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Trainingsweekend Limburg 22 en 23 maart

Zondag 6 april BWF Terheijden

De eerste trappen richting Limburg zijn al
gedaan. Ik heb bij Pierre van Bergrust een
optie genomen op 22 en 23 maart

Georganiseerd door WV Terheijden op het parcours "Bergen".
Gestart wordt in de categorieën:
Veteranen 55+
45km 12.30 uur
Veteranen 40+
50km 14.00 uur
Amateurs A en B
60km 15.30 uur

We vertrekken zaterdagochtend om 7.15 uur
De kosten zijn € 56
(Koffie/vla
3,75 Lunch
5,75
Warm/Overnachting/Ontbijt 39,00
Lunch 5,75 Toeristenbelasting 1,27)
Al in januari heb ik een e-mail rondgestuurd en daarop hebben 9 man
onmiddellijk gereageerd: Izar doet zaterdag alles mee, dus Roel Eland moet
nu wel meegaan om revanche te nemen voor diverse acties uit 2001. Jan
Blom wil Limburg leren kennen. Adrie denkt deze training hard nodig te
hebben. Gert-Jan volgde daarna en vervolgens John Gommeren en Ger de
Peyper. Rob Mol biedt aan om voor diverse routeschema's te zorgen. Ik heb
hem doorgegeven wat we altijd deden. Zijn uitgangspunt is 3 x 60 km en ter
afsluiting 40 km. De laatste E-mails kwamen van Henk Hamers en Wally
de Ridder. Gerrit de Jongh meldde zich telefonisch.( moraal: met e-mail
ben je haantje de voorste)
Willen genoemde personen hun aanmelding definitief maken door
(afgerond) € 56 over te maken op giro 3157540 tav F. Rompa met
vermelding Limburg.
Wil iedereen die kan rijden, als het kan kosteloos, dit mij doorgeven. Ik wil
dan het aantal personen en het aantal fietsen dat vervoerd kan worden
weten.
Leden die nog meewillen, moeten zich melden door ook €56 over te maken.
We zouden graag ook een toerploeg maken, dus schroom niet.
Er zijn nog 12 kamers vrij, allemaal op eerste en tweede verdieping (dus
geen benedenkamers). Dus maximaal 24 deelnemers. Zouden we over dit
aantal gaan dan telt volgorde van binnenkomst van de centen (!).
FR

Leden van WV Terheijden kunnen zich op de dag zelf inschrijven en
kunnen gratis meedoen aan deze koers.
Het is de bedoeling om 11.15 te starten met wedstrijden voor de jeugd.
Bijzonderheden hierover zullen nog volgen.
Hierbij wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om jullie op te
roepen om op de dag zelf mee te helpen om het een en ander in goede
banen te leiden.
Wil je meehelpen? Meld je dan aan bij Ronnie ven Tetering, Leon van
Tetering, Hans Rasenberg of Gert-Jan Verduijn.

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

Waar gaan we onze wedstrijden verrijden?
Opdracht: Een nieuw parcours zoeken binnen de wettelijke kaders.
Als eerste hebben we informatie ingewonnen hoe de Pedaalridders dit
probleem opgelost hebben. Zij houden alle wedstijden op Weststad en
vragen (en krijgen) daarvoor officieel vergunning van de gemeente
Oosterhout. De Pedaalridders hebben een volle agenda op Weststad en
dus blijft er voor ons op dat parcours geen ruimte over.
Het door veel leden ook minder geliefde SNS-parcours is ook geen
optie: op zondagmorgen is het standaard een skeelerbaan en de kosten
zijn hoog. De Warande is en vanwege de kosten en vanwege de
bezettingsgraad ook geen alternatief.
Met een zeer recente routeplanner zijn we de kaart van onze gemeente
grondig gaan naspeuren op een mogelijk parcours: een redelijke lengte,
volledig afsluitbaar, weinig/geen hinder voor omwondenden.
We kwamen op slechts een mogelijkheid binnen onze
gemeentegrenzen en twee zeer korte/ te korte parcoursen zoals
Weststad in Oosterhout.

We willen voorrijders gewoon handhaven. (zie evenementenkalender)
Aan het parcours staan een aantal bedrijfswoningen en tegenover elke
uitrit zal uit veiligheidsoverwegingen telkens een bordje
éénrichtingsverkeer geplaatst en weggehaald moeten worden. We
moeten die borden nog (laten) maken. Ook zullen we de afsluiting
elders moeten aangeven.
Kortom: we moeten dan even flink aanpakken.
Maar voor alle duidelijkheid: op dit moment (1 februari) is niets
duidelijk. We wachten op de vergunning.
Elders in deze Klepper staat een kaartje.
FR

RASENBERG PARKET

Op dit moment ligt er een officiële aanvraag voor een vergunning bij
de gemeenten voor het parcours: Steelhovensedijk, Stelvenseweg,
Schanseind. De lengte is 2,25 km. Het is voor een deel de vroegere
weg naar Geertruidenberg.
Wij hebben gevraagd om volledige afsluiting en het instellen van
éénrichtingsverkeer, in de rijrichting der renners, tijdens de wedstrijden
voor echt noodzakelijk verkeer.
We willen alle wedstrijden daar houden: trimmerscompetitie,
clubkampioenschappen en kermiskoers.
Onze voorzitter heeft informeel contact gehad op het gemeentehuis en
we hebben goede hoop op een vergunning, maar zeker is nog niets.
Ik stel me zo voor, dat het voor de onderlinge band goed is om toch
steeds gezamenlijk te vertrekken ( vanaf bijvoorbeeld het postkantoor
of het tunneltje)
Bij de nieuwe aanpak zullen we wel voor 2 of 3 verkeersregelaars
moeten zorgen op de af te sluiten punten
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TELEFOON 076-5931758

Voorrijders
Naar aanleiding van het ontbreken van voorrijders bij de eerste rit in de
trimmerscompetitie vorig jaar is besloten de voorrijders op de
evenementenkalender te vermelden.
( Komisch / triest is het wel, dat een van de grootste mopperaars over
het ontbreken van voorrijders zelf aan de beurt was)
Ik heb begrepen dat je voor de aanwijzing van de voorrijders de
ledenlijst klakkeloos moet volgen. Dat heb ik gedaan en ik schrok een
beetje van de gevolgen.. Ingrid en ik moesten tegelijkertijd en we
hebben maar een auto(otje). Dat heb ik maar onmiddellijk aangepast.
Maar dit jaar levert dit meer problemen die de aangewezen personen
zelf moeten oplossen: ruilen, een ander sturen, alles mag zolang er
maar daadwerkelijk 2 voorrijders zijn.
De aangewezen personen zijn verantwoordelijk.
Als je vermoedt, dat een aangewezen voorrijder niet kan of dat van
hem het onmogelijke gevraagd wordt, mag je jezelf aanbieden.
FR

Handelskwekerij
Molenstraat 75, 4844 AM Terheijden
Telefoon 076 - 5931244, Telefax 076 - 5934134
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Trimmerscompetitie 2003

In de wind...

Er van uitgaande, dat we ook voor dit jaar weer een parcours hebben,
zijn de data van de zomercompetitie als volgt vastgesteld:

Midden in de winter, ver buiten het fïetsseizoen en zelfs nog na de
kerst-triatlon, word ik door " Meneer Jan" in de wind gezet. Lang
geleden hielp hij me nog tenminste... Met rekenen en lezen maar toen
heette hij nog gewoon: " Meneer Blom" en vertelde hij op de lagere
school van Terheijden prachtige verhalen met geheimzinnige titels als:

30 maart
20 april
11 mei
1
juni
22 juni
10 augustus
31 augustus
21 september

Rit in lijn
Sprint 300 mtr
Rit in lijn
Tijdrit 18,5 km
Rit in lijn
Afvalkoers
Rit in lijn
Tijdrit 12 km

De start is altijd om 09.30 uur, ervan uitgaande dat de A- en de Bcategorie gelijk (met 1 minuut tussenpause) kunnen starten.
Door de commissie worden tot de A-categorie gerekend:
Jan Broeders
Jack Brouwers
Cees Daamen
Gerrit van Dongen
Jack van Dongen
Roel Eland
John Gommeren
Berco van Gool
Izar van Gool
Henk Hamers
Ad Havermans
Gerrie van Helmond
Jaap van Helmond
Martin Huijben

Kees Jacobs
Huub Roeven
Gerard de Jong
Corné Rombouts
Joop van Kempen
Corné Sprangers
Cees Klerk
Frank van Tetering
Willem van Koetsveld Geert van Tetering
Dirk Kuijsters
Jan van Tetering
Pieter-Jan Luttikhuis
Leon van Tetering
Bram Martens
Ronnie van Tetering
Theo van Mook
Gert-Jan Verduijn
Mario van Nispen
Piet van Zundert
Piet van Oosterhout
Rein van Zundert
Emile Rasenberg
Rocky van Zundert
Hans Rasenberg
Stef van Zundert
Din de Ridder

Alle niet genoemde renners mogen in de B-categorie starten.
Renners die in de A-categorie zijn ingedeeld, maar dit jaar 53 jaar
worden of reeds zijn, mogen in de B-categorie starten.
Veel fïetsplezier.
Jan van Tetering

"De muis met de koplamp...
Tegenwoordig gaat hij voor zijn lessen naar Breda; o.a. naar de ijsbaan.
Jaren geleden (l e jaargang van de Klepper, nr. 3) werd ik ook door een
mede-klepper in de wind gezet en schreef ik over mijn schaats
ervaringen van toen. (Terheijdens kampioenschap korte baan: vijf maal
gevallen in 500 meter, een record dat nog steeds staat als een huis!) Het
plezier in de schaatssport is nog even groot als in die tijd, de techniek is
inmiddels verbeterd. Reden om eens met broer Geert naar de
Weissensee in Oostenrijk af te reizen om daar de W.V. Terheijden
kleding te showen. Een week van heerlijk schaatsen met prachtig weer
in een fantastische omgeving! Degenen die ons voorgingen weten
precies waar ik het over heb.
De inzet van plaatselijke horeca was de oorzaak
dat we toch nog lang zullen spreken over "de
barre-tocht van 2003"
Met een andere broer, de slijper, en nog wat
leden van de W.V. proberen we tegenwoordig de
uitslag van marathon schaatswedstrijden in
Breda op te maken, een leuke bezigheid maar
beslist geen koud kunstje.
Toch zal ik er binnenkort weer aan moeten geloven; de fiets moet weer
van stal! In tegenstelling tot de meesten van u zit ik 's winters niet op
een mountain-bike en kom dus veel kilometers tekort. Dan zal ook
duidelijk worden of de looptrainingen met Nico de Laat voor
voldoende basis conditie hebben gezorgd. De schrik voor de eerste
trainingswedstrijden op Weststad zit me in de benen en de eerste
competitierit houdt me nu al wakker.

Ook voor de BWF-ronde worden de eerst voorbereidingen al getroffen.
Zondag 6 april moet het gaan gebeuren!
Een man die ook ervaring heeft met het organiseren van een
wielerkoers is Martin Huijben. Zijn vader kan ik op het ijs niet bij
houden dus uit pure nijd zet ik nu maar zijn zoon in de wind. Zelf duik
ik weer vlug in de luwte van de spik-splinter nieuwe sportmasseur.
Martin op kop dus!
Ronnie van Tetering

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 66
4844 ZH Terheijden, Tel.: 076-5933152
Telefax 076-5933855
WWW. lmceco.NL
E-mail info @ lmceco.NL.
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Een tropisch kerstverhaal.
Een hele tijd geleden, tweede kerstdag om precies te zijn, waren er
twee wijze mannen die besloten hadden om een wedstrijd te houden.
Dit deden ze om de traditie in ere te houden. Wel stelde ze vast dat er
meer dan 5 deelnemers moesten zijn. Nou die vijf hadden ze zo bij
elkaar, echter die zesde
Op het allerlaatste nippertje kwam er nog
een om de hoek. In eerste instantie niet om mee te doen. Oh
nee, Geen denken aan!! Onder zulke ideale omstandigheden daar
was niks aan. Het verbaasde hem dat er zelfs
nog over gesproken werd. Maar het werd
nog erger
Men verwachtte van hem dat
hij zich nog in liet schrijven!!!!. Vijf
smekende gezichten....Twee wijze mannen
die er op wezen dat het wel of niet doorgaan
aan hem zou liggen.!!! Ja maar,... .hij had er
zich niet op voorbereid. Z'n badmuts,
zwembroek, fiets... alles zat nog in en tussen
de mottenballen. "Doe het dan voor het
massaal opgekomen publiek", riep er nog een. " Nou als jullie dan met
alle geweld willen krijgen jullie je zin . Tot over 10 minuten aan de
start", en weg was hij. Ik zal maar onthullen dat die zesde man ik was
want dat schrijft iets lekkerder.
Als ik aan de start kom blijkt natuurlijk dat er na 17 keer lootjes
getrokken te hebben dat ik als laatste (eindelijk) mag starten. IJzeren
Henkie voor me, daar weer voor achtereenvolgens; Peter Kloosterman,
Wally de Ridder, Ronny van T. en Nico de L. Nico en Ronny, twee
handen op ene buik. Die liepen laatst toch allemaal door Traaie?
Verdomme!!! 'n Coupe om voor d'n ijzeren te eindigen. Zomers
winnen ze al bijna alles en dan willen ze dat in de winter ook nog!!
Echt 'n tropische kannibaal! Van Peter weten we dat hij te voet niet te
volgen is. Wally....? Terug van weg geweest? Voer? Opvulling?
Ingehuurd? Springplank? Ik hou het maar even op outsider. Ikzelf? In
15 minuten tijd omgeturnd van geïnteresseerde toeschouwer, dan totaal
onthutst, vervolgens knetter, maar dan ook totaal geschift (citaat
vrouw), twijfelaar (wel of niet gek), ontzettend kwaad (op m'n eigen),
nog kwaaier op de rest die me omlulden. Echter 'n man, 'n man, 'n
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woord, 'n woord. Ik zwem "rustig" naar de start om "rustig" de zaak in
me op te nemen en een strijdplan te maken. Wat strijdplan!!! Je start
als leste!! Het is weer gewoon stoempen, gewoon k e i h a r d
stoempen!!! Wederom word ik kwaad. Nee, dat is niet het goede
woord. Nijdig, giftig, hulkachtig. GO!!! Roept men, en weg ben ik.
Achter den ijzeren aan. Als hij rustig start en ik blaas me eigen 35 keer
op kan ik heel, heel, heel misschien met het fietsen aanpikken. De
laatste 50 meter. Hij staat er nog! Hij stapt op.... Ik wissel niet van
schoenen en spring op de fiets en zwem vooruit. Helaas hij is bang van
mij en wacht niet. Weer 'n heerlijke shot adrenaline door m'n lijf. Ik
zal oe.... Reeds bij Verdaasdonk zijn Peter en Wally de sigaar
(Havaanse?). Ook ik nader het tweetal in rap tempo, alleen het shot
begint op te raken. Juist voorbij de Tol ben ik erbij en probeer bij te
tanken. Jammer, jammer, jammer, het schiet niet op. Verdomme, toch
weer op je eigen kracht, denk ik. Ik begin weer te koken en m'n
pedalen moeten het ontgelden. Bij het tweede rondje roep ik nog naar
Nico. " Pik maar aan!" Ik denk dat hij van de nat uur aan het genieten
was.
Even tussendoor overigens. Het publiek volgende keer achter de
dranghekken anders stel ik een deelnemers staking voor. Schande!!
Gelukkig voor de organisatie was er studio sport dit jaar niet bij. Echt
heren, ik hoop dat jullie dit in jullie evaluatiegesprek meenemen. Ook
die mensen van de pers, voortaan geaccrediteerd a.u.b. D'r was er zelfs
eentje die naar m'n pin vroeg!!!
Terug naar de wedstrijd. Het laatste
onderdeel. Er dienen nog 6 kilometers hard
gelopen te worden. Als ik van m'n fiets
"afstap", m'n benen weigeren de rest te
dragen en m'n rug wil niet meer recht. M'n
achterwerk voelt zeer gebruikt aan!! Ik wil
kappen met heel die handel!! Shit..., Ronnie
slechts 20 meter voor me, en daar
d'n
ijzeren!!! WHAM!! Weer zo'n shot Ik krijg
bijna vleugels, (dit heet liegen alsof het gedrukt staat). Afijn om het
kort te houden. Ik haal ze niet meer in. De rest mij niet meer en na een
uurtje zitten de meeste van ons allen inclusief jury, pers, publiek en
aanhang bij de Zevende aan een tafeltje na te praten en op de uitslag te
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wachten. De winnaar krijgt wel 3 gratis consumptiebonnen. Ook de
nrs. 2, 3, 4, en 6 krijgen 3 gratis consumptiebonnen. De nr. 5 kwam
niet opdagen. Zijn consumptiebonnen zijn verdeeld onder het massaal
toegestroomde publiek dat er 3 rondjes van gaf aan zichzelf. H.H.
juryleden zeer hartelijk bedankt en wellicht tot volgend jaar.
Einduitslag onder moessonachtige omstandigheden 26-12-2002.
1. Henk Hamers 4,39 46,15 27,33 1.18.27
2. G. de Peijper 4,32 46,42 29,10 1.20.24
3. R. van Tetering 4,53 49,03 30,24 1.24.20
4. P. Kloosterman 4,52 55,20 27.26 1.27.38
5. W. de Ridder 5,09 53,39 31,58 1.30.46
6. N. de Laat 4,36 58,03 29,50 1.32.29

Een goede prestatie verdient
een bloemetje, nietwaar ?

Bloemenboetiek

-Verse snijbloemen
-Bloemstukjes
-Plantenbakjes
-Kamerplanten
-Rouw- en Bruidswerk
-Kunstbloemen en- planten
-GRATIS Ringzegels
-Ook iedere diensdag op de Markt

ONGEJANS
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