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Van de President

Van het secretariaat

In de rubriek "In gesprek met
"
stond in de Klepper van februari een
aardig interview met Jan Stroop
(Wadoede gij da gèf mijnheer de
Peijper).
Tegen het einde van het interview zegt
Jan dat hij graag zou willen dat het
bestuur iets zou doen met de jeugd.
Wel Jan, het bestuur heeft zich vorig jaar gebogen over jouw wens.
In het kort was de conclusie dat we gezien de activiteiten op dit gebied
van onze broeders in Made en Breda, mankracht en materiaal tekort
komen. In Breda is bijvoorbeeld een wielerbaan beschikbaar waar je
zonder verkeershinder de eerste stappen kunt zetten in de wielerwereld.
Voor de jeugd zijn er fietsen beschikbaar en trainers. De jeugd traint er
in wat grotere groepen en da's nou eenmaal gezelliger.
We hebben er voor gekozen om "aspirant coureurs" naar genoemde
verenigingen te verwijzen. Inmiddels fietsen twee Terheijdense
kinderen in respectievelijk Made en Breda.
Je ziet wel Jan dat het bestuur ondanks de onderbezetting aan meer
zaken werkt dan je denkt.
Misschien is het goed als ik in de komende kleppers een aantal
onderwerpen die in het bestuur zijn besproken, eens onder de loupe
neem.
Jan, bedankt voor je opmerkingen.

Aftreedrooster van het bestuur

Groet,
Jacques Piederiet.
P.S.: Op het moment dat ik dit schrijf, is Ger de Peijper jarig. Proficiat.
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In de laatste bestuursvergadering hebben we uitgezocht wie wanneer
aftreedt. Hier zien jullie het resultaat
Per 25 oktober 2002 : Jacques Piederiet
Frans Evers
Per oktober 2003:

Gert-Jan Verduijn
Kees Jacobs
Fer Rompa

Per oktober 2004:

Kees Michielsen

Vergadering
De volgende bestuursvergadering is 13 mei. Als jullie iets willen
(laten) bespreken,
graag tijdig indienen bij ondergetekende
(frompa@wanadoo.nl)

Landelijke fietsdag 11 mei 2002
Op een zaterdag begin mei is de landelijke fietsdag. De KNWU heeft
een beroep gedaan op onze vereniging hieraan mee te werken.
Uiteraard zijn we daartoe bereid. Of er van ons ook daadwerkelijk
medewerking verlangd wordt en wat we moeten doen is nog niet
duidelijk.
Er zijn in Nederland 288 startpunten

15 september: Amerlandenfietsdag
Hetzelfde verhaal: Wielervereniging Terheijden
verleent haar
medewerking. T.z.t. zullen we je benaderen voor een of andere
uitvoerende taak Leg de datum, 15 september, daarom nu alvast vast
en zeker vast.
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De koning van de avond ervoor geeft het grote voorbeeld en werkt
zeker en vast mee (noblesse oblige), dus als je niet wilt posten of zo
tijdig in je remmen knijpen bij de kermiskoers.

Commissies
We zijn aan het inventariseren wie er nu precies in welke commissie zit
en of er binnenkort vacatures zijn.
De vereniging kent officieel 10 commissies:
1. BWF
2. Ronde van Terheijden
3. Triathlon
4. Klepper
5. veldtoertocht
6. lief en leed
7. kascommissie
8. toercommissie
9. trimmerscompetitie
10. bingo

Zomeromnium op SNS- parcours
Dit jaar zijn de data erg gespreid en dat maakt het misschien alleen
maar leuker. We beginnen steeds om 19.00 uur met de B-categorie (+
dames) en daarna de A-categorie.
Onderdelen: Rit in Lijn met bergprijs
Puntenkoers
Afvalkoers
De data: woensdag 22 mei en woensdag 29 mei en dan je bloedvorm
vasthouden tot woensdag 14 augustus

Jubileumtriathlon: 9 juni
We zijn er allemaal.
We komen allemaal
We helpen allemaal
We doen mee als we kunnen.
We vormen een ploeg met anderen.

Oud winnaars mogen gratis meedoen. Frank van Tetering beleeft een
fantastisch jubileum: hij deed ze alle 20
Vorig jaar was de commissie buitengewoon
verguld met de vele handen die werden
uitgestoken voor en na het evenement. Ook
dit jaar rekenen zij daar weer op. Alle dagen
is er wel wat te doen: vrijdagavond wordt er
gebouwd , zaterdag wat details geregeld en zondag starten we al heel
vroeg.
Ook na afloop verwachten we weer een afbreekploeg.

Koffietochten:
De toercommissie zal enkel koffietochten organiseren: gezellig een
klein stukje fietsen en onderweg heerlijk koffie met gebak. Tempo: 25
km/h. Zie elders in deze Klepper.

Koninginnedag:
Kampioenschap van Drimmelen
Op Koninginnedag wordt in het centrum van
Made het kampioenschap van Drimmelen
verreden. In het verleden leverden wij nogal eens
een winnaar. Dit jaar zijn er weer volop liefhebbers van WVT. Doe je
niet mee, ga hen dan aanmoedigen.
De B start om 14.35 uur en de A om 15.40 uur. Inschrijven in 't
Tapperijke. Kosten € 2.50 en nog € 2.50 borg voor het nummer, (info:
0162 -686561)

Deelnemers moeten lid zijn van een Drimmelse wielervereniging. Dus
ook leden uit b.v. Breda mogen starten. KNWU-licentiehouders mogen
niet meedoen. Bweffers wel.

e-mail-adres voor secretariaat
Soms wil je snel een aantal leden op de hoogte stellen van een
gebeurtenis, besluit of uitnodiging en dan is het erg handig, dat je hen
snel en zonder al te veel moeite bereikt. Dat kan met via iemeel.
Vooral de huidige secretaris kan daarmee sneller zijn dan met zijn fiets,
(is ook niet zo moeilijk)
Hoe regelen we dit? Stuur een meeltje naar frompa@wanadoo.nl en
dan hebben we vanzelf je adres.
De origineelste tekst in dit bericht krijgt meel
(van de
molen) terug.
Overigens alle belangrijke zaken
komen
ook
op
onze
website:

http://home.wanadoo.nl/vdkolk

Aanvullend bericht Toercommissie
De toercommissie kondigt gaarne voor dit seizoen nog twee
Koffïetochten aan.
Deze staan gepland voor:
zondag 2 juni 2002
zondag 1 september 2002, beiden startend om 9.00 uur.
afstand: maximaal 50 km.
De koffïetochten zijn speciaal voor die leden/partners, die met een
snelheid van 25 km per uur willen genieten. Halverwege is koffie met
gebak verplicht.
Gezien de overvolle agenda hebben we gekozen voor zondagen als de
Trimmersconpetitie acteert, (toch geen doelgroep hiervoor)
Rekenend op veel belangstelling.
Dim Jansen

• sanitair
• centrale verwarming
Raadhuisstraat 40,
• loodgieter

4844 AE Terheijden

fax 076 - 593 41 89

Tel. 076 - 593 12 55
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Nieuwe leden:
Teun de Ridder
Jan Blom

Trainingsweekend Limburg
Terheijden
Terheijden

Voor een compleet advies

• Verzekeringen
• Financieringen
• Hypotheken

Hoofdkantoor: Baliëndijk 50 4816 GG Breda T. (076) 581 51 41
Kantoor Terheijden: Zeggelaan 6 4844 SH Terheijden

(Voorheen

Rockx

Assurantiën)

Ook dit jaar vertrokken we weer aan het begin van het seizoen met een
aantal liefhebbers naar Limburg. Een grote groep dit keer, maar liefst
15 man hadden zich aangemeld voor de beproevingen in het Limburgse
heuvelland.
Zaterdag om 07.15 uur verzamelen in de kou voor het postkantoor. Met
veel passen en meten worden de fietsen en de mensen ingeladen en
gaan we op weg.
Door Pierre (de pensionhouder) worden we met koffie en vlaai
ontvangen. We pakken de tassen uit en gaan op weg voor de eerste rit.
Natuurlijk doen we de eerste morgen het rondje van het WK. Wally de
Ridder verkent het gras in de berm en blijft dit keer nog overeind,
's Middags gaan we weg voor een wat langere ronde. We gaan op weg
naar het uiterste puntje Limburg. Via Camerig naar het drielandenpunt,
terug via Gulpen. Debutant Rob Boeren heeft alleen een vlakke weg
verzet (en dan nog voor wind mee) en ontdekt dat de Gulpener berg net
iets te veel van het goede is. WVT betekent hier wandelvereniging
Terheijden. Henk Lievens is altijd goed voor ongevraagd advies.
Volgens hem moet het met een Heuvel-pion een stuk beter gaan?!
Na Gulpen splitst de groep. De doorzetters gaan nog voor een rondje
Kruisberg. Roel Eland is in de vorm van zijn leven. Ik begin te
begrijpen waarom Izar niet mee durft dit jaar.
Zaterdagavond gaat er een ploeg naar de sauna voor de broodnodige
afleiding. Pierre heeft voor de thuisblijvers een breedbeeld tv
gereedgezet zodat wij ons ook goed vermaken.
Op zondag is het Henk Lievens die het eerst
uit de veren is. Hij kan niet meer wachten
en staat al voor half acht gereed voor het
ontbijt.
Henk Hamers zet die ochtend de route uit. We
verkennen de fietsronde van de triatlon van
Stein. Vooral het klimmetje over de kasseien in
Elsloo is de moeite waard. Al snel ontstaat er een
zogenaamde C-groep die na 2 uur fietsen,
afhaakt en het terras in Valkenburg opzoekt. Bob
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den Ridder blijft ook op het terras iedereen verbazen door onmiddellijk
na het fietsten, de brand te steken in zijn zoveelste zware sjekkie.
Nadat de fietsers weer terug zijn, blijkt dat de terrasploeg nog wat
moeite heeft om weer naar het pension terug te keren. Uiteindelijk
kunnen we rond drie uur weer inladen en zijn we om vijf uur weer in
Terheijden.
Er is lekker getraind. Het was zo nu en dan wat fris, maar er is het hele
weekend geen druppel regen gevallen. Kortom, volgend jaar weer.
Gert-Jan Verduijn

Rit in lijn A categorie 29-3-02
Op eerste paasdag was het weer zover. Na een voorbereiding van
enkele weken konden de A renners de wei weer in. Niet om eieren te
zoeken, maar om elkaar weer eens af te matten op het stalen ros.
Aan de start werden de nieuwe renners in de A categorie hartelijk
verwelkomd. Dit jaar was het Jack van Dongen die de overstap had
gemaakt van de B naar A.
Ook stond Gerrie van Helmond aan de start en good old Ad Havermans
(met een nieuwe fiets). Cees Klerk , Din de Ridder en Piet van
Oosterhout wilden hun krachten ook weer eens ten toon spreiden op
zondagochtend.
Dit samen met de garde van vorig jaar zou garant staan voor een
spannend verloop van de wedstrijd.
Er stond een stevige wind. Gunstig voor een aantal renners. In de
eerste ronde was het Cees Klerk die meteen van leer trok. Corne zocht
meteen zijn wiel op en samen probeerden ze weg te komen. Dit mocht
niet gebeuren en twee ronden later was de groep weer compleet.

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

Bredaseweg 20, Terheijden

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

Vervolgens waren er een aantal speldenprikken om het peloton te
pijnigen. Deze liepen allemaal op niets uit daar het peloton niet dulde
dat er iemand op zoek ging naar de overwinning.
Bij het ingaan van de vijfde ronde demareerde Corne met de wind mee.
Een gaatje was geslagen. Op het lange stuk wind tegen kwam Ronnie
van Tetering uit het peloton om hem gezelschap te houden. Jack van
Dongen stopte het peloton goed af waardoor de twee weg konden
komen.
De samenwerking op kop was goed. In het peloton kon men het niet
eens worden over de te volgen tactiek..
Zo gebeurde het dat Ronnie zijn werken zag bekroond met een eerste
plaats. Corne werd tweede. Het peloton onder leiding van Kees Klerk
volgde op enige afstand.
Al met al een sterk rennersveld wat er mijn inziens een spannende
competitie van kan maken. Zeker als Bram Martens en Kees Jacobs
ook weer van de partij zijn.
Corne Sprangers

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

Rit in lijn B categorie 29-3-02
Een vrij grote opkomst bij onze categorie. Vier "nieuwe" gezichten.
Cees Daamen, Frans Leijten, Ad Blom (allen voormalig A) en Teun de
Ridder. Zoals gebruikelijk de eerste 1,5 km neutraal en dan geht's los.
Wel Frans en Cees deden gelijk wat min of meer werd verwacht en
vlogen weg. Laten zwemmen en straks terugpakken werd er geroepen.
Alleen dat terugpakken werd door een aantal renners wederom niet
goed begrepen. Zoiets doe je dan met z'n allen of probeert men met z'n
allen. Na enkele keren goed doorgetrokken te hebben vallen er van
lieverlee wat renners af en blijft er een peletonneke over van 7 renners.
Ook hier is de tegenwerking optimaal en worden de laatste restjes hoop
de vluchters nog in te halen zeer grondig tenietgedaan. Ook ikzelf heb
geen lust meer om continue de groep op gang te brengen en besluit zo
links en rechts met flinke uithalen het hele zootje maar eens flink op de
pijnbank te leggen. Een compliment kan ik echter wel uitdelen. De
meester reed grandioos!!!! Nimmer heb ik hem zo lang op kop zien
sleuren. Chapeau Henk!
En dan het laatste rechte stuk naar de finish. Bij het opdraaien rijd ik
reeds op kop en ik besluit voor mezelf dat men van goeden huize zal
moeten komen om me voorbij te rijden. Hoe dichter men bij de
verlossende streep komt hoe meer mijn gedachten bijgesteld werden.
Uiteindelijk kon ik vrede mee hebben dat alleen Ad Blom en Peter
Kloosterman (nipt) me op de streep klopten. Elders in de Klepper staat
de volledige uitslag.
Ger de Peijper
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