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Feestavond
Zo de vakanties zijn voorbij voor de meeste onderons. Rest mij nu om
U meer informatie te geven omtrent de feestavond.
Deze keer hoef je geen smoesjes te verzinnen om niet te verschijnen
om de simpele reden ik verwacht gewoon dat jullie er allemaal zijn.
Ten eerste is deze avond ook weer de prijsuitreiking van de zomer
competitie door hoofd jury Jan van Tetering. Vele bruikbare artikelen
liggen die avond klaar om afgehaald te worden.
Dus als je dit leest en er is nog een competitieritje,zet je beste beentjes
voor [op 1 been valt wat tegen] om zo goed mogelijk te presteren.
Dus laat de Jannen niet in de kou staan [dat doen we 2e kerstdag wel]
en geef ze een massaal en warme opkomst de laatste ritten.
De prijsuitreiking is de warming-up van de avond voor de hoofdact.
Een 5 mans formatie brengt ons live muziek nee geen gebonk of house
muziek,maar nog echte muziek uit de sixties en seventies.
Zelf heb ik met Adrie al enkele concerten bezocht en was laaiend
enthousiast.
Na eindeloze onderhandelingen heb ik ze toch weten te strikken
Is dat alles zul je denken want tegenwoordig moeten het allemaal
themafeesten zijn.
Nou om het geheel te completeren heb ik ook nog enkele artiesten met
oorspronkelijke kledij weten te arrangeren.
Indien je zelf nog iets in de kast hebt hangen dat voor die avond een
bijdrage kan zijn om ons een avond terug in de tijd te brengen,schroom
je niet en trek het aan.
Ook wat vet in de kuif als je die hebt dan [Adrie dus niet]
En omdat ik toch met een budget moet werken heb ik er het maximale
uitgehaald,ik hoop dan ook dat jullie in grote getale aanwezig zullen
zijn.
Zelfs op Made heb ik ze al op tijd ingelicht voor deze spectaculaire
feestavond.
Deze avond is zaterdag 5 november
Lokatie De Zevende hemel in Traaie
Vanaf 20.30 tot
Entree 10 euro per persoon

Voor een avond ouderwets genieten waar kun je dat nog voor 10 euro
heel de avond muziek en drank.
Dus laat zien dat we het goeie fiets en feesthout gesneden zijn.
Ik zou zeggen allemaal tot de 5e november
Wieske

Hoofdkantoor: Baliëndijk 50 4816 GG Breda T. (076) 5815141
KantoorTerheijden:Zeggelaan6 4844 SH Terheijden
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Veld-TOER-tochT, ZONDAG 06-11-2005.
Het is weer bijna de 1e zondag van november. Inmiddels een
vertrouwde datum in onze vereniging en ook in de wijde omtrek van
Terheijden. Deze datum is reeds enkele jaren gereserveerd voor de
Veld-TOER-tochT die door onze Wielervereniging wordt
georganiseerd. Inmiddels hard op weg om het 1e evenement van onze
gemeente te worden gezien de 708 deelnemers vorig jaar. Vele sporters
van heinde en verre, zelfs van boven de rivieren en het buitenland
kunnen deelnemen aan een schitterende tocht die alle mooie paadjes
van de bossen laat berijden. Veel enthousiaste leden staan als
medewerkers paraat om anderen hier op een veilige manier van te laten
genieten.
Enkele belangrijke gegevens:
Datum. Zondag 6 november 2005.
Lengte. + 25 en ± 40 km.
Parcours. Teteringse bossen/Vrachelse heide/Boswachterij Dorst.
Start. Stalhouderij Zeggezicht, Munnikenhof 1, Terheijden.
Inschrijving. Van 08.30 tot 10.00 uur.
Inschrijfgeld € 3,— (leden WVT en kinderen tot en met 12 jaar gratis)
Graag tot ziens op onze Veld-TOER-tochT.
Voor verdere informatie 076-5933311 (Gied van Dorst.)

TRAAI

-

OUT!!!!!

Vele bereidwillige , enthousiaste leden zorgen er op de 1e zondag van
november voor dat onze Veld-TOER-tochT als heel goed staat
aangeschreven bij vele sportliefhebbers in binnen- en buitenland.
Deze personen komen op de bewuste dag slechts toe aan passieve
sportbeleving omdat ze zich inzetten voor anderen.
Voor als deze vrijwilligers, alsmede alle andere leden van onze
vereniging wordt op zondag 30 oktober 2005 een Traai-out
gehouden van deze tocht.
Onder het genot van een bakje koffie/thee wordt iedereen verwacht bij
'Stalhouderij Zeggezicht' van onze Henk Lievens tussen 08.45 en
09.00 uur. Vandaar vertrekken we in gesloten peloton over het
schitterende parcours.
Het is de organisatie van deze tocht er alles aan gelegen om het tempo
aan te passen aan diegene die een mindere dag heeft of nog niet zoveel
kilometers in de benen heeft getrapt.
Genieten en meemaken is het hoofddoel. Na geneutraliseerd een aantal
kilometers te hebben gereden kunnen diegene die de eerste spieren op
voelen komen onder begeleiding een deel van de route inkorten. Alles
in onderling overleg. Anderen die het hemd graag nat over de
schouders willen hebben kunnen dan eveneens onder begeleiding
elkaar het snot uit de neus voor de ogen rijden.
Hopende hiermede iedereen die voldoening te geven die ze zoeken
komen we allemaal na afloop weer terug bij onze Henk. Om de
verloren gegane calorieën weer aan te zuiveren staat de koffie/thee met
gebak te wachten.
Het is moeilijk uit te leggen hoe laagdrempelig deze tocht moet zijn
maar het meedoen en het samen bezig zijn is het hoofddoel.
Twijfel je of je eigen conditie toereikend is voor dit evenement neem
dan contact op met 076-5933311 (Gied van Dorst). Bij voldoende
belangstelling (minimaal 1 persoon) kan er een "gezinstochtparcours""
worden ingelast.
Graag tot 30 oktober 2005.
Namens de Veld-TOER-tochT commissie

Gied van Dorst

Triathlon Nice
19 juni, alweer mijn twaalfde hele triathlon gedaan, aan de franse Cóte
d' Azur in Nice. Zwemmen in de mooie blauwe Middellandse Zee,
fietsen in het achterland van Nice in de bergen en lopen op de
boulevard "Promenade des Anglais".
De start was om 06.30 uur en we zaten op een camping 10 km van
Nice. Dus om 4 uur uit bed, proberen zo veel mogelijk te eten en
drinken en naar de wc te gaan. Om kwart voor vijf naar Nice, waar alle
wegen al waren afgezet zodat we effe moesten zoeken naar een
parkeergarage. Een uur voor de start was ik bij mijn fiets, samen met
nog 1500 andere atleten. Naast mij stonden nog een paar Nederlanders
waar je wat mee praat wat een goede afleiding is want iedereen is toch
wel erg gespannen. Alles in orde maken bij je fiets, bidons, eten, chip
enz. en om zes uur richting zwemstart en voor de zoveelste keer
controleren of je badmuts, brilletje en chip bij je hebt.
Het zwemmen waren 2 rondes van elk 1900 meter waar je na 1 ronde
uit het water moest en 50 meter over het strand moest lopen en daarna
de 2e ronde zwemmen. Het lopen was geen pretje omdat het strand
bestond uit grote kiezelstenen.
Mijn zwemtijd was niet zo goed, en dat van de meesten niet omdat je
de achterste boeien niet goed zag door de ruwe zee, daardoor heb ik
enkele honderden meters mees gezwommen. Als iemand wil weten hoe
dit "zwemmen" aanvoelt met 1500 man tegelijk in het water met
kano's, boten en enkele helicopters erboven in een ruwe zee: Neem een
wasteil, los hierin 2 kg zout op Haal diep adem Stop je hoofd in het
teiltje Adem uit en neem een slok water en spuug dit weer zoveel
mogelijk uit en haal weer snel adem. Herhaal dit 3800 keer.
Na 1 uur 26 min uit het water nar je fiets lopen en zo snel mogelijk
wisselen. Het fietsen was de eerste 25 km vlak tot zg vals plat omhoog
1 a 2% waarna de eerste bergen kwamen ± 700 m hoog. Niet zo stijl 6
a 8% dus hier kon ik lekker tempo draaien en er heel veel inhalen, wat
ook wel nodig was na het zwemmen. Daarna steeds wat afdalingen en
bergen in een prachtig berggebied met fantastische uitzichten. Het was
best wel zwaar, warm tegen de berg in een beklimming in de zon, zeker
30 tot 35°C. totale hoogtemeters 1670 m. om de 25 km stond een eten
en drinkpost wat hard nodig was, steeds 2 bidons leeg op 25 km! op de
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laatste berg stond veel publiek en mensen hadden hier en daar de
tuinslag gepakt om wie dat wilde, wat nat te spuiten.
Na 6 uur 9 min en 55 sec gefietst te hebben en meer dan 550 man
ingehaald mocht ik gaan wisselen om te gaan lopen.
De 4 fietstrainingen/klassiekers van Le Champion 2 weken voor deze
wedstrijd hebben toch wel geholpen. Het was nu "maar" 180 km.
Bij het begin van het lopen ± 2 uur in de middag was het nog wel wat
warmer geworden en normaal heb ik daar niet zoveel last van, dus nu
ook maar denken! dat ik er geen last van heb, wat toch wel helpt denk
ik. Normaal hou ik zo af en toe van een keertje barbequen, alleen nu
niet zo als je zelf de karbonade bent die over die hitte-uitstralende
asfalt loopt.
Je moest 4 keer heen en weer en na elke ronde kreeg je een ander
gekleurd armbandje. Om de 2,5 km was een drinkpost. Dit vond ik niet
genoeg zodat ik zelf een bidon water bij me had en deze steeds liet
vullen, zodat ik steeds hele kleine beetjes kon drinken, en bij de posten
pakte ik dan wat sportsrank, cola of energie-gel. Na 25 km lopen ging
de zon weg en kwam er een onweersbui opzetten wat een klein beetje
regen/verkoeling bracht. Na 4 uur en 26 min zat deze marathon erop.
Het is altijd een hele onderneming om alles goed geregeld te krijgen,
een camping waar we een caravan huurden, een startbewijs, het zorgen
voor het eten, de kleren de materialen voor de fiets, het inleveren van
alle spullen een dag voor de wedstrijd enz enz enz. hierbij heb ik een
geweldige steun van mijn beste supporter: mijn vrouw Addie
natuurlijk!
Mijn totaaltijd:12 uur
Plaats in de wedstrijd na het zwemmen
Na het fietsen
Na het lopen

1150
600
502

Totaal bijna 1500 deelnemers uit 40 verschillende landen. Er waren
191 atleten met D.N.F. achter hun naam dus niet veel uitvallers.
Van de 19 Nederlanders die meededen hebben Mariska Kramer en
Bram van den Berg het fantastisch gedaan. Mariska eerst bij de profs
en Bram eerst bij categorie 25 tot 30 jaar. Ikzelf was 25e van de 83
heren 50 tot 55 jaar.
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Het was weer een prachtige ervaring waarin we weer een aantal
menden hebben leren kennen uit Nederland, Frankrijk en Italië die we
hopen in de toekomst nog een keertje te ontmoeten bij misschien een
volgende Ironman!
Henk H.

Van Tetering
Tegelwerken
Geert van Tetering
Bolderik 5

Uitslag tijdrit 4 juni 2005
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Gavin Bates
Geert van Tetering
Ronnie van Tetering
John gommeren
Marino van den Berg
Sorcha Flett
Wally de Ridder
Adri Loose
Frank van Tetering
Jack van Dongen
Nico de Laat

26:51:75
27:54:02
27:58:81
28:02:59
28:43:92
29:40:60
30:12:63
30:38:15
31:07:59
31:27:81
32:34:61

4844 RL Terheijden
Tel. (076) 593 19 27

De 23e Trim Triathlon Terheijden
Op 12 juni was alweer de 23e Triathlon. Weinig organisaties hebben
het zo lang vol weten te houden.
Voor de 2e keer op de locatie rond Manege Lievens.
Op wat minpuntjes na, kunnen we weer terugzien op een mooi
evenement. Een wedstrijd waar veel triathleten graag naar terugkomen.
De fouten moeten we eruit halen, volgend jaar, met een goede
uitslagenlijst, het wordt beter. Maar na de 24e keer komt er een 25e.
Een jubileum, wat een echt feest moet worden.
De commissie die dit organiseert, heeft wel laten weten dat ze er
daarna een punt achter zetten. En dan
Hoe gaat het dan verder?
Het zou mooi zijn als we het er op de ledenvergadering eens over
hebben, hoe de toekomst van dit evenement eruit moet zien. En met
wie.
Want zonder nieuwe commissie, geen Triathlon meer!
Peter Kloosterman

sanitair
centrale verwarming
loodgieter
dakbedekking

Raadhuisstraat 40,
4844 AE Terheijden
fax 076 - 593 41 89

Tel. 076 - 593 12 55

