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Clubkampioenschap op 10 juli

Armoei troef.
Bij deze moet ik jullie dringend meedelen dat de klepper ter ziele gaat
(zal gaan!!). Er komen geen nieuwe gegadigde, er zijn nog weinig
vertellers en verhalen in de wandelgangen daar hebben wij niets aan.
Kopij is slechts onder het mom van wil je eens een stukje schrijven te
verkrijgen en dan nog met de grootst mogelijke voorzichtigheid.
En
wordt ie dan nog wel gelezen?
is het wel nuttig te
prolongeren elke keer?
Voor jullie misschien geen vraag, voor mij in elk geval wel en
uiteindelijk met als resultaat dat dit voor mij de laatste klepper zal zijn.
Dit betekend voor de overgebleven redactie, niet veel meer dan het
verzoek om tenminste 3 nieuwe leden op te snorren, en als dat niet lukt,
ja
helaas dan is het gebeurd met ons clubblad.
Ik heb het in elk geval met veel plezier gedaan en ga jullie verlaten.
Ik zal niet zo makkelijk uit het gezichtsveld verdwijnen want tegen
komen zullen jullie me toch wel, wat minder op de fiets maar zoals een
ieder weet, wel met m'n loopschoenen aan.
Soms zijn nieuwe dingen weer een uitdaging en moet je je ouwe
(schoenen) wegdoen, ook al is dat soms heel erg moeilijk.
Ik bewaar ze meestal ook al blijven ze jaren op dezelfde plek staan, elk
paar heeft zijn eigen herinnering.
Zo zal ik mijn fiets ook in de hoek laten staan en op een dag zal hij
misschien naar me lonken om nog eens een keer op stap te gaan!
Alle gekheid op een stokje ik zie jullie nog wel en dan drinken we er
gewoon eentje op het goeie leven.
Tot ziens op een andere plek dan de klepper.
Gegroet,
uw (ex)redactielid, Leny Rockx

Van Tetering
Tegelwerken
Geert van Tetering
Bolderik 5
4844 RL Terheijden
Tel. (076) 593 19 27

Is het jullie ook opgevallen? Onze clubkampioenen van vorig jaar
beginnen te verslijten!
Hoog tijd dus om voor verse te zorgen.
Op zaterdag 10 juli valt om half zeven
(18.30 uur) het startschot. Plaats van
handeling: het SNS-parcours in Breda.
We hebben inmiddels al enkele malen
hier gereden en weten dat de bezwaren
(te gevaarlijk, te moeilijk) niet terecht
zijn. De bochten vallen reuze mee "in
het echt".
Nu is er op de leden vergadering besloten dat we dit jaar in een
categorie zullen starten.
Toen dacht men nog dat er wellicht niet al te veel deelnemers
zouden komen.
Aan hen die blij zijn met dit besluit: laat zien die blijdschap en
doe mee.
Aan hen die minder gelukkig zijn met het vervallen van de Acategorie: Bewijs het tegendeel en zorg er voor dat er weer volop
renners aan het vertrek staan!
Het is en blijft tenslotte een CLUB-kampioenschap dus zou het
fijn zijn als de meeste leden mee doen. Al is het maar om de
toekomstige kampioen het idee te geven dat hij inderdaad een hele
grote coureur is.
Piet van Oosterhout heeft al aangegeven dat hij niet mee doet mar
insiders weten dat hij dan het meest te vrezen is. (competitierit in
2003)
Henk Hamers is uit vorm (zegt hij) en zou dus wel eens een
grotebedreiging kunnen worden. Koning Rein klaagt wat over te
weinig respect voor de koninklijke familie en wil dit in deze
wedstrijd (opnieuw) afdwingen. Wally de Ridder is sinds zijn
Traaie-Triatlon niet meer te houden behalve misschien door

"zullie-je Teun". De andere Ridders, Rasenbergen, v.Tetering en
v.Zunderts vechten gewoon weer hun familie-vetes uit.
Corne Sprangers zal waarschijnlijk net iets tekort komen tegen
Roel Eland en Portugal wordt Europees kampioen, maar dit
terzijde.
Zaterdag, 10 juli, half zeven, SNS-parcours Clubkampioenschap!

Uitslag 300meter sprint, 24 april 2004
1. Geert van Tetering
2. Gerrit de Jong
3. Leon van Tetering
4. Bram Martens
5. Ronnie van Tetering
6. Piet van Zundert
7. Marino v/d Berg
8. Hans Rasenberg
9. Bob den Ridder
10. John Gommeren
11. Ger de Peijper
12. Jack van Dongen
13. Ad Havermans
14. Henk Hamers
15. John de Ridder
16. Nico de Laat
17. Peter Diepstraten

26.35
26.52
26.85
27.27
27.71
27.77
27.80
27.88
28.10
28.20
28.23
28.34
29.36
29.88
30.01
32.08
34.05
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T U I N L I E F H E B B E R S -

Beklimmen van Alpe d'Huez
Op maandag 19 juli 2004, twee dagen voorafgaand aan de individuele
klimtijdrit tijdens de Tour de France van Bourg-d'Oisans naar Alpe
d'Huez, zal ik samen met de Rabobank Wielerploeg en relaties van de
bank o.l.v. Hennie Kuiper de 1.780 meter hoge berg gaan bedwingen.
De andere dagen beklimmen we andere toppen en op woensdag
genieten we van de tijdrit. De beroemde Nederlandse berg kent 21
genummerde bochten (Van hoog naar laag)
De klim begint op 730 meter met een hoogste stijgingpercentage van
11% en heeft een lengte van 13,2 km. De snelste beklimming vond
plaats door Marco Pantani in 1997 in 37,35. Alle 21 haarspelbochten
zijn in omgekeerde volgorde genummerd dus. Fausto Coppi, mijn
favoriete renner en Lance Amstrong zijn de enige twee coureurs in de
geschiedenis die de tour wonnen na als eerste op DE berg te zijn
geëindigd. Als eerbetoon aan Coppi laat ik mijn blauwe Gios daarom
maar in het geel overspuiten! Voor mijn week in de Alpen ben ik van
plan om "voor" het FSA compact crankstel 34/50 en "achter" een pion
13/27 te monteren. Moet toch lukken dan.
Dim Jansen

Te Koop
Wegens overcompleet fraaie KOGA MIYATA racer, framemaat 59
cm, carbon frame en vork, geheel afgemonteerd met Shimano's 105
groep met commandeurs, prijs Euro 175,-.
Dim Jansen, 076/593.41.62.
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Rit in lijn 15-5-2004
Alweer de derde confrontatie van de competitie. De opkomst was zoals
te verwachten minimaal. Enkele renners hadden hun kruit deze dag
reeds verschoten door aan een halve triatlon deel te nemen. Ach een
extra puntje op het end van de rit is ook niet slecht zullen we maar
denken.
Echter, ik blijf het jammer vinden dat er niet meer deelnemers op
komen dagen. Voor al diegene die er nog niet bij waren, doe volgende
keer mee, of kom eens kijken(word je ook niet moe van!).
De race. Zoals reeds gezegd was de opkomst mager. Met 15 renners
gingen we op pad om na welgeteld 27 rondes te kijken wie er vandaag
de sterkste zou zijn. Dit zeg ik helemaal verkeerd. Het moet zijn: wie er
vandaag de "slimste" was. De sterkste in mijn ogen was Corne
Sprangers. Ik heb echt met zijn fiets te doen. Wat een brute kracht
komen er op die pedalen terecht!!! Een gaatje dichtrijden? No
problemo...en wij maar afzien. Gelukkig is zijn rug vele malen breder
dan zijn kuiten. Zo dat moest ik ook effe kwijt.
Na enkele, in mijn ogen, rustige ronden was het peloton al behoorlijk
in mootjes gereden en reed er een kopgroep van 8 renners voor de rest
uit. Zoals gezegd reed Corne vrij veel vooraan en kon er niemand echt
wegrijden. Ronnie heeft het een aantal malen geprobeerd, maar als de
groep het welletjes vond was het gat binnen een ronde dicht gereden.
Eenmaal was het hem al aardig gelukt een serieus gat te slaan maar dit
werd door John Gommeren tenietgedaan door ook op jacht te gaan
waarbij de rest hem als makke schaapjes volgde en wij ons dus konden
opmaken voor een massa sprint. Bij de laatste ultieme poging van
Corne om voor de rest uit te rijden ging hij zo hard de bocht voor de
coll in dat hij in het gras belandde. Gelukkig bleef alles overeind en
werd het tempo behoorlijk hoog gehouden. Voor mij is het maar
proberen bij te houden en alles eruit te persen. Dat dit hallucinaties
opwekt wist ik nog niet. Na twee maal de verkeerde gefeliciteerd te
hebben met zijn "overwinning" bleek uiteindelijk met minimaal
verschil Leon van Tetering de winnaar te zijn. Nogmaals Proficiat!! Ik
krijg zin in een tijdrit
Ger de Peijper
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Uitslag rit in lijn, 15 mei 2004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Leon van Tetering
Hans Rasenberg
Corne Sprangers
Piet van Zundert
Ger de Peijper
Geert van Tetering
John Gommeren
Ronnie van Tetering
Emile Rasenberg
Jack van Dongen
Ad Blom
Ad Havermans
Gerrit de Jong
Nico de Laat
Bob de Ridder

IN VERBAND MET DE LATE
ZOMERVAKANTIE VERSCHIJNT DE
VOLGENDE KLEPPER IN SEPTEMBER
KOPIJ INLEVEREN

VÓÓR 28 AUGUSTUS!!!!

LAGEWEG 23
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