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RIEJU
Start the rocket.
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Het seizoen is nu echt begonnen.

Ledenmutaties

De eerste koersen zijn al verreden en in de uitslagen kom ik regelmatig
leden van de WV Terheijden tegen. Als een van de allereerste, bij een
goed bezette trainingswedstrijd: onze koning Rein! Theo van Mook
heeft zelfs al bovenop het podium gestaan! In de eerste rit van de
trimmers competitie was Corne Sprangers de sterkste.
Ook de wat mindere goden, de prullers, de stoempers merken al dat het
trainen zijn vruchten afwerpt maar het grote oogsten moet nog
komen....Op het moment dat dit stukje geschreven wordt rijden een
aantal mede-leden op de wielerbaan o.l.v. Steven Rooks.
De trainingsavonden op woensdag en zaterdag zijn begonnen en op
dinsdag wordt er door de Slingerdreef gevlogen. Ook gaan er weer een
aantal liefhebbers op maandagavond naar "De Mol" in Dordrecht.
Op organisatorisch gebied is er ook weer volop activiteit; De BWF
ronde staat voor de deur en even later is het al weer tijd voor de
triatlon. Vele vrijwilligers gaan momenteel "schooiend" door
Terheijden en omgeving om de benodigde euro´s hiervoor bij elkaar te
krijgen. Anderen (en vaak ook dezelfden) zijn in de slag met
vergunningverstrekkers, verzekeraars en andere regelneven.
De tijd van "een wedstrijdje opzetten" is ver achter ons; de wetgeving
wordt met het jaar strenger en onoverzichtelijker. Vooral ook de
plaatselijke overheden zijn volledig de weg kwijt. (Wat in Drimmelen
verboden is, wordt verplicht gesteld in Oosterhout; twee gemeenten
waar de commissie triatlon mee te maken heeft, naast Breda en "de
provincie") Maar alles komt tijdig in orde. Het woord is nu aan de
deelnemers (vooral ook van onze club).

Opzeggingen:
Tonny Roovers, Breda
Pieter-Jan Luttikhuis, Oosterhout
Rinus Ooninckx,. Terheijden

Een goede prestatie verdient
een bloemetje, nietwaar ?
-Verse snijbloemen
-Bloemstukjes
-Plantenbakjes
Bloemenboetiek -Kamerplanten
-Rouw- en Bruidswerk
-Kunstbloemen en- planten
-GRATIS Ringzegels
-Ook iedere diensdag op de Markt

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

Ronnie van Tetering

KOPIJ INLEVEREN
V O O R 1 JUNI!!!!

Het trainingsweekend, Limburg, 13-14 maart

Luik - Bastenaken - Luik?

viel dit jaar al vroeg in het seizoen. Op zich wel lekker, daarom heet
het ook Trainingsweekend. Het weer was goed, het was tenminste
droog. Dat was al een stuk beter dan de week ervoor, toen het nog
volop sneeuwde in Limburg. Ook onze gastheer Pierre viel het alles
mee dat we toch nog kwamen opdagen. Die had al verwacht dat we
zouden afbellen vanwege het slechte weer in de week ervoor.
Op zaterdag kwamen we keurig op tijd aan voor de koffie en de vlaai.
Daarna omkleden, handschoenen en overschoenen niet vergeten, en
vlug op pad. Natuurlijk moppert Henk Hamers dat we veel te laat
vertrekken en dat we zo nooit aan de kilometers komen maar daar moet
je maar niet op letten, dat hoort erbij.
Gastrenner Ton van Gerven haakt al snel af, voor hem ligt het tempo
iets te hoog. Geen nood, in goed overleg besluit hij om verder in zijn
eentje te rijden. We spreken natuurlijk wel af dat we elkaar bij het eten
weer zien en zo heeft Ton het ook goed naar zijn zin.
Met 8 man rijden we door en blijven we verder bij elkaar. Moet ook
wel, het is niet allen fris maar er staat ook op beide dagen een harde
wind. Dan ben je al gauw blij dat je met een groepje bent.
We doen ons best om een leuke route te vinden die ons langs zo veel
mogelijk bekende bulten voert. Dat lukt vrij aardig maar we missen
onze vaste gids Rob Mol. Hij moest dit jaar vanwege een vervelende
val helaas overslaan.
Ondanks de vroege datum trappen we toch 200 km bij elkaar in twee
dagen tijd. Op een paar lekke banden na, verloopt alles vlekkeloos. Het
eten in ons pensioen is net als alle jaren weer prima en het pilske na
afloop van de rit smaakt zonodig nog beter.
Bob den Ridder blijkt het uitstekend te doen als organisator. Ik hoop
alleen dat Bob het volgend jaar een stuk drukker gaat krijgen omdat er
dan minstens twee keer zo veel leden meegaan. Negen man is eigenlijk
een beetje weinig voor zo'n grote vereniging. De thuisblijvers hadden
in dit geval geen gelijk, het was een prima weekend!

Hé, zal menigeen nu denken. En dat is de bedoeling. Vorig jaar reden
we met wel een hele grote afvaardiging richting Belgische Ardennen.
Dus daarom nu maar eens even polsen, wie er wederom zin in heeft.
Voor zo ver als ik het weet wordt deze klassieker verreden op 30 mei.
Heb je toevallig belangstelling laat het me dan even weten om een en
ander te coördineren.
Misschien heb je wel zin om eens een andere klassieker te rijden? Ook
dat kan natuurlijk. De Omloop van het volk wordt op 24 april gereden
(210 km), en de ronde van Vlaanderen staat gepland op 15 mei. Ik zou
zeggen dames(?) en heren, gooi de beuk er maar eens in, trek de stoute
(race)schoenen aan en zie eens een dag heerlijk af. Zeer waarschijnlijk
ben je niet de eenzame fietser
Met vriendelijke fïetstourgroeten, Ger de Peijper

Tot volgend jaar,
Gert-Jan Verduijn
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Midzomeromnium

Verslag rit in lijn d.d. 03-04-04

De dat voor het Midzomeromnium zijn inmiddels bekend.

Na een jaar van afwezigheid in de competitie vanwege andere
sportieve bezigheden was ik erg ingenomen met de beslissing om de
competitie op zaterdag avond te organiseren. De plaats, het SNS
parcours leek mij wel en mooie uitdaging.
Ik had vrijdag thuis enthousiast tegen zoonlief verteld dat ik mee ging
doen aan de wedstrijd. Zoonlief Bram (die zelf ook aan wielrennen
doet) zou mij die avond wel even coachen. Hij vond dat ik de wedstrijd
direct hard moest maken door direct hard te gaan rijden. Vervolgens
moest ik proberen met een klein groepje weg te rijden en vervolgens
uit dat groepje demarreren om de winst op te strijken. Bovendien moest
ik stil op mijn fiets blijven zitten en niet met een melkbus tussen mijn
benen rijden.
Tot overmaat van ramp had hij de videocamera meegenomen om alles
op te nemen om thuis af te kunnen draaien en mijn race te bespreken.
Al met al had hij mij een hoge druk opgelegd. Want als papa het niet
kan, waarom moet hij het dan wel kunnen !!!!!

De wedstrijden worden verreden op de donderdagen: 10,17 en 24 juni.
De start is steeds om 19.00 uur op het SNS parcours.

Voor een compleet advies

Van Tetering
Tegelwerken
Geert van Tetering
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