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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. 

«e  Ook in kleding en andere aanverwante fietszaken bieden wij U een grote 
keuze tegen de scherpste prijzen. 
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Beste Leden, 

Tijdens de donkere dagen tussen Kerstmis en de overgang naar 
weer een nieuw jaar, laat je al de gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar voor jezelf nog eens de revue passeren 
Al met al hebben we toch weer een jaar achter de rug waarin 
veek zaken zijn gepasseerd die je zonder een bepaalde steun 
niet kunt verwezenlijken. 
Een van die zaken is o.a. het clubblad, dat mede door onze 
adverteerders mogelijk gemaakt wordt, daarom dank voor de 
bereidheid om te adverteren. 
Tevens is dit een mooie gelegenheid om U na een gezellig 
Kerstfeest in alle opzichten een goed 1987 toe te wensen 
namens alle Pédaleurs. 
Mijne Heren zo'n moment van mijmeren was er zaterdag 13 december 
j.1., de dag dar onze "trip in het duister" geprogrameerd 
stond 
's-Middags zou je gezegd hebben; dit wordt niets, dit valt 
letterlijk en figuurlijk in het water. 
Maar toch de weergoden lieten ons niet in de steek, want 
het werd steeds droger. 
Misschien is toch het weer voor vele leden en hun dames een 
reden geweest om ons's avonds niet te vergezellen, want 
slechts zes dames hadden de moeite genomen om hun mannen 
bij te staan. 
Toch moet ik de wedstrijdcommissie complimenteren, want nadat 
we via "de Kloek" en het voor ons bekende cyclo-cross parcours 
bij Molenzicht aan waren beland, werden we via de Klavervelden 
richting N.S. station gedirigeerd, vanwaar we de kortste 
weg naar ons clublokaal moesten nemen en daar stond de snert 
al te dampen om de inwendige mens te versterken. 
Mannen bedankt voor deze leuke en afwisselende dropping, 
helaas hadden de thuisblijvers  , maar ja dat is al zo 
vaak gezegd. 
Riet en Jacques, namens alle Pédaleurs een in alle opzichten 
voorspoedig 1987 toegewenst ! 
Tevens wil ik via dit voorwoord ook namens mijn vrouw alle 
Pédaleurs met hun dames en gezinsleden een goed (fietsweer) 
jaar 1987 toewensen waarin naar ik hoop we weer vele fijne 
fietskilometers mogen rijden ! 

Charles Haest. 
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AUTOBEDRIJF 

M. L. v. DIJKE 

MOERSTRAATSEBAAN 20_22 

BERGEN OP ZOOM 

TLQ 164g.4O195 

Hyundai Stellar " Vraag naar de komplete 
garantievoorwaarden 

HYUNDAI, UZERSTERK AUTOMERK 

HYUrlDI=11 

M.P. GOUDZWAARD D ierenspeciaalzaak 

• Dierenvoeding 

• Aquaria 

• Ruime sortering kooien 

• Tropische vogels 

• Vissen 

• Dealer Royal Canin 
en Denka Dog 
Hondenvoeder 

• Hengelsportartikelen 

Ons adres is 
Kastanjelaan 64 
Bergen op Zoom 

dialhalid 33363 
* LID DIBEVO! * 

BOUWBEDRIJF 

JAN QUIK B.V. 

machinale houtbewerking 

ANTWERPSESTRAATWEG 288 

ABR. DE HAANSTRAAT 12 

GUIDO GEZELLELAAN 78 

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



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 

Wekelijks dansen op Zondagmiddag in 

Met de beste orkesten van Nederland 

THEO en ANNEKE 

Tel 01676-4 75 

UW 

KERKSTRAAT 8 BERGEN OP ZOOM 
VERZEKERINGEN 0161.0_53058 REIZEN 01640_51050 

VERZEKERINGS_ EN REISADVISEUR 

LA GAVE nva 
N'JSSEN 



UITSLAG CYCLO-CROSS 2 NOVEMBER 1986: 

doorkomst le ronde doorkomst 2e ronde tijd . punten. 
1, Arjan Sebregts 1 .'Arjen Sebregts 
2. Mario v.d. Boom 2. Mario v;-d. Boom 

13.03 min. 
13.51 

20 
18 

3. Ger Sebregts '3. Ger Sebregts 14.22 16-

 

4., Rini Bogers 4. Jan de erom 14,40 14 
5.. Jan deCrom 5. Rini Boers 14.47 12 
6, Toon v. Overveld 6. Jeroen V.d. Ploeg 14:56 10 
7. Cees Buuron 7. Cees Buuron 

 

9 
8, Jeroen v.d. Ploeg 8. Kees Hereijgers 

 

8 : 
9. Gerard de Graaf 9. Toon van Overveld 

 

7 
10. Suus Disco 10..Gerard de Graaf 

 

6 
11, Kees Hereijgers 11, Suus Disco 

 

5 
12. Dr g Jansen 12. Rinus Withagen 15.34. 5 
13. Johan Teuns 13.johan Teuns 

 

5 
14. Rinus Withagen 14. Dr g Jansen 

 

5 
15. Charles Haest 15. Charles Haest 

 

5 
16. Jan Verbiest 16. Gerrit Lambreg s 

 

5 
17. Rens Meesturs 17. Rene Jansen 

 

5 
18. Rene Jansen 18. Rens Meesters 

 

5 
19. H. Monfils 19.-  Mat Potters 

 

5 
20. Mat Potters 20. Jan Verbiest 

 

5 
21. Gerrit Lambregts 21. H, 

 

5 
22. Christ van. Nispen 22. Gerard van de Broek 

 

5 
23. Gerard v.d. Broek 23. Christ van Nispon 

 

5 
24. Jan de Mooij 24. Jan de Hooij 18.52 5 
25. Herman Lindeman 25. Herman Lindeman 19.08 5 

De wedstrijdcommissie, 

Jan Sebregts, Ad Kostermaw, John Reijven en A4 van Schilt. 

+ + + + + + + 
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PROGRAMMA R.T.O. DE PrDALEURS 

-4'jántlari 
11. januari 
11 januari 
1 .8januari 
25 januari  

Winterprogramma, buiten, verzamelen 09.00 uur. 
Winterprogramma, buiten, verzamelen . 09.00 uur. 
Langlaufen, vertrek 07.00 uur. 
Winterprogramma, buiten, verzamelen. 09.00 uur. 
Winterprogramma, binnen, verzamelen 09.00 uur.-

 

1 februari Wint e rp ro gramma , binnen, verzamelen 09.00 uur. 
8 :februari Winterprogramma, buiten, verzamelen 09,00 uur. 

15 februari Wint e rp ro gramma buiten, verzamelen 09.00 uur. 
15 februari Uitwijkdatum Langlaufen. 
22 februari Winterprograliuno., buiten, verzamelen 09.00 uur... 

maart Vrij i.v.m. Vastenavond. 
8:maart Voorjaarsvergadering, aanvang 09.00 uur xx 

15 maart Openings-tocht, vertrek 09.00 uur xx 

De met xx gemerkte data tellen mee voèr het algemeen 
punten klassement. 
Wijzigingen voorbehouden. 

De Route-cdmmissarissen, 
Ad Keij, Dr g Jansen en Jeroen.van der Ploeg. 

+ + + + + + + + 

FELICITATIE-RUERIEK R.T.C. DE PrDALEURS.:• 

9 januari 
16 januari 

7 februari 
22 februari 
27 februari . 

2 maart 
5 maart  

Cees van de Goorbergh 
Piet Andrge 
Jan Sebregts 
Jac Sebregts 
Johan Goers 
Cees Schoutens 
Jac Rens 



BERGEN op ZOOM TEL. 34392 

J. 

BP benzine station 
VILLA NOVA 

E BROERMANN 

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 

ivr E EJTTS 
itsc U ook wilt rei= T»trztriLe 

Uw Goeie reis 
begint bij ons 

reisburo. 

Deelnemer 
garantiefond 3 

reisgelden 

alle verzekeringen 

hypotheken en leningen 

S 

Heshof:s Bakkerijen 

De Kwaliteitsbakkerij 

RIJKEBUURTSTRAAT 11 

NI  H;  H  CIS/ 
tJH KDHFHLJ 

MeeUs-de Koepel Makelaardij BV 

Lid NVM 

Kantoor Beroen op Zoom 
Stationsstraat 

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 



BIJ DECO HOME SNEPVANGERS 

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 zorg 

"or 

hdompi~~,~ 

Danscentrum RIEN JANVIER 

Antwerpsestraat 35 Bergen op Zoom Tel 01640-35010 

PATATES FRITES en ANDERE ETENSWAREN 

Met prima consumpties,billijke prijzen staan wij ten Uwe diensten 

DE 
RAAYBERG 

Is en blijft HET TREFPUNT voor alle sportliefhebbers 

SJAAK v.d. AVERT 

Antwerpsestraatweg 267 Telefoon 33675 
- Bergen op Zoom 



VERVOLG FELICITATIE-RUBRTFJ R.2.3. DE PtDALEURS ; 

7 maart Gerrit Lambregts 

24 maart John Reijven 

-28 maart Rens Meesters 

Allen van harte proficiat ! 

+ + + + + + + + + + + + + + + + ± + + + + + + + + + + + + 

Opgezegd per 1 januari 1987 ; Daan Linders. 

+ + + + + + + + ±+ + + + + + + +± + + + + + + ++ ++ + + 

Puzzelaars opgelet ! 

De redactie is van plan om met ingang van de nieuwe jaar- . 

gang in elke uitgave van ons clubblad een puzzel te plaatsen. 

Onder de juiste inzenders wordt er elke keer een prijs 

verloot. 

Aan het einde van de jaaEgang wordt er een klassement 

opgemaakt van degene die meeste keren een juiste oplossing 

hebben ingezonden.. 

De eerstedric van dit totaal-klassement ontvangen een 

prijs welke door de vereniging beschikbaar worden gestelde 

Nadere'-inforMdtie kunt U lezen in ons volgend clubbladi 

de redactie. 

++++ ++++ 

COPY INLEVEREN VOOR 8 JANUARI A.S. ! 
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UITSLAG COOPERTEST 7 DECEMBER 1986 : 

no. naam 

1.. Jan de Crom 

afstand 

3050 meter. 

2, Rinus Withagen 2900 

3, Mario van den Boom 2890 

4. Charles Haest 2875 

5, Rini Bogers 2800 

.6.. Jeroen van dá Ploeg 2725 

7. Cees Schoutens 2650 

8, Jan Verbiest-

 

2575 

9. Cees Buuron 2500 

10: Herman Lindeman 2400 

Arjan Sebregts 2400 

12, Gerard de Graaf 2375 

13, Gerrit Lambregts 2300 

14. ,ons Meesters 2250 

Ad.  van Schilt 2250. 

Buiten mededinging: Jos Lambregts 2175 meter. 

12 minuten test, aantal meters in 12 minuten afgelegd, 

voor heren: leeftijdsgroep 

konditie is 

1 zèer slecht 

20'-29 

0-1600 

30-39 

0-1500 

40-49 

0-1400 

50+ 

0-1300 

2 sleèht 1600 1500 1400 1300 

3 redelijk 2000 1900 1700 1600 

4 goed 2400 2300 2100 2000 

5 zeer gáed 2800 2700 2500 2400 

Ad Kostermans, 

Jan Sebregts, 



Langlaufen. 

Een modegril die net zo snel zal verdwijnen als zij populair werd ? 
Zo las ik een een boekje over Langlaufen of Skiwandern of Ski de Fond. 

Niets daarvan, langlaufen is geen modegril maar een oeroude winterse 
manier van voottbewegen een manier die al ruim een eeuw geleden 
in Scandinavie als sport werd bedreven. 

Veel takken van sport verliezen naar mate ze op grotere schaal worden 
bedreven een deel van hun charme. 
De Langlaufsport echter niet alhoewel het georganiseerde Langlaufen in 
de Ardennen wel eens 'n verkeerd beeld oproept, wanneer er massa's 
mensen de loipes (sporen) ingestuurd worden lijkt het jammer genoeg 
veel op de pistefabrieken die je in veel Alpenlanden ziet ontstaan 
door het Alpineskien en waar 'n stukje ongerepte natuur verdreven wordt. 
Dit is gelukkig bij het Langlaufen zeker nog niet het geval en kan men 
met volle teugen genieten van het vele natuurschoon dat men onderweg 
tegen komt. 

Omdat we dit jaar op 11 januari weer met de vereniging gaan Langlaufen 
hierbij wat nuttige tips: 
-De meesten hebben ook de Langlauflatten + stokken meegehuurd voor 
deze dag en moesten o.a. de lichaamslengte opgeven i.v.m. de lengte 
van de ski's. 
Een vuistregel is dat de ski ca.25 a 35cm langer moet zijn dan de 
lichaamslengte, of als u naast de verticaal geplaatste ski gaat staan 
en met uw naar boven uitgestrekte handpalm gemakkelijk om de punt van 
de ski kunt grijpen. 
Voor de stokken: Lichaamslengte min 35cm. oftewel ga naast de stok 
staan de stok moet nu tot de oksel komen, precies passen onder de 
naar buiten gestrekte arm. 
Het gebruik van de stok; steek de hand onderlangs in de lus en pak 
dan de stok gewoon vast, vooral niet te krampachtig. 

DE KLEDING, vuistregel; een aantal dunne lagen is beter dan een dikke 
laag. 
Bedenk vooral dat u het niet te warm moet krijgen, een dik gewatteerd 
ski-jack is meestal veel te warm. 
Draag als onderkleding goed vochtabsorberend materiaal en denk eraan 
dat uw rug goed bedekt blijft. 
Bovenkleding hoeft niet perse een speciaal Langlaufpak te zijn 
Een normaal trainingspak, een gewone knickbocker, een katoenen jack of 
body-warmer, alles is prima. 
Liever geen dikke gebreide trui, de sneeuw kun je er niet goed 
afkloppen en op den duur wordt het veel te nat. 
Om verkoudheid tegen te gaan, een wollen muts of haar- of hoofdband 
zijn onmisbaar. 
Lange kniekousen zijn uitstekend, als de voet tenminste niet grof 
gebreid is (blaren). 
Handschoenen completeren zo'n beetje de uitrusting; sneeuwkristallen 
zijn vaak messcherp en de handen worden bovendien tegen blaren 
beschermd. 

Het aandoen van de ski's; let daarbij op de bindingen waarop aange-
geven staat wat links of rechts is, vaak met een voetje afgebeeld. 
Meestal hebben we te maken met de Nordic-75 binding, u drukt de voet 
goed in de binding, waarna u het beugeltje dichtklapt. De gaatjes in 
de schoenzool moeten precies in de pennetjes van de binding passen. 
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Ook is er zoals in het verkeer een reglement waaraan de Langlaufer 
zich dient te houden en die zijn samengesteld door de FIS 
(Internationale Skifederatie) 
Enige belangrijke regels zijn o.a: 
-bij meerdere sporen moet u altijd het rechtse spoor houden 
-bij tegemoetkomende 11 moet u naar rechts uitwijken en de dalende 
11 heeft altijd voorrang op de steigende 11 
-bij het passeren de stokken zo dicht mogelijk bij het lichaam houden. 
Heel belangrijk is, probeer de gespoorde loipe niet te beschadigen 
door er zonder ski's dwars doorheen te lopen en herstel 'n loipe nadat 
je eventueel het spoor beschadigd hebt bij 'n val. 

Dan de eerste passen. 
De stelregel is wie kan lopen, kan ook skilopen. 
U moet doodgewoon op de ski's gaan staan en dan weglopen alsof er 
niets aan de hand is, of u helemaal niet op ski's staat. En probeer 
vooral niet anderen na te doen, alleen maar gewoon lopen. 
Op die manier zult u snel ontdekken waar precies het verschil ligt 
tussen gewoon lopen en ski-lopen; het verschil zit 'm in het glijden. 
Verder moet u gewoon genieten van het sjouwen door de sneeuw en 
denk aan de leuze: L.L.L. - Langlaufers Leven Langer - 

Veel plezier. 

Jan de Mooti. 

Herinnering. 

Degene die zich opgegeven hebben voor de driedaagse en die 
het inschrijfgeld nog niet hebben voldaan, worden vriendelijk 
verzocht omdit per ommegaande te voldoen. 

De Penningmeester. 
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VOOR KOMPLETE 
WONINGINRICHTING 

NAAR 

NIEUWE 

KAA-BEE 

Wassenaarstraat 45 

Bergen op Zoom 

Tel. 01640-57212 



Gespecialeerd in sportboeken 
Steeds de nieuwste wielerboeken in voorraad 

VAN DER KREEK b.v 
L1EVEVROUWESTRAAT 12-16 

MOEREGREBSTRAAT 3 . 5 

TEL: 01640W 34500- 37176 

,1•11. 

Oans.stuóio 

Henk 
Jordan' 

ZO SINGEL 23 a 

BERGEN OP ZOOM 

TEL 01640-36768-44511 

Bloemenmagazijn „ De Ti" 
DE ZAAK VOOR HET SPECIALE 

BRUIDS BOUQUET 

Te1.01640-35520 

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 



Aan het einde van aeze jaargang wil ik namens de redactie 
al degene bedanken, die dit jaar op welke wijze dan ook 
hebben mee gewerkt om ons clubblad tot stand te laten 
komen. 
Allereerst de adverteerders want zonder Uw financiele 
steun zou het niet mogelijk geweest ijn om ons clubblad in 
deze vorm te kunnen laten verschijnen. 
Vervolgens zou. ik John-Salm willen bedanken voor de vele 
en vaak zeer orginele tekeningen die hij voor ons op 
papier heeft gezeten wanr wij allen erg van genoten hebben. 
Verder wil ik die leden bedanken voOr hun bijdrage voor het 
clubblad in welke vorm dan ook, zoals het leveren van copy, 
verzorgen van het stencilwerk, het bezorgen van de club-
bladen en vele andere dingen (zoals de kook-rubriek): 
Ook wil ik mijn mede-redactieleden bedanken voor hun inzet 
tijdens het afgelopen jaar. 
De redatie heeft voor het nieuwe jaar goede voornemens 
gemaakt, zoals het clubblad goed te vullen (natuurlijk met 
UW steun door het leveren van VEEL copy) op tijd te laten 
verschijnen en 9p tijd te bezorgen 
Maar wij rekenen ook voor het-nieuwe jaar weer op Uw aller 
steun. 
Namens de redactie allen een voorspoedig maar vooral een 
gezond 1987 met laten we hopen veel goed fietsweer. 

Mario van den Boom. 

+ ++++++ 

NIET VERGETEN: copy inleveren v66r 18 januari 1987 
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KUNSTSTOF RIEM IN PLAATS  VAN KETTING. 

In 1982 startte de bandenfabriek Continental in samenwerk-
ing met de universiteit vul Berlijn met de ontwikkeling van 
een getande kunststof riem ter vervanging van de convent-
ionele fietsketting. 
Deze riem is inmiddels in productie genomen en worat reeds 
door een aantal Duitse fietsfabrikanten geminteerd. 
De ontwikkeling heeft nogal wat tijd gekost omdat de belasS 
ting van de getande riem bij fietsgebruik hoge eisen stelt. 
Het' voordeel van deze nieuwe "ketting° is dat hij minder 
onderhoud vraagt, niet kan roesten, geruisarm is en licht-
ere loopeigenschappen heeft. 

+ + ++ + 

BAYER  ONTWIKKELDE NIEUWE  FIETSBINNENBAND:. 

Het chemieconcern Bayer heeft een nieuwe binnenhoud voor de 
fiets ontwikkeld, gemaakt van thermoplastich polyurethaan 
met hoge trek- en doorscheursterkte en een zeer geringe 
luchtdoorlatendheid. 
Het gaat daarbij niet om een band in de conventionele ronde 
vorm, maar om een recht stuk slang die met een aan het eind 
overla_pend stuk in de velg wordt gelegd. 
Bij het omleggen:ir.-n do band hoeft het achterwiel dus niet 
eerst te worden gedemintcerd. 
Op hot ogenblik worden proeven gedaan om na te gaan hoe deze 
band vrijwel onverslijtbaar kan worden gemaakt. 
Voorlopig is deze band nog niet .in de handel. 

Uitgave: Stichting Fiets ! 

+ + + 



UITSLAG "Trip in het duister" 13 DECEMBER 1986 : 

Afstand: 9 kilometer Gem. loopsnelheid 4,5 km/u. 

koppelnr. naam tijd punten totaal. 

1. 1. Rini Bogers 
1.59 U./10 pt. 128 138 

• 

 

Ren2 Jansen 

   

2, 3. Cees Schoutens 

Jan Verbiest 
2.05 U./ 8 pt. 128 136 

3• 7• Toon van Overveld 
2..13 u./ 3 pt. 132 135 

  

Ger Sebregts 

   

4. 9: Christ Van Nispen 2.08 6 pt. 128 134 

  

Arjan SebregtS 

   

5.; 2.. Mario van den Boom 
2.0 ./ 5 pt. 116 121 

  

CeesBuuron 

   

6-.; 8. Krijn SaaMan 
2.05 u./ 8 pt. 107 115 

  

Cees van de Gobrbergh 

 

7: 4: Mat Potter? 
.212 u:/ 4 pt. 110 114 

  

Jan de Mooij 

  

8. 10. Jan de Crom 2.36 u./ 1 pt. 102 103 

  

Charles Haest 

     

Gerard de Graaf 

   

9.  6. Dr 6 Jansen 
2.04 u./ 9 pt. 92 101 

  

Suus Disco 

   

10. 5. Jeroen van der Ploeg 2.24 u./2 pt. 81 83 

Tiet Brocatus 

De wedstrijdcommisiie, 

John Reijven, 

Ad .Kostermans, 

Jan Sebregts,: 

Ad van Schilt. 
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ZIJREFLECTIE VAN FIETSLN VERPLICHT OP 1 JANUARI 1987. 

Zoals bekend moeten alle fietsen in Nederland vanaf 1 jan-
uari 1987 voorzien zijn van zijreflectie; hetzij reflecterende 
banden, hetzij reflecterende velgstrips of spaakreflectoren. 
Het blijkt-dat op dcze'op de verkeersveiligheid gerichte, 
nieuwe wettelijke maatregel nog traag wordt gereageerd. 
Op het ogenblik is ongeveer vijfentwintig procent van de 
fietsen van zijreflectie voorzien, terwijl, het hiervoor .be-
_stemde Materiaal 'al lang in de handel is. 
De fietsenhandel verwacht dat op korte termijn een zeer 
grote vraag naar dit zijreflectiemateriaal zal ontstaan. 
Niet alleen voor uw eigen veiligheid, maar ook om het in 
de rij moeten staan wachten te voorkomen, verdient het aan-
beveling nu zo snel mogelijk de fiets van de voorgeschreven 
zijreflectie to laten veorzien. 

Nieuwe manier var  schakelen 13],1  

De Italiaanse ondernemeing Campagnolo, waarvan de oprichter 
indertijd de deraille r voor defiets intreduceerde, heeft 
een nieuw systeem:voor let schakelen van de versnelling op 
de markt gebracht. 
Synchro is de naam voor de nieuwe commandeur, die het 
schakelen voor de wat minder geoefende fietser een stuk 
gemakkelijker maakt. 
De Synchro kan worden gebruikt in combinatie met alle free-
wheels en kettingen die op het ogenblik in de handel, zijn en . 
past zowel op de 6 en 7 vits.— als op de 6 en 7 vits. 
compact pignons. 
Het nieuwe systeem is ook toepasbaar bij andere merken der-
ailleurs: 

Uitgave: Stichting Fiets ! 
+ + + 
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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 

prijzen voor 

zoals 
elke sport  

Bekers 
H. VOETS Medailles 

Sportstandaards 
vraagt catalogus 

Kremerstraat 3 Bergen op Zoom 
Tel. 01640- 33418 

1 



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 

KRABBENDLIKE Tel. 01134-1445 

GROTE KOLLEKTIE EIKEN EN MODERNE MEUBELEN 

VOOR IEDEREEN 



FIETSBAND_SpUWT_SI'EENT_JE,UIT 

Op initiatief van de fietsenfnbriek Sparta produceert de 
Nederlandse fietsbandenfabriek Vredestein te Velp op het 
ogenblik een buitenband die het vermogen heeft om zich in de 
band vastzettebde steentjes uit te spuwen. 
Belangrijk om slijtage en lek worden van de binnenband tegen te 
gaan. 
Het gaat hier om speciale in het profiel aangebrachte ver-
diepingen die zo zijn gevormd Jat steentjes uit het wegdek 
niet worden vastgehouden, maar juist worden uitgespuwd. 

+++++ 

BREDERE TOE-CLIPS-RIEMPJES 

Wie op de fiets gebruik maakt van toe-clips, kent het ver-
schijnsel dat je dode voeten krijgt omdat door te strak aan-
getrokken riepjes de bloedtoevoer wordt belemmerd. 
Daarom zijn door Cinelli nu onder de naam "Binda Prestige" 
wat bedere en hoogwaardige to)-clips-riempjes op de markt 
gebracht die dat euvel ondervangen, al blijfr het natuurlijk 
voorwaarde de riempjes nooit te strak aan te trekken. 
Een breder riempje snoert in ieder geval minder. 

+ + + + + 

Zonnebril voor fietsers. 

Uit Italie komt een nieuwe zonnebril voor fietsers, modern 
van vormgeving en zo geconstrueerd 1 -tt hij tijdens het fietsen 
niet kan afvallen. Bijzonder is dat deze bril ultraviolette 
stralen doorlaat, zodat de huid onder de bril ook door de 
zon wordt gebruind en geen witte streep op het gezicht 
aghterlaat. Om voor de komende zomer in de gaten te houden. 
Prijs ca. vijfentwintig gulden. 

Publikatie:Stichting Fiets 
+++++ 
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WIST U DAT  

-de opkomst voor de dropping erg aan de magere kant was ? 

-de Kerstman (Bertus) de prijzen uit kwam reiken ? 

-hij dit niet als vriendendienst deed ? 

-de snert overigens uitstekend smaakte ? 

-het ondanks de matige opkomst toch een gezellige dropping was ? 

-de opkomst op de zondagmorgen redelijk te n enen is ? 

-we afwisselend 's zondags voetballen of handballen, zodat 
er voor elk wat wils is ? 

,wij echter soms nog wat mankracht te kort konen ? 

.wij hopen dat veelleden voor 1987 een goed voornemen hebbeh 
gemaakt om op de zondagmorgen zo veel mogelijk aanwezig te 
zijn ? 

-toen op da. vergadering in noVember j.l. bekend werd gemaakt 
dat we ook.weer in de zaal zouden kunnen sporten, wij ver-
sillende leden hoorden mompelen dan kom ik zeker ? 

-wij deze leden tot nu toe nog niet hebben gezien in de zaal ? 

-Toon van Overveld altaren thuis bezorgd ? 

.41ij daar zelfs de krant mee haalde •? 

-Rinus Withagen voor aanvang van de Cooper-test zei dat het 
met z'n conditie maar slecht-gesteld was en dat hij blij zou zijn 
als hij.:2400..neter zou halen ? • • 

-hij met gemak 2900 meter haalde ? 

-hij dit waarschijnlijk wel aan een "haas" te danken had ? 

-14-.

 



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

Juwelier-horloger-opticien 

Een begrip 
voor 

kwaliteit en 
service! 

ADRI C. BROEKHUIS EN ZN. 

hoppenbrouwers b V. 
Autobedrijf 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 

karitra 
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 -3655 Waterstraat 1B 

SPECIAALZAAK voor alle bontwerken 

PELTERIJENHUIS c Oerbieet 

Antwerpsestraat 22 

4611 AH Bergen op Zoom 
Telefoon 01640 - 4 22 15 

Verkoop - reparatie - veranderingen van al uw bontartikelen 
Bontbewaring 



LOFZANG OP DE PEDALEURS 

De voortreffelijke Bergen op Zoomse tourclub, die weer een wonderlijk 

wielerjaar afgesloten heeft. 

Ik zing vandaag het Loflied op de Pedaleurs. 

Na weer een fietsseizoen van hijgen 

om punten voor de stand aaneen te rijgen. 

Want wij allen weten, het is zeker waar. 

Zo'n jaartje fietsen, dat is zwaar. 

Velen dreigden halverwege af te stijgen, 

Doch Jen Sebregts wist hen weer cp de weg te krijgen. 

En ellen peesden door en brachten 't voor elkaar. 

En wie in de tijdrit aerodynamisch is gezeten. 

En met veertig in het uur door de polders boort, 

Weet wat het is: afzien en veel zweten, 

Voor het wedstrijdklassement de punten meten, 

Menigeen heeft haast zijn stuur kapot gebeten. 

En zo gaan de Pedaleurs ook in het nieuwe jaar weer voort. 

R.M. 
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Voor al uw werkzaamheden hetzij 
groot of klein heeft 

COPPENS TRANSPORTBEDRIJF B. V. 

DE vrachtauto van 7 tot en met 30 m3 

,ijuto met laadkraan 

DE afv !container van 7,Y 16:22 en met 30,772 3 

DE magazijn CO7D2'ainar 

DE telesc opkroon ven 14 tot en met 40 ton hijsvermogen 

DE direktie en/of sch fekeet 

DE gr afmachine,dragline 

grondDE  

HET zand 

HET verhardingsmateriaal 

(11' f Doodschop 

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

R OSENDAAL_ TEL: 01650.. 34443 

ETTEN LEUR- TEL: 01608_22880 



-t( 

-4( 

-4( 

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

DOE HET IN 

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

Café - feestzaal 
DE STER 

  

M. van den Boom 
Noordzijde Zoom 16 
4613 AA Bergen op Zoom 
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Korenbeursstraat 40 
Bergen op Zoom 
Tel. 01640 - 34296 of 51817 

Parkeren geen probleem 
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