


HET adres voor al uw racemateriaal 
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HOPMANS 

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

4( Frames op maat gemaakt leverbaar in de absolute topklasse 

4( Grote keuze in merken en materialen voor af montage 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 tegèn de scherpste prijzen. 

4( Optimale garantie, advies en service. 

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

HOPMANS Peed9e9afite 

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



RIJVVIELTOERCLUB 
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. no . 2 

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

Secretaris: 
P.Brocatus 
Kerkplein 24 
Steenbergen 
Tel. 01670-67076 

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

16 e jaargang 

Nieuwe Leden: 

Corne van Terheijden, 
- Narcissenveld 31, 
Bergen op Zoom. 

Frans Goddrie, 
Schiethoek 30, 
Bergen op Zoom. 

Welkom bij De P&daleurs ! ! 
++++++++ 

Enkele belangrijke data: 

2 mei, Sterrit Klaaswaal. 
28, 29 en 30 mei Fietsdriedaagse naar 
Limburg. 
5 juni, 12e Fluim van Ossendrecht, 
afstand 180 km. Kosten f 15,00. 
Inlichtingen bij Herman Lindeman. 
Inschrijven voor 11 mei a.s. 
30 augustus, fietstocht 'door de 
Heerlukheid Bergen op Zoom. 
Afstand 130 km. 
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Kommissarissen: 
J. Sebregts 
Verbeekhof 23 
Halsteren 
Tel. 01641-4223 
J. van der Ploeg 
Huygenstraat 41 
Hoogerheide 
Tel. 01646-3726 
A. Jansen 
Frans Halsstraat 66 
13ergen op Zoom 
Tel. 01640-51499 
A. Keij 
Koning Willem 11-straat 21 
Bergen op Zoom 
Tel. 01640-4-4473 

Wedstrijdsecretariaat: 
A. v. Schilt 
Burgem. Wittelaan 66 
Bergen op Zoom 
Tel. 01640-42087 

' Redaktie: 
M. van den Boom 
P. Andrée 
J. de Crom 
C. Schoutens 
L. Meesters 

Stencilwerk: 
A. Kostermans 

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



Beste leden, 
Het nieuwe fietsseizoen is weer al ruim een maand oud en wat 

een overweldigende belangstelling van uw kant. Op de fietszondag-
morgen een gemiddelde opkomst van 53 leden, oftewel 66%, dit is 
een grotere belangstelling dan met de ledenvergadering. Want er 
waren op deze meeting "slechts" 33 leden, ik schrijf "slechts", 
omdat er toch leden zijn, die het fietsen kennelijk belangrijker 
vinden dan het wel en wee van de vereniging. 

Waarom wordt iemand lid van een vereniging, toch niet alleen 
om te fietsen, maar toch om te proberen een vereniging gestalte 
te doen geven, wat kan geschieden via een ledenvergadering, waar 
toch voorstellen gedaan worden, besluiten en beslissingen genomen 
worden, die voor iedereen interessant zijn. 

Laten we de positieve kant van 't nieuwe fietssiezoen onder de 
loep nemen, want tot op heden is elke zondag gefietst, dit was 
vorig jaar anders. Toen was Pluvius het, die ons parten speelde, 
maar gelukkig ziet het nu op zondag morgen bij "De Ster" zwart 
van de Pédaleurs. Vooral op 15 maart, de openingsrit, stonden we 
maar liefst met z'n 37-en te popelen om te starten, maar niet eer-
der, nadat .eerst alle nieuwe en opgespoten racekarretjes de revue 
waren gepasseerd. 

Deze rit die ons richting Hilland Bath bracht, alwaar Dr é voor 
de koffie had gezorgd, via de Ossendrechtse Polder weer richting 
"De Ster" terug, alwaar onder het genot van veel gekeuvel deze 
eerste kilometers werden geanalyseerd. 

Via deze weg wil i onze nieuwe leden ook namens u van harte 
welkom heten en hoop dat ze bij de Pédaleurs een prettige, maar 
vooral ook een gezellige tijd mogen meemaken. 

Ook hebben een Pédaleur in de dop erbij gekregen en wel Giel 
Jansen, zoon van Ria en Dr é Jansen en broertje van Roel, die ik 
ook namens u van harte geluk wens met de geboorte van bun zoon. 

Met vriendelijke sportgroeten, 
Charles Haest. 
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WAGENHU1S te NIEUW VOSSEMEER 

Bosstraat 34 

Bergen op Zoom 

Cafe VAN PUL Moerstraten 

Moerstraatseweg 88 

Tel. 01658 _1451 

Prima konsumpties 

UW 

KERKSTRAAT 8 BERGEN OP ZOOM 

VERZEKERINGEN 01640_53058 REI ZEN 01640_51 050 

VERZEKERINGS_ EN REISADVISEUR 

LA CAVE NUSSEN 

Wekelijks dansen op Zondagmiddag in 

Met de beste orkesten van Nederland 

THEO en ANNEKE 

Tel 01676-475 



Chris Adams' 

Lichtpaleis 

Casper Fagellaan 44a BERGEN OP ZOOM 

ZentRa 
Omdat de tijd 
nooit stilstaat.. 

ZentRa 
Omdat de tijd 
nooit stilstaat.. 

H. VOETS 
KREMERSTRAAT 3, BERGEN OP ZOOM 

TEL. (01640) 3 34 18 

Fortuinstraat 17 

Bergen op Zoom 

01640- 50551 /57017 

* VERLICHTING 

* ONDERDELEN 

* REPARATIE 

* INSTALLATIE 

Voor al uw rookartikelen, kranten en lèktuur 

naar sigarenmagazijn 

„DE ZEEKANT" 
Mevr. van de Berg 



Programma 
Datum 

R.T.C. De Pedaleurs 
route ' afstand aanvang 

12 april 13 Tholenroute 68 km 08.30 uur 
20 april 18 Bos en Heideroute 80 km 08.30 uur PP 
26 april 25 Mérksemroute 97 km 08.00 uur 
03 mei 20 Turfvaartroute 85 km 08.00 uur PP 
03 mei 1 kilometertijdrit 

  

10 mei 14 Prominententocht 75 km 08.00 uur PP 

De met PP gemerkte tOchten paspoort meenemen. 
Wijzigingen voorbehouden, 

i),:.,.RoutecommisJarissen 

========== 

FELICITATIERUBRIEK. 
17 april Reng Jam3en 
18 april Jan Brocatué 
28 april Gerard van de Broek 

02 mei Frans van Deésel 
04 mei Ad Key 
Allen van harte proficiat.

 

OPKOMSTOVERZICHT. 

Dr g Jansen‘ 
Ad Key, 
Jeroen vd Ploeg, 

08 maart 
15 maart 
22 maart 
29 maart 
05 april  

voorjaarsvergadering-

 

openingstocht-

 

lentetocht 
zoomreute 
vliettocht 

33 leden 
37 leden 

30 leden 

32- leden, 

31 leden 



ALGEMEEN KLASSEMENT T/M 8 maart 1987 
naam cc n.v. dr v.v. totaal 

 

1. Arjan Sebregts 38 30 39 30 137 4x 
2. Mario vd Boom 38 30 39 30 137 4x 
3. Jan de Crom 38 30 39 50 137 4x 
4.  Rini Bogers 38 30 39 30 137 4x 
5. Jeroen vd Ploeg 38 30 39 30 137 4x 
6.  Toon v °verveld 38 30 39 30 137 4x 
7. Gerard de Graaf 38 30 39 30 137 4x 
8.  Suus DIS-eb--  . 38- 30 39 30 137 4x 
9. Dr é Jansen 38 30 39 30 137 4x 

10. Cherles Haest 38 30 39 30 137 4x 11. René Jansen 38 30 39 30 137 4x 
12. Mat Potters 58 30 39 30 137 4x 
13. Christ v Nispen 38 30 39 30 137 4x 
14.  K.v.d.Goorbergh 30 30 39 30 129 4x 
15. Gerrie Sebregts 38 30 39 -- 107 3x 
16. Kees Buuron 38 30 39 -- 107 3x 
17. Jan Verbiest 38 30 39 -- 107 3x 
18. Jan de Mooy 38 -- 39 30 107 3x 
19. Piet Brocatus -- 30 39 30 99 3x 
20. Cees Schoutens -- 30 39 30 99 3x 
21. Cees Hereijgers 38 30 -- 30 98 3x 
22. Rinus Withagen 38 30 -- 30 98 3 
23. Johan Theuns 38 30 -- 30 98 3x 
24.  Gerard Lambregts 38 30 -- 30 98 3x 
25. Rens Meesters 38 30 -- 30 98 3x 
26. Gerard vd Broek 38 30 -- 30 98 3x 
27. Herman Lindeman 38 30 -- 30 98 3x 
28. Henk van Gils 30 30 -- 30 90 3x 
29. Krijn Saaman -. 30 39 -- 69 2x 
30. Jan Brocatus -- 30 -- 30 60 2x 
31.  Ad Key .__ 30 -- 30 60 2x 
32.  Piet Andree -- 30 -- 30 60 2x 
33.  John Salm -- 30 -- 30 60 2x 
34.  Jan van Meel -- 30 -- -- 30 1x 
35.  Ad Elzakkers -- 30 -_ -- 30 1x 
36.  Hans Theuns -- 30 -- -- 30 lx 
37.  Jac. Sebregts -- 30 -- -- 30 lx 
38. R. Saaman -- 30 -- -- 30 lx 
39.  Per Quik -- -- -- 30 30 lx 
40.  van Terheijden -- -- -- 30 30 1x 
cc. cyclocross n.v. najaarsvergadering 
dr. dropping v.v. voorjaarsvergadering 

De klassementscommissie, 
Jan, Ad, John en Ad. 
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Gespecialeerd in sport boeken 
Steeds de nieuwste wielerboeken in voorraad 

DER R KREEK B.V. 
TEL: 01640_34500_ 37176 

LIEVEVROUWESTRAAT 12 .16 MOEREGREBSTRAAT 3.5 

W
bloemenhuis "de tulp" 

J. HEYNEN 
Bosstraat 7, Bergen op Zoom, 
telefoon 35520-56937 

Voor alle gelegenheden waar bloemen bij horen 

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 



Jliegbasis 

hooqerFieke 
(ASTEllb2E 

cggliataani eaálEfi.vrg 
(cuisine néo-classique) 

Geopend voor lunch en diner 

Reserveren gewenst 

Zondag gesloten 

92 01646-2612 
Nijverheidsstraat 28 

4631 KS Hoogerheide 

Wilt u lid worden van onze vereniging? 

Alle inlichtingen kunt u verkrijgen bij: 

De secretaris: De penningmeester: 
P. Brocatus Q. Bogers 

Kerkplein 24, Steenbergen Lambertijnenlaan 85, Bergen op Zoom 
Telefoon 01670-67076 Telefoon 01640-50713 

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS! 



UITSLAG CYCLOCROSS 2 november 1986. tijd punten 
1. Arjan Sebregts 13.03 min 20 
2. Mario vd Boom 13.51 min 18 
3-Ger Sebregts 14.22 min 16 
4. Jan de Crom 14.40 min 14 
5. Rini Bogers 14.47 12 
6. Jeroen vd Ploeg 14.56 10 
7. Cees Buuron 9 
8. Kees Hereijgers 8 
9. Toon van Overveld 7 

10. Gerard de Graaf 6 
11. Suus Discd 5 
12. Rinus Withagen 15.34 5 
13. Johan Theuns . 5 
14. Drg Jansen 5 
13, Charles Haest 5 
16. Gerard Iambregts 5 
17. René Jansen 5 
18. Rens Meesters 5 
19. Mat Potters 5 
20. Jan Verbiest 5 
21. H. Monfils 5 
22. Gerard vd Broek 5 
23. Christ van Nispen 5 
24. Jan de Mooy .18.52 5 
25. Herman Lindeman 19.08 5 

de wedstrijdcommissie, 
Jan, Ad, John en Ad. 



De wondere wereld van de Pgdaleurs, deel III. 

Zondagmorgen, acht uur. 
Een dc2ordringend gerinkel van d'e wekker doet je ook op deze rust-
dag reeds op een middeleeuws vroeg tijdstip wreed opschrikken uit 
een diepe slaap. 
Nog niet helemaal bewust van de bedoeling van dit lawaai, draai je 
je nog een keer om, want het is' toch wel erg behaaglijk in bed, 
Langzaam dringt het tot je door; dat het winterprogramma, dat om 
negen uur zal beginnen, de boosdoener is. 
Als je dan toch beide benen naast het bed hebt staan en door de 
gordijnen naar buiten kijkt, zie je een sombere en druilerige stilte. 
Maar kom, door de strenge vorst van de laatste weken heb je toch 
al weinig getraind en bovendien is het vandaag binnen. Dus toch' 
maar de sportkleren aangetrokken, stilletjes ontbeten en zonder .de 
overige gezinsleden, die wel utrmaal de zondagsrust eerbiedigen, 
te storen, de fiets gepakt en Sterwaarts getrokken. 
Daar aangekomen blijken toch nog meer gelijkgezinden even flink' 
geweest te zijn. 
In een colonne, die niet helemaal een voorbeeld van optimale car—
pooling is, gaat de groep -2.3.aleurs vervolgens naar de gymzaal. 
Na enkele rondjes looppas en de bijbehorende oefeningen komen de' 
spieren los en gaan de poriën open. 
Als ter afsluiting nog een partijtje basketbal of voetbal gespeeld 
is, ben je weer tevreden over de manier waarop je de zondagmorgen 
besteed hebt. In een leuk team gewerkt aan de conditie en de accü 
weer opgeladen voor een week werken. 
Enkele weken later wordt de wekker zaterdagavond weer op achtuur 
gezet. Maar nu zal hij niet alleen voor de winterpgdaleurs rinkelen, 
maar voor bijn a het hele stel. 
De temperatuur is nog wel enigszins winters als het startsein voor 
een tieuw fietsseizoen wordt gegeven. 
De juiste pedaaltred is duidelijk nog niet meteen bij iedereen - 
aanwezig. Na enige tijd op het kleine verzet warm gedraaid te zijn, 
is het reeds tijd voor de koffiestop. 
Op de terugwr werd hier en daar volgens nog frisse waarnemers toch 
flink afgezien, maar onder deze slachtoffers bevonden zich niet de 
trouwe winterpragrammabezoeker  

rm 
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Voor kom plete 
woninginrichting 

naar 

de 
nieuwe 

KAA-BEE 
* Kamerbreed tapijt gratis gelegd 

* Uw gordijnen worden gratis gemaakt 

* Enorme collectie meubelen 

Wassenaarstraat 45 
naast de AMRO-bank 

Bergen op Zoom 

Tel. 01640-57212 



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 

te 33363 
* LID DIBEVO! 

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 

KRABBENDILIKE Te1.01134-1445 

GROTE KOLLEKTIE EIKEN EN MODERNE MEUBELEN 

VOOR IEDEREEN 
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VERGADERING, ???? 



SCHADE AAN UW 
MOOIE METALLIC? 
Maak u geen zorgen. Wij kunnen uw 
wagen bijspuiten zonder kleurverschil. 
Want wij werken met Sikkens Autobase 
Metallic lakken. Dat is het merk met de 
meeste mengkleuren. Daarmee kunnen 
we precies Líw metallic kleur maken. 
Helemaal overspuiten hoeft dus niet, als 
u de schade onzichtbaar gerepareerd wilt 
hebben. 

 

"IIP""fr 

 

        

        

     

         

BOVAG hoppenbrouwers bv. Tel. 01640-42753 
0 

van Konijnenburgweg 41 Bergen op Zoom b.g.g, -37807 

 

 

   

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

Juwelier-horloger-opticien 

Een begrip 
voor 

kwaliteit en 
service! 

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 



Bergen op Zoom, tel. 01640- 36768 / 44511 

DANSSTUDIO 
HENK JORDANS 

sd° karifa 
elegante damesmode 

ook in. de grotere maten. 

POSTSTRAAT 19 

ZIERIKZEE Te1.01110- 5776 

HET ADRES VOOR DE MODEBEWUSTE VROUW 

Uw speciaalzaak voor alle bontwerken 

PELTERIJENHUIS VERBIEST 
Antwerpsestraat 22, Bergen op Zoom, tel. 01640-42215 

— verkoop 
— reparatie 
— veranderingen 

van al uw bontartikelen 
— vederlichte 

lamymantels 
— exclusieve lederen 

kleding 

BONT 
BEWARING 

Ophalen 
telefonisch te regelen 



,HOEKSE WAARD RIJWIELRIT. 

Op zaterdag 2 mei zal de 30e  Hoeksewaard Rijwielrit worden 
gehouden. 
Voor ons betekent dat een Sterrj_t naar Klaaswaal. De afstand 
bedraagt Ca. 90 km. 
Men-:kan voor inschrijven bij Piet Erocátus voor 20 april. 
De kOSten zijn bij vbbïnschrijving fl. 29 --

 

Inschrijven bij de start kan ook,-men betaald dan k1.3, 
Als'men vooringeschreVen heeft, ontvangt mán in de rust te 
Klaaswaal een lunchpakket, dat aang.bodSp wordt door 
"Brobacon broodspecialisten te Klaaswaal. Dus: Dan heeft 
moede de vrouw ds'ils een keer niet voor brood .te, zorgen._ 
2 Mei Hoeksewaard Sterrit, hou die. datum 'vrij. 

Piet Brocatu.s. 

ENKELE TIPS: 

Vier dagen ..fietsen in Drenthe. 
van28-.tim,  31 :juli wqrdt in Drenthe weer de internationaal _ bekend geworol,ten _Drentse Rijwielvierdaagse georganiseerd; de 
belangrijkste fietsvierdaagsn,,, die ons land kent.. De belang-
stelling i's steeds zo groot dat niet meer alleen in Assen, 
maar ook in-JEmmen, ,Hoogeveen en Meppel kan worden gestart. Er 
wordt gefietst'over'afstdnden van 40,-  60, 8C of 100 kilometer 
dag, ..vrij naar keuze. ijdig aanmelden gewenst. Dat kan bij 
de PrOVincialg VVV n Assen , Tél. 05920-14324. , 

Op zondag 20 september a.s. organiseert men in Comines in . 
België een tocht over 154 km. Men kan starten tussen 7 en 9 
uur en de snelheid is vrij. 
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Openingsrit. 
Het spreekwoord luidt: "Maart roert zijn staart". Deze wijsheid 
weerheild echter 37 Pgdaleurs niet op 15 maart de weg richting 
Ster in te slaan. Na de carnaval hadden de 'meeste er'weer 
zin in. De zin was inderdaad aanwezig toen, na een kort openings-
woord van de.voorzitter, de groep zich even over negen in, be-
weging zette.' 
Het woei stevig;Om te wennen kozen de wegkapiteins voor het 
open veld, waar de wind vrij spel had. Het ging richting Rilland 
Bath, waar het keerpunt was gepland 
Jaren terug is tijdens een vergadering de beslissing gevallen, 
dat tijdens ritten van 60 km, en korter niet meer gerust zou word-
en. Aangenen veel besluiten probleemloos terzijde worden gescho 
ven zat de meute zo tegen tien uur al in Rilland achter de koffie 
om bij te praten. 
Na deze dnregIementaire koffiepauze ging het via Ossendrecht 
weer op huis aan. Even na elven was de klus geklaard. De kop van 
het nieuwe seizoen was eraf. 

Aanvangstijden. 
Ondanks hef Vaak slechte weer is de maand maart ggn van de fijn-
ste maanden van het jaar. 's Zondagsmorgens hoef je dan niet zo 
vroeg het bed uit. Vanaf "De Ster" wórdt'in die voorjaarsmaand 
pas vertrokken om negen uur. In april komt hier verandering in'. 
De vertrektijd wordt dan een half uur vervroegd. Door de invoer-
ing van de zomertijd betekent deze vervroeging, dat er volgens 
de zonnetijd vertrokken wordt om half acht. Het resultaat is, 
dat de ploeg weer terug is op het moment dat de temperatuur wat 
aangenamer begint te worden. 
Schrijver dezes weet ook wel, dat vodr een rit van 100 km-. of 
meer de sponde wat.  vroeger verlaten dient te worden. Hij ziet 
echter niet in, Waarom voor een rit van 60 km, in maart om negen 
uur en in april om half acht vertrokken moet -worden. Over ver-
trektijden van acht uur voor kortere ritten wordt in dit artik-
eltje gezWegen. Dát fanatisme is de drhrijver namelijk niet ge-
geven. 
Wellicht zal als verantwoording voor de vroege vertrektijden ge-
wezen worden op afspraken die eens gemaakt zijn. Dat argument 
zal dan op de sprekers terugslaan. In de rlub zijn wel maar af-
spraken gemaakt die voor het gemak allang zijn vergeten. 
Op de vraag: "Welke'afspraken"?,kan géantword Worden dat beslo-
ten is tijdens kleine ritten onderweg ,niet te rusten. Bovendien' 
is ook eens besloten tijdens de zondag het clubhuis van een zus-
tervereniging aan te doen als deze club een speciale rit organi-
seerde. Wie weet wanneer zo'n bezoek voor .de laatste maal plaats 
gevonden heeft mag daar in het volgende clubblad het antwoord. op 
geven. 
Volgens uw reporter was dat vier jaar geleden tijdens een rit 
over Kruisland. Een kortere rit die-om negen uur begon. 

p.a. 
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De tekening op pagina 7 bevat een groot aantal spreekwoorden en 
gezegde. Ze zijn op een vaak zeer geestige en geraffineerde manier 
er in gebracht en het zijn beslist bekende spreekwoorden en gezegden. 
Aan u de taak om ze te ontdekken ! 
Om het wat spannender te maken zeg ik niet hoeveel er in zitten 
want het is zelfs mogelijk dat u er meer ontdekt dan wij er hebben 
ingebracht. 
Overigens moet ik bij deze puzzel wel zo veel mogelijk de standaard-
oplossing aanhouden, maar zijn er - wat uit uw oplossing zal blijken 
- toch echt meerdere aanwezig dan honoreerik dat alsnog. 
Het enige dat ik u wilverklappen is, dat er niet meer dan 35 spreek-
woorden en gezegden in zitten, maar let op, dit is een limiet die 
niets zegt, want het kan best zijn dat er in werkelijkheid maar 20 zijn 
Het eerst genoemde getal is een indicatie om al te lang zoeken te 
voorkomen. 
Na dit lange verhaal hoop ik dat alles duidelijk is geworden en dus 
maar snel aan de slag. 
Het aantal punten dat u kunt verdienen ligt aan u, want elk juist 
spreekwoord of gezegde, wat aan de hiervoor genoemde voorwaarden 
voldoet wordt beloond met een punt. 
U zorgt voor een groot aantal inzendingen en denk aan de iets 
kortere inzendtermijn. 
Tot uiterlijk 4 mei zijn uw oplossingen welkom bij: 

M. POTTERS, PARACELSUSLAAN 6, 4624 VS BERGEN OP ZOOM. 
(met vermelding oplossing puzzel 2) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PASEN DANTE 
ARES P LOOS 
RAM GAT POT 
IK BARON ME 

A GAMA LAN R 
MOAB STEK 

G DRIETAL A 
AS DEMON OP 
RIT TO! PER 
DROP E MALI 

EELDE LEPEL 

Allereerst de juiste oplossing van 
onze eerste puzzel: 

Helaas gaf 21 horizontaal de nodige 
verwarring: in sommige woorden-
boeken staat gamalan, in sommige 
gamelan. 

Bij invulling van gamalan, geeft II 
vertikaal geen probleem: para. 

PUNTENLADDER NA DEERSTE PUZZEL. 

Rini Bogers 10 punten 
Charles Haest 10 punten 
Mario van den Boom 10 punten 

Jeroen van de Ploeg 8 punten 
Nel Keij 8 punten 
Cees Schoutens 8 punten 

Dr á Jansen 4 punten 

Rens Meesters 2 punten 
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In totaal kwamen .2, oplossingen 
binnen: een bemoedigend begin! 



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 
j  affi x,' 

Iwkwrka••••Oproorr 

Danscentrum RIEN JANVIER 

Antwerpsestraat 35 Bergen op Zoom Tel 01640-35010 

Cáfé~iétien 33 Ttlanhog 
Eig. A.J. v.d. Avert-Smeijers 

Antwerpsestraatweg 267 Tel. 01640-33675 

Bergen op Zoom 

31- Bruiloften en partijen 
34- Vergaderingen 
* Zakenlunches 
34r Voor touringcarbednjven 

en grote gezelschappen 
34- Invaliden-aanpassingen 
34- Grote eigen parkeerplaats 



• 

• 

Heshon Bakkerijen 

De Kwaliteitsbakkerij 

R1JKEBUURTSTRAAT 11 

BERGEN op ZOOM TEL. 34392 

Broermann 
Agro B.V. 

Halsterseweg 318 
Bergen op Zoom 
Tel. (01640) 544 88. 

kT1 
TEXACO -landbouwdealer voor: 

smeermiddelen en vellen 
voor alle types 
tractoren en 
landbouwmaterialen. 

 

landbouwbrandstoffen: tractordleselolle 
Huisbrandolie 
Propaangas 

Concurrerende prijzen 
vriendelijke service 

zir B =Ij- e 
goeuook 

Goeie reis 
Uw Goeie reis 
begint bij ons 

reisburo. 

Deelnemer 
garantiefond 
reisgelden 

alle verzekeringen 

flVat:tlid hypotheken en leningen 

e 

MEEOS/ 
DS I.CCDFDLJ 

MeeUs-de Koepel Makelaardij BV 

Kantoor Bergen 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 



Onderstaand vindt U wat mogelijkheden om ook eens aan een 
Ilklassieker" deel. .te nemen. 
--De Omloop Het Volk te Gent wordt georganiseerd op: 
24 mei door K. Gentse Velo sport 223 km. 
20 juni dobr TC Le Champion 225 km. 
--Milaan - San Remo te"Milaan wordt georganiseerd op: 
6 september door VC San Remo 285 km 

St. Sportevenementen Le Champion. 
Rónde van,Vlaanderen wordt georganiseerd op: 

28 juni door Deliegende Spaak te Baardégen 200 km. 
15 augustus door VC Karel vari Wijnendael te St, Martens Latem 

225 km. 
Parijs - Roubaix wordt georganiseerd op: 

14 juni door VO Roubaix te Viller St, Paul 
-:TC 'Le Champion 255 km. 

-- Luik - Bastenaken - Luik Wordt georganiseerd op: 
7 juni .Oor yc Wilff te TiIff. 
22 augustus door Te Le Champion te Luik 

---Gent-Wévelgeb wordt georganiseerd op: 
21 juni door WTC.,De Trappers te Gent 

TO Le'Champion 

225 km. 
245 km. 

215 km. 

--Waalse Pijl wordt georganiseerd op: 
23 mei door Cyclo Spa te Spa 212 1c m. 
--Am'stel Gold Race: wordt georganiseerd op: 
9 augustus door WC De Ster te'Heerien 243 km. 
--Kampioenschap van Wrich wordt georganiseerd op: 
10 september door St. Sportevenementen Le Champion 
te Eins'iedeln - 207 km. 
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Een vereiste... 
Wie weleens via de Ulvenhoutse afslag Breda met de auto is bin-
nengereden weet, dat hij op een gegeven moment aan zijn linker-
hand een blinde muur krijgt. Hoewel uw verslaggever maar weinig 
sympathie voor muurkladderaars kan opbrangen is gén van de op 
genoemde muur aangebrachte kreten hem uit het hart gegrepen. Uw 
redacteur stelt zich voor, dat een tot wanhoop gedreven toer-
fietser ten einde raad kwast en witte verf heeft gepakt om zijn 
hart te luchten. 't Is inderdaad ook om wanhopig van te worden 
als je kilometers wilt maken en steeds de weergoden op je weg 
vindt. Regen, hagel, sneeuw en extreme koude. Niets wordt een 
goedwillende pedaleur bespaard. 
Toen uw reporter bij de beklimming van de Van Heelulaan van een 
medelid een duwtje kreeg om een gevallen gat weer te dichten, 
moest hij onwillekeurig denken aan de muur in Breda. Als de eis, 
door een wanhopige rouleur die muur aangebracht, nu eindelijk 
eens wordt ingewilligd kan elke goedwillende fietser kilometers 
maken. Kilometers die hem 's zondags goed van pas kunnen komen 
bij het beklimmen van de Van Heelulaan. 
Inderdaad Bredase muurschilder: "wij eisen mooi weer" 

Voor U gelezen... 
N.R.C.-Handelsblad van 20 maart publiceert een vraaggesprek met 
Alberto Angeletti, de directeur van de bekende italiaanse firma 
Campagnola. Het bedrijf is genoemd naar de italiaanse wielren-
ner Tullio Campagnola. Deze Tullio was in de jaren twintig een 
wielerbelofte. Een belofte die hij overigens niet waar gemaakt 
heeft. Het verstand- zat bij de jonge Campagnola echter wel op 
de goede plaats. Zo zocht hij, nadat hij in een koers kansloos 
was geworden, .doordat hij met zijn verkleumde vingers de vleu-
gelmoeren van zijn voorwiel niet los kon krijgen, naar een andere 
bevestiging van fietswielen. na weken van experimenteren was de 
uitvalnaaf een feit. Campagnola kreeg de smaak van het uitvinden 
te pakken. In 1930 vroeg hij patent aan op een apparaat, dat 
later zou uitgroeien tot de thans in gebruikzijnde derailleur. 
Bartali, Coppi en Magni waren dolgelukkig met de vondst. 
Het génmansbedrijfje (1936) groeide langzaam uit tot een vol-
waardige fabriek. In 1947 stonden er al vijftig mensen op de 
loonlijst. Het bedrijf werkt niet alleen voor de Europese markt. 
De markt in de V.S. biedt, nu het wielrennen in Amerika bekend 
begint te worden, enorme perspectieven. 
Voorlopig hoeft het bedrijf de Japanse concurrentie niet te vre-
zen. De Japanners werken vanuit de visie: Hoge.produktie, medio-
kwaliteit en een redelijke prijs. De visie van Campagnola is: 
Hoge kwaliteit tegen een hoge prijs. Toch houdt. het italiaanse 
bedrijf de Japanners nauwlettend in de gaten, De kans is name-
lijk groot, dat Japan door de lage lonen van Taiwan en Korea 
gedwongen zal worden zijn kwaliteit te verbeteren. 
Wat de Japanners echter ook gaan ondernemen, de magische klank 
van het merk "Campagnola" is niet .zo -maar weg te denken. 

p.a. 
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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 
Etten-Leur 

— Tel.: 01640-36854 
— Tel.: 01650-34443 
— Tel.: 01608-22880 



-tz Café-feestzaal 
Rieten •4z 

Jac 
Matthijssen D E STE R 

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

DE 4:t 

DOE HET IN STER 

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

4:( 
4:t 

Korenbeursstraat 40 
clublokaal Bergen op Zoom 

Tel. 01640 - 34296 of 51817 
bepedaleurs 

Parkeren geen probleem 
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