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Voorwoord van de voorzitter
De redactie van de klepper vroeg mij een voorwoord te schrijven in de
eerste klepper van het nieuwe jaar.
Het is dan gebruikelijk dat je iedereen zowel privé als sportief een
goed. zalig zo je wilt, nieuwjaar toewenst. Je blikt terug terug op een
succesvol jaar en meer van dat soort algemeenheden.
Dit ligt absoluut niet in mijn aard. De vraag is: "wat doe je dan".
Zomaar iets lolligs schrijven werkt volgens mij niet.
Je autoritair opstellen? Veel geblèèt en weinig wol?
Als ik de commentaren na de algemene vergadering hoor over de
manier waarop ik de vergadering leid, dan zijn de bovenstaande
suggesties niet goed.
De één vindt dat je niet serieus genoeg bent terwijl de ander van
mening is dat je sprekers te snel het woord ontneemt of antwoorden
geeft die te "hard" zijn en niet "gezellig".
Weer een ander vindt dat ik iemand veel te lang en te vaak aan het
woord laat. Kortom, je doet het niet gauw goed.
Ik probeer me altijd te uiten zoals ik ben en geen pose aan te nemen.
Mag ik dat als eerste wens uitspreken voor het nieuwe jaar ? BEN JE
ZELF
Het goed functioneren van onze vereniging is een tweede wens. Naar
mijn idee kan dat alleen maar door goed te communiceren. Elkaar
vertellen hoe je er over denkt, waarbij het niet nodig is elkaar te sparen
wat weer niet wil zeggen dat we niet humaan met elkaar om moeten
gaan.
Dit laatste is in ons aller belang om dat juist wel te doen.
De dialoog vind ik een zinnig instrument.
De Klepper lijkt mij wat dat betreft bij uitstek geschikt. Ook de
bestuursleden kunnen altijd benaderd worden om kritiek te spuien.
Een flinke dosis tegengas kan heel
bevorderlijk zijn.

WVT op internet
Op internet is tegenwoordig vaak eerder dan elders van alles al te lezen
over het wel en wee van de wielervereniging: programma's, uitslagen
en diverse gegevens en links. Je moet alleen wel het goede adres

hebben: http://home.wanadoo.nl/vdkolk
En zo zie je direct wie er bereid is alles op internet te onderhouden:
Dick van de Kolk is onze homepagemanager. Wil je iets plaatsen
stuur hem een mailtje. Zijn e-mail-adres is: vdkolk@wanadoo.nl
Er staan tegenwoordig ook mooie foto's op internet van onze
veldtoertocht en van de triathlon. Surf daarvoor naar :
http://www.terheiiden.net/
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Het ga u allen goed,
Jacques Piederiet,
President.

Bredaseweg 11-13
4844 CKTerheijden
Telefoon: (076) 5932321
Fax: (076) 593 41 01

In de wind
In de wind...., daar ben ik sowieso niet blij mee, laat staan dat ik ook
nog een artikeltje moet verzinnen. Maar vooruit!!!!
'n Beetje dan maar over mijn fietscarrière en de begeleiding van de
leden van de wielervereniging.
Mijn eerste kennismaking met de woensdagavond ploeg bestond uit
Bram, John, Jeanne, Willie, Henk, Miriam en niet te vergeten
Wim schuurmans en waarschijnlijk nog wel wat mensen die natuurlijk
ook belangrijk waren maar niet zozeer voor 't verhaal.
Nog nooit had ik in een groep gefietst - altijd alleen of met z'n tweeen en dus had ik wat te leren. Daartoe voelde Willem zich - ongevraagd geroepen. "Je moet in ft wiel gaan rijen", en "dichter d'r op", en " meer
d'r tussen", waarvan ik het heel benauwd kreeg want ik moest zo
concentreren op dat achterwieleke en dat ik dat niet zou raken want dat
was linke soep volgens Willem.
We fietsten het beste als derde in de rij, want dan zat je 't meest uit de
wind en midden in de groep hoefde je ook in de bochten niet al te veel
in te halen. Mocht er toch 'n gat vallen dan was er altijd wel een galante
fietsridder die of het gat dicht reed of je even "n kontje" gaf. Het
tempo was altijd aangenaam zo"n 25, 26 tot 27 km gemiddeld per uur
zodat wij zeker niet afgepeigerd maar wel voldaan thuis kwamen. Dat
wat betreft de woensdag. Dan reden we ook nog op zaterdag. Jeanne
ging dan niet mee en het tempo lag dan wat hoger. Rustig beginnen en
eenmaal zo in het ulvenhoutse bos kon er wel 'n tandje bij. Als
koptrekkers altijd Henk van Gils wiens kuiten ik nu ook kan uittekenen
en heel vaak ook Sjel van Helmond. Beiden ben ik ,nog heel dankbaar
voor veel fijne rondjes Slingerdreef. Maar toen
Jeanne niet meer
mee op woensdag
ook geen Bram en John meer. Daarvoor in de
plaats een paar fanatiekelingen die geen rekening hielden met ons
rekreanten die alleen maar gezellig en sportief op ons nivaeu een
rondje wilden draaien. En dus beginnen we hard, gaan we snel nog
harder en eindigen we met 'n sprint zodat de hele ploeg uit elkaar ligt
en er voor ons geen bal meer aan is. Hoe vaak we er ook iets van
gezegd hebben, er veranderde niets. Zodat de dames ,in ieder geval
Miriam en ik , er schoon genoeg van hadden en gestopt zijn met de
trainingen. We zijn nog wel 'ns samen of onder begeleiding van onze

dorpse geestelijkheid weggeweest, maar de gezellige ploeg is verleden
tijd. Hierover heb ik erg veel verdriet. Kan hier ooit nog iets aan
gedaan geworden is de brandende vraag? .
Hans, ik bedank je dus toch voor het mij in de wind zetten, zodat ik
mijn grieven eindelijk eens op papier heb gezet en waarvan ik
hoop dat velen 't lezen en de betrokkenen er iets mee doen.
Sportieve groetjes, Els
Voor de volgende klepper wordt Emile Rasenberg in de wind gezet!

RASENBERG PARKET
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Een paar toelichtingen bij de evenementenkalender
• Bindingsavond
De bindingsavond is vastgelegd op 14 december. Al 2 jaar achtereen
beregezellig, maar toch steeds niet iedereen aanwezig. Dat wordt dit
jaar anders. De Sinterklaasvieringen zijn al voorbij en de kerstdagen
laten nog even op zich wachten. Noteren in je agenda, op de kalender
in de WC, doorgeven aan je baas, je kinderen, de oppas enz. en zo
ervoor zorgen, dat jij dit jaar ook aanwezig bent.
•

Hoogtepunt dit jaar: de 20 e triathlon.

De jubileumeditie zal meer deelnemers hebben en moet een heel
bijzonder evenement worden. De commissie zal ook wel een beroep
moeten doen op de medewerking van veel leden en wellicht ook hun
partners. Houd daarom 9 juni (2 e zondag in juni) maar helemaal vrij.
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20e
Een goede prestatie verdient
een bloemetje, nietwaar 7
-Verse snijbloemen
-Bloemstukjes
-Plantenbakjes
-Kamerplanten
Bloemenboetiek -Rouw- en Bruidswerk
-Kunstbloemen en- planten
- G R A T I S Ringzegels
-Ook iedere diensdag op de Markt

rim
riathlon
erheijden

FIETSTOCHT TERHEIJDEN - SANTIAGO
DE COMPOSTELA V.V. (Deel 4)
15 juli St. Quentin - Creil. Afstand 110 km.
Na reusachtig goed geslapen te hebben, vertrekken we rond 8.30 uur.
We hebben nog geen km gereden, als het gaat regenen. En niet zo'n
beetje ook! Met bakken komt het uit de lucht. Gelukkig kunnen we
schuilen onder een windmolen aan de kant van de weg.
Na zo'n 10 minuten kunnen we met regenjas en overschoenen onze
weg vervolgen en het blijft zelfs een uur droog! Maar dan breekt de hel
los! Felle bliksem en donderslagen, gepaard met stormachtige wind op
kop beuken op ons en onze fietsen. In de verte ontdekken we een oud,
vervallen huis, gelegen aan een klein vliegveldje voor sportvliegtuigen.
In een nis achter een geroest traliewerk, dat, in een ver verleden dienst
deed als bescherming voor de voordeur zoeken we, tot op onze huid
toe nat, bescherming tegen de natuurelementen. Alras bemerken we dat
we niet de enige schepselen zijn die deze ruïne als schuilplaats
benutten. Grote vluchten postduiven, met wedstrijdringen aan (het is
zaterdagmorgen en we volgen de vluchtlijn "west") worden door de
regen, wind en het onweer tegen de grond geslagen en zoeken een
beschutte plaats om hun verfomfaaide pluimen en veren weer op te
poetsen.
Na ongeveer anderhalf uur begint het lichter te worden en wij en onze
gevleugelde vrienden maken ons op om de reis voort te zetten, zij het
dan in tegenovergestelde richting.
De route wordt weer heuvelachtig en aan de voet van een lange, schokkende, kaarsrechte afdaling bemerk ik tot mijn grote schrik dat de
commandeur van mijn stuurversnelling (in het uiteinde van de stuurbocht) loshangt. Onmiddellijk afstappen en constateren dat 3 onderdelen uit de handle verdwenen zijn! Wat nu? Het is de achterderailleur,
die elk moment verzet moet worden in dit heuvelachtig terrein. Dus
onmisbaar. Er zit niets anders op dan door de berm naar boven te lopen
om het hele traject van ongeveer 1 km af te zoeken. Geen kleinigheid
en een vrij hopeloos karwei, omdat we met een snelheid van zo'n 45
km. naar beneden zijn gekomen, zodat de onderdeeltjes waarschijnlijk
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ver weg zijn gestuiterd of zelfs in de berm terecht zijn gekomen. Hoe
hard we St. Jacobus ook aanroepen, ons gebed wordt niet verhoord.
Of toch? Want als we, teleurgesteld over deze pech even later een
lieflijk Frans dorpje binnenrijden, breekt niet alleen een weldadig
zonnetje door, maar komt ook Jacobus om de hoek kijken.
Een man laat rechts van de weg de deur open voor een vrouw die met
de fiets het huis verlaat. Ik laat hem mijn defecte fiets zien en vraag om
hulp. Hij aarzelt niet en nodigt ons onmiddellijk uit in zijn knusse en
opgeruimde werkplaats. Her en der hangen gutsen, beitels, zagen en
andere gereedschappen. Op een grote houten werkbank staan enkele
fraaie onafgewerkte stoelen en een harsachtige houtgeur prikkelt onze
slijmvliezen. We hebben overduidelijk met een meubelmaker te doen.
Hij haalt jampotten met boutjes, moertjes en revetjes te voorschijn en
sleutelt, al improviserend, als een volleert fietsenmaker mijn versnellingshandle weer in elkaar en
't werkt! Gelukkig, als een kind,
omhels ik de brave man en
stamel bedankjes in mijn
beste frans. Hij zegt in stille
eenvoud: "Cest normal,he."
Ook aan hem zullen wij
straks in Santiago een gebed
gaan opdragen en zo betaalt
de hemel voor deze twee
arme pelgrims.
In het centrum van het
dorpje Guiscard, voor het
pittoreske gemeentehuis, eten we onze boterham en maken koffie.
Auto's komen af en aan gereden tot op het plein en de inzittenden
vormen een haag voor de ingang van het gemeentehuis. Nieuwsgierig
kijken ze naar de twee lunchende pelgrims, zittend op een bankje in de
zon. Die belangstelling verdwijnt als plotseling bruid en bruidegom de
erehaag binnenschrijden, even later gevolgd door de uitgelaten familie.
Na de plechtigheid halen we in het gemeentehuis een stempel (le tampon) voor onze pelgrimskaart.
Tegen vijf uur in de namiddag, als we al uren door de bossen fietsen,
begint het opnieuw te regenen. We besluiten door te rijden tot Creil,
waar we in de duisternis arriveren aan een Formule 1-Hotel, waar het

meisje aan de receptie moet melden dat helaas alle kamers zijn
verhuurd voor die nacht. Ze legt ons een route uit naar een volgend
hotel, 9 km. verder. De moed zakt ons dan in de sompige schoenen en
nat en koud verlaten we enigszins teleurgesteld de hal van het hotel.
Als we buiten onze fietsen weer willen opnemen, komt het meisje aan
gehold en roept ons terug. Onze desolate toestand (of was het toch
weer Jacobus?) moet haar hart plotseling geroerd hebben, want ze geeft
ons haar eigen kamer in gebruik.
Na een heerlijk warme douche gaan we ergens een warme maaltijd
nuttigen, nemen een flesje wijn mee voor op de kamer en gaan rond elf
uur slapen. Intussen is door de kou en de regen mijn rechterknie (die
van de val) dik geworden. Hij is warm en doet erg veel pijn. Ik ben
bang voor een ontsteking.
Zondag 16 juli Creil - Chily-Mazarin (87 km.)
Om 7.30 uur opgestaan en koffie gezet. Om 9.00 uur vertrek onder een
malse regenbui. Creil ligt er nog verlaten bij op deze zondagmorgen.
Enkele kerkgangers lopen, diep verscholen in de kraag van hun
regenjas, onder een paraplu naar een gebedshuis. In een rustige
winkelstraat kopen we twee stokbroden, worst en plakjes kaas, om die
onder de luifel van een winkelpand soldaat te maken. Het brandertje
zorgt weer voor een warme kop koffie. Warmte hebben we nodig, want
het is koud en miezerig.
Ons routeschema zou ons vandaag rechts van Parijs naar beneden
voeren, ware het niet, dat een man van ongeveer 65 jaar ons op andere
gedachten.brengt. Tijdens ons ontbijt staat hij, waarschijnlijk vanuit
een nabijgelegen kerk, ineens voor ons; wenst ons smakelijk eten en
laat duidelijk merken dat hij om een praatje verlegen zit.
Hij weet ons, in een boeiend betoog, te overtuigen van de schoonheid
van een fietstocht naar en door Parijs. "In deze vakantieperiode is het
beslist niet druk in Parijs", verzekert ons de man.
Hij legt ons op een stuk papier de hele route uit en benadrukt dat we
door de Porte de la Chapelle Parijs moeten binnen gaan en via de Porte
d'Italie Parijs moeten verlaten.
Met dank aan de vriendelijke Creilenaar gaan we op weg. Tegen de
middag bereiken we het verschrikkelijk drukke St. Denis, waar we ons
in een Chinees restaurant laten verwennen met een heerlijke warme

