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Beste wielervrienden,

Onze Jan.

Zo denk je weer eens wat te gaan fietsen, wordt je lid van de lokale
wielervereniging, stel je jezelf kandidaat als bestuurslid (stagiaire
weliswaar) en een jaartje verder ben je voorzitter. Zo stormachtig kan
een niet geplande carrière lopen. Niet gepland want eigenlijk wilde ik
gewoon lekker regelmatig in groepsverband een beetje fietsen, net
zoals zo vele van jullie. Per slot van rekening is alleen maar alleen en
kun je het in groepsverband veel gezelliger hebben. Bovendien is het
toch af en toe ook leuk om een competitietje te doen en ook dan is het
handig dat je met meerdere personen bent (die voor je eindigen).
Nou zit het met het aantal leden in onze vereniging wel snor en dat wil
je graag ondersteunen en in leven houden. Als dan blijkt dat er weinig
animo is om bestuurslid te worden, dan dien ik mij graag aan om daar
een bijdrage aan te leveren en als daar een voorzittersschap bij hoort
dan is dat ook geen probleem. Ik zal dit dan ook naar beste eer en
geweten invullen maar blijf natuurlijk wel een "nieuweling". Het echte
werk (de profs onder ons) wordt door een heleboel actieve
commissieleden verzorgd en die doen behoorlijk wat voor de
vereniging zonder daar al te veel ophef over maken. We vergeten het
wel eens maar we hebben er toch echt nog een heleboel waar we veel
aan te danken hebben. Daarbij vergeleken is een bestuurstaak gewoon
een simpele klus en ik kan je van harte aanbevelen om jezelf ook eens
kandidaat te stellen. Wil je meteen naar het echte werk, dan kan ik je
een klus binnen een commissie van harte aanbevelen want die
ontvangen je met open armen.
Voor mij is fietsen een passie en ik probeer met deze aanstelling in
ieder geval een voorbeeld te zijn in het vervullen van een taak. Dit om
deze mooie vereniging in volle glorie te laten voortbestaan.

Weggedemareerd uit het peloton,
zoals hij dat zo goed kon.
Op weg voor een lange vlucht,
door velen om zijn conditie geducht
maar vaak voor je de finishlijn op de weg zag
staan,
kwam hij in de grote groep weer aan.
Onze Jan
Weggedemarreerd uit het peloton,
zoals hij dat zo goed kon.
Nog 1 keer stevig op de pedalen staan,
wendt hij zich af van het aards Bestaan.
Nog 1 keer keert hij ons de rug,
alleen nu zien we hem nooit meer terug.

Met wielergroeten,
Marino van den Berg
Voorzitter

(Gied, Helma, Ralph en Laura van Dorst.
(Put kracht uit de mooie herinneringen aan Jan.
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Herinneringen aan Jan,
Begin oktober kwam het bericht van het overlijden van Jan.
Het viel binnen als een bom, een verpletterende boodschap, ongeloof
vooral: dit kan niet waar zijn, niet Jan, die super fitte, gezonde, actieve
man, die zo bezig was met zoveel leuke dingen om jaloers op te zijn.
Een boodschap die niet te vatten was: onvoorstelbaar dat juist die man
er niet meer is
En met dit bericht komen onmiddellijk alle herinneringen aan Jan
boven.
Voor mij was het mijn super voorbeeld. We hebben vaak tegen elkaar
gezegd: zoals Jan wil je wel oud worden: gezond zijn, lekker genieten
van je vrije tijd, je hobby's uit kunnen oefenen en daarbij vooral lekker
blijven fietsen, kortom: het leven is een feest!
Herinneringen aan hem als fietsenmaker zijn er aan alle keren dat ik
met mijn fietsje het poortje inreed omdat er weer een klusje te doen
was, waar Jan wel raad mee wist. Het poortje van Jan stond altijd
open, hij wachtte al op je met zijn gezellige praatje, zijn goede
adviezen, zijn tips en zijn verhalen over zijn gereden tochtjes, nou ja,
tochten waren dat meestal wel, het aantal kilometers wat hij reed zal ik
mijn hele leven nooit halen! En als hij niet alleen fietste, dan verkeerde
hij in goed gezelschap, want iedereen wilde wel met Jan fietsen!
Hij heeft heel wat van onze fietsen onder handen gehad: gewone,
racefietsen en mountainbikes. En als ze bij Jan waren geweest, dan kon
je er weer een tijd op vooruit.
Herinneringen aan vele toertochten: de proloog van de Tour de France
rondom Den Bosch, de toertochten van de wielervereniging, de Traaie
Klessiks, de verrassingstochten, de laatste was nog in september,
waarbij we een lunch kregen bij 'Ons Thuis', de eerste keer dat ik Jan
gewoon een broodje zag eten!!!.
Herinneringen aan Jan als wonderdokter: lachen als zijn voorraad
oppepflesjes en wonderdrankjes uit zijn rugzakje kwamen! Veel
energie, veel koolhydraten, veel power!
Herinneringen aan Jan zijn verhalen: hij kende de wijde omgeving als
geen ander, wist precies te vertellen waar wat lag, hoeveel kilometers
de afstanden waren en vooral: hoe lang/kort HIJ erover deed!

Herinneringen aan zijn fietsen: de nieuwste, de mooiste van de
mooiste, de beste, het meest geavanceerde materiaal, alles blinkend en
glanzend en tot in de puntjes verzorgd en dat gold niet alleen voor zijn
fiets, maar ook voor hemzelf: hij zag er altijd uit om door een ringetje
te halen, hij was the king of the road en vooral het roze shirt van onze
vereniging stond hem geweldig.
Ik kan het nog steeds niet geloven dat we Jan moeten missen.
Ik heb laatst een helm van hem gekregen en die zal ik met trots gaan
dragen.
Fietsen zal nooit meer hetzelfde zijn
Ingrid Rompa
Oktober 2005
Voor een compleet advies

Hoofdkantoor: Baliëndijk 50 4816 GG Breda T(076)5815141
KantoorTerheijden: Zeggelaan 6 4844 SH Terheijden
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Run-Bike-Run 2 e kerstdag

De KANJERS onder de tweede kerstdag BIKKELS

Zoals altijd is er ook dit jaar op 2e kerstdag weer de Run-Bike-Run.
Vanaf half 10 kan men hiervoor inschrijven bij Jan van Tetering,
Molenstraat 46a.
Om 100 uur is de eerste start. De start volgorde geschiedt door loting.
Eerst lopen we een rondje op de schans. Hierna begint het
fietsonderdeel. We rijden op het rondje Laakdijk, Schuivenoordseweg,
Moerdijkseweg en Molenstraat. We rijden dit rondje 8 keer (ongeveer
25 km). Dan parkeren we de fiets bij de molen en lopen nog 6 rondjes
op de schans.
De uitslag wordt na afloop in de Zevende Hemel bekend gemaakt.
Dus pak op 2e kerstdag je loopschoenen en fiets en doe mee!

Enerzijds in aansluiting op een vorig jaar geschreven stukje over de
Kerst Run-Bike-Run. Anderzijds op verzoek van Dick van der Kolk om
de Hall of Fame op de site
(http://www.wvterheijden.nl)
van de
Wielervereniging Terheijden = dagelijks actueel!!!) weer wat
completer te maken volgt hier het overzicht van alle winnaars. Zonder
hiermee de bijna winnaars en overige dapperen tekort te willen doen.
De eerste 8 edities waren nog echte wintertriathlons met 500 mtr.
zwemmen vanaf eerst zwembad De Spetter, later De Wisselslag.
Vanaf 1990 zijn het run-bike-runs geworden. De eerste nog vanaf 't
Kopske en vanaf 1991 vanaf Café de Plak / 't Barreke / huize Jan van
Tetering.
De afstanden vanaf 1991 zijn steeds 1 km (1 rondje Schans) fietsen ca.
25 km en lopen 6 rondjes Schans (6 km)
Deelnemersaantallen tot 1990 vaak rond de twintig (record is 25) en de
laatste jaren meestal rond de tien (dieptepunt is 6)
Meest frequente deelnemers over deze 23 jaren minus 2 weersafgelastingen = 21 edities waren :
Din de Ridder 14x, Leon van Tetering 15x, Peter Kloosterman 16x, en
het zal niet geheel een verrassing zijn : Frank 17x.
Maar hij niet alleen: ook 17 x voor Ronnie.

Peter Kloosterman

De winnaars van alle edities :
1982 Din de Ridder
lx
1983 Geert van Tetering
lx
1984 Adrie Kuylen
lx
1985 Adrie Kuylen
2x
1986 Hans Rasenberg
lx
1987 Ryan Post
lx
1988 John v/d Luytgaarden 1 x
1989 John v/d Luytgaarden 2x
1990 John v/d Luytgaarden 3x
1991 Gerry van Helmond lx
1992 Gerry van Helmond 2x
1993 Peter Kloosterman
lx
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keer run-bike-run
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1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

afgelast
afgelast
Peter Kloosterman
Izar van
Gool
Gerry van Helmond
Izar van
Gool
Gerry van Helmond
Henk Hamers
Henk Hamers
Henk Hamers
Henk Hamers
??

Caron Interclub-competitie 2005 - 2006
Organisatie W.C. de Pedaalridders Made

2x
lx
3x
2x
4x
lx
2x
3x
4x

Data cyclocross-wedstriiden
- 1e rit
- 2e rit
- 3e rit
- 4e rit
- 5e rit
Tapperijke te

13 november 2005
27 november 2005
11 december 2005
08 januari
2006
22 januari
2006 (nadien prijsuitreiking bij café 't
Made om 12.30 uur)

NDL.

Alle wedstrijden worden op of nabij de zandwinput van Jac. Caron
B.V. gehouden.
Startschot vindt plaats om 10.00 uur, voor 09.50 moet men zich
inschrijven op het parcours.

Uitslag tijdrit 24-9-05

Er zijn drie klassementen
Licentiehouders
Trimmers
Jeugd t/m 13 jaar
wordt)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Corne Sprangers
Bob Rasenberg
John Gommeren
Ronnie van Tetering
Henk Hamers
Geert van Tetering
Bob den Ridder
Adri Loose
Marino van den Berg
Rein van Zundert
Peter Diepstraten
Gert-Jan Verduijn
Nico de Laat
Sorcha Flett
Maikel Gommeren

17.27.83
18.09.10
18.29.37
18.35.90
18.37.83
18.45.77
19.32.67
19.47.41
19.56.71
19.57.93
20.33.30
20.51.91
21.17.74
lek
(buiten mededinging) 20.23.56
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(leden- en niet leden)
(leden- en niet leden)
(wanneer men in 2005. 13 jaar is of nog

Limerick : voor de nieuwe Koning
Koning worden: wie wil dat niet?
Enorm aanzien en macht ligt in het verschiet.
Snode gedachten ontstaan, plannen worden gesmeed
Een kansrijke dappere probeerde het solo en hoe goed hij ook reed
Het was toch Koning Teun die iedereen achter zich liet.
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Toeren op Mallorca

Traai-out Veld-TOER-tochT 2005

Het is weer zover. De nieuwe brochure van Fred Rompelberg is
wederom op de deurmat gevallen. Hierbij dus ook een uitnodiging aan
diegenen die het ook wel eens mee willen maken. Wat is de bedoeling?

Ruim 24 deelnemers (25 om precies te zijn), melden zich goed gemutst,
met helm, bij onze stalhouderij Henk L. om deel te nemen aan de
jaarlijkse Traai-out. Ooit in het leven geroepen voor de vrijwilligers om
onze Veld-TOER-tochT zelf te kunnen rijden aangezien ze een week
later hun kwaliteiten ter beschikking stellen aan vele sportieve fietsers.
Met een grote diversiteit aan sportmensen genieten we van de
hartelijke ontvangst van Henk en zijn steun en toeverlaat Erie.
Langzaam schuifelt iedereen binnen. De een heeft nog meer excuses en
ziekteverschijnselen dan de ander om eventueel niet bij kunnen houden
reeds goed te praten. Dit is voor de Traai-out echter niet nodig want
tijdens deze tocht kan iedere vertrekker bijhouden. Desnoods splitsen
we de groep in meerdere kleinere, waarbij 1 renner het minimum is.
Samen uit betekent hier ook samen thuis, mogelijk de een met wat
meer kilometers in de benen dan de ander maar dat geeft helemaal
niets.
Terecht is er de aandacht, middels 1 minuut stilte, voor de ons
ontvallen Jan Driessen. Stillere momenten heb ik bij de
wielervereniging nog nimmer meegemaakt.
Na het vertrek biedt de tocht de vele mooie paadjes die uitnodigend
liggen te wachten om bereden te worden. Zoals aangekondigd komen
we allemaal nagenoeg gelijk weer aan bij onze ex-koeienhouder Henk.
De appeltaart, koffie en klein pilsje besluiten weer een geslaagd
evenement van onze vereniging. Tip van de Kerstman. Markeer in de
nieuwe kalenders, de laatste zondag van oktober 2006 voor onze Traaiout en de eerste zondag van november 2006 voor onze Veld-TOERtocht.

De groep Henk Hamers is van plan om in de week van 12 t/m 19 maart
voor de 10e keer af te reizen. Gewoonte trouw verblijven we daar in het
Taurus hotel (****) . Normaal gesproken zijn we daar met een "vast"
gezelschap van ongeveer 10 personen en rijden we zonder begeleiding
van het Fred Rompelberg bicycle-team ons eigen programma. We
kennen inmiddels de weg een klein beetje. Indien het weer het toelaat
rijden we in zo'n week tussen de 700 en 900 km. De eerste dagen een
beetje vals plat en daarna, mits de benen het toelaten 1 of 2 behoorlijke
bergritten.

I
|

De dagindeling is dat we zo rond half tien klaar staan voor vertrek en
halfkoers een koffiepauze hebben. Naar gelang stemming en
vermoeidheid komen we meestal zo rond 16,00 uur aan bij ons
stamcafé La Terrazza alwaar wij het verloren gegane vocht in rap
tempo bijvullen. Omstreeks halfzes richting hotel/douche en om 19.00
am Tisch voor een zeer uitgebreide maaltijd. Zo rond de klok van
negen lopen we nog even op om de spieren goed te laten doorbloeden
en de dag te evalueren. Soms doen we dit onder het genot van een
pintje of
Wil je het een keer meemaken, graag zo spoedig mogelijk contact
opnemen met onze reisleider Henk Hamers. Dit in verband met
boeking. Voor 31-12 korting en met x- aantal personen groepskorting.
Voor de internetgebruikers: zie www.fredrompelberg.com

I
l

Namens de commissie Peter, Henk, Bram, John en Gied.

Ger de Peijper
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Een goede prestatie verdient
een bloemetje, nietwaar ?
-Verse snijbloemen
-Bloemstukjes
-Plantenbakjes
-Kamerplanten
-Rouw- en Bruidswerk
-Kunstbloemen en- planten
-GRATIS Ringzegels
-Ook iedere dinsdag op de Markt

Hoofdstraat 6
4844 CG Terheijden
Tel. .(076)593 2155
Fax.: (076) 593 5345

Veld-TOER-tochT 2005.
Wielervereniging zet Terheijden op de wereldkaart. Schitterend
verwoord door bestuurslid Ronnie van T. De toename van het aantal
deelnemers aan de Veld-TOER-tochT is achtergebleven bij de vorige
jaargang. Toen was er een aanwas van 458 renners naar 708 (=250).
Dit jaar bleef de teller steken op 901 "geregistreerde" vertrekkers. Dus
maar een aanwas van 708 naar 901 (=193). Toch wordt hiermee de
eerste prijs in de wacht gesleept van het meest betekenisvolle
sportevenement van geheel Drimmelen.
Uiteraard ligt dit aan het perfecte weer en goede
voorbereiding/organisatie, maar zeker aan de 55 vrijwilligers die zich
inzetten voor een ander. Ook leuk om te zien dat er daarnaast nog
genoeg roze shirtjes tussen de lange slierten renners rond koersen om
onze vereniging ook sportend uit te dragen. Stalhouderij Zeggezicht is
voor een dag omgetoverd in een bruisend horeca gebeuren waar de
vaten Trappist keer op keer te klein zijn. Elk voordeel heeft zijn nadeel
heeft Johan C. ons ooit gedoceerd. Deze bijbelse woorden worden
bewaarheid. De schitterende single — track paadjes in het bos. (waar je
dus eigenlijk maar alleen naast je eigen schaduw kunt rijden) geven bij
verschil in snelheid momenten van rust en geduld maar vooral
verdraagzaamheid in elkaar. Pas dan heeft een schitterende tocht ook
zijn tevreden, genietende deelnemers. Vandaar het vorig jaar reeds
aangepaste logo Veld-TOER-tochT, waarbij niet voor niets de letters
TOER, groot zijn gedrukt en het middelpunt vormen.
Tenslotte. Wie dacht dat er geen 2 grote sportevenementen op dezelfde
dag in de wereld gehouden konden worden heeft hier dus het tegendeel
bewezen gekregen. Naast de marathon in New York dus toch nog 901
deelnemers aan de Veld-TOER-tochT Terheijden.
Namens de commissie Peter, Bram, Henk, John en Gied.

14

15

Feestavond 2005:
Onze club swingt weer! Als vanouds?
Elders in deze Klepper en ook in voorgaande jaargangen schrijf ik wel
eens over mindere ontwikkelingen binnen de club.
Voor wat betreft de feestavond heb ik hier tot op heden nog nooit over
geschreven. En dat ga ik dus niet doen ook!
Want: er is weer iets positiefs te melden. Zonder iets aan de
voorgaande feestavonden af te willen doen: die waren ook leutig!
Uitgangspunt: Gezien het ledenaantal met/zonder partner zou een
goede opkomst mogelijk kunnen zijn. Maar het zijn niet allemaal
sociale feestnummers; wellicht prevaleert gezondheid en conditie.
In ieder geval: de opkomst was 100+ % hoger als voorgaande jaren.
Dat wil niet zeggen dat we noodgedwongen uit hetzelfde glas bier
gingen drinken. Nee, de locatie (Zevende Hemel) was zeer geschikt.
Dit moest ook wel vanwege de geweldige dansacts. Maar een opkomst
van ca. 20 naar ca. 50 geeft weer hoop voor de toekomst.
De belangrijkste redenen voor deze opkomst? Ik denk bijv. aan :
- de band, de dansgroep,de promotie via Klepper en m.o.m.-reclame.
- de uitnodiging aan de feestgroep uit de May.
- aanwezigheid van de Keizer, vele ex-koningen en Koning Teun.
- 10 euro voor onbeperkt drinken, bitterballen, dansen en leuteren,etc
- en uiteraard al de (6) prijswinnaars van de trimmerscompetitie,
waarvan er helaas 2 verhinderd waren. Dus de HD pomp bleef over!
Maar om kort te gaan: het was gewoon echt ouderwets gezellig.
Ik zag Cor Koning van Spanje, zijn vrouw en vrienden / vriendinnen
genieten. Wereldkampioen en ex-koning Theo was er uiteraard ook. .
Patricia en Hans geven ook wel om zulke feestjes, 't was al jaren
geleden dat er een bandje (Route 66) was in dit café op de teeravond!
Organisatrice Wieske met Adri, Ria en Frank wisten de dansvloer ook
goed te vinden, (was nl. bovenop het biljart)
Ook de groep "TVB-ers" oftewel échte WVT-leden waren weer
positief bezig en goed van de partij. Adrie Loose danst nog beter als hij
loopt!John G. had weer last van de rook? Frans en Tonnie kennen de
weg naar gezelligheid. Lydia S. houdt er ook wel van en Corné
verzaakt ook vrijwel nooit bij een evenement. Peter en Annelies waren

/*.

.

weer terug op de feestavond en niet zomaar eventjes. Hoewel de
wekker de volgende dag voor Peter wel heel vroeg afging!
(P.S. het hele team + medewerkers: chapeau voor de organisatie en het
succes van the day after)
Ik was er ook. Vond het heel geslaagd; het was ook wel mijn muziek,
hoe dan ook uitgevoerd, maar de dans acts voegden hier zoveel aan toe!
Helaas ontbeer ik alle danstechniek, maar een beetje zelfvertrouwen
weerhoudt mij niet om boven op biljart en ook er naast me uit te leven.
Nadeel van zoiets: je krijgt nog meer dorst.
Achteraf is het maar goed dat ze al om 01.50 de tap sloten.
Toch betekende dit achteraf niet mijn redding. Ik heb nederig de
volgende dag aan Peter en aan mijn collega-verkeerswachter mijn
excuses aangeboden. Soms verliest de plicht het van de wil en
onbezonnenheid. Ik praat niks goed, maar zo'n feestavond had ik niet
graag gemist.
Tot volgend jaar!
NDL.

Selected speeches uit het jaarverslag en de ALV
Teun de Ridder werd koning, dus wielertalent is erfelijk, blijkt nu.
Maar het slaat alleen een generatie over.
Henk Hamers en Ad Blom gingen een dagje naar Almere.: kopje
koffie, een hapje eten, een hele triathlon. Je kent dat wel.
Kees, staat dat geld goed beveiligd? Ja, het staat in de kast.
Ik wilde het financieel verlag op de computer maken, maar toen ben ik
er al 10 x met de hakbijl op af willen gaan.
Waar zit die
dicht.

bank

specialist?

Wanneer ben je senior?
dan niet zelf uitrekenen?

Die houdt wijselijk zijn mond

Als je tot je t/m 17 junior bent, kun je dat

Voor iedereen die alleen zijn derailleur kent: onze nieuwe voorzitter
ziet er zo uit.
Ik hoop dat hij een betere voorzitter wordt, zegt de scheidende
voorzitter
Dat is niet zo moeilijk.
Kan de Klepper niet in Acrobat Reader?

Hé, Kees

Michielsen, hoe moet dat?
Die discussie hebben we ieder jaar, dus dit jaar ook weer.
Jan zorgt voor een veilig rondje!

Geef maar eens

een rondje!
Rein heeft nog nooit op een WC geplast.
Volgend jaar kennen we ook teletekst toeren
18
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12 mensen begeleidden de auto, met daarin Gerry Janssen, naar
Ouddorp
Twee mooie koersen, waarbij we de titels en bijna een van onze
renners in Made lieten.
Ik vraag me werkelijk af, wat we moeten doen op de dag dat hij 12
jaar wereldkampioen zal zijn?

1/2

Vorig jaar hadden we 300 deelnemers meer dan vorige keer. Nu maar
200.
Mocht ik iemand of iets vergeten zijn, dan is dat dikke pech.
De Klepper is meer afgeslankt dan de meeste van onze leden.
Corné zette de wisseltrofee 's avonds weer gewoon terug waar hij hem
's morgens gepakt had

FR

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

On

December 2005 :
Eén jaar na de trimmerscompetitie 2004
r

Eén jaar terug naar december 2004: ik schreef een "kort" evaluerend
stukje over de trimmerscompetitie van 2004 in "De Klepper".
Alles uit de kast gehaald om een verklaring te geven over de toch wel
zeer teleurstellende deelname. Geprobeerd verontschuldigingen of
andere redenen te begrijpen om niet deel te hebben genomen, maar
deze ook om te buigen naar een positieve invalshoek.
Velen zijn ook persoonlijk vernoemd (streelt toch vaak je ijdelheid). Ik
dacht ook voldoende argumenten te hebben aangedragen om leden (=
ca. 91,23% trimmers!) van een wielerclub te overtuigen dat het
lidmaatschap van een wielervereniging en bezit van een fiets toch
minimaal enige aanwezigheid bij hèt wielerclub evenement mocht
rechtvaardigen.
Kortom: de bedoeling was : MEER deelnemers!
Ik was dus op alles voorbereid. Talloze e-mails, brieven, ingezonden
stukken, mondeling hierop positief aangesproken te worden, etc.,etc.
Maar vooral verwachtte ik vanaf 2 april bij de eerste rit in lijn de
ultieme daad bij de fiets voegen van diverse getergden of de met een
fietsprestatieminderwaardigheidscomplexopgezadeldeloosersmentaliteitbezittendetrimmers.Medicijn: meedoen lost dit echt allemaal op!
Er zijn altijd wel renners die een mindere dag hebben waar je van kan
profiteren, wat je ego nooit geen kwaad zal doen! Dit maakt je gretig
om de volgende keer er nog harder tegen aan te gaan.
Bovendien is samen of zelfs alleen in de achterhoede rijden ook geen
onaangename bezigheid. En uiteraard spreek vooral ik uit ervaring!
Je voelt hem al komen: ik had een rustige decembermaand; werd
vrijwel niet "lastiggevallen" en zeker niet overstelpt met reacties.
Ik bereidde me dus mentaal (sportief een pietsje minder) zo'n drie
maanden voor op de start van de eerste wedstrijd.
2 april: het moment suprème was daar.
Om 18.30 kon Jan 15 deelnemers laten starten. Lijkt een redelijk
peloton, maar de 1e keer zo leert de geschiedenis zijn er altijd de
meeste deelnemers en wat mij betreft is 15 dan nog veel te weinig.

21

Tweede wedstrijd was de sprint met 14 deelnemers. Bestendiging?
Derde wedstrijd: Rit in lijn, toch het meest populaire onderdeel
normaal gesproken, maar nu val ik achteraf toch even stil
Tja
Nee

hè

Hoe is het mogelijk?
Incroyable (aldus Jean N)
Wel ZES deelnemers aan de start, waaronder vier van Van Tetering.
Hoewel ik er ook niet was (invloed Pinksterweekeinde?) kan ik deze
lage opkomst niet verklaren. Doe ik dus ook niet, maar de volgende
vier wedstrijden bevestigen deze aflopende deelname helaas weer wel.
(11-7-11-7 deelnemers). De laatste wedstrijd (tijdrit van 12,5 km) gaf
weer een ietwat stijgende lijn van 13 deelnemers.
Wat is hier aan de hand? Wie het weet mag het zeggen!
Ik heb er al zoveel over gezegd; ik hou het hier maar bij.
Laten we de positieve sportieve zaken uit de competitie vermelden.
De toon werd al snel gezet. In deze eerste rit reed vrijwel de gehele
wedstrijd een afgescheiden triootje vooruit met als uitslag Geert, Henk
Hamers en Ronnie. Leon verzekerde zich van de 4e plaats.
De sprint, vaak een verrassend puntenonderdeel, werd door Gerrit de
Jong gewonnen, maar Geert gaf slechts 1 punt toe en Leon 2 punten.
Ronnie en Henk Hamers morsten hierbij wel wat punten met een 7e en
9e plaats. In die zojuist genoemde derde wedstrijd met slechts 6
deelnemers pakten Geert, Ronnie en Leon de eerste plaatsen.
Na drie wedstrijden had Geert een redelijke voorsprong van 6 punten
op Ronnie en 7 punten op Leon. Wordt dit een broederpodium?
Normaliter is bij voortgaande deelname en inschatting van de
kwaliteiten het eindklassement qua eerste drie dan al ver gemaakt.
Maar Leon die vrijwel zeker het eindpodium had kunnen halen was
wellicht te druk met andere zaken of had het anders ingeschat; dan wel
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reed hij op die zaterdagavond tijdens de afvalkoers zijn 4 rondjes solo
over Den Hout. Helaas pindakaas: 3 wedstrijden gemist en onder de
streep beland i.p.v. een podiumplaats. Overige potentiële kanshebbers
zoals Corné, Henk H.en Teun (de King!) hadden ook al teveel
wedstrijden gemist en bleven ook dik onder diezelfde streep.
Elders in de Klepper staat de totale uitslag met die bewuste streep!
Conclusies : in 8 wedstrijden zagen we 26 verschillende deelnemers.
Slechts zes man boven de streep. Deze terechte klassementsrijders met
de aanwezige klasse, inzet, deelname, alertheid of combinatie daarvan
brengt ons dit eindresultaat. De strijd om de 3e plaats tussen de altijd
deelnemende John en onze nieuwe voorzitter Marino bleef ook
spannend en werd in de laatste tijdrit door John beslist.
De knappe zesde plaats van ondergetekende met als enige kwaliteit
DEELNEMEN spreekt boekdelen. Ik had toch liever een met bloed,
zweet en tranen 20e plaats in de eindrangschikking behaald.
Hoewel als 6e "net" achter Jack is toch ook wel leutig. Volgend jaar
wat coulanter en 5 v/d 8 wedstrijden tellen? Zou het helpen?
Levert in deze stand trouwens ook niet veel op. Dan was ik als 8e
achter Frank geëindigd, waar ik ook geen onoverkomelijke problemen
mee heb.
Eén ding is duidelijk: wat het probleem ook kan zijn qua deelname;
volgend jaar kan dit alleen maar BETER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ik ga er weer voor. Als trimmerwielerlid, als aanwezige,
als
trainende/fietsende, als kanshebber op een toptien (?) plaats en als
afhaler van een vette prijs.
Wellicht dat ik dan de wielen dan al kan ruilen?
NDL.
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De redactie van DE KLEPPER wenst u
vrolijke feestdagen en een sportief 2006!

M

