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HET adres voor al uw racemateriaal 

HOPMANS ~ga 

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. 

<11' Ook in kleding en andere aanverwante fietszaken bieden wij U een grote 
keuze tegén de scherpste prijzen. 

°g Optimale garantie, advies en service. 

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

HOPMANS d4e49e94#tZ 
STEENBERGSESTRAAT 50 NOORDSINGEL ZUID 4/10 

BERGEN OP ZOOM 01640-33725 



RIJWIELTOERCLUB 
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Koninklijk goedgekeurd: 8 januari 1975, no. 77. 
Verenigingen-register: no. V-280555. 
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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 
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16 e jaargang 

NO/ 7. 
AFSCHEID. 
Ad ,os-termans heelt te kennen gegeven 
om onze yerediging per 1 november te 
ven en ?ij, de redactie in het bijzonder, 
dit besluit vn 'Ad,. maar hebben ook begrip 
voor zijn beslissing. Ad langs deze weg willen 
wc je be'd:mkon voor het vele werk wat je voor 
onze club hebt _:elan zoals jarenlang bestuurs-
lid te zijn geweest alsook lid van de wedstrijd-
commissie en ook ;Iet-  stencilwerk voor ons 
clubblnd. 
Ad bedankt voor -111cs, liet ga je goed. 
Namens de recktie, 

Mario van den Boom.' 

COFY IlfLEVIi.,filEN VOOR 30 N0VE2,23ER A.S. 

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 



Dames en Heren van de Pgdaleurs. 
De stand: 33 - 49. Waar blijven de andere leden op onze feest-
avond. Zoals op de feestavond door mij werd aangehaald, bestaat 
een vereniging niet allen bij de interesse of belangstelling 
van gén kant, maar zou het niet beter zijn voor een vereniging 
wanneer beide partijen van hun belangstelling blijk gaven. 
Het is te hopen, dat we toch eens een feestavond mogen hebben 
waarop iedereen die op de ledenlijst staat aanwezig is. Ook nu 
zouden we hier weer met de haast overkende zin kunnen begin-

 

nen: De thuisblijvers , de rest mag U zelf in-
vullen. 
Nadat we de koffie en iets lekkers genuttigd hadden, werd het 
officiële gedeelte afgewerkt door de algehele kampioen te huld-
igen. Rinie Bogers die gezeten op eer draagbaarie binnen werd 
gedragen door Jeroen vd Ploeg en Mario vd Boom en door leden 
van de feestkommissie. 
Ook werd Arjan Sebregts gehuldigd als winaar van het wedstrijd-
klassement. 
Na dit alles kon -t feitelijke feest beginnen. De feestkommissie 
had ook dit jaar weer goed de touwtjes in handen, wat al bleek 
via de uitnodiging, waarin zelf een klublied was opgenomen, 
dat door Liane v Terheijden-Withagen geschreven was. 
Het klublied werd ingestudeerd met als leadzangeres uiteraard 
Liane en geruggesteund door de nummers 1-2-3 van het klassement 
met hun dames als backingkoor, dit alles ging erin als koek. 
Zoals de muziek dit jaar was opgesteld, is een probleem opge-
lost, waardoor iedereen in de zaal alles goed kon overzien. 
Via deze weg wil ik daarom de feestkommissie nogmaals hard-
stikke bedanken en voor volgend jaar hoop ik weer op jullie 
medewerking te kunnen rekenen. 
Het was weer zover, nareen zondagje vrij te zijn geweest, ging 
op 25 oktober het winterprogramma van start. • 
Waardoor het kwam weet ik niet, maar het was lekker hardstikke 
druk in het bos, met een opkomst van maar liefst 25 Pgdaleurs 
en bij Riet zaten ook nog 4 Pgdaleurs, waardoor het gezellig 
nakeuvelen was over deze suksesvolle lste zondag van het wint-
erprogramma, die door Jeroen vd Ploeg keuring in elkaar was 
gestoken. 
Mannen houden zo deze opkomst, want op deze manier kunnen we 
zonder overdreven grote afstanden hard te lopen verder aan onze 
konditie werken om in februari/maart weer optimaal aan het 
nieuwe fietsseizoen te beginnen, . 
Via deze weg wil het bestuur alvast Jeroen vd Ploeg en Jan 
Sebregts bedanken, want zoals we inmiddels weten, hebben ze 
zichzelf niet meer herkiesbaar gesteld, voor het vele dat ze 
in de afgelopen jaren hebben gedaan. Mannen nogmaals bedankt. 
En hopelijk kinnen we, indien nodig, toch op jullie inzicht en 
medewerking nog eens een beroep doen. 
Dan wil ik U namens het bestuur oproepen om op 8 november as 
om 09.00 uur aanwezig te zijn in ons klubhuis "De Ster" voor 
onze algehele ledenvergadering. 
Met vriendelijke sportgroeten, Charles Haest. 



Heshon Bakkerijen 

De Kwaliteitsbakkerij 

RIJKEBUURTSTRA A T 11 

BERGEN op ZOOM TEL. 34392 

Broe 

 

rmann 

 

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

Obk 

TEXACO landbouwdealer voor: 
smeermiddelen en vetten 
voor alle types 
tractoren OR 
landbouwmaterialen. 

 

Landbouwbrandstotten: tractordieselolle 
Huisbrandolie 
Propaangas 

Concurrerende prijzen 
vriendelijke service 

m=ma-b-s 
11PC U ook wilt reizw"T rxtrri het, 

Goeie reis 
Uw Goeie reis 
begint bij ons 

reisburo. 

f7:11 :1 

Deelnemer 
garantiefond 
reisgelden 

alle verzekeringen 

nvastid hypotheken en leningen 

Ika =weis 

Ms1-10s/ 
1:ps HORPSL 

MeeUs-de Koepel Makelaardij BV 

0,1 
Kantoor Bergen op Zoom 

Stationsstroat 8 
Tel 01640 - 4 1 9 00 

BEMIDDELING BIJ 
KOOP EN VERKOOP 

ONROEREND GOED 

TAXATIES 

Stationsstraat 8 Bergen op Zoom Telefoon 01640 - 4 19 00 Telex 78350 



een -dansschool 
kies je met zorg 

Danscentrum RIEN JANVIER 

Antwerpsestraat 35 Bergen op Zoom Tel 01640-35010 

Cifé-iaten Tanatherg 
Eig. A.J. v.d. Avert-Smeijers 

Antwerpsestraatweg 267 Tel. 01640-33675 

Bergen op Zoom 

)4- Bruiloften en partijen 
31- Vergaderingen 
• Zakenlunches 
)4- Voor touringcarbednjven 

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

BIJ DECO HOME SNEPVAN.GERS 
WETEN ZE ALLES VAN SPORTEN 

Maar ook van 
BEHANGSELPAPIER 
WANDWEEFSELS 
GORDIJNSTOFFEN 

c. 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 

 



Programma RTC De Pédaleurs. 
Datum programma aanvang 
08 nov Algehele Vergadering 09.00 uur 
15 nov Winterprogï.amma 09.00-uur 
22 nov Winterprogramma„ . 09.00-uur 
29 nov Winterprogramma 09.00 uur 
06 dec Winterprogramma' 09.00 uur 
13 dec Winterprogramma. 09.00 uur 
20 dec Winterprogramma 09.00 uur 
27 dec Witterprógramma' :- 09.00 uur 
Wijzigingen voorbehouden. 

FELICITATIEHUBRIEK 
13 nov. 
15 nov. 
15 nov. 
20 nov. 
20 nov. 
21 nov. 
30 nov. 
03 dec. 
15 dec. 
19 dec. 
25 dec. 
26 dec. 

Frans Goddrie 
Rinus WithAgen ' 
Cees van ,Nijnatten 
Piet Brooatus 
Ad'Elzakkeï.s 
Jan de Mooy 
Charles Rapst 
Herman Lindeman, 
Ad va,,n, Schilt 
Toiné CoehOrst 
Henk van.Gils 
John Salm 

OPKOMSTOVERZICHT WINTERPROGRAMMA 
25 okt. 25 leden. 

Aanvang algehele ledenvergadering om 09.00 uur, kom dus op tijd. 
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UITSLAG VERRASSING-TOCHT 04 OKTOBER 1987. 

Naam 1'kontr2,kontr3fkontr4'kontrEind punten 

1 Gerard vd Broek -0.49 -0.23 -0.14 -0.53 2.19 18 

2 Re ns Meesters -1.25 -0.32 -0.24 +0.33 2.54 17 

3 Piet Vrocatus -0.50 -1.11 -1.10 +0.43 3.54 16 

4 Rinie Bogers -1.15 -0.17 +0.49 +1.45 4.06 15 

5 John Boom -1.27 -0.52 -0.35 +1.41 4.35 14 

6 Cees Schoutens -1.04 +0.23 -2.45 -0-40 4.52 13 

7 Mario vd Boom -1.24 +1.22 -2.08 -0.18 5.12 12 

8 Gerard Lambregts -1.15 +0.19 +1.40 +1.59 5,14 11 

9 Jeroen vd Ploeg -1.36 -0.16 -3.23 -0.33 5.48 10 

10 Arjan Sebregts -1.36 -0.05 -3.46 -0.46 6.13 9 

11 Charles Haest -2.19 -1.41 +0.30 +1.44 6.14 8 

12 Toon van Overveld -2.40 -0-10 -3.23 -0.43 6.56 7 

13 Dré Jansen -1.23 -0.30 -3.18 -2.07 7.18 6 

14 Christ van Nispen -1.28 +0.41 -4.06 -0.31 7,46 5 

15 Frans Goddrie -1.04 +2.24 +1.27 +4.05 9.00 4 

16 Suus Disco -2.13 -4.7 +0.13 +4.31 11.34 3 

17 Gerard de Graaf -2.39 -0.58 SP5.00 -4.22 12.59 2 

18. John Salm SP5.00 -0.12 -8.59 +0.12 14.23 1 

= te langzaam gereden. 

     

+ = te snel gereden. 

     

SP x kontrole gemist. 

De wedstrijdkommissie, Ad, John en Ad. 
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Eindklassement RTC De Pédaleurs 1986/1 987. 
VK Vr Okt-. totaal 
1584 45 65 1694 
1584 42 65 1692, 
1584 40 65 T689 
1584 39 65 1688 
1584 37 65 1686 
1584 35 65 1684 
1584 33 65 1682 
1584 32 -65 1681 
1548 38 65 1651 
1511 36 65 1612 
1485 47 65 1597 
1485 43, 65 1593 
1509 

 

65 1574 
1347 

  

1347 
1281 

 

65 1346 
1259 

 

65 1324 
1287 31 

 

1318 
1148 48 65 1261 
1210 30 

 

1240 
1'154 46 

 

1200 
1012 30 65 1107 
993 34 65 1092 
973 41 65 1079 
985 

 

65 1050 
96.9 

  

969 
936 

  

93 872 

  

. 872 
761 

  

761 
694 

 

65 759 
705 30 

 

735. 
729 

  

729 
663 30 

 

693 
')504 

  

504 
452 

  

452 
_332 

.2-4-0— 
30 -44 

 

362 
-284" 

Naam 
1. Rinie Bogers 
2. Mario vd Boom 
3. Jeroen vd Ploeg 
4. Arjan Sebregts 
5. Toon Van Overveld 
6. Christ van Nispen 
7. Suus Disco 
8. Gerard de Graaf 
9. Charles-Heest 
10 Dr é Jansen 
11 Rens Meesters 
12 Cees'Schoutens 
13 Rinus Withagen 
14Ad Key 
15 Mat Potters 
16 Jan Brocatus 
17 John Salm 
18 Gerard va Broek 
19 Herman Lindeffian 
20 Piet Brocatus 
21 .gan de:-Móoy - 
22 Frans Goddrite 
23 Gerard Lambregts 
24 Jan van Meel 
25 Corné v Terheijden 
26 Kees Herreijgers 
27 Cees van Nijnatten 
28 Kees Buuron 
29 Toine,Coehorst 
30 Krijn Saaman 
31 Jan Verbiest 
-32' 'RMT —Saai= - - 
33 Henk van Gils 
34 Jan, de Grom 
35 René Jansen 
36 Kees_v.d_~,rgll 
37 John Boom 
38 2,i,et,..APQre..Q 160 30 
39 Johan Theuns 
40  
41 Ad Elzakkers 30 
42 Per Quik 30 
43 Frang-van-Dessei 
44 Johan Geers 
45 Henk_vanailNr.g . 
46 Jan Rens 

190 
65 65 

30 

VK = vorig klassemenï va . VéraáSifigáttiht-' 
De Wedstrijdkomtissie Ad, John en Ad. 



HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN. 

LANGLAUFEN. 

Ook deze winter zijn er weer plannen opgevat om met de club 
te gaan langlaufen. 
Dit Jaar hebben we dit evenement gepland op 10 januari 1988. 
Ook in een eventuele uitwijkdatum is voorzien en wel op 21 
februari 1988. 
De prijs dit jaar is vastgesteld op fl. 32,00 per persoon, 
diegene die zelf een langlaufuitrusting hebben kunnen mee 
voor fl. 24,00 . 
Het vertrek is om 07.00 uur bij de Ster en we verwachten om 
rond 19.00 uur hier weer terug te zijn. 
We werken wederom via het Principe wie het eerst komt, het 
eerst maalt. Dit betekend dus dat de betalingsvolgorde bindend 
is voor wie wel of net niet meer mee kan. 
Betalen kan men alleen via de bank of de giro en wel voor 
1 januari 1988. Hierna kan men helaas niet meer opgeven of 
inschrijven. 
Het gironummer is : 2585024_ 
Het banknummer is : 106 16 10 67 (Rabo) 
Beide t.n.v. RTD De Pgdaleurs. 
Wij hopen op een grote opkomst en fijn skiweer. 
Onderstaande strook inleveren bij : Piet Brocatus of Dr g Jansen. 

• 

Naam deelnemers: Lengte: Scnoenmaat (van gewone schoen) 
1.  1. 1. 

2.  2. - 2. 

3.   3. 3. 

4.  4. 4. 

5.  5. 5. 

6.  6. 6. 

Argo reizen telt bij echte.schoenmaat 1 maat extra bij. 

Gaarne invullen voor iedereen die meegaat en betalen voor 
1 januari 1988. 

= = 



Bergen op Zoom, tel. 01640 - 36768 / 44511 L 7 _J 

DANSSTUDIO 
HENK JORDANS 

° d krik 

HET ADRES VOOR DE MODEBEWUSTE VROUW 

elegante damesmode 
ook in. de grotere maten. 

POSTSTRAAT 19 

ZIERIKZEE Tel.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 



j Ui Juwelier-horloger-opticien 
Een begrip 

voor 
kwaliteit en 

service! 
ADRI C. BROEKHUIS EN ZN. 

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 

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

BOVAG hoppenbrouwers bv Tel. 01640-42753 

van Konijnenburgweg 41 Bergen op Zoom b.9.9,-37807 



De feestavond, 
In de eerste week Van oktober vond ik tot mijn verbazing een 
clubblad .in mijn bIivenbus. Dit was te Meer verwonderlijk-om-
dat ik in mijn huiskamer een stapel van de jongste uitgave 
van ons clubblad had liggen welke juist ingebonden waren en 
nog bezorgd moesten wOrden, terwijl mijn exemplaar daar ook 
tussen lag. , 
Een nader onderzoek leerde dat dit.een-extra uitgave Van ons 
clubblad -was en dat deze -Uitgave vetzdrgd was door de feest-
kommissie.,Defeestkommissie had de uitnodiging voor de feest-
avond verpat in ons clubblad, pen goed idee volgens mij. De 
uitnodiging zag er zeer verzorgd Uit én het"clubblad" Pevatte 
ook nog een voorwoord van de voorzitter van de feestkommissie, 
Jan Brocatils, het programma van de feestavond, een tekening van 
ons clubhuis, een aflevering van de rubriek "Wist U dat'.,, " 
en een heus clublied. 
De leden werden verzocht om dit lied thuis alvast maar te re-

 

peteren.  
Zo togen mijn vrouw en ik_oP'17 oktober op weg naar "De Ster" 
ons clubhuis waar-  de-feestelijkheden zouden plaatsvinden. 
Toen wij de feestzaal betraden was het al aardig druk en-na-
dat we een plaatsje geVónden- haddeni kregen we de traditionele 
koffie met gebak,.Rond_balf negen opende Jan Brocatus-de avond 
door iedereen welkom te heten en gaf daarna bet woord aan de 
voorzitter vám'RTO De Pédaleurs'Om het officiële gedeelte af 
te handelen. . Nadat hij dé aanwezigen Welkom geheten had en 
z'n lichte teleurstelling had kenbaar gemaakt over de toch 
matige opkomst van de leden op deze zo belangrijke avond, zo-
niet de belangrijkste 'jaarlijkse gebeurtenis voor onze veren-
iging. Na z'n openingswoord waarbij hij Per Quik de gelegen-
heid gaf om persoonlijk kennis te 'taken 'ffiet alle'nieuwe leden, 
iets waarom hij tijdens de jaarvergadering had verzocht. 
Nu wordt het tijd om de kampioen te huldigen, deze.  Werd-  "De Ster" 
binnengedragen op een heuse draagstoel, welke vakkundig ge.-
maakt en versierd was door de feestkpmmissie. De dragers wa-
ren de nummers twee én drie van het klassement en twee leden 
van de feestkdmmiseie.  
Kampioen Van RIC De PédalePrs 1987 Is geworden Rini .Bogers, 
nummer twee Mario Vd,BooM en derde Jeroen va Ploeg, onder luid 
applaus, van de aanwezigen :werd de kampioen de zaal rondgedragen. 
Hierna ontving hij_ uithandén Van 7de voorzitter een provisó-
rische kampioenetrui; de voorzitter 'deelde de aanwezigen mede, 
dat Rini z'n ,'écht-e" trui zal ontvangen, zodra de club voor 
het nieuwe ontwerp Voor de clubtrui heeft gekozen'. 
Ook de nummers twee ét drie Werden in dé huldiging betrokken 
en ontvingen uit banden van Charles Haest de bekers en de-bloe-
men, evenals hun echtgenotes,_ 
Nu was het moment daar; het Clublied moest ten doop gehouden 
worden, De eerste drie uit klassement met hum dames en ver-
sterkt met Liane van Terheijden zongen voor en de overigen 
zongen luidkeels het refrein. Dit werd later op de avond nog 
eens herhaald, het klonk uitstekend. 

vervolg pag. 8 

== 



vervolg van pag. 7 
Nadat Charles de Memoriaalbeker had overhandigd aan de wed-
strijdkampioen 1987 Arjan Sebregts en Riet van Jacques Mat-
thijssen bedankt had voor hun gastvrijheid en dit onderstreep-
te door namens de leden Riet in de bloemetjes te zetten kon 
het feest pas goed beginnen. 
Het dansgedeelte werd door de kersverse kampioen Rini met z'n 
echtgenote Marlies geopend, 
Tijdens de avond werd ook nog een loterij gehouden t.b.v. onze 
vereniging. Er waren mooie prijzen te verdienen en ook de kas 
werd -er nog beter van. 
Tijdens de avond werden de aanwezigen hapjes aangeboden, welke 
verzorgd' waren door Herman Lindeman en John Reyven, de hapjes 
waren in één woord af. 
Deze avond trad er ook nog een zangers op, wij wisten niet dat 
er onder de dames van onze leden nog zoveel talent school, 
José hèt"was leuk. 
Rinus Withagen werd door de redaktie in 't zonnetje gezet, om-
dat de redaktie benaderd was door een boer uit Kruisland om 
z'n souvenier terug te bezorgen. Rinus moet namelijk nogal eens 
van de fiets tijdens de wekelijkse fietstochten en dan met de 
broek aT. 
Onder het genot van een glaasje en de tonen van de Scottelli's 
werd het een geslaagde en gezellige avond. 
Voor de leden huiswaarts gingen, ontving elke dame een ruiker 
van de feestkommissie, als dank voor de aanwezigheid. 
Jan, Rinus en Toine het was een geslaagde avond. 
Bedankt. 

Een feesteling 

Voor U gelezen  
Hydraulische fietsrem. 
De duitse fabrikant van fietsonderdelen Magura is begonnen met 
de produktie en aflevering van hydraulisch bediende velgremmen 
voor feitsen. Hydraulische fietsremmen waren al bekend, maar 
werden in Europa tot nu toe vrijwel niet toegepast. 
Bij de hydraulische fietsrem van Magura is de remcylinder ge-
ïntegreerd binnen de remhandel. Het volledige systeem werkt 
zonder remvloeistofreservoir, terwijl de remkabels van normale 
dikte gebruikt kunnen worden. Magura heeft voor dit jaar een 
produktie van een kleine honderdduizend van deze remmen gepland, 
die voor ongeveer honderd gulden per stuk in de handel gebracht 
worden. 

8 



De wondere wereld van de PE'daleurs, deel VI. 

De maand oktobers, zoals gebruikelijk, Weer zeer afwisselend 
voor ons Pédaleurs geweest. 
Het programma bood namelijk met de verrassingsrit, de sluitings-
tocht, de feestavond en het begin van het Winterprogramma voor 
elk wat wils. 
Zondag 18 oktober was zelfs VRIJ: gegeven (om uit te slapen). 
Voor dé start van de verrassingsrit hadden verschillende van 
de acht: overgebleven kandidaten voor de kampioenstrui 1987 hun 
zenuwen duidelijk niet meer helemaal in bedwang. Het toilet werd 
druk bezocht, door een van onze senioren zelfs acht keer in pak-
weg anderhalf uur'. 
Er was een leuke en duidelijk omschreven route uitgezet met een 
onverwacht -vroege controlepost. Voordat er goed en wel wat om-
wnetelingen waren geteld', moest er al voor het eerst afgeklokt 
worden. De voorlaatste post was kennelijk ook op een moeilijk 
punt opgesteld„ hoewel hij. Vanaf het viadukt over de rijksweg 
te zien moet zijn geweest. 
Na een week van slechte nachtrust bij de reeds genoemde acht 
titelpretendenten moest de Sluitingsrit nog gereden worden 6M 
aan alle spanning een einde te maken Wijselijk hadden de route-
kommissarissen geen pauze_onderweg:ingeIast. De beurten (5p kop. 
werden steeds korter en de aflbesingen steeds feller. Wie nog 
mee wilde werken aan de leiding van de groep moest eerst een 
nummertje trekken. Nadat zodoende een nieuw rekord gemiddelde 
snelheid'Was gevestigd én wij weer terug op de thuisbasis aan-
geland waren, werd door de woordvoerder van de wedstrijdkommis-
sie Uitspraak gedaan over,  de Verrassingsrit. 
Een zevental illusies gingen ter plaatse in rook op en de nieuwe 
clubkampioen in de persoon van Rini Hogers werd bekendgemaakt. 
Een week later is deze:  op de jaarlijkse feestavond nog eens op 
grootse wijze in de bloemetjes gezet in de de kampioéhetrui 
gehesenl-

 

Weer is een seizoen van fietsplezier op de zondagmorgen verstreken, 

r.m. 



Aanvangstijden. 

Er moet nogal wat gebeuren voordat deze Pédaleur de pen 
ter hand gaat nemen. Een goede Pédaleur kan nu égnmaal beter 
fietsen dan schrijven. Ja, toch ! 
Een ingezonden Stukje in het laatste clubblad heeft dit lid 
echter doen besluiten toch maar enige gedachten aan het papier 
toe te vertrouwen. 
Toen de club werd opgericht was de gemiddelde leeftijd van de 
leden een flink stuk lager dan nu het geval is. Ook de gezins-
samenstelling vai . de leden zal toen wel even anders geweest 
zijn. Die Pédaleurs, die tien of meer jaren geleden vroeg te-
rug moesten zijn om alsnog met vrouw en kinderen naar strand, 
bos of heide te kunnen gaan, zijn inmiddels de kleine kinderen 
ontgroeit. De huidige leeftijd van hun spruiten doet eerder 
vermoeden dat pa en ma 's avonds laat in het weekend uit de 
slaap worden gehouden dan 's morgens vroeg. Deze laatste be-
wering kan trouwens tot een Babylonische spraak'verwarring aan-
leiding geven als men het er niet over eens kan worden of twee 
uur 's nachts nu 's avonds laat of 's morgensvroeg is. Deze 
discussie moet hier echter niet gevoerd worden, misschien wil 
Piet Andrée eens uitleggen wat het verschil is tussen vroeg 
of laat. . 
Hier moet alleen over de aanvangstijden iets gezegd worderi. 
Hierboven heeft dit lid willen aantonen, dat er in het leden-
bestand van de pédaleurs veranderingen zijn opgetreden. Ver-
anderingen die een herziening van de vertrektijden rechtvaard-
igen. Voor grote ritten moet inderdaad vroeg vertrokken worden. 
Kleinere routes verlangen echter geen vroeg vertrekuur. 
Dit seizoen werden veel ritten al ver voor twaalf uur afge-
sloten. Om voor deze tochtjes al ruim voor negen uur te ver-
trekken is volgens dit trouwlid niet nodig. 

'n Pédaleur, naam bij redaktie bekend. 

Spado-cross. 
Zondag 15 november is het weer zover. Honderden trimmers zul-
len zich dan even voor elf uur bij de startstreep in nevens-
berg Verdringen om toch maar vooral als eerste te kunne begin-
nen aan een loop van.5 of 10 kilometer. Voor degenen die hun 
verstand een half uur of drie kwartier op nul kunnen zetten, 
is er nog een mogelijkheid om 15 kilometer door de bossen van 
Lievensberg te draven. 
Aangezien de organisatoren hopen, dat het zondags zwart van 
de Pgdaleurs zal zien, wordt deze trimloop onder de aandacht 
van de leden gebracht. 

==10== 



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 

da' 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 



De VerraPg, 

Aangezien dit lid geen overdreven belangstelling voor het. 
klassement heeft, maar als goed clublid toch wel zijn steen-
tje aan het verenigingsgebeuren wil bijdragen, bemant hij al 
jaren een controlepost. 
Ook voor leden die niet aan de verrassingsrit deelnemen kan 
deze rit toch een verrassing zijn. Pédaleurs die normaal -zonde.r 
bril door het leven gaan, verschijnen plotseling met van die 
halve brilletjes, waarmee ze 's avonds - wellicht met warme 
pantoffels aan de voetjes - hun krantje zitten te lezen.. Weer 
anderen monteren leesplanken voor op het stuur. Leesplanken die 
bij het rijden het speurwerk kunnen vergemakkelijken. Ook zijn 
er die symptonen vertonen van de psychiatrische aandoening, die 
teldwang wordt genoemd. Als deze teldwang bovendien versterkt 
wordt door het voortdurend kijken op digitale uurwerken.kan-er. 
al sprake zijn van een blijvende beschadiging. 
Beslist angstig wordt het als deelnemers, ondanks luide waar-
schuwingen, dat men een controlepost passeert, gewoon doorrijden. 
Gelukkig zijn er ook leden die geen commentaar geven tijdens 
het afstempelen van de deelnemerskaart. Dat deze leden •door het - 
hoge tempo dat ze moeten aanhouden, omdat onderweg de overweg 
dicht was, zuurstofgebrek hadden, doet niet terzake, ze hielden 
hun mond. 
Leden die bij gelijktijdige nadering protest aantekenen tegen 
de manier van klokken - het wachten op je medelid kost tijd, 
tijd die jou het kampioenschap kan kosten - houden hun mond 
niet. 
Controleur zijn is niet alleen leuk het kan ook ,dankbaar.,. 
zijn. 
Een Pédaleur met kamioensaspiraties verscheen zonder horloge ...,.,.,. 
aan de start. Een lid van controlepost één stond bereidwillig 
zijn horloge af. Wellicht was het door dit horloge dat betrok-
kene alsnog in de prijzen viel. p.a. ==11.= 



WIST U DAT 

de uitslag van de verrassingsrit toch verrassend is 
te noemen? 

het toch niet de snelsten waren die de eerste 
plaatsen bezetten? 

Gerard vd Broek, goals hij nu ook weer bewees met 
zijn eerste plaats, voor dit soórt ritten altijd een gevaarlijke 
klant is? 

hij in het verleden wel eens meer een verrassings-
rit heeft gewonnen? 

 Rini Bogers ondanks dat hij zijn horloge vergeten 
was een goede verrassingsrit reed? 

hier toch weer een brok ervaring om de hoek kwam 
kijken? 

....... Suus Disco geplaagd werd door een lekke band, of 
maren 't er nu twee? 

ook John Salm een zelfde noodlot overkwam? 
"good old" Gerard de Graaf zelfs een controlepost 

miste? 
hij misschien toch te zenuwachtig is geweest? 
Rini Bogers een waardig clubkampioen is en dat 

Mario vd Boom een goede tweede en Jeroen vd Ploeg een uitsteken-

 

de derde is? 
wij benieuwd zijn of de "oudjes" zich volgend jaar 

nog zo hoog in het klassement kunnen handhaven? 

er namelijk enkele jeugdige talenten zich hebben' 
aangemeld? 

==.12.= 



vervolg van pag. 12.. 

de feestavond in één woord af was? 
de feestkommissie uitstekend zijn best had gedaan 

om 't iedereen naar te zin te maken?. 
Rinus Withagen nog eens extra in zonnetje gezet 

werd door .een een heuse pot met een souvenier uit Kruisland 
te overhandigen? 

de eerste zondag van 't winterprogramma druk be-
zocht werd? 

wij hopen .dat dit 't hele winterseizoen het geval 

er onder .de nieuwe leden enkele echte-  voetbaltalent-

 

zal zijn? 

en schuilen? 
et zelfs al gefluisterd werd om ,aan de zaalvoetbal-

competitie deel te nemen? 
zelfs vernomen hebben, dat er binnenkort een 

scout van DOSKO -komt'kijken? 
hij bij onze_ fietsclub versterking' voor het eerste 

elftal hdopt te-vinden .eze zoeken nog enkele zdede :voetballers 
dè algehele ledenvergadering op 8 november a.s. OM 

09.00 uur gehouden Wordt? 
deze:.  om C59.00 uur stipt begint omdat de agenda nog-

al aan de lange kant is? 
• • • leden direkt weer cdpie in kunnen leveren voor 
het volgende clubblad? 

.13.= 



Voor U gelezen, in De Fiets. 

VOOR FIETSERS IS GEZIEN WORDEN BELANGRIJK. 
De dagen worden weer korter. Dat betekent voor fietsers kijken 
of de fietsverlichting in orde is en aan een winterbeur.t d"eilkeri. 
Als je veilig en comfortabel wilt fietsen is dat wel nodig. Dat 
zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn, maar de Nederlandse 
fietsers lijken zo met de fiets vergroeid, dat ze wel Be-ns .ver" . 
geten dat het niet allemaal vanzelf gaat en dat je wel wat moet 
doen om de fiets in goede staat te houden. Wat de verlichting 
betreft ook zo'n misverstand. Veel fietsers lijken te denken 
dat de verlichting van hun fiets er in de eerste plaats voor 
henzelf is. Als je niet goed ziet waar je rijdt, zet je 'je 
namo aan en je hebt licht. En omdat de straatverlichting vaak 
ruim voldoende is, wordt aan de eigen verlichting van de fiets 
niet gedacht. Maar de fietsverlichting dient er ook voor dat 
anderen je zien. En dat is belangrijk. Een fietser die 'als'eén —
donkere schim in het duister door het verkeer gaat wordt :niet 
ofonvoldoende opgemerkt. Dat kan brokken geven. In het donker 
zonder verlichting fietsen, betekent jezelf en anderen in.gevaar, 
brengen. Vandaar ook dat de zichtbaarheid van de fietser in 
het verkeer door wettelijke voorschriften is geregeld. Die voor-
schriften zijn geleidelijkaan ontstaan met als laatste maat-
regel de verplichting zijreflektie te voeren. 
Van alle kanten zichtbaar.... 
De fiets moet van alle kanten zichtbaar zijn in het donker. Om 
dat te kunnen bereiken moet iedere fiets, die op de openbare 
weg wordt gebruikt, aan een aantal voorwaarden voldoen. Is dat 
niet het geval loopt de berijder de kans op een bekeuring. Waar 
gaat het precies om? Een fiets die in het donker, in de schemer-
ing of bij mist, zware regen of sneeuw wordt gebruikt,'ffioè't» aán". 
de voorzijde voorzien zijn van een lamp die helder wit licht 
uitstraalt. En die lamp moet zo geplaatst zijn dat tegenliggers 
er niet - door kunnen worden verblind. Om geen verwarring, te. la» 
ten ontstaan over de vraag wanneer het nu precies donker is, 
geldt dat de verlichting van een half uur na zonsondergang tot' 
een half uur voor zonsopgang moet worden gebruikt. Aan de acht-
erzijde van de fiets moet een van een rijkskeur voorzien' acht-
erlicht aanwezig zijn, dat in het donker duidelijk zichtbaar 
helder rood licht uitstraalt. Het achterlicht moet bovendien een 
weerkaatsend glas hebben. Er zijn tegenwoordig ook achtera.ichten 
die enige tijd blijven branden als de fiets stilstaat. Het 
achterspatbord moet een wit of geel reflekterend gedeelte heb-
ben van tenminste dertig cm., gemeten vanaf het ondereind. Af-
gezien van het achterlicht aan de achterzijde ook nog een grote 
rode reflektor, aangebracht in de ruimte tusmen spatbord en ba-
gagedrager. Bij fietsen zonder bagagedrager kan de reflektor met 
behulp van een beugel worden bevestigd. De Pedalen moeten voor-
zien zijn van reflekterende plaatjes. Om de fiets ook van opzij 
goed zichtbaar te maken is zijreflektie verplicht. Voorwaarde 
is dat de cirkelvorm van het wiel met reflekterend materiaal 
wordt onderstreept. 14 



Casper Fagellaan 44a BERGEN OP ZOOM 

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

H. VOETS 

Voor al uw rookartikelen, kranten en lèktuur 

naar sigarenmagazijn 

„DE ZEEKANT" 
Mevr. van de Berg 

ZentRa 
Omdat de tijd 
nooit stilstaat.. 

ZentRa 
Omdat de tijd 
nooit stilstaat.. 

Chris Adams' 

Fortuinstraat 17 

Bergen op Zoom 

01640 - 50551 / 57017 

* VERLICHTING 

* ONDERDELEN 

* REPARATIE 

* INSTALLATIE 



WAGENHUISI te NIEUW VOSSEMEER 

Bosstraat 34 

Bergen op Zoom 

VERZEKERINGS_ EN REISADVISEUR 

NUSSEN LA CAVE 

KERKSTRAAT 8 BERGEN OP ZOOM 
VERZEKERINGEN 01640_53058 REIZEN 01640_51050 

Wekelijks dansen op Zondagmiddag in 

Met de beste orkesten van Nederland 

THEO en ANNEKE 

Tel 01676-4 75 

UW 

Cafe VAN PUL Moerstraten 

Moerstraatseweg 88 

Tel. 01658 _1451 

Prima konsumpties 



DE FEESTAVOND IN BEELD ! ! ! ! 
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a 



De Sint en Pieterman in volle actie. 

e 

Oplossing puzzel 7: 

  

Oplossing vorige puzzle 

Oplossing cijferrauclsel: I 4 7 3 
26 x 
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Gespecialeerd in sportboeken 
Steeds de nieuwste wielerboeken in voorraad 

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

LIEVEVROUWESTRAAT 1216 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 

 



zeelcuid 
\ cosonda°-  echa v;0\ w dkavv‘. 

  

  

   

VIieobasis 

D pannenhois -) 

hooger e ide 
tik CASTE II Êt2E 

Ediaanani La ealtglizzE 
(cuisine néo-classique) 

Geopend voor lunch en diner 

Reserveren gewenst 

Zondag gesloten 

01646-2612 
Nijverheidsstraat 28 

4631 KS Hoogerheide 

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS! 

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 



PUNTENLADDER PUZZELRUBRIEK? nummer  7 
vorige stand uitslag totaal score 

1. Rien è Bogers 1104- 25 1354 

 

2. Jeroen van de Ploeg 1094. 23 1324. 

 

3. Cees Schoutens 107 25 132 

 

4. Rina en Charles Heest 106 22 128 

 

5. André Jansen 103 24 127 

 

6. Nel Key 106 20 126 d 
7. Rens Meesters 100 15 115 

 

8. Mario van de Boom 1044 5 1094 

 

9. René Jansen 96 - 99 

 

10. A.C. Elzakkers 46 - 46 

 

11. Gerrie Sebregts 16 - 16 

 

Beste puzzelaars, 

    

Dit wordt de laatste puzzel van 1987. In het nieuwe jaar willen wij 
opnieuw beginnen met de puntentelling. Het bestuur wil de eerste 
drie geklasseerde in de puntenladder van dit seizoen belonen met 
kleine prijsjes. 
Uit de zeven reeds verschenen puzzels blijkt, dat er echt goede 
puzzelaars zijn bij de Pedaleurs. Namelijk twee leden hebben geen 
fouten gemaakt in de oplossingen, dit waren Rieni Bogers en Cees 
Schoutens. Het verschil is alleen gescord door de spreekwoorden 
rubriek. 
Veel succes met de laatste puzzel van dit jaar. En weer wat nieuws 
een CRYPTOGRAM 

Matth. Potters 

Uw oplossing inzenden vóór 30 november a.s. bij Mat Potters. 
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CRYPTOGRAM PUZZEL no. 8 

1 

 

2 

  

3 4 5 6 

  

7 

 

8 

        

10 

   

11 

 

12 

      

14 

1
15 

    

16 

    

17 

    

18 

   

19 20 2l
 

 

22 

  

23 

30 31 

24 

iii 
32 

25 

33 

26 

27 28 

 

29 

          

35 

             

37 38 

    

39 

   

40 

 

M 42 

        

43 

      

44 

 

1 

   

45 

      

VEEL SUCCES !!! 

HORIZONTAAL 

1. Een vierde van 69 cm. 
5. Wandelend orgaan. 

9. Zit er vet in Uw schoen? 
10. Goed middel voor na de kost. 

1/. Zie het eerstvolgende hemellichaam 

's vliegen. 
14. Voor de was van Tante Pos. 
16. Wat leuk moeder dit raadsel. 

39. Sluip je om in je nopje te raken? 
41. Breng snel verslag uit met wijn. 
43. Daar heeft Prins Bernhard toch 

nog géén afstand van gedaan. 
44. Klassedier. 
45. Aftreksel van een aftreksel in de 

racesport. 

VERTICAAL 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

27. 

28. 
29. 

Muziek of speelgoed. 
Tik honderdeen. wat een gein. 
Dit spugen. ook wel met appel. 
Voertuig, omgebouwd tot vaartui 
Spaar de ar niet, geef hem een 
schop. 
Opperwachtmeester bij de Kon. 
Landmacht aan Uw deur. 
Nuttig gebouw. 
Vrees niet voor deze dieren maar 

17.. Vertrek nummer 1 voor een foto. 1. Geen haar op het hoofd, of toch? 

 

blijf wel op afstand. 

18. Bevel aan de eerste letter. 

 

Je kunt er riemen van snijden. 31. De druiven van de Po en de Rijn 
19. Eenvoudig genoeg. 2. Wenst onbekend te blijven. 

 

zijn nog te zuur. 
/3. Wat schittert het nieuwe testament 3. Rivier in Rusland en niet in Eden. 32. ... lekka. lekka. 

 

in het drinkgerei. 4. Let's go naar 0. Europa maar 33. Zoekt de gekke dokter 't er in uw 

26. Komt grootvader er of houdt hij 

 

gaan niet. 

 

auto. 

 

niet van muziek. 5. Is iedereen anders zo link in Oost-

 

37. Vogel van een scandinaviér. 

27. Heeft U hem zien hangen toen u 

 

Brabant? 38. Uniform versierd met een andere 

 

het hoorde? Zo ja. dan weet u hoe 6. Zeedier van een kledingstuk. 

 

ster. 

 

laat het is. 7. Na één uur het eens worden. 40. Ja. 'n jongen. 

30. 0 Klaas. ben je trekpleister? 8. Als tante 'r 's overblijft. 4/. Vierentwintig. 

34. Zonder 't te willen gaat de hond 11. Moeder komt per slee in narigheid. 

   

voor de bijl. 13. Door heilige vis, hard. 

  

35. 
36. 

Ontstaat door omgang met Pi. 

K'. 

15. Doelen door een zintuig te bespeu-

ren. 

  

37. Twee thee in de tent! Dat is een 

teveel. 

/0. Verkeerd schrijfgerei wordt vluch-

tig. 
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BOUWBEDRIJF 

JAN QUIKBN 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 



Café - feestzaal
Rieten 

4z 
Jac 

Matthijssen DE STER 

4x 

-tz 4x 
-t 4z 
- z 3( 

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

4z DE -tz 

..tr DOE HET IN STER 4x 4z 
4x Daar kost het wat u 4x 
4t uit wil geven, 4z 
4:( daar legt u er eer mee in 

4z 

4z 

4z 4z 
- t 4z 
4z -( 

Korenbeursstraat 40 4z 
4z 

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

4z 4x 
-tz 4z 
4z 4z 

Parkeren geen probleem 4x 
4z -z 
4z 4z 
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