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van de voorzitter
Het nieuwe kalenderjaar is al weer even onderweg en hoewel het
wegseizoen nog moet beginnen is er toch al weer het nodige gebeurt.
Tragisch dieptepunt is natuurlijk het overlijden van Sjel Welten in
februari. Sjel was weliswaar geen officieel lid van de vereniging meer
maar iedereen kende het warme hart dat hij droeg voor de verenging.
Zoals zo vaak gesteld, draait de wereld dan toch weer gewoon door en
zullen we hem desondanks zeker niet vergeten.
De eerste zending nieuwe kleding is ondertussen ook al weer binnen en
het blinkende roze verblind al weer menig weggebruiker. Stiekem
trainen is dan ook veel lastiger geworden. Het valt meteen op dat er al
een heleboel kanjers een ambitie hebben ten aanzien van de diverse
kampioenschappen in het nieuwe en prille seizoen. D’r zijn er zelfs al
op trainingskamp in de bergen en in het buitenland geweest. Hun vorm
schijnt behoorlijk, zo niet uitmuntend, te zijn. Dat is ook nodig want
het Terheijdens kampioenschap is dit jaar vroeg in het seizoen.
Dus een ieder die nog in z’n winterslaap zat; wakker worden want we
zijn al weer begonnen aan een mooi wielerjaar en het belooft wat.
Ik wens jullie allen een voorspoedig wegseizoen,
Marino van de Berg
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Herinnering aan Sjel Welten
Op 13 februari j.l. overleed, veel te vroeg, mijn goede vriend en oudbestuurslid van de wielervereniging Terheijeden, Sjel Welten.
Hoewel Sjel (of Michel, zijn “zondagse” naam) zelf, door diverse
lichamelijke ongemakken die hij had, op sportief gebied niet altijd mee
kon doen, was hij hoogst geïnteresseerd in allerlei takken van de sport.
Begon hij al als tiener met judo, via “twistkoning” in de jaren 60 en
voetbal, waarin hij in de 70-er jaren een ernstig ongeluk had, kwam hij
terecht in de wielervereniging, alwaar hij in de beginjaren nog als
actief fietser meereed. Toen zijn blessures teveel op gingen spelen nam
hij zitting in het bestuur; organiseren werd zijn passie. Jarenlang is Sjel
penningmeester van onze club geweest. In allerlei organisatie
commissies (bingo – triathlon - trainingsweekend Limburg BWF/KNWU ronde – rik avonden) heeft Sjel wel gezeten, en wilde
dan ook dat betreffend evenement tot in de puntjes soepel verliep. Ook
tijdens leden- of bestuursvergaderingen wist hij zijn mondje te roeren
en mede dankzij hem is de organisatie ronde de club gegroeid tot wat
hij nu is.
Na een lange tijd van lidmaatschap bij onze club nam hij zitting in een
commissie bij de afdeling voetbal van de S.V.T., waarna hij nog
diverse functies bekleedde bij de tennisvereniging en, de laatste jaren,
bij de jeux-de-boules vereniging.
In Juni 2004 werd bij Sjel een bijzondere vorm van kanker vastgesteld.
Na diverse behandelingen met o.a. radioactieve bestralingen leek het er
even op dat de ziekte was stilgezet. Hij leefde weer op en samen met
zijn familie genoot hij van de tijd die hem weer gegund was. Slechts
een paar maanden duurde deze euforie. Toen kreeg hij de boodschap
dat zijn leven niet al te lang meer zou duren, de ziekte was weer
teruggeslopen in zijn lichaam.
Op 23 februari 2006 overleed Sjel, slechts 59 jaar oud.
Leon van Tetering
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-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

KOPIJ INLEVEREN

VÓÓR 1 JUNI 2006!!!!

4

Gezelligheidstriathlon
Op woensdag 7 juni vindt weer de jaarlijkse gezelligheidstriathlon
plaats.
Dit is een estaffette-triathlon voor teams. Een team bestaat uit een
zwemmer, een fietser en een loper. De start is om ongeveer 19.00 uur
(dit is afhankelijk van het weer en de drukte in het zwembad). Tijdens
het zwemmen wordt de tijd van iedere zwemmer opgenomen. Hierna
vertrekken we naar de Laakdijk nummer 10, waar het fietsonderdeel
plaatsvindt.
Het team met de snelste zwemmer mag als eerste beginnen. De
tijdsverschillen van het zwemonderdeel, zijn ook de tijdsverschillen bij
de start van het fietsen.Na de finish van het fietsen tikt de fietser de
loper aan en deze start gelijk voor het laatste gedeelte: Lopen rond de
Schans.
Na de afloop is de prijsuitreiking in 't Barreke.
Dus formeer een team en meld je op woensdag 7 juni in het
Puzzelbad.Het is tevens een goede generale repetitie voor de
trimtriatlon op zondag 11 juni.
Peter Kloosterman

Parijs – Roubaix
Op 11 juni gaan Henk Lievens, Ad Havermans en Henk Boon de
toerversie van Parijs-Roubaix rijden.
Heb je zin om mee te gaan? Laat het even weten.
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Midzomeromnium
Ook dit jaar kun je je weer 3 woensdagavonden uitleven op het SNS
parkoers tijdens het midzomeromnium.
De data zijn:
1. Woensdag 14 juni
2. Woensdag 21 juni
3. Woensdag 28 juni
De onderdelen zijn:
•
•
•

Rit in lijn
Puntenkoers
Afvalkoers

Er wordt een klassement opgemaakt waarvoor 2 avonden tellen.
We hopen op mooi weer en een grote deelname,
Peter Kloosterman
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van de Junglekoning
Beste fietsvrienden in ons koude kikkerlandje.
Hier even een berichtje uit het lekker zonnige Paramaribo.
Voor de meeste van jullie is het fietsseizoen alweer van start gegaan en
voor de “ lekker weer rijders” zal het hopelijk ook niet lang meer
duren….
Voor mij is het dit seizoen heel anders van start gegaan……
Mijn voorbereiding voor dit jaar had heel erg weinig met fietsen te
maken. Wij zijn vanaf het begin van dit jaar bezig geweest om het een
en ander te regelen om voor een langere tijd naar Suriname te gaan
verhuizen. En zoals het blijkt is het allemaal gelukt, want op dit
moment zit ik dit stukje te schrijven hier in ons huisje in Paramaribo.
Het is hier wel alle dagen schitterend fiets weer, alleen mijn fiets
ontbreekt helaas nog. Misschien dat we hem nog over laten komen of
er hier een halen, want helaas helpt het excuus hier niet om te zeggen
“het is geen fiets weer”.
(op het moment zonnig 30gr en een ligt briesje) en dat geld voor de
komende maand(en)………
Ik hoop dat er hier ook negers zijn die wat van koersen afweten, anders
kom ik misschien wel terug als een subliem tijdrijder……
Ik wil iedereen een sportief, veilig en vooral een leuk, gezellig fiets
jaar toewensen namens Carien en mezelf.
De JungleKoning

Ledenmutaties
Opgezegd
Toon Schauwen

Terheijden

7

8

De 24e trimtriathlon Terheijden - 11 juni 2006.
Zondag 11 juni organiseert Wielervereniging Terheijden alweer voor
de 24e keer een triathlon. Deze tweede zondag in juni is de vaste dag
van dit evenement. Elk jaar doet de commissie haar best om er weer
een succes van te maken. Op de dag zelf en ook enkele dagen ervoor is
er een grote groep vrijwilligers van o.a. WVT actief om dit evenement
in goede banen te leiden. De trimtriathlon is, mede dankzij deze inzet,
na de Terheijdenloop het tweede grootste sportevenement van
Terheijden.

Generale repetitie.
Aan de vooravond van ons zilveren triathlon-jubileum, is het zaak de
puntjes op de i te zetten. Altijd zijn er zaken die om verbetering of
verandering vragen. Daarbij luisteren we aandachtig naar de op- en
aanmerkingen van de deelnemers en de vrijwilligers die ons ter zijde
staan.
Zo vindt de prijsuitreiking van de achtste triathlon plaats, direct nadat
de laatste deelnemer is gefinisht. Hiermee ondervangen we de erg
lange wachttijd van afgelopen jaar.
Terecht was ook de kritiek dat de uitslagen lang op zich lieten
wachten. Met de huidige stand van de techniek moet het mogelijk zijn
dit veel sneller op het internet te presenteren.
Het heeft zeker onze aandacht.

Twee afstanden
De achtste triathlon gaat als eerst van start en wel om 13.00 uur. Aan
deze sprintafstand kan men, net als bij de kwart, individueel of als trio
deelnemen. Ook is deze afstand speciaal bedoeld voor de jeugd vanaf
12 jaar. Voor hen is dit namelijk een mogelijkheid om langzaam naar
het grotere werk toe te groeien.
Het zwemonderdeel van 500 m vindt plaats in het Markkanaal bij de
brug bij de Bergen (=straatnaam). Het fietsonderdeel bestaat uit een
aanloopstuk van 1200 m naar het fietsparcours en daarna nog 2 ronden
door de polder. Totale fietsafstand 17,1 km.
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Daarna volgen er 3 loopronden van 1,5 km door de bebouwde kom van
Terheijden; totaal 4,5 km.
De gewone (kwart) triathlon voor individuele deelnemers of trio’s start
om 13.30 uur. De leeftijdsondergrens is hier ongeveer 15 jaar.
De afstanden voor de kwart zijn als volgt: 1 km zwemmen in het
Markkanaal, 5x het rondje polder betekent (met het aanloopstuk van
1200 m) 41,7 km fietsen en dan tenslotte 6 loopronden van 1,5 km;
totaal 9 km.
De mogelijkheid om met een ploeg van 3 personen deel te nemen is
op beide afstanden mogelijk. Er worden dan ook veel vriendenploegen,
bedrijventeams en ploegen uit sportteams, scholen en
sportverenigingen verwacht.

Inschrijfkosten
Inschrijven kan alleen op de dag zelf tussen 10.00 en 12.30 uur in
manege Zeggezicht, Munnikenhof 1 in Terheijden.
1/4
1/4
1/8
1/8

individueel
trio’s
individueel
trio’s

€
€
€
€

15,18,7,50
12,-

Let op: bovenstaande inschrijfgelden zijn van toepassing als een
licentie kan worden getoond. Is de licentie er niet, dan wordt er
€ 5,- p.p. in rekening gebracht voor een daglicentie. Als trio betaal je
slechts 1x € 5,- voor de daglicentie.
Let op: voor leden van WVT is deelname gratis. Zij betalen dus geen
inschrijfgeld of daglicentie.

Prijzen en herinneringen.
Iedere deelnemer ontvangt na aankomst een leuke herinnering. Verder
zijn er ereprijzen voor de nummers 1, 2 en 3 in de categorieën dames
en heren en een 1e prijs voor het eerste trio.
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Uitslagenlijsten kort na afloop
Kort na het einde van de wedstrijd zijn er uitslagenlijsten beschikbaar
per categorie. Dit geldt ook voor de estafettetriatlon (trio’s).
De uitslagen verschijnen ook op internet:
http://www.wvterheijden.nl/

Valhelm verplicht
Wielervereniging Terheijden stelt geen eisen aan deelnemers en / of
materiaal. De enige voorwaarde waaraan de fietsers moeten voldoen is
het dragen van een valhelm. Indien dit een probleem is kunnen leden
van WVT voor een oplossing zorgen.

Parkeren
Er worden speciale plekken ingericht om de auto’s te parkeren. Volgt u
hierbij de aanwijzingen op van de organisatie. Natuurlijk ziet WVT
eigenlijk het liefst, dat men (indien mogelijk) met de fiets naar het
parcours komt.

Vrijwilligers gevraagd.
Ieder jaar doet de organisatie een beroep op een groot aantal
vrijwilligers die helpen om alles soepel te laten verlopen. De meeste
vrijwilligers zijn ingedeeld bij het opbouwen of zijn op de
wedstrijddag als verkeersregelaar actief. Afgelopen jaren is gebleken
dat we op de dag zelf extra hulp nodig hebben bij o.a. het afbreken van
het parc fermé 1 aan het kanaal en bij diverse werkzaamheden aan de
finish (noteren startnummers i.v.m. tijdwaarneming, uitdelen
sportdrank e.d.).
Graag horen wij van nog meer mensen dat ze willen helpen bij het
slagen van dit evenement. Aanmelden kan bij Ruud Deckers, tel. 0162680839.
Maakt u dit evenement ook tot een succes???
Tot de 11de,
Triathloncommissie WV Terheijden.
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Hoi, ik ben Eric van Oosterhout
Sinds kort lid van de wielervereniging. Toen ik de "Klepper" binnen
kreeg las ik dat in het weekend van 25/26 maart een hoogte stage werd
ondernomen in Limburg, heb ik meteen Bob den Ridder ingelicht, dat
ik mee wilde, het was zo geregeld.
Zaterdagochtend om 6.15h reden we met drie auto's richting Limburg.
We waren met acht man: Rob Mol, Ad Blom, Wally den Ridder, John
Gommeren, Adri Loose, Bob den Ridder, Izar van Gool en ikzelf.
Toen we aankwamen bij ons pension kregen we koffie met vlaai (echte
limburgse) erg lekker. Omkleden route plannen en gaan....'s morgens
was het heel slecht weer. We hebben toen +/- 60 km gereden. We
hadden de route ingekort. 's Middags was het lekker weer.
Izar van Gool was onze leermeester. Ik was het minst ervaren op de
fiets, het viel niks tegen.
Toch wat flinke heuvels beklommen, er was er een bij van 20%, ik blij
dat ik boven was, aan het eind van de dag hadden we toch 150 km in
de benen zitten.
Ik was wel helemaal afgebrand, wel 'n mooie dag gehad en een
voldaan gevoel.
Terug in het pension hebben we wat gerust en lekker gegeten. 's
Avonds nog even Valkenburg in geweest, dat was goed toeven. Maar
na zo'n zware dag was ik toch wel blij dat we terug in het pension
waren.
Zondag kregen we van drie man versterking: Ronnie van Tetering,
Nico de Laat en Gert-Jan Verduijn. Ik was goed hersteld en kon goed
meekomen.
Naar de aanloop van de Eijser bosweg kwamen we Michael Boogerd
tegen. Dat was wel een 'n bijzondere ervaring, toch even in het wiel
gehangen, op het vlakke wel te verstaan. Toen we gingen klimmen
schoot hij weg als een speer, het was gewoon niet te doen om hem te
volgen.
We zijn nog bij het drielandenpunt geweest daar hebben we vlaai en
koffie op. Daarna terug naar het pension, lekker gegeten en terug naar
Terheijden gereden
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In totaal hebben we 225 km afgelegd, ik heb 'n heel leuk weekend
gehad en lekker getraind en ik denk dat ik volgend jaar zeker weer mee
ga.
de groeten;
Eric
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Uitslag zomercompetitie 01-04-06
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Geert van Tetering
Corné Sprangers
Din de Ridder
Henk Hamers
Marino van de Berg
John Gommeren
Ronnie van Tetering
Rein van Zundert
Leon van Tetering
Cees Damen
Gerrit de Jong
Hans Rasenberg
Bram Martens
Bob de Ridder
Henk Boon
Peter Kloosterman
Frank van Tetering
Nico de Laat
Wally de Ridder
Rocky van Zundert
Eric van Oosterhout

Kampioenschap van Terheijden 9-04-06
1
2
3

Corné Sprangers
Marino van de Berg
Ronnie van Tetering
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Uitslag zomercompetitie 22-04-06
Sprint 300 mtr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Gerrit de Jong
Bob den Ridder
Geert van Tetering
Marino vd Berg
Henk Boon
Corné Sprangers
Jack van Dongen
Hans Rasenberg
Michael Gommeren
John Gommeren
Ronnie van Tetering
Ad Blom
Peter Kloosterman
Henk Hamers
Wally de Ridder
Adri Loose
Nico de Laat
Peter Diepstraten

27.08
27.52
27.54
27.81
28.24
28.54
28.64
28.77
28.78
29.32
30.16
30.26
31.03
31.06
31.71
32.94
33.00
33.57
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