


HET adres voor al uw racemateriaal 

HOPMANS de~te 

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. 

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

HOPMANS #liee49e94at 
STEENBERGSESTRAAT 50- NOORDSINGEL ZUID 4/10 

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. 

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

Secretaris: 
P.Brocatus 
Kerkplein 24 
Steen bergen 
Tel. 01670-67076 

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

16 e jaargang no. 6 

NIET VET?.G^",',TEN i 

1 7 OKTOBE-_;?, 

Onze- . FEESTAVOND, _ 

in ons clubhuis "DE STER". 

De officciele uitnodiging kunt 
UUn dezer dagen. in Uw - brieven-
bus vinden.. 

+ + + + + 

8NOVEMBER A/ S / 

Algemene Vergadering in ons 

clubhuis "De Ster". 

Aanvang 09.00 uur 

De uitnodiging is reeds in 
Uw bezit. 

+++++ 
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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-  - 
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, 

Helaas was het weer zo ver, maar op 13 sept. jl moesten we voor 
de vierde maal dit seizoen een rit aflasten i.v.m. het slechte 
weer, wat ons trouwens al een heel seizoen parten heeft gespeeld, 
maar achteraf bezien hebben we toch een reden om te juichen, 
want afgemeten aan de regenbuien hadden we voor hetzelfde geld 
een heel seizoen niet kunnen fietsen. 
Het is weer zover, want wanneer U dit voorwoord onder ogen 
krijgt, dan zijn we nog slechts enkele dagen verwijderd van 
onze jaarlijkse feestavond. Helaas van de ene kant, maar van 
de andere kant niet getreurd want weer is er een fietsseizoen 
aan ons voorbij gegaan, maar ook een jaar waar we weer enkele 
grijze haren erbij hebben gekregen, maar dit laatste dan om 
minder prettige zaken. 
Alvorens we ons in grote drommen op 17 oktober as naar ons 
klubhuis begeven om ons in het feestgedruis te storten, wil 
ik alvast via deze minder sympathieke weg, maar daarom niet 
minder gemeend, die mensen bedanken die belangeloos hun schou-
ders als steunpilaren dienst laten doen om een vereniging te 
laten draaien. 
Zo i dat op de eerste plaats Riet en Jac Matthijssen voor hun 
gastvrijheid en goede zorgen, waarvan wij met z'n allen een 
héél jaar kunnen genieten. 
Op de tweede plaats (let niet op de volgorde van belangrijkheid) 
de redaktie, die het toch weer elke keer geklaard heeft om 
ons een klubblad af te leveren, waar toch menig vereniging ja-
loers op kan zijn. 
Mijne Heren toch weer een beroep op U via deze weg om Uw ge-
dachten eens te pijnigen en op papier te zetten, waardoor het 
klubblad echt een klubblad is. Mannen van de redaktie bedankt. 
Ook via deze weg wil ik alvast de wedstrijdkommissie bedanken 
want zonder deze mensen ggén wedstrijden, ook Ad en zijn mensen 
bedankt. 
Voor de verdere rest moeten we onszelf bedanken voor de grote 
opkomst, die we dit fietsseizoen hebben gehad. 
Egn kampioen is inmiddels bekend, nl. Arjan Sebregts, die als 
wedstrijdkampioen glansrijk uit de bus is gekomen. Arjan nog-
maals van harte gefeliciteerd. 
Als laatste wil ik de feestkommissie ook via deze weg een hart 
onder de riem steken in hun voorbereiding voor onze feestavond, 
die naar we allen hopen weer een knaller zal worden. Mannen 
ook jullie vast bedankt voor de vele uren die jullie als voor-
bereiding erin steken om ons een KNALavond voor te schotelen. 
Dames en Heren U groetend en hopelijk en masse op 17 oktober 
bij Riet. Tot ziens, 
Met vriendelijke sportgroeten, 

Charles Haest. 
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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 

°k 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 

KRABBENDIJKE Tel. 01134-1445 

GROTE KOLLEKTIE EIKEN EN MODERNE MEUBELEN 

VOOR IEDEREEN 



Programma RTC de Pédaleurs. 

  

datum programma - afstand aanvang - 
04 okt. Verrassingstocht ??? km 08.30 uur XX 
11 okt. Sluitingsrit 65 km 09.00 uur XX PP 
17 okt. Feestavond 

  

18 okt. VRIJ 

  

25 okt. Winterprogramma 

 

09.00 uur 
01 nov. Winterprogramma 

 

09.00 uur 
08 nov. Algemene Vergadering 

 

09.00 uur XX 
De met PP gemerkte tochten paspoort meenemen. 
De met XX gemerkte programma's tellen mee voor het klassement. 
Wijzigingen voorbehouden. 

De routecommissarissen Dr é Jansen en 
Jeroen vd Ploeg. 

FELICITATIERUBRIEK 
02 okt. Christ van Nispen 13 nov. Frans Goddrie 
10 okt. Suus Disco 15 nov. Rinus Withagen 
10 okt. Jan Verbiest 15 nov. Cees van Nijnatten 
18 okt. Dré Jansen 20 nov. Piet Brocatus 
30 okt. Ferry Quik 20 nov. Ad Elzakkers 

   

21 nov. Jan de Mooy 

   

30 nov. Charles Haest 
Allen van harte proficiat en 
gezondheid. 

nog vele jaren in goede 

   

OPKOMSTOVERZICHT. 

  

08 
15 
22 

maart 
maart 
maart 

33 leden 
37 leden 
30 leden 

17 mei 
24 mei 
28/30-5 

29 
32 
30 

leden 
leden 
leden 

26 juli afgelast 
02 aug. 13 leden 
09 aug. 16 leden 

29 maart 32 leden 08 juni afgelast 16 aug. 21 leden 
05 april 31 leden 14 juni 25 leden 23 aug. 21 leden 
12 april 22 leden 21 juni 23 leden 30 aug. 28 leden 
20 april 30 leden 28 juni 27 leden 06 sept 27 leden 
26 april 31 leden 05 juli 27 leden 13 sept afgelast 
03 mei afgelast 12 juli 25 leden 20 sept 27 leden 
10 mei 27 leden 19 juli 17 leden 27 sept 28 leden 

Met nog enkele tochten in het vooruitzicht mogen we toch wel 
stellen dat we dit jaar een behoorlijk opkbfflát hebben gehad. 
Het aantal leden per zondag was zeer standvastig, laten we 
in het nieuwe seizoen zien, dat dit ook weer mogelijk is, want 
veel zielen maakt veel vreugd. 
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Huishoudelijke Mededelingen. 

Opgezegd als lid: 
1. Gerrie Sebregts 
2. Jac. Sebregts 
Nieuw lid, per 1 september 87 
1. Jóhn Boom, 
Noorwegenpad 20, 
Bergen op Zoom 

Van de feestkommissie 
Verloting tijdens de feestavond 
Iedereen die nog prijzen over heeft, 
voor de verloting op de feestavond, 
kan deze afgeven bij: 
Jan Broratus, 
IlijsteSetraat 5, 
Bergen op Zoom. 
Indien de rrijzen te groot zijn of 
wanneer U geen tijd heeft om ze af 
te geven, belt U: 53874 en we komen 
ze kosteloos bij U ophalen. 

"De Feestkommissie" 

ALGEMENE VERGADERING 

Op zondag 8 november 1987 wordt de algemene . 
vergadering van RTC De Pédaleurs gehouden. 
Houdt deze datum vrij 111 /Y 
De aanvang is Om 09.CP uur in De Ster 
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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 

REJ,ka.u.tarzt J1a ectilEilEtE 

(cuisine néo-classique) 

Geopend voor lunch en diner 

Reserveren gewenst 

Zondag gesloten 

lik' 01646-2612 
Nijverheidsstraat 28 

4631 KS Hoogerheide 

Vliegbasis 

1' 
hoogerhe ide -------7  • CASTElltwE 

1

0 pannenhtms 

Wilt u lid worden van onze vereniging? 

Alle inlichtingen kunt u verkrijgen bij: 

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS! 



Gespecialeerd in sport boeken 
Steeds de nieuwste wielerboeken in voorraad 

INKREEK B, 
TEL 01640W 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 verstratenlaan 1 

Burg.v. Hasseltstraat 39 

Bergen op Zoom 

Tel. 01640..33057 



De wondere wereld van de Pédaleurs, deel 5 

In de augustusmaand van dit jaar stonden zoals in alle voor-
gaande Maanden van 1987 weer de nodige festiviteiten in het 
kader van 700 jaar heerlijkheid van Stad en Land van Bergen 
op Zoom op het programma. 
Twee van deze evenementen waren voor de aktieve en passieve 
fietsliefhebber zeker interessant. 
Op 18 augustus vond de prblobg van de Ronde van Nederland 
plaats in de omgeving van Rozenoord. 
Behalve dat verschillendevanons die vakantie of een vrije 
dag hadden, détechniseb maneger assisteerden bij de orga-
nisatie, waren er ook nogal wat Pgdaleurs aanwezig om de. 
kunst van het hardfietsen af te kijken van de grote jongens. 
Tegen de eerstvolgende tijdrit sullen danook de dichte wiel-
en en delltwaalrl uit de schuur gebaald moeten worden. 
De beroepsrenners Op deze manier in:aktie te zien is naar 
mijn mening toch leuker dan in een criterium. Vele grote, 
namen-komen allemaal. nvoor 6.énvoorbijgesneld, zodat je 
na afloop niet kuntSeggen,' dat een of andere beroemdheid 
wel meereed, maar datje:hem, niet gezien hebt OMfat hij tus-
sen de wielen bleef.: 
Als dan Bergenaar() Erik Bréukink ook nog vooraan in ap uit-
slag komt en- proloogspeeialist Jelle Nijdam, de winst behaalt, 
kan het massaal opgekomen: publiek tevreden huiswaarts keren. 
Sportief gezien- was dit evenement zeker geslaagd. 
Twee weken later was het de beurt aan de Pgdaleurs en de 
Koffierijders om de door henzelf georganiseerde Heerlijkheids-

 

ritten te fietsen, •- - ' 
De tocht over'12.6'km. liep deels door de polders ten noorden 
van de stad onder:andere:over weggetjes' die door de meesten' 
van ons nog nooit bereden waren, en deels door de bosrijke 
zuidkant:VanWestHBrabant. De rit Verliep onder een fraai 
nazomerzonnetje én de wind hield zich, in tegenstelling tot 
tijdens de verkenningstocht van enkele.  weken voordien, op 
de achtergrond. Zodoende is iedereen bic, eigen kracht en - 
zonder problemen weer :aangekomen 'bij De :Ster. 
Hoewel er naast de vaste kern Pédaleurs bok wat Koffiétijders 
en andere belangstellenden present waren, kon niet van een 
massale opkomst gesproken woden. Niettemin is het een leuke 
tocht -geweest, die bok zeker: sen aanwinst voor ons route.-
boekje genoemd kan worden. 
Jammer is het echter wel wel kampioenskandidaten als Piet 
André en Ferry Quik en anderen, dat ze nu in het algemeen 
klassement ook al zijn gepasseerd door 11 Koffierijders, 
waarvan 5 van het zwakke geslacht. 
Gelukkig wordt de verrassingsrit na het einde van de zomer-
tijd verreden, zodat er nog van alles mogelijk is. 

r. m. 



Alleen op weg 

Het grote voordeel van fietsen als sportbeoefening is het 
feit dat je voor je lichaamsbeweging alleen je fiets nodig 
hebt en geen veld, geen zaal, geen medespeler. 
Als je zin hebt in een fikse training kleed je je om, pakt 
je fiets en je bent weg. Het enige wat bij voorkeur wel van 
de partij moet zijn is een beetje mooi weer. Hoewel men zegt 
dat de afgelopen zomer juist een rekord aan het ontbreken 
van mooi weer gevestigd heeft, zijn er toch nog genoeg avond-
en geweest om er een paar uur op uit te trekken. 
Op dez€ avondlijke tochten valt af en toe best wel wat te 
beleven. 
Zo ben ik eens een keer in Rilla nd rechtdoor het dorp uit 
naar de zeedijk gefietst om langs een gedeelte van het tijd-
ritparkoers weer terug naar de Bathse brug te rijden. Onder 
aan de dijk aangekomen zag ik een paar meter boven me plots 
een zwarte viervoeter, die het midden hield tussen een bouvier 
en een losgebroken wolf, gevaarlijk snel mijn richting uit-
komen. Omdat in de gehele omtrek geen hondenbezitter noch 
enig ander menselijk wezen te ontwaren was, begreep ik dat 
ik op mezelf aangewezen was om het vege lijf te redden. Ge-
lukkig was de wind mijn bondgenoot zodat met een ferme klap 
op de commandeur de "13" rondgetrapt kon worden om aan het 
inmiddels tot op 10 meter van mijn achterwiel genaderde on-
dier te ontkomen. Langzamerhand werd het gat groter en kilo-
meters verder terug in de bewoonde wereld kon ik me weer 
veilig wanen en op ademkomen. 
Ondanks deze geweldige intervaltraining is mijn oefenrondje 
sinds die avond nooit meer richting Rilland gegaan. 
Enkele weken later ben ik in het bos tussen Jagersrust en 
Ossendrecht weer opgeschrikt door enkele dierlijke geluiden. 
100 Meter voor me op het fietspad reed een echtpaar. Hoe 
dichter ik de naderde, hoe luider het geschreeuw werd. Zat 
er een wild zwijn in het bos of was de Rillandse weerwolf 
verhuisd naar Ossendrecht?. 
Na een " mag ik even langs" van mijn kant kon ik de 2 fietsers 
passeren en bleek bij de man voor op het fietsstoeltje een 
kleuter van een jaar of 3 te zitten, die verantwoordelijk 
was voor deze onmenselijke geluiden. 
Ja, de eenzame fietser maakt nog eens wat mee in zijn vrije 
tijd. 

r.m. 
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WAGENHUIS te NIEUW VOSSEMEER 

yr
uis Bergen op Zoom 

VERZEKERINGS_ EN 

IIMM.M.1191:3 

nva 
N'JSSEN 

UW 

KERKSTRAAT 8 
VERZEKERINGEN 01640..53058 

REISADVISEUR 

LA CAVE 

BERGEN OP ZOOM 
REI ZEN 01640.51050 

Bosstraat 34 

Cafe VAN PUL Moerstraten 

Moerstraatseweg 88 

Tel. 01658_1451 

Prima konsumpties 

Wekelijks dansen op Zondagmiddag in 

Met de beste orkesten van Nederland 

THEO en ANNEKE 

Tel 01676-475 



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 



Voor U gelezen 

In vrij Nederland van 23 mei vertelt Jan Raas, dat hij in 
de laatste jaren van zijn wielercariere veel last van zijn 
rug heeft gehad. Jan wilde van de honderd koersdagen er min-
stens zestig goed zitten. Zoals een Kuijper, een Kneteman of 
Zoetemelk die met twee successen in het seizoen te vreden 
zijn, wilde de man uit 's Heerenhoek geen afscheid nemen. 
In hetzelfde Vrij Nederland ventileert Raas de mening dat 
renners wel degelijk een ploegleider nodig hebben. Een enkele 
topcoureur mag dan buiten een koersdirecteur kunnen, het 
gros heeft echter een soort opzichter nodig om orde op zaken 
te kunnen stellen."Als er geen bedrijfsleider ter plekke 
aanwezig is heb je kans dat de,nelft van je mannen van acht-
eren blijven rijden", aldus Jan. 
In de finale van de Amstel Goldrace was de kopgroep het onder 
elkaar niet eens. Hiervan kon Zoetemelk profiteren. In de 
finale beeft Raas een enkele maal wel eens iets geregeld. 
Omdat slechts een paar renners té vertrouwen waren kwam het 
ook slechts zelden voor. 
Tijdens een finale vi-i-rarijs-Roubaix bleek Roger de Vlae-
minck sterkere benen te hebben dan Jan Raas, die toen twee 
dingen had kunnen doen. Stilstaan en dan ingelopen worden 
of meewerken en tweede worden met het gevolg dat de Vlaeminek 
later wat terugdoet. - 
Raas is van mening, dat Jacques Hanegraaf te lang blijft 
hanger l voor iemand met zo'n klasse en aanleg komt er te wei-
nig uit. Al jaren wacht de ploegleider van Superconfex op 
een mooie overwinning van Jacques. 

Publicaties van de afdeling cardiologie van de Erasmus Uni-
versiteit wijzen erop, dat niet met stelligheid gezegd kan 
worden dat sport de gezondheid bevordert. Dat komt omdat 

.= 7 vervolg pag. 8 



vervolg van pag. 7 
veel mensen pas op latere -veelal middelbare- leeftijd gaan 
sporten. Op een leeftijd dat hart- en vaatafwijkingen zich 
al in ontwikkeling gezet kunnen hebben. Proefonderzoekelijk 
is wel aangetoond, dat bij personen, die op jonge leeftijd 
zijn gaan sporten en dit zijn blijven doen, op latere leef-
tijd minder hart- en vaatziekten optraden 

pa. 

Een waardig kampioen 

In toursport van vorige maand hebben de leden ,kunnen lezen 
dat_2 rádaleurs hun kampioenskansen opofferden om samba-
danserr,ssen te kunnen aanschouwen. Wat zijn dat voor leden 
die bun uitzicht op de kampioenstrui laten Verduisteren door 
een paar met veren uitgedoste dames? De schrijver deelt zijn 
lezen: dan wel mede, dat bij die sambadanseressen alles zo-
gezegd met campagnolo was afgemonteerd. Hij vergeet echter 
mede te delen om welke campagnologroep het gaat. Elke Pgda-
leur weet, dat er tussen campagnolo en campagnolo een hemels-
breed -\7erschil bestaat. Als een lid van onze club deze 
verschillen niet kan onderscheiden is hij niet waard kampioen 
van onze vereniging te zijn. 
En dan dat geschimp op de aanvangstijden!!! Inderdaad wie 
's avonds elk vogeltje wil zien vliegen kan 's morgens niet 
op bet appèl verschijnen. Een waardig kampioenskandidaat zal 
er echter staan. Ook al wordt er op een vroeg tijdstip ver-
trokken een echte kampioen zal acte de présence geven. 
De schrijver van dat stukje moet maar eens een voorbeeld 
nemen aan de eerste 10 van het klassement. Meer dan 1000 
punten hebben die mannen al bijeengesprokkeld. Deze leden 
leVén voor hun sport en laten zien, zich niet te laten af-
leiden,door "kippen met haneveren". 
BnAVO mannen!!! Succes. 

een Pgdaleur. 
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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. 

0 0 hoppenbrouwers bv. Te l. 01640-42753 
Van Konijnenburgweg 41 Bergen op Zoom b.g.g, -37807 • a./ 

BOVAG 

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 



Bergen op Zoom, tel. 01640 - 36768 / 44511 

DANSSTUDIO 
HENK JORDANS 

HET ADRES VOOR DE MODEBEWUSTE VROUW 

maison 

bar/la 
elegante damesmode 

ook in. de grotere maten. 

POSTSTRAAT 19 

ZIERIKZEE Tel.01110- 5776 

~am,  

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 



UITSLAG 1414 km. TIJDRIT. 
Naam Tijd gem.km Punten 
1 Arjan Sebregts 20,26 42.577 20 
2 Jeroen vd Ploeg 20.30 42.439 18 
3 Mario vd Boom 21.48 39.908 16 
4 Toine Coehorst 22.08 39.307 14 
5 Frans Goddrie 22.11 39.219 12 
6 Rinus Withagen 22.16 39.072 10 
7 Corné v Terheijden 22.17 39.043 9 
8 Toon v Overveld 22.27 38.743 8 
9 Rens Meesters 22.49 38.130 7 

Charles Haest 22.49 38.130 7 
11 Rinie Bogers 23.09 37.581 5 
12 Gerard de Graaf 23.20 37.286 5 
13 Suus Disco 23.27 37.100 5 
14 Christ v Nispen 23.46 36.606 5 
15 Mat Potters 24.06 36.100 5 

Gerard Lambregts 24.06 36.100 5 
17 Dr é Jansen 24.10 36.000 5 
18 Jan Verbiest 24.14 35.901 5 
19 Jan de Mooy 24.26 35.607 5 
20 John Boom 24.30 35.510 5 
21 Piet Brocatus 24.34 35.414 5 
22 Gerard vd Broek 28.49 30.191 5 

De klassementskommissie Ad, John en Ad. 



EINDSTAND KLASSEMENT 
Naam 

WEDSTRIJDEN 
ce 1 km 

SEIZOEN 
6.2 km 

1986/1987. 
14/2  km. totaal 

1 Arjan Sebregts 20 

 

20 18 20 78 
2 Jeroen vd Ploeg 10 

 

14 20 18 62 
3 Mario vd Boom 18 

 

6 10 16 50 
4 Toon v Overveld 7 

 

9 . 9 8 33 
5 Ron Saaman - 

 

18 12 - 30 
6 Rinie Bogers 12 

 

5 7 5 29 
Rens Meesters 5 

 

9 . 8 7 29 
8 Corné v Terheijden 

  

10 .6 9 25 
9 Frans Goddrie - 

 

5 5 12 22 
10 Gerard de Graaf 6 

 

5 . 5 5 21 
11 Suus Disco 5 

 

5 , 5 5 20 
Dr g Jansen 5 

 

5 5 5 20 
Gerard Lambregts 5 

 

5 - 5 5 20 
Christ v Nispen 5 

 

5 , 5 5 20 
Rinus Withagen 5 

 

5 - 10 20 
16 Charles Haest 5 

 

5 - 7 17 
17 Mat Potters 5 

 

5 - 5 15 
Jan de Mooy 5 

 

5 . 5 15 
Gerard vd Broek 5 

 

- - 5 5 15 
Piet Brocatus 

  

5 5 5 15 
21 Kees Buuron 9 

 

5 - - 14 
Jan de Crom 14 

 

- - - 14 
Toine Coehorst Qm. 

 

,.. - 14 14 
24 Herman Lindeman 5 

 

5 - - 10 
Ad Key . • 5 5 

 

10 
Jan Verbiest 5 

 

- - 5 10 
27 Cees v Nijnatten - 

 

7 - - 7 
28 Johan Theuns 5 

 

- - - 5 
René Jansen 5 

 

- - - 5 
Jan Brocatus - 

 

5 - - 5 
John Boom 

co = °iel() cross 

- 

 

_ _ 5 5 

De klassementskommissie Ad. John en Ad. 
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ALGEMEEN KLASSEMENT t/m 27 
Naam 

september 1987 
vk aug. sept. totaal ganwezig 

1. Arjan Sebregts 1078 284 222 1584 29 
Gerard de Graaf 1078 284 222 1584 29 
Christ van Nispen 1078 284 222 1584 29 

4. Mario vd Boom 1078 284 222 1584 28 
5. Rini Bogers 1078 284 222 1584 27 

Jeroen ,vd Ploeg 1078 284 222 1584 27 
Suus Disco 1078 284 222 1584 27 

8. Toon van Overveld 1078 284 222 1584 24 
9. Charles Haest 1042 284 222 1548 28 
10. Dr é Jansen 1049 240 222 1511 25 
11. Rinus: Withagen 1003 284 222 1509 26 
12. nens Meesters 979 284 222 1485 25 
13. Cees Schoutens 983 204 162 1349 21 
14. Ad Key 1001 284 62 1347 22 
15. John Salm 965 160 162 1287 19 
16. Mat Potters 875 284 122 1281 23 
17. Jan Brocatus 813 284 162 1259 18 
18. Herman Lindeman 764 284 162 1210 20 
19. Piet Brocatus 810 284 60 1154 18 
20. Gerard vd Broek 742 284 122 1148 17 
21. Jan de Mooy 586 204 222 1012 15 
22. Frans Goddrie 611 160 222 993 15 
23. Jan van Meel 701 284 

 

985 15 
24. Gerard Lambregts 727 124 122 973 16 
25. Corné v Terheijden 649 160 160 969 13 
26 Kees Herreijgers 670 204 62 936 13 
27. Cees v Nijnatten 488 284 100 872 10 
28. Kees Buuron 661 

 

100 761 12 
29. Jan Verbiest 607 

 

122 729 13 
30. Ron Saaman 646 80 

 

726 13 
31. Krijn Saaman 519 124 62 705 11 
32. Toine Coehorst 430 204 60 694 9 
33. Henk van Gils 633 

 

30 663 12 
34. Jan de Crom 442 

 

62 504 10 
35. René Jansen 452 

  

452 9 
36. Kees vd Goorbergh 302 

 

30 332 8 
37. John Boom 

 

80 160 240 3 
38. Piet André 160 

  

160 4 
39. Johan Theuns 98 

  

98 3 
40. Ad Elzakkers 30 

  

30 1 
41. Ferry Quik 30 

  

30 1 
Lodewijks 

 

80 

 

80 1 

De wedstrijdkommissie Ad, John en Ad. 
== 11 == 



BIJ DECO HOME SNEPVAN.GERS 

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 

Danscentrum RIEN JANVIER 

Antwerpsestraat 35 Bergen op Zoom Tel 01640-35010 

* Bruiloften en partijen 
* Vergaderingen 
• Zakenlunches 
34- Voor touringcarbednjven 

Antwerpsestraatweg 267 Tel. 01640-33675 en grote gezelschappen 
* Invaliden-aanpassingen 
* Grote eigen parkeerplaats Bergen op Zoom 

6tfé-iaten Be Ranherg 
Eig. A.J. v.d. Avert-Smeijers 
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PUNTENLADDER PUZZELRUBRIEK NUMMER 6  

Oude stand uitslag totaalstand 

1. Rieni Bogers 85+ 25 110+ 

2. Jeroen van de Ploeg 84+ 25 109+ 

3. Cees Schouten 82 25 107 

4. Nel Key 81 25 106 

 

Rina en Charles Haest 81 25 105 

6. Mario van de Boom 79+ 25 104+ 

7. André Jansen 78 25 103 

B. Rens Meesters 75 25 100 

9. René Jansen 71 25 96 

10. A.C. lzakkers 46 

 

46 

11. Gerrie Sebrects 16 

 

16 

XXXXXXXXX 

Hallo puzzelaars, 
Uit de oplossingen van de vorige 
puzzel blijkt, dat de moeilijkheids-

 

graad te laag is. 
Zodat we deze opgave ingewikkelder 
hebben 'gemaakt. 
Veel succes ! 
Matth. Potters. 

Oplossing puzzel no 6: 
De woorden: 
inwonertal — drievoudig — kiekendief — 
traktement — appeltaart — wapenciepot 
brennerpas — oplichterij — lieftallig — ge-
neesheer — roverbende — frauduleus — 
klassement — correlatie. 
Het gezegde: Wie appelen vaart, die appe-
len eet. 
Het beroep van de meneer uit Maarn was: 
Kraanmachinist. 
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De nieuwe opgave bestaat dikeer uit een doorloper en een klein 
cijferraadseltje. 
De doorloper levert 20 punten op (voor elke fout een aftrek van 
1 punt); het cijferraadsel kan uw totaal met 5 punten verhogen. 
Wilt U bij uw oplossing van de doorloper door middel van een 
streepje aangeven, waar de woorden eindigen. 
Uw oplossingen inzenden v66r 26 oktober a.s. !!! 

Omschrijvingen doorloper: 

Horizontaal: 
1.beroep 

2.graaf (Engels) - zoogdier - golving 

3. soort kip - vogelprociukt - plaats in 

Nederland 
4. bijbels figuur - plaats in België - 

wezen 

5.muzieknoot- voorzetsel - de oudste 

(afk) - ik - N.V. (Duits) - uitgestorven 

vogel 

6. kabouter - boos wijf - bijbels figuur 

7.Turk - trekdier - zangstem - 

moeraspalm 
8. lansier - landbouwwerktuig - pers. 

vnw - vrouwelijk dier - bijwoord - pers. 

9. domineesvrouw - bijwoord - 
telwoord 
10. scheepsterm - machtiging 
I I. wijk - ladingmeester - onbekend 
vliegend voorwerp 
12.briefaanhef(afk) - plaats in Oosten-
rijk - Perzische munteenheid - eenheid 
van lichtstroom 
13.verdringen - sociale wet - Frans 
voornaam woord 
14. alvorens - een tiende deel van een 
lot - citroenkruid 
15.vaartuigiafk) - aartsbisschop - met 
aantekeningen (Latijns) - zeeslak - bid 
(Latijns) 

Verticaal: 

1. bloem 
2. Engelse maat - plaats in N.O.P. - 

bloem - plaats op Ameland 
3. Sterrebeeld familielid - familielid - 

het extreme 
4. Mohammedaans rechtsgeleerde - 

onder andere - vogel 
5. voorwerp dat geluk brengt - vloei-

baar - dommekracht 
6. vrachtschip voor de binnenvaart - 

vogel 
7. rups - lofschrift - loseerafelde naad 

- voorzetsel 
8. voorzetsel - gevleugeld paard der 

dichters - brandstof - lidwoord 

9. rivier in Duitsland - wilde ezel-
muziekinstrument 
10. haspel - vreemde munt - afdruk van 
een fotografisch-negatief - muzieknoot 
- oude lengtemaat 
11.term uit de sterrenkunde - Itali-
aanse worst 
12.vastenmaand (Mohammedaans) - 
metselspecie - bezittelijk voornaam-
woord - muzieknoot 
13.karaat (afk.) - familielid - het 
Oosten - pers. vnw. - vulkanisch eiland 

in de Egeïsche Zee 
14. schaal - schop met een lange steel - 
ingenieur (alk) 
15.kippenloop - rivier in Europa - 
jongensnaam - vervoerbedrijf (afk) - 
N.V. (Frans) 

Het cijferraadsel: 

In onderstaande vermenigvuldiging 

dienen 5 cijfers te worden ingevuld en 
wel zodanig dat de vermenigvuldiging 

klopt. 
De vraag: Op welke plaats staan deze 
cijfers als gegeven is. dal deze cijfers 
zijn.: 3. 8. 6. 9 en 4. 

1. 7. 
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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 



Korenbeursstraat 40 
Bergen op Zoom 
Tel. 01640 - 34296 of 51817 

-S( 

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

DOE HET IN 

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

-S( 

-S( 

Parkeren geen probleem 

4:( 

Café - feestzaal 
DE STER 
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