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Clubkampioenschappen 2005

Feestavond wielerclub

Op dinsdag 5 juli a.s. worden weer de jaarlijkse clubkampioenschappen
gehouden. Met spanning kijken we uit naar degene die de trui van
Ronnie van Tetering overneemt.
Plaats van handeling is het ouder fietsrondje in de polder.
Wie kunnen we na 7 km tijdrit en een rit in lijn over 9 ronden (ca. 40
km) begroeten als de nieuwe clubkampioen?
De start is om 19.00 uur bij het Tunneltje.
We starten met de tijdrit. De uitslag hiervan wordt niet bekend
gemaakt, zodat er tijdens de rit in lijn niet gerekend kan worden. Na
afloop van de twee onderdelen wordt de uitslag bekend gemaakt. De
renner met het minst aantal punten mag zich een jaar lang
clubkampioen noemen.
We hopen op een grote deelname en een sportieve strijd.

Zo de eerste aanzet voor de feestavond is geregeld.
We hebben een locatie
We hebben een datum
We hebben levende muziek
We hebben artiesten
Nu willen we nog graag leden die de avond gezellig mee opvullen.
Maar het enige wat ik er nu over ga zeggen is dat jullie zaterdag 5
november vrij moeten houden.
En waarom we gaan er met z´n allen een bere-gezellige avond van
maken.

Tot 5 juli!
Peter Kloosterman

Meer informatie volgt er in de volgende Klepper.
Groetjes Wieske

Uw adres voor bruiloften en partijen

Midzomeromnium

Diverse salades, koude
en warme buffetten

Op 15,22 en 29 juni wordt weer het Midzomeromnium verreden op het
SNS parcours in Breda.
Achtereenvolgens wordt een rit in lijn, een puntenkoers en een
afvalkoers gereden. De wedstrijd begint om 19.00 uur.

Diverse hapjes en drankjes
Vergaderruimte aanwezig
Brasserie Cafetaria 't Markkantje
Markstraat 16, Terheijden
Voor-reservering: (076) - 5931390

Brasserie à la carte,
met diverse specialiteiten

Goei Volk
De Koning had de redactie toegezegd om een stukje kopie te typen dus
bij deze. Er is altijd wel iets waar we het over kunnen hebben of niet
soms? Het wielerseizoen is weer in volle gang, het is inmiddels al weer
juni en er wordt aardig doorgejast op het moment om het zo maar te
zeggen. Het is zelf zo aardig geweest dat ze de Koning op een
onschuldige dinsdag avond het nakijken hebben gegeven. Waaraan heb
ik dat verdiend? Dat ze hier lol aan hebben beleefd? Natuurlijk en
natuurlijk is ze dat gegund. Een paar namen vergeet ik niet gouw. Nu
even een ander onderwerp ik pik er zomaar even een koers tussenuit,
en laat de punt van mijn vulpen de ronde van Langeweg aanwijzen. Ja
de ronde van Langeweg heeft wel iets, het is toch een van mijn
favoriete koersen ook al is het parcours niet overal even goed
geplaveid. In Parijs- Roubaix liggen immers ook alle stenen niet
waterpas. Ook voor een niet coureur kan de ronde van Langeweg wel
iets..hebben. Nico de Laat komt bijna ieder jaar al onze BWF ers
aanmoedigen van Trimmer tot Veteranen. Ook dit jaar was hij weer
van de partij, Neen een smoes om voor Parijs-Roubaix thuis te
blijven, ha, ha, ha, in het plaatselijke café hebben ze ook televisie. Kijk
Koning daar rijd Ton Boonen. Ja net als de boeren van Langeweg hier
door de straten ook alles op kant. Gepast had ik nog even de tijd om
enkele biertjes te drinken met enkele koningen van weleer die
inmiddels samen met Nico hun koers aan het verwerken waren. Wij
zouden dan maar eens even de boel gaan uitmesten. Nico wenste ons
succes met de koers en kon niet garanderen dat we met hem na afloop
nog een biertje zouden nuttigen, hij stond immers op het punt (allang)
om naar huis te gaan. De koers liep niet zo als het eigenlijk zou
moeten, de Keizer en de Koning zaten lelijk van achteren en de slag
hadden we ook al gemist. De aanmoedigingen door de ruiten hadden
we niet gehoord. Rocky zocht al snel het café weer op en voor mij was
het ook te veel om de koers uit te rijden. Kwam de Ronde van
Langeweg wat te vroeg of waren het die paar pilsjes? Trouwens in
Parijs -Roubaix zijn er ook zat die er vroegtijdig de brui aan geven
toch. Oh Nico staat nog steeds, Nico ga zitten dan drinken we er nog
maar een paar. We zagen Ton Boonen nog nipt winnen en ook hij zal

wel een glaasje hebben gedronken. Toen bij iedereen de centen op
waren en de plaatselijke boeren ons graag zagen gaan heeft de kroeg
baas ons uit staan zwaaien, weg met die herrie schoppers zal hij
gedacht hebben. Volgend jaar komen we weer hoor!! Tot slot
binnenkort is het weer clubkampioenschappen en deze datum is dit jaar
vrij in mijn drukke agenda. Wat ik hierover kwijt wil? Ooit ben ik wel
eens bijna clubkampioen geweest. Ooit heeft er eens un van Tetering
enkele luttele meters in de weg gereden. En dat er nu un van Tetering
clubkampioen is
dit jaar zal het anders lopen.
De Koning.

Voor een compleet advies

•
•
•
•

Verzekeringen
Pensioenen
Financieringen
Hypotheken
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Jan, wil je een halve stroopwafel

?

Alleen dié 12 personen, die op zondagochtend 22 mei jl. aan de
start stonden van de zoveelste editie van de Traaie Klessik,
begrijpen wat we hiermee bedoelen?? Of niet soms Jan B.? Er is
ontzettend goed gefietst en ontzettend veel gelachen. Voor, tijdens
en ook na de tocht. En,
er zijn zelfs twee ideeën geboren,
welke worden ingebracht tijdens de algemene vergadering in
november. Ook weten ondertussen alles van "grijze kentekens",
synthetische motorolie, het besturen van vliegtuigen, fietsen in de
bergen, het instellen van fïets-kilometertellers, het referendum op 1
juni, enz. enz. Zoals afgesproken vertrokken we om klokslag 8.00
uur. Ingrid, Fer, Jan B. en schoonzoon Huib, nestor Jan D. John,
Peter, Henk, Hans, Simon, Bram en Dim voor een klassieker over
200 km. met als richtpunt het buitenverblijf van Ria en John in
Ouddorp. Gerry begeleidde ons weer voortreffelijk met een
vierwieler. Altijd een veilig gevoel een ploegleider in de buurt te
hebben over zo'n afstand. Din meldde zich 12 uur voor vertrek
helaas af. Ik hoop dat het weer goed met hem gaat.

Vanuit Terheijden toerden we richting Willemstad, bij het
Haringvliet de Volkeraksluizen over, vervolgens bij Oostflakkee de
Philipsdam over, richting Schouweduiveland, recht op de Noordzee
af en toen de prachtige Brouwersdam over, op Goeree Overflakkee
richting Ouddorp. Vervolgens vanuit Oudorp terug het hele eiland
over richting Hellegatsplein en weer naar Willemstad en richting
Zevenbergen en Terheijden.
De ontvangst bij John en Ria was weer hartelijk en royaal. Honger
en dorst lijden was daarom op de terugweg zo goed als uitgesloten.
Ik vernam na afloop dat bijna iedereen van plan was onze Klepper
van tekst en uitleg te voorzien, dus ik laat het hier nu maar bij deze
feitelijke weergave.
Allereerst Ria en John bedankt voor hun hartverwarmende
ontvangst en vervolgens dank aan de harde- en de zachte kern van
de toergroep. Ook zonder jullie deelname geen Traaie Klessik meer.
Met sportieve groet.
Dim

