEMBER

Uitslag Zomercompetitie 2-9-2001 Rit in lijn
A-categorie

B-categorie

Ronnie van Tetering
Piet van Oosterhout
2
Corné Sprangers
3
Cees Damen
4
5 John Gommeren
Bram Martens
6
7 Ad Blom
8 Frank van Tetering
9 Din de Ridder
10 Dick van de Kolk
1

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

Din van Meel
Jack van Dongen
Gert-Jan Verduijn
Henk Lievens
Peter Kloosterman
Frans Evers
Co Driessen
Wally de Ridder
Adri Loose
Henk van Gils
Peter Diepstraten
Fer Rompa
Jan-Willem Stoop
Jan Stroop

Tinckerbell kado/huishoudshop
Hoofdstraat 4a
4844 CE Terheijden
Telefoon: 076 - 5933067

KADO

/

HUISHOUDSHOP

KADO / HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, SPEELGOED,
KANTOORBENODIGDHEDEN, GRENEN MEUBELEN

STAAT HET AL IN UW
AGENDA????
BINDINGSAVOND OP ZATERDAG1
DECEMBER
PRIJSUITREIKINGEN EN....

Vanwege succes geprolongeerd :
Rien ne va plus.. ..oftewel TRAAIE
CASINO

20.00-20.30 uur:

ontvangst met muziek, koffie en

20.30-21.00 uur:
kampioenen

prijsuitreiking en huldiging van de verschillende

21.00-23.30 uur:

GRAND CASINO; halverwege LADIES
NIGHT

Op zaterdag 1 december gaat het weer gebeuren!! Vanwege het grote
succes van vorig seizoen zal de bindingsavond weer in het teken staan
van het CASINO!! We nodigen daarom iedereen van harte uit om mee te
spelen bij het tweede TRAAISE CASINO!! En dat geheel en al gratis.
Voor de avond betaal je het normale entreegeld van fl 25,— per persoon,
maar de roulette- en blackjacktafels zijn gratis toegankelijk. Iedereen
krijgt een aantal startfiches en moet proberen om zoveel mogelijk winst
te maken. Voor degene die de meeste winst weet te maken is er uiteraard
een prijs te verdienen.
Bij het casino hoort gepaste kleding! Vorig jaar viel het aantal
stropdassen en lange jurken wat tegen. Dus kerels, kijk nog eens op
zolder, in je slaapkamer of in je nachtkastje en pak de enige stropdas die
je hebt en doe die om je nek! Dames, pak een lange jurk en trek die aan.
Eenieder zal zich uit kunnen leven aan de roulettetafels en bij het spel
blackjack (eenentwintigen). Voor de dames is er weer een speciale
damesronde, de LADIES NIGHT. Alleen zij mogen spelen en maken
kans op speciale damesprijzen??!!
Zet het in je agenda of op de kalender: zaterdag 1 december, TRAAIE
CASINO!!! Zorg dat je erbij bent!!!

23.30-24.00 uur:

muziek, drank en andere dingen om je bezig te
houden

Namens het bestuur,
Fer Rompa en Kees Jacobs

24.00-????????:

prijsuitreiking

P.S.

.... "TRAAIE CASINO"
'

T MARKKANTJE

Programma van de avond (i.p.v. de prijsuitreikingen zal hier en daar
kunnen worden afgeweken van de genoemde tijden...)

WAAG EEN GOKJE EN KOM OOK!!

Ben je niet in de gelegenheid om op deze avond je prijs van de
trimmerscompetitie op te halen, laat dit dan even weten aan Jan
van Tetering (tel. 5932675). Op die manier kan hij daarmee
rekening houden!!!! Als je niet komt en ook niets doorgeeft aan
Jan van Tetering vervalt je prijs.
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Afvalkoers

12 augustus

"Dat is nou echt wat voor jou!"zei mijn vrouw
toen ze in de evenementen- kalender zat te
neuzen. "Een afvalkoers! Dat wordt hoog
tijd, ga daar maar eens op af!"
Dus je zet de wekker, pompt je banden op
en daar ga je weer. Op naar de Weststad deze
keer. Daar was inmiddels de voorfilm al begonnen;
terwijl de B-categorie elkaar het licht uit de ogen reed, hadden wij nog
even de tijd om ons (vooral mimisch) op te warmen.
Nadat, tot mijn verbazing, de allerlaatste tot allereerste uitgeroepen
wordt, is het tijd voor ons om van kiet te gaan. Van te voren had ik al
gezien dat Rein van Zundert een knuppel en een hoenderhok bij zich had,
dus haak ik mijn karretje aan dat van hem vast.
En ja hoor, als het eerste stof opgetrokken is, vind ik me terug in zijn
gewaardeerde gezelschap aan de kop van de wedstrijd, met nog een stuk
of wat fanatieke volgelingen op eerbiedige afstand. Tussen het hijgen
door stel ik hem voor, om "nog niet alles in deze ontsnapping te leggen".
Hij is het met me eens, maar toch blijft hij doorrijden of ie door de pliesie
achterna gezeten wordt. En in zekere zin is dat ook zo, want even later
sluit Corné Sprangers aan, met Ronnie van Tetering, John Gommeren en
Hans Rasenberg.
Hoezeer Rein het met mijn voorstel eens was, toont hij door zich
onmiddellijk eraf te laten rijden. Als enkele rondes verder, na een niet
eens zo forse tempoversnelling, John en Ron eraf moeten, is er een
ijzersterke drieschaar geboren.
Met z'n drieën zij we net sterk genoeg om de aarde onder ons weg te
draaien.
Bijkomend voordeel hiervan is, dat alles wat achter ons rijdt, lichtjes
bergop moet rijden.
Zo weten we alles achter ons te houden. Totdat Jan van Tetering bij een
finishpassage vijf vingers omhoog steekt. Vragend kijken we elkaar aan.
Wat betekent dat?
"Nog vijf ronden!" roept Hans.

"Bende benukt!"roept Corné, "nog vijf man achter ons!"
"Volgens mij moeten we over vijf ronden gaan sprinten,"zeg ik.
Afijn, het is allemaal nog goed gekomen. Na een uitlooppoging van
Corné en nog één van ondergetekende, moeten we er toch met z'n drieën
aan geloven. Corné is de klos. Even verbeeld ik me nog deze race
winnend af te kunnen sluiten. Maar dat is buiten de waard gerekend. Of
de broer van de waard eigenlijk. Het zij zo.
Het mooiste van een goed gereden koers is de bewondering die je oogst
als je thuiskomt.
Kom ik m'n vrouw tegen. "Ik ben tweede geworden!"
"O, ik ben effe bij m'n zuster koffie drinken hoor". Tegen m'n dochter:
"tweede was ik".
"O, schiet je een beetje op in de douche pa, ik moet ook nog".
Na het douchen zit ik alleen met de kat. "Poes, ik ben tweede geworden!"
"Wauw!" zegt- ie.
Leon van Tetering

Een goede prestatie verdient
een bloemetje, nietwaar ?
-Verse snijbloemen
-Bloemstukjes
-Plantenbakjes
-Kamerplanten
-Rouw- en Bruidswerk
-Kunstbloemen en- planten
-GRATIS Ringzegels
-Ook iedere dinsdag op de Markt

Bloemenboetiek
ongejans
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Hoofdstraat 6
4844 CG Terheijden

Verslag zomercompetitie 12-08-2001 Afvalkoers
Een van de weinige disciplines in de wielersport waar ik niet zoveel om
geef is de afvalkoers.
Ik hou niet zo van dat sprinten. Eigenlijk zou ik hiervoor in de plaats
liever een tijdrit van b.v. 70 of 80 km hebben. Dit durf ik echter niet voor
te stellen omdat ik denk dat ik daarmee niet veel vrienden maak.
Iemand die zich ook niet zo populair maakt is Corné Sprangers. Eerst
rijdt hij verschrikkelijk hard en heel het peloton(netje) aan gort en daarna
wijst hij een vrijwilliger aan om een stuk in de Klepper te schrijven!
De afvalkoers was voor mij een wedstrijd waarvan ik niet veel
verwachtte omdat ik een week van tevoren in Zurich al e.e.a. had gedaan
waarvan je toch enigszins moet herstellen.
De eerste ronde heb ik op kop gereden en dacht bij mezelf nog een rondje
en alles komt over me heen zodat ik ermee klaar ben. Helaas was ik niet
laatst zodat ik nog een paar keer door moest. Doordat er hard gereden
werd door Corné, Leon en Hans viel alles uit elkaar in groepjes van twee
en drie. Deze drie waren voor John Gommeren en Ronnie onbereikbaar.
Rein en ik zaten daar weer achter en konden die twee ook niet inhalen.
Hierachter reed iedereen zowat apart, zodat er niet veel gesprint werd.
Zelf heb ik maar 1 keer gesprint samen met rein. John won van Ronnie.
Van de drie koplopers was het Corné die het eerst uitgeschakeld werd en
moesten Hans en Leon samen sprinten voor de overwinning. Dit won
Hans.
Al met al toch een mooie wedstrijd voor mij omdat ik niet heb hoeven
sprinten.
Henk Hamers

Opzegging lidmaatschap
Louis de Haas
Willem van der Westen

-

Afvalkoers 12 augustus
Weer eens iets anders dan gewoon hard fietsen is de afvalkoers,
tenminste in mijn optiek. Vorig jaar voelde ik me beresterk en dacht het
effe te maken, maar tactiek maakte dat ik een van de eerste uitvallers
was. Dit jaar zou ik het anders aanpakken. Echter de wind en een gevoel
van,"ik kan het vandaag niet", noopte mij tot het zo goed mogelijk volgen
en voorblijven van de rest. Natuurlijk bij het inrijden proberen de
concurrentie in te schatten en tactisch te praten. Gert-Jan Verduijn had
het goed met me voor en daar kon ik op rekenen. Dat was mooi
meegenomen!
Na de start een beetje meedraaien en op naar de eerste sprint. Ik zit
helemaal ingesloten en moet remmen en vol aanzetten om er niet gelijk
uit te liggen. Ik red het net ten koste van Gert-Jan. Nou dat schiet op
en ik word gelijk wakker. Je mot het zelf doen! Een sprinter ben ik niet
dus dan iedere keer maar een heel end van tevoren gaan. Dit gaat me vrij
goed af, maar kost wel kracht. Wie het tactisch wel zeer goed doet bij ons
in de groep is Adrie Loose. Hij rijdt op zo'n manier dat iedereen naast
hem achter hem om moet anders ben je de laatste. Hij was met stip de
"populairste"vandaag. Nog een keer kom ik bijna in de problemen daar ik
vergeet dat je achterwiel telt, voor de rest is het wachten op het duel met
Jack. Hoe pak je zo'n rassprinter aan? Uiteraard is het van kop af daar
Jack altijd wel iemand in de rug wenst aan te kijken. Juist voor de laatste
bocht zet ik alles op alles om zo hard mogelijk door de bocht te vliegen
en te hopen dat hij niet in m'n wiel kan komen. Maar zoals ik al in het
begin schreef ben ik geen sprinter en heb iedere keer van ver al aangezet
en juist nu krijg ik de rekening hard gepresenteerd. Na 50 meter valt
reeds het anker uit m'n rugzak kijkt Jack me aan, schakelt nog eens en
vliegt over de meet. Proficiat!
Ger de Peijper.

Vlaardingen
Geertruidenberg
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Uitslag Zomercompetitie 12-8-2001 Afvalkoers
A-categorie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

B-categorie

Hans Rasenberg
Leon van Tetering
Corné Sprangers
John Gommeren
Ronnie van Tetering
Henk Hamers
Rein van Zundert
Emile Rasenberg
Gees Damen
Din de Ridder
Henk Boon
Ad Blom
Frank van Tetering

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jack van Dongen
Ger de Peijper
Adri Loose
Peter Kloosterman
Fer Rompa
Henk Lievens
Wally de Ridder
Din van Meel
Henk van Gils
Gert-Jan Verduijn

BOOMKWEKERS
HOUDEN
HET GROEN

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

»TUINAANLEG
«TUINVERZORGING
ALLES VOOR UW TUIN
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FIETSTOCHT TERHEIJDEN - SANTIAGO
DE COMPOSTELA V. V.
(Deel 2)
Het is in het voorjaar van 1999 als Jan van Praet en ik op een zaterdagmiddag met de racefiets via de binnenwegen van Etten-Leur,
Sprundel en Rucphen naar Roosendaal willen fietsen.
Door de afzettingen en omleidingen vanwege de aanleg van de H.S.L.
raken we elkaar in de buurt van het Liesbos kwijt, waardoor ik alleen
richting Etten-Leur pedaleer in de hoop Jan ergens onderweg weer te
ontmoeten.
Net voor de afslag naar Sprundel passeer ik een man van middelbare
leeftijd, die met een zwaar bepakte fiets ook mijn richting blijkt te willen
nemen.
Onwillekeurig bekijk ik hem tijdens het voorbijrijden eens extra-goed,
minder vaart en vraag hem nonchalant: "Moet je nog ver?"
"Nou, vandaag niet zo, ik ben aan het proefrijden met volle bepakking,
want ik vertrek morgen met een oud-collega naar Santiago de Compostela", geeft hij als antwoord en boets er bovenop roep ik uit:
"Ja? Wij ook, volgende maand!"
Voor de onbekende man de kans heeft verder te praten, staan we gelijktijdig stil en schudden elkaar de hand, alsof we oude bekenden zijn.
Zonder verder veel uitleg aan elkaar te hoeven geven, zitten we meteen
op dezelfde golflengte en
komt Jan van Praet aangesloten. (Jacobus
toont zich voor de eerste keer al duidelijk aanwezig!)
Namen, adressen en telefoonnummers worden uitgewisseld,
voorbereidingen, verwachtingen en "dromen" uitgesproken.
Na een allerhartelijkst afscheid laten we de man alleen achter en met een
gevoel van "jaloezie" vervolgen wij onze weg. "Konden WIJ morgen
maar vertrekken!"
Ongeveer 10 dagen later verneem ik, via de telefoon, dat de "onbekende"
vanuit Limoges met de trein naar huis is teruggekeerd. De ontberingen
en het ellendige regenweer hebben zijn lichaam en geest geknakt.
De weersomstandigheden zijn juist onze redenen geweest om enigszins
later in het jaar (medio mei) aan deze monstertocht te beginnen.
Maar hoe bitter blijkt ook ons lot te zijn: Mijn dochter, schoonzoon en
drie kinderen komen, tot hun nieuwe huis in Terheijden is voltooid, bij

ons inwonen. Erg leuk en gezellig, maar dan zal de keuken uitgebreid
moeten worden tot woonkeuken. Met voorbereidingen en uitvoer van de
bouw zal dit enige maanden in beslag gaan nemen. Dus....Santiago zal
worden uitgesteld naar het jaar 2000.
Zelfs Jan, die normaal de rust en kalmte in eigen persoon is, heeft moeite
met het aanvaarden van deze beslissing en zegt toe te komen helpen bij
de bouw om nog meer uitstel te voorkomen.
Nadat ik tot half juni 2000 mijn jongste zoon heb geholpen in zijn
nieuwe woning te Roosendaal, wordt, na intensieve trainingen van 450
km per week, het besluit genomen om op zondag 9 juli te vertrekken.
Op de bewuste dag valt vanaf 's morgens vroeg de regen gestaag uit de
grauwe hemel. Familieleden en goeie-kennissen van Jan en mij hebben
zich al vroeg verzameld in de Jacobuskapel te Galder, waar tijdens een
plechtige, gezongen eucharistieviering de Pelgrimszegen over ons wordt
uitgezaaid.
Nadat we in Meerseldreef met zijn allen gezellig koffie met gebak
hebben genuttigd, nemen Jan en ik met enkele ingewijden het besluit ons
vertrek .......uit te stellen.
De regen komt letterlijk met bakken uit de lucht en volgens de voorspellingen blijft het tot midweeks zeer koud en nat.
Uitgewuifd door onze familie en kennissen, vertrekken we pro forma
richting Belgie en zitten een uur later heerlijk warm en droog
weer......... thuis.
Nog twee dagen zitten we doelloos en leeg, want je bent met je gedachten onderweg, thuis te wachten.
Woensdag 12 juli. Het is droog. Om negen uur neem ik afscheid van mijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen. Een onwrikbare, alles-overheersende
kracht vanuit mijn binnenste schreeuwt om losgelaten te worden!
Eindelijk is het dan zo ver!
Onderweg naar Breda, waar ik Jan ophaal, begint het weer te regenen.
Het deert ons niet, zo vastberaden zijn we nu.
Snel nieuwe overschoentjes en een regenjasje bij de fa. Van Dijk gehaald
en er op uit.
Weer via Galder het land uit.
De Belgische wegen zijn slecht; de dorpjes grauw, triest en stil onder een
onophoudelijke regensluier.
Het maakt ons niet mistroostig en naarstig doen we voort. De meer dan
20 kg bepakking wordt aanvankelijk niet gevoeld. Alleen als je staande

je fiets op en neer wil gooien, voel je de last.
Na 49 km eist het natte wegdek zijn tol: Een splintertje glas blijft in mijn
band achter en doet me 4 cm lager zitten. Snel gerepareerd en door,
alsmaar door. Je voelt je bevrijd. Het o zo lang opgekropte verlangen is
werkelijkheid. Dankzij de regen geniet je met dubbele volle teugen van
het warme kopje koffie in het cafeetje onderweg, waar de bazin je
trakteert op een hard gekookt ei dat nu iets weg heeft van een
verjaarscadeau.
Het kind, de kwajongen komt weer in je boven en,
als je dan, omdat de sluizen boven je te overdadig worden opengegooid
toch nog een paar keer van je fiets moet om te schuilen, mopper je niet,
nee integendeel, je lacht erom en met een kwinkslag en drukke gebaren
wuif je de zorgen en grauwheid uit je natte kleren en denkt maar aan een
ding: Zo snel mogelijk weer vooruit! Op naar Santiago.
Ons reisdoel voor deze dag is het plaatsje
Afflighem, dat 120 km van Terheijden
verwijderd is. Daar wachten de
Benedictijnen, en in het bijzonder broeder
portier, op ons, om ons in zijn
eikenhouten kloosterkeuken te verwennen
met een stevige pint abdijbier van
Afïlighem.
Maar in Londerzeel (vlak bij de
Palmfabriek) slaat het noodlot keihard
toe. Ik wil van de weg terug op het
verhoogde fietspad. Ik kom in een
(onzichtbare) richel van regen en modder,
raak met de zijkant van mijn voorvelg het
wegdek en glijd onderuit.
Als we van de schrik zijn bekomen,
bemerk ik dat mijn knie aardig open ligt;
mijn
rechterarm
twee
enorme
schaafwonden heeft en mijn fiets een
lekke voorband, een opengescheurde buitenband en weggeschaafd stuurlint.
Dan ben je weer bij de les en komt er even een einde aan de euforie.
Maar ook Jacobus is weer paraat, want op het moment dat je je hulpeloos
en eenzaam gaat voelen, rijdt meneer De Clercq zijn oprit op en nodigt je

uit in zijn huis, verzorgt je wonden, spreekt je moed in en wijst je de weg
naar het veilige klooster van Afflighem, waar je, ondanks de drukte van
een retraite, zodat alle slaapcellen bezet zijn en je gebruik mag maken
van de conferentiezaal, met open en gevulde armen wordt ontvangen.
De douches zijn dan voor even een luxe sauna, de eenvoudige
broodmaaltijd een koningsmaal en je slaapzak op de harde vloer van de
conferentiezaal een donzen hemelbed.
(wordt vervolgd)
Toon Schrauwen

Uw adres voor bruiloften en partijen
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GEZINSTRIATLON WAS NIET ALS
VANOUDS!!
Wel gezellig maar de opkomst was treurig te noemen. Er waren deze
avond 7 teams komen opdagen, waarvan 1 team ter plekke nog werd
samengesteld door een voorbijkomende fietser van de weg af te halen.
Jammer dat de belangstelling ook hier af laat weten.
Meestal regel ik zelf op het laatste moment nog een team of probeer nog
wat extra mensen bij elkaar te brengen.
Het ging dit jaar wel heel eenvoudig!
De postbode was in de morgen van 22
augustus direct bereid het fietsgedeelte
voor zijn rekening te nemen!!
en
Jimmy was na schooltijd al snel
overgehaald om het loopgedeelte te
doen, bleef mijn dochter (Megan) over
om ons aan te moedigen.
Zoals het hoort te gaan bij de
gezinstriatlon dacht ik zo.
De opkomst was geheel onverwacht
laag, vooral ook omdat het een
schitterende dag was. Het weer was prima, goed zwemwater, lekker om
te fietsen en ideaal om te lopen tenzij je niet getraind bent natuurlijk maar
dan kun je altijd nog de boel komen toejuichen!!.
Ik voelde me niet helemaal op mijn gemak tussen al die snelle mensen
maar uiteindelijk maakte Jimmy het goed door niet als laatste te eindigen.
Of we er volgend jaar weer bij zijn???
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen.
We zien maar weer.
Het geheel werd afgesloten door een gezellig samenzijn op het terras,
waar we helaas na enige tijd toch ook beleefd maar dringend te horen
kregen dat we niet meer gewenst waren.
Dan
maar
op
huis
aan
!!
De groeten
Leny Rockx
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