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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. 

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

Optimale garantie, advies en service. 

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

17 Oktober 

U wordt verwacht, 
om 8uur 

Met Introducé@ 
In cafe "DE STER" 

U wordt vriendelijk,doch dringend 
verzocht het clublied van buiten 
te leren 

Vl plezier, de feestcommissie 

J. Broc,atus 
R.Withagen 
A .Coe hors t 

Voorzitter: 
C. Haest 
Kruidhof 10 
Bergen op Zoom 
Tel. 01640-54249 
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P.Brocatus 
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Penningmeester: 
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Lambertijnenlaan 85 
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Tel. 01640-50713 
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J. Sebregts 
Verbeekhof 23 
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Tel. 01641-4223 
J. van der Ploeg 
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A. Jansen 
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Beste Dames en Leden, 

De tijd gaat snel,vooral tijdens het fietsseizoen. 
We zijn amper warm gedraaid of we zitten alweer tegen 
de feestavond aan. 
Dat is dan ook de reden van deze extra editie van ons 
clubblad -TOURSPORT". 
Het is niet de bedoeling om de redaktie in de wielen te 
rijden. 
Maar we vonden het leuk om een alternatieve "TOURSPORT" 
te maken als uitnodiging voor de feestavond op 17 oktober, 
Het belooft een leuke avond te worden,ik wil U de details 
besparen (die weten we zelf ook nog niet) 
Vast staat dat we weer een verloting hebben,dus zijn er 
mooie prijzen te verdienen. 
Ook hopen we tegen die tijd een kampioen te hebben die 
"DE PEDALEURS" waardig is. 
We zullen hem met gepaste waardigheid huldigen en behan-

 

delen. 
Verdere informatie over het verloop van de feest avond 
vindt U verderop in deze "TOURSPORT". 
Het is wel raadzaam het clublied van buiten te leren, 
dit kan individueel maar ook in groeps ot gezins verbond, 
of indien men nog gaat trainen,tijdens deze trainings-

 

ritten. 
Ik wens U namens de feestcommissie een prettige en gezel-

 

lige avond toe. 
Wanneer U voor een goed humeur en gezelligheid zorgt, 
zorgen wij voor de rest. 
Ik hoop op een grote opkomst en een gezellige avond, 

met vriendê34jke sport en feest 
groeten. 

Namens de feestcommissie, 
de voorzitter, 

D.Brocatus. 
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PROGRAMMA FEESTAVOND "R.T.C. de PEDALEURS" 
17 LKTOBER 1987 
AANVANG 08.00 uur in feestzaal "de STER" 
- Opening door de voorzitter van de feestcommissie. 
- Toespraak door de voorzitter van "R.T.C. de PEDALEURS" 
- Huldiging en intocht kampioen "R.T,C. de PEDALEURS" 1987 

door de voorzitter en alle aanwezigen 
Introduktie van het clublied. 

Huldiging van de kampioen van het wedsrijdklassement 
- Aanvang van het onoficieele gedeelte van de feestavond. 

Dansavond met verloting. 
- Sluiting van de feestavond om +/- 01.30 uur zondagmorgen 
18 oktober. 





.«5"1~Avetip pe 
g rek Y-

 



1 



WIST U DAT, 

Wist U dat, 
De vergrijzing van de club wordt tegengegaan 
omdat dit jaar verschillende jonge leden zich 
hebben aangemeld. 

Wist U dat, 
Wij het gezegde:de oudjes doen het nog best 
straks misschien wel kunnen vergeten. 

Wist U dat, 
De opkomst dit jaar,ondanks de slechte zomer 
bijzonder goed geweest is, 
dit een stimulans kan zijn voor degene die 
minder aktief zijn. 

Wist U dat, 
De uitnodigingen voor de feestavond nog nooit 
zo groot zijn uitgevallen,wij hopen dat de 
feestavond ook zo zal worden. 

Wist U dat, 
U daar allemaal voor kunt zorgen en wij daar niet 
aan twijfelen. 

Wist U dat, 
Transpireren is toegestaan ook al is het geen 
zondag,dus beentjes van de vloer. 

Wist U dat, 
Er mensen zijn die goed kunnen fietsen 
maar bang zijn van een dansvloer. 

Wist U dat, 
Er dit jaar niemand tien jaar lid is en er 
dus geen tinnen borden uitgereikt worden. 

Wist U dat, 
Het niet de bedoeling is dat het dak van "de Ster" 
eraf vliegt,wel dat het gezellig wordt. 

Nist U dat, 
Wij U zaterdagavond 17 oktober om 08.00 uur in "de Ster" 
verwachten ineen opperbest humeur,tot dan  

De Feestcommissie. 
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GLAD ( ijze: got ttle whole isorld in our eends) 

REFRTN  
-fIJ ZIJN DE FLA-nrHRS VAN DE :'ED,A_ELRS 
AL IS oNm ACHTER' 'ERV.''EL EENS rSELJRC: 
TOCH -flAN I=nE ZCIG frEDALEN R "!:1 
tfRNT FIETrEN HOUD JE FIT.  •.N 

le Couplet  

De fiets komt tevoorschijn 
In maart ieder ja:1r 
Eerst boenen en poetsen. 
Dan is hij startklaar 
De beide beentjes worden flink kaal geschoren 
want dan fiets je goed van voren. 

2e Couplet  

En is er een tijdrit 
Dan zijn we present 
Eerst heel hard trainen 
Da's echt ongekend 
Een week macaroni en vroeg naar bed 
Hopend dat de beste tijd wordt ne,rgezet. 

3e Couplet  

De racefiets gaat ook nee 
Voor hele lange ritten 
Ja, zelfs zo lang 
Dat je onderweg moet blijven pitten 
De Ronde van Nederland hoort daar ook bij 
Menigeen zei:"Dlij dat ik nog rij!" 

4e Couplet  

á 'dinters het bos in 
Met zijn allen 
Een paar rondjes trimmen 
of een potje voetballen 
En dan de cross op een nieuwe fiets, 
want op een oude behaal je niets. 

5e Couplet  

Ook in de winter 
dan gaan v4e "droppen 
Dat is en speurtocht 
voor de knappe koppen 
En lukt het niet om bij de eersten te zijn 
dan doen we het gewoon voor de gein. 



VERVOLG CLU2LIED 

6e Couplet  

De Ster is voor ons een leuk stamcafè 
Bij Riet en Sjaak 
ant ze leven met ons mee 

Eerst een kop koffie 
Dan een lekker otje bier, 
Daarom zijn we nu ook weer hier. 

N.B. : NA IEDER COWLET 'JORDT HET REFREIN GZONGEN. 



BOUWBEDRIJF 

JAN QUIK B.V. 

machinale houtbewerking 

Antwerpsestraatweg 288 
Abr. de Haanstraat 12 
Guido Gezellelaan 78 
Bergen op Zoom 
Tel. 01640 - 33228 / 37719 / 41464 

Voor al uw werkzaamheden 
hetzij groot of klein, heeft 

COPPENS TRANSPORTBEDRIJF B. V. 

DE auto met laadkraan 
DE vrachtauto van 7 tot en met 30 m3 
DE afvalcontainer van 1,1 tot en met 30 m3 
DE telescoopkraan van 14 tot en met 40 ton hijsvermogen 
DE graafmachine, dragline of laadschop 
DE magazijncontainer 
DE direktie- en/of schaftkeet 
DE grond 
HET zand 
HET verhardingsmateriaal 

BEL EVEN . . . 
Bergen op Zoom 
Roosendaal 
Effen-Leur 

— Tel.: 01640-36854 
— Tel.: 01650-34443 
— Tel.: 01608-22880 
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4z Een feestje, een party, 4z 4z een receptie, een coctail of 4z 
-t een lekker lopend buffet? 4z 
4z 4z 
4z DE 4z 
4z 44 
4( DOE HET IN STER 4x 
4z 4x 

4z Daar kost het wat u 4z 
4x uit wil geven, 4z 
4z daar legt u er eer mee in 4z 
4z 4z 
4z 4z 
4z 4z 
4z 4z 
4z 4z 
4z 4z 
4z 4( 
4z Korenbeursstraat 40 4z 
4z 4z 
4z clublokaal Bergen op Zoom 4z 
4z Tel. 01640 - 34296 of 51817 . z 
4z be Pedaleurs 4z 
4z 4z 
4z 4z 
4z 4z 
4z 4z 
4z Parkeren geen probleem 4z 
4z 4z 
4z 4z 
4z********************************4z 
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