


HET adres voor al uw racemateriaal 

HOPMANS dieed9e9afte 

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

Frames op maat gemaakt leverbaar in de absolute topklasse 

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 dier,d-9e9afte 

STEEN BERGSESTRAAT 50- NOORDSINGEL ZUID 4/10 
BERGEN OP ZOOM 01640-33725 



RIJWIELTOER CLUB 
DE PÉDALEURS 
Opgericht: 21 oktober 1969. 
Koninklijk goedgekeurd: 8 januari 1975, no. 77. 
Verenigingen-register: no. V-280555. 
Bankrelatie: Rabobank 10.61.61.067. 
Girorekening: 2585024. 

15e jaargang no. 3 

Voorzitter: 
C. Haest 
Kruidhof 10 
Bergen op Zoom 
Tel. 01640-54249 

Secretaris: 
P. Brocatus 
Van Bleijswijkstraat 6 
Bergen op Zoom 
Tel. 0164042855 

Penningmeester: 
Q. Bogers 
Lambertijnenlaan 85 
Bergen op Zoom 
Tel. 01640-50713 

Kommissarissen: 
J. Sebregts 
Verbeekhof 23 
Halsteren 
Tel. 016414223 
J. van der Ploeg 
Huygenstraat 41 
Hoogerheide 
Tel. 01646-3726 
A. Jansen 
Frans Halsstraat 66 
Bergen op Zoom 
Tel. 01640-51499 
A. Keij 
Koning Willem II-straat 21 
Bergen op Zoom 
Tel. 01640-44473 

Wedstrijdsecretariaat: 
A. v. Schilt 
Burgem. Wittelaan 66 
Bergen op Zoom 
Tel. 0164042087 

Redaktie: 
M. van den Boom 
P. Andrée 
J. de Crom 
C. Schoutens 
K. Hereijgers 

Stencilwerk: 
A. Kostermans 

Redatieadres: 
M. v.d. Boom 
Noord Zijde Zoom 16 
4613 AA Bergen op Zoom 
Tel. 01640-40824 



Beste Le -den, 

Namens het bestuur wil ik U bedanken voor de geweldige opkomst 
bij de voorjaarsvergadering, die naar onze mening een zeer vlot 
verloop had. 
Na de vergadering kon eenieder van ons nog eers terugzien hoe 
het de Pédaleurs verging bij het huldigen van de clubkampioenen 
en ook wanneer men als Pédaleurs over de grenzen trok om daar 
een grote rit te fietsen die iedereen aansprak. 
Op zondag 16 maart was het dan zover, maar liefst 43 Pédaleurs 
waren aanwezig omzich eerst voor ons clublokaal op de gevoelige 
plaat vast te laten leggen en omzich daarna bij de "Geit" nog 
eens te laten vereeuwigen om daarna de eerste kilometers van 
het nieuwe fietsseizoen af te leggen. 
Een rit van 49 km. die lekker vlot verliep onder niet al te 
slechte weersomstandigheden, want helaas de tweede en derde 
zondag moesten we reeds besluiten om niet te vertrekken, 
omdat de weergoden op deze dagen ons zeer duidelijk minder goed 
gezind waren als wij zouden wensen. 
Mannen, namens jullie wil ik eens vier Pédaleurs in het zon-
netje zetten. 
En waarom ? 
Wanneer wij 's-zondags gaan fietsen, vinden wij het de gewoonste 
zaak van de wereld, dat Jan Sebregts "onze" bus bestuurt, maar 
hebben wij er wel eens bij stil gestaan dat de bus net als onze 
trouwe tweewieler ook van tijd tot tijd eens een onderhoudsbeurt 
nodig heeft. 
Ook voor de aanvang van dit nieuwe fietsseizoen zijn er door 
Ad Kostermans, Jan en Arjan Sebregts en Ad van Schilt de nodige 
vrije uurtjes ingestoken om "onze" bus weer pieko bello in orde 
te maken, waardoor we met z'n allen weer met een gerust gevoel 
op de zondagochtenden de kilometers kunnen fietsen die op die 
dag afgelegd moeten worden. 
Over het kostenplaatje, wat deze b eurt heeft gekost wil ik 
niet schrijven maar wanneer dit op een andere manier had moeten 
gebeuren, hadden we wel een rekening voorgeschoteld gekregen 
die met drie nullen geschreven had moeten worden. 
Daarom mannen, namens ons als verwende Pédaleurs wil ik deze 
vier leden namens jullie bedanken voor de moeite en vrije tijd 
die er door hen ingestoken is om de bus weer optimaal in orde 
te krijgen, waardoor we met een gerust hart vooruit kunnen 
kijken en niet achterom hoeven te zien of er wel een bus aanwezig 
is 
Ad, Jan, Arjan en Adrie hardstikke bedankt ! 

Charles Haest. 
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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 



, ~1111111,_  

prijzen voor 

zoals 
elke sport  

Bekers 
H. VOETS Medailles 

Sportstandaards 
vraagt catalogus 

Kremerstraat 3 Bergen op Zoom 
Tel. 01640- 33418 

1 

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 



Bij een nieuw begin. 

Al een paar weken is het seizoen oud en een paar tochten 
zijn al gefietst. 
Ook dit jaar willen wij aam het begin van het nieuwe fiets-

 

zoen de aandacht vestigen op de veiligheid op de weg. 
Het fietsen in een groep brengt risico met zich mee, daar 
moet eenieder goed van overtuigd zijn. 
Velen van o4s gedragen zich anders, als zij in een groep 
fietsen. 
Dat gaat meestal onbewust maar het gebeurt nu eenmaal. 
Zo zal niemand het in zijn hoofd halen om, wanneer hij al-

 

leen fietst, plots een, voorrangsweg op te rijden. 
Maar als de groep een voorrangsweg op rijdt, ja dan is het 
vanzelfsprekend dat iedereen "doorkomt". 
Terwijl het dikwijls niet kan. 
Wie gaat er als hij alleen fitst "tegen de,streep" aan 
rijden, niemand toch. 
Maar velen denken dat dit in een groep wel kan. 
En Jan maar olaxonneren als -.L" achteropkomend verkeer komt, 
We zouden zo nog ml even door kunnen gaan. 
Maar het komt er altijd op neer dat het gedrag van ieder 
persoonlijk, het gedrag van de groep bepaalt. 
Een bestuur kan het gedrag van een groep niet bepalen, zij 
kan wel wijzen op de risico's en gevaren. 
Zij kan vragen dat eenieder zich houdt aan regels, aan-

 

wijzigingen en verkeersregelso 
Dat doen we dan ook. 
Maar hoe de groep zich dit jaar op de weg gedraagt is een 
kwestie van hoe ieder zich persoonlijk gedraagt in de groep. 
We hopen dat het een .  sportief,, prettig maar vooral een: 
veilig fietsseizoen zal worden. 

Het Bestuur. 



ALGEMEEN PUNTENKLASSEMENT T/M 31 MAART 1986 : 

no. naam punten opkomst 
1. Herman Lindeman 138 5x 

Jan de Mooij 138 5x 
.Johan Teuns 138 5x 
Jeroen van de Ploeg 138 5x 
Jan Brocatus 138 5x 
Gerard de Graaf 138 5x 
Mario van den Boom 138 5x 

. Rini Bogers 138 5x 
Ad Keij 138 5x 
Gerrit Lambregts 138 5x 
Suus Disco 138 5x 
Krijn Saaman 138 5x 
John Salm 138 5x 
Piet Andrge 138 5x 
Rinus Withagen 138 5x, 
Toon van Overveld 138 5x 
Christ van Nispen 138 5x 
Mat Potters 138 5x 
Charles Haest 138 5x 
Cees Schoutens 138 5x 
Arjan Sebregts 138 5x 
Ger Sebregts 138 5x 
Dr g Jansen 138 5x 
Jac Sebregts 138 5x 
Kees Hereijgers 138 5x 

26.. Rene Jansen 130 5x 
27. Cees van de Goorbergh 122 5x 
28. Jan de Crom 102 4x 
29. Piet Brocatus 100 4x 
30. Ad Elzakkers 100 4x 
31. Henk van Gils 94 4x 
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Gespecialeerd in sportboeken 
Steeds de nieuwste wielerboeken in voorraad 

VAN DER KREEK b.v 
L1EVEVROUWESTRA AT 12-16 

MOEREGREBSTRAAT 3 _ 5 

TEL: 01640 _ 34500- 37176 

9 Cansatuóio 

Hink 
Jordons 

ZO SINGEL 23 a 

BERGEN OP ZOOM 

TEL 01640-36768-44511 

Bloemenmagazijn. DeTulp" 

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 



no. naam punten opkomst 

32.. Hans Teuns 92 3x 
uan-Verbieát 92 3x 

34.. Kees Buuroh 90 3x 
35.. Toiné Coeherst 80 2x 
36.. Gerard van de Broek 64 3x 
37 Jac Rens 54 -2x 
. ., Rens Meesters 54 2x 
39.. Ferry Quik 50 2x 
40. Jan Quik 44 ix 

N.B. Bij gelijk, eindigen tellen het aantal opkomsten en het 
aantal ritten. 
Dit houdt dus in dat U zoveel mogelijk Uw gezicht zult 
moeten laten zien en natuurlijk aan allen aktiviteite* mee 
moet doen. 

De wedstrijd—commissie, 
Ad van Schilt. 
Jan Sebregts.'. 
Ad Kostermans, 
John Reijven. 

+ + + + +.+ + + 

De Fotots zijn klaar. 
U kunt ze bestellen•bj. Piet Brocatus. 
Haast U met Uw keus te maken, zodat onze secretaris deze 
zaak af kan werken 

++ ++ + + ++ + + 



PROGRAMMA R.T.C. DE PEDALEURS: 

6-4 Noord-Oosthoek rit 73 km. vertrek 08.30 uur. 
13-4 Prominenten tocht 80 km. vertrek 08.30 uur paspoort. 
20-4 Zevenbergse route 75 km. vertrek 08.30 uur.. 
27-4 De Piet tocht 130 km. vertrek 08.00 uur. 
4-5 Turfvaart route 83 km. vertrek 08.30 uur paspoort. 
11-5 Weide en Bos route 71 km. vertrek 08.30 uur. 

Wijzigingen voorbehouden. 

De route-comissarissen, 

Jeroen van. de Ploeg... 
Dr4, Jansen. 
Ad 

+ + + + + + + 

FELICITAITE-RUBRIEK: 

17 april'Rene Jansen. 
18 april Jan Brocatus. 
28 april Gerard van de Broek. 
2 mei Frans. van Dessel• 
4 mei Ad Keij. 

Allen -van harte proficiat 1 

+ + + + + + + + + 

ATTENTIE: Copy inleveren voor 28 april a.s. ! ! 



De Openings-rit. 

pp de eerste dag van het fietsseizoen zag het bij de Ster 
letterlijk zwart van de Pgdaleurs. 
Het mooie weer had nagenoeg dr hele club uit de winter-

 

slaap gehaald. 
Elk lid keek derhalve klaar en fris uit zijn ogen. 
Dat was mooi meegenomen want de zwarte pedaalridders 
moesten op de foto. 
Er was een heuse fotograaf besteld om de horde op de foto 
te zetten. 

-Aangezien het de fotograaf lukte het hele stel in korte 
tijd zowel voor de Ster als bij het Geitje in het gelid te 
krijgen, kon de ploeg zo tegen half tien het stalen ros 
bestijgen.' 
Evenals in voorgaande jaren ging het richting Kruisland. 
Omdat het tempo niet extreem hoog lag kon er onderling 
lekker bijgepraat worden. 
Na Kruisland ging het via Planken Wambuis richting Wouwse 
Plantage. 
Dit dorp werd om kwart voor elf gepasseerd. 
Op de HuijJpergsebaan leek het even of de vlam in de pan 
zou slaan. 
Gelukkig hadden de meesten het verstand op de goede plaats, 
zodat het smeulend vuurtje onmiddellijk geblust kon worden. 
De groep was voor zo'n geintje -ot iets te groot.. 
Even over elven viel het stel .h:j-Riet op de klep. 
Als de voortekenen niet bedriegen lijkt het een goed seizoen 
te worden. 



De Pluim van Ossendrecht. 

Op 22 mei a.s. wordt weer de Pluim van Ossendrecht over 
175 kilometer gehouden. 
Dit jaar. wordt deze rit voor het eerst als vrije toertocht 
verreden. 
Een aantal P6daleurs zullen hieraan deelnemen. 
De leden-die ook mee willen rijden dienen contact op te 
nemen met Herman Lindeman. 
Het lijkt ons een prima voorbereiding op de Tweedaagse, 
welke verreden wordt op 31 mei en 1 juni a.s. 
Weet U overigens al dat er 37 Pjdaleurs zich hebben opge-

 

geven om hieraan deel te nemen. 
Het belooft een gezellige tocht te warden. 

+ + + + + + 

De Ronde van Vlaanderen. 

Op 25 mei wordt door F.C. De Viegende Spaak voor de vijfde 
maal de Ronde van Vlaanderen georganiseerd over 200 km. 
met start en aankomst te Baardegem. 
Een aantal P&Ialeurs is voornemens hieraan deel te nemen. 
Degene die ook mee willen rijden of nadere informatie 
Wensen dienen zo spoedig mogelijk kontakt op te nemen met 
Kees Hereijgers. 
Ook liefhebbers voor Luik-Bastenaken-Luik kunnen bij hem 
terecht.. 

+ + + + + + + + + 

Het Bestuur zoekt enkele vrijw:tlligers om te helpen met het 
in de was zetten van onze volb-bus.-

 

Liefhebbers, gaarne zo soedig mogelijk opgeven bij Charles 
Haest (Denk eraan het is het behoud van ons materiaal).. 



BIJ DECO HOME SNEPVANdERS1  
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 

11 

LINDEBAAN 2 BERGEN op ZOOM TEL: 44750 

een dansschool 
kies je met zorg 

"or 

kerma Andonmetbramors 

Danscentrum RIEN JANVIER 
akk 

Antwerpsestraat 35 Bergen op Zoom Tel 01640-35010 

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 

DE 

Met prima consumpties,billijke prijzen staan wij ten Uwe diensten 



BERGEN op ZOOM TEL. 34392 

MEJ =tja e 
ilatiookwiltrtiuns+,7»margede t, 

Uw Goeie reis 
begint bij ons 

reisburo. 

t•vr\ 

Deelnemer 
garantiefond 3 

reisgelden 

r1Va4?lid 
alle verzekeringen 

hypotheken en leningen 

Heshors Bakkerijen 

De Kwaliteitsbakkerij 

RIJKEBUURTSTRAAT 11  

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 

N11-;1--:0-8/ 
EJ KCJIDL 

MeeOs-de Koepel Makelaardij BV 

(;.11 
Kantoor Beroen op Zoom 

Stationsstraat 8 
Tel 01640 - 4 19 00 

BEMIDDELING BIJ 

KOOP EN VERKOOP 

ONROEREND GOED 

TAXATIES 

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



Wat zijn De Pgdaleurs toeh goeu. gemotieerd. 

Openi4gstoc1it 16 maart 45 deelnemers. 
Tweede tocht 23 maart, Zoom-runte. 
Aanwezig om 09.00 uur in het clublokaal S'Ipe Ster 16 leden. 
Hiervan waren 10 leden in Pgdaleurstenue. 
De fiets hadden meegebracht 6 leden.. 
De tocht werd gereden, vertrek om 10.30 uur, door ggn lid. 
Veel wind en g,-een regen, 
Gefeliciteerd Pgdaléurs ! 

Mat Potters. 

STER-RIT NAAR KLAASWAAL: 

Op Zaterdag 3 mei a.s. wordt weer de traditionele ster-rit 
naar Klaaswaal verreden. 
Het vertrek is vanaf De Ster om 09.00 uur: 
Het inschrijf-geld bedraagt bij voor-inschrijving f 2,00 per 
persoon. . 
Bij voorinschrijving ontvangt men bij de rust in Klaaswaal 
een lunch-pakket. 
Inschrijven vggr zondag 20 april hij nat Brocatus of Drg 
janáen.' 
Inschrijven tijdens de rust te Klaaswaal is ook mogelijk, 
maar dan zijn. de koten f 3,00 per persoon en is er geen 
lunch-pakket. 
'Geeft U allen op voor deze jaarlijkse happening, het weer 
is meestal goed en de stemming- opperbest ! 

Piet Brocatus: 



Fausto Coppi (deel 11). 

Omdat hij een kontrakt voor het seizoen '60 had, kon hij zich 
in de winter van '59 met volle overgave wijden aan zijn passie, 
de jacht. 
In dat kader kreeg hij half november een brief van Raphael 
Geminiani, die'hem Schreef dat er in Opper-Volta een frans-

 

man was, die een wedstrijdwilde organiseren met een groot 
aant'al Europeese renners. 
Hij noemde als gegadigden o.a. Anquetil, Anglade, Riviere, 
Hassenforder en Geminiani zelf en of Coppi ook zin had, 
met naast het niet te versmaden start- en prijzengeld, was 
er een graïis safari als grote attractie.' 
Coppi had er wel oren naar ondanks bezwaren van Giulia Ocohini. 
Op de ochtend van 6 deCeffiber -vertrok Coppi naar Parijs. 
Vandaar vloog hij via Marseille met de rest richting Afrika. 
Van Dakar ging de tocht naar Oeaga Doegoe, een klein plaats-

 

je in Opper-Volta, met een kolonie Duitsers en Fransen. 
Daar zou de °wedstrijd" plaats vinden. 
Vooraf wera afgesproken dat Anquetil zou winnen en aldus 
geschiedde. 
De dag na de wedstrijd was de safari gepland. 
Door de barre weersomstandigheden - overdag tropisch en. 
Is-nachts bitter koud - viel de onderneming nogal tegen. 
Een zich niet al te wel voelende Coppi was hevig teleur-

 

geteld en wilde zo vlug mogelijk weer naar huis. 
Op 18 december was Copi)i weer thuis en hij organiseerde direct 
een-jachtpartij voor na de Kerstdagen om de slechte smaak 
van de safari weg te spoelen. 
Toen de dag van de jacht gekomen was kluisterde een opkom-

 

ende griep, zo leek 't altham, hem aan bed. 
Zijn dokter, Allegri, bezocht ''cm dagelijks. 
Op Oudejaarsavond leek Coppi wat vooruit te gaan, maar de 
volgend ë dag ging het heu slechter dan ooit tevoren. 



Hij was totaal verzwakt geraakt, had geen koorts, maar zijn 
hartslag was teruggevallen tot onder de 40 slagen/minuut. 
Zijn dokter stond voor een raadsel en achtte dit ziekte-
geval uiteindelijk boven zijn macht gaan. 
Hij consulteerde daarom twee professoren uit Genua, door 
wie Coppi zich tijdens zijn loopbaan meerdere malen had 
laten onderzoeken. 
Deze achtten na onderzoek dat Coppi naar het ziekenhuis 
moest, in de loop van de avond steeg zijn temperatuur angst-
wekkend en parallel daarmee het ritme van zijn pols: 
Testen konden niet uitwijzen waar hij nu precies aan leed, 
men vermoeddè een virus in Afrika opgelopen, temeer daar 
Geminiani in een Frans ziekenhuis eveneens en met dezelfde 
verschijnselen, tegen de dood lag te vechten: 
In de nacht was Coppi slechts zo nu en dan bij bewustzijn. 
Tijdens die schaarse periodes van helderheid heeft hij zijn 
allernaasten nog kunnen spreken. 
Tegen vijf uur in de ochtend viel Coppi definitieg in een 
coma en werd door de artsen opgegeven. 
Toch zou het nog twee uur duren voor Coppi stierf op 2 
januari 1960, even voor zeven uur. 
Een veelbewogen leven had hem uiteindelijk op de knie sjn 
gekregen. 
Hij had een (te) lange en een grootse wielercarriere gehad, 
waarin hij alles had gewonnen, wat waard was gewonnen te 
worden, maar in zijn privé-leven had hij nooit het geluk 
gekend, waar hij naar verlangd had. 
Een infectie, die normaal niet dodelijk had behoeven te zijn, 
had vrij spel, omdat zijn gesloopte, eens zo machtige lichaam 
en zijn vermoeide geest geen verweer meer konden leveren. 

Ger Sebregts. 

+ + + + + + + 

-11-

 



"DE KLASSIEKERS"  

Het zal er dit jaar dus toch weer van komen: het afzien op de hellingen 
en de keien, de afstand zal zwaar gaan wegen, maar: we doen het!!! 
Zoals het er nu bijstaat zal zowel aan Luik - Bastenaken - Luik als aan de 
Ronde van Vlaanderen deelgenomen worden door Pedaleurs. 

LUIK - BASTENAKEN - LUIK 

Deze tocht mag zich over het algemeen gelukkig prijzen met een zeer grote 
deelname. Hoeveel precies weet ik niet, ook niet ongeveer. Men spreekt over 
duizenden. Niemand hoeft dus bang te zijn dat "ze" hem zien rijden, opvallen 
is er gewoon niet bij. De tocht vindt plaats op 18 mei a.s., eerste Pinkster-
dag dus. Het vertrek is tussen vier uur en zeven uur s-morgens vanuit TILFF. 
Vertrek: Salie de l'Amirauté. De afstand bedraagt 215 kilometer waarop ruim 
20 geklasseerde hellingen zijn te verwerken. Naast deze officiële hellingen 
is in deze streek nauwelijks een stukje vlakke weg te ontdekken, echt iets 
voor de liefhebbers dus. Met goed aangepaste versnellingen en een beetje na-
denken bij waarmee men bezig is is dit voor velen goed haalbaar. Het kontakt-
adres is: Willy Monsfort, Rue Leopold la, 4040 Tilff. 

Het rijden van Luik-Bastenaken-Luik wordt ingepland in het PINKSTER KAMPEER-
WEEKEND dat rond de pinksterdagen in Zuid-Limburg wordt ingericht. Iedereen 
is welkom. Gekozen is voor camping Oriental in Berg en Terblijt tussen 
Maastricht en Valkenburg. Zie de informatie over deze camping op blz. 19. 
Iedereen die hier naar toe wil komen en vooraf iets wil reserveren kan kontakt 
opnemen met deze camping. Het is niet de bedoeling dat er een afzonderlijke 
hoek voor de Pedaleurs wordt ingericht, kortom vrijheid-blijheid. Ter plekke 
een caravan huren behoort eveneens tot de mogelijkhéden. Voor degenen die niet 
meegaan naar Luik wordt door onze Limburgse correspondent ter plaatse een 
mooie route uitgestippeld. Daarnaast biedt deze omgeving talloze andere 
mogelijkheden. Zoals uit het voorgaande blijkt: vervoer op eigen gelegenheid 
en op voor eenieder het best uitkomende tijstip. Het is wel de bedoeling om 
gezamenlijk naar Luik te rijden. Om toch iets meer dan niets te weten het 
verzoek om door te geven of men er naar toe gaat aan Dr g Jansen of Kees 
Hereijgers. 

DE RONDE VAN VLAANDEREN 

Zondag 25 mei is het weer zover. De Koppenberg is present en ook de Muur van 
Geraardsbergen zal weer opdoemen voor een aantal Pedaleurs en vele andere 
fietsliefhebbers die deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen. 

- 12 - 



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 

nva 
VERZEKERINGS_ EN REISADVISEUR 

N'JSSEN 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 01676-475 

UW 



AUTOBEDRIJF 

M. L. v. DIJKE 

MOERSTRAATSEBAAN 20_22 

BERGEN OP ZOOM 

TEL. 01640.. 4019 

113 4111  )11 

Hyundai Stellar • Vraag naar de komplete 
garantievoorwaarden 

HYUNDAI, UZERSTERK AUTOMERK 

~non'  
g rsrs; 

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 

Z' 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 
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Velen zullen aan den lijve ondervinden dat de Kloosterstraat v66r de Muur 
meer in de benen bijt als dat je op de T.V., gezeten in je stoel, ziet. 
Maar we zijn er blij mee; we gaan hem rijden. 
De start is vanaf half zeven in Baardegem in de buurt van Aalst. Het vertrek 
in Bergen op Zoom is gepland rond vijf uur smorgens. Er wordt naar gestreefd 
om een busje mee te laten rijden voor reservemateriaal, kleding, eten en, 
noem maar op wat voor meer nuttige zaken er zoal zijn. Good-old Jan Sebregts 
heeft al belangstelling getoond om de plaats achter het stuur in te nemen dus 
de geestelijke verzorging is dan weer gelijk goed geregeld. Als fietsers-
heuvelbeklimmers-afzieners kan min of meer al gerekend worden op o.a. Arjan 
Sebregts, Mario van den Boom, Kees Hereijgers en diverse anderen waarvan we 
de ogen vochtig hebben zien worden toen hun bekend werd dat zij hun beste 
beentje weer voor konden gaan zet& in De ronde van Vlaanderen. Ook Herman 
Lindeman zal van de partij zijn. In de toekomst wil hij echter op een 
andere manier in deze ronde op gaan treden. Als hij zelf niet meer meefietst 
(wanneer dat ooit komt is de huiskamervraag) zal hij ervoor zorgen dat bovenaan 
de Koppenberg en de Muur voor de Pedaleurs de tafel gedekt zal zijn. Dit is 
minstens een uitdaging èn eerstimulans voor de Pedaleurs om de Ronde van 
Vlaanderen in het jaarprogramma op te nemen! Opnemen in het vaste programma 
naast de cyclo-cross, de tijdritten ligt in de lijn der verwachting. Voorwaarde 
moet natuurlijk zijn dat deze belgische punten dubbel tellen vanwege.., je weet 
wel. Als naast Herman een aantal andere Pedaleurs zijn voorbeeld volgen en 
iets origineels voor de deelnemers bedenken wordt de Ronde van Vlaanderen 
een peuleschil. Voor de goede orde: aan de man met de hamer hebben we geen 
behoef t25  die loopt daar al wat teveel rond. 
Liefhebbers gelieven zich te melden bij Mario van den Boom of Kees Hereijgers 
zodat we voor 25 mei een en ander gezamelijk kunnen regelen. 

- 13 - 



WEDSTRIJD—KLASSEIENT T/1:1 31 MAART 

no. naam 

1986 : 

punten. 
1.. Mario van den Boon-1 20 
2.. Rinus Witkagen 18 
3. Ger Sebregts 16 
4. Toon van Overveld 14 
5.. Kees Hereijgers 12 
6. Jac Sebrejts 10 
7.. Charles Haest 9 
8.. Gerard de Graaf 8 

Arjan Sebregts 7 
10. Johan Teuns 6 
11. Hans Teuns 5 

Suus Disco 5 
Cees Schoutens 5 
Jan de Crom 5 
Gerrit Lambregts 5 
Dr c" Jansen 5 
Rini Bogers 5 
Ad Keij 5 
Jan Verbiest 5 
Krijn Saaman 5 
Mat Potters 5 
Jeroen van de Ploeg 5 
Jan de Mooij 5 
Jan Brocatus 5 
Piet Andr4e 5 

John Salm 5 
Christ van Nispen 5 
Herman Lindeman 5 

De wedstrijd—commissie. 
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hoppenbrouwers bv. 
Autobedrijf speciaal voor uitdeuken-spuiten 
Tevens richtspecialist 

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

BOVAG 

Juwelier-horloger-opticien 

Een begrip 
voor 

kwaliteit en 
service! 

GROTE KERKSTRAAT 5-7 STEENBERGEN 
TEL. (01670) 6 33 85. 

ADRI C. BROEKHUIS EN ZN. 

„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 15 

SPECIAALZAAK voor alle bontwerken 

PELTERIJENHUIS ‘ -"Ocrisie4t 

Antwerpsestraat 22 
4611 AH Bergen op Zoom 
Telefoon 01640 - 4 22 15 

Verkoop - reparatie - veranderingen van al uw bontartikelen 
Bontbewaring 



VOOR U GELEZEN. .  

-Een fietsend leger. 

In 1888 voerde het Zwitserse leger de fiets als vervoer-

 

middel in. 
Na de eerste wereldoorlog kende het leger van Zwitserland 
25 compagnigen wielrijders. 
Dit aantal is inmiddels dï'aStisCh ingekrompen. 
Momenteel heeft. men nog de beschikking over drie regi-

 

menten fietsers: 
Voor een bergachtig land als Zwitserland is de fiets een 
een ideaal aanvalswapen. 
Ze kunnen bij slecht zicht de vijand onhoorbaar tot op 
enkele meters naderen. 
Elke militair kan een anti-tankraket op zijn schouder mee-

 

voeren. 
Met dit wapen uitgerust kan een compagnie wielrijders een 
geduchte tegenstander zijn. 

Sinds kort geeft de stad Amsterdam, om. zijn Olympische 
plannen •te promoten', een maandblad uit. 
In dit blad, getiteld Olympische'Koerier, komt in het 
maartnummer Hennie Kuiper aan het woord.. 
Hennie blikt ,daarin terug op de Spelen van Mtinchen 172. 
Met grote voldoening vertelt Hennie, dat hij de bronzen 
plak, die na de diskwalificatie van de Nederlandse ploeg 
voor de ploegentijdrit teruggegeven moest worden, nog 
steeds in zijn bezit heeft. 
Met nog meer voldoening vertelt Kuiper zijn verhaal over 
de individuele wegwedstrijd. 
Een wegwedstrijd; die door de aanwezigheid van veel stunte:-
laars in het eerste begin gekenmerkt werd door valpartijen. 
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Van die valpartijen kreeg ook Hennie zijn deel. 
Het bracht hem echter niet uit zijn evenwicht.' 
Toen hij op een gegeven uoment uit de greep van het pelo-
ton geraakte, wist hij de wegwedstrijd winnend af te sluiten. 
Hennie hoopt in Amsterdam, maar dan als toeschouwer, een 
Nederlander te zien winnen. 

N.R.C.-Handelsblad van 5 april publiceert een vraaggesprek 
met Roger Swerts, ploegleider 7an de Skala-Skil-Gazelle 
formatie. 
Roger is de leider van een ploeg die nog steeds met lege 
handen staat. 
Ondanks het feit, dat een aantal renners van de ploeg met 

:blessures af te rekenen had, is Swerts van mening dat zijn 
ploeg niet evenwichtig is opgebouwd. 
Er ontbreekt een echte tijdrijder alsmede een echte klimmer. 
Swerts heeft momenteel door allt3rlei contractuele ver-
plichtingen 22 renners onder contract. 
In 1987 gaat de sponsor dit terugbrengen tot een veertien 
tal renners. 
In dat jaar is de stal dan wel even duur, maar de pres-
taties kunnen dan beter zijn. 
Wat Fons de Wolf betreft, heeft de ploegleider. de nodige 
bedenkingen over de motivatie van deze coureur. 
Wat Swerts betreft mag de sponsor de Wolf op straat zetten. 
Skala-Skil-Gazelle wil naast de Giro ook meedoen aan 'de 
Tour de France. 
Het behalen van de grote resultaten moet dan ook gebeuren 
in het seizoen 1987. 
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7 7 
Wrecron 
H. BEMELMANS 
Rijksweg 6 
6325 PE Berg en Terblijt (L.) 
Tel. 04406 - 40075 
K.v.K. 14665 
giro 189 67 93 

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW 

Ingaande het seizoen 1986 kunt U alle dagen gebruik 
maken van ons unieke binnen-buitenbad, bij een 
minimum temperatuur van het water van 25° C. 

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE 

Ingaande het seizoen 1986 zijn tevens onze openings-
tijden gewijzigd. 

VERKLARING 

W = WONING BEHEERDER 
R s RECEPTIE , 
C s CANTINE• DISCOTHEEK 
WA s WASSERETTE 
WI = WINKEL 
F s FRITURE 
P = PARKEREN 
B = BERGING 
SP s SPEELTUIN 
Z s ZANDBAK 

KINDERBAD 
ZW = ZWEMBAD 
S = SANITAIRBLOK 
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De camping is open van 
1 mei t/m 
20 oktober (na de herfst-vakantie). 

voorzien van alle gemakken 

- gezellige kantine met rustieke 
bar 

- aparte ruimte met disco voor 
de jeugd en dansen voor de 
ouderen 

- zelfbedieningswinkel voor uw 
dagelijkse boodschappen 

- warme en koude hapjes in 
onze friture 

- speeltuin voor uw kinderen met 
glijbaan, draaimolen, schommels 
etc. 

- verhuur van caravans 
- wasserette 

vorkenburg 

Deze moderne.  en sfeervolle camping - 
met gescheiden gezins- en 
jongerenterrein - biedt u: 

- schaduwrijk terrein 
- totaaloppervlakte 4 hektare 
- geasfalteerde wegen 
- voor ieder een eigen standplaats 
- 's nacht terreinverlichting 
- hygiënische toiletgebouwen met 

douches 
- aansluitmogelijkheden voor electra 
- gesepareerde plaatsen 

t 
moos-tricht_. 

Gelegen in een omgeving we-ar u zich 
vrij kunt ontspannen, geeft Camping 
Oriëntal de mogelijkheid tot: 

- zwemmen in een verwarmd bad 25°C 
- het uitbundig ravotten en ronddartelen 

van uw kleuters in het apart gelegen 
kleuterbad 

- sport en spel op het sportveld 
- een goede busverbinding met 

Maastricht (±5 km) en Valkenburg 
(±4 km) 

- door zijn gunstige ligging, het maken 
van dagtochten naar België, Duitsland 
en Luxemburg. 

Men bereikt de camping het gemakkelijkst 
als men de autoweg E9 volgt tot in 
Maastricht en dan richting Berg en Terblijt, 
niet eerder afslaan richting Valkenburg! 
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WIST U DAT  

-Mat Potters een stukje geschreven heeft over de motivatie 
van onze leden ? 
-wij het een juiste beslissing van het bestuur vonden om, 
gezien de weersomstandigheden om 09.00 uur, de rit niet 
door te laten gaan: 
-het niet moeilijk is om om 10.30 uur als de zon schijnt en 
de wegen droog zijn nog een tochtje te gaan maken ? 
-volgens ons Mat om 09.00 uur ook niet graag op de fiets 
was geklommen om een nat pak te halen ? 
-hij dan waarschijnlijk niet alleen een nat pak had gehad 
maar waarschijnlijk ook een kou had gevat. 
-dit seizoen de tweede en de lorde rit zijn afgelast van-
wege het bar slechte weer ? 
-het ondanks het afgelasten van die ritten het toch hard-
stikke gezellig was in De Ster ? 
-zelfs de Koffierijders hun tocht afgelasten vanwege de 
regen ? 
-dit een unicum genoemd kan worden ? 
-de opkomst op de andere zondagochtenden zeer goed te 
noemen is ? 
-vooral door het Bestuur ons clubblad slecht gelezen wordt ? 
-Piet Brocatus, Ad Keij en Rinus Withagen kennelijk niet 
weten dat wij in april om 08.30 uur starten ? 
-zij op 6 april om 09.00 uur bij De Ster verzamelden ? 
-de groep reeds een half uur op weg was ? 
-Rinus Withagen nu voortaan zaterdags in de avond gebeld 
wordt om het uur van vertrek door te geven ? 
-U t/m 20 april nog de groepsfoto kunt bestellen ? 
;de Pluim van Ossendrecht op 22 mei verreden wordt ? 
...de Ronde van Vlanderen op 25 mei verreden wordt ? 
-de Sterrit naar Klaaswaal op 3 mei verreden wordt ? 
-liefhebbers die een klassieker willen rijden zich in ver-
binding moeten stellen met Kees Hereijgers. 
-de belangstelling voor de Twee-daagse onder de leden erg 
groot is ? 
men zich al massaal heeft aangemeld om deel te mogen nemen ? 
-U Uw copy in dient te leveren v(Sór 29 april a.s. ? 
-de redactie op Uw bijdragen rekent, zoals de toegezegde 
kook-rubriek van Herman Lindeman en John Reijven ? 

-20-

 



Voor al uw werkzaamheden hetzij 
groot of klein heeft 

COPPENS TRANSPORTBEDRIJF B.V. 

DE vrachtauto van 7 tot en met 30 m3 

DE auto met laadkraan 

E afveicontainer van 1,1 tot en met 30m3 

DE magazijncontainer 

DE telesccopkraan van 14 tot en met 40 ton hijsvermogen 

DE direktie en/of schaftkeet 

DE graafmachine, dragline of laadschop 

DE grond 

HET zand 

HET verhardingsmateriaal 

BEL EVEN... 
BERGEN op ZOOM_ TEL:01640_36854 

ROOSENDAAL_ TEL: 0165& 34443 

ETTEN LEU TEL:01608-22880 
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4% Een feestje, een party, 4% 
4% een receptie, een coctail of 4% 
4% een lekker lopend buffet? 4% 

4% DE - % 
4% 4% -tr DOE HET IN STER- x 
-z 4x 
4x 4z 
4% Daar kost het wat u 4% 
4% uit wil geven, 4% 
4% daar legt u er eer mee in 4% 

4% 
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Korenbeursstraat 40 4% 
4% 4% 
-% clublokaal Bergen op Zoom 4% 
4% Tel. 01640 - 34296 of 51817 4% 
4% be Pedaleurs 4% 
4% 4% 
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4% Parkeren geen probleem 
4% 4% 
-% -r 
4z********************************4x 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34

