


HET adres voor al uw racemateriaal 

HOPMANS Peed9e94fte 

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. 

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

HOPMANS deeed9e94ete 
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15e jaargang no. 7 

ATTENTIE: 

NIET vergeten op 18 oktober a.s. 

onze jaarlijkse. FEESTAVOND. 

Deze wordt voor de eerste maal gehouden 

in DE STER. 
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Beste Leden, 

Op 18 oktober a.s. storten we ons weer in het feestgewoel tijdens 

de traditionele feestavond. 

Want van een traditie kunnen we onderhand wel spreken na zestien 

feestavonden, die allen geslaagd waren (naar ik heb horen zeggen). 

Laten we hopen dat de feestcommissie ons ook dit keer weer een 

gevarieerde avond voor zal schotelen en ik reken erop dat ik U 

allen in gezelschap van Uw dames op deze avond mag begroeten in 

feestzaal De Ster al waar onze feestavond voor de eerste maal 

gehouden wordt. 

Met de feestavond in zicht betekent dat ook dat we de nodige 

mensen die het afgelopen jaar actief geweest zijn voor onze 

vereniging een pluim op hun hoed willen steken. 

Zij zorgen er immers voor om naast het bestuur de continuiteit 

van onze vereniging, wat toch een sociaal gebeuren is, te 

waarborgen. 

Allereerst Riet en Jac Matthijssen voor hun gastvrijheid en 

goede zorgen, waarvan we met z'n allen een heel jaar genoten 

hebben. 

De tweede pluim gaat naar Mario van den Boom met z'n staf, want 

het is toch elke keer weer een hele klus om ons clubblad vol 

en rond te krijgen. 

Ook hier kunnen we weer een jaargang bijschrijven. 

Weer een jaar voor de redactie om de leden op te porren om ook 

eens iets op papier te zetten. 

Iets wat volgens Mario iedereen van ons kan en mocht de goede 

wil, tijd of durf U ontbreken, laat U niet "uit het wiel rijden", 

de redactie zal U graag helpen. 

Want daaraan heeft een clubblad toch z'n bestaansrecht te 

danken; Redactie namens alle leden bedankt ! 
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VOOR KOMPLETE 
WONINGINRICHTING 

NAAR 

NIEUWE 

KAA-BEE 

Wassenaarstraat 45 

Bergen op Zoom 

Tel. 01640-57212 



Gespecialeerd in sport boeken 
Steeds de nieuwste wielerboeken in voorraad 

VAN DER KREEK bv 
LIEVEVROUWESTRAAT 1216 

MOEREGREBSTRAAT 3.5 

TEL: 01640_34500_ 37176 

41k 9 
Danssiztóio 

Hink 
Jordons 

ZO SINGEL 23 a 

BERGEN OP ZOOM 

TEL 01640-36768-44511 

Bloemenmagazijn,. De Ti" 
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 vers tratenlaan 1 

Burg. v. Hasseltstraat 39 

Bergen op Zoom 

Tel. 01640_33057 



Het fietsseizoen 1985/1986 zit er, op de clubroute na weer op 

en wanneer U deze woorden leest, weet U waarschijnlijk al wie 

onze nieuwe clubkampioen anno 1986 geworden is. 

Er is door het bestuur, om uiteenlopende redenen, voor deze 

manier om de kampioen bekend te maken gekozen. 

De kanshebbers hoeven nu niet meer zolang in de zenuwen te 

zitten en de kersverse kampioen kan alvast een weekje aan 

z'n nieuwe status wennen, alvorens hij tijdens de feestavond 

uitvoerig gehuldigd wordt. 

Het fietsseizoen 1986 is zeer nat begonnen en na een prachtige 

periode keken we hoopvol uit naar onze dagtocht, de Schouwen 

Duiveland tocht. 

Maar helaas Pluvius was ons niet goed gezind, het bestuur 

zag zich genoodzaakt om deze tocht af te gelasten. 

De 22 aanwezige Pédaleurs hebben later deze dag, toen het 

nagenoeg droog was, toch nog een verkorte route gereden. 

Laten we hopen dat volgend fietsseizoen de weergoden ons 

beter gezind zullen zijn en dat we geen tochten meer af hoeven 

te gelasten vanwege minder goede weersomstandigheden. 

Mijne Heren, aan het eind van dit fietsseizoen wil ik U nog 

een paar fijne en droge kilometers aan fietsplezier toewensen 

en de kampioen 1986 via deze weg alvast van harte feliciteren. 
Ook wil ik U allen op 18 oktober a.s. een heel plezierige 
avond toewensen bij Riet en Jac. 

Met vriendelijke sportgroeten en tot ziens op 18 oktober bij 

"De Ster", 

Charles Haest. 
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KIP-KERRY SALADE. 

Benodigheden: Kip. 
Fruit-cocktail. 
Selderie. 
Mayonaise. 
Kerry-poeder. 
Zout en Peper. 
Manerijnen. 

Bereidingswijze: 

De kip gaar koken, af laten koelen en plukken (grof snijden). 
Doe de gesneden kip in een kom. 
Voeg daarbij de goed uitgelekte coktail en selderie. 
U kunt nu de andere ingredienten toevoegen tot we een fris geheel 
krijgen. 
Leg alles op een schaal en garneer het af met sla en leg de 
manderijnen boven op de salade. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

 

LUNCH-GERECHT: SNEETJE-HAWAI. 

Benodigheden: Sneetje witbrood. 
1 plak ham. 
1 schijf ananas 
1 plak belegen kaas. 
Stukjes walnoot, garnering 
lichtjes bestrooien met paprika. 

Maak de plakjes kaas en ham zo groot als het sneetje brood. 
Besmeer de boterham met •magarine en leg de ingredienten erop 
in de volgorde zoals hier boven staat aangegeven. 
Leg het op de bakplaat en zet het in de oven. 
Baktijd 3 á 4 minuten met een oven op 150 á 200 graden (bovenwarmte). 
Als de kaas gesmolten en lichtbruin geworden is het geheel 
uit de oven halen. 
Leg het sneetje op een servetje met in het midden een halve 
walnoot. 

Eet U smakelijk ! 
Herman en John. 



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 



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 MEUBEL KWALITEIT 

MEUBELSERVICE 

POLDERMAN 'S WOONVISIE 

NOORDWEG 8 

KRABBENDIJKE Tel. 01134-1445 

GROTE KOLLEKTIE EIKEN EN MODERNE MEUBELEN 

VOOR IEDEREEN 



HET KAMPIOENSCHAP, DE PUNTEN,HET PROGRAMMA EN WAT DIES MEER ZIJ . 

Bovengenoemde onderwerpen zijn, naast het vaststellen van de koffiestops, 
regelmatig aan de orde en veelbesproken in het peleton. 
Afgaande op de reacties, als het weer eens ter sprake komt, kan men iemands 
plaats in het klassement vaststellen. Een opmerking dat men niet in kampioen-
schappen of punten verzamelen geinteresseerd is duidt er bijna zeker op dat 
je spreekt met iemand die goed geklasseerd staat. Er zijn er ook die met een 
minitieuze voorbereiding hun kansen verdedigen, zij spreken er niet veel 
over doch hun bedoelingen zijn duidelijk: een van de hoge plaatsen in het 
klassement en van die schaarse plaatsen liefst de eerste. Al met al een spel 
van ontkenning, erkenning, herkenning, opwinding, ja mogelijk zelfs slapeloze 
nachten. 
Voor de denkers achter deze opzet moet het een geweldige voldoening zijn om 
zo'n stel fietsers op deze manier voor hun karretje te spannen. Voor het vele 
hiervoor verzette werk mogen zij terecht wel eens een PLUIM ontvangen. Bij 
deze: hulde en . . . ga zo door!!! 
Toch, als je zo naar de zin en onzin luistert die hierover wordt verteld, 
hoor je ook dat er bepaalde dingen anders zouden kunnen, mogen, moeten enz. 
Het spreekt voor zich dat er altijd veranderingen aan te brengen zijn, ten-
slotte staan ook bij de Pedaleurs de beste stuurlui aan de wal (al zitten de 
meesten daarbij gelukkig wel op de fiets). 
Toch is het niet altijd nonsens of betreft het onmogelijk waar te maken zaken 
of veranderingen. Ons (de redactie) is het bekend dat sommigen vinden dat de 
vertrektijden aangepast zouden moeten worden. Er zijn er bij die vroeger zouden 
willen vertrekken (ja, ook dat komt voor Piet), anderen willen liefst wat 
later weg. Over de voors en tegens van alleen dit aspect van ons gezamelijke 
fietsen zou ons clubblad gemakkelijk gevuld kunnen worden (mits Mario hiervoor 
toestemming geeft), al is het alleen maar het weergeven van de kernachtige 
uitspraken die hierover gedaan worden. 
Het algemeen klassement wordt door sommigen als een a-sociaal gebeuren aange-
merkt. Deze uitspraak is niet van mij doch spreekt mij enigszins wel aan. Voor-
dat men nu gaat steigeren over de uitspraak: a-sociaal gebeuren een toelichting 
hierop. Met deze term wordt bedoeld dat het(sociale)gezinsleven in de periode 
van zeg maar maart tot en met een deel van oktober voor de zondagmorgen er 
uit bestaat dat de man gaat fietsen; tenminste als hij enige schijn van kans 
op een kampioenschap wil maken. Een wat langere vakantie die wat ongelukkig 
valt torpedeert alle kansen op de felbegeerde titel. Een gevolg daarvan kan 
zijn dat het mede beoogde doel om iedere zondagmorgen zoveel mogelijk leden 
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aan het vertrek te krijgen (en uiteraard ook aan de aankomst) niet ,alleen 
daardoor bereikt wordt, het kan zelfs averechts werken. Over deze kant van 
de zaak wordt gepraat hoewel gelukkig vast te stellen is dat dit niet in 
negatieve zin is. 
Al fietsende/pratende ontstond het idee dat het wel eens leuk zou kunnen 
zijn om als redactie van het clubblad een onderzoek te houden naar de 
levende wensen. Niet om de Wedstrijdcommissie, het bestuur of wie dan ook 
voor de voeten te willen lopen of zaken af te dwingen of in een bepaalde 
richting te sturen, kortom zonder dubbele bodems. We willen het zien in de 
sfeerdat iedereen de kans krijgt om ideeen te opperen en wij van de redactie 
zullen hierover berichten in een of meer van de komende nummers van ons club-

 

blad. Voor de duidelijkheid: er worden geen namen genoemd bij de hierover op 
te stellen stukjes. 
Om het aan dit idee bestede werk zijn vruchten te laten afwerpen is het 
wenselijk datieder lid meedoet. Vul daarom het formulier dat bij dit club-

 

blad is bijgevoegd in en houdt uw wensen of opmerkingen of andere positieve 
inbreng niet voor jezelf. 
Inleveren bij een van de redactieleden als het effe kan, graag op korte termijn-

 

k.h. 



UITSLAG 14,5 KILOMETER TIJD-RIT d.d. 21 SEPTE,SER 1986: 
no. naam tijd• gem: snelheia pt-. 

1... Jeroenyan der Ploeg -19,37 min: 44.350 km: 20' 
2. Arjan Sebregts 20,13 43,-034 18 
3.,Jawde Crom 20.422 42...717 16-

 

4. Mario van den, Boom • 

 

413594 14 
5, JohnSalm 2136- 40,278 12 
6.. ,Rinus Withagen 21.54 39.726 10 
7... Gerard de Graaf- 2-^:,11 39,219 9 
8.' ,Ilia4. D:ogers 22,14 -39.130 8 
9,. Toon van Overveld 2215 39,101 7 

104 Charles Haest 22,28 38,724 6 
11, Jan Verbiest .22,51 38.074 5 
12, Cees Herreijgers 22:56 37,936 5 
13, Dr 4 Jansen 23,19 37.312, 5 
14, Mat Potters 23.40 36,761 5 
15, Suus Disco 23,49 .»,;529 5 
16. Ren Meesters 23,53 36,427 5 
17. Christ van Nispen 24,57 '34,870 5 

De wedstrijdcommissie, 

Jan Sebregts, Ad Kosermans, Solln Reijven en Ad van Schilt: 

XXXXXI:XXX 

Wist U dat 

-er-tijdens de 14,5 kin, tijdrit proffesipnele tijden gemaakt zij 

.het nieuwe parcours, langs de dijk vanaf Waarde richting 
Woensdréchty'uitátekend gekozen was ? 

-Jeroen een uitstekende Winnaar ? 



PROGRAMMa R.T.C. DE PEDALEURS; 

12-10 Sluitingstocht, 65 km. vertrek 09.00 uur paspoort. 
18.-11 Feestavond, nadere mededelingen volgen nog. 
19-11 Vrij. 
26.-11 :1 Cr-9120-j2 y vertrek 09.00 uur. (buiten). 

2-11 Cyclo-cross, vertrek 09.00 gur. . 
9-11 Algemene Ledenvergaderi ng, aanvang 09.00 uur. 

16-11 Winterprogramma, vertrek 09.00 uur (buiten). 
23-11 Winterprogramma, vertrek 09.00 uur (buiten)... 
30-11 Winterprogramma, vertrek 09.00 111.1 (binnen). 

Het verrek is altijd vanaf De Ster. 
De betekenis van de tussen haakjes geplaatste Woorden 
binnen of buiten worden tijdens de AlgemerDJaarvergadering 
nader verklaard. 
Wijzigingen voorbehouden ! 

De Route-commissarissen, 

Jeroen van der Ploeg, Dr g Jansen en Ad Keij 

+ + + + + + + + + + + 

2 oktober, 
10 oktober, 
10 oktober, 
18 oktober, 
30 oktober,  

Christ van Nispen. 14 
Jan Verbiest. 15 
Suus Disco. 20 
Dr d Jansen. 20 
Ferry Quik. 21 

30  

november, 
november, 
november, 
november, 
november, 
november,  

Daan Linders: 
Rinus Withagen: 
Piet Brocatus. 
Ad Elzakkers. 
Jan de Mooij. 
Charles Haest. 

Allen van harte proficiat !!! 
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BERGEN op ZOOM TEL. 34392 

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 

i\a=t: &rms 
iloc evk wilt reizen'llPtrzoribet, 

Goeie reis 
Uw Goeie reis 
begint bij ons 

reisburo. 

Deelnemer 
garantiefond 
reisgelden 

nvátiid 

BEST SHOP 
IN IOWN 

alle verzekeringen 

hypotheken en leningen 

ivr=mtie  

Heshon Bakkerijen 

De Kwaliteitsbakkerij 

RIJKEBUURTSTRAAT 11 

IVIH:H:CS/ 
UE H01--;PHL, 

MeeUs-de Koepel Makelaardij BV 

Ud NVM 

Kantoor Seroen 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 



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 

BIJ DECO HOME SNEPVANGERS '1 
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 

lalWarlag~~ 

Danscentrum RIEN JANVIER 

Antwerpsestraat 35 Bergen op Zoom Tel 01640-35010 



.,SPADO-loop. 

Op zondag 16november,a.s.,orz:Lniseert de athletiekverr. 
eniging Spado weer de traditioneel geworden Spado-loop. 
Aangezien:,deze loop voor de tiende maal gehouden zal 
wordenl  mag er inmiddels wel van een traditie gesproken 
worden. 

Prestatielopen. 

Liefhebbers van prestatielOpen kunnen bij de volgende evene-
menten in de omgeving hun hart ophalen. 

zondag 2 november, Diomedon-crops te Steenbergen. 
zaterdag 8 november, halfuur en uurloop tp Bergen op Zdom. 
zondag 9 november,.Thor-cros te Roosendaal. 
zondag 16 november, Spado-loop te Bergen op Zoom. 
zondag 30 november, Melanen-loop:te Halsteren: 
zondag 14 december, Spado-cros te Bergen op Zoom._ 

De mini-marathon te Apeldoorn. 

Drie redactie leden van Uw -clubblad willen op zaterdag 
7 februari bij de minimarathon van Apeldoorn acte de prg-
sence geven. 
Tijdens deze prestatieloop van 18,3 kilometer willen zij de 
faam van onze toerclub middels een goede prestatie uitdragen. 
Gewone leden mogen - mits zij hun plaats ten opzichte van 
redactieleden, weten - Mee naar dit enorm gezellige athle-
tiek-gebeuren: 
Bij Kees, Piet en Mario kun je voor informatie terecht. 
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STAND WEDSTRIJD-KLASSEMENT T/M 21 SEPTEMBER 1986: 
no, naam 
1. Mario van den Boom 
2, Jeroen van der Ploeg 
3. Jan de Crom 

Arjnn Sebregts 
Rinus Withagen 

6. Toon van Overveld 
Ger Sebregts 

8, John Salm 
9. Kees Hereijgers 

Gerard de Graaf 

20 
5 
5 
7 
18 
14 
16 
5 

12 
8 

12 
18 
20 
16 
10 
9 
14 
7 
5 
5 

t.r. 
14 
20 
16 
18 
10 
7 

12 
5 
9 

totaal 
46 
43 
41 
41 
38 
30 
30 
24 
22 
22 

11. Rini Bogers 5 8 8 21 
• Charles Haest 9 G 6 21 

13. Suus Disco 5 5 5 15 

 

Dr 6 Jansen 5 5 5 15 

 

Jan Verbiest 5 5 5 15 
• Christ van Nispen 5 5 5 15 

17. Jac Sebregts 10 

  

10 

 

Gerrit Lambregts 5 5 

 

10 

 

Mat Potters 5 

 

5 10 

 

Jan de Mooij 5 5- 

 

10 

 

Herman Lindeman 5 5 

 

10 

 

Rens Mesters 

 

5 5 10 
234 Johan Teuns 6 

  

6 
24. Hans Teuns 5 

  

5 

 

Cees Schoutens 5 

  

5 

 

Ad Keij 5 

  

5 

 

Krijn Saaman 5 

  

5 

 

Jan Brocatus 5 

  

5 

 

Piet Andr6'e 5 

  

5 

 

Piet Brocatus 

 

5 

 

5 

De wedstrijdowdmissie. 
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Voor U gelezen  

Vrij Nederland van 20 september j.l. besteedt aandacht aan 
het conflict Bernard Hinault en Greg Lemond. 
Op de vraag of de ruzie tijdens de laatste Tour de France 
echt was of dat er sprake was van een in scene gezette 
publiciteitsstunt antwoordt Maarten Ducrot, dat beide' 
ploeggenoten elkaar volgens hem niet meer zien staan. 
Hij baseert deze uitspraak op het gedrag van Hinault tijdens 
de laatste Coors Classic. 
Voor de Amerikaanse wielersport zou het goed geweest zijn 
als Lemond zich duidelijk had kunnen manifesteren, maar 
tijdens de etappe die Maarten won heeft Hinault er alles 
aan gedaan om uit de greep van de groep te blijven waarin 
Greg Lemond zich bevond. 
Hinault laat in dit artikel nog eens weten, dat hij altijd 
beweerd heeft dat Lemond het dit jaar zelf moest doen. 
Veel ploegleiders en coureurs zijn van mening dat Lemond 
het niet zelf heeft gedaan. 
Men vindt hem een laffe renner, die nooit Zelf aanvalt. 
Hij laat zich nooit aan de "kop" van het Peleton zien. 
Peter Post merkt nog op, dat de laatste Tour dankzij Bernard 
Hinault een mooie ronde is geweest.. 
Hinault heeft met zijn enorme vechtlust de Tour glans gegeven. 
Een glans die volgens veel commentatoren niet van Greg 
Lemond afstraalt.' 
Men vindt hem een klager, die bij iedereen die maar luisteren 
wilde zijn beklag deed. 
Een groot kampioen klaagt echter niet, maar staat er gewoon 
zelf. 

COPY inleveren v(56r 20 oktober ! ! ! 
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Voor U gelezen  

In De Stem van 4 oktober wordt ook al geklaagd. 
Johan van de Velde laat weten, dat het hem ontzettend 
gestoken heeft dat de Panasonics zijn gele trui niet hebben 
verdedigd. 
Johan is van mening, dat Peter Post hem toen heeft laten 
stikken. 
Door dit alles heeft de Rijsbergse coureur er geen moeite 
mee, dat hij na een jaar al weer naar een nieuwe werk-

 

gever moet omzien. 
Er staan, al enige gegadigden met gevulde geldbuidels op 
de stoep. 

+ + + + ++ + 

Nieuwe Derailleursystemen. 

Voor de betere kwaliteitsfiets heeft Sachs-Huret twee 
nieuWe, gepositioneerde derailleursystemen in de handel 
gebracfi.t onder do naam ARIS (Avanced Rider Index System). 
Het systeem bestaat uit con ergonomische commandeur voor 
bevestiging o) een aangesoldeerde nok. Deze commandeur is 

" traploos instelbaar en heeft geen inwendige wrijving. Het 
positioneringssysteem is op de commandeur uit te schakelen, 
zodat je ook op de conventionele manier kunt schakelen. 
Het systeem bestaat uit een achterderailleur, een voor-
derailleur, een vijf- of zesvoudig freewheel en een 
speciale Seissport Delta-ketting. 

een publicatie van: Stichting Fiets 

+ + + ± + + + 
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Juwelier-horloger-opticien 

Een begrip 
voor 

kwaliteit en 
service! 

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

ADRI C. BROEKHUIS EN ZN. 

hoppenbrouwers bv. 
Autobedrijf speciaal voor uitdeuken-spuiten 
Tevens richtspecialist 

van Kon ijnenburgweg 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 

elegante dames mode 
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 ‘ -rerbie.d•t 

Antwerpsestraat 22 

4611 AH Bergen op Zoom 
Telefoon 01640 - 4 22 15 

Verkoop - reparatie - veranderingen van al uw bontartikelen 
Bontbewaring 
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De wondere wereld van de P6'daleurs.'• -

 

In navolging van Eddy Merck, „cli.e sinds 1980 ieder jaar de 
tekst bij de foto's in de uitgave van de Wondere Wereld van 
de Wielersport schrijft, kan men in het klein aan de diverse 
portretten van onze clubleden de titel "De wondere wereld 
van de P4daleurs" geven. 
Want zo komen we iedere zondagmorgen bij elkaar. 
Cor Vos en Aldo Tonnoir zouden zich helemaal, kunnen uit-
leven en uniek fotomateriaal kunnen vergaren. 
In het PJdaleurs-peleton rijden de brave huis- en groot-
vaders wekelijks hun kilometers. 
Allemaal enthousiastelingen van de fiets en de sport op 
twee wielen. 
Sommigen begonnen op latere leeftijd met fietsen om in be-
weging te zijn en van de natuur te genieten. 
Anderen zijn vroeger in wedstrijdverband actief geweest en 
zien het rijden op zondag (met uitzondering van de tijdritten) 
als een vorm van "aftrainen". 
Weer anderen stailmen uit een andere tak van sport en zijn 
vanwege, een knietje" of een andere blessure op het stalen 
gestapt. 
Maar iedere zondagmorgen wordt zeer eendrachtig en in een: 
uitstekende verstandhouding omtrent tempo, afstand en de 
te volgen route het gekozen traject gereden.' 
Geen enkele wanklank wordt onderweg vernomen en bij, aan-
komst in De Ster wordt nog eens gezellig nagepraat. 
En dit gaat zo al sinds 1969 of daaromtrent. 
Bij een tamelijk vers lid zoals ondergetekende wordt dan ook 
de nieuwsgierigheid opgewekt naar de geschiedenis van deze 
vereniging. 
Misschien is het wel leuk om uit hier of daar nog bewaarde 
oude clubbladen eens wat aardige herinneringen aan de oer-
tijden van-de F6daleurs op te diepen. 

Rens Meesters. 
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ALGELEEN KLAS:311.2NT CLUB-KAMPIOENSCHAP .T/M SEPTEMBER 1986: 

no, naam v.kl. sept. totaal opkomst 
1. Gerard de Graaf 1085 213 1298 30 

Ohrist van Nispen 1085 213 1298 30 
Charles Haest 1085 213 1298 30 

5, Rini Bogers 1085 213 1298 28 
6, John Salm 1076 213 1289 21 
7. Mario van den Boom 1059 213 1272 28 
8, Rinus Withagen 1050 213 1263 25 
9..Dr 6 Jansen 1072 185 1257 26 
10. GerTit Lambregts - 1078 168 1246 25 
11, Ger Sebregts 1078 168 1246 21 
12, Ad Keij 1066 168 1234 21 
13, Jac Sebregts 1046 168 1214 22 
14. Jeroen van der Ploeg 988 213 1201 24 
15. Suus Disco 986 213 1199 22 
16. Jan Brocatus 1018 168 1186 23 

Rens Meesters 1001 185 1186 23 
18. Herman Lindeman 1005 136 1141 23 
19. Jan de Hooij 969 168 1137 21 
20. 'at rotters 900 21 3 1113 21 
21, Toon ven ()verveld 946 127 1073 23 
22. Gerard van do Broek 849 140 989 13 
23. Henk van Gils 767 166 933 19 
24, Jan de Crom 839 45 884 16 
25, Piet (Andrgo 731 140 871 15 
26, Kees Hereijgers 799 45 844 16 
27, Krijn Saaman 755 86 841 16 
28, Jan Verbicst 650 185 835 13 
29, Piet Brocatus 600 86 766 14 
30, Jan van Meel 619 140 759 9 
31, Kees Buuron 666 54 720 11 
32. aces Schoutens 481 136 617 13 



tr:1~14/1 "4:511 r-Y.1 iter0 á »)."50 g 

HEI 
Hvunciai 

gPT 1 kil4e aria_ 

AUTOBEDRIJF 

M. L. v. DIJKE 

MOERSTRAATSEBAAN 20_22 

BERGEN OP ZOOM 

TEkie1640 4019 

,.......  ... 1 
imiffvo ps 
7. """' 1. 

Hyundai Stellar • Vraag naar de komplete 
garantievoorwaarden 

HYUNDAI, 117_ERSTERK AUTOMERK 

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 

92 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 



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 01640_53058 REI ZEN 01640_51050 

VERZEKERINGS_ EN REISADVISEUR 

LA CAVE NUSSEN 



no. naam v.kl. sept. tetaal opkomst 

33. Ferry Quik 524 82 606 11 
34. •Ad:Elzakkers 567 - 567 10 
35. Toine Coehorst 526 - 526 8 
36.. Rene Jansen 428 54 482 11 
37. Cees van de Goorbergb 416 30 446 12 
38.. Johan Teuns 138 - 138 5 
39. Hans Teuns 92 - 92 3 
40. jac Rens 54 - 54 2 

opkomst 25 tot 30 keer: zeer goed. 
20 tot 25 keer: goed 
15 tot 20 keer: matig 
10 tot 15 keer onvoldoende 

0 tot 10 keer slecht 

De wedstrijdcommissie, 

Ad Kostermans„ Jan Sebregts, Ad Keij en Ad van Schilt.' 

++++.+++ 

Uitslag verhalen wedstrijd. 

Geruime tijd geleden heeft de redaktie een wedstrijd uitge-
schreven om op die manier de inzending van copy te 
stimuleren. 
Het idee is geboren tijdens gesprekken tussen de hoodredacteur 
en Frans van Dessel, die spontaan de prijzen beschikbaar stelde. 
De respons op deze oproep was niet zo erg groot maar de 
organisatoren hebben gemeend om de deelnemers te belonen voor 
de moeite. 
De laureaten zijn Ger Sebregts en Kees Hereijgers, de prijzen 
een regenjack en een paar overschoenen (beschikbaar gesteld 
door HOPMANS FIETSGIGANT) zijn inmiddels aan de winnaars over-
handigd 
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WIST U DAT . . . 

-de redactie aan Rens Meestars een aantal oude clubbladen 
ter hand gesteld heeftnaar.aanleiding van zijn artikel, zie 
elders ±n dit blad • 

-er indien er intereese voor is de redactie nog oude clubladen 
beschikbaar heeft, indien een van de leden van dit aanbod 
gebruik wil maken hij dit kenbaar meot maken aan de hoofd-
redacteur. 

-de strijd om detop-plaatsen in de twee klassementen zeer 
hevig is geweest ? 

-de strijd om de beste plaatsen van het wedstrijd-klassement 
inmiddels gestreden is ? 

-de opkomst voor de verrassingstocht erg goed te noemen is ? 

-er toch ook nogal wat leden als controleurs aanwezig waren ? 

-Er zelfs , eon was die een ligstoel meegenomen had ? 

- Piet Andrge vanuit z'n comfortabele positie zin stijdende 
makkers al van verre aan zag komen ? 

-hij tijdens de 1 km.-tijdrit z'n zetel zelfs als zonne-bank 
gebruikte ? 

-wij tijdens de verassingsrit diverse leden een verkeerde 
route hebben zien kiezen ? 

-wij de route-beschrijving zeer duidelijk vonden ? 

-Rinus Withagen v(56r het begin van de verrassingsrit waar-
schijnlijk vergeten is on z'n bril af te poetsen ? 

-wij hem op con kruispunt tegen kwamen, Waar hij helemaal niet 
vandaan moest komen ? 

-Herman Lindeman zelfs in z'n eigen buurt • verkeerd reed ? 

-18-

 



Wist U dat  

-Cees Bui ron voor .z 111 opm niet onder wilde doen en prompt 
- ook voor een Verkeerde route kood ? 

-Suus Dis6o wel erg onzeker was en al kort no, de start op 
een ietsmaat wachtte ? 

-Rini Bogers waarschijnlijk met. zin gedachte meer bij -  DOSKO 
was - dan bij de verrassingstocht, hij-  niet alleen naast de route 
zat, maar ook naast de opgegeven snelheid ? 

-de strijd-  om de topplaatsen van het algemeen klassement tot 
en met de laatste zondag nog uitermate spannend is ? 

-wij - tdch benieuwd zijn, wie uiteindelijk de laureaten zullen 
zijn ? 

-op 12 oktober aah deze spanning een eind gemaakt zal worden, 
omdat na afloop van de sluitingsrit de eindstanden van de 
twee klassementen bekend gemaakt zullen worden ? 

-de voorzitter een week in retraite gaat ? 

hiervoor zelfs een riant uitzicht op een ere-plaats in 
het klassement opgeeft ? 

-hij dit waarschijnlijk doet om z'n eerstieopenings-speech op 
een feestavond voor te bereiden ? 

...;hij hiervoor zelfs een tekstschrijver heeft meegenouen ? 

-hij zich als volgt hiervoor wil voorbereiden, Is-morgens 
eerst trimmen, daarna licht ontbijten en na de koffie een 
stevige wandeling om ideeen op te doen met onderweg een , 
bezoek aan een dorps éafe om onder het genot van een Duits 
biertje inspiratie op te doen en na de avondmaaltijd bijtijds 
naar bed ? 

-wij op de feestavond benieuwd zijn wat het resultaat is van 
deze Spartaanse voorbereiding ? 

.-wij hem veel succes wensen tijdens deze voorbereiding ? 



WIST U D.,1 T  

-de 14,5 kilometer tijdrit oro,r zeer slechte weersomstandig-
heden is verreden ? 

-er ondanks de gestaag neervallende regen zeer scherpe. 
tijden neergezet ? 

-dit misschien kwam door het hoog zuurstofgehalte in de 
lucht en door de lichte wind in de rug op sommige stukken ? 

-tijdens de rit naar de start in Waarde Christ van Nispen 
en Mario van den Boom lek reden ? 

-Rinus 7iithazen vlak voordat hij moest starten tot de ver-
bijsterende ontdekking kwam dat een vans  z'n tubes langzaam 
leeg • liep ? 

-hij hierdoor iets of wat gedemotiveerd aan de start kwam ? 

—er vódr de start diverse leden aan de kant van de weg stonden ? 

-zij waarschijnlijk nog wat balast kwijt moeten of waren het 
misschien toch zenuwen ? 

-de feestavond weer een gezellige avond beloofd te worden ? 

-het- aan de feestcom2iissie zeker niet zal liggen omdat de 
leden ervan al de nodige vrije tijd en energie in de voor-
bereidingen hebben gestoken ? 

-de feestconuissie er vast op rekent dat alle leden, ver-
gezelt van hun partner, op 18 oktober aanwezig zullen zijn 

-de PJdaleurs hun feestavond voor de eerste maal in De Ster 
vieren ? 

-Riet en Jac Matthijssen er alles aan zullen doen om het 
voor ons gezellig te maken ? 

+ + + + + ++ 

DENK AAN COPY VOOR HET CLUB-BLAD i 



Voor al uw werkzaamheden hetzij 
groot of klein heeft 

COPPENS TRANSPORTBEDRIJF B. V. 

DE vrachtauto van 7 tot en met 30 m3 

DE °out til met !aa tikraarp 

DE afvalcont r v 7,7 tot en met 30m3 

,(9) E mag zijncontainer 

DE telescoopkraan van 14 tot en met 40 ton hijsvermogen 

E irektie en/of schaftkeet 

graafmachine, dragline f laadschop 

gr...nd 

HET zand 

HET verhardingsmateriaal 

BEL EVEN... 
BERGEN op ZOOM_ 

ROOSENDAAL_ 

ETTEN LEUR 

TEL: 01640- 36854 

TEL: 01650_ 34443 

TEL: 01608 - 22880 
J 



Café- feestzaal
Rieten 

4z 
Jac 

Matthijssen DE STER 

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

DE 
DOE HET IN STER 

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

Korenbeursstraat 40 
clublokaal Bergen op Zoom 

Tel. 01640 - 34296 of 51817 4z 

Parkeren geen probleem 
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