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Van DE PRESIDENT

Leden mutaties

Mag je van een voorzitter verwachten dat hij in iedere verschijnende
klepper een geschreven bijdrage levert? Persoonlijk vind ik van niet Je
kunt allerlei kretologie als "de beste wensen", " ik wens allen een
sportief wielerjaar" en meer van dat soort zaken de wereld insturen.
Absoluut niets voor mij. Ziedaar de reden dat je zelden iets van mij
hoort. Echter door goed in mijn verleden te graven kun je in de
volgende klepper een verhaaltje lezen over mijn fietstocht die ik een
jaar of tien geleden heb gemaakt naar de Algarve in Portugal. Een
ander verhaal dan dat van Toon Schrauwen en zijn maat. Hij heeft
genoten van prachtige gebouwen en interessante ontmoetingen. Ik heb
slechts gefietst en steden en mensen ontweken.
Iets anders: sinds mijn adres in de klepper staat krijg ik regelmatig post
van bedrijven en organisaties die mij allerlei zaken willen verkopen en
aanbevelen. Meestal ben ik van mening al die zaken niet wereldkundig
te moeten maken. Echter enkele dagen geleden kreeg ik een in het
Duitse taal gestelde brief [ met alleen lagere school geen kattenpis om
die te begrijpen ] uit Luxemburg. Het betreft een sporthotel van waar
uit fietstochten in heuvelachtig terrein gemaakt kunnen worden en
bovendien is er begin september een soort van festival met vele
activiteiten. Geef me even een mailtje als je meer weten wilt:
canidae@concepts.nl
Wat de laatste jaarvergadering aangaat is het prettig dat er bestuurlijk
weer wat schot komt in de bezetting van het bestuur. Ronnie is officieel
toegetreden tot het bestuur en is zonder te willen slijmen een aanwinst.
Fijn is ook dat Marino van den Berg voorlopig met het bestuur gaat
"meelopen". Ik hoop dat het hem gaat bevallen en we hem in de
volgende jaarvergadering kunnen verwelkomen in het bestuur.
Tot slot nog een spectaculair bericht. Onze zeer gewaardeerde
penningmeester Kees Michielsen heeft een computer aangeschaft,
zodat we binnenkort elektronisch met hem kunnen communiceren.
Ongelooflijk waar mannen in de vut tegenwoordig toe in staat zijn.
Groet,

Opgezegd:
Gerry van Helmond Rijen
Nieuw
Xanderlid:
van Rossum Terheijden

Industriële
verlichtingsarmaturen
o.a.
Halogeenarmaturen 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

IMCECO

Postbus 66
4644 ZH Terheijden, Tel: 076-5933152
Telefax 076-5933855
WWW.lmceco.NL
E-mail info @ Imceco.NL.

Jacques Piederiet
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Notulen van de algemene ledenvergadering van
WVT op 12 november 2004

6 Ron van Tetering leest het jaarverslag voor en ontvangt daarvoor veel
bijval.

De presentielijst is getekend door:

7 Het verslag van de kascommissie van Roel eland en Nico de Laat: het
is in orde.
Complimenten voor Kees Michielsen.

Fer Rompa, Jan van Tetering, Kees Michielsen, , Emile Rasenberg, Ad
Havermans, Theo van Mook, Jan Driessen, Peter Kloosterman, Marino
van den Berg, Peter Diepstraten, Din de Ridder, Jack van Dongen, John
de Ridder, Ria de Ridder, Gied van Dorst, Henk Hamers, Bob den
Ridder, Adri Loose, John Gommeren, Ger de Peijper, Henk Lievens,
koning Roel, Rocky van Zundert, Dim Jansen, Hans Rasenberg, Nico
de Laat, Rob Mol, Ingrid Rompa, Leny Rockx, Gert-Jan Verduyn, Ron
van Tetering, Wieske Kuylen, Frank van Tetering.
1 Opening 20.00 uur
2 Berichten van verhindering van Kees Klerk, Ad Snoeren, Gerard de
Jong, Tonny Rasenberg
3 Mededelingen:
1. Het bestuur roept op tot wederom deelname aan de cursus
verkeersregelaar.
2. Het bestuur sluit een vrij dure (€650) bestuursverzekering af
voor zaken die niet door een gewone W.A.-verzekering gedekt
worden.
3. Het crossen bij CARON is geen verenigingsactiviteit.
4 Er zijn geen ingekomen stukken.
5: n.a.v. de notulen ontstaat een discussie over het kampioenschap van
Terheijden. Na vele standpunten aanhoord te hebben besluit de
vergadering om de organisatie van de BWF-ronde te verzoeken een
kampioenschap van Terheijden te organiseren als ander categorieën
niet te veel geschaad worden en als er ruimte is in het programma.
Dit betekent in de praktijk: afwachten of het lukt.

8 Nieuwe kascommissie: Roel Eland en Ger de Peyper.
9 Financieel verslag,
Het begrote tekort werd een positief saldo. In het algemeen hebben
commissies zuiver begroot, maar het verschil zit hem in: de
bindingsavond (werd niet druk bezocht), het niet inhuren van
verkeersregelaars, de geringere huur van het SNS - parcours door het
vervallen van het midzomeromnium en het niet gebruik maken van de
onkostenvergoeding voor klassiekers.
10 Begroting en vaststelling contributie
De contributie (€ 22 en € 15) wordt gehandhaafd, ondanks het begrote
tekort van €1282,- Dit is €13,- per lid. Kees Michielsen licht toe:
commissies begroten kostendekkend, de post verzekeringen zal hoog
uitvallen, declaraties voor toertochten moeten via de coördinator, de
Klepper blijft bestaan. De grote opbrengst van de veldtoertocht heeft al
een groot gedeelte van het verwachte tekort weggewerkt. Er is een
groot reserve.
Din de Ridder ziet mogelijkheden renteopbrengst te verhogen. Bestuur
werkt dit uit.
De vergadering besluit unaniem conform de voorstellen.
11 Jan van Tetering ontvangt vanwege zijn grote verdiensten nu en in
het verleden de fair-play-cup.+ bloemen+een enveloppe
Theo van Mook wordt gehuldigd i.v.m. zijn wereldkampioenschap.
Ron van Tetering ontvangt een oorkonde + bloemen+een enveloppe als
clubkampioen alle categorieën.
Jan Driessen wordt gehuldigd vanwege zijn 25 -jarig lidmaatschap.
Helaas zijn de andere jubilarissen ,Toon wouters en Ad Snoeren
verhinderd
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Leny Rockx wordt bedankt voor haar inzet voor de Klepper.
12 Kees Michielsen is aftredend en stelt zich voor de laatste keer voor
3 jaar weer beschikbaar. Hij wordt bij acclamatie verkozen.
Ron van Tetering heeft een succesvolle stage achter de rug en wordt bij.
acclamatie voor zijn eerste periode van 2 jaar verkozen.
Marino van den Berg gaat dit jaar stage lopen. Er is nu nog een
vacature.

Nico de Laat informeert naar TTT. Peter K vertelt, dat men voor
volgend jaar dezelfde opzet nastreeft met uitslagenlijsten.
Dim Jansen: ik heb al veel e-mail-adressen
Rob Mol stelt voor een sponsorklassieker te rijden. Opbrengst is voor
goed doel. Zie verder Klepper
Wieske biedt zich aan om feestavond te organiseren.

13 Wat verder ter tafel komt
Klepper: redactie bestaat uit 2 personen. (Gert-Jan en Ger) Voor het
praktische werk is dit genoeg. Men zoekt uitbreiding voor redactioneel
werk: een echte schrijver, een "journalist'
en leden worden
opgeroepen vooral veel kopie aan te leveren.
Het toeren
Dim Jansen: speedtoeren was succes, funtoeren niet.
Plannen voor vólgend jaar: e-mail-toeren. Er wordt een plan in de
Klepper gepubliceerd (tochten van 75 km) en middels e-mail wordt
steeds de belangstelling gepeild. Op woensdag valt dan de beslissing:
>5 we gaan, < 5 tocht wordt afgelast.

Informeer naar onze gunstige premie's en voorwaarden!

Robemeij Verzekeringsgroep
Baliëndijk 50

Trimmerscompetitie en andere wedstrijden.
De discussie levert op:
1. ritten in lijn op SNS, rest in polder.
2. één categorie
3. zaterdag 18.30 uur
4. Ron regelt voor clubkampioenschap en kermiskoers voldoende
verkeersregelaars en dan kunnen die wedstrijden in de polder.

4816 GG BREDA
Telnr

076-5815141

Voor al uw verzekeringen!
Advies op maat voor hypotheek of
persoonlijke lening!
(erkend hypotheekadviseur!)

Feestcommissie: Frank stopt. Jacques P neemt over, maar later (zie
rondvraag): Wieske neemt over.
14 Rondvraag:
Ingrid Rompa: kom naar bingo.
John de Ridder complimenteert helpers aan veldtoertocht.
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Weekend Limburg !
Het weekendje Limburg is dit jaar vastgelegd voor het weekend van 19
en 20 Maart.
Het programma zal er als volgt uitzien :
Zaterdag 19 Maart 6.45 uur verzamelen bij 't Doeltje.
Aankomst in Limburg met koffie en vlaai, omkleden en fietsen.
12.30 lunch en weer op de fiets voor een langere tocht
Zaterdag avond eten en een bietje halen of een potje rummie cuppen (
we zien wel)
Zondag 20 Maart 8.00 uur ontbijt en dan eerst de spullen in de auto's
en nog wat fietsen met een stopje
Koffie vlaai ( en voor de liefhebbers eventueel een terrasje )
In tegenstelling tot voorgaande jaren kunnen we niet terug om te
lunchen (regelen we ter plaatse onderling nog wel iets )
De kosten bedragen € 50.40 pp incl. toeristen belasting.
Voor de liefhebbers graag te voldoen voor 8 Maart.
Laat a.u.b. even weten of je kunt rijden met hoeveel personen en
fietsen.
GR. Bob den Ridder
Tel : 076 593 1245
E- mail: ridder 97 @ zonnet.nl
Rabo bank Made rek. Nr. 115658378

BWF koers in Terheijden
Kampioenschap van Terheijden
Op zondag 17 april wordt de jaarlijkse BWF koers weer verreden op
het vaste parcours in de Bergen.
Er is dit jaar weer het nodige veranderd in de BWF regelementen dus
het programma voor de dag is aangepast. Een klein overzicht van de
belangrijkste veranderingen:
- Met ingang van dit jaar wordt er geen aparte wedstrijd voor de
dames meer verreden. De dames die willen starten kunnen bij de
Trimmers inschrijven.
- De categorie 60+ is vervallen. Dit betekent dat er 3 categorieën
over zijn: Trimmers, Masters 50+ en Amateurs A/B.
- De Trimmers rijden dit jaar 40 km.
- Bij de Trimmers kun je dit jaar twee keer starten op een daglicentie.
Daarna zul je een Trimmers Licentie van €25,- aan moeten
schaffen.
Aangezien het dit jaar voor iedereen die dat wil, mogelijk is om op een
daglicentie bij de Trimmers te starten, gaan we in deze categorie het
kampioenschap van Terheijden verrijden. Dat betekent, dat we een
klassement op zullen maken voor alle inwoners van Terheijden en voor
alle leden van de WVT die deelnemen. Natuurlijk wordt ook dit jaar
het inschrijfgeld voor de leden van de WVT door de vereniging
betaald. Deelname is dus gratis. Dit jaar heeft de BWF commissie
besloten om geen jeugd te laten starten.
Programma:
11.00 Trimmers (en vrouwen)
12.30 Masters 50+
14.00 Amateurs A en B

40km (+kamp. van Terheijden)
50km
60km

De inschrijving vindt plaats bij Henk Lievens, Manege Zeggezicht op
het Munnikenhof.
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Overzicht Toerklassiekers

Al is de leugen nog zo snel

Als in het vooijaar de profs hun klassiekers in Italië, België, Frankrijk
en Nederland rijden, dan zitten veel toerfietsers bij het bekijken van de
Tv-beelden op het puntje van hun stoel. Velen dromen ervan om zelf
ook één of meerdere klassiekers te rijden. Plaatselijke verenigingen
organiseren toerversies van veel klassiekers.
Hieronder volgt een overzicht:

Een prachtig verslag van de tocht der tochten over de Marmotte van
Henkie Lievens in de vorige Klepper. Goed geschreven, soms bij het
sublieme af. Helaas staan er een paar zéér kleine foutjes in die mijns
inziens verbetering behoeven.
•
•

2 april

was je vergeten dat ik 4 zeer zwaar gekneusde ribben had
waardoor het klimmen slecht ging?
ik was het die van der Vorst heeft gebeld met het mobieltje
van jouw vrouw waar jij niet mee kon werken(je had hem
ondersteboven vast).
in jouw dromen heb jij mij uit bed getrapt, ik denk omdat jij
dat zo graag wilt, maar in het echt niet durft!
jijzelf Henkie hebt heel de nacht op de dames toilet
doorgebracht met het weerzien van jouw bord friet
en zo ziek was de dag erna dat je tot 12 uur in ons tentje
hebt gelegen bij 'n buitentemperatuur van 35 graden en in
het tentje wel 45 graden denk ik.

Ronde van Vlaanderen. 270 km. Start in Brugge, finish in
Ninove. Info 0032-11-459954 of www.rw.be
7 mei
Waalse Pijl. 210 km. Start en finish Spa.
Info 0032-4-3607430 of www.cyclo-spa.be
21 mei
Ronde van Vlaanderen. 225 km. Start en finish in Eede
(Aardenburg) (NL). Info 017-491902
16 april
Amstel Gold Race. 250 km. Start en finish Valkenburg a/d
Geul. Info www.amstelgoldrace.com
30 april
Omloop het Volk. 210 km. Start en finish Gent-West.
Info 0032-93555740 of www.hiiftespurters.be
15 mei
Luik-Bastenaken-Luik. 220 km. Start en finish Tilff.
Info 0032-4-2631717 of users.swing.be
12 juni
Milaan-San remo. 295 km. Start Milaan finish San Remo.
Info 0039-0184-505780 of www.uc.sanremo.it
18 juni
Waalse Pijl. 205 km. Start en finish Vottem.
Info 0032-4-3877072
19 juni
Gent-Wevelchem. 225 km. Start Deinze finish Wevelchem
Info 0032-56-402791 of www.wtcdetrappers.org
26 juni
Amste Gold Race. 210 km. Start en finish Geleen.
Info 046-4518535 of www.omloop.nl
13 augustus
Luik-Bastenaken-Luik. 235 km. Start en finish Luik.
Info 075-6877819 of www.lechampion.nl
29 mei
Milaan- San Remo. 300 km **
31 mei
Ronde van Lombardije. 235 km. **
2 juni
Kampioenschap van Zürich. 230 km, **
4 juni
Rund um den Henninger Turm. 225 km. **
**
Deze 4 tochten worden door Le Champion georganiseerd.
Info www.lechampion.nl

Daarom dit advies Henkie; Je kan fantastisch verslagen schrijven, dat
mag en moet je blijven doen, maar als je de verslagen van de tochten
die we van de zomer gaan fietsen af hebt, laat ze mij even controleren!
Zo voorkom je dat het algemeen bekend word wat voor stemmigheden
je allemaal uithaalt.

Eventuele verdere informatie bij Peter Kloosterman.

H.H.
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•
•

Wat is hier aan de hand dat je zoveel kan vergeten?
-Was de tocht te zwaar? IJle lucht misschien?
-Gesmolten hersenen? Je weet het niet...
-Verkeerde paddestoelen gegeten? Je weet het niet...
-lijkt me sterk want wat een boer niet kent....
-Dat je je mede coureurs aanziet voor echte marmotten?
-Gekke koeienziekte? Je weet het niet..
-Jarenlange blootstelling aan die paardenluchten? Je weet het
niet...

11

Trainingsritten 2005

Introductie e.mail toeren in het seizoen 2005

Weststad Pedaalriddders / WVT

BWF

Op de laatste algemene ledenvergadering werd door de aanwezigen
enthousiast gereageerd op de introductie van het e.mail toeren. Dit
initiatief heeft ten doel om in 2005 een verdere doorstart te maken met
het " fun" en "speed" toeren, om met name steeds meer enthousiaste
mannen en vrouwen op de racefiets te laten genieten van ons
Brabantse landschap. Tevens kan op deze wijze een tocht worden
verzet en/of geannuleerd als het enthousiasme een keer wat minder is.
Hoe werkt het?

De trainingswedstrijden op industrieterrein Moleneind te Breda
beginnen zondag 30 januari a.s. en vervolgens elke week tot en met 13
maart. Om 10.30 uur de renners van 50 jaar en ouder en om 11.45 uur
de renners jonger dan 50 jaar

Aan de vaste groep toerders wordt alleen gevraagd om uiterlijk op
woensdag voor de geplande tocht via mail mij te melden of je
aanwezig bent.
Bij geringe belangstelling annuleren we (of
bevestigen) de tocht.

- 6,13,20 en 27 februari
- 6 maart
Starttijd: 10.00 uur

Ik vraag alle belangstellenden mij hun mailadres te mailen. Dit
geldt helaas ook nog een keer voor die personen die dat op de
algemene ledenvergadering al gepoogd hebben dit te doen.
Ik wens ons een sportief en ook veilig toerseizoen.
Dim Jansen.
E.mail: iansen2144@zonnet.nl

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