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VAN DE PRESIDENT

Attentie: nieuws van de penningmeester!!!

In de laatste vergadering van het bestuur was één van de onderwerpen
de eisen die de overheid stelt en gaat stellen aan het organiseren van
evenementen. Vooral in de toekomst kunnen de nieuw te stellen eisen
ook voor onze vereniging blokkades opwerpen om bijvoorbeeld de
KNWU en de BWF koers te organiseren.
In het kort is het volgende het geval: bij ieder evenement zal bij ieder
kruispunt, al of niet afgezet met een dranghek, een "verkeersregelaar"
moeten staan. Het probleem is dat deze regelaar gecertificeerd en ook
als zodanig herkenbaar moet zijn Dat wil zeggen geïnstrueerd door de
politie. Wat dit precies inhoudt is nog even duister. De indruk bestaat
dat het gaat om enkele uren een "cursus" volgen, waarna de
"verkeersregelaar" namens de politie mag optreden en als zodanig ook
wetskracht heeft.
Je begrijpt het al: Wie is er nog zo verenigingsgezind om zich hier voor
in te zetten.
Met andere woorden, zal het nog mogelijk zijn in de toekomst nog een
triathlon te organiseren als de genoemde "verkeersregelaars" niet
voorhanden zijn?
En opnieuw is het de overheid die ons, al of niet terecht, dwars zit. De
Markstraat wordt gerenoveerd en het plan is om enkele drempels te
construeren. Nu zijn er vele soorten drempels en daardoor ook vele
wensen bij de bewoners betreffende het te aan te brengen type. Ik was
aanwezig bij de inspraakavond om aan te geven dat wij toch wel graag
onze wielerronde op die locatie willen houden. Zoals door de
wethouder, een partijgenoot van mij, was toegezegd zou ik op een later
tijdstip worden opgebeld om nader geïnformeerd te worden. Het zal
waarschijnlijk een "vriendelijke" drempel worden die nauwelijks
hinder geeft bij koersen op dit nivo. Hopelijk denkt ook de KNWU er
zo over, want zij moeten nog altijd accoord gaan met het parkoers.
Mijn persoonlijke mening is dat wij één van de belanghebbende zijn en
de bewoners het eerste aan bod komen.
Ik blijf de zaak in het belang van de vereniging volgen.

Er zijn een aantal leden die tot op heden de contributie voor het
lopende verenigingsjaar nog niet betaald hebben..

Groet,
Jacques Piederiet.

Via deze weg willen wij er bij deze leden op aandringen alsnog zo snel
mogelijk te betalen. Verder zullen voornoemde leden ook van de
penningmeester persoonlijk een aanmaning tegemoet mogen zien.
Hopende op een betere en snellere betaling in
het komende verenigingsjaar (betalen kan al
vanaf november) bedank ik jullie alvast
namens de penningmeester
Gert-Jan Verduijn.
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In gesprek met
Wegens tijdgebrek mijnerzijds is de vorige aflevering finaal de mist in
gegaan. Echter de aanhouder wint en dus ligt er wederom een
aflevering voor u. Met wie ben ik het deze keer aan de praat? Hij komt
uit een zeer bekend geslacht uit Terheijden. Zijn achternaam ligt bij
elke Terheijdenaar voor in de mond. In wielerkringen is de naam ver in
de omtrek en zelfs daarbuiten wellicht nog meer bekend. Dat is niet
zijn verdienste, maar van zijn vader en zijn grote broer. Ook zijn vrouw
heeft, onder onze leden, een bekende achternaam en dat is ook weer te
danken aan zijn grote broer Zijn iets minder grote broer fietst ook.
Sinds enkele jaren is zijn naam verbonden aan een (Traaise)klassieker.
Om heel de familie op te noemen gaat me te ver, hoewel zijn zoon
is ook pas lid geworden en is op dit moment de relevatie in de
trimmercompetitie bij de B.
Mag ik u vol trots presenteren WALLY DE RIDDER.
Nou Wal(ly )het is toch gelukt zie
je wel. Al meerdere keren
geprobeerd maar lukte het niet. Ik
zou zeggen steek maar van wal (!)
Wat heb je eerst allemaal gedaan?
Ik ben van huis uit eigenlijk meer
een loper. Vroeger onder leiding
van Henk Flipsen heb ik aan
veldlopen gedaan en ik moet
zeggen dat ging me goed af.
Daarna organiseerde de SVT hier
een loop en ben ik me toe gaan
leggen op de weg. Daarnaast heb
ik hier met de buurt een jaar of
vijf, zes in de zaal gevoetbald.

En toen kwam er triatlon
Ja, inderdaad. In '85 ben ik lid
geworden van Triatlon Vereniging
Breda en ja, dat is HET hè

Ik ben er destijds in Surea mee begonnen en heb er elk jaar wel 7 of 8
gedaan. Kwart afstanden wel te verstaan. Aan het langere werk ben ik
eigenlijk nooit aan toe gekomen.
Maar het langere werk heb je wel op loopgebied gedaan.
Inderdaad. In '92 ben ik gaan trainen voor de marathon. Samen met
Adrie Loose hebben we destijds Etten Leur, Rotterdam en New York
gelopen.

Tijden.. ?
In Rotterdam heb ik 3.24 laten noteren en in N.Y. ging bij m'n
trainingsmaatje het licht na 32 km uit en ja dan is het samen uit, samen
thuis en heb ik hem op sleeptouw mee naar de streep genomen. Maar
daar staat tegenover dat ik daar ontzettend heb genoten van de mensen
en de entourage eromheen. Dat is echt gigantisch. Ja, ik kan gerust
zeggen dat dat het hoogtepunt van m'n sportcarrière geweest is tot nu
toe dan....

M'n volgende vraag dan. Blessureleed?
Daar ontkomt niemand aan denk ik, dus ik ook niet. Tijdens die
marathon in N.Y. had ik al een lichte blessure en je weet hoe dat gaat.
Je hebt al zoveel tijd, energie en geld er in gestoken het zal en moet....
Misschien, wie zal het zeggen, heb ik er nog last van. Feit is dat ik
nooit meer dat niveau heb kunnen halen. Steeds weer terugkerende
pijntjes en pijnen. Steeds grotere rustpauze echter niet met het
gewenste resultaat. En dan ga je keuzes maken. Bij triatlon hoort die
fiets en die smeuïge verhalen van jou en Henk Hamers over het fietsen
bij de wielervereniging deden me besluiten lid te worden. Afijn heel
T.V.B. is nu zowat lid. Maar goed ik ga het nu proberen op de fiets.

Daar ben je goed mee bezig hoorde ik. Eerst een dieptestage en daarna
een hoogte stage???
Ha, ha, ha, ha, Die diepte stage was echt niet gepland. Ik heb er
gelukkig niets aan over gehouden van die valpartij, behalve dan wat
nieuwe vellen en wat kromme buizen wat eerst een fiets was. En die
hoogtestage was in de Vogezen, georganiseerd door de T.V.B. Dat is
ook goed bevallen.

Wat gaan we in de competitie allemaal nog klaarmaken Wally?
Tja, wat zal ik daar van zeggen. Proberen van voren te zitten, maar dat
valt dit jaar niet mee. De komst van Cees D., Frans L. en Ad B. hebben
de koers een behoorlijk stuk harder gemaakt. Verder rijden Peter

Kloosterman, Henk Lievens, Adrie Loose, uw persoon en onze Teun de
kleppen van de hel. Me eigen handhaven bij de eerste vijf is denk ik al
te hoog gegrepen.

Maar opofferen is jou ook niet vreemd dus zal Teun eerste viool
spelen?.
Als die kansen zich voordoen heb ik stalorders van moeder de vrouw
en je weet zonder die "remote control" ben je als man nergens (toch
Margret?)

Zijn er verder nog uitdagingen?
Nou, ik wil nog wel eens zo'n grote klassieker rijden. Luik of de
Amstel Gold Race. Wat later in het jaar de langere toertochten van over
de 100 km. Die lijken me leuk om ook eens te proberen.

Volgende vraag. Bestuurlijke kwaliteiten?

Helemaal niks!

Ho, ho,ho, even. Daarnet had je het over het zaalvoetballen. Ik weet
van je werk bij Rasenberg. De Run Bike Run van Molenschot... ?
Oké, ik doe wel wat. Ja, die R.B.R. doen we al reeds 10 jaar. Ik heb dat
samen met Wim Vermey, John Kleijn en John Gommeren opgezet en
dat draait nog steeds lekker om het zo maar te zeggen. Verder is na het
wegvallen van Piet Gerrits een groot gat gevallen en daar heb ik ook
een gedeelte van opgevuld. Ik zit nu bij de jeugdcommissie en daar
hebben ze me gelijk tot voorzitter gebombardeerd. Voorts geef ik nu
ook samen met Henk Hamers training aan de jeugd. Zoals je ziet is de
vrije tijd al behoorlijk ingevuld. "Meer dan genoeg", mengt mevr. De
Ridder zich er even tussen
Na deze woorden besluit ik er maar eens een punt achter te zetten en
naar m'n eigen "remote control" te gaan. Onderweg naar huis probeer
ik altijd al een passend slot te bedenken, maar doordat ik Wally al wat
langer ken schieten me alleen maar de woorden; goedlachs, sociaal,
vriendelijk en vooral gezellig door m'n hoofd. Ik kan best begrijpen dat
Margret er zuinig op is.
De groeten, Ger de Peijper.

Wij feliciteren

300 meter sprint 21-4-02

2 juli
3 juli
16 juli
18 juli
19 juli
22 juli
26 juli
27 juli
31 juli

Leon van Tetering
Gied van Dorst
Pim de Ridder
Henk van Gils
Ger van Lit
Ria de Ridder
Gert-Jan Verduijn
Piet van Dongen
Miel Janssens

3 augustus
7 augustus
15 augustus
17 augustus
17 augustus
19 augustus
21 augustus
21 augustus
22 augustus
27 augustus

Cees Akkermans
Piet van Oosterhout
Sofie Hamers
Kees Jacobs
Gerrit van Meel
Rocky van Zundert
Robert van den Berg
Wally de Ridder
Jan van Helmond
Leny Rockx

Zondagmorgen 21 april 07.00, de zon schijnt al vroeg in mijn
slaapkamer en ik word wakker van één van de tweeling die zich laat
horen. Deze wil dan ook met spoed een fles melk geserveerd hebben.
Na de kindjes eten te hebben gegeven en mezelf heb voorzien van een
paar bakken koffie en worstenbrood, stap ik op de fiets richting 't
tunnelke om vandaag een 300m sprint af te werken. Aangezien ik voor
de 3e keer op de fiets zit dit jaar, moet dat wel lukken.
Op weg richting het tunneltje valt me op, er staat vandaag geen zuchtje
wind. Goed voor de plakkers zou Corné Sprangers zeggen. Awel de
plakkers zullen het vandaag zelf moeten doen.
Zo ook vandaag hebben de sprint-kanonnen zich weer massaal gemeld
op John Gommeren na. Die baalde vanwege communie-verplichtingen,
en vandaag kostbare punten laat liggen. Dat sprinten blijft toch een
aparte techniek. De één zegt dat je op het buitenblad moet vertrekken,
de andere weer op het binnenblad, de winst ligt op de eerste honderd
meter. Zo heeft ieder zijn eigen idee hierover zei Bram. Ja, Brammetje
Martens flikte het toch maar weer om bij de top 3 te eindigen (2e Arenner) Maar met grote overmacht ramde Huub Roeven met een tijd
van 25.88 de snelste tijd af. Grote klasse!! De grootste verassing
vandaag was Teun de Ridder, debutant bij de B-groep. Deze reed zich
mooi naar de 2e tijd, 1e B-renner. Deze bikkel, die normaal met een
balletje in het water dobbert, kan dus ook aardig sprinten. De B-groep
is van de zomer dus gewaarschuwd! Plek nr. 4 algemeen, 3e A-renner,
mocht door mijn persoontje zelf ingevuld worden. Met dank dat ik dit
stukje mag schrijven! Ik ga nu zelf ook wel twijfelen om mijn nieuwe
Colnago nog te gaan bestellen.
Nadat Jan v T de uitslag bekend had gemaakt, vertrokken de triatleten
voor een tochtje R'dam marathon, om te gaan kijken hoe je eigenlijk
moet hardlopen. De anderen reden nog een stukje Slingerdreef om zo
nog wat extra km's te maken.
De overige uitslag staat vermeld in deze klepper.
Een sportieve groet van een trotse papa en tot 12 mei, rit in lijn. Ik
hoop er dan ook weer bij te zijn.
Gerrit de Jong
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Uitslag Zomercompetitie 21-4-02 300m sprint
A-categorie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Huub Roevern
Bram Martens
Gerrit de Jong
Henk Boon
Emile Rasenberg
Corné Sprangers
Henk Hamers
Jack van Dongen
Cees Klerk
Ronnie van Tetering
Dick van de Kolk

B-categorie
25.88
26.72
26.88
27.10
27.15
27.70
28.09
28.13
28.21
28.46
31.95

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

Teun de Ridder
Ger de Peijper
Rob Mol
Cees Damen
Peter Kloosterman
Ad Blom
Henk Lievens
Fer Rompa
Henk van Gils
Din van Meel
John de Ridder
Adri Loose
Wally de Ridder
Nico de Laat

Van Tetering

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

26.50
28.34
28.52
28.61
28.77
29.58
29.74
29.79
30.45
30.70
31.15
31.16
31.56
32.59

Hallo,
Wij zijn Bram Sprangers en Bart van Dongen. [ resp. zoons van jullie
leden Corne en Jack]
We zijn 8 en 9 jaar en zijn jeugdlid van De Pedaalridders [ Made] .
Jullie President, Meneer Jac Piederiet, heeft in de vorige Klepper al
uitgelegd, waarom wij geen lid bij jullie kunnen zijn. Heel jammer
[Nou ja, jammer, roze is toch niet echt onze kleur]
Maar, ondanks dat we lid zijn bij "de concurrent", vinden jullie het
misschien wel leuk, om af en toe eens te lezen hoe wij het doen op de
koers. Want we hebben allebei een KNWU- licentie. Bram rijdt in
categorie 1, Bart in 2.
We proberen zoveel mogelijk wedstrijden te rijden [mits onze papa's
niet zelf moeten fietsen en anders willen we onze mama's nog wel zo
gek krijgen].
Bram rijdt regelmatig in de prijzen en Bart gaat goed vooruit en
verbeterd regelmatig zijn record. Maar vallen en een lekke band hoort
er ook bij [ zeggen ze].

Voor de Pedaalridders rijden ook nog:
1 meisje : Cat 1
1 meisje : Cat 4
4 jongens : Cat 6
We trainen op dinsdag en donderdagavond van 18.30- 19.15, in Made
bij de Randoet. Misschien hebben degene die dit lezen ook kinderen.
Kom daar dan gerust eens mee kijken bij de training. Jongen
of meisje maakt niet uit.
Hopelijk worden die net zo enthousiast als wij!!!!!!!

Wielergroeten van Bart en Bram!

Veel

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

Bredaseweq 20, Terheijden

Rit in lijn B-categorie 31 maart 2002
Frustratie, zenuwen of vermoeidheid.
Allereerst mijn excuses aan de leden van de B categorie die vinden dat
ik deze dag wederom in de weg reed of niet voldoende mee hielp om
de vluchters (Ex A- categorie) terug te halen. Vorig seizoen probeerde
ik iedereen terug te hal en. Dat was toen ook niet goed.Hetgeen ik nu
ga schrijven zal een karikatuur op de deelnemers zijn en is niet bedoeld
om iemand te kwetsen. Het is een weergave van mijn gevoel tijdens
deze rit in lijn waarin ik zoals ik achteraf hoorde geen vrienden heb
gemaakt en er verloren heb.
C.D. zeer scherp, door alert weg te springen bij de start van de koers
chappeau.
F.L. ook scherp, door met C.D. mee te gaan.
Beiden alleen nog op de rug gezien en achter de finish.
A.B. Goed herkenbaar en zichtbaar door zijn gele helm. Rijd sterk al
zou je dat niet zeggen maar het mountainbiken en het spinneren hebben
hem veel goed gedaan deze winter. In koers zuinig rijdend maar wel
hard. Hij lijkt wel Lance Amstrong trap frequentie 110 en meer.
P.K. vocaal ruim aanwezig deze ochtend. Iets in mij zei dat hij
enigszins getergd was of was het ergernis. Hij weet nu hoe ik er van
achteren uit zie. P. Als je je aan mij ergert ga maar voor mij rijden.
G.d.P. zowel in het dagelijks leven als tijdens de koers een harde
werker. Hij trachtte op zijn eentje met (te) grote versnelling het gat te
dichten. Tegen wind in en met wind mee. Maar helaas alleen red je dat
niet. Niemand kon dan ook nog overnemen.
H.L. (ik heb ergens gelezen de meester) Knap hoe hij in de aanloop
naar de sprint geen duimbreed toegaf om er iemand tussen te laten.
Zeer behendig op de fiets geleerd met vallen en opstaan tijdens het
mountainbiken deze winter.
D.v.M. Altijd bereidt om het te proberen maar ook geen medewerking
gekregen.
J.d.R. de regisseur die van achteruit riep hoe het moest. Af en toe even

naar voren om te vertellen. "Niet te dicht bij Iaat ze maar
zwemmen".

draaien."
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Ook hoorde ik regelmatig achter mij. "Draaien ,

A.L. weet nog steeds niet hoe het hoort. Moet meer in dienst van
anderen rijden. Geen gaten laten vallen. De lijn houden of de rest uit de
wind. (zie advertentie) enz. enz.
T.d.R. Achtte ik als een zeer sterke en geduchte tegenstander. Later
begreep ik dat hij pas een maal op de racefiets had gezeten. Reden is
zijn water activiteiten. De volgende keer zullen we hem wel zien. Wat
ik gehoord heb is dat hij de nieuwe fiets van zijn vader heeft gekregen,
(sorry Wally).
F.R. Heeft zoveel getraind in Limburg dat hij er waarschijnlijk nu nog
moe van was.
P.D. Nog maar weinig op trainingen gezien. In koers ook niet.
N.d.L. Op de eerste rechte lijn nog voorop knap hoor. Volhouden Nico.
F.E. In het begin periode van deze maanden wel op trainingen gezien
en reed toen goed mee. Frans tijdens koers niet meer gezien.
Deze eerste rit in lijn was voor mij een moeilijke. Pas 's morgens om
3.30u thuis gekomen van een vrijgezellen feest. Zeer moe toch
meegedaan waardoor al snel de kracht uit de benen verdween wat
sommigen niet wilden geloven. Al met al weer het een en ander
meegemaakt.
Misschien zou een cursus kop over kop rijden in de B categorie een
oplossing brengen als iedereen meedoet natuurlijk en niemand zich
verstopt of een ander in de kant rijdt.
Sport groeten van B4
Adri Loose

Gevraagd op korte termijn:
een ervaren docent

peloton rijden (M/V)

De vrager heeft zijn voorkeur.
Vereisten zijn:

uithoudings,- en doorzettingsvermogen
inzicht en begrip.

Betaling:

in dankbaarheid van de hele B groep.

Bent u geïnteresseerd? U kunt reageren buiten kantoor uren op
Telefoonnummer:

06.22919068

(Tot de volgende keer)
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