


.5( 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 afmontage van uw race of trimfiets: 
voor iedere beurs bieden wij de beste oplossing. 

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

4IC Optimale garantie, advies en service 

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

HOPMANS 

STEENBERGSESTRAAT 50- NOORDSINGEL 
BERGEN OP ZOOM 01640-33725 



RIJWIELTOERCLUB 
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. 

• 16 e jaargang no. 3 

25 juni t/m-.. dondert-11,g 2 juli 1987 

17e ,Avondfietsvierdaagse. 

Start en finish: Paviljoen De Heide 
tussen 18 GO en 19.00 uur. 

Voorinschrijving 15 juni t/m juni 19$7. 

Bij: V.V.V. en Reisbureau Meeus. 
Volwassenen f 7,,OO 
Kinderen Tt/M 12 jaar f 5,00 

(inschrijving aan de- Start f 2,50 ddurder. 

+ + + + + + + 

COPY inleveren voor 16 juni a.s. 

+ ++++++ 

Puzzel inleveren voor 16 a.s. 

+ ++ + + + 

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 

Kommissarissen: 
J. Sebregts 
Verbeekhof 23 
Halsteren 
Tel. 01641-4223 
J. van der Ploeg 
Huygenstraat 41 
Hoogerheide 
Tel. 01646-3726 
A. Jansen 
Frans Halsstraat 66 
Bergen op Zoom 
Tel. 01640-51499 
A. Keij 
Koning Willem 11-straat 21 
Bergen op Zoom 
Tel. 01640-44473 

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 



Mijne heren, 
Nu de traditionele lintjesregen i.v.m. Koninginnedag weer over ons 
heeft gewaaid, zowel letterlijk als figuurlijk, is ook één van onze 
langste en trouwste leden daar mee onderscheiden. Het doet mij deugd 
om Herman namens alle Pédaleurs van harte te feliciteren, maar ook 
Lena en André van harte met deze onderscheiding, die jouw man en 
vader met ere zal dragen, nogmaals Herman van harte. 
Op 2 mei, op weg naar Klaaswaal, altijd een gezellige en leuke tocht, 
vooral de heenweg dit jaar, die zonder problemen werd afgelegd. Tij-
dens de koffiepauze werd onze Piet Brocatus door een lokaal radio-
station geïnterviewd, maar op de terugweg was het behoorlijk werken 
geblazen, dit door de stevige bries die rondom 't Hollandsdiep blies. 
Terwijl ik dit voorwoord onder een stralend zonnetje op papier zet, 
gaan mijn gedachten uit naar de driedaagse, want één blik op de ka-
lender leert mij, dat over 3 weken deze er haast weer opzit en naar 
wij hopen onder dezelfde weersomstandigheden als de afgelopen dagen. 
Deze waren beter dan het weekend 2 en 3 mei, want toen moesten wij 
een teleurstelling verwerken, omdat we de rit en de 1 km.tijdrit door 
het slechte weer moesten uitstellen, maar van uitstel komt geen af-
stel, want verderop in 't clubblad kunt u in 't programma zien dat 
dit op 24 mei staat geprogrammeerd. 
Terug naar de driedaagse en dan vooruitblikkend naar deze dagen, waar 
we langzaam maar zeker ons aan 't voorbereiden z_ijn, waar we de le 
dag de rit naar 't Limburgse hebben, de 2e  dag de Mergellandroute 
aan zullen pakken en de 3e dag weer het thuishonk op gaan zoeken. 
Over de weergoden heb ik het al gehad, die zijn reeds vooruitgestuurL 
en naar ik hoop tijdens deze dagen hun werk goed zullen doen. 
Mijne heren via dit voorwoord doe ik een beroep op uw gezondverstand 
en dit tijdens deze dagen te gebruiken, zoals de Pédaleurs betaamd, 
zodat we een goede'indruk achterlaten. Mijne heren dit is niet be-
doeld als schoolmeester, maar meer als voorzorgsmaatregel, want zo-
als gewoontegetrouw houden we ook ons tijdens deze driedaagse aan 
de verkeersregels en misschien ten overvloede het verzoek aan u 
extra aandacht te schenken om met z'n tweeën te fietsen. Fit omdat 
net als wij tijdens deze vrije dagen, ook misschien veel dagjes-
mensen op pad zullen zijn. 
Daarom mannen samen uit, samen thuis. 
Via deze weg alvast veel fietsgenot en evenveel plezier toegewenst 
tijdens deze dagen. 
Voor de familie (achterblijvers) staat het logeeradres volledig ver-
derop in 't clubblad vermeld. 
Met vriendelijke sportgrpeten, 

Charles Haest. 
2 "ne 



Cáfé-inten 3tnhorg 
Eig. A.J. v.d. Avert-Smeijers 

Antwerpsestraatweg 267 Tel. 01640-33675 

Bergen op Zoom 

)g- Bruiloften en partijen 
• Vergaderingen 
)4- Zakenlunches 
3(- Voor touringcarbedrijven 

en grote gezelschappen 
)1- Invaliden-aanpassingen 
)4- Grote eigen parkeerplaats 

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 staagt u thuis ! 
deco home 

snepvangers 

LINDEBAAN 2 BERGEN op ZOOM TEL: 44750 

een -dansschool 
kies je met zorg 

Danscentrum RIEN JANVIER 

Antwerpsestraat 35 Bergen op Zoom Tel 01640-35010 
Afflik 



BERGEN op ZOOM TEL. 34392 

Heshon Bakkerijen 

De Kwaliteitsbakkerij 

RIJKEBUURTSTRAAT 11 

Broermann 
AgrO B.V. 

Halsterseweg 318 
Bergen op Zoom 
Tel. (01640) 5 44 88 

Obk 
V41# 
TEXACO -landbouwdealer voor: 

smeermiddelen en vetten 
voor alle types 
tractoren en 
landbouwmaterlalen. 

 

landbouwbrandstoften: tractordleselolle 
Huisbrandolie 
Propaangas 

Concurrerende prijzen 
vriendelijke service 

110e ti ook wilt rtilentktrzierdin 

• 
0 

alle verzekeringen 

rivaitd hypotheken en leningen 

itn a té 

Deelnemer 
g arantlefond s 
reisgelden 

Uw Goeie reis 
begint bij ons 

reisburo. 

DE KDFLJ 
MeeiJs-de Koepel Makelaardij BV 

UdNYM 

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 



Programma R.T.C. De Pedaleurs. 
Datum 

-17 Mei 
24 mei 

route 
32 West Brabantroute 
19 MoretustOcht + 
1 kilometertijdrit 

afstand 
125 km 
82 km 

aanvang 
08.00 uur PP 
08.00 uur PP XX 

       

26-29-30 mei Driedaagse fietstocht naar Limburg PP 
nadere informatie elders in ons 
clubblad. 

31 mei V R I J 
08 juni 11 Noord-Oosthoekroute 73 km 08.00 uur 
14 juni 6,2 km. tijdrit 08.00 uur XX 
21 juni 21 Bietentocht 83 km 08.00 uur 
28 juni 22 Kanaaltocht 86 km 08.00 uur 
De met PP gemerkte tochten paspoort meenemen. 
De met XX gemerkte data tellen mee voor het wedstrijdklassement. 
Wijzigingen Voorbehouden. 

De routecommissarissen Dr g Jansen, 
Ad Key, 
Jeroen v.d. Ploeg. 

FELICITATIERUBRIEK. 
03 juni Ad Kostermans 
05 juni Rini Bogers 
09 juni Krijn Saaman 
15 juni loon van: Overveld 
19 juni Hans Theuns 
22 juni Ger Sebregts 
28 juni Gerard de Graáf-

 

Allen van harte rroficiatfll! 
-, • 

OPKOMSTOVERZICHT. 
08 maart 33 leden 
15 maart 37 leden 
22 maart 30 leden 
29 maart 32 leden 
05 april 31 leden  

12 ai;ril Tholenroute (?) 
20 april BosHeideroute 

• 26 april Merksemroute 
03 mei 'Turfvaartroute 

__+ tijdrit 1 km 

22 leden 
30 'leden 
31 leden 

16 leden afgelast 

 

3 •••• 



ALGEMEEN KLASSEMENT t/m 26 april 
naam vk 

1987. 
maart april totaal aanwezig 

1. Arjan Sebregts 137 160 177 474 11 

 

Mario v.d. Boom 137 160 177 474 11 

 

Rini Bogers 137 160 177 474 11 

 

Jeroenv:d. Ploeg 137 160 177 474 11 

 

Gerard de Graaf 137 160 177 474 11 

 

Suus Disco 137 160 177 474 11 

 

Charles Haist 137 160 177 474 11 

 

Mat Potters 137 160 177 474 11 

 

Christ van Nispen 137 160 177 474 11 
10. Toon van Overveld 137 160 177 474 10 
11. Dré Jansen 137 160 148 445 10 
12. Ger Sebregts 107 160 177 444 10, 
13. Jan Verbiest 107 160 177 444 9' 
14. Jan de Crom 137 160 145 442 9 
15. Rinus Withagen 98 160 177 435 10 
16. Cees Schoutens 99 160 165 424 9 
17. John Salm . 60 160 177 397 9 
18. Ad Key 60 160 177 397 8 
19. Kees Herreijgers 98 120 177 395 7 
20. René Jansen 137 160 80 377 8 
21. Piet Brocatus 99 100 177 376 8 
22. Rens Meesters 98 100 177 375 8 
23. Kees Buuron 107 100 162 369 8 
24; Jac. Sebregts 30 160 177 367 8 
25. Ron Saaman 30 160 177 367 .8 
26. Gerard v.d. Broek 98 160 80 338 7 
27. Gerard Dambregts 98 100 137 335 7 
28. Jan Brocatus 60 120 152 332 7 
29. Henk van Gils 90 160 65 315 7 
30. Krijn Saaman 69 100 145 314 6 
31. Herman lindeman 98 40 145 .283 6 
32. Jan van Meel 30 100 140 270 6 
33. Corné van Terheijden 

 

100 165 265 4 
34. Toine Coehorst 

 

100 137 237 4 
35. Cees v.d. Goorbergh 129 

 

93 222 6 
36. Jan de Mooy 107 40 72 219 5 
37. Frans Goddrie 

  

177 177 4 
38. Piet Andree 60 100 

 

160 4 
39. Johan Theuns 98 

  

98 3 
40. Ad Elzakkers 30 

  

30 1 
41. Hans Theuns 30 

  

30 1 
42. Eer Quik 30 

  

30 1 
vorige stand klassemant. 

de klassementscommissie, 
Jan, Ad, John en Ad. 
4 



hoppenbrouwers bv. Tel. 01640-42753 
van Konijnenburgweg 41 Bergen op Zoom b.g.g, -37807 

BOVAG 

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 Uw metallic kleur maken. 
Helemaal overspuiten hoeft dus niet, als 
u de schade onzichtbaar gerepareerd wilt 
hebben. 

Juwelier-horloger-opticien 

Een begrip 
voor 

kwaliteit en 
service! 

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

„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 

HET ADRES VOOR DE MODEBEWUSTE VROUW 

1JUsofl 

of  iarita 
elegante damesmode 

ook in. de grotere maten. 

POSTSTRAAT 19 

ZIERIKZEE Te1.01110- 5776 

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 



De wondere wereld van de Pédaleurs, deel IV. 
Zondag 26 april 1987 is door de Pédaleurs de Merksenroute gere-
den. Voorwaar een tocht van de tegenstellingen. 
De naam, die deze rit in het routeboekje heeft meegekregen, doet 
je op zijn minst vermoeden, dat er in de omgeving van Antwerpen 
gefietst dient te worden,. Nochthans voert het eerste gedeelte via 
Moerstraten en Kruisland verder door de Noordwesthoek van Brabant 
en het tweede gedeelte na de koffiepause in Nieuw Vossemeer over 
het eiland Tholen. 
Niet alleen de provinciebodem was in het tweede gedeelte tegenge-
steld aan die van het eerste gedeelte, ook de weergoden keerden 
zich na de dit keer reglementaire koffiepauze tegen ons. 
-De neerslag kwam niet alleen in de vorm van hemelwater, doch ook 
door middel van een regen al dan niet met een klap leeglopende 
tubes en zelfs .enkele draadbandjes. 
Het reeds v6ór hét vertrek v:/achten op de materiaalwagen was niet 
voor niets geweest. 
V66r de minder prettige weersomstandi-gheden en het hiermee gepaard-
gaande materiaalongemak op Zeeuwse bodem waren er ook enkele leuke 
dingen gebeurd. In Stampersgat was de weg middels dranghekken en 
spandoeken voor ons beveiligd, wat voor Suus Disco het sein was om 
de eerste punten voor de verrassingsrit mee te pikken. 
Onder de rook van de inmiddels gesloten suikerfabriek van Steen-
bergen bereikten we ,de Heense Polder, alwaar de tegen de dijk 
grazende schapen ons op niet mis te verstane wijze duidelijk 
maakten, dat er niet zoveel verschil is tussen een groep van deze 
wollige kuddedieren en een peleton Pódaleurs. 
Het enige verschil was, dat wij onze kopman /net in de pindraad 
vastgelopen achter moesten laten. 

rm. 



Herinnering aan de Ronde van Nederland. 
De interesse in de wielersport is me, zover ik me kan herinneren, 
door mijn oom ingegeven. 
Alles is begonnen met een schrift vol uitgeknipte en ingeplakte 
kraptefoto's van IJzeren Willem, snelle Woutje, van Vliet en 
Derksen, Rik I.en Rik II, Anquetil en Coppi. 
Ons vader en moeder woonden met acht kinders in een kleinhuur-

 

huis binnen het parkoers, waarop jaarlijks een ronde voor nieuwe-

 

lingen en amateurs werd ingericht. 
Qmdat pa toch ook beslist geintere„sseérdmas in de sport op twee 
wielen, kon ik het maar niet vatten, dat als er bij ons coureurs 
'aanbelden met het verzoek zich bij ons te mogen omkleden, hij ze 
steevaSt doorverwees naar de buren. 
Niettemin -was het jaarlijks op Tweede Paasdag een geweldige be-

 

levenis om de invasie van de blinkende racekarretjes in ons dorp 
te beleven, net zoals het verloop van de wedstrijden, toen al be-

 

commentarigerd door Frits de Leeuw. Toen enkele jaren later, dan 
ook het bericht in de krant verscheen, dat de Ronde van Nederland 
op ditzelfde parkoers een etappe-aankomst zou beleven, betekende 
dat ndu eens niet een koers voor nieuwelingen en amateurs maar 
zouden de groten van die tijd in levende lijve aanschouwd kunnen 
worden. 
Tot 'de verbeelding sprekende namen als Post, de Roo, van Est, Schulte, 
zelfs Belgen, Duitsers en Italianen reden mee. 
In 1961 wonde Radilimploeg met Peter Post en Jo de Roo de ploegen-

 

tijdrit en Jaap Kersten het avondcriterium. 
In 1962 Vond -de Ronde van Nederland vanwege organisatorische pro-

 

blemen niet plaats. Het daaropvolgende jaar werd de desbetreffende 
etappe gewonnen door Piet'Steenvoorden en de Ronde van Nederland 
door Lex van Kruiningen. 
Ik herinner me -urn aan de aankomst gestaan te hebben voor de 
coureurs aankwamen. De wanorde, bleek achteraf, was zo groot dat 
het organiserende comité zich na afloop van de Ronde definitief 
terugtrok. 

kam Yffi. 6 ••• ••• 



vervolg Ronde van Nederland. 

Vervolgens zorgde Kurt Vyth in 1965 voor een moderner Ronde van 
Nederland, die door de toenmalige wereldkampioen Jan Janssen werd 
gewonnen. Hierna zou het tot 1975 duren, vooraleer de vaderlandse 
rondrit definitief goed van de grond kwam. 
Wat was er nu in 1961 en 1963 misgegaan? 
De eerste etappe van Utrecht naar Amsterdam werd in het eerstge-
noemde jaar gewonnen door onze plaatselijke favoriet en neo-prof 
Jacques v.d. Klundert. (Ja, inderdaad de vader van Nico en Peter). 
Een prima begin dus. 
De jury en het organiserende comité hadden echter totaal geen 
overwicht en in de vijfde etappe weigerden acht renners, die al 
voor de vliegende start gedemarreerd waren, te stoppen. Anderen 
wilden toen helemaal niet meer koersen en voor de goedwillenden 
werd de rit ten lange leste zonder mee te tellen voor het klasse-
ment uitgereden. 

-Slechts 28 renners reden de ploegentijdrit en bet criterium in 
Steenbergen. Dick Enthoven won deze Ronde van Nederland, van der 
Klundert werd 13e, Rini áoks werd 27e  en laatste. 
in 1963 stond de derde etappe Beverwijk Steenbergen op het pro-

 

gramma. De eerste tien kilometer tot de officiële start in Zwanen-

 

burg regende het pijpestelen. Een deel van het peleton reed deze 
afstand in de volgauto's en wilde vervolgens alsnog starten, hetgeen 
mede als gevolg van een nog steeds aarzelende jurs en organisatie 
door de anderen werd aangegrepen om een nieuwe rel te trappen. 
'In de ontstane cha6s startten alsnog 24 coureurs, later gevolgd 
door enkele anderen. 
Toen alle kruitdampen opgetrokken waren, kwamen 35 man uren achter 
op het tijdschema aan de meet in Steenbergen. En er restten nog 
7 etappes. 
Het is maar goed dat ik het nog niet helemaál besefte, anders was 
ik al erg jong teleurgesteld geweest in de vedetten van de weg. 

rm. 
7 — 



BELANGRIJK BELANGRIJK BELANGRIJK 

DRIEDAAGSE 28 - 29 - 30 mei 1987. 

Op Hemelvaartsdag zullen 26 Pédaleurs gereed staan voor 
het vert/ek van de vijfde meerdaagse. 
De tocht voert deze keer naar het Limburgse. 
Traditioneel wordt er weer overnacht in een Jeugdherberg. 
Voor het thuisfront geven wij bier het adres: 
Jeugdherberg Het Molenrad, 
Moleneg 61, 
6133 XM Sittard. 
tel. 04490-10493. 
U wordt verzocht om 07.30 uur in ons Clublokaal "De Ster" aan-
wezig te zijn. 
De le etappe heeft een lengte van ca. 164 km, er zal worden ge-
rust in Baarle Hertogh na 59 km en in Hamont (België) 120 km. 
De eerste dag dient U zelf voor een lunchpakket te Zorgen. 
Vrijdag 29 mei, de 2e dag, staat de Mergellandroute op het pro-
gramma, vertrek om 08.00 uur, er zal ook weer 2 maal een rust word-
en gehouden. De lengte van deze tocht is ca. 145 km. 
De 3e etappe zal ons via België weer terugvoeren naar Bergen op 
Zoom. Deze dag dienen er door u ca. 153 km. gereden te worden. Nu 
wordt.er gerust in Lommel, 56 km., en in St. Leenaars na 115 km.. 
De gemiddelde snelheid op deze tochten zal ongeveer 25 km. zijn. Er 
wordt op toerbeurt van voorrijder gewisseld. 
De Mergellandtocht wordt verreden zoals gebruikelijk bij de Péda-
leurs van doen is. 
Op donderdag en zaterdag rijden wij in clubtenue en vrijdag naar 
eigen keuze. 
Volgbus en auto zijn aanwezig en voor eventuele materiaalpech is 
ons aller Jan aanwezig. 
Hopende op goed weer wensen wij u 3 plezierige dagen en veilige 
fietsdagen toe, namens het bestuur. 

Rini Bogers 



Wekelijks dansen op Zondagmiddag in 

WAGENHUIS te NIEUW VOSSEMEER 

Met de beste orkesten van Nederland 

THEO en ANNEKE 

Tel 01676-4 75 

Bosstraat 34 

modehuis 
y it

 Bergen op Zoom 

UW 

VERZEKERINGS_ EN 

nva 
N'JSSEN 011111E MIME ~ME 

KERKSTRAAT 8 

VERZEKERINGEN 01640_53058 

REISADVISEUR 

LA CAVE 

BERGEN OP ZOOM 

REI ZEN 01640_51050 

"I k 

Cafe VAN PUL Moerstraten 

Moerstraatseweg 88 

Tel. 01658_1451 

Prima konsumpties 



Chris Adams' 

Lichtpaleis 

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 

Casper Fagellaan 44a BERGEN OP ZOOM 
• 

H. VOETS 

ZentRa 
Omdat de tijd 
nooit stilstaat.. 

KREMERSTRAAT 3, BERGEN OP ZOOM 
TEL. (01640) 3 34 18 



Wat informatie voor de klassiekerliefhebbers. 

23 mei Pijl van Wallonië, 212 km. Organistie Cyclo Spa. 
Start tussen 5 en 8 uur centrum Spa Toeristhureau 
tel 087-77.25.19 

28 mei Bosses de la Houssire, 172 km. Organisatie Cyclo 
Houssière-Hennuyère, 
Start tussen 7 en 8 uur rue de la Butte in Hennuyéres. 

.Michel Dessart, tel, 067,..55.27.38 
31 mei Brevet Ardennains Randonneur ,(BAR), 223 km. 

Start tussen 6 en 7 uur Sportcomplex van la Roche en 
Ardennes. Constant Devos,,tel,-02-521.86.40 (16, en-18. uur) 

07 juni Tilff.7Bastenaken-Tilff, 21 km. Organisatie Veloclub Tilff. 
Start tussen 4 en 7 uur in het centrum van Tilff. 
wily Montfoort. tel 041-80.26.66 

07 juni Ourthe en Aisne, 158 km. Organisatie Cyclo AG, 
start tussen 6 en 7 Uur rue de.l'Aisne in Erez4e. 
Claude Renson, tel. 02-67.29.41 (na 18 uur) 

21 juni Boucles de la Semois, 200 kilometer. Organsatie Cyclo-club 
Bertrix. 
start tussen 6 en 7 uur Grand Place de Bertrix. 
Joseph Hubert, tel. 061-41.20.39 

28 juni Randonnge Ardennes Francaises,(RAF), 235 km. Organisatie 
Dragons Audax Mons. 
Start tussen 4 en 6 uur Lac Barbencon op 4 km van Beaumont 
Jacques Bouvry, tel. 065-31.72.79 

09 aug. Zuid Vlaams/Noord Henegouws Heuvelland, 158 km. Organsatie 
Westrand Brugge. 
start tussen 7 en 9 uur Lorretterstraat in Renaix. 
Eric Bruiaeel 9  tel-. 050-38.75.95 

9 



Voor U gelezen  
EEN WEEKEND FIETSEN 
Negen Postiljon-hotels in Nederland bieden weer de mogelijkheid 
om een weekend te gaan fietsen. Hiervoor hebben zij. een speciaal 
arrangement op basis van vol pension met eenhuurfiets, routebe-
schrijving, twee keer overnachting, twee keer ontbijt en lunch 
(smikkelpakket) en twee keer diner. Mogelijk vanaf 3 april tot 
en met 23 oktober voor fl. 180,00 per persoon. Kinderen tot en 
met 3 jaar kunnen gratis mee, van vier tot én met vijftien genieten 

.50%'korting. Een goed idee voor een weekend ontspannen fietsen 
ergens in Nederland. De Postiljon-hotels zijn gevestigd in Almelo, 
Arnhem, Deventer, Dordrecht, Hareh bij' Groningen, Heerenveen, 
Putten, Bunnik en Zwolle. 

FIETSTOCHT ROND HET IJSSELMEER 
Een fietstocht rond het IJsselmeer is wel de meest klassieke fiets-
tocht, die in Nederland kan worden gemaakt. Het-wordt dan ook heel 
veel gedaan en prestatierijders doen het wel in één dag, maar dan 
doe je niet veel anders san zo hard mogelijk trappen. Je kunt het 
ook anders doen en er. een fietsvakanti.e van maken. Ex is daarom 
een toeristische route uitgezet voor wie er een weekje voor wil 
uittrekken. En dat betekent rustig aan fietsen, interessante om-
metjes maken en veel. rondkijken. Een routebeschrijving voor zo'n 
toerlstische I'oute rond het IJsselmeer in zeven dagen kan door 
overmaking van fl. 9:75 op postgirorekening nr. 234567 worden aan-
gevraagd bij 'Stichting: Fiets in Amsterdam. 

ZWARTE FIETS VERLIEST TERREIN 
De tijd dat zwarte fietsen overheersend waren, lijkt nu definitief 
voorbij. De konsument is er zo langzamerhand wel van overtuigd ge-
raakt dat niet alleen zwart kenmerkend is voor kwaliteit en dege-
lijkheid. Steeds meer, er wat minder deftig uitziende fietsen, maar 
een groot kleurrijk aan bod van fietsen waarmee je gezien mag wor-
den. 

FRANSEN KIEZEN FIETS VAN HET JAAR. 
Voor de tweede. maal is in Frankrijk aan een fiets het predicaat 
'Fiets van het jaar' toegekend. De Oscar du Velo de l'année 1987, 
ging naar de VTT 4 van Peugeot, een fiets van het ATB-type(moun-
tainbike). De jury, die sterk rekening heeft gehouden met de be-
hoeften vdn de gebruikers kende verder trofeeën toe aan de heren. 
fiets 'Turbo' van Mécacycle', de damesfiets 'City'.  Van M.B.K., de 
kindercrossfiets 'Bicross' van M:B.K. en de 'Grand-Prix' voor 
de fietsuitrusting aan het freewheel 'Héliconatic' van Maillard. 



Gespecialeerd in sport boeken 
Steeds de nieuwste wielerboeken in voorraad 

VAN

 

D KREEK 
TEL: 01640- 34500- 37176 

LIEVEVROUWESTRA AT 12.16 MOEREGREBSTRAAT 3 . 5 

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 verst ratenlaan 1 

Burg. v. Hasseltstraat 39 

Bergen op Zoom 

Tel. 01640_33057 



kataani ealkEilEttE 
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De penningmeester: 
Q. Bogers 

Lambertijnenlaan 85, Bergen op Zoom 
Telefoon 01640-50713 

De secretaris: 
P. Brocatus 

Kerkplein 24, Steenbergen 
Telefoon 01670-67076 

(cuisine néo-classique) 

Geopend voor lunch en diner 

Reserveren gewenst 

Zondag gesloten 

%V 01646-2612 
Nijverheidsstraat 28 

4631 KS Hoogerheide 

Vliegbasis 

0 pan nenhtnis 

hoogerheide 
CASTE(lb?E 

kerk 
Q 

Wilt u lid worden van onze vereniging? 

Alle inlichtingen kunt u verkrijgen bij: 

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS! 



PUNTENLADDER NA TWEE PUZZELS 

oude stand 2e puzzel totaal stand 

  

1. Rieni Bogers 10 15- 25-

 

2. Rina en Charles Haest 10 15 25 
3. Jeroen van de Ploeg 8 16-1. 24-i 
4. Nel Key 8 15 23 
5. Cees Schouten 8 14 22 
6. Mario van denBoom 10 11-1- 21-

 

7. André Jansen 4 16 20 
8. Gerrie Sebregts - 16 16 
9. René Jansen - 15 15 
10 Rens Meesters 2 13 15 

U dient uw oplossing te zenden aan: 

M.J.M. Potters, 

Paracelsuslaan 6, 

4624 VS Bergen op Zoom. 

Uw inzending dient vóór 15 juni op bovenstaand adres ingeleverd 

te zijn. 

Als u de puzzel opgelost hebt, kunt u ook nog copy inzenden, 

dit dient ook vóór 15 juni a.s. bij de redactie te zijn. 

De redactie rekent op uw bijdrage. 

SUCCES ! 
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puzzelrubriek 



puzzelrubriek 
De opgave voor deze keer luidt als volgt: 

Uit de volgende lettergrepen (elke lettergreep slechts eenmaal gebruiken) 

kunnen twintig woorden worden gevormd. 

Als u de woorden onder elkaar zet, verschijnt er op de EERSTE en de VIERDE 

verticale rij een wens. 

De lettergrepen luiden als volgt: 

A 1713 EELD-C-1-0 ET-CO-DEK-D (EP-

 

DO-DO-DROOM -E-E-E 1-E LEI\ 1-

 

EN-GA-GE1 L-JOU-K EN-LA ND-

 

I_ IG-LOOG-MA-M ENT-MOND-

 

NE-NELLN IG-NUS-PAA T-PI -P IS-

 

PLAATS-RA-R EN-R 1-RO-ROER-

 

SA-TA R-TE-TE-TE-TOCI T-

 

TOE-TUR-UIT-V IS-WE-WEN-

 

WOON 

Omschrijving van de te vormen woorden: 

1. utopie; 2. paradijs; 3. plaats in 
LitnbUrg; 4. Bisdom: 5. kuil, put; 
6. terugtocht; 7. aanhalen: 
8. instoppen; 9. ongeoorloofd; 
10. mysterie; 11. adres; 12. évaring; 
13. hachelijk; 14. planeet; 15. graan; 
16. bespotten: 17. land omringd 
door water: 18. verbintenis; 19. 
zenuwarts: 20. in water levend 
dier. 

Volledige oplossingen(dus ALLE gevormde woorden én de spruek) worden 

gaarne vóór 15 juni a.s. verwacht op het bekende adres. 

Ook hier weer tien punten te verdienen voor een foutloze oplossing 

en twee punten aftrek voor iedere fout. 

SUCCES ! 

-12-
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LUIK - BASTENAKEN - LUIK 

Eerste Pihksterdag, 7.juni.a.s. 
_zal voor,de zoveelste uitgave van 
deze tocht weer in Thilf de start 
geven worden. - 
.Een totaal van 3.385 meters te-klimmen ligt dan weer voor 
de liefhebbers gereed. 
Voor diegenen die deze tocht al-eerder gereden hebben 

behoeft hierover niets meer uitgelegd of 'toegelicht te worden, het is werkelijk een 
geweldige tocht. , 
Ook ditmaal zullen er weer Pedaleurs, deelnemen. Evenals vorig jaar is het niet de 

bedoeling om een uitgebreide organisatie hiervoor op póten.te zetten. Degenen die 
er aan meedoen regelen dit onder elkaar. Vpor ,dé'coordinatie zorgen Dré Jansen en 
Kr?.es Hereijgers, bij hun kun je met,vragen:,en;mededelingen terecht. L1-

LL 

Als basiskamp is weer gekozen voor camping Oriental in Berg en Terblijt (04406 - 44075). Dit "fietskamp" 
is niet voorbehouden aan deelnemers van Luik - Bastenaken.- Luik, iedereen is welkom, de ervaring heeft a 
geleerd dat het er gezellig is en er ook vanuit Berg en Terblijt bijzonder mooie andere fietstochten te 
maken zijn. 

.111.4•••••••~...... 

10 20 30 40 50 60 70 &.) 90 103 110 120 13] 140 150 160 170 WO 190 203 210 220 



Deze fiets staat bij Rinus bovenaan op z'n verlanglijstje 

voor Vaderdag (hij had 'm al eens kunnen gebruiken). 
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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 
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 

trie, 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 

KRABBENDLIKE Tel. 01134-1445 

GROTE KOLLEKTIE EIKEN EN MODERNE MEUBELEN 

VOOR IEDEREEN 



.... ,,, ..... ..... WIST b DAT  

 Rinus Withagen tijdens de Merksemtocht weer eens 
zo nodig moest? 

• hij als door een wesp gestoken, net voor Kruisland 
achter een boerenschuur wegdook? 

. ... de boer dit stuk grond voorlopig als onbruikbaar 
kan:beschouwen? 

•:hij een visitekaartje zonder naam heeft achterge-
laten? 

 .... de opkomst op de zondagochtend nog steeds zeer goed 
genomd kan worden? 
 het programma op 3 mei j,l. letterlijk en figuurlijk -in-het-water-is-gevallen? 
 de opkomst ondanks het slechte weer toch nog niet 
tegenviel? 

. het-bestuur-een juiste beslissing heeftugenomen om 
die tocht en de wedstrijd af te gelasten? 
 het vanwege de regen en het onweer inderdaad onver-
antwoord was om te starten? 
 de sterrit naar Klaaswaal dit jaar onder uitermate 
goede weersomstandigheden is verreden? 

• • IV • ..... de thuisblijvers. weer eens ongelijk hadden? 
 er ondanks de straffe wind toch nogal wat vertrek-
kers waren? 
 er gjn lid was, die nog wat problemen had met deze 
rit?' 

..... dit zo goed als zeker is te wijten aan gebrek aan 
kilometers? 
 hij inmiddels volop bezig is om deze achterstand 
in te halen? • 

 iedereen bij de redaktie copy kan inleveren voor 
het clubblad? 

-15--

 



0 • • 0 0 •••en 

Herman Lindeman op 29 april een koninklijke onder-
scheiding heeft ontvangen? 
deze onderscheiding voor het front van de opgestelde 
manschappen werd opgespeld door de kazerne-commandant?. 
Herman zeer blij is met deze bijzondere waardering? 
de 1 kilometer tijdrit uitgesteld is? 
wij zelfs al het idee hebben gehoord om deze .t,ijdri.t 
tijdens de driedaagse fietstocht naar Limburg aldaar 
als klimtijdrit te verrijden? 

vervolg 
Mist. 31. slat 

... 

... ••• 
0 0 0 0 • • 0 0 

 wij dit idee nog niet zo 'gek vinden? 

• .. copy voor het volgende clubblad gaarne voor 21 juni inlren,"" 

FIET,SEVENEMENTEN IN 1987 

Nederland is het land van de georganiseerde fietstochten en de 
fietsevenementen. Vanaf maart tot en met oktober zijn er eindeloos 
veel mogelijkheden om samen met anderen op de fiets te stappen. Dat 
blijkt weer eens uit het 'Fietsevenementenprogramma 1987', dat als 
speciale editie van het tijdschrift de Rijwieltoerist zojuist ver-
schenen is'. Hierin staan maar liefst 7000 tochten vermeld; waai'-
onder ook een groot aantal fietsvierdaagsen en avondfietsvierdaag-
sen. Met dit overzicht bij de band kun je werkelijk alle -kániári —
uit en ben je perfekt geïnformeerd over de mogelijkheden. Door 
overmaking van fl. 20,00 (dat is inclusief porto) op postgiroreken-
ing nr. 626664, onder vermelding Programma '87, verkrijgbaar bij' 
het Bondsbureau van de Nederlandse Rijwiel Toer Unie te Veenendaal. 

uit: De Fiets:-
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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 



444 4444- 44444 

Café-feestzaal 
Rieten 

Jac 
Matthijssen DE STER 

-4z Een feestje, een party, 4z 
-4( een receptie, een coctail of 4z 
4z een lekker lopend buffet? 4z 

-t( DE 4z 
4z 

DOE HET IN STER 

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

4z 

4z 4z 
4z 

4( 4z 
4:( 

4( 
4z Korenbeursstraat 40 -4( 

-4( clublokaal Bergen op Zoom 4z Tel. 01640 - 34296 of 51817 .tx 
De Pedaleurs 4z 

4z 4( 

4z Parkeren geen probleem 
4z 

4z 4z 
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