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.
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De taakverdeling in het bestuur
Jacques Piederiet
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bindingsavond
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bestuurslid
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De organisatie van de trimmerscompetitie is in handen van Jan Van
Tetering

Contributie 2001/2002
Onze penningmeester heeft aangegeven dat het nog niet storm loopt
met het betalen van contributie. Mondjesmaat worden er wat bedragen
op de bankrekening bijgeschreven. Dus hierbij nogmaals de oproep om
uw contributie zo snel mogelijk te voldoen. In november is immers het
nieuwe seizoen begonnen. De contributie is niet gewijzigd ten opzichte
van vorig jaar. De junioren betalen ƒ 35,00 per jaar (16 euro) en de
senioren (de meesten van ons) betalen ƒ 50,00 (22 euro).
De contributie kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer
15.06.80.643 ten name van WV Terheijden, ovv contributie 2001/2002.
Om ook het komende jaar aan de financiële verplichtingen te kunnen
voldoen ziet Kees het banksaldo dus graag aangevuld.
Daarom het vriendelijk verzoek aan iedereen:
• pak een overschrijvingsformulier van de (post)bank;
• vul alle gegevens, inclusief verschuldigd bedrag in;
• post het overschrijvingsformulier bij de bank of doe dit in de
brievenbus.
Op bovenstaande wijze sluit u het jaar op een goede manier af en
begint het voor Kees Michielsen op een prettige manier.

Een goede prestatie verdient
een bloemetje, nietwaar ?

Bloemenboetiek

-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) 593 53

DE KERST RUN-BIKE-RUN
Woensdag 26/12/2001.
Sinterklaas heeft ons land weer verlaten om plaats te maken voor de
kerstman.
En zoals jullie weten is het met de kerst gebruikelijk om wederom voor
de eer te gaan strijden. Wie, o wie gaat er dit jaar met de titel vandoor.
Kom vooral meedoen!!!!!!!
Met als voordeel dat:
Je het eten erna noooooooog lekkerder vind.
Je favorieten onderdeel fietsen is en blijft.
Je het eten na het "voltooien" verdiend hebt.
Je op dat tijdstip geen tijd hebt voor familiebezoek.
Ze je thuis even kwijt zijn want stilzitten is een van je minst favorieten
bezigheden.
Je eindelijk de uitdaging van het lopen aan kunt gaan.
Je op je vertrouwde fiets mag klimmen.
Je sterkste onderdeel lopen is.
Je nieuwe loopschoenen mag aantrekken zonder dat iemand het ziet.
Het meestal doorgaat en je waarschijnlijk verkleumd zult zijn van de
kou, maar je troost je met de gedachten dat de toeschouwers daar vast
meer last van hebben.
Je de kans krijgt om je na het fietsonderdeel ruimschoots op te warmen
door 6m te lopen.
Je kans maakt op de overwinning.
Je het een troost zal zijn datje toch weer net niet de laatste wilt zijn.
Je Nico de Laat op het onderdeel lopen in de gaten moet houden omdat
hij nu al aan het trainen is.
De van Teterings tegenwoordig hun conditie op peil houden met
schaatsen en dat heel wat
anders is als lopen en fietsen.
Heel Terheijden eigenlijk aan het schaatsen is.
Ook de mountain-bikers en triatleten van harte welkom zijn.
Het weer bar slecht kan zijn maar weinig weersomstandigheden zullen
jou weerhouden

om mee te doen, van een beetje kou, sneeuw, ijzel, wind of hagel lig jij
niet wakker.
Dat de inschrijving wederom zal plaatsvinden bij Jan van Tetering,
Molenstraat 26a
vanaf 9.30uur tot 9.50uur.
De start zal dan plaatsvinden om 1O.OOuur
Zorg dat je er bij bent met de juist stemming, kleding en vooral een
flinke dosis energie!
Hou alles in balans met de feestdagen, u bent gewaarschuwd en telt dan
ook nog voor twee,
wat voor deze wedstrijd mooi meegenomen is!
Als alle deelnemers hun strijd met welke wed dan ook volbracht
hebben, zal er een prijsuitreiking plaatsvinden in een van onze horeca
gelegenheden van ons durp.
De plek en tijd worden u medegedeeld na de wedstrijd.
Prijzen alleen af te halen door diegene die meegedaan hebben.
Het inhuren van prijsophalers is helemaaaaaaaaaaaal niet nodig!
Kom gewoon gezellig een bakkie doen, kopje thee of misschien ben je
al nuchter van eerste
kerstdag en wil je je al wagen aan een biertje of borrel.
Nou
veeeel plezier dan maaaar.
En
als je nog wilt trainen dan
zijn er mogelijkheden!
2e kerstdaggroetjes
Leny Rockx
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De redactie van de klepper wenst u fijne
feestdagen en een sportief 2002!

IRONMAN TRIATHLON WORLD
CHAMPIONSHIP
KAILUA KONA HAWAII 06-10-2001
Startnumber 1150 Hamers Henk The Netherlands

Uw adres voor bruiloften en partijen
Diverse
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

Zoals ik reeds in de vorige Klepper schreef had Henk zo'n "slot"
verdiend in Zurich. Hier dan dus het vervolg... Op zaterdag 29-9
vertrokken we vanuit Terheijden na veel, veel regelwerk naar
Duitsland (Frankfurt). Vanuit hier vertrokken we met een gezelschap
(300) Hawaii-gangers. Ik moet vermelden dat alles grundlich geregeld
was. Alleen ons eigen pakkie an vertoonde enige scheurtjes. In willen
checken bij een verkeerd hotel lukt echt niet. En 's morgens was er
enige paniek, want onze fïetskoffers pasten niet in de taxi. Toch op tijd
op het vliegveld en alles weer open maken voor ´n check, en 'n check
en nog eens een check. Onze vliegreis ging van Frankfurt naar
Chicago-Los Angeles naar Kona Hawaii. In totaal incl. tussenstops
landden we na 26 uur in de openlucht luchthaven van Hawaii.
Je weet niet wat je ziet. Echt alleen maar afdaken. Duidelijk geen
rekening gehouden met slecht weer!!! Na 15 min. met de bus naar het
hotel. Daar een warm ontvangst. Door de goede organisatie kregen we
gelijk onze sleutels in de handen gedrukt en konden we gelijk naar
onze hotelkamers. Maandagmorgen ontbijt op 10 meter van de Grote
Oceaan met allerlei tropische vogels om je heen. De een nog kleuriger
dan de ander. Echt een geweldige ervaring! Onze triatleet met z'n
vrouw moesten eerst de spieren even loslopen en kwamen zwemmend
in de kleren terug. Het was warm! onvoorstelbaar!!!
's Middags de fiets in elkaar gezet om een klein deel van het parcours
te verkennen en alles te controleren. De hitte van het asfalt is zeer goed
merkbaar. Kleine steentjes en glassplinters blijven aan je banden
plakken. Toch zien we geen enkele fietser met lekke band. De wind is
ook zeer sterk. De triatlon is hier zo zwaar juist vanwege de hitte en de
wind. Het fïetsparcours is licht glooiend met hier en daar een steilere
klim. Een vlak stuk weg is er nog geen 100 meter!!
De rest van de dagen zijn gevuld met de gebruikelijke voorbereidingen

zoals; het bezoeken van meetings, parcoursverkenningen, pastaparty's,
spullen inleveren en uitrusten.
Zaterdag 06 oktober 2001 RACE DAY.
Om 4 a.m. loopt de wekker af. Om halfvijf beneden in het hotel
breakfast, waarna we om 6 uur in de bus stappen naar start en finish.
Henk is al eerder gegaan voor de "tattoos" op benen en armen. Heel de
boulevard staat reeds vol met mensen. Via onze roze petjes zijn we
gauw herenigd met Addy en de andere Hollanders. Om iets voor zeven
klinkt het kanonschot en zwemmen er 1500 atleten weg voor hun 2,2
miles swim in het openlucht aquarium. Juist voor de start kwamen er
nog een paar grote zeeschildpadden goeiendag wensen.
Na 95 min. vertrekt Henk voor de 112 miles fietstocht. Die tocht wordt
altijd zwaar door de hitte en de wind.

De hitte valt vandaag t.o.v. de andere dagen wel mee. Via de speakers
horen we echter dat het vooral in het noorden niet hard waait maar
stormt. Diverse namen met faam stappen af vanwege de wind!!!! Ook
kan de wind hier binnen het uur radicaal uit de andere hoek komen.
Ook dit krijgt onze bikkel voor z'n kiezen, wat dus inhoudt dat hij
werkelijk 160 km. tegenwind heeft. Henk z'n fietstijd is normaal zo
rond de 5.15 uur. Nu komt hij op dik 6.40 uit en behoorlijk gesloopt.
Ja, en dan komt het lopen nog aan de beurt. 26,2 miles. Na zo'n 3 km.
komt hij ons nog vrij monter voorbij, maar na de eerste lus roept hij
terug dat het slecht gaat. Hoewel je absoluut niet mag helpen op
enigerlei wijze besluit ik toch de fiets te pakken om bepaalde punten
hem toch aan te kunnen moedigen en hij zijn blik op oneindig kan
houden. Dit gaat wonderwel goed en ook de overige 10 Nederlanders
kan ik zo een beetje van info voorzien. De laatste 10 kilometers worden
echt in het pikkedonker afgelegd. Bijna iedereen krijgt een lampje op,
wat een apart tafereel oplevert De laatste kilometer is een grote erectie
voor Henk en na 13.21.51 finisht hij als 1079 ste.
ALOHA.
Ger de Peijper.
(correspondent Hawaii)

Handelskwekerij

Ad Snoeren

Molenstraat 75, 4844 AM Terheijden
Telefoon 076 - 5931244, Telefax 076 - 5934134
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TUINLIEFHEBBERS -

• sanitair
• centrale verwarming
• loodgieter
dakbedekking

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

Tel. 0 7 6 - 5 9 3 1 2 5 5

Henk Lubberding

WIJ FELICITEREN
Ruud Gijzen, van
Peter Diepstraten
Roel Eland
Wim Vermeij
Rob Geerards
Nico Rasenberg
Ad Blom
Jaap Helmond, van
Joop Kempen, van
Gerry Helmond, van
Fer Rompa
Jan Tetering, van
Frans Damen
Henk Lievens
Dick Kuijsters
Dion Broere
Sjan Martens
Frans Leyten
Jack Piederiet
Bram Martens
Berco Gool, van
Corné Sprangers
Kees Michielsen
Hans Schepers

3 februari
5 februari
6 februari
9 februari
9 februari
10 februari
11 februari
12 februari
16 februari
24 februari
25 februari
25 februari

3 januari
5 januari
6 januari
13 januari
14 januari
14 januari
18 januari
19 januari
21 januari
29 januari
29 januari
29 januari

Op het einde van het wielerseizoen wil de ambitie om te trainen nog
wel eens wat afnemen. Daarom was ik blij dat Peter Kloosterman me
gevraagd had om op 7 oktober met hem mee te gaan naar 's
Heerenberg. Henk Boon en broertje Leon waren ook van de partij bij
deze tourtocht over 135 km.
Het speciale aan deze " Henk Lubberding" is (behalve dat er een
bekende oud beroepsrenner mee rijdt waarvan de naam me even niet te
binnen wil schieten)
• Datje over heuvelachtig terrein komt en toch niet in Limburg bent.
• Dat de laatste 35 km. "vrije koers" is.
• Dat je een "Champion - chip" mee krijgt om tijd en klassering te
registreren.
De eerste 100 gaan, met zo'n 450 man, in een (te) rustig tempo.
Mogelijk zijn we te veel gewend met ons rondje " Slingerdreef'. Nu
viel men her en der van de fiets door de grootte van de groep, het
wandeltempo en het bijbehorende concentratie verlies. Zo niet ons rose
kwartet. Wij zouden pas in het laatste uur gaan op- en omvallen....
De koers werd vrijgegeven op een winderige dijk. Niet geheel toevallig
zat ik naast Yvonne Brunnen op de allereerste rij. Zodoende kon ik van
dichtbij mee maken hoe de snelheid in no-time werd opgevoerd van 30
tot ver boven de 50 km. Helemaal niet toevallig reed ik enkele
kilometers verder op de honderd-zoveel-en- vijftigste plaats, (ruwe
schatting)
Veteraan Leon was me inmiddels al lang voorbij gevlogen en hield
goed stand in de voorste gelederen. Tot aan het eerste klimmetje kon ik
zijn rose hemdje nog in de gaten houden vanaf daar zag ik af. (- en toe
nog eens een achterwiel van voorbij razende trimmers) Na de finish
hoorde ik dat hij ±100e was geworden. Een computer uitdraai met
daarop vermeld de klassering en de gereden tijd over de 135 km. zou
later worden thuis gestuurd om het te bevestigen. Helaas was zijn
"chip" ongezien gebleven.
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Diezelfde lijst liet wel zien dat Peter knap als 160e plaats was
gefïnished. Hij had, na een wat voorzichtige start, een lange inhaalrace
gereden waarbij hij naar eigen zeggen steeds beter en harder ging
rijden.
Dit kan niet gezegd worden van Henk Boon. Hij reed wel hard maar
toen hij na een stuurfoutje languit over het asfalt schoof kreeg hij daar
wat spijt van. Men heeft blijkbaar een lange remweg als buikschuiver
op een mooie afdaling! Zijn hele voorkant lag open! (en dan bedoel ik
zijn hele voorkant: van boven tot onder en van vingertop tot oorlel) Het
leek alsof hij als een cobra zijn huid had afgegooid. Zelden een
persoon zo naakt gezien. De EHBO-ster die de steentjes uit zijn
wonden pulkte heeft er later haar oprit mee verhard. Uiteraard was ook
de schade aan zijn kleding en fiets aanzienlijk: Ka$$a!
Zelf ben ik uitgevallen met een kapotte derailleur: ook erg!

KOPIJ INLEVEREN

VÓÓR 1 FEBRUARI

Ronnie van Tetering

BOOMKWEKERS
HOUDEN
HET GROEN

TERHEIJDEN
TEL. 076 - 5931648

• TUINAANLEG
.TUIN VERZORGING
ALLES

VOOR UW

TUIN

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

Veldtoertocht Wielervereniging Terheijden.
De veldtoertocht van Wielervereniging Terheijden "WWWerelds".
Flauwe lauwe zonnestralen vertroetelen waarschijnlijk voor een van de
laatste keren dit jaar de van kleur verschoten bladeren. De dauw dampt
dankbaar op uit de ondiepe slootjes aan de bosrand. Keizer herfst doet
met succes verwoede pogingen om Koning winter nog even in de
wacht te zetten. Het bos is tijdelijk versierd met gekleurde pijltjes. Als
een lang lint voert dit langs de mooiste plekjes die het bos ons te
bieden heeft. In dit sfeerbeeld trappelen 459 deelnemers van ongeduld
hun trappers rond om te genieten van de omgeving, de vele
vitamientjes, de rust alsmede de aangeboden sportieve ontspanning
door inspanning. Als processierupsen op weg naar een bruiloft koersen
de deelnemers over heuvels, over lanen met als hoogpolig tapijt
opgestapelde bladeren, over stukken zand waarbij de met grof profiel
bezette banden sporen achterlaten. De een eensgezind in de
clubkleuren als groep herkenbaar. De ander als een bont gezelschap
haast reclame makend voor een of ander waspoeder. Ook hele families
rijden gezamenlijk mee en andere verenigingen rijden gegroepeerd met
eigen jeugdleden rond. Bij de verzorgingpost is het een drukte van
belang. Vele helpende handen voorzien de coureurs van warme
chocomel of thee met speculaas. In het gastenboek wordt de
mogelijkheid geboden om reacties kenbaar te maken. Tussen de vele
opmerkingen zijn herkenbaar de positief kritische kanttekeningen van
deelnemers die zelfs ook wel eens iets organiseren. Hier kun je als
organisatie je voordeel mee doen. De tevredenheid straalt af van de
gezichten wanneer even de benen rust gegund kan worden. De bezwete
gezichten en de stoom die de zonnestralen doet opstijgen van de vele
ruggen laten zien dat sommige al flink nat staan na de eerste 15
kilometer. Langer dan de benodigde tijd voor het naar binnen werken
van het drankje wordt elkaar niet gegeven. De fiets wordt snel weer
opgezocht en voort gaat de rit. Sommigen op de laatste nieuwe Koga,
met kleurstelling 2002, met een geplande eindtijd van 2 uur.
Sommigen op een voor en achterwiel met wat buizen ertussen met het
doel om "hem" uit te rijden. Maar allen doen ze mee. Als mijn
mobieltje zich laat horen wordt assistentie verzocht op een deel van het

parcours. Op een punt is mogelijk een routeaanwijzingskenmerk,
oftewel een pijltje, ontvreemd of verdraaid. Jammer dat sommige
mensen niet de kwaliteit en beleefdheid hebben om andere mensen
plezier te zien hebben bij hun hobby. Waarschijnlijk heeft dit te maken
met onze gewijzigde maatschappelijke normen en waarden. Heel
herkenbaar maar als organisatie zit je er wel mee. Als op dat moment
17 jeugdige deelnemers, geflankeerd door drie deskundige begeleiders,
als een sliert gekleurde vlaggetjes, een voor een van een bergje
afdenderen is de eerdere opwinding snel verdwenen. Een lange blonde
paardenstaart, wapperend onder de helm, verraadt de deelname van een
meisje, het is de staart die haar van de jongens onderscheidt. Een
aantal van hen is al de derde keer present en zij weten wat er nog moet
komen. De eerstejaars kijken schuchter en zuinig om zich heen en
wachten rustig af. De bereidheid van de vele vrijwilligers om hand en
spandiensten te verrichten worden door alle deelnemers bijzonder
gewaardeerd. Ook als organisatie kun je dit succesvolle evenement in
Terheijden niet verwezenlijken zonder al deze helpende handen,
waarvoor onuitsprekelijke dank. Vandaar dat het op papier wordt
gezet. Als de bezemfietser te kennen geeft dat alles is vertrokken kan
met het opruimen worden begonnen. Allereerst even snel, de kortste
weg naar het vertrekpunt om een indruk te krijgen over de reacties bij
de andere commissieleden en de helpende vrijwilligers. Als ik langs
een ex-maisveld cross lijkt het net of ik allemaal gekleurde eieren zie
liggen tussen de van hun kolven en stengels ontdane stoppels. Het zijn
echter de helmen van de jeugdigen die nog steeds als een sliert achter
elkaar onder begeleiding over het hobbelende zandpaadje rijden. De
"vlaggetjes" hangen nu echter wel iets verder uit elkaar. De vijftien
kilometers zand en bos hebben hun werk gedaan. Toch rijden ook zij
de langste route. Want ook al zijn het jongeren ze worden door ons
voor vol aangezien. Na een kort samenzijn, gedachtenuitwisseling en
gebruik van een consumptie overheerst tevredenheid. Wanneer ik mijn
tweede trappistje in het bekende kelkglas krijg aangereikt komt er iets
devoots over mij heen. De gedachten aan paters en kloosters vullen
mijn gemoed. Als ik mijn lippen tuit, mijn glas ophef maakt, mijn
hoofd achterover rijk en het eerste geestrijke vocht mijn tong bestreeld,
zie ik door het gebrandschilderde raam op het glas de zon aan de hemel

staan. En ik zag dat het goed was. Kort was deze overweging want het
opruimen van de pijlen gaat aanvangen. Onderweg passeren we een op
leeftijd zijnd echtpaar die de pijltjes hadden gevolgd voor hun
wandeling. Als we onze kenmerken weer netjes opruimen krijgen we
uit deze hoek ook nog een compliment. Gelukkig waren ze bijna rond
en hadden hun auto in het zicht. Voor alle mensen die thuis in het bezit
zijn van een elektronische postbode (of internet) kan de organisatie de
site WWW.Terheijden.net van harte aanbevelen om te genieten van
de vele mooie foto's die door Arnold Velders zijn gemaakt. Mede
hierdoor werd
de veldtoertocht van de Wielervereniging Terheijden "WWWerelds"
Gied van Dorst.

RASENBERG PARKET
Deze foto is genomen op de feestavond van 1 december.
In deze klepper staan nog meer foto's van deze gezellige
avond die door Fer Rompa op de gevoelige plaat werden
vastgelegd.
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