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4( Frames van alle topmerken in diverse uitvoeringen en 
prijsklassen uit voorraad leverbaar. 
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4( Grote keuze in merken en materialen voor afmontage van uw race of trimfiets: 
voor iedere beurs bieden wij de beste oplossing. 
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Mijne Heren, 
Bij het op papier zetten van deze woorden komt bij mij.  reeds 
een beetje weemoed naar boven wellen. 
U zult zich misschien wel af vragen waarom dan wel? 
Nog maar 2 maanden scheiden ons slechts van alweer een nieuw 
seizoen. 
Maar alvorens wij daar aan zullen beginnen hebben wij toch 
nog het een an ander te fietsen en te vieren. 
Op de eerste plaats gaan mijn gedachten terug naar de fiets-
vierdaagse. Ik wil iedereen die zich belangeloos zijn mede-
werking heeft verleend, via deze weg bedanken, want om ieder-
een persoonlijk te bedanken zou ik dagen bezig zijn. 
Het leek wel of oude tijden herleven, want het zag werkelijk 
zwart van de Pgdaleurs tijdens deze dagen. 
Niet alleen om te begeleiden, maar ok verschillende andere 
Pgdaleurs waren vergezeld door hun dames om de nodige, kilo-
meters onder een stralend zonnetje af te leggen. 
Egn man van ons wil ik met naam en toenaam nbemen en hem speci-
aal bedanken. Dit is nl. onze stofzuiger, zoals hij zichzelf de-
ze dagen noemt, want Ad Kostermans vertrekt als laatste en komt 
ook weer als laatste man bij de Heide terug. 
Ad ook jij nogmaals via deze weg bedankt. 
Niet ,alleen Nederland had onder het slechte weer te lijden, 
maar in heel Europa was het weer bar en boos, daardoor waren wij 
genoodzaakt om de Etten-Leur route op deze dag te nchrappen. 
Voor zover iedereen zondags aanwezig is en na kunnen gaan, is 
iedereen weer gezond en wel op de thuisbasis teruggekeerd. 
Zoals ik in het begin al opende gaat vadertje tijd er weer hard 
tegenaan, de dagen zijn weer aan het korten, daarom niet achter-
uit maar vooruit kijken, want wanneer U dit leest hebben .wij 
naar ik hoop 'ok alweer de Heerlijkheidsrit onder de wielen weg-
gereden en wel hopelijk onder een stralende zon. 
Maar ja, de gedachte is de moeder van de porseleinkast. 
Alvorens we op de feestavond de algeheel kampioen kunnen huldi-
gen, zullen we toch nog heel wat kilometertjes afleggen waar-
door de kampioen bekend zal zijn. 
Ook voor het wedstrijdklassement wordt het een spannende tijd, 
want ook daar is de winnaar nog niet bekend, daarom mannen pro-
beer er nog een fijne en sportieve strijd van te maken. 
Met vriendelijke eportgroeten, 

Charles Haest. 
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Programma R.T.C. De Pédaleurs. 

  

Datum route afstand aanvang 
30 aug Heerlijkheidsrit 120 km 08.30 uur XX 
06 sept 26 Grensstreektocht 100 km 08.00 uur PP 13 sept Tijdrit 14% km 08.00 uur XX 
20 sept 3 Zijpe route 60 km 08.30 uur 
27 sept 4 Herfsttocht 62 km 08.30 uur PP 
04 okt ••• Verrassingstocht ??? km 08.30 uur XX 
11 okt 'b» Sluitingsrit 65 km 09.00 uur XX PP 
17 okt 'Om 'be FEESTAVOND 

  

De met PP gemerkte tochten paspoort meenemen. 
De met XX gemerkte tochten tellen mee voor wedstrijdklassement. 
Wijzigingen voorbehouden. 
Bij afgelasting tijdrit wordt deze verreden op 20 september 
aanvang 08.00 uur. 

De route commissarissen 
Dr é Jansen en 
Jeroen vd Ploeg. 

FELICITATIERUBRIEK 
01 sept Jan van Meel 
03 sept Charles Vleghels 
21 sept Jeroen vd Ploeg 
24 sept Kees Hereijgers 
27 sept Corné v Terheijden 
02 okt Christ van Nispen 
10 okt Suus Disco en Jan Ver biest 
18 okt Dré Jansen 
30 okt Ferry Quick 
Allen van harte proficiat 

OPKOMSTOVERZICHT 

Ittlf  

  

08 maart 33 leden tO mei 27 leden 12 juli 25 leden 
15 maart 37 leden 17 mei 29 leden 19 juli 17 leden 
22 maart 30 leden 24 mei 32 leden 26 juli afgelast 
29 maart 32 leden 28/30 30 leden 02 aug 13 leden 
05 april 31 leden 08 juni afgelast 09 aug 16 leden 
12 april 22 leden 14 juni 25 leden 16 aug 21 leden 
20 april 30 leden 21 juni 23 leden 23 aug 21 leden. 
26 april 31 leden 28 juni 27 leden 

  

03 mei afgelast 05 juli 27 leden 
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ALGEMEEN WEDSTRIJDKLASSEMENT T/M 14 juni 1987 
Naam punten 
1 Arjan Sebregts 58 
2 Ger Sebregts 48 
3 Jeroen vd Ploeg 44 
4 Mario :vd Boom 34 
5 Ron Sa. man 30 
6 Jack Sebregts 28 
7 Toon v Overveld 25 
8 Rini Bogers 24 
9 Rens Meesters 22 
10 Gerard de Graaf 16 

Corné v Terheijden 16 
12 Suus Disco 15 

Dr é Jansen 15 
Gerard Lambregts 15 
Christ van Nispen 15 

16 Kees Buuron 14 
Jan de Crom 14 

18 Rinus Withagen 10 
Charles Haest 10 
Mat Potters 10 
Gerard v.d. Broek 10 
Herman Lindeman 10 
Frans Goddrie 10 
Piet Brocatus 10 
Ad Key 10 

27 Kees Herreygers 8 
28 Cees v Nijnatten 7 
29 Johan Theuns 5 

René Jansen 5 
Jan Verbiest 5 
Jan Brocatus 5 

De klassementscommissie Ad, John en Ad. 
13 september Om 08.00 uur tijdrit over 14/2  km. 
Indien op deze dag afgelasting wordt deze rit 
verreden op 20 september om 08.00 uur. 
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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 

él I: 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 

KRABBENDIJKE Tel. 01134-1445 

GROTE KOLLEKTIE EIKEN EN MODERNE MEUBELEN 

VOOR IEDEREEN 



ALGEMEEN KLASSEMENT T/M 31 
Naam 

juli 
vk 

1987 
juni juli totaal aanwezig 

1 Arjan Sebregts 679 206 193 1078 21 

 

Mario vd Boom 679 206 193 1078 21 

 

Rini Bogers 679 206 193 1078 21 

 

Jeroen vd Ploeg 679 206 193 1078 21 

 

Gerard de Graaf 679 206 193 1078 21 

 

Christ van Nispen 679 206 193 1078 21 
7 Suus Disco 679 206 193 1078 19 
8 Toon v Overveld 679 206 193 1078 18 
9 Dré Jansen 650 206 193 1049 19 
10 Charles Haest 679 170 193 1042 20 
11 Rinus Withagen 640 170 193 1003 19 
12 Ad Key 602 206 193 1001 18 
13 Cees Schoutens 629 170 193 983 17 
14 Rens Meesters 550 206 193 979 18 
15 John Salm 602 170 193 965 15 
16 Ger Sebregts 649 206 80 935 18 
17 Mat Potters 679 83 113 875 , 17 
18 Jack Sebregts 572 206 80 858 16 
19 Jan Brocatus 537 83 193 813 13 
20 Piet Brocatu_s 581 36 193 810 14 
21 Herman Lindeman 488 83 193 764 14 
22 Gerard vd Broek 543 119 80 742 12 
23 Gerard Lambregts 415 119 193 727 13 
24 Jan v Meel ' 425 83 193 701 11 
25 Kees Herreygers 470 87 113 670 10 
26 Kees Buuron 574 87 _-- 661 12 
27 Corné v Terheijden 420 36 193 649 9 
28 Ron Saaman 527 119 

 

646 12 
29 Henk van Gils 470 83 80 633 11 
30 Frans Goddrie 382 36 193 611 10 
31 Jan Verbiest 524 83 --- 607 11 
32 Jan de Mooy 419 87 80 586 10 
33 Krijn Saaman 519 ---- 

--- 519 9 
34 Cees van Nijnatten 205 170 113 488 6 
35 René Jansen 452 --- --- 452 9 
36 Jan de Crom 442 --- --- 442 9 
37 Toine Coeh.lorst 237 --_ 193 430 6 
38 Kees vd Goorbergh 302 --- --- 302 7 
39 Piet Andree 160 --- 

 

160 4 
40 Johan Theuns 98 ---. --- 98 3 
41 Ad Elzakkers 30 --- --- 30 1 
42 Ferry Quik 30 --- --- 30 1 
De wedstrijdcommissie Ad, John en Ad. 
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De geschiedenis van de fiets. 

Wie de moderne aerodynamische tijdritfietsen zoals deze 
in wedstrijdverband gebruikt worden en zelfs de karretjes 
van ons Pgdaleurs aanschouwt, kan zich moeilijk voorstellen, 
dat het allemaal begonnen is met de door Karl Ludwig van 
Drais, Freiherr von Sauerbronn, in 1817 ontworpen loopfiets. 
Algemeen wordt deze zogenaamde draisine als de eerste fiets 
in de geschiedenis aangezien en von Drais zodoende als de uit-

 

vinder van de fiets. 
In feite bestond dit rijwiel uit twee wielen, die met een hout-

 

en balk aan elkaar verbonden waren, waarvan het voorwiel om 
een as kon draaien en zodoende het vehikel bestuurbaar maakte. 
Een volgende belangrijke stap in de ontwikkeling van de fiets 
is de uitvinding van de pedalen door Fischer in 1853. 
Deze pedalen of hefbomen waren op de as van het voorwiel ge-
monteerd: 
Hieruit vloeide het model van de zogenaamde hoge bi voort, 
ontworpen door de Fransman Michaux. 
Kenmerkend waren het hele grote voorwiel en he± zeer kleine 
achterwiel. 
Door de uitvinding van de kettingaandrijving in 1880 door 
James Starley veranderde het model weer enigszins terug naar 
de oorspronkelijke Loopfiets met twee even grote wielen en be-

 

gon de fiets al op het moderne rijwiel te lijken. 
In 1888 heeft Dunlop _vervolgens de luchtband uitgevonden, zodat 
de fiets zoals we die nu nog kennen, al weer bijna 100 jaar 
bestaat. 
In het rijtje verbeteraars van het rijwiel dient natuurlijk ook 
de Italiaan Tullio Campagnolo niet te ontbreken, die in 1926 de 
uitvalnaaf en in 1930 -de dgrailleur uitvond. 
Na de tweede wereldoorlog is er in feite jarenlang aan het uit-
erlijk van met name_de racefiets weinig veranderd. Alleen de 
gebruikte materialen werden steeds lichter. Pas in het begin 
van de tachtiger j2r_en doen in het Oostblok de kleine voorwiel-
en en de ossekopsturen hun intrede, eerst alleen op de korte 
afstanden op de baan. 
Vervolgens komen de Italianen met de dichte wielen en de stap 
naar de hedendaagse algemeen gebruikte aerodynamische tijdrit-
fietsen is compleet. 
Hoe lang zal het nog duren totdat ook wij Pgdaleurs hierop 
onze wedstrijden afwerken? 
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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 reparereni 

met deco slaagt 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 

Eig. A.J. v.d. Avert-Smeijers 
* Bruiloften en partijen

 

)1- Vergaderingen 
• Zakenlunches 
* Voor touringcarbedrifven 

Antwerpsestraatweg 267 Tel. 01640-33675 en grote gezelschappen 
* Invaliden-aanpassingen 

Bergen op Zoom )1- Grote eigen parkeerplaats 

C:aft-Zaten Be Ranher 



BERGEN op ZOOM TEL. 34392 

Heshors Bakkerijen 

De Kwaliteitsbakkerij 

R1JKEBUURTSTRA AT 11 

Broe muon 
Agro B.V. 

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

TEXACO -landbouwdealer voor: 
smeermiddelen en vetten 
voor alle types 
tractoren en 
landbouwmaterlaien. 

 

Landbouwbrandstoffen: tractordieseloile 
Huisbrandolie 
Propaangas 

Concurrerende prijzen 
vriendelijke service 

ibellookwiltrizaik,yerzor,bet, 

Goeie reis 
Uw Goeie reis 
begint bij ons 

reis buro. 

Deelnemer 
ga randefond 
reisgelden 

alle verzekeringen 

flVa lid hypotheken en leningen 

az= ffitjrne 

DE K(31: 31--11._1 
Mee6s-de Koepel Makelaardij BV 

Ud NVIA 

Kantoor Beroen 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 



Het dilemma. 

't Was zaterdagavond. De tijd die de Peperbus aangaf wees uit 
dat de avond bezig was in de nacht over te gaan. Een overvolle 
markt merkte door,de muziek, die door een in de m:ziektent op-
gestelde band, ten gehore werd gebracht weinig van deze over-
gang. Voor de meeste aanwezigen was het nog lang geen bedtijd. 
Binnen enige ogenblikken zouden Braziliaanse samtadanseressen 
bezit nemen van de dansvloer. 
Aangezien zo'n natuurverschijnsel zich niet elke dag in ons 
Krabbegat voordoet dachten slechts weinigen aan een terugkeer 
naar de slaapstede. 
Omdat Uw verslaggever een kansrijke positie in het klassement 
innam en er de volgende morgen weer eens onwijs vroeg vertrok-
ken moest worden, werd in overleg met moeders besloten de weg 
naar huis in te slaan. 
Het lot wilde, dat de terugweg over het trottoir bij het Loco-
motiefke werd genomen. Daar op het terras van genoemd proeflo-
kaal ontwaarde Uw reporter een ander trouw lid. 
Ferry Quik was bezig zich een weg door de mensenmassa te banen. 
Op de vraag of hij zijn kansrijke positie in het klassement de 
volgende ochtend ook ging verdedigen, werd bevestigend geant-
woord. Een goed lid gooit zijn kampioenskansen niet zo maar te 
grabbel. 
Gesterkt door dit antwoord werd besloten onmiddelijk versneld 
huiswaarts te keren. Door de komst van de sambadanseressen werd 
de uitvoering van dit besluit vertraagd. 
Zowel Ferry als Uw verslaggever constateerden dat wat daar op 
de.dansvloer verscheen de toets der kritiek glansrijk kon door-
staan: Alles campagnolo zogezegd. 
Wat nu te doen ? Blijven of toch weggaan? Zoals zo vaak gebeurt 
bij moeilijke kwesties werd tot een compromis besloten. Even 
blijven en dan vlug de koffer in. 
Toen Uw redacteur vele uren later Ferry en zijn vrouw huiswaarts 
zagen keren werd duidelijk dat twee Pgdaleurs die avond hun kans 
op het kampioenschap hadden verspeeld. De strijd om de kampi-
oenstrui lag weer helemaal open. 

Bar le Duc. 
Dit jaar werd besloten eens niet al te ver weg te gaan met de 
vakantie. Noord Frankrijk, beter gezegd het oude graafschap 
champagne, zou het reisdoel worden. 
Tijdens de terugreis zou vanaf Bar le Duc de "HeiligeWeg" naar 

vervolg pag. 8 
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vervolg van pag. 7 
Verdun genomen worden. 
Langs de "Heilige Weg", wie verzint zo'n naam, werd de vesting 
Verdun tijdens de eerste wereldoorlog bevoorraad. 
Alvorens aan dit ritje naar Verdun te beginnen, werd besloten 
eerst de inwendige mens te versterken. 
Aangezien Bar le Duo niet meer is dan een ingeslapen provincie-
stadje, was een parkeerplaats voor een auto met vouwwagen.snel 
gevonden. 
Tijdens de wandeling op weg naar een eethui5je stonden we op-
eens voor een soort monument. 
Een monument bestaande uit een velocipede met daarvoor een 
blote soort cupido. Naderbij gekomen ontdekten we dat de stad 
door middel van dit gedenkteken de franse uitvinder van de fiets 
eerde. Beter gezegd twee uitvinders. Twee broers die in Bar le 
Due bet levenslicht aanschouwden. 

Voor U gelezen.. 
"Eerst rijden ze zich leeg om zich daarna weer vol te gieten", 
is een etatement uit het Kleurenbijvoegsel van Vrij Nederland 
van 4 juli. 
In dit bl,jvoegsel wordt verslag gedaan van de wielerklassieker 
Luik-Bastenaken-Luik voor toerfietsers. Aan deze rit hebben de 
afgelopet keer 6530 fietsers deelgenomen. Hiervan hadden 5250 
de Nederlandse nationalitiet. Tourclub de Bollenstreek was met 
58 inschrvingen de grootste groep. 
In ditzelfde Vrij Nederland wordt aandacht besteed aan de min-
der leuke ge7olgen van sportbeoefening. 
In ons goede 1Tederland overlijden per jaar gemiddeld 103 per-
sonen. meest mannen, aan sport. De meeste slachtoffers vallen, 
volgens een door de medicijnenfabriek Organon gedaan onderzoek, 
bij de trimlopers. Daarna volgen voetbal en andere balsporten. 
De meeste slacEtoffers bezwijken aan een hartstilstand. 
Opvallend is veraer, dat naar verhouding vooral mensen uit de 
hogere sociale kassen bij sport overlijden, veel meer dan op 
grond van de verd?ling in de totale bevolking kan worden ver-
wacht. 
In de studie komen nogal wat gevallen naar voren van mannen die 
tijdens hun werk aan stress geen gebrek hadden. Deze mannen 
zochten in desport en tegenwicht voor een drukke en vooral 
jachtige werkkring. Vaak adviseerde de huisarts zulke mensen 
te gaan sporten. 
Bedrijfsarts John Wzorman uit Bergen op Zoom waarschuwde on-
langs in het tijdschrift Runners, dat artsen vaak op sportge-
bied onwetend zijn. Er wordt nogal eens te gemakkelijk gead-

 

vervolg pag. 9 
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Gespecialeerd in sport boeken 
Steeds de nieuwste wie lerboeken in voorraad 

VAN KREEK., 
TEL: 01640_34500_ 37176 

LIEVEVROUWESTRAAT 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 vers tratenlaan 1 

Burg. v. Hasseltstraat 39 

Bergen op Zoom 

Tel. 01640_33057 
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zitautant PaealkEliEtE 
(cuisine néo-classique) 

Geopend voor lunch en diner 

Reserveren gewenst 

Zondag gesloten 

ált 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! 



vervolg van pag. 8 

viseerd te gaan hardlopen, terwijl deze sport maar voor weinig 
mensen is weggelegd. 
NRC handelsblad van 30 mei laat Herman Krott aan het woord. 
Volgens Krott maakt de KNWU het de gastrennersverenigingen on-
mogelijk nog langer op de oude manie± door te gaan. De invoe-
ring van het districtenstelsel heeft Amstel doen besluiten te 
stoppen. Herman Krott is van mening, dat de sponsorploegen 
moesten verdwijnen ten favure van de eigen geldschieter van de 
KNWU, zijnde de verzekeringsgigant AMEV. 
Volgens Krott is het nieuwe systeem tot mislukken gedoemd. 
Districts- en clubteams beschikken doorgaans niet over een 
kapitaalkrachtige sponsor, waardoor de middelen ontbreken om 
in het buitenland te gaan koersen. Juist bij grote wedstrijden 
moet de jonge amateur ervaring opdoen om een goed renner te 
kunnen worden. 
Voor de bondscoach André Boskamp heeft de ploegleider van 
Amstel helemaal geen goed woord over. Het seizoenprogramma 
dat hij afwerkt is veel te zwaar. Hij vermoordt die jonge 
renners gewoon. Door veel grote rondes af te werken brandt hij 
zijn renners helemaal op. 
De toekomst ziet er niet rooskleurig uit . 
Als de andere grote ploegen, zoals Koga Myata, er ook mee stop 
pen is er helemaal geen kweekvijver meer. Dan is van doorstro-
ming naar het profcircuit geen sprake meer. 

p.a. 

Supersportfietsen getest. 
De Stichting Vergelijkend Warenonderzoek heeft een flink aantal 
van de in Nederland op de markt zijnde supersportfietsen getest. 
Belangrijk voor de fietsenfabrikanten, die hierdoor aan de weet 
kunnen komen hoe de gebruikers over hun fietsen denken en wat 
aan deze fietsen nog kan worden verbeterd. Uit het genoemde on-
derzoek is ondermeer naar voren gekomen dat de meerderheid van 
de sportieve fietsers een derailleur prettiger vinden dan een 
versnellingsnaaf en dat een derailleurversnelling met vaste 
schakelstanden de meeste waardering krijgt. Zo'n vaste schakel-
stand wordt danook meer en meer toegepast omdat fout schakelen 
hierbij bijna niet meer voorkomt. Ook bleek dat de versteller 
van de derailleur aan het stuur in de buurt van het handvat als 
het meest prettige wordt ervaren, in tegenstelling tot plaats-
ing aan het frame of aan de stuurpen. 

uit: De Fiets 

-- 9 qi.m.gmh 



WIST U DAT  

-ook voor de redactie de vacantie tijd weer voorbij is ? 

-zij weer met frisse moed aan de slag zijn 'gegaan ? 

- -zij hopen dat zij van U ook weer veel copy mogen ontvangen ? 

-Uw copy vóór 21 september a.s. bij ons binnen met zijn ? 

-het laatste gedeelte van ons fietsseizoen is aangebroken ? 

-de opkomst tijdens de vacantie periode goed tot zeer goenoemd 
kan worden ? 

-dit van het weer niet altijd gezegd kon worden ? 

-de opkomst voor de He6rlijkheids-tocht zeer matig genoemd 
mag worden ? 

-dit geldt. voor zowel de tocht over 120 km. als de tocht 
over 40 kr, ? 

-wij vinden dat. deze tochten te weinig aandacht hebben ge-
kregen in de plaatselijke pers en de kabelkranten? 

-het voor de toppers in de diverse klassementen het er nu 
Om gaat spannen -? 

-de komende weken bIslissend zijn voor een goede klassering ? 

-wic zich nog wil_ verbeteren zal 'z'n buste beentje voor 
moeten zetten ? 

-half volgende maLnd de laureaten bekend zullen zijn ? 

-wij benieuwd zijn wie er dit jaar in de prijzen zullen vallen ? 

-vooral voor het kmpioenschap nog diverse candidaten zijn ? 

—10—

 



De Pédaleurs achtervolgt ? 
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Chris Adams' 

Lichtpaleis 

Casper Fagellaan 44a BERGEN OP ZOOM 

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 



WAGENHUIS1 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 0161.0_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 



puzzelrubrie 
Oplossing vorige puzzel N 0 • 

O S .mest .58 
o ndermaats . 
. e .stem.a. 
ark .st.spa 
stok..aken 
e ker..call 
n ek .od.two 
• r •amie•o• 
bewaargeld 
y1.inka.ko 

Oplossing puzzel no. 



• 



Bergen op Zoom, tel. 01640 - 36768 / 44511 i kJ 
DANSSTUDIO 

HENK JORDANS 

verkoop 
reparatie 
veranderingen 
van al uw bontartikelen 
vederlichte 
lamymantels 
exclusieve lederen 
kleding 

BONT 
BEWARING 

Ophalen 
telefonisch te regelen 

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

HET ADRES VOOR DE MODEBEWUSTE VROUW 

maison 

cl  barifa 
elegante damesmode 

ook inde grotere maten. 

POSTSTRAAT 19 

ZIERIKZEE Tel.01110 - 5776 

Uw speciaalzaak voor alle bontwerken 



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

OgraffillgrallIRIP"41111 

— 

rn;4\ 
BOVAG hoppenbrouwers bv. Tel. 01640-42753 

van Konijnenburgweg 41 Bergen op Zoom b.g.g,-378o7 • au• •••• 

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

Juwelier-horloger-opticien 

Een begrip 
voor 

kwaliteit en 
service! 

„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 



kunnen 14 woorden (van 10 letters) 
worden gevormd, van de volgende 
betekenis: 
hoeveelheid mensen • in dorp of stad 
op drie manieren 

valkachtiee vogel 
bezoldiging / wedde 
soort gebak 
opslagplaats voor munitie e.d. 
bergdoorgang (Oostenrijk) 
afzetterij 
innemend 
dokter / arts 
groep bandieten 
bedriegliik 
rangschikking 
onderlinge afhankelijkheid 

Bij juiste oplossing ontstaat op de 3e en 
verticale rij een gezegde. 

Visitekaartje 
Welk beroep oefent deze man uit'? 

H. C. Tikinsa 
Maarn 

PUNTENLADDER PUZZELRUBRIEK NUMMER 4 EN 5 
. Se 
Uitslao 

totaal stand 

  

oude stand 4e 
uitslag 

1. Rieni Bogers 354 30 20 85-

 

2. Jeroen van de Ploeg 344 30 20 844

 

3. Cees Schouten 32 30 20 82 
4. Nel Key 33 30 18 81 

 

Rina en Charles Heest 35 30 16 81 
6.  Mario van den Boom 31. 30 18 79 
7.  André Jansen 30 30 18 78 
8.  Rens Meesters 25 30 20 75 
9.  René:Jansen 21 30 20 71 
10 A.C. Elzakkers — 30 16 46 
11 Gerrie Sebregts 16 

  

16 

Ditmaal biedt de puzzetredaktie u een 
letterereepraadsei... 

waar 20 punten mee te verdienen zijn, met 
aftrek van punten voor iedere fout. 

Voor het visitekaartje krijgt de goede 
oplosser een beloning van 5 punten. 
Oplossingen dienen op 2 1 —_9aij het 

te zijn ingeleverd. 

Letterg.  reepraadsel 
Van de volgende lettergrepen: 
ap — ben — bren — cor — de — de — 
dief — dig — die — du — frau — ge — 
heer — in — ken — kie — klas — la — 
leus — lich — lief — lig — ment — ment 
— nees — ner — ner — op — pas — pel 
— pen — pot — re — ro — nj — se — 
taart — tal — tal — te — te — tie — trak 
— ver — vou — wa — wo, 

Oplossingen vo6t. 21 september bij Mat Potters inleveren . 

— 1 3 — 



i 

P 



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 ven 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 



Café - feestzaal
Rieten . 

4z 
Jac 4z 

Matthijssen DE STER 
.4z 

Een feestje, een party, 
een receptie, een coctail of 

-tr een lekker lopend buffet? 

DE 
DOE HET IN STER 

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

Korenbeursstraat 40 
clublokaal Bergen op Zoom 

Tel. 01640 - 34296 of 51817 4z 
De Pedaleurs 

-r( 

Parkeren geen probleem 
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