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VAN DE PRESIDENT
HEEFT WIELERVERENIGING TERHEIJDEN NOG WEL TOEKOMST?
Misschien een vreemde, maar zeker een makkelijke vraag. Echter wat
te denken van het antwoord?
Ook het antwoord is eenvoudig: Als de leden het willen.
Even een opsomming van feiten en verwachtingen.
-Het huidige bestuur bestaat op dit moment uit 4 functionerende leden.
Twee leden hebben hun functie om hun motiverende redenen tijdelijk
c.q. definitief neergelegd. Een extra belasting dus voor de andere
bestuursleden. Is het dan nog wel leuk om te besturen vraag ik mij af.
-De gehele commissie "Ronde van Terheijden" treedt af. Zijn er leden
die een nieuwe commissie willen vormen om onze ronde te
continueren? Gezien de ervaring in het verleden ben ik zeer
pessimistisch.
-Enkele leden van triatloncommissie hebben ook te kennen gegeven dat
het werk hun te veel wordt.
-Tot overmaat van ramp komt de overheid, in dit geval de gemeente,
met de eis dat bij evenementen die wij organiseren zogenaamde
"verkeersregelaars" in voldoende mate aanwezig moeten zijn.
Voor de duidelijkheid: dit houdt in dat als we bijvoorbeeld de Ronde
van Terheijden willen houden ongeveer 8 verkeersregelaars in functie
moeten zijn. Deze verkeersregelaars hebben een officiële status en
zullen door de politie worden benoemd en geïnstrueerd. Hoe die
instructie geregeld is, is nog niet geheel duidelijk, maar het komt er op
neer datje één keer minimaal een uur kwijt bent om van die instructies
kennis te nemen. En ik heb het goed begrepen van de heren: Geen
verkeersregelaars?, geen ronde van Terheijden, geen triatlon, geen
competitie enz.
Hebben wij voldoende gemotiveerde leden om bovengenoemde
functies in te vullen? Als dat wel zo is dan heeft WIELERVERENIGING
TERHEIJDEN NOG TOEKOMST.
Het zal jullie duidelijk zijn beste dames en heren, dit is een oproep.
Vriendelijke groet,
Jacques Piederiet.

VAN DE KEIZER
14-9-'02
U vraagt zich misschien af wat een koning doet de dag
dat hij keizer wordt ? Welnu, op deze wijze.
13.15 Bruut gewekt door de wekker. Het lijkt wel of ik vermoord word.
Zo, het zwaarste deel van de dag zit erop.
13.16 Na een kattenwasje in alle rust genieten van een kop koffie.
14.23 De eerste gedachte aan de concurrentie welt op, wanneer ik lees
"Spaar .papier, gebruik beide zijden."
16.45 Mijn fiets controleren en klaarzetten incl. jawel 4 reserve wielen.
18.30-19.30 De wedstrijd.
Na een loze ronde eerst proberen wat onrust te zaaien. Het leidt tot
niets. Het blijkt wel dat in het najaar iedereen hard fietst. Vervolgens
vallen we in een situatie die tot de finish zal duren, demarreren,
stilvallen, demarreren en omgekeerd. Ik moet toegeven, de
moordmachine doet zijn best. Gelukkig krijg ik wat hulp van derden.
( de namen zijn me even ontschoten). De laatste 2 ronden wordt het
wel heel erg moeilijk om niemand weg te laten rijden, maar het lukt.
Zo'n 800 meter voor de finish demarreert Roel Eland overtuigend. Het
tempo van het peloton ligt echter net iets te hoog, zodat ik het verschil
in de sprint nog net goed kan maken.
Was er nog één renner bij geweest (b.v. iemand die denkt dat het gras
in Ierland groener is) dan
.
Lieve mensen, bedankt voor deze mooie dag.
Rest mij nog de volgende dingen aan te stippen
1. Zoals eenieder weet is de keizer vrijgesteld van contributie. Sinds
1999 met terugwerkende kracht (rek.nr. 1509013721)
2. Bij voldoende belangstelling wil ik mij graag inzetten voor een
´Keizer-Classic' -toertocht. Gemiddelde snelheid en parkoers door
mijzelf te bepalen.
3. 2003, wederom een kermiskoers, met als inzet 's keizers baard.
Uw keizer.

Uitslag Kermiskoers 14-9-2002
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Rocky van Zundert
Roel Eland
Piet de Jong
Gert-Jan Verduijn
Cees Damen
Ad Havermans
Piet van Zundert
Ger de Peijper
Henk Hamers
Corne Sprangers
Cees Klerk
Mario van Nispen
Frank van Tetering
Ronnie van Tetering
Stef van Zundert
Rein van Zundert
Bob den Ridder
Adri Loose
Martin Huijben
Teun de Ridder
Henk Lievens
Fer Rompa
John Gommeren
Nico de Laat

Rijsbergen
Made

Nieuwe leden
Tom Weterings

Terheijden

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

Bredaseweg 20, Terheijden
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WERELDKAMPIOEN
We zullen het ondertussen allemaal wel weten we hebben een
wereldkampioen binnen de club. Enkele bekenden binnen ons jargon
die hem voor gingen waren Martin Kemp en Toon Stein, dit even
voor de statistieken In het jaar 1991 reed hij zijn eerste WK. Reed
altijd prijs. Zijn slechtste uitslag was slechts een 20e plek. Maar nu na
10 jaar is het dan eindelijk goed raak, de Nederlands Kampioen van
1998 Theo van Mook is Wereldkampioen veteranen 55 plus. Theo
proficiat. Theo was ook dit jaar zoals we hem bijna altijd meemaken op
de fiets, goed in vorm. Als je in de laatste 4 weken zowat iedere dag
over de bruggen gaat en bewust de kiltunnel enkele keren in en uit rijd
dan ben je serieus bezig om een gooi te doen naar die ene nog
ontbrekende kampioenstrui, om het zomaar eens te zeggen. Dus met
een gerust hard kon hij samen met zijn BWFmaten Rien de Jong, Crist
Huybrechts en hun trouwste supporters afreizen naar het Oostenrijkse
St. Johann om daar naast het fietsen ook nog een beetje van een
vakantie te kunnen genieten. Zeg Kampioen als jij ons nou eens vertelt
hoe de koers verliep dan zullen wij wel zeggen of je trui hebt verdient
of gestolen. De kampioen vertelt. Na ongeveer 20 km reden er twee
weg en die hadden met het in gaan van de laatste ronde 2 minuten
voorsprong. (De vrouwen hadden toen al zoiets van dan zal "Tie" wel
derdes worden.)Op "de Keizer" (een klim) reden er 11 weg en daar
kon ik net niet mee, eenmaal boven zijn we met negen man naar die 11
toegereden en hebben het gat met de eerste ook maar even gedicht.
Weer reden er twee weg en een derde volgde al snel en toen nog eens
2. Rustig blijven Theo sprak ik me zelf toe. Ik ben toen ook echt rustig
gebleven. Ik had die dag zo´n raar gevoel wat ook weer goed voelde,
het klinkt raar maar het was zo. Een Italiaan zette aan en ik gelijk mee
in het wiel en warempel we reden weg van de rest. Samen volle bak
door, ja echt volle bak. 5 km voor de meet sloten we aan bij de
kopgroep, (de dames keken ondertussen of dat de twee koplopers al in
het zicht waren) Wat gebeurt er de laatste 250 meter gaat er een Deen
op kop zitten stoempen, voor wie dat hij dat deed weet ik nu nog niet.
Ik hoorde Harry Foesenik nog roepen, dat ik het nu maar eens af moest
maken, (zeg Tien er komt iets blauws aan, ga weg dat is Theo ze
struikelde zowat over eikaars voeten en benen van een trapje af.)
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Achter me hoor ik op een gegeven moment wat geklik van een
derailleur en toen ben ik de spurt aan gegaan, het leek wel of ik af
geschoten werd. Ik had zomaar 20 meter. Jonge, jonge, jonge
onvoorstelbaar wat heeft dat veel los gemaakt, onvoorstelbaar. Toen
heb ik echt wel een traantje moeten wegpinken. Ik kon het niet
geloven. Na al dat "gedokter" van de laatste tijd. Zes weken geleden
heb ik nog een ruggenprik gehad en nu dit, het is echt onvoorstelbaar.
Die zelfde avond werden de prijzen uitgereikt en dat is echt iets unieks
om mee te maken, een beker, medaille en die trui natuurlijk, en een
volk dat er stond das onvoorstelbaar, ja dat maakt best wel wat los bij
je. We hebben toen die avond maar een feestje gebouwd. De eerste
dagen, ik kon het echt niet bevatten als ik nu ´s avonds op bed lig dan
zie ik die sprint elke keer weer voor me en we zijn nu al een paar
weken verder. Toen we thuis kwamen, bij de rotonde hing al een
spandoek. Bloemen en kaarten en hoeveel er wel niet gebeld hebben
echt het is ongelofelijk de telefoon stond roodgloeiend. Afgelopen
donderdag kwam ons Jolanda zeggen dat we om 2 uur klaar moesten
staan en in een goei pak. En dat op de voorgrond das niks voor mijn,
maar goed. Via de bromtol, vraagteken zijn we naar het gemeente huis
gereden en daar zat de zaal al vol. Leden van het bestuur, leden van

Avanti en de koffïeploeg van zaterdagsmiddags, ze hadden allemaal
vrij genomen en dat is toch leuk. Zou ik gehuldigd worden of zo? het
leek er wel op. De burgermeester had het druk vertelde hij, maar had
toch een gaatje in zijn agenda vrij kunnen maken om een woordje tot
ons te richten. En hij vond het wel op zijn plaats dat niet alleen Gianni
Romme alle eer toekomt, hij vond dat de oudere ook die aandacht best
wel verdienen.
Die avond
hebben we het dan nog maar
een keer gevierd. De kinderen
en Ad van Dongen hadden
immers alles geregeld die dag.
Ons Tien en ik wisten nergens
van, maar ik geloof dat we nu
onderhand wel klaar zijn met
sollen hoor! Ik zal het zovast al
maar verklappen, volgend jaar
ga ik weer mijn best doen om
die trui te prolongeren. Dus als
er bij zijn die denken van nou
zal hij wel stoppen met koersen
dan hebben ze het wel mis. Ik
wil nog wel even iedereen
bedanken voor de bloemen,
cadeaus en felicitaties en al
diegene
die
hebben
bijgedragen aan het slagen van
alle verrassingen.
PS Wat jullie gerust mogen weten is dat Theo van de club een prachtig
cadeau heeft gekregen, namelijk, van een huldigings foto met
bijbehorende tekst hebben ze met behulp van "brandtechniek" de
afdruk overgebracht in een spiegel.
Kijk ook eens op www.masterswm.org voor nog meer WK plezier.
Roel Eland.

Zaterdag 16 november:
BINGO in De Zevende Hemel
Organisatie: wij, Wielervereniging Terheijden
Op zaterdag 16 november organiseert Wielervereniging Terheijden
voor de 23e keer een Bingoavond. De aanvang is 20.00 uur.
Door de jarenlange traditie en de enorme prijzen die beschikbaar
gesteld worden is deze avond bij de liefhebbers zeer in trek. Het is dan
ook raadzaam om al om 20.00 uur aanwezig te zijn als je een goede
plaats wilt hebben. Er worden in totaal 11 ronden gespeeld. In elke
ronde zijn minstens 3 drie prijzen, behalve in de zesde ronde. Dan, net
voor de pauze, wordt gespeeld voor de hoofdprijs van de avond.
Na de pauze worden nog 5 ronden gespeeld en ook daar is de laatste
ronde voor een extra grote hoofdprijs.
Om een idee te geven de prijzen van vorig jaar: diverse kerstartikelen,
wekkerradio, friteuse, koffiezetapparaten, magnetron, diskman,
kruimelzuiger, broodrooster, polsbloeddrukmeter, strijkijzer, krulset en
heel veel kleine prijzen.
Jullie zien: het is de moeite waard om op zaterdag 16 november bij De
Zevende Hemel binnen te stappen en een of meer ronden mee te
spelen.
Vooral eigen leden zijn van harte welkom en wie weet ga je met een
van die mooie prijzen naar huis. Vraag maar eens waarmee Ron vorig
jaar allemaal mee vertrok.
En lijkt het je leuk mee te helpen
(en dat is ook echt geinig,
vooral als je partner ondertussen de prijzen binnensleept)
laat het even weten.
FR

