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B-categorie

Ronnie van Tetering
Henk Hamers
Cees Klerk
Rein van Zundert
Piet van Zundert
Geert van Tetering
Ad Havermans
John Gommeren
Bram Martens
Gerrie van Helmond
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Een goede prestatie verdient
een bloemetje, nietwaar ?
-Verse snijbloemen
-Bloemstukjes
-Plantenbakjes
-Kamerplanten
-Rouw- en Bruidswerk
-Kunstbloemen en- planten
-GRATIS Ringzegels
-Ook iedere diensdag op de Markt

LAGEWEG 23

-

TERHEI JDEN

-

TELEFOON 0 7 6 - 5 9 3 1 7 5 8

Teun de Ridder
Cees Damen
Bob den Ridder
Ger de Peijper
Henk Boon
Peter Kloosterman
Henk Lievens
Wally de Ridder
Adri Loose
Nico de Laat

3

Hoofdstraat 6
4844 CG Terheijden
Tel.: (076) 593 2155
Fax.: (076) 593 5345

Midzomeromnium op het SNS parcours 2003
Zoals reeds enkele jaren te doen gebruikelijk is, organiseert de WVT
dit jaar wederom het midzomeromnium.
Het parcours is nog steeds het SNS parcours aan de Terheijdenseweg
nabij de overdekte ijsbaan.
Ook de aanvangstijden zijn onveranderd gebleven ten opzichte van
voorgaande seizoenen, te weten om 19.00 uur.
De data zijn achtereenvolgens:
5 juni
19 juni
10 juli
Dit is dus 3 maal op donderdagavond
In principe wordt er in twee categorieën gereden maar mocht gelijk aan
verleden jaar de opkomst zeer klein zijn, dan kan er besloten worden
met een kleine tussentijd gezamenlijk te starten.
Dus om het de aanwezige juryleden zo makkelijk mogelijk te maken,
wil ik u allen verzoeken om zeer bijtijds aanwezig te zijn, zodat deze
heren u kunnen mededelen of er tot deze maatregel besloten wordt.
Hopende op een grote opkomst, verblijf ik,
Jan Stroop
P.S.
Het omnium bevat 3 onderdelen van de wielersport, te weten:
Rit in lijn
Afvalkoers
Puntenkoers

Het toerseizoen 2003 begonnen
Op het moment dat jullie dit lezen zijn er waarschijnlijk al drie
tochten verreden. Over de eerste twee kan ik al iets zeggen;
maar als ik eerlijk ben, eigenlijk maar over een. Ook toerders
hebben blijkbaar moeite met het nieuwe seizoen, want enkelen,
waaronder ikzelf hadden de wekker niet gezet en verschenen al
buiten adem om 9.10 uur.
Gelukkig toonden de meesten initiatief dus al snel werd
besloten met de "snelle" jongens de Slingerdreef op te zoeken.
Te snel voor echte toerders bleek achteraf. Jongens en meiden,
mocht dit zich nog een keer voordoen, blijf je eigen tempo
rijden en laat je niet uit je tent lokken. Op 16 maart stonden er
tien toerders gereed voor de 60 km. Vol goede moed stond
iedereen er, gaandeweg werd het buiten lichter en van regen uit
het westen was geen sprake. We reden ditmaal via Oosterhout,
Raamsdonk, Waspik, het Oude Maasje, Geertruidenberg op
naar Made, toen Jan van Tetering ons stimuleerde het nieuwe
wedstrijdparcours op te zoeken rond en nabij de Plukmadese
Polder. In toertempo bezochten wij als eersten dit alternatief en
al met al heeft onze vereniging een puike prestatie geleverd met
dit rondje, echter, terug naar Terheijden, met expliciet aandacht
voor veiligheid en regelgeving, blijft de wens van iedereen. De
fraaie langere tochten komen er nu aan dus, meiden en jongens,
welkom bij de club.
Dim Jansen.

HIER HAD JULLIE VERSLAG VAN DE
RIT IN LIJN MOETEN STAAN.
HELAAS!!!

In gesprek met
Echt wegens tijdgebrek is het de vorige keer misgegaan om met
iemand in gesprek te geraken, althans voor de Klepper dan. Nou met
deze persoon een afspraak maken valt wel mee, alleen je moet er de
tijd voor vinden. Mijn keus was om deze keer weer eens een
vrouwpersoon uit te vragen. Alhoewel uitvragen
't Begint te
praten en te praten en te pr....
Goed, met wie ben ik in de slag gegaan? Het komt uit
Limburg, heeft 3 kinderen, heeft een enorm groot sporthart, is een jaar
of acht lid, man heeft verstand van verzekeren en zij heeft een zaak
die goed loopt
Het kan dus niet anders dat ik in gesprek ben met
niemand anders dan....Leny Rockx.
Goeiemiddag Leny.
Hoi Ger. Komt dr'in. Koffie?
Prima, en dan ga ik maar gelijk van start want we hebben 't druk;
druk; druk. Vraag 1. Geboren, opleidingen eh... Vertel maar tot dat je
in Traaie verzeilt raakte!
Nou ik ben geboren in Helden, Limburg. Thuis waren we met
z'n negenen, incluis vader en moeder. Ik ben opgegroeid tussen de
jongens. Vandaar dat ik misschien wel een beetje onstuimig ben. Ik
zat echt tussen 4 broers en bij de buren waren dus ook alleen maar
jongens. We woonden achteraf dus altijd in de bossen en de polder.
Na de lagere school heb ik 3 jaar op kostschool gezeten en daarna
was ik dus eigenlijk thuis onhandelbaar. Ons moeder heeft nog wel
geprobeerd om een meid van me te maken, oorbellen en jurkjes maar
dat heeft toch niet geholpen. Daarna de INAS gedaan en heb samen
met een vriendin in het toenmalige Ignatius stage gelopen. Uitgaan
deed je in de Schuur en daar kwamen de jongens van Terheijden ook.
Ook doe je dan het Kelderke wel eens aan. Op 'n gegeven moment
woon je dan met 3 meiden op een flat in Oosterheide ga je nog steeds
uit enz. enz.
Oké, oké. Sporten hoe is dat begonnen?
Ik ben begonnen met turnen. Tegenover de flat was een
sporthal en daar heb dus een aantal jaren aan turnen gedaan. Samen
met een vriendin ben ik daarna overgestapt op wandelen. Ik heb 4
maal de vierdaagse van Nijmegen gelopen en een keer de

Kennedymars in Someren. Momenteel wil ik gaan trainen voor de 4daagse van Apeldoorn.
En het hardlopen?
Nou een vriendin vroeg me eens om mee te gaan naar Sprint.
Ik werd bevangen door een virus en ik ben er nog niet van af!! Ha, ha,
ha. Ja, het is m'n lust en m'n leven. Ik geef leiding aan m'n eigen
loopgroep en momenteel ook les bij Scorpio. Zoals ze bij het sauwelen
al zeiden,"Die zaak van Leny Rockx die loopt goed!".
En toen kwam de fiets
Inderdaad, toen kwam de fiets. In '94 ben ik er zo'n beetje mee
begonnen. Hoewel ik eigenlijk maar een jaar goed heb mee kunnen
fietsen. In '95 kreeg ik dat ongeluk en m'n been in de puinpoeier. Na
een lange revalidatie weer een beetje begonnen en toen nog een smak
gemaakt in de Slingerdreef en m'n schouder enigszins ontwricht.
Fietsen kwam weer op de 2e plaats. Ik ben van lieverlee weer gaan
lopen en ik had me voor genomen ooit weer eens een marathon te
lopen ondanks m'n zeer been. Nou in 2000 heb ik dan de marathon
van New York gelopen. Een mijlpaal in m'n loopcarrière.
En toen kwam het zwemmen.... ?
Nee, triatlon ben ik gelijk met het fietsen begonnen. Zwemmen
heb ik een jaar lang geprobeerd. Ik ken het, maar op de een of andere
manier kom ik niet vooruit. Ik heb altijd wel meegedaan in Terheijden

en ooit gedroomd om eens een hele te doen, maar ik droom nog wel
even verder.
Volgens mij heb je ook diverse functies gehad of plaats gehad in
kommissies van de wielervereniging?
Momenteel doe ik dus mee met de Klepper. Ik heb in de
toercommissie gezeten, organisatie gezinstriatlon, vlaggen bij div.
evenementen en je ziet me op alle feestjes!!
Ik durf het bijna niet te vragen, maar wat zijn de toekomstplannen?
Ik wil graag achter de mooie benen fietsen, hoewel dat niet valt
want ze worden steeds ouder. Verder draag ik de wielervereniging een
warm hart toe en wil ik graag een steentje bijdragen en hoop ik ook
dat andere mensen actief willen blijven met organiseren en/of
meehelpen. Ik betreur het dat zo weinig schouders zo veel activiteiten
moeten ondersteunen. Verder wil veel lopen zonder blessures en de
woendagavondtraining leven in blazen. Waar zijn de vrouwen
gebleven???
Verder droom ik ervan om de Jungfrau marathon te lopen en over een
jaar of twee met een hele groep vijftigers een marathon te lopen. Bij
deze dus een uitnodiging aan de leden van de vereniging.
Een jaar om aan het idee te wennen en een jaar om te trainen. Met jou
als trainster moet dat lukken. Bij deze schrijf ik me in!
Aan alles komt een end, zo ook aan dit gesprek. Iedereen kent Leny,
zoniet dan ben je een kluizenaar. En ik denk dat iedereen het er wel
over eens is dat het een zeer energieke vrouw is en wij haar allemaal
toewensen dat haar dromen zonder blessures realiteit worden.
Go Leny, GO!!!!

