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HET adres voor al uw racemateriaal 

HOPMANS ~fa 

Frames van alle topmerken in diverse uitvoeringen en 
prijsklassen uit voorraad leverbaar. 

Frames op maat gemaakt leverbaar in de absolute topklasse 

4( 

ik 

Grote keuze in merken en materialen voor afmontage van uw race of trimfiets: 
voor iedere beurs bieden wij de beste oplossing. 

Ook in kleding en andere aanverwante fietszaken bieden wij U een grote 
keuze tegen de scherpste prijzen. 

«g Optimale garantie, advies en service. 

4( Ook voor de „gewone" fiets treft U bij ons de grootste keuze in alle prijsklassen aan 

HOPMANS deet49e94fte 
STEENBERGSESTRAAT 50 NOORDSINGEL ZUID 4/10 

BERGEN OP ZOOM 01640-33725 
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15e jaargang no. 2 

BELANGRIJKE DATA. 

9 maart Voorjaarsvergadering, aanvang 

09.00 uur bij De Ster. 

16 maart, Openings-rit, 40 km. verzamelen 

om 09.00 uur bij De Ster. 

Voor het vertrek wordt er een groepsfoto 
gemaakt. 

Het Bestuur. 



Beste Leden, 

Nog even wilde ik terugkomen op ons vernieuwde klubblad, want 
nu eenieder kennis heeft gemaakt met de nieuwe uitgave, wilde 
ik Kees via dit voorwoord namens alle leden nogmaals bedanken 
voor het ontwerp, want met zo'n klubblad is het met recht iets 
om mee v oor de dag te komen. 
Het is w eer al enkele weken geleden, dat we de vastenavond via 
allerlei kunstuitvoeringen en kunstgrepen achter ons hebben 
gelaten. 
Op 16 fe bruari j.l. zijn er verschillende Pédaleurs nog wat 
kuns tuit voeringen gaan doen, maar dan in de Ardennen op de lange 
latten. Naar ik heb vernomen is eenieder weer zeer enthousiast 
teruggek omen en ik hoop dat deze dag weer voor herhaling vat-
baar zal zijn want helaas konden wij niet mee, maar volgend jaar 
hopen we weer van de partij te kunnen zijn. 
Nu ik zo dit voorwoord op papier probeer te zetten, denk ik 
ineens a an het aflopende winterseizoen en dan moet ik tot mijn 
verbitte ring konstateren, dat dit winterseizoen op de zondag-
och tende n weer steeds dezelfde gezichten te zien waren, zoals 
elk wint erseizoen. Hoe komt dat mijne heren, is het zo moeilijk 
om een p aar keer tijdens het winterseizoen op de zondagmorgen 
aanwezig te zijn, om eens lekker aan je konditie te schaven wat 
een pré is voor het fietsseizoen, maar wat ook voor Jeroen van 
der Ploe g een voldoening geeft want onder zijn enthousiaste 
leiding leven wij ons op een ontspannende manier uit. 
Deze woo rden schrijvend hoor ik het buiten vriezen dat het 
kraakt e n zoals we inmiddels via de uitnodiging hebben gelezen 
wordt op 9 maart a.s. de voorjaarsvergadering gehouden, dus 
komt all en in grote getalen die zondagochtend naar De Ster. 
Hopelijk worden door U nog voorstellen bij de secretaris aan-
gedragen waardoor uiteindelijk deze vergadering tot een ge-
slaagde vergadering voor U en ons als bestuur zal worden. 
Wanneer we dan op 16 maart onze openingsrit hebben zal de 
temperat uur toch een ommekeer moeten maken, want ik schreef 
al over de bittere koude en dan is het beslist geen pretje 
om als e en Michelin-poppetje op onze racekarretjes te moeten 
kruipen, maar dat is nog twee weken dus er kan nog van alles 
gebeuren 
Een vraag nog, U weet dat er na de vergadering films worden 
gedraaid, degenen onder ons die Pédaleurs-films in hun bezit 
hebben willen wij verzoeken om deze op 9 maart m ee te brengen. 
Mijne heren dan het laatste punt, op 16 maart wo rdt U allen 
verzocht bijtijds en beslist in Pédaleurs-tenue a anwezig te zijn, 
want er zal dan een groepsfoto gemaakt worden e n het is tevens 
"kijk-dag", want er zijn er weer onder de leden d ie kosten noch 
moeite gespaard hebben om goed voor de dag te k omen en laten 
we hopen op een sportief en droog fietsseizoen. 
Mannen, tot ziens op 9 maart om 09.00 uur bij De Ster 

Charles Haest. 
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BIJ DECO HOME SNEPVANGERS1  
WETEN ZE ALLES VAN SPORTEN 

Maar ook van 
BEHANGSELPAPIER 
WANDWEEFSELS 
GORDIJNSTOFFEN 
HISTOR VERF 
AUTOLAKKEN 
EN NOG VEEL MEER 
En ze staan ook klaar om alle 
kapotte ruiten te repareren! 

met deco slaagt u thuis ! 
deco home 

snepvangers 

( 

LINDEBAAN 2 BERGEN op ZOOM TEL: 44750 

een dansschool 
kies je met zord 

^or 

FeclwreAndrmedimmew 

_ Danscentrum RIEN JANVIER 
k 

Antwerpsestraat 35 Bergen op Zoom Tel 01640-35010 

DE Is en blijft HET TREFPUNT voor alle sportliefhebbers 

SJAAK v.d. AVERT 

RAAYBERG Antwerpsestraatweg 267 Telefoon 33675 
-Bergen op Zoom 

PATATES FRITES en ANDERE ETENSWAREN 

Met prima consumpties,billijke prijzen staan wij ten Uwe diensten 



Kantoor Beraen op Zoom 
Stationsstraat 8-

 

Tel. 01640 - 4 19 00 

BEMIDDELING BIJ 

KOOP EN VERKOOP 

ONROEREND GOED 

TAXATIES 

113 KDEPH-11_, 
MeeUs-de Koepel Makelaardij BV 

MBEftrB 
1.1ce cij3k wilt reizen"» wricr, bet. 

1474111111:\%\ 

Goeie reis 
Uw Goeie reis 
begint bij ons 

reis buro. 

alle verzekeringen 

Deelnemer 
garantiefonds 
reisgelden 

hypotheken en leningen 

F. 

BP benzine station 
-VILLA NOVA -

 

EBROERMANN 

HALSTERSE WEG 318 
BERGEN op ZOOM 

GEOPEND VAN 

7. 30u tOt.21.00u 

ZAT 8.00u tOt 21.00u 

ZON. 9.00u tOt 21.00u 

OOK UW LEVERANCIER IN 

LPG GAS 

Stationsstraat 8 Bergen op Zoom Telefoon 01640 -4 19 00 Telex 78350 



Programma R.T.C. De Maleurs: 

9-3 Voorjaarsvergadering. Aanvang.09.00 uur. 
Indien de vergadering 'p tijd-.afgelopen is, zullen er 
na afloop films gedraaid worden... 

16-3 Openingstooht :  Vertrek 09.00 uur, 40. kin. 
23-3 Zoom—route..; Vertrek .09.00 uur, 60 km.: paspoort. 
31-3 Vliettocht. Vertrek 09,00 uur,. 65 km. 
6-4 Noord-00sthoek rit. Vertrek 08.30 uur, 75 kril. 
13-4 Prominenten—tochtl  Vertrek 08.30 uur, 80 km. paspoort. 
Wijzigingen voorbehouden. 

De Route—comissarissen.. 

1)  maart Jees Schoutens, 
5 maart Jan Reus. 
7 maart Cerrit ,Lambrechts. 
24 maart John Reijven. 
28 maart Reus Meesters. 
17 april Rene.  Jansen... 
18 april Jan Brocatus. 
28 april Gerard van de Brn.pk... 

Allen van hrIrte-nrofio'ia-(,  

+ + + + + + + + + 

Oopy inleveren v,:.‘ r 17 maart a.s. ! 



Pausto Copai (deel 9). 

Wat voor Coppi een topjaar had moeten worden, werd over-

 

schaduwd door de Locatelli-afaire. 
Na. afloop van een wedstrijd in de loop van het seizoen /54 
werd er ergens in Italie een foto gemaakt,. 'waarop in de 
buurt van, Coppi een sjieke dame in een witte bontjas stond 
afgebeeld. 
Al gauw stond ze bekend als "LJ1 Dame Blanche", de witte 
dame, omdat haar naam niet bekend was. 
Een verhouding werd vermoed en in het streng rooms-katholieke 
Italie, dat bovendien via de pers altijd een voorbeeldig 
huwelijk tussen Fausto en Brum had voorgeschoteld gekregen, 
had dat geschokte reacties tot gevolg. 
Tijden de Giro ontplofte de bom. 
Op een avond vr de tijdrit te Riva del Garda zaten Coppi 
en zijn minnares, Guiliana Oachini Locatelli - de echtgenote 
van een vooraanstaand advocaat - samen in het hotel van de 
Bianchi ploeg te dineren. 
De geVolgen waren niet te overzien: rechtzakqn met zijn 
vrouw, een korte gevangenschap, vuilspuiterij . in de pers en 
verontwaardigde suppoters, die hem in de steek lieten. 
De eerste maanden nadat het jeheim publiek was geworden, 
werd Coppi. overal waar hij zich vertoonde bespuwd en uit-

 

gescholden. 
Een aangeslagen Coppi verloor de Giro en het was uitsluitend 
aan zijn ijzersterk karakter te danken, dat hij overeind bleef 
en zelfs wedstrijden bleef .  'winnen. 
Zijn regenboogtrui raakte hij overigens wel kwijt. 
Op een bergachtig parcours te Solingen in Duitsland werd 
Coppi zesde op meer dan drie minuten van de nieuwe wereld-

 

kampioen Louison Bobet. 
Een val in de voorlaatste ronde had Coppi, op dat moment in 
een koninklijke kopgroep rijdend met Anquetil, Bobet, Gaul 
en Schaer kansloos.gamaakt voOr de zege. 
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Toch sloot hij hot seizoen t54 nog sterk af, met overwin-
ningen in de Ronde van Lombardije voor Fiorenzo Magni. 
En samen met Fillipi in de Troffeo Baracchi v66r de koppels 
Bobet Anquctil en Koblet Kaler ! 
In 1955 begon dan de onvermijdelijke neergang voor de veel-
geplaagde Coppi. 
Het Italiaanse publiek nam hem het zeer kwalijk, dat hij op 
een steenworp afstand van Brunais huis een villa had laten 
optrekken, waarin hij, samen met zijn maitresse en hun in- . 
middels in Buenos Aires geboren zoontje Faustino ging wonen. 
Zijn nieuwe manier van leven, gevoegd bij het door hem te 
betalen onderhoud van Bruna en hun dochter, maakte dat hij, 
die juist in de periode van afbouw van zijn spotieve car,- . 
ribre verkeerde, gedwongen was om weer volop door te gaan. 
Dit zou tragische gevolgen hebben, maar dat was in 1955 
nog niet te voorzien.. 
In dab jaar won hij o.a. de Tre-valli Varesine, de Ronde 
van Campania, de Troffeo Bara , chi (weer met Filippi) en 
het kampioenschap van Itnlie cp de weg. 
Het wereldkampioenschap, gehouden in Italië, liep echter op 
een deceptie uit, omdat Coppi en Bobet elkaar zo markeerden, 
dat beide renners al gauw kansloos.waren. 
Ockers was, als gevoonljk, de slimste en hij liep dab ook 
met de felb,egeerde. kluif weg. 
Zie verder deel 10. 

• Ger Sebregts. 

+ •+ + + + + + + + + + 

KOOPT BIJ ONZE ADVERTFERDERS ! ! 

+++++++++++ 
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Je MOET het eens gedaan hebben. 

Dat klin je wal zeggen als je praat over de Langlauf uitstap 
van de Pgdaleurs. 
Om 07.00 uur op zondagmorgen 16 februari stond de luxe 
toUtingear van.  Argo Tours voorgereden bij ons.  clubhuis 
De Ster. 
We werden op gewaaht door ons ller Riet en Jac 'met hun 
overheerlijke koffie, Riet zou Jns deze dag vergezellan. 
Onzë reis begon, het duurde niet lang of een flauw zonnetje 
'vergezelde ons, naar de Ardennen. 
Tijdens de rit kregen we langlauf-instructie via een bandje 
en pasten we de ski-schoenen. 
Afgezien van enkele mensen _met van die grote p.... waren 'er 
met de schoenen geen problemen. 
Tegen tienen arriveerden we op le plaats van bestemming 
Elsenborch en daar konden we eindelijk de latten. onder binden. 
Sommige gingen aarzelend en.anlaren weer meer voortvarend 
van start. 
Er waren mooie loipes;  zo noem je de sporen waar je met je 
lange latten doot gaat, die liepen door een prachtig golvend 
landáchapalet veel sneeuw. 
Er waren loipes uitgezet van 3, 5 en 9 km. 
Aanvankelijk begonnen de meeste met de route v-ul. 3 km., maar 
na de "boterham" ging bijna iedereen verder en men genoot 
van het prachtige zonnige weer, hoe had men een zo'n 
stralende zondag uit kunnen kiezen. 
Onze terugreis begon om half vier, met vermoeide ledematen 
en rode oortjes leidde chauffeur Toon Verdult ons richting 
huiswaarts. 
We maakten nog een tussenstop i4 "Het Galjoen" in Geel. 
Een oergezellige eet-, drink- en dansgelegenheid en menig-
een van ons vermaakte zich in Langlauf kleding op de dans-
vloer. 
Tegen acht uur arriveerden we weer bij ons clublokaal. 
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Café zaal 

„DE AREND,, 

Gelegenheid voor: 

bruiloften 

vergadering 

groepsdiners 
partijen. 

Voor een gezellig dansje 

Pia en Gerard 
Schuurbiers 

accomodatie tot 250 pers. 
Tel 01646-2473 

Hoogerheide 

na iedere toertocht 
even napraten 

in Café -Restaurant 

DE LUITEN 

Voltastraat 47 

Tel. 01650-33557 

Roosendaal 

het adres voor bruiloften, 

feestavonden en 

vergaderingen enz. 

clublokaal 

R.T.C. 

NOORD BRABANT" 

VOOR: MEUBEL-ADVIES MEUBELKWALITEIT 

MEUBELSERVICE 

POLDERMAN 'S WOONVISIE 

NOORDWEG 8 

KRABBENDIJKE Tel. 01134-1445 

GROTE KOLLEKTIE EIKEN EN MODERNE MEUBELEN 

VOOR IEDEREEN 



prijzen voor 

zoals 
elke sport  

Bekers 
H. VOETS Medailles 

Sportstandaards 
vraagt catalogus 

Kremerstraat 3 Bergen op Zoom 
Tel. 01640- 33418 

~Mi  

Dames en kindersalon 

INGE 
Molstraat 11 

Bergen op Zoom Tel 51291 

Dames, voor de perfecte 

coupe en alle problemen 

van Uw haar en ook 

speciaal dat van Uw kind 

kunt U alle dagen van de 

week, behalve maandag 

bij ons terecht. 

Behandeling indien 

mogelijk op afspraak. 

Voor al uw rookartikelen, kranten en lektuur 

naar sigarenmagazijn 

„DE ZEEKANT" 
Mevr. van de Berg 

Casper Fagellaan 44a BERGEN OP ZOOM 



Tevreden, maar vermoeid ! 
Om de woorden van Mario van den Boom te gebruiken, de 
thuisblijvers hadden weer'maar eens ongelijk, want je moet 
het eens gedaan hebben. 
Jammer was het eigenlijk dat er maar zo weinig 1D(daleurs 
mee gegaan waren.. 
Maar wie weet, volgend jaar beter ! 

Piet Brocatus. 

We willen hierbij de organisatoren Piet,Brocatus en Dr 
Jansen bedanken voor de goed georganiseerde dag, voor de 
cdnfortabele busreis met Argo Tours en het goed verzorgde 
ski-materiaal 

+ + + + + + + + 

Voor U gelezen . . . 

Aan de vooravond van de voorjaarsklassieker "De Omloop van 
Het Volk" staan de meeste bladen vol met artikelen over de 
wielersport. 
De Stem van zaterdag 1 maart laat alle grote West-Brabantse 
vedetten aan het woord. 
Jacques Hanegraaf laat via De Stem weten, dat hij over 
voldoende zelf kennis beschikt° 
De coureur uit Schijf is volgens zich zelf niet een man die 
een ploeg kan dragen, maar als hij een goede dag heeft weet 
hij zich gesteund door een goede ploeg. 
De teamgeest is bij Kwantum dik in orde. 
Teun van Vliet hoopt op een beter seizoen dan vorig jaar. 
De Ardense klassiekers krijgen een strijdlustige inwoner van 
Baarle-Hertog aan de start. 
Johan Lammerts verwacht, dat hij in de Vlaamse klassiekers 
de kopman van zijn ploeg zal zijn. 



Hoewel Johan met Peter Post nooit echt een verschil van 
mening heeft gehad is hij toch blij, dat hij bij Panasonic 
weg is. 
Door het systeem rost verlies je meer wedstrijden dan je 
wint aldus Johan. 
Bij Gerrie Knetemann staan er nog wat rekeningen open. 
Het komend seizoen komt de man uit Huijbergen renners tegen 
die aanvankelijk in de "Skil-af-Caire" schouder aan schouder 
met hem stonden, maar later afmakten. 
Sommige afhakers afhakers moeten nog de kosten van het kort 
gedirif 20..000,00) 1- die liciofelijk werden omgeslagen, 
voldoen. 
Gerrie denkt nog niet aan afscheid nemen. 
Als fietser met een zadel onder zijn kont vindt hij zichzelf 
meer waard dan in de auto aohter de koers. 
Adri van der Poel heeft zijn zinnen gezet op Parijs - Roubaix 
en de Amstel Gold Race. 
Die twee klassiekers zou de man uit Hoogerheide graag 
willen winnen. 
Het zou wel eens kunnen zijn, dat adri dit jaar voorlopig 
voor de laatste maal, aan de start staat van de reekd. 
voorjaarsklassiekers. 
Hij staat, namelijk niet afkerig tegenover eeb italiaans 
avontuur. 
Vanuit het zonnige zuiden is al enige malen belangstelling 
getoond. 
Hennie Kuiper begint bij Skala vrijblijvend aan zijn veertiende 
profseigoen. 
Gaat het goed, dan overweegt Hennie naast de Giro ook de 
Tour de France te rijden._ 
Wellicht kan Skala met de naam van Hennie op cie deelnemers-
lijst de tocgang.tot de .Tour forceren. 
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Johan van der Velde ziet zichzelf nog niet zo maar de Tour 
de France winnen. 
In de individuele tijdritten verliest Johan te veel kostbare 
tijde 
Die tijd zou hij op de cols moeten kunnen terugwinnen. 
Met de komst van de Colombianen ziet hij dat nog niet zo 
gemakkelijk gebeuren. 

N.R,C.-Hançlelsbladvan1.maart verwacht een spannend 
wielerjaar. 
De heren Post en Ra„ls hebben met Roy Schuiten nog enige 
appeltjes te schillen. 
Volgens Peter Post is RoJ Schuiten achterbaks. 
De manier waarop renners als Veldscholten en Rooks zijn 
benaderd was volgens de Alastelvener bij het schofterige af. 
Ook Jan Haas is over, de ploegleider. van P.D.M. niette spreken. 
Over de manier waarop Twan Poels werd benaderd kan de man 
uit Is-Heerenhoek nog kwaad worden. 
Als Raas zijn collega van P.D.M. kan terugpakken zal hij het 
niet laten. 
Wat dat betekend weet Teun van Vliet maar al te goed. 
Vlak voor de start vrrn Parijs..- Roubaix had Raas vernomen, 
dat Teun van Vliet, die bij Kwantum in dienst zou treden, 
in 1-986 naar ranasonic zou gaan. 
Daarommocht Henri Manders in de ontsnapping met van Vliet 
geen kopwerk doen. 
Op weg naar Roubnix heeft van Vliet zich letterlijk kapot 
getrapt; 
Die inspanningen hebben hem volens Raas zeker tien dagen 
de gele trui gekost. 

Piet Andr6e. 



Faust Coppi (deel 10). 

In 1956 bezon Coppi echt te sukkelen. 
Hij won geen enkele belangrijke wedstrijd en in de Giro moest 
hij opgeven na een valpartij op weg naar San Marino. 
In het najaar was er nog een opleving: hij won de tijdrit 
naar Lugano voor Albert Bouvet. 
In de Ronde van Lombardije wilde hij nog eens een groot num-

 

mer opvoeren, te meer daar hij voor 1957 geen sponsor kon 
vinden. 
Op dat ogenblik reed hij voor het drankenmerk Carpan6,'nadát 
hij met Bianchi financieel niet ',leer tot overeenstemming had 
kunnen komen. 
Op de Ghisallo-klim viel Coppi als vanouds aan en iedereen 
moest van zijn wiel, behalve Diego Rouchini, zijn ex-ploeg-

 

maat bij Bianchi. 
Deze sponsor had voor de Italiaanse wedstrijden de Franse 
Azen Darrigade en Anquetil gecontracteerd. 
Een speling vn het noodlot was dat ze dit op Coppi's advies 
hadden gedaan. 
Ronchini loste Coppi dus niet af om de belangen van vooral 
de sprinter Darrigade niet te schaden, ondanks Coppi's 
heftige smeekbeden. 
Waarschijnlijk had het duo afgescheiden de Vigorelli-baan te 
Milaan bereikt, als Ronchini de ontsnapping had gesteund, 
maar nu werden ze vlak voor de wielerbaan ingelopen. 
En wel door een elite gezelschap met Darrigade, van Looij, 
de Bruijn°, Koblet en Bouvet. 
Normaal gesproken was Coppi vanaf dat moment kansloos, want 
er zaten nogal wat topsprinters bij. 
Hijspeelde daarom alles of niets en ging zelf de sprint aan 
op Lieer da 500 meter van de streep. 
Nog 200 meter en hij lag schijnbaar in gewonnen positie ! 
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GROTE KERKSTRAAT 5-7 STEENBERGEN 
TEL. (01670) 6 33 85. 

Juwelier-horloger-opticien 

Een begrip 
voor 

kwaliteit en 
service! 

hoppenbrouwers bv. 
A u to bed ri jf speciaal voor uitdeuken-spuiten 
Tevens richtspecialist 

van Konijnenburgweg 41 
Bergen op Zoom 
Tel. 01640-42753 b.g.g. 37807 

BOVAG 

„HAWAII” DISCO SHOW 
voor al uw feesten 

Beschikt over goede geluidsapparatuur 
een eigen lichtshow 

en ervaren D.J.'S 

Voor inlichtingen: 01646-4672 

Wilt u uw haar goed verzorgd en een modern kapsel 

kom dan naar Salon J. v.d. BROEK Herenkapper 

Holleweg 97 — Bergen op Zoom —Tel. 01640-41796 
Winkelcentrum De Gagel 



HET ADRES VOOR DE MODEBEWUSTE VROUW 

maison 

d  kar& 
elegante damesmode 

ook in de grotere maten. 

POSTSTRAAT 19 

ZIERIKZEE Tel.01110 -5776 

FLOOR VERHAGEN 
Specialist in : Vleeswaren - Konserven - 
Salades - Snacks - Verse Kip - 

Delicatessen - Diepvriesprodukten - 
off. Importeur Belgische salades 

4661 RB Halsteren Tel 01641 - 36 55 Waterstraat 1B 

SPECIAALZAAK voor alle bontwerken 

PELTERIJENHUIS q.,CrhiC4dIt 

Antwerpsestraat 22 

4611 AH Bergen op Zoom 
Telefoon 01640 - 4 22 15 

Verkoop - reparatie - veranderingen van al uw bontartikelen 
Bontbewaring 



Maar op de streep was het een ontketende Darrigade die hem 
nog juist rechts overstaken had., uitslag: 1. Darrigade, 
2. Coppi, 3. Magni. 
Coppi was on troostbaar, zijn laatste kans was verspeeld. 
Ook Ronchinni en Pinella de Grandi ploegleider van Bianchi 
en ex-mecanicien van Copi)i- waren, ondanks de Bianchi 
triomf, melancholisch gestemd. 
Die dag had het keiharde ploegenspel weer eens gezegevierd 
over persoonlijke loyaliteit. 
Nog 6gn keer kwam Coppi in de schijnwerper als winnaar. 
Samen met de jonge Erocole Baldini, wiens ster als tijdrijder 
toen rijzende was, won hij de Troffeo Baracchi 1 57, alwas 
het maar mot vijf luttele seconden voor het Zwitserse 
koppel Graf- Vaucher. 
Vanaf dat moment gins het bergafwaarts. 
De ontber ingen van de oorlog en het jarenlange nomade-
bestaan als toprenner maakten hem op zijn leeftijd tot een 
afgetobd man, die hard aan stoppen toe was. 
In het peloton was hij allang niet meer de gevreesde topper 
van weleer, maar een zielige krabber, die maar moeilijk het 
laatste wiel kon houden. 
Hij drogeerde zich meer dan goed voor hem was en hij ging 
uitsluitend door met wielrennen omdat hij de inkomsten 
niet kon missen. 
Eind 1959 - als veertig jarige - had hij de grootste moeite 
om een sponsor voor hem geinteresseerd te krijgen. 
Het was niemand anders dan Bartali, na zijn wielerloopbaan 
werkzaam bij een mineraalwater firma, die hem een kontrakt 
aanbood voor 1960. 
Zie volgende keer het einde in deel 11. 

Ger Sebregts. 

+ + + + + + 
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EEN KO-J-MAN :10ET VAN VOREN ZIJN. 

Hoewel hij a-n de start van zijn veertiende profseizoen staat 
en dus gerust een kenner genoemd mag worden van het wieler-
vak moet Hennie Kuiper het antwoord schuldig blijven op de 
vraag wat het begrip kopman nu precies inhoudt. 
"Ik zou weleens willen weten wat daarover 1in de Van Dale 
staat", bekent de beroepsrenner in zijn riante wonning waar-
voor hij het benodigde ka'dtaal vergaarde tijdens een op 

• 

noeste. vlijt gebaseerde loopbaan vol triomfen op het hoogste 
niveau. 

DEFINITIE 
+Het geraadpleegde dikke woordenboek zegt, dat onder een 
kopman dient te worden verstaan:"degeen die aan kop gaat 
(bij wielrenners, enz.)", maar een coureur zou zich in zo'n 
situatie toch eerder een koploper noemen. 
Terug dus maar weer naar Kuiper, die wel weet waarom het 
fenomeen kopman zo lastig te omschrijven valt. 
"Zet nou eens vier ploegleiders op een rij en bekijk hun 
werkwijze eens, zo zegt hij in en poging tot uitleg. 
°Je ziet dan dat ze het allemaal op hun eigen manier doen. 
Dus van het ploegleiderschap is eigenlijk geen definitie te 
geven en precies hetzelfde geldt voor kopmannen.° 

+ + 

Zelf was Hennie Kuiper, wiens victorie begon in Olympisch 
Iginchen ('72) waar hj goud veroverde, ooit kopman in de 
meest vertrouwde betekenis van het woord en wel in '79 en 
'80 van de internationaal zeer 11303 genoteerde franse ploeg 
Peugeot. 
"Ik was danr-aringeno,len om de Tour te winnen en alle renners 
werd duidelijk gemakt hoe de vla erbij stond. 
Iedereen kreeg de opdracht om vnor mij te rijden, een paar man 
werden belast met de taak om in de koers de hele dag bij mij 
te blijven. 
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Mocht ik lek rijden dan noest zondig de hele ploeg op mij 
wachten en er was er maar een die tijden de wedstrijd 
instructies mocht zeven en dat was ik, als kopman." 
Zo kan het dus, wil Kuiper die in Franse wielerdienst tweede 
en vierde werd in 's werelds veruit belangrijkste etappe-
wedstrijd hiermee maar zemen, doch ook met zo'n scherp om-
lijnde taakomschrijving in de hand valt nog maar af te wachten 
in hoeverre een lcopman zich als zodanig laat gelden. 
Zelf mikte hij bij voorkeur op een goede sfeer in de ploeg 
en derhalve niet zozeer.op dictatoriaal optreden. 
Dat heeft temaken 4,etizijn karakter, bazigheid ligt hén niet 
zo. 
"als kopman", zo verklaart de nu in zijn nadagen voor Skala 
rijdende Hennie Kuiper die vorig seizoen nog zegevierde in 
Milaan - San Remo zich nader, "win ik natuurlijk wel graag, 
maar ik vind dat niet het belangrijkste. 
Het gaat er mij vooral om dat de ploeg goed draait, want ik 
zie heel duidelijk dit: De sponsor steekt er veel geld in 
en daar wil hij iets voor terugzien en dat moet je met zin 
allen nastreven. 
Dus als de kopman wint, naar vijf man hebben tijdens de koers 
hun snor zitten drukken - dan kan iedereen wel staan te 
springen en juichen, maar dan ben in niet tevreden". 

HANDVOL 
+De ene kopman is de andere niet, zo moge intussen wel 
diudelijk zijn. 
Ter illustratie laat Kuiper er een handvol de revue passeren, 
uit heden en veyleden: "Neem het verschil tussen de goedige 
Poulidor en Anquetil. 
Ik heb wel eens gehoord van Woll'shohl, die bij hem in de 
ploeg heeft gezeten, dat ze van Lnquetil tijdens de Ronde van 
Spanje bij een temperatuur van veertig graden drinken moesten 
halen. 
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Nou, die knechten reden zich in de hitte te pletter en ze 
plunderden een.caf4, zoals dat .toen nog ging en toen ze 
terugkwamen bij hun kopman vond die de drank te lauw en 
gooide alle flessen weg. 
Andere jongens zouden er een moord voor hebben 'gedaan om 
zo'n flesje te, mogen leegdrinken, maar Anquetil gooide het 
hele spul weg.,, 
Een Poulidor zou zoiets nooit gedaan hebben.' 
Die is in zekere, zin net als Zoetemelk - twee geweldige 
coureurs die die fantastische prestaties hebben geleerd en 
op grond daarvan waren ze kopman geworden. . 
Maar ze waren alleen maar met zichzelf bezig. 
Leiding gaven ze helemaal niet aan, hun ploeg en met de 
organisatie bemoeiden ze zich niet. 
Dat zijn types die gewoon .geen baas willen zijn." 

HINAULT 
"Hinault, dat vind ik eigenlijk ook geen kopman in de bete-

 

kenis die er doorgaans aan wordt gegeven. 
Die man soleert. altijd, die doet alles alleen, vertrouwend 
op eigen kracht. 
Zoals die een berg oprijdt, geweldig vind ik dat. 
Heel anders dan Merckx, die altijd zat te kijken of hij wel 
omringd was door zijn knechten. 
Merckx was destijds een echte kopman, net als Rik van Looy 
en later Jan Raas. 
Die droegen de hele verantwoording voor hun ploeg en alle 
renners reden in hun dienst. 
Dat geeft een enorme druk, een bepaalde stress. 
Aan Raas kon je dat goed merken. 

BEROWSGEK 
"Ach ja, je staat aan grote spanningen bloot, als je een-
maal zover bent dat je een positie als kopman hebt bereikt. 
Maar wat wil je ? 
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Gespecialeerd in sportboeken 
Steeds de nieuwste wielerboeken in voorraad 

VAN DER KREEK bv 
L1EVEVROUWESTRA AT 1216 

MOEREGREBSTRAAT 3 - 5 

TEL: 01640 - 34500- 37176 

eansduciio 

Henk 
Jordan' 

ZO SINGEL 23 a 

BERGEN OP ZOOM 

TEL 01640-36768-44511 

Bloemenmagazijn. De Tulp" 

DE ZAAK VOOR HET SPECIALE 

BRUIDS BOUQUET 

Tel. 01640-35520 

de beste prestaties 

met brood van 

warme bakker 

JOS GROFFEN 

de bakker 

die zelf alles bakt 

v. 0 verstratenlaan 1 

Burg. v. Hasseltstraat 39 

Bergen op Zoom 

Tel. 01640_33057 



VOOR KOMPLETE 
WONINGINRICHTING 

NAAR 

NIEUWE 

KAA-BEE 

Wassenaarstraat 45 

Bergen op Zoom 

Tel. 01640-57212 



Dit is een vak waar je zo intensief mee bezig moet zijn, dat 
je er verder alles voor opzij moet zetten. 
Op een gegeven moment -en dan ben je natuurlijk wel een 
beetje beroepsgek - was ik er zo in verdiept dat ons eerste 
kind al vijf jaar was en ik nog niet eens besefte dat ik een 
zoon had.' 
Dat klinkt misschien heel stom maar het was in feite wel 
zo", zucht Kuiper die nu vader is van twee zoons, 
"Je laat je gezinsleven er onder lijden en dat gaat gewoon 
vanzelf. 
Patrick werd in 1974 geboren, in 1977 werd ik tweede in de 
Tour, heel Nederland stond op z'n kop, een jaar later 
begint de Tour in Leiden en dan ga je als favoriet van start, 
in 1979 stap ik over naar Peugeot en dan sta je weer onder 
grote druk en zo gaat dat maar door." 

KEUZE 
"Haar", zo geeft Kuiper zelf wat tégengas, "je moet het ook 
weer niet dramatiseren hoor. 
Want je kiest er zelf voor en je kunt het ook heel een-

 

voudig zien: als een kopman geld verdient voor de ploeg 
is het goed en krijg je alle steun. 
En anders niet, zo simpel ligt lat. 
Want het is groepssport, lus het gaat om de pegels. 
Dus je. weet tevoren wat or gaat gebeuren als je faalt, als 
kopman. 
Het systeem is de laatste jaren nogal gewijzigd, vooral door 
de aanpak van Peter Post die ermee begonnen is om zonder 
vaste kopman aan een seizoen te beginnen. 
Het risico voor de sponsor is namelijk veel te groot geworden., 
want als de vaste kopman faalt is de hele ploeg nergens meer. 
Het risico is nu meer gespreid. 
Vrijwel alle grote prolploegen doen daar zo langzamerhand 
aan mee.' 
Een coureur moet nu door zijn prestaties in het voorseizoen 
zijn positie als kopman afdwingen". 
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VOORAAN 
"Ja, er is veel veranderd", weet de ervaren Hennie Kuiper. 
"Maar Mn ding is hetzelfde gebleven. 
Als een renner eenmaal is aangewezen als kopman dan heeft 
hij dezelfde tank als kopman uit vroeger tijden. 
Je kunt daar lang of kort over praten, maar eigenlijk is het 
allemaal niet zo moeilijk hoor, want kijk: Een kopman moet 
van voren zijn en als hij daar niet is dan faalt hij zelf. 
Hij hoort te zijn, waar de slag valt.' 
Knechten kunnen een kopman in da eerste 150 kilometer van 
een vlakke rit wel uit de wind zetten of ze kunnen in een 
bergetappe op de eerste cols bij hem blijven en voor eten en 
arinken zorgen, maar verder moet hij het toch zelf doen. 
Als er in de beslissende fase vrm een koers een groep weg-
gaat zonder hem, dan kan hij achteraf wel kwaad worden op 
zijn knechten die het gat niet hebben dichtgereden, maar 
voorop staat dat hij dan zelf gefaald heeft. 
Want hij was niet waar hij moest zijn, als kopman. 

Voor U gelezen door Hans Teuns. 

% % % % % % % % % % % 
• 

PARIJS + BREST + PARIJS OP DE FIETS. 
Eens in de. 5 jaar wordt de monsterrit Parijs-Brest-Parijs geor-
ganiseerd over een afstand. van 1200 km. Dit jaar is het weer 
zo ver:. In totaal 5 keer wordt deze tocht gemaakt in. begeleide 
groepen. Drie keer in. juni en twee keer in september. Start 
op donderdagmorgen 08.00 uur, aankomst zondagavond om 21.30 
uur. Ervaring, noodzakelijk. Voor.inlichtingen kan men terecht 
bij de N.R.T.U: in Veenendaal, tol. 08385.-21421. 

(Informatie-blad Stichting Fiets !). 
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WAGENHUIS te NIEUW VOSSEMEER 

in de betere zaken 

SPEELAUTOMATEN 

BOB VALE 

Bergen op Zoom -01640-33394 

Cafe VAN PUL Moerstraten 

Moerstraatseweg 88 

Tel. 01658 _1451 

Prima konsumpties 

4?' nva 
VERZEKERINGS_ EN REISADVISEUR 

NUSSEN LA CAVE 

KERKSTRAAT 8 BERGEN OP ZOOM 
VERZEKERINGEN 01640_53058 REI ZEN 01640_51050 

Wekelijks dansen op Zondagmiddag in 

Met de beste orkesten van Nederland 

THEO en ANNEKE 

Tel 01676-4 75 

UW 



AUTOBEDRIJF 

M. L. v. DIJKE 

MOERSTRAATSEBAAN 20_22 

BERGEN OP ZOOM 

TEL. 1640 4019 

Hyundai Stellar • Vraag naar de komplete 
garantievoorwaarden 

HYUNDAI, UZERSTERK AUTOMERK 

refunopu 
Itirvrrekl -f. iillikall;r0;1 
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M.P. GOUDZWAARD 
Dierenspeciaalzaak 

• Dierenvoeding 

• Aquaria 

• Ruime sortering kooien 

• Tropische vogels 

• Vissen 

• Dealer Royal Canin 
en Denka Dog 
Hondenvoeder 

• Hengelsportartikelen 

Ons adres is 
Kastanjelaan 64 
Bergen op Zoom 

dui llheigh 33363 
* LID DIBEVO! * 

BOUWBEDRIJF 

JAN QUIK B.v. 

machinale houtbewerking 

ANTWERPSESTRAAT WEG 288 

ABR. DE HAANSTRAAT 12 

GUIDO GEZELLELAAN 78 

BERGEN OP ZOOM TEL. 01640 - 33228 - 37719 - 41464 



Enkele fietstips  

T.>C. De Pion organiseert de onderstaande tochtent . 
zaterdag 19 .april, Eurodaxtocht (t.t.) over 200 ku.. genaamd 
"Doorheen West- en. Jidden Brabant. 
zondag 8 juni, v.t.t..over 60 .  kiA.. "Dijken op en af" ..., 
zondag 7 september, v.t.t. oven 60 km. "Heidetocht 7 . 
Inlichtingen, Pertijs, Clemensstraat 16,' 4744 BJ Bosschénhoofd. 
tel.' 01652 - 5385. 

Op zond aj 1 juni a.s. organiseert wieIertourclub "De Grens-

 

rijders" een grote tourtocht. 
Deze tocht wordt ehouden in het kader van het vijftien jarig 
bestaan van de vereniging. 
De deelnemers. kunnen een keuze naken uit een tocht over 
100 of 150 kir'. 
U kunt vertrekken tussen 08.00 en 12. 00 uur. 
De tocht voert door het bosrijke Westbrabantse en het Zeeuwse 
vlakke land. 
Nadere informatie Wielertourclub "De Grensrijders" p/a 
Kennedylaan30, Ossendrech. -  - 

Op zaterdag 3 mei a.s. zal voor de 29e keer de Hoeksche 
Waard Rijwielrit verreden worden. 
Bij voldoende deelname zullen de P4daleurs ook weer aan deze 
tocht deelnemen. 
Wij zullen deze tocht zoals gebruikelijk als sterrit rijden. . 
Alle verder informatie kunt U verkrijgen bij onze Secretaris 
Piet.Brocatus. 
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WIST U DAT  

-Met Poters na het langl. ufen meende dat hij in 1986 
negentig jaar zou worden. 
-hij dit gelukkig baseetdè op de onbekendheid met de leeftijd 
van iemand anders. 
-met Pinksteren er een kampeer-fiets weekend plaats vindt. 
-nadere inlichtingen hierover to verkrijgen zijn bij Kees 
Hereijgei.s en Dr Jansen. 
-dat Rinus Withagen voor dit doel een vijftien persoons 
onderkomen ter beschikking schijnt te hebben. 

-reserveringen voor een plaatsje_door hem op volgorde van 
binnenkomst worden behandeld. 
-Kees Buuron alleen tog twee niet gebruikte plastic zakken 
met Kema-keur nodig heeft om in dat weekend zijn fiets droog, 
te parkeren. 
-op 9 maart de voorjaarsvergadering gehouden wordt om 09.00 
in De Ster. 
-er na afloop van de vergadering films over de Pgdaleurs 
gedraaid zullen worden. 
-op 16 maart ons fietsseizoen geopend wordt. 
-er voor het vertrek eeri groepsfoto gemaakt zal worden. 
-iedereen verzocht* wordt o.,a op tijd aanwezig te zijn en wel 
in P4d_,,leurs-tenue. 
-tevens zal er voor .het vertrek gelegenheid zijn om de 
nieuwste aanwinsten van de diverse leden, te bewonderen. 
-men dit ook wel "wagentjes kijken" noemt. 
- de redactie weer veel copy van de- leden verwacht, vooral 
van die leden die dit jaar weer kampioen willen worden en 
krom die leden die het goede voernemen hebben gemaakt om 
tijdens het fietsseizoen iedere zondagmorgen aanwezig te zijn. 
-Herman Lindeman een flinke sma. wi) het ijs heeft gemaakt. 
-hij aan het trainen was voor de elf-steden tocht. 
-hij vanwege die val niet heeft kunnen nemen aan het langlaufen. 
-er reeds veel P4daleurs aan heJ fietsen zijn. 
-zij hopelijk halverwege het seizoen al niet uitgeblust zullen 
zijn. 
-wij U allen een zonnig fietsseizoen toewensen met veel fijne 
tochten en veel fietsgenot. - - - 
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ERGEN op Z OM TEL: 0Y640- 36854 

ROOSEN AL TEL: 01650_ 34443 

foollaj ,7/ 11-kzaarnheden hetzij 
girce G.17 k83in heeft 

DE vrachtauto van 7 tot en met 30 n2 3 

DE auto met laadkraan 

DE afvalcontainer van 1,1 tot en met 30 rn 3 

• maga2ijnocntainar 

DE t9,ijeScoppkfCZn ViD n 14 tot en niet 40 ton hijsvermogen 

DE direktie en/of schaftkeet 

DE graafmachine, dragline of laadschop 

DE grond 

HET zand 

HET verhard'ingsmateria 

MEN LEUR TEL.-  01608_22880 



Café - feestzaal 
Rieten 

DOE HET IN 

Een feestje, een party, 
een receptie, een coctail of 
een lekker lopend buffet? 

DE STER :rz 

Daar kost het wat u 
uit wil geven, 
daar legt u er eer mee in 

Korenbeursstraat 40 
Bergen op Zoom 
Tel. 01640 - 34296 of 51817 .tt 

4:( 

Parkeren geen probleem -4t 
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