CLUBBLAD VAN DE WIELERVERENING ,TERHEIJDEN'

GARAGEBEDRIJF
Hoofdstraat 72 - 4 8 4 4 CG Terheijden

Het adres voor onderhoud en reparatie van alle
merken personen-en Bedrijfswagens.

APK keuring.
Schade reparaties
Schade taxaties.
Ook kunt u bij ons
24 uur P/dag Tanken
met onze eigen
credit card,
travel card en
Multitank card.

"DE KLEPPER". Clubblad van Wielervereniging Terheijden.
2le jaargang no. 5

december 2004

Bestuur Wielervereniging:
Voorzitter:

J.Piederiet, tel. 06-11220278
Rode Vaart 29,4844 VN Terheijden

Secretaris:
Zeggelaan 1, 4844 SB Terheijden 076-5932349
www.bouwman-tweewielers.nl

Dealer van:
BE ONE BIKES

YAMAHA G a z e l l e
Dealer van:

Penningmeester:

K.Michielsen, tel. 076-5931722
Markkant 13,4844 BB Terheijden

Bestuursleden:

P. Kloosterman, tel. 076-5933404
Liedekerkestraat 10, 4844 ED Terheijden
R. van Tetering, tel. 076-5934068
Zwanenstrek 7, 4844 SW Terheijden

Bankrekeningnummer: 15.06.80.643
Internet: http://home.wanadoo.nl/vdkolk
Redactie Clubblad: e-mail: gert-jan.verduijn@hetnet.nl

RIEJU
S t a r t the rocket.

G. de Peijper, tel. 076-5932740
Norbartstraat 16, 4844 CS Terheijden
G.J.Verduijn, tel. 076-5934761
Zeggelaan 77, 4844 SC Terheijden
C.Sprangers, tel. 076-5934130
Buntlaar 23, 4844 TL Terheijden

Verkeersregelaars

OPROEP!

Van de gemeente hebben we bericht ontvangen wanneer de
instructieavonden zijn gepland.
De avonden beginnen steeds om 19.30 uur

Wie kan er meer als één kunstje en dan nog niet eens gelijktijdig?
Als je het zo om je heen hoort kunnen velen diverse kunstjes.
En in ieder geval: vrijwel iedereen kan lopen én fietsen.
En een beetje vent doet dit ook in onze Hollandse winters.

Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag

Drimmelen
Geertruidenberg
Geertruidenberg
Drimmelen
Geertruidenberg

13 januari 2005
18 januari 2005
8 maart 2005
12 mei 2005
25 oktober 2005

Zoals iedereen weet moet je jaarlijks deelnemen aan zo'n avond om
verkeersregelaar te mogen zijn.
Binnen onze vereniging is Ron van Tetering onze
superverkeersregelaarregelaar en daar moet je je opgeven als je erheen
wilt. De BWF-verkeersregelaars zullen een van de eerste 3 avonden
moeten gaan.
FR

Ik ga nog even terug naar het verleden.
Wie bedenkt zoiets 20 jaar geleden? Tweede Kerstdag om 10.00 uur
van start met 500 mtr. zwemmen (wel binnen!), daarna aanfietsen
vanuit Breda( Spetter, daarna Wisselslag) naar 3 rondjes bos en tot slot
nog lopen rondom omgeving kanaal/Bergenbrug.
Het sloeg in ieder geval wel aan. Leuke opkomsten, pittige strijd en
gelouterde winnaars. Dit alleen onder veilige winterse condities.
Nadat Henk R. geen zwembad meer kon regelen werd het een RBR
vanaf 't Kopske. Aanwezigheid van een café berust op louter toeval?
Door de komst van het pannenkoekenhuis mochten wij pannenkoeken
omzien naar een andere locatie. Weer bij toeval kwamen we uit op
Café de Plak, daarna 't Barreke en kregen we weer een geschikt
parcours rondom de Schans en Schuivenoordse en Moerdijkseweg.
De datum, tijdstip en dus winterperiode bleven wel hetzelfde.
Soms wel eens zeer aangename
omstandigheden; nog vaker nat, koud,
wind en dit ook wel eens in alle
mogelijke onmenselijke combinaties.
Enkele keren i.v.m. veiligheid vanwege
sneeuw of ijzel zelfs afgelast.
Zo blijf je wel enkele jaren achtereen het
winterkoninkje Peter KL!
Al een aantal jaren is huize Jan van T. het
inschrijfadres.
Parkeer- en inschrijfruimte is er meer als
voldoende.
Na een gestuurde maar eerlijke loting,
waar ikzelf en nog enkele andere zwakheden altijd als eerste mogen
starten kan de sportieve strijd beginnen. De diverse excuses zoals
teveel gegeten en gezopen zijn dan inmiddels al wel uitgewisseld.
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Een warming-up afstand van ca. 116 meter naar de start bij de molen is
voor de meeste deelnemers al voldoende.
Ondanks alle mindere gevoel, angst, kou etc. is Jan onverbiddelijk.
Vanaf 10.00 uur worden alle deelnemers met 1 min. tussenpauze
weggeklokt en veranderen onze liefhebbers in gretige onberekenbare
deelnemers die hun gestelde doelstellingen gaan najagen.
Dat kan variëren van het snelste 1e looponderdeel of de snelste fïetstijd
of bijv. 1,2,3 etc. man in willen halen met fietsen.
Of een afsluitende snelste 6 km lopen of ook belangrijk: persé den
dieje en/of die andere willen verslaan. Aan een eindoverwinning
durven en kunnen meestal maar enkelen te denken.
Kortom voor de meesten toch een redelijk drukke ochtend.
Als je dit kerstgebeuren nog nooit hebt mee mogen maken of alleen de
laatste jaren afwezig was : grijp deze kans om onder buitengewone
omstandigheden deze twee kunstjes even cool te komen vertonen.
Sporten mag best wel afzien zijn, de voldoening wordt des te groter
door je behaalde doelstellingen, (meedoen onder het motto :
"deelnemen is belangrijker d a n . . . i s uiteraard ook zeer welkom).
Nadat buiten alles is afgerond volgt zoals gebruikelijk nog de
spannende uitslag- en tijdvermelding en prijsuitreiking met bonnen in
de gezellige warme ambiance van Café de Zevende Hemel.
Hier heb je nog onbeperkt de tijd en mogelijkheid het afgelopen jaar
met elkaar te evalueren en de doelstellingen voor het nieuwe jaar naar
buiten te brengen. Andere gezellige praat wordt ook gewaardeerd.
Laten we dit jaar de beide Jannen veel jurywerk bezorgen en hen
proberen in de stress te laten schieten (zal dan wel vanwege de kou
moeten zijn?)

2e Kerstdag = Run-Bike-Run
Zoals ieder jaar is er op 2e Kerstdag weer de traditionele Run-BikeRun. Inschrijven kan vanaf half 10 bij Jan van Tetering, Molenstraat
46a.
Om 10 uur start de eerste deelnemer. We beginnen met 1 rondje lopen
op de Schans. Het fietsen gebeurt op hetzelfde klein rondje als vorig
jaar. Dus vanaf de molen linksaf Laakdijk, rechtsaf
Schuivenoordseweg en dan rechtsaf Moerdijkseweg en Molenstraat.
Dit rondje rijden we 8 keer (ongeveer 25 km). Hierna zetten we de fiets
weer bij de molen en lopen nog 6 rondjes op de Schans.
Na afloop wordt in de Zevende Hemel de uitslag bekend gemaakt.
Dus wie op 2e Kerstdag wat wil bewegen en wat extra calorieën kwijt
wil raken, neemt zijn fiets en loopschoenen en start in de Kerst RunBike-Run.
Tot 26 december.
Peter Kloosterman

Uw adres voor bruiloften en partijen
Diverse salades, koude
en warme buffetten

NdL.

Diverse hapjes en drankjes
Vergaderruimte aanwezig
Brasserie Cafetaria ´t Markkantje
Markstraat 16, Terheijden
Voor-reservering: (076) - 5931390

Brasserie à la carte,
met diverse specialiteiten
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Uitslag Tijdrit 25-09-04

Traai(e)out. Zondag 31-10-2004.
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Tijdens een eerdere rit had ik vernomen dat dit zou plaatsvinden en wel
voor de veldtourtocht van 7 november.
Om 08.45 uur was het verzamelen geblazen bij onze
meester,fietsvirtuoos,paardenkenner en goede gastheer. Maar zijn
vrouw stond ons op te wachten met een heerlijke bak met koffie, die ze
ook nog inschonk.
Het bleef organisatoren en vrijwilligers stromen (leek)wel 15 bij elkaar
en om 09.00 uur werd het vertreksein gegeven. Wie die 15 personen
waren weten ze zelf wel maar het zijn wel de bekenden.
Het moest een verkenningsrit worden om de knelpunten te
onderkennen, maar al snel liep de snelheid hoger op naar wel 24 km
per uur en zelfs hoger.
Gied nam direct de kop omdat hij het eerste deel had uitgezet. Het is
een compliment waard dat hij met zijn gewichtig lichaam die snelheid
en behendigheid kan ontplooien. Bij de "Bergenbrug" was al enig
voorwerk gedaan. De water voren (of zijn ze van crossmotoren????)
waren gedicht waardoor er te fietsen was.
Het werd in dit deel al een zeer bosrijke tocht die voor de
zaterdagrijders enigszins bekend voor kwam. Allengs kwam er een
technisch stuk aan. Blijkbaar gunnen een aantal wandelaars de biker's
hun tocht niet en zijn er takken en boomdelen over het pad gelegd. Zo
ook op een heuveltje. Ik moest van John de R. schrijven dat "Gied van
een dergelijk moment gebruik maakte om er een stammetje bij te
leggen." Overigens niet op het pad. Na het nodige opruimwerk kwam
de meester himself naar voren of hij nog kon helpen. (Als mosterd na
de maaltijd.)
Hij maakte ook nog de opmerking dat hij nu al twee keer van Henk H.
gewonnen heeft en nu dus ruim op voorsprong ligt.
Verder waren er verder weinig belemmeringen ofwel tot nu toe was
het goed voorbereid.
John de Ridder nam de leiding over voor zijn deel van de route en
terstond ging de snelheid nog verder omhoog ondanks de schoonheid
van de omgeving. (Het was toch een verkenning!!! Nou het was weer
als vanouds een wielerfestijn hoe meer we eraf kunnen rijden hoe
beter.

Ronnie van Tetering
Henk Hamers
Geert van Tetering
Bob den Ridder
Leon van Tetering
Adri Loose
Wally de Ridder
Marino van den Berg
Frank van Tetering
Nico de Laat
Ger de Peijper (lek)

RASENBERG PARKET

LAGEWEG 23

-

TERHEI JDEN -

TELEFOON 076-5931758
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Henk B. (lang niet gezien) had bij een plaats met los zand zin om dat
eens te proeven en dat is hem gelukt zonder af te stappen van zijn fiets.
Ook Ad B. was na een Weerter avontuur weer in vorm als je te dicht
achter hem rijdt knijpt hij op moeilijke punten in zijn remmen zodat
een ieder achter hem moet stoppen en niet verder kan. Dus wees
gewaarschuwd het kostje zeker weer extra energie.
Het is een rit die een succes waard is. Wederom kost het veel tijd van
de organisatoren om het voortebereiden en hem uit te zetten. Alleen
kan je het niet vinden c.q. verzinnen zoveel draaiingen zitten erin. B.v.
het nieuwe deel van de mountainbike route van Dorst.
Terug bij de meester thuis heerlijk koffie met gebak gehad en
natuurlijk hebben we ons verloren vocht weer ruim aangevuld.
Organisatoren chappeau
B4 (ook bekend als A3 L)

Van Tetering
Tegelwerken
Geert van Tetering
Bolderik 5
4844 RL Terheijden
Tel. (076) 593 19 27
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Ontbijt met 7 mannen
Op 26 september stond als afsluiting van de toertochten de jaarlijkse
verrassingstocht gepland.
Aangezien de animo van het afgelopen seizoen gering was en de
weersvoorspellingen twijfelachtig waren, was het al een verrassing als
de tocht door zou gaan.
En wat bleek? Er stonden 8 fietsers om 9.00 uur klaar om mee te gaan,
waaronder, zeer verrassend, Henk Lievens, die we nog niet hadden
gezien tijdens een van deze ritten en Piet van Oosterhout, die eigenlijk
Slingerdreef wilde rijden, maar bij gebrek aan anderen met ons
meeging. Ook het weer was tegen verwachting in verrassend goed.
En zo fietste ik, als enige vrouw, uit de wind gehouden door Fer, Din,
John, Dim, Henk, Jan en Piet, mee naar de verrassing van die ochtend,
nl een ontbijt bij Kanters in Zevenbergse Hoek en omdat we daar tot
half 11 terecht konden gingen we gelijk op ons doel af.
Ter plekke werd (voor een kapitaal aan) 8 fietsen aan een kabeltje
gelegd en werden wij als roze wolk ontvangen in een vrij lege
ontbijtzaal. Daar konden we gebruik maken van het ontbijtbuffet en het
was niet te merken dat we net allemaal thuis al ontbeten hadden, te zien
aan de bergen croissantjes en broodjes die in no time verorberd
werden!
Het was hartstikke gezellig, veel gelachen en het leuke is dat je met
iedereen een praatje maakt over verrassende onderwerpen:
Met Din over werken en stoppen op je 57e,
Met John over mijn wens om postbode te worden,
Met Piet over schaatsen,
Met Dim over e-mailtoeren,
Met Jan over lange en snelle fietstochten en hoerententen,
Met Henk over pulp en cocaïne,
Met Fer bouwbespreking ivm faceliften van ons huis;
En verrassend of niet: met een gezelschap van 50+ gaat het over ouder
worden en blijven fietsen om gezond ouder te worden
Na deze uitgebreide stop maakten we onze toertocht af via Moerdijk,
Hooge- en Lage Zwaluwe en Made, iets minder kilometers dan
gebruikelijk, maar wel in meer tijd dan dat we de 75 km normaal
gesproken rijden.
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Wie dit leest en dit jaar niet heeft deelgenomen aan de toertochten
heeft heel wat gemist!
Maar de herkansing komt in 2005! Over de opzet hebben we al iets
gehoord op de ledenvergadering, maar in deze Klepper zal er
ongetwijfeld meer over te lezen zijn.
Het staat ook eigenlijk wel leuk als je met een groep roze shirts door
het landschap fietst.
Tot na de winter!
Ingrid Rompa

Industriële
verlichtingsarmaturen
o.a.

Halogeenarmaturer 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

Ledenmutaties
Dick Kuijsters, Rijen
Jan Broeders, Molenschot
Kees Akkermans, Made
Ad Snoeren, Terheijden
Wim Schuurmans, Terheijden
Nieuwe leden:
Bob Rasenberg, Terheijden
Sorsha Flett, Australië
Gavin Bates, Australië

Een goede prestatie verdient
een bloemetje, nietwaar ?

Bloemenboetiek

-Verse snijbloemen
-Bloemstukjes
-Plantenbakjes
-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

IMCECO

Postbus 6 6
4 8 4 4 Z H Terheijden, Tel.: 0 7 6 - 5 9 3 3 1 5 2
Telefax 0 7 6 - 5 9 3 3 8 5 5
W W W . lmceco.NL
E-mail info @ lmceco.NL.
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Uw Koning

Met vette letters, zoals jullie kunnen zien, eindelijk is het dan zover het
Koninklijk paleis staat waar het thuis hoort namelijk in de hoofdstad.
Het paleis is gebouwd op palen dus stevig en moeilijk te verplaatsen.
Natuurlijk moest het er eens van komen. Jaren heb ik de kermiskoers
mee spannend gemaakt maar ook de rol van favoriet niet altijd al te
serieus genomen en ik moet ook toegeven dat er jaren bij waren dat ik
op waarde ben geklopt of mijn meerdere moest erkennen. Maar goed
nu is het dan zover een jaar Koning op zijn minst, maar de smaak naar
meer is nu al een feit. Koning Rein is geen Koning meer, en wie was
ook al weer de Keizer? . Ik hoop dat jullie er toch enigszins vrede mee
hebben. Van sommige onder U heb ik zo mijn twijfels.
Over de kermiskoers zal ik kort zijn. Als iedereen ongeveer even goed
rijdt dan kan er toch niemand uitblinken. Piet nog Stef van Zundert,
zelfs samen hadden ze hier niets aan kunnen veranderen, laat hier geen
twijfwel over bestaan. Genoeg hierover een beetje voorzichtig met
mijn uitlatingen moet ik natuurlijk wel zijn. De viering van het
koningschap was een eer ik werd op handen gedragen die avond. De
felbegeerde beker, bloemen en buitenlandse kussen waren voor de
beste. Zelfs in Australië zullen ze later iets in de archieven over mij
terug kunnen vinden denk ik zo. De pilzen gingen gestaag over de
lange tafel. De verhalen waren tweetalig maar vooral sterk, al dan niet
met, jaloezie of achteraf als onderwerp. Zij die op die avond per
ongeluk of expres kwaad over de Koning hebben gesmoesd kunnen
schriftelijk hun excuses alsnog aanbieden. Dit zonder verdere
consequenties er was immers bier in het spel, begrip van Koninklijke
kant is hier wel gepast, maar wel eenmalig. Het eerste koningsmaal liet
niet lang op zich wachten, zo rond de klok van vier werden de door de
keizer gebakken eieren met de laatste biertjes vermengd. Zou de Keizer
met deze daad een wit voetje hebben willen halen? Wie die avond wel
een wit voetje heeft gehaald is Wieske, een supporter van het eerste
uur. (Dat het verschil zo groot was tussen de nummer 1 en de rest
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hebben jullie aan haar te danken.)Ook werden de eerst eerste foto's
gemaakt, iedereen wilde met de Koning op de foto, begrijpelijk toch,
het mocht allemaal die nacht. Vanzelfsprekend werd de Koning een
slaapplaats in een voormalig paleis aangeboden. Dit riante aanbod kon
ik natuurlijk niet afslaan.
Als Koning wil ik via dit schrijven nogmaals iemand mijn felicitaties
overbrengen. Deze eer is aan Nico de Laat met het behalen van een
podiumplaats tijdens een nationaal kampioenschap duatlon als ik mij
niet vergis. Beterschap aan de ziekenboeg want er zal wel weer een
griepje heersen. Ik hoop dat jullie met de feestdagen in prettige sferen
verkeren en zovast al de beste wensen voor het nieuwe jaar.
DE KONING.
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