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Uit de bestuursvergadering:

GEZINSTRIATLON WEER ALS VANOUDS!!!!!!

Kort enkele punten:

Dit jaar zal de gezinstriatlon geheel in ere worden hersteld.
Niet dat het vorig jaar niet goed verliep, maar gewoon omdat
verandering er voor zorgt dat iedereen eens aan zijn/haar trekken kan
komen.
Er
waren
nogal
wat
enthousiaste
aanhangers
van
de
husselgezinstriatlon, maar zoals vernomen uit betrouwbare bronnen
ook wat tegenhangers.
Om nou iedereen een beetje te laten genieten is dit jaar gekozen voor
een gezinstriatlon als vanouds met een voorwaarden: In elk team mag
niet meer als een "goeie" thriatlonner meedoen en hiermee hopen wij
de bedoeling geheel duidelijk te hebben gemaakt!
Zorg dat dit evenement in ere word herstelt!
Neem dus gewoon je zus, broer, neef, nicht, dochter, zoon, oom, tante,
opa of zelfs oma mee en doe mee aan de GEZINSTRIATLON.
De buurman of buurvrouw, je vriend of vriendin, je minnaar of
minnares, een kennis die wel eens loopt of wel eens zwemt of toevallig
kan fietsen op wat voor fiets dan ook, neem ze mee!! Ze zijn welkom
bij onze GEZINSTRIATLON.
Formeer een trio wat de naam meer als waard moet zijn.
HET IS VOOR DE GEIN!!!
Wij hopen dat de opkomst weer net als andere jaren groot zal zijn.
We hopen op jullie aller medewerking.

Het bestuur maakt zich zorgen over de magere bezetting van de
posten bij de trimmerscompetitie. Misschien is het een
oplossing als deelnemers hun gezinsleden zover zien te krijgen
ook mee te helpen bij het zorgen voor de veiligheid van
(meestal) vaderlief.
Er is gesproken over de brief die de NTB heeft gezonden m.b.t.
het stayeren bij onze triathlon. Er zal eerst overlegd moeten
worden binnen de commissie TTT.
De kermiskoers: de start is in iedere geval om 18.30 uur bij het
tunneltje. Wellicht moeten we eerder verzamelen, maar hierover
zouden we een signaal moeten krijgen van de koning.
We hebben vastgesteld dat enkele commissies in personele
problemen komen: kijk dus niet raar op als ook jou een dezer
dagen de vraag gesteld wordt jouw steentje aan het
verenigingsleven bij te dragen.
Wij zoeken contact met de politie m.b.t. de 'Verkeersregelaar".
We willen straks niet voor onaangename verrassingen komen te
staan.

Opzegging
Marino v d Elshout, Made

VanTetering
Tegelwerken
Geert van Tetering
Bolderik 5
4844 RL Terheijden
Tel. (076) 593 19 27
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Dus
Datum
Plaats
Inschrijving
Start

: de 12e GEZINSTRIATLON
: woensdagavond 22 augustus 2001
: Pannekoekenhuys ( voorheen 't Kopske)
: tussen 18.30 - 18.45 uur
: ongeveer 19.00 uur

Als de inschrijving is voltooid dan zal de leiding ons begeleiden bij het
te water gaan.
Zwemmen 500 meter, aantikken teamgenoot, 3 rondjes bos ongeveer
27 km, aantikken teamgenoot, lopen circa 6 km. Gezamenlijk over de
finish.
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Voor alle onderdelen geldt: U neemt deel aan het openbaar verkeer en u
let zelf op uw eigen en andermans veiligheid.
De uitslag en prijsuitreiking zal zich na de wedstrijd voltrekken onder
de volle aandacht van alle deelnemers.
LAAT U VERLEIDEN EN DOE MEE AAN DEZE OERGEZELLIGE
GEZINSTRIATLON!
Geen team of een mannetje tekort??!! Bel Leny Rockx 0765932463, ze
heeft misschien nog sportieve kandidaten die je kunt benaderen.
Namens de redactie

LOUIS

VAN DIJK FIETSPLUS

GROOTHANDEL IN RIJWIELEN, ONDERDELEN EN DIVERSE ARTIKELEN
Ginnekenstraat 78, 4811JJ Breda
Stallingstraat 4, 4811JN Breda
Tel. 0 7 6 - 5 2 1 7 1 4 8
Fax 076 - 514 59 78

Industriële
verlichtingsarmaturen

o.a.
Halogeenarmaturen 300-1500 Watt
Schijnwerpers voor floodlighting, sportvelden terreinverlichting t/m 1000 Watt
Reflectorarmaturen voor industrie
Openbare verlichtingsarmaturen

• Uitstekende kwaliteit
• Concurrerende prijzen
• Perfekte service
exklusief voor Nederland:
Handelsonderneming

IMCECO

Postbus 56
4844 ZH Terheijden, Tel.: 076-5933152
Telefax 076-5933855

WWW.Imceco.NL
E-mail info @ Imceco.NL.

Zondag 8 september as. "Traaie Klessik"

Laatste kermiskoningkoers???

De toercommissie attendeert alle wielerliefhebbers op ons jaarlijks
toerfeest, de Traaie Klessik. Deze toertocht van 160 km. voert ons naar
Ouddorp aan de Noordzee. We worden hier verwelkomt door Ria en
John de Ridder in hun fraaie buitenverblijf. We kunnen hier even op
adem komen, en afhankelijk van het weer is een duik in de Noordzee
zeer aan te bevelen. Globaal tijdschema:
08.00 uur, vertrek
11.00 uur, aankomst Ouddorp
13.00 uur, uiterlijk vertrek
16.00 uur, aankomst Traaie

Sinds 1979 wordt de kermiskoers verreden. Op zaterdag 14 september
is het weer zo ver. Om 18.30 vindt de start plaats van de kermiskoers.
Renners, publiek en helpers zijn van harte welkom. Als alle leden
komen zijn we met zo'n 140 man/vrouw. Als we allemaal nog iemand
meenemen heeft deze koers haar verdiende publiek. Dan is het gezellig
druk bij deze altijd spectaculaire wedstrijd.

Let op: gewijzigde starttijd; 8.00 uur; vm Postkantoor.
Ik reken op een ruime opkomst. Mede gezien de ontvangst bij Ria en
John, stel ik het op prijs minimaal twee weken vooraf jullie
aanmeldingen binnen te hebben.
Zeg het me, bel me of E-mail: jansen2144@zonnet.nl
Met fietsgroeten,
Dim Jansen

Tekst van de maand juni

Alsof mijn vrouw het voorgevoel had, dat ik "met afgedraaide
edele delen " thuis zou komen.
(Jan Blom)

De wedstrijd heeft dit jaar wel een zeer bijzonder karakter. Onze
koning kan namelijk voor een stunt gaan zorgen door voor de vijfde
keer in totaal en voor de derde keer op rij dit evenement te winnen.
Aangezien koning Rocky van Zundert volop met de voorbereiding van
de wedstrijd bezig is, paste het niet in zijn planning om nog wat letters
aan het papier toe te vertrouwen. Vandaar dat ik als onderdaan een
bericht over dit evenement opstel.
Als Rocky de koers wint, dan wordt hij gekroond tot keizer. Ik weet
niet of dat het einde van de kermiskoersen is, maar ik verwacht van
wel. Telefonisch gaf de koning aan voor de derde keer op rij te gaan
winnen. Ik mocht dit niet verder vertellen, echter over het niet op
mogen schrijven, heeft hij niets gezegd.
Van de 23 kermiskoersen zijn er 6 gewonnen door de familie Van
Zundert en acht door de familie Van Tetering. Bij de fanatiek fietsende
Van Teterings hebben zij allen het koningschap gedragen (Jan, Leon,
Frank en Ronnie). Bij de Van Zunderts zou Rein nog aan een
koningschap geholpen moeten worden. Wat zal er door de hoofden van
deze gebroeders spelen:
• win ik zelf, maar dan kan mijn broer hem nooit meer winnen
(Rocky);
• helpen we Rocky, maar dan betekent dat het einde van dit mooie
evenement (familie Van Tetering);
• laat ik Rocky winnen en vervangen we de kermiskoers door een
prinsessenkoers (Ronnie);
• laten we onze Rocky winnen, vanwege de eeuwige roem voor de
Van Zunderts (gebroerders Van Zundert);

• laten we onze Rocky niet winnen/helpen, want anders worden we
nog jaren geconfronteerd met het feit dat hij de koning is, en wij zijn
onderdanen zijn en kunnen altijd het bier voor hem gaan halen
(gebroeders Van Zundert);
• maak ik het af in de sprint of demarreer ik de derde ronde (Rocky).
Ik weet niet wat er gaat gebeuren, er zijn natuurlijk ook nog andere
kanshebbers. Wordt er iemand uit het triathlonbolwerk naar voren
"geschoven" (John Gommeren??), of wint gewoon de sterkste (Corné
Sprangers of Cees Damen??), komt er een Mais' offensief (Van
Mook/Eland) of komt de winnaar uit onverwachte hoek (Teun de
Ridder ??, geholpen door zijn ooms). Ik zet mijn geld op Cees Klerk,
onder het motto, waar vele "fanatieke honden" vechten om een been
gaat de slimste er mee heen.
Zaterdag 14 september, start om 18.30 uur bij het tunneltje, doe
mee (kom dan wat eerder) of kom kijken. Spanning en sensatie
verzekerd. Na afloop prijsuitreiking in het Barreke.
PS: De koning heft geen koninklijke belasting voor deelnemers en
toeschouwers.

Bericht van de redactie
Het kan zijn dat het stukje dat je ingeleverd had voor deze Klepper niet
in deze uitgave terugvindt. In verband met vakantie is het niet gelukt
om de stukken, die de laatste week van juli bij Gert-Jan ingeleverd zijn,
te verwerken.
Deze stukken zullen alsnog in de volgende Klepper worden
opgenomen.

Voor een compleet advies

•
•
•
•

Verzekeringen
Pensioenen
Financieringen
Hypotheken

Jan-Willem Stoop

Handelskwekerij

Ad Snoeren

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

H E T

A D R E S

V O O R
TUINLIEFHEBBERS-
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Hoofdkantoor: Baliêndijk 50 4816 GG Breda T. (076) 581 51 41
Kantoor Terheijden: Zeggelaan 6 4844 SH Terheijden
(Voorheen

Rockx
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Assurantiën)

Clubkampioenschap "B-categorie" 2002
Nog geen half uur voor de vertrektijd leek het er sterk op dat het
kampioenschap afgeblazen zou moeten worden.
Het water kwam met bakken uit de hemel en de zwarte lucht werd
regelmatig hel verlicht door bliksem-flitsen. Gelukkig klaarde het net
op tijd op. Het asfalt was nog warm genoeg en er stond een behoorlijk
windje zodat de weg droog was om zeven uur. Mogelijk had het
onweer toch een aantal renners doen besluiten om dit jaar maar eens
niet deel te nemen; er stonden 14 titel-kanditaten aan het vertrek. Die
titel wordt echter pas vergeven na het rijden van twee onderdelen: een
tijdrit over ±7 km. gevolgd door 40 km. "wie-het-eerste-terug-is".
De bochten werden beveiligd door vlaggende "A-renners" die een week
later hun titelstrijd zouden verrijden. De jury werd weer gevormd door
Cees Michielsen Ger van Duuren en Jan van Helmond.
Bij een tijdrit is er meestal weinig te vertellen en zeggen de gereden
tijden alles. Deze keer zorgden een lekke band voor de start van
favoriet Theo van Mook en vooral het commentaar daarop van Henk
Lievens voor wat commotie. "Jammer Theo! (Dat je het op tijd
gemerkt hebt!) "
De uitslag werd na het eerste onderdeel nog niet bekend gemaakt om
het verloop van het tweede onderdeel niet te beïnvloeden. Wel werd
nog even uitgelegd dat bij een gelijk aantal punten de uitslag van de
tijdrit beslissend zou zijn.
Na een korte pauze kon er vervolgens worden vertrokken voor de ritin-lijn. Er waren weer wat donkere wolken in zicht maar "de Nuit"
dacht dat het wel mee zou vallen. Gelukkig kreeg hij ook deze keer
weer gelijk.
Meteen vanuit het vertrek, dus nog in de geneutraliseerde zone, was er
een aanval van Nico de Laat. Zowel de jury als de overige renners
lieten dit ("voor één keer dan!") toe. Allen hoopten er op dat deze
ontsnapping niet de beslissende zou zijn.
In de tweede van tien ronden, Nico was inderdaad terug gevallen, brak
de groep in stukken.
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De wind, de zenuwen, de benauwde en droge lucht maar natuurlijk
vooral het hoge tempo veroorzaakten een kopgroep van 6 man met
daarachter enkelingen en koppeltjes. In de ronden die volgden zagen
we dat de achtervolgers zich groepeerden in twee kwartetten: Henk
v.G, Peter D, Rob en Nico verloren steeds wat meer terrein op Wally,
John, Peter K. en Adri.
Ver daarvoor hielden Ger, Henk L, Din en (weer zeer knap...) Teun zo
lang mogelijk stand bij de twee favorieten Cees en Theo. Deze twee
zouden uiteindelijk sprinten voor de overwinning van het tweede
onderdeel. Met de spreekwoordelijk banddikte als verschil beslistte
Theo deze in zijn voordeel
Er volgde een spannende periode van afwachten. Zouden de geleverde
prestaties voldoende zijn voor de titel?
Teun bleek met twee derde plaatsen (en dus zes punten) derde in de
einduitslag. Theo en Cees hadden resp. één en twee punten van de rit-in
lijn en de tijdrit zou dus beslissend zijn....
Het tijdsverschil, zo meldde de omroeper, bedroeg slechts negenhonderdsten van een seconde maar in het voordeel van wie...?
De tweede plaats
in de tijdrit
met een tijd van bla-bla-bla
is behaald
door
T...
Een welgemeende schreeuw van blijdschap komt uit de mond van Cees
Daamen! JAAAAAA!
Na 22 jaar, waarin hij er soms erg dicht bij zat, is het hem eindelijk
gelukt om te laten zien dat hij, behalve BWF-kampioen (1996) ook
CLUBKAMPIOEN kan worden!
Ronnie van Tetering
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Uitslagen Clubkampioenschappen 18-6-02

Clubkampioenschap "A-categorie" 25-6-2002

B-categorie

Het weer zag er een stuk beter uit dan de week ervoor. Aan de start
stonden 20 renners, het clubkampioenschap kon beginnen.
De uitslag van de tijdrit werd, geheel volgens de reglementen, geheim
gehouden. Na afloop bleek dat de specialisten Jan Broeders en Henk
Hamers inderdaad de l e en 2 e plaats bezetten. Stef van Zundert reed een
knappe 3 e tijd.
De rit in lijn ging, zoals van ouds, vanaf de eerste ronde in hoog tempo.
Al in de eerste ronde kwam er een groepje op achterstand te zitten.
Enkele renners, waaronder Bram Martens, wisten het gaatje toch nog te
dichten. Voor de anderen was het al te laat. Het peloton bleef flink
doorrijden en na een ronde begonnen de eerste demarrages al. Dit zou
de verdere koers ook niet meer ophouden. Jan Broeders heeft
verschrikkelijk veel werk verzet. Bij iedere ontsnapping werd het
tempo net zolang hoog gehouden totdat de vluchters weer terug gepakt
werden.
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Cees Damen
Theo van Mook
Teun de Ridder
Ger de Peijper
Din van Meel
Wally de Ridder
Peter Kloosterman
Henk Lievens
Rob Mol
John de Ridder
Adrie Loose
Henk van Gils
Nico de Laat
Peter Diestraten

Tijd
10.59.05
10.59.14
11.10.48
11.16.95
11.44.58
11.31.02
11.32.46
11.45.80
11.34.61
11.55.89
12.03.86
12.13.58
12.39.95
12.49.05

Tijdrit

Rit
in
lijn

Eindstand

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

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

Punten
3
3
6
10
12
13
13
14
17
19
23
23
27
27

RASENBERG PARKET

Een goede prestatie verdient
een bloemetje, nietwaar ?

Bloemenboetiek

ONGEJANS

-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 5345
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