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Vacature

Let op

Let op
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Let op

Op 18 oktober
Ouderwetse Teeravond
Vanaf 20.00 uur
Bob's Barreke
Breng mee: 1 lach + 1 tientje (per stel)

Let op

Let op

Let op

Let op

Let op

Om 20.30 uur is de prijsuitreiking seizoen 2003:
Midzomer Omnium
Clubkampioenschappen
Trimmers competitie

In de Wind
Mooie Mario, ik zal het je vergeven dat je me in de wind hebt gezet. Ik
heb in het verleden gezien dat je je voor de Koning helemaal
wegcijferd. Dat dit voor een rassprinter een aderlater is, kan ik me
indenken. Maar Mario ik zal ook deze zware taak op mijn zwaar
gebouwde schouders nemen. Ik wil jullie niet vermoeien; hoe oud ik
ben, hoelang ik fiets, nee, niets van dit alles. De Koning gaat zijn
Koningsrit beknopt beschrijven (voor diegene die zaten te slapen).
Het is zaterdag 13 september 18.15: verzamelen bij het tunneltje.
Aan de start maar liefst 27 man sterk om koning onder de keizer te
worden.
Aan de start voelde iedereen zich al een beetje Koning. Ja, heren
renners fijn gevoel is dat, hé!
Iedereen zit vol adrenaline, nou ja, de meeste, ik zat gewoon vol. Dat
me dat geen windeieren heeft gelegd, mag duidelijk zijn.
Jan van Tetering vraagt of iedereen klaar is en schiet ons weg. De
eerste ronde is een Adri Loose ronde. De tweede halve ronde is voor
Nico de Laat.
En dan is het spel op de wagen, Geert demarreert met een geweldige
krachtexplosie en pakt zo 325 meter. Ronnie ziet het gevaar; laat nooit
een Van Tetering rijden, dacht hij.
Het is dat Ronnie een werelddag had want Geert was geenszins van
plan om op zijn broer te wachten. Geert weet als geen ander dat zijn
broer haast niet te kloppen is in de sprint!
Maar ja, broedermoord is van alledag, zo ook die dag.
Ronnie sluit aan en samen bouwen ze een mooie voorsprong op.
Laat nooit twee Van Tetering's rijden, die komen nooit en te nimmer
terug. De derde ronde was gepasseerd en het peloton zag het gevaar
nog steeds niet in.
Deze jongen dacht: "als ik hem nu niet aanga, dan win ik hem nooit".
Zo gezegd, zo gedaan, eventjes vol doortrekken en dan wachten op de
keizer.
De keizer zag wat zijn boers aanvalstactiek was en voegde zich bij : uw
toekomstige Koning!
Heren renners laat nooit een Van Tetering of een Van Zundert rijden,
die komen nooit en te nimmer meer terug.

De keizer rijd in één ruk naar de gebroeders Van Tetering. De
kopgroep is geboren.
Zo hebben we met z'n vieren gedraaid, de één wat minder dan de
ander.
De laatste ronde gaat de Keizer volaan maar krijgt ons er natuurlijk niet
af. Dan springt Ronnie en ik attaqueer hem en samen rijden we voor de
titel.
Daar zat ik dan alleen zonder keizer maar met één van de snelste uit het
peloton.
U mag best weten dat ik het Spaans benauwd kreeg maar er bleek toch
genoeg Koningsbloed door mijn aderen te stromen. Ronnie trekt de
sprint aan. Hij sprint dik over de tachenvijftig, maar de arrogantie van
een sprinter heeft hem genekt.
Nog 50 meter te gaan, Ronnie kijkt om en op dat moment demarreer ik
naar de WINST.
Dit is mijn kant van het verhaal!
Uw Koning Rein van Zundert.
Nu zet ik GEERT VAN TETERING in de wind!

zaterdag 22 november
in
DE ZEVENDE HEMEL

BINGO
Aanvang : 20.00 uur

Ook dit jaar weer buitengewoon waardevolle prijzen
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Ehhh

Veldtoertocht, zondag 02-11-2003,

"... Volgnes een oznrdeeok op een Eglnese uviretsiet mkaat het niet uit
in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat
blegnarijrk is is dat de eretse en de ltaase ltteer op de jiutse patals saatn.
De rset van de ltteers mgoen wllikuerig gpletaast wdoren en je knut
vrelvogens gwoen lzeen wat er saatt. Dit kmot odat we niet ekle ltteer
op zcih zein, maar het wrood als gheeel..."

Al laat het weer je anders doen geloven, het is weer bijna de 1e zondag
van november. Inmiddels een vertrouwde datum in onze vereniging en
ook in de wijde omtrek van Terheijden. Deze datum is reeds enkele
jaren gereserveerd voor de VELDTOERTOCHT die door onze
Wielervereniging wordt georganiseerd. Inmiddels uitgegroeid tot het
2e evenement van onze gemeente want de Terheijdenloop bezet nog
steeds met het aantal deelnemers de eerste stek. Vele sporters van
heinde en verre, zelfs van boven de rivieren en het buitenland kunnen
deelnemen aan een schitterende tocht die alle mooie paadjes van de
bossen laat berijden. Veel enthousiaste leden staan als medewerkers
paraat om anderen hier op een veilige manier van te laten genieten.
Enkele belangrijke gegevens:
* Datum: zondag 2 november 2003.
* Lengte:± 25 en ± 40 km.
* Parcours: Teteringse bossen/Vrachelseheide/Boswachterij Dorst
* Start: "Stalhouderij Zeggezicht", Munnikenhof 1, Terheijden.
* Inschrijving: van 08.30 tot 10.00 uur.
* Inschrijfgeld: € 2,50 (leden gratis).
Graag tot ziens op onze veldtoertocht.
Voor verdere informatie 076-5933311 (Gied van Dorst).

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

Rockx

Assurantiën)
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Traai-out ! ! ! !
Vele bereidwillige, enthousiaste leden zorgen er op de 1e zondag van
november voor dat onze veldtoertocht als heel goed staat
aangeschreven bij vele sportliefhebbers in binnen- en buitenland.
Deze personen komen op de bewuste dag slechts toe aan passieve
sportbeleving omdat ze zich inzetten voor anderen.
Voor al deze vrijwilligers alsmede alle andere leden van onze
vereniging wordt op zondag 26 oktober 2003 een Traai-out
gehouden van deze tocht.
Onder het genot van een bakje koffie/thee wordt iedereen verwacht bij
"Stalhouderij Zeggezicht" van onze Henk Lievens tussen 08.45 en
09.00 uur. Vandaar vertrekken we in gesloten peloton over het
schitterende parcours.
Het is de organisatie van deze tocht er alles aan gelegen om het tempo
aan te passen aan diegene die een mindere dag heeft of nog niet zoveel
kilometers in de benen heeft getrapt Genieten en meemaken is het
hoofddoel. Na geneutraliseerd een aantal kilometers te hebben gereden
kunnen diegene die de eerste spieren op voelen komen onder
begeleiding een deel van de route inkorten. Alles in onderling overleg.
Anderen die het hemd graag nat over de schouders willen hebben
kunnen dan eveneens onder begeleiding elkaar het snot uit de neus
voor de ogen rijden.
Hopende hiermede iedereen die voldoening te geven die ze zoeken
komen we allemaal na afloop weer terug bij onze Henk. Om de
verloren gegane calorieën weer aan te zuiveren staat de koffie/thee met
gebak te wachten.
Het is moeilijk uit te leggen hoe laagdrempelig deze tocht moet zijn
maar het meedoen en het samen bezig zijn is het hoofddoel.
Twijfel je of je eigen conditie toereikend is voor dit evenement neem
dan contact op met 076-5933311 (Gied van Dorst). Bij voldoende
belangstelling kan er een "gezinstochtparcours" worden ingelast.
Graag tot 26 oktober 2003.
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A-categorie
1
2
3
4
5

Ronnie van Tetering
Cees Klerk
Geert van Tetering
Huub Roeven
Marino vd Berg

tijd
17.55.31
18.31.65
19.11.20
19.38.38
20.24.76

B-categorie
1
2
3
4
5

Bob den Ridder
John de Ridder
Peter Diepstraten
Henk Lievens
Ger de Peijper

BOOMKWEKERS
HOUDEN

VBZ
Kwekerij

„DE W I E L "

TERHEIJDEN
TEL. 076 - 5931648

.TUINAANLEG
.TUINVERZORGING
ALLES VOOR UW TUIN
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tijd
19.09.68
19.43.35
20.06.74
20.45.32
lek

Fout
Ook wel eens op het net? Nou ik wel. Een keer per week ben ik on-line
met mijn bank en soms kun je zo uitslagen terug vinden. Maar er is
meer
Lees en lach mee.
Zo kwam ik laatst een pagina
tegen met allemaal uitdrukkingen.
Vroeger in de schaftkeet hadden
we ook van die vaste gezegdes;
Wie laat begint mag weer vroeg
naar huis. Over een foutje werd al
gauw gezegd dat er geen hond
naar kraaide. De vissers onder ons
gaven hun portie liever aan
Flipper en met zware dingen
gingen we er met verkrachte
eenden tegenaan, immers daar
kreeg je stierballen van!! De
opzichter kwam ook regelmatig polsstokhoogte nemen, behalve toen
bij zijn arm in een nutella had. Ladder op met een hand te gevaarlijk
hè. Trouwens hij was dood een goed mens. Die man had iets, waardoor
ik erg gevaccineerd was door hem. De rest van het volk mocht hem
niet zo maar dat introduceerde mij niks. Uiteraard werd ik wel met
scheve schaatsen aangekeken. Maar ja het is niet alles koek en ei wat er
blinkt en er moet toch kaas op de plank komen.
Later is die man op een stilstaande wagen gebotst die uit de andere
richting kwam en hij was opslag halfdood. Later ging ons bedrijf
fusieren. Ik zie die nieuwe directeur nog staan roepen;" Jongens, het is
een goed jaar voor de tijd van het weer en dus zullen we nu de koe bij
de uiers vatten. Qua geld kost dat financieel niet duur. Vanavond
kunnen we de bloempotjes nog even buiten zetten en voor de verdere
rest met de stok op de kippen. Nou wij wisten wel beter. Het was
gewoon zuipen of verpompen. De meesten van ons wilden dan ook
eerst de kat uit de boom zeiken en wilde weten hoe de vork in de keel
stak.

Ook op vakantie geweest? Ik kwam terecht in een hotel met een
prachtige prijslijst; Bruidsuite, 1 persoon € 225,-; 2 persoons € 275,-. Ik
heb daar wel een paar franse woorden geleerd: Du pain, du vin, du rex.
Verdomd nu gaat er een lampje rinkelen! Sta ik effe mooi voor Jan met
de korte lul! Laten we even met een schone luier beginnen, immers de
aandeelhouder wint. Die vakantie was prachtig. Maar ja de prijs ook.
Ach, al mee al het kostte het een placenta maar dan heb je ook iets.
Nou ik ga er een end aan breien want ik ben vanmorgen met het goede
been uit het verkeerde bed gestapt. Nog eentje dan: Vrouwen maken
meer kapot dan drank goed kan maken. Houdoe, ik word een beetje
disney.
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