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Na de ALV

Wat moet nog gepland worden? Familietriatlon, Alle toertochten
TTT: (13 juni 2004), Veldtoertocht Bingo ALV trainingsritten

1) Er is contact geweest met de beheerder van het SNS - parcours. We
kunnen daar in principe op zaterdag fietsen. De definitieve
toewijzingsvergadering is echter pas in het voorjaar. Eerder weten we
niets definitiefs.

5) De huidige plannen betekenen, dat we minder vaak, maar toch wel
een aantal keren verkeersregelaars nodig hebben. De gemeente
organiseert volgend jaar weer een aantal cursussen. Wij weten, dat
sommigen het onnodig vinden, maar wij roepen toch alle leden op even
die cursus bij te wonen, zodat de organiserende commissies een beroep
op jullie kunnen doen. Jouw bijgedragen steen(tje).

2) Jan van Tetering heeft
trimmerscompetitie opgesteld:
3 april
24 april
15 mei
5 juni
26 juni
21 aug
4 sept
25 sept

een

voorlopig

Rit in lijn
sprint
Rit in lijn
Tijdrit 18.5 km
Rit in lijn
afvalkoers
Rit in lijn
Tijdrit 12.5 km

plan

voor

de

SNS
Tunneltje
SNS
Pannekoeckershuys
SNS
SNS
SNS
Joop van Kempen

3) Verdere plannen:
10 juli

Clubkampioenschappen
met activiteit in kantine
11 sept
Kermiskoers
met
prijsuitreiking in kantine
3 x rond 21 SNS omnium 3 x op dagen
juni
door de week
Open
Terheijdens
??
kampioenschap

6) Voor een gemakkelijke communicatie :
Het e-mail-adres van Ronnie van Tetering (stageloper):
rvtetering@wanadoo.nl
Ronnie gaat de ledenadministratie verzorgen. Hij is vooral sterk in het
inschrijven van nieuwe leden. Laat hem eens zweten.
7) Opzeggingen:
Joost Raeijmaekers
Ruud Deckers
Miriam van Helmond
Frans Damen

SNS

Nieuw lid: Peter van Zantvoort uit Breda (076-5424946)

SNS

FR (onder het motto: langzaam afbouwen)

SNS
Een van de ritten van
de TC?

4) Commissies en leden die iets organiseren, dat op de kalender
vermeld moet worden , wordt gevraagd hun datums zo snel mogelijk
door te geven aan het bestuur. Het gemakkelijkst is dit voorlopig bij
mij (frompa@wanadoo.nl)
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Veldtoertocht 2 november 2003
Met 39 enthousiaste vrijwilligers, in de leeftijd van 11,13 tot en met 65
jaar. Met soms hele gezinnen.
Met 70 liter soep.
Met perfecte weersomstandigheden en
Met een goede organisatie, is onlangs de veldtoertocht van onze
vereniging weer verreden.
De zeer positieve geluiden van vrijwel alle deelnemers, over de
uitgezette route, begeleiding, en andere randvoorwaarden gaven enorm
veel voldoening.
Door de hierbij gebruikelijke veren die in een zeker lichaamsdeel
geplaatst kunnen worden heeft de evaluatie -vanwege zitproblemenpas enkele weken later plaats kunnen vinden.

KOPIJ INLEVEREN

VOOR 1 FEBRUARI!!!!

Uiteraard is bij de evaluatie gesproken over het succes van dit
evenement. De vele voorwerkzaamheden. De vele uren die zijn
gestoken in het uitpijlen. Het geluk dat niemand van de andere
bosgebruikers ons een stok in de wielen heeft gestoken door de pijlen
een andere draai te geven.
Maar de voornaamste aandacht, en terecht, gaat uit naar die
bereidwillige vrijwilligers, die hun fiets even aan de kant zetten om ten
behoeve van anderen zich een helpende rol aan te meten. Gezien de
spontane aanmeldingen van personen hadden we, als organisatie, nu
een luxe probleem dat vaste waarden die verhinderd waren, moeiteloos
opgevuld konden worden.
Door dit alles zal zondag, 2 november 2003, ingaan als de
legendarische, en de komende jaren niet te evenaren, eerste zondag van
november.
Nogmaals namens de commissie een ieder hartelijk dank voor de
samenwerking, deelname alsmede het een warm hart toedragen aan dit
verenigingsgebeuren.
Gied van Dorst.
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Kermiskoers 2003, door Ronnie van Tetering.

Jarenlang zou het Reintje nog het publiek vertederen door bij het
inrijden voor een wedstrijd het wiel te kiezen van een van Tetering

In de vorige klepper stond een verzameling woorden die geschreven
waren door degene die bij de vorige kermiskoers als eerste de finishlijn
over reed. Ten eerste weiger ik die persoon "Koning" te noemen want
in dit geval is dat zwaar overtiteld. Ten tweede zouden die woorden
een verslag zijn van de wedstrijd. Hij eindigt die woordenbrij met de
(on-)zin: "Dit was mijn kant van het verhaal". Hoog tijd dus om weer
te geven wat er wel gebeurd is. Voor een goed begrip is het echter
noodzakelijk dat de lezer wat meer historische feiten kent:

Inmiddels was de kermiskoers een mega-evenement geworden. In de
dagen die er aan vooraf gingen werden door veel (supporters van)
renners bij moeder van Tetering allerlei cadeau's afgegeven om de
familie mild te stemmen, hopende zo in aanmerking te komen voor een
ereplaatsje. (Lees voor de grootste slijmballen de erelijst er maar op na)

In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw was de wielersport
nog eenvoudig: Een groep mensen fietste om het hardst en aan het
einde was een van Tetering de winnaar. Zege na zege, overwinning na
overwinning, titel na titel ging naar het briesende broederschap onder
leiding van Jan-zonder-Vrees. Met zijn vooruitziende visie besefte hij
echter dat ook deze heerschappij niet eeuwig zou te zijn. Wel was hij,
zoals vele groten voor hem, vastbesloten iets na te laten voor de
eeuwigheid. Dat monument kreeg de naam "KERMISKOERS".
Tevens werd er een zogenaamde "sateliet familie"gezocht.
(Later zouden wielerploegen volgen door ook opleidingsteams te
formeren. Voetbalclubs zoeken in ontwikkelingslanden naar dergelijke
mogelijkheden). Om redenen die er nu niet toe doen werd gekozen
voor het gezin van Zundert uit Teteringen. Hier waren: een Pietje, een
Stefje en een Rockje die ook aan wielrennen deden. Niet best, maar dat
was juist een mooie uitdaging om er toch nog iets van te maken. Aan
andere broertjes (Toontje, Reintje) werd uitgelegd dat ze wegens grote
tekortkomingen op fietsgebied niet in aanmerking kwamen.
Toontje begreep dit na korte tijd maar het dreinende Reintje bleef
hinderlijk aandringen.
Weer werd er een sympathieke oplossing gevonden die later navolging
zou vinden in de voetballerij: Tegenwoordig komen professionele
voetballers het veld op met een klein "efje" aan de hand. Die pupillen
voelen zich daarbij zeer vereerd en vertellen jaren later nog apetrots
dat "ze nog met Kluivert op het veld hebben gestaan".
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Zomer 2003
Weer heeft moeder van Zundert een
zelfgebakken appelcake afgegeven in
Terheijden en opnieuw heeft ze het
geruststellende bericht gekregen dat
we een van Zundert mee zullen nemen
in de kopgroep. Omdat moeders nu
eenmaal een speciale voorliefde
hebben voor hun zwakste en lelijkste
jong werd ook nu weer gevraagd naar
een mogelijke rol vaar haar Reintje.
Ook nu werd er weer onverbiddelijk gelachen
Een tweede appelcake kwam tevoorschijn uit de fietstas....
Kermiskoers 2003, finale.
De kopgroep van vier is uiteengevallen; Geert van Tetering begeleidt
Rockje van Zundert verder door de polder alwaar ze derde en vierde
zullen worden. Voor hun rijdt het Reintje in het wiel bij
ondergetekende. Zelf houd ik angstvallig zijn schaduw in de gaten en
telkens als ik zie dat er weer een gaatje tussen ons ontstaat laat ik de
snelheid nog wat verder terug zakken
De laatste 100 meter (we rijden nu nog ±17 km. per uur) gaan in. Voor
de zekerheid schakel ik naar het binnenblad en neem nu beide
remgrepen stevig vast. De sprint kan beginnen.
Nadat ik dit tweemaal ook tegen het Reintje heb geroepen is hem
meteen duidelijk wat er van hem wordt verwacht: hij zet aan! Op het
moment dat zijn voorwiel langszij komt gehobbeld begint er wat
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schuldgevoel aan me te knagen. Ik zie dat er kijkers staan aan de
eindstreep. Ook jury-mensen en de alvast doorgereden voorrij-wagen
chauffeur. Kan ik dit wel maken tegenover hen? Is dit geen
volksverlakkerij? Ben ik hier niet te veel sportman voor?
Het Reintje komt inmiddels, met grote moeite, schuin voor me te
rijden. Zal ik toch nog maar even met "een lende-ruk" mijn zege
opeisen?
Plotseling wijkt het vermoeide Reintje sterk van zijn lijn af. Met een
stuurreflex voorkom ik een valpartij. Van schrik "snelt" Reinje naar de
kalklijn....
Mij rest een welgemeende verontschuldiging aan alle oud-koningen dat
ik zo hun titel achteraf heb laten devalueren.
Ronnie van Tetering

BINGO!!
De bingo van 22 november 2003 zit er ook weer op. Er waren mooie
prijzen en het geheel werd aan elkaar gesproken door ons aller Fer
Rompa.
Zijn lieftallige assistente Ingrid was er ook en andere medeverkopers
van de wielervereniging verkochten weer heel wat gelukskaarten.
De valse bingo's waren er ook, dus weer wat extra euro's in de
clubkast. Eentje bakte het wel erg bruin, valse bingo geen bier-pakket
even later alsnog bingo voor meneer bierpakket gesloten!
Het was weer een spannende avond en toch misschien weer
levensvatbaar voor het volgende jaar?
Als je niet kunt fietsen dan in elk geval bingo spelen!
Dus waag volgend jaar ook eens een gokje.
Tot dan dan maar!
De redactie

Uw adres voor bruiloften en partijen
Diverse salades, koude
en warme buffetten
Diverse hapjes en drankjes
Vergaderruimte aanwezig
Brasserie Cafetaria 't Markkantje
Markstraat 16, Terheijden
Voor- reservering: (076) - 5931390

Brasserie à la carte,
met diverse specialiteiten

BOOMKWEKERS
HOUDEN
HET GROEN

VBZ
Kwekerij „DE WIEL"
TERHEIJDEN
TEL. 076 - 5931648

.TUINAANLEG
.TUINVERZORGING

s

ALLES VOOR UW TUIN

ATB Toertochten

Run - Bike - Run

December
Zon 14
Baarle-Nassau, Steppe
Zon 21
Zundert, Cafe Stuivenzand
Zon 21
Oosterhout, Clubhuis de
Jonge Renner
Vrij 26
Poederlee, Kantine VK
Heggelaan
Zon 28
Westmalle
Zon 28
Beerse, KFC Lentezon
Stationlaan
Zon 28
Hoogerheide, Zwembad de
Plantage

Zo aan het einde van het jaar organiseert de wielervereniging voor haar
leden de overbekende RUN - BIKE - RUN wedstrijd. Zoals
gebruikelijk vindt dit evenement plaats op tweede kerstdag. De
aanvangstijd staat gepland rond de klok van 10.00 uur in de vroege
morgen.
Inschrijven kan vanaf ongeveer 9.45 uur ten huize van Jan van
Tetering, Molenstraat 46A in Terheijden.
Nadat hierna de startvolgorde is vastgesteld gaan we richting De
Schans, waar we ter hoogte van de molen gaan beginnen met een
rondje lopen rond de gracht. Hierna gaan we de polder in om ongeveer
30 kilometer te fietsen. Nu de deelnemers zijn lekker opgewarmd
(sommigen misschien al oververhit) mag men al afsluitend onderdeel
nog eens rond De Schans gaan lopen, maar ditmaal enkele rondes
meer.
Nadat men hiermee heeft afgerekend zoeken we lekker de warmte op
om de uitslag bekend te maken.
Nadere bijzonderheden zullen ter plaatse worden bekend gemaakt.
Hopend op goed weer en graag tot 26 december

25/45
25/40
25/40

0161-411823

25/40

003214614623

25/40
25/40

003214613653

25/40

0164-603986

013-5078148

Industriële
verlichtingsarmaturen
o.a.

Jan Stroop

Halogeenarmaturen 300-1500 Watt
Schijnwerpers voor floodlighting, sportvelden terreinverlichting t/m 1000 Watt
Reflectorarmaturen voor industrie
Openbare verlichtingsarmaturen

•
•

Uitstekende kwaliteit
Concurrerende prijzen
• Perfekte service

Loodgietersbedrijf
Raadhuisstraat 40,

exklusief voor Nederland:
Handelsonderneming

4844 AE Terheijden

IMCECO

fax 076 - 593 41 89

TeL 076 - 593 12 55

Postbus 66
4844 ZH Terheijden, TeL: 076-5933152
Telefax 076-5933855
WWW. lmceco.NL
E-mail info @ lmceco.NL.
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In de wind
Mijn naam is Cor v.d. Laak en wel hierom, dat gedane zaken zich niet
zonder slag of stoot laten keernemen, maar als dat wel zo zou zijn
hierover het laatste woord nog niet gezegd zou zijn geweest. Met dien
verstande dat een goed verstaander nog niet aan een woord genoeg
heeft denk ik dat iedereen nu zo ongeveer wel weet waar ik het over
heb. En dan de manier waarop men u ons oud en jong krentenbrood. Of
nog erger. Onschuld vermoord natuurlijk niet alleen de toevallige
passant maar ook "den aandachtigen toeschouwer".
Die zo snel als ik niet weet dan naar huis gaat om het te vertellen. Wat
hij dus dan misschien beter niet kan doen, want voor je het weet ben je
erbij. En dan zeker in deze tijd waarin de leugen letterlijk regeert
kunnen we ons afvragen hoe het allemaal zover is gelopen. Waar
hebben wij de fout menselijk gemaakt en waar heeft het ons gebracht?
Nachten heb ik er van wakker gelegen en zelfs niet geslapen, maar
angst is geen goede raad en duur. Het lijkt mij het beste om te maken
dit jaar met de wetenschap in mijn opgeheven achterhoofd, zodat
niemand mij met de schouders in zijn of haar nek kan vermoeden. Eens
komt de grote afrekening en dan zul je moeten laten zien hoeveel je in
je portemonnee hebt. Van die dingen begrijpt u wel.
Tot zover mijn verslag van de kermiskoers. De volgende die in de
winter komt is mijn goede vriend de vieze man die het altijd met mij
eens is.

Hoogachtend,

Feestavond in de Bon-Bini-Bar
Het was weer een feestavond uit de oude doos.
De feestcommissie heeft dit jaar weer niets aan het toeval overgelaten
om ook deze feestavond te laten slagen.
Zo had de commissie zeer onverwachts een rollerwedstrijd op poten
gezet.
Om deze rollerwedstrijd extra elan te geven waren er twee gastrensters
uitgenodigd.
De ene kwam uit Ierland de andere van Down Under.
Dat deze meiden niet voor de poes waren, was al snel duidelijk. Menig
mannenhart ging harder kloppen of dit kwam door de rollerwedstrijd of
door hun diep gesneden decolleté weet ik niet. Maar de heren van
fatsoen hadden nu een extra motivatie om te presteren.. Deze twee girls
schakelden één voor één onze troeven uit. Op het juiste moment stapte
de vrouw van Gert-Jan Verduijn naar voren. Dat Gert-Jan zo'n klepper
in huis heeft, zal voor de meesten onder ons een verrassing zijn. Ik zal
deze klepper gemakshalve Leontien noemen. Onze Leontien heeft een
prachtige pedaalslag en een geweldig eindschot. Leontien heeft de eer
van onze vereniging hoog gehouden door deze dames terug te sturen
naar waar ze vandaan komen.
KLASSE LEONTIEN
TOT HOORS, UW KONING

C. v.d. Laak (A.V.R.O. lid)
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