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Aan het werk, meedoen, minder regels
Schrik niet; dit wordt geen beschouwing over het kabinet Balkenende 2,
maar

Aan het werk
Op 26 mei heeft het bestuur vergaderd en had als speciale gast Jan van
Tetering uitgenodigd om de trimmerscompetitie te evalueren.
"Met de trimmerscompetitie gaat het mis " waren zo ongeveer zijn eerste
woorden. Het nieuwe parcours was te ver, te druk en er werd door een
bewoner doelbewust tegengewerkt. Kortom zelfs gevaarlijker dan het oude
parcours. Bovendien ongeschikt voor tijdritten en afvalkoers. Als het effe
kan moeten we terug naar het oude rondje en aan alle beveiligingseisen
gaan voldoen.
Voor mij als secretaris betekende dit, dat ik maar eens pogingen moest gaan
wagen en de president zou contact gaan zoeken met de scouting om steeds
van voldoende verkeersregelaars voorzien te zijn.
Nu lag er al een aanvraag voor een vergunning voor de
clubkampioenschappen en de kermiskoers bij de gemeente Oosterhout en
dit zou mijn aanknopingspunt worden. Om het verhaal niet al te lang te
maken ga ik nu over verkorte weergave:
Hoe staat het met die vergunning?
Gaat morgen de deur uit.
Kan daar nog wat bij ? 31 augustus, 21 september en 10 augustus op
Weststad?
Maar de Witteweg ligt op het grondgebied van 2 gemeenten en dan moet de
provincie ook toestemming geven.
Maar ik doe mijn best om alles rond te krijgen
(conclusie: ik had met mw. Gommers een lat- relatie opgebouwd)
Toen gemeentehuis Made: met een ambtenaar van openbare werken
uitgezocht van wie welke weg is. Zeer aardige ambtenaar
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Contact gehad met mijn vaste relatie (ook lat)
op het
gemeentehuis in Drimmelen, mw. Zijlmans. Ook bereid ten volle
mee te werken. Voor de 22 e . Dat is wel snel.
Vervolgens provincie gebeld = van het kastje naar de muur tot ik
de zeer lieve stem van ene Mireille Krijnen hoorde
Ook zij wilde volledig meewerken maar
1. kaartje graag 2.
volledige lijst van data en tijden 3. verklaring van politie 4.
voldoende verkeersregelaars. 5. toestemming van Oosterhout
6. toestemming van Made
Voor de 22e juni? Als u alles op tijd bij mij heeft....
Met deze
mevrouw (misschien wel juffrouw) ook al een lat-relatie
opgebouwd.
Stap zoveel: onze wijkagent Rini Vissers.
Geen punt, stuur mij het verzoek, ik bekijk het en zal onmiddellijk
van alles verklaren. Jullie hebben genoeg verkeersregelaars
Na 2 ochtenden en 1 middag bellen, na gesprekken met 12
personen ( wat een therapie zeg ....), na 4 brieven en 3 kaartjes de
tussenstand:
De vergunning van Oosterhout ligt op mijn bureau: 3 pagina's
tekst met 8 voorwaarden. Ik moet o.a. nog contact opnemen met
X, Y en Z
En ... we mogen ons parcours volledig afsluiten en daarom had ik
helemaal niet gevraagd. Maar duidelijk is wel: we moeten
verkeersregelaars inzetten op 6 punten. Deze vergunning is pas
van kracht als ook Drimmelen en de provincie vergunning
verlenen

Meedoen
Zoals jullie hopelijk begrijpen is het een hele hoop werk geweest
en zijn we nu duidelijk op weg om de trimmerscompetitie weer
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naar het oude parcours terug te brengen. Het moge ook duidelijk zijn, dat
er niets meer mag zonder verkeersregelaars, in dit geval 6.
De deelname aan de TC liep terug, maar dat gaat nu veranderen? Vanaf nu
gaan er weer meer meedoen?

24 juni: clubkampioenschappen B, als alle vergunningen binnen
zijn.
Er zijn genoeg verkeersregelaars: Alle mensen van de A met
opleiding worden ingezet. Alternatief: dit jaar geen
clubkampioenschap

Minder regels

1 juli: clubkampioenschappen A, als alle vergunningen binnen
zijn.
Er zijn genoeg verkeersregelaars: Alle mensen van de B met
opleiding worden ingezet. Alternatief: dit jaar geen
clubkampioenschap

Hét kabinet
wil minder regels. Bij de behandeling van deze
vergunningenaanvragerij is mij in ieder geval duidelijk, dat er veel te veel
regels en voorschriften zijn.
Dit betekent overigens niet, dat jullie van het bestuur zouden mogen
verwachten of verlangen, dat ze die regels dan maar aan haar laars
moet lappen. Het bestuur stelt, dat de wedstrijden alleen mogen
worden verreden, als aan de eisen die de overheid stelt wordt voldaan,
hoe belachelijk en uitgebreid en overbodig die soms ook zijn. Dus ....
zijn er niet voldoende verkeersregelaars, dan dient de wedstrijd
afgelast te worden
(had ik mijn vrouw nou toch maar de
cursus gestuurd
)

10 augustus: afvalkoers op Weststad. Vergunning is er.
Maar 2 verkeersregelaars nodig? Er schijnt wel een andere groep
tot 10.30 uur bezig te zijn. Daarnaar informeren we nog. De
aanvangstijd wordt dus nog bekend gemaakt.
31 augustus: Rit in lijn: vergunningen zullen er wel zijn.
Verkeersregelaars: 6 nodig
13 september: kermiskoers en je kunt de rest zelf invullen

Samengevat:
Vanaf 22 juni gaan we de wedstrijden voor de trimcompetitie, de
clubkampioenschappen en de kermiskoers weer verrijden op ons oude
parcours:
Schimmelseweg, Witte weg, Schransmansdreef, Eindse pad, Hultenkant,
Bankenweg, Witteweg
De aanvangstijden blijven ongewijzigd.
En nu per wedstrijd:
22 juni : was gepland rit in lijn, wordt tijdrit ( niet door bos) als er
voldoende (= 6) verkeersregelaars zijn en als de vergunningen ( 3 stuks) op
tijd binnen zijn. Anders rit in lijn op Steelhovensedijk

21 september: tijdrit 12,5 km en vul de rest zelf maar weer eens in.
Rest mij nog te benadrukken:
Door die lat-relaties was het toch leuk hiermee bezig te zijn. Je
bouwt een band op.
lat= lief aan telefoon
FR

Meningen gevraagd: woensdag 20 augustus:
Gezelligheidstriatlon, helemaal anders??

Contributie 2003
Namens onze penningmeester hierbij een oproep aan die leden, die hun
contributie over 2003 nog niet hebben betaald.
De contributie kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer
15.06.80.643 ten name van WV Terheijden, ow contributie 2003.
Alvast bedankt!
Gert-Jan Verduijn

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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Zoals jullie elders in de Klepper kunnen lezen, is het tegenwoordig niet
eenvoudig meer effe een wedstrijdje te organiseren..
We hebben afgewogen wat we met de familietriatlon moesten doen. Er
waren 3 mogelijkheden:
1. Afgelasten: dat kunnen we niet maken.
2. Alle vergunningen gaan regelen: het werk staat in geen verhouding
tot de activiteit.
3. Een alternatief bedenken.
En wat zou een alternatief kunnen zijn?
Verzamelen en inschrijven bij het Puzzelbad om 18.45 uur
Aanvang: 19.00 uur
Zwemmen:
500 m is 20 baantjes in het Puzzelbad, tijd opnemen, en met zijn allen naar
de fïetsstartplaats.
Fietsen op de Laakdijk en Schuivenoordseweg: starten bij het fïetspaadje en
aan het eind van de Schuivenoordseweg omkeren.
Heen en terug is 6 km, dus dit 4 keer doen.
Lopen: vanaf de Laakdijk, via het fïetspaadje naar de schans en daar 5 a 6
ronden
Prijsuitreiking: nntb. : Markkantje, Zevende Hemel, Barreke, het
koffiehuisje bij de schans?
Voor dit parcours krijgen we hoogstwaarschijnlijk toestemming (telefonisch
is die toegezegd) en hebben we slechts 3 verkeersregelaars nodig.
Enkele voordelen van dit parcours:
• velen willen wel in het zwembad, maar niet in het kanaal zwemmen
• deelnemers zien elkaar voortdurend
• bij het lopen ziet het publiek veel meer van de lopers.
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Nadelen:
• Het is niet onze traditie
• Zwemmen in het kanaal is heroïscher
• Geen horeca bij de hand
Hoe het met de ploegen gaat bepalen anderen, maar het zou de
situatie van vorig jaar kunnen zijn: maak zelf teams, maar in een
ploeg niet meer dan 1 echte triatleet. We husselen niet.
Dus
beginnen jullie maar ploegen te regelen. Hoe origineler de
samenstelling, hoe liever.
Wat vinden jullie van deze opzet? Laat het ons weten. Vertel het,
schrijf of mail.
In de Klepper van begin augustus komt dan in ieder geval
duidelijk te staan hoe en waar de gezelligheidstriatlon plaats gaat
vinden.

300 meter sprint 20 april 2003
Wederom verzamelen we om 9.00 uur bij het Tunneltje. Hoewel.... Er
staat nog steeds een gemene koude wind en de eersten blijven in het
bosje van Rompa ,beschut tegen de wind, staan wachten op hen die
komen gaan. Klokslag 9.00 uur vertrekken we welgeteld met z'n tienen
richting parcours. Daar druppelen nog 4 man binnen, dus zijn we met
14. Net als de vorige keer, toen 10 om 10, nu 7 om 7. Alleen de jury is
gehalveerd en alleen Jan van Tetering is present. De regels worden
nogmaals uitgelegd en een voor een kunnen we ons in 300 meter
opblazen. Een domper was er voor Teun. Tijdens een sanitaire stop was
z.n fiets gevallen. Ogenschijndelijk niks aan de hand, echter op het
moment supreme schakelde de ketting eraf. In het spel der honderdste
seconden ben je op dat moment het (paas)haasje.
Ger de Peijper

Fer Rompa

Uw adres voor bruiloften en partijen
Diverse salades, koude
en warme buffetten
Diverse hapjes en drankjes
Vergaderruimte aanwezig
KOPIJ INLEVEREN

Brasserie Cafetaria 't-Markkantje
Markstraat 16, Terheijden
Voor-reservering: (076) - 5931390

Brasserie a la carte,
met diverse specialiteiten

VÓÓR 20 JULI!!!!

S
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Uitslag 300meter sprint 20-4-2003

In gesprek met

-B1. Henk Boon
2. Ger de Peijper
3. Bob den Ridder
4. Wally de Ridder
5. Peter Kloosterman
6. Henk Lievens
7. Teun de Ridder

Deze keer moest ik met de auto, hoewel de persoon in kwestie me
verzekerde dat ik beter met de fiets kon komen. Hem kennende zou hel
beter voor me zijn geweest, om zonder risico achter het stuur te
kruipen. Streng zijn voor me eigen was de enige optie!! Dus toog ik
naar de Haagse Beemden, naar de Regenwulp om precies te zijn om
daar 'n gesprek aan te gaan met
Ad Blom.

28,22
28,56
28,98
30,12
30,85
31,85
37,52

-A1. Geert van Tetering
2. Huub Roeven
3. Bram Martens
4, Rein van Zundert
5. Ronnie van Tetering
6. John Gommeren
7. Henk Hamers

26,79
27,06
27,96
28,54
28,64
29,02
29,02

Voor een compleet advies

• Verzekeringen
• Pensioenen

Goedenavond Ad.

Van hetzelfde. Biertje??? Daar ging ik al vanuit. Ik heb zojuist 'n
aantal bakken koffie op dus zet maar op tafel. Vraag 1 Ad, waarom ben
je lid geworden van de wielervereniging?
Om die verhalen van jullie (Henk H en ondergetek.) Vooral die eerste
ledenvergadering vergeet ik nooit meer. Dat was in café de Zevende
Hemel. Na 15 minuten vertrokken we naar het Markkantje en toen die
opmerkingen van die Schuurmans en Fens!! Afijn de hele vergadering
opzichzelf. Ik hou wel van 'n beetje gezelligheid!!!!

Ik weet dat je ook een goeie hardloper bent, maar wat heb je nog meer
aan sport gedaan?
Vanaf m'n communie heb ik gevoetbald bij Advendo. Zo'n beetje tot
m'n 18 jaar. De trainer vertelde altijd dat zodra we gingen stappen voor
'n wedstrijd hij ons niet meer opstelde. Ha.ha, ha...op 'n gegeven
moment kon hij alleen zijn eigen zoon opstellen. Meer dan de helft van
het elftal is er toen mee gekapt! Daarna hebben we 'n jaar of 6 aan
badminton gedaan. Met we bedoel ik ook ons Toos (vrouwtje). We
speelden hoogste klas bij de recreanten. Het was een hele familieploeg,
dus ook altijd lachen. Daarna toch weer een jaar of 3 gevoetbald hier in
de Haagse Beemden bij WDS 19.

En toen kwam triatlon?

Hoofdkantoor: Baliëndijk 50 4816 GG Breda T. (076) 581 51 41
KantoorTerheijden: Zeggelaan 6 4844 SH Terheijden

(Voorheen

Rockx
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Ik werk bij de PTT en s'maandags altijd een beetje kift over het
voorbije weekend. Voetballers waren zuipers en 'n collega deed aan
triatlon en die was de bink. De meeste triatlonners zijn begonnen
dankzij een weddenschap en ook ik deed in '92 ongetraind "even " aan
die van Terheijden mee. M'n tijd 2.21 juist voor Els Vervuren en Rob
Dartel. Toevallig zit ik nu ook met hen in de triatlon commissie. Het
jaar daarop deed ik bij de PTT in Papendrecht mee samen met Ron van
Geel. M'n zwemmen is niet m'n beste onderdeel zoals je weet, maar op

Assurantiën)
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'n gegeven moment werd het steeds rustiger in het water. En dan
gebeurt het! Je hebt de slag te pakken! Als 'n speer ging ik door het
water..., althans zo was m'n beleving. Wat bleek. Ze waren de lijnen al
uit het water aan het trekken en ik moest nog 'n baantje., ha,ha,ha.
Daarna op de fiets. Het was net geen bakfiets, ook helemaal achteraan.
Gelukkig heb ik met lopen er toen nog een ingehaald!! In '93 ben ik
toen lid geworden van TVB. De eerste lessen waren om het zwembad
niet leeg te drinken!!! Ach, en dan ga je steeds meer trainen en wordt
het steeds leuker.In '95, '97 en '99 heb ik in Almere de hele gedaan.
En het lopen? Waar heb je dat geleerd?
Ik ben lid van TOF. Een loopclub opgericht vanuit de PTT. Hier ben ik
al een jaar of 13 lid van. Ook elke avond trainen in het begin. M'n Pr's:
35 min. Op de 10 km. en 1.20 op de halve. Drie keer de marathon van
Rotterdam gelopen en daar staat m'n Pr. op 3.01
Goed, dus veel trainen. Wat zijn de leukste trainingen?
Op het moment zijn de zwemtrainingen het leukst. We hebben
zogenaamd een theekransje. Soms zwemmen we wel een half uur,
maar we lachen voor 2 uur, ha,ha,ha. .
Nou gaan we het maar ´ns over het fietsen hebben. Lange tochten.. ?
Als we naar de camping gingen, ook altijd de fiets mee. Er waren
meerdere
atleten
aanwezig en zo werd de
vraag gesteld of ook mee
wilde gaan fietsen. Ver?
"Oh, we zien wel" Oké,
ik ga mee. Toen ik thuis
kwam stond de teller op
280 km.!! Tot op d'n
draad versleten.
Luik Bastenaken Luik is
ook een favoriete rit van
je?
Ja, die heb ik inmiddels
6x gereden. Vanaf 1997
elke editie. Ik kijk er elk
jaar weer naar uit. Na
afloop gaan we daar vlak

bij de finish zo'n frietkot binnen en iedere keer zijn we verbaasd dat de
eigenaar nog steeds leeft.
Ooit blessures opgelopen, Ad?
Ja, vorig jaar in de triatlon van Terheijden. De bewuste val. Heel m'n
schouder in de prut. De hele revalidatie heeft zo'n 9 tot 10 maanden in
beslag genomen. Het zwemmen is momenteel nog niet op peil, maar
dat zal ook nog wel goed komen.
De verwachtingen voor dit jaar?
Ik hoop op hemelvaartsdag in Made goed voor de dag te kunnen
komen(l/8 triatlon), en uiteraard ben ik in Terheijden weer van de
partij. 8 Juni staat ook wederom Luik genoteerd in de agenda, en
verder zien we wel wat er nog gedaan wordt.
Tot slot. Wat zou je binnen de Wielervereniging verandert willen zien?
Verandert is een groot woord, maar een B groep op de dinsdagavond is
wel een grote wens. Niet dat ze me eraf rijden, maar iets meer socialer
rijden vind ik leuker. De gedachte samen uit samen thuis vind ik
belangrijker dan maar met 4 of 5 thuis komen.
Nou Ad bedankt voor de gastvrijheid en het bier. Doe de groeten aan
jullie Toos(reeds te bed gegaan) en tot ziens.
Als ik de straat uitrij, bedenk ik me dat ik wel iets strenger voor me
eigen had mogen zijn. Nog maar eens goed in m'n ogen gewreven, m'n
kaken terug in de plooi proberen te krijgen en dikwijls tegen me eigen
gezegd "Had maar met de fiets gegaan!"
Ger de Peijper

Trainingskamp 3
Het eerste was in Mallorca, het tweede betrof het weekendje Limburg
en het derde was 4 dagen vertoeven in de Franse Vogezen. Het was de
bedoeling om daar met z'n tweeën naar af te reizen, maar toen men er
lucht van kreeg was de groep in een mum van tijd gestegen naar 7.
Bij de triatlonvereniging gaat men al een paar jaar naar die
locatie, echter dit jaar ging het om diverse redenen niet door. Omdat
Henk H. en mijn persoontje daar over enkele weken een volledige
triatlon gaan afwerken wilden we daar toch wel enkele verkenningen
gaan doen. Twee appartementen werden vastgelegd in La Bresse en 25
-4 vertrokken we 6.00 uur zoals reeds vermeld met 7
triatleten/wielrenners. Na een voorspoedige reis, dankzij een goede
navigator 30 km om, arriveerden we om 13.00 uur. Om twee uur
konden we pas in de appartementen en we besloten om ons direct om te
kleden en de fiets te bestijgen. Mooi weer is kostbaar nietwaar!!
Uitpakken kan desnoods om 10 uur s'avonds.
Ons eerste reisdoel was Gerardmer. Daar gaat het 21 juni
allemaal gebeuren. Bij het Ironman inschrijfbureau naar de juiste
fietsroute geïnformeerd en wij dus op weg. De eerste kilometers zijn
'vals plat" en lichte hellingen/dalingen. Daarna komt er een afdaling
(13 km)waarbij we snelheden haalden van 75 km/u. Daarna zowaar een
kilometer vlak gevolgd door een klim van 3 a 4 km, formaat Cauberg.
Daarna volgt wederom een klim van ongeveer 15 km (5%). Het totale
rondje is 60 km. En dit mogen we straks dus 3 keer afleggen.

Na het rondje verkend te hebben togen we huiswaarts via col
Grand Pierre. Vlug omkleden, verloren vocht aanvullen en op zoek
naar een eettent. Om 23.00 uur viel het doek om het de andere ochtend
om 8.00 uur weer op te ruimen. Na een goed ontbijt wilden we om
halftien onze ijzeren rossen bestijgen, echter Pluvius had meer
medelijden met de droge kelen van de bloemen en deed uitgebreid zijn
werk. Gelukkig had hij om 12.00 uur pauze en vertrokken we vlug om
nog enkele cols te beklimmen. Op de hoogste van deze dag besloten we
om een bakkie te doen en dat deed Pluvius dus ook. Met bakken
tegelijk kwam het naar beneden. We waren een kleine 30 km. van huis
en besloten op een geven moment toch maar met de afdaling te
beginnen ondanks de regen. Na 500 mtr. stopte Wally de R. omdat hij
dacht dat zijn fiets niet in orde was.

sanitair
centrale verwarming
loodgieter
dakbedekking

Loodgietersbedrijf
Raadhuisstraat 40,
4844 AE Terheijden
fax 076 - 593 41 89

Tel. 076 - 593 12 55

