


HET adres voor al uw racemateriaal 

HOPMANS deee49i94ae 

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. 

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

HOPMANS sle~94fte 
STEENBERGSESTRAAT 50- NOORDSINGEL ZUID 4/10 

BERGEN OP ZOOM 01640-33725 
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Lees goed het programma op de diverse 
pagina's. 
Ze zijn belangrijk. 
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Tot ziens bij De Ster op 31 januari a.s.-
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Best leden. 

Nadat we de champagne ontkurkt en bet vuurwerk aanschouwd 
hadden stond daar weer in vol ornaat een nieuw jaar voor de 
deur, Één jaar met zelfs één dag meer ira-ar voor je het ja - 
realiseert is zo'n jaar weer --_do-Y7bij.. 
Toch wil ik iedereen die ik niet de hand heb mogen drukken 
via deze weg het allerbeste voor 1988 toe '4rensen. 
Op het moment van het schrijven van dit voorwoord is de kop 
er reeds vanaf, werd de eerste week van dit jaar gekenmerkt 
door veel regen, regen en nog eens regen, zoveelzelfs dat 
het langlaufen niet door kan gaan, maar gelukkig is er nog 
de uitwijkdatum, die hopelijk nog enigszins redding kan 
brengen. 
Wat niet te hopen is voor onL, dat de eerste week met die 
regen een voorbode zal zijn van hoe het nieuwe fietsseizoen/ 
zomer eruit zal zien. 
Mijne Heren, was de opkomst hel', eerste weekend van 1988 veel-

 

belovend, zo magertjes was het 2e weekend, maar hier was 
Pluvius verantwoordelijk voor, want het was bar en boos. 
Toch zou dit laatste voor velen onder ons een reden zijn om 
te komen sporten, vooral om die ekstra kilootjes, die er 
misschien tijdens de afgelopen feestdagen tussen neus en lip-
pen naar binnen_zijn. gegleden, er weer af te krij,gen, straks 
heeft men er profijt van. 
Want zo eens om ons heen kijkend, is het voor sommigen onder 
ons hard nodig om de kenditie weer wat bij te schaven, want 
nog maar slechts twee maanden scheiden ons van het nieuwe 
fietsseizoen. 
Eerst gaan vele Pedaleurs vanaf 23 januari zich weer Stort-
ten in het Vastenavondgebeuren, want het is weer' zover, drie 
weken lang plezier en lol. 
Het doet ons daarom deugd, dat wij jullie, ook namens Riet, 
uitnodigen, om naar ik hoop en met mij velen, het een tradi-
tie zal worden, deze vastenavondmiddag te vieren. 
Het is te hopen, dat jullie-deze middag vrij houden, en jul-
lie kleine kullekus, maar ook jullie zelf, zo géf mogelijk 
uit te dossen, en in een opperbeste stemming naar ons klub-
lokaal "de Ster" te komen. 
Tot ziens op 31 januari en 7eel leut tijdens de vastenavond-
periode, en voor de vakantiegangers veel -Jezier toegewenst. 

Agge mar veul leut et. 
Charles Haest. 



Chris Adams' 

Lichtpaleis 

Fortuinstraat 17 

Bergen op Zoom 

01640 - 50551 /57017 

* VERLICHTING 

* ONDERDELEN 

* REPARATIE 

* INSTALLATIE 

Voor al uw rookartikelen, kranten en lèktuur 

naar sigarenmagazijn 

„DE ZEEKANT" 
Mevr. van de Berg 

Casper Fagellaan 44a BERGEN OP ZOOM 

H. VOETS 
KREMERSTRAAT 3, BERGEN OP ZOOM 

TEL. (01640) 3 34 18 



WAGENHUIS te NIEUW VOSSEMEER 

Bergen op Zoom y
modehuis  

im
 

Cafe VAN PUL Moerstraten 

Aijoerstraatseweg 88 

Tel. 01658_1451 

Prima konsumpties 

ME16.31:~1~•• NcJSSEN 

REI ZEN 01640_ 51050 VERZEKERINGEN 01640_53058 

UW 

VERZEKERINGS_ EN 

KERKSTRAAT 8 

REISADVISEUR 

LA CAVE 

BERGEN OP ZOOM 

Bosstraat 34 

Wekelijks dansen op Zondagmiddag in 

Met de beste orkesten van Nederland 

THEO en ANNEKE 

Tel 01676-4 75 



PROGRAMMA RTC De Pédaleurs. 

datun programma aanvang 

 

24 jan buitensport 09.00 uur 

 

31 jan binnensport 09.00 uur 

 

31 j?.n vastenavendbal 15.00 uur VV 
07 feb buitensport 09.00 uur 

 

14 feb vrij vrij 

  

21 feb langlaufen 07.00 uur PP 
21 feb buitensport (niet langlaufers)09.00 uur 

 

28 feb binnensport 09.00 uur 

 

28 feb Algemene Voorjaarsvergadering 11.00 Uur XX 
06 mrt buitensport 09.00 uur ZZ 
13 mrt openingstocht 40 km. 09.00 uur XX 
De met V.V gemerkte datum telt mee voor bet prijsdweilen van 
de kinderen. 
De met PP gemerkte datum paspoort meenemen. 
De met XX gemerkte data tellen mee voor het klassement. 
De met ZZ gemerkte datum: verzamelen bij Lievensberg bos... Op 21 februari is de uitgestelde langlaufdag in de Ardennen. 
We rekenen er gewoon op dat er een halve meter sneeuw ligt, 
dat iedereen die meegaat om 07.00 uur bij de Ster in de-  bus 
zit en we met elkaar een leuke dag, hebben. 
--wijzigingen in het programma voorbehouden, 

De wedstrijdcommissie, Dr é en Arjan. 

FELICITATIERUBRIEK. 
09 jan^ 
16 jan 
07 feb 
27 feb 
02 mrt 
05 mrt 
07 mrt 
24 mrt 
25 mrt 
28 mrt  

Cees vd Goorbergh 
Piet Andree 
Jan Sebregts 
Johan Geers 
Cees Schoutens 
Jan Rens 
Gerard Lamtregts 
John Reij-Vbn 
Pedro Bedal 
Rens Meesters 

TE KOOP 
Oud model Pédaleursrshirt 
Alleen kleine maten 
De prijs: opruimertje fl. 20,--

 

Af te balen. bij Rini Bogers, Lambertijnenlaan 85. 

Ven 19 t/m 28 februari wordt in de RAI te Amsterdam de 
-Tweewielerrai gehouden, best interessant om naar toe te gaan. 

Nieuwe adressen. 
René Jansen, 
Augustalaan 66. 

••• 



HUISHOUDELIJKE MED -EDELINGEN. 

van de Routecommissarissen: 
Tijdens het winterprogramma wordt in De Ster wanneer het 
weer slechts is of er in de Sportzaal gesport zal worden. 

Van de penningmeester 

Tweedaagse 1988. 
De tweedaagse zal.  gereden worden op zaterdag 28 en zondag 
29 mei a.s. Waar ae routé precies langs zal gaan wordt op 
een later tijdstip bekend gemaakt. Wel is nu al bekend dat 
we in een Jeugdherberg in Eist (bij Veenendaal) opze spieren 
zullen laten uitrusten. 
V3, 15 maart zouden wel de bijdragen voor deze rit op de 
rekening van de penningmeester bijgeschreven moeten zijn. 
Het bedrag is fl. 32,50 
Het gironummer is 2585024 
Het banknummer is 10.61.61.067 

Klubtenue. 
De nieuwe shirts en jacks zijn besteld. Onze klub krijgt 
hiervoor van de fabriek een behoorlijke rekening toege-
zonden, want de prijs van 1 shirt + 1 jack bedraagt fl. 100, 
en we hebben omdat we zo'n grote vereniging zijn behoorlijk 
wat shirts en jacks besteld. 
De vergoeding van de leden die voor 1 december 1987 lid van 
onze vereniging zijn hebben we zeer bescheiden weten te 
houden, slechts fl. 47,50. 
Wil iemand een extra shirt kost dit ook maar fl. 47,50 
Voor nicuwe leden is het bedrag fl. 95,--

 

Gaarne zou de penningmeester voor 6 maart het verschuldigde 
bedrag op de rekening zien bijgeschreven. 
Het gironummer is 2585024 
het banknummer is 10.61.61,067-. 

Karnaval. 
Op zondag 31 januari is er het jaarlijks terugkerend vasten-
avendbal in de Ster voor alle -leden van de ndaleurs, hun 
echtgenotes; kinderen en eventueel nog meer familie, want 
hoe meer zielen hoe meer leut.. Tijdens deze middag is er 
voor de kleintjes ook het prijsdweilen, met daaraan verbonden 
'diverse leuke prijzen. 
De muziek wordt verzorgC. door Wa'summe nou hebbe, Okkus 
Prebgre, Toeteroet en nog meer orkesten. 
Dus tot 31 januari in jullie ooiste vastenavendpak. 

Copy volgende Toursport inleveren voor 20 februari. 



Heshots Bakkerijen 

De Kwaliteitsbakkerij 

RIJKEBUURTSTRA A T 11 

BERGEN op ZOOM TEL. 34392 

Broermann 
Agill B.V. 

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

OIL 

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

 

Landbouwbrandstotten: tractordieselolle 
Huisbrandolie 
Propaanpas 

Concurrerende prijzen 
vriendelijke service 

i‘a=mt.Te 
Mvook wiltreizwIr»capribei, 

Goeie reis 
Uw Goeie reis 
begint bij ons 

reisburo. 

%)eli 

Deelnemer 
garantiefond s 
reisgelden 

alle verzekeringen 
hypotheken en leningen 

MR-Fir_TS/ 
LDS inDfr_JP5Li 

MeeUs-de Koepel Makelaardij BV 

UdN  

Kantoor Bergen op Zoom 
Stationsstraat 

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 



BIJ DECO HOME SNEPVANGERS 
WETEN ZE ALLES VAN SPORTEN 

Maar ook van 
BEHANGSELPAPIER 
WANDWEEFSELS 
GORDIJNSTOFFEN 
H1STOR 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 
6gizam.••=2,10..  

* Bruiloften en partijen 
* Vergaderingen 
* Zakenlunches 
* Voor touringcarbednjven 

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

Bergen op Zoom * Grote eigen parkeerplaats ! 

Café-Zaten Be tanherg 
Eig. A.J. v.d. Avert-Smeijers 



Betreft gezinsoriëntatierit 6 maart 1988 RTC de Pédaleurs. 

Op zondag 6 maart a.s. wordt, voor de Uitreiking van de 
nieuwe zomersnirts, eén. gezinsoriëntatierit georganiseerd. 
De opzet is dat U, met, Uw gezin, hieraan kan.  deelnemen. 
Deelname is met de auto. Diegene die geen auto bezit en of 
er niet over kan beschikken, kan zo mogelijk met een ander 
lid overeenkomen Om gezamenlijk mee te doen. Het is natuur-

 

lijk wel zo leuk om met zoveel mogelijk auto's deel te nemen. 
Wat is de opzet? Wel, U gaat door middel van een route-beschrij-

 

ving een route rijden, die wordt gekentérkt door het opzdeken 
van oriënteringspunten. Deze zijn een objekt of. een afbeel-

 

ding daarvan. Het zijn altijd vaste objekten. B.V. als er 
staat "na paard links af", dan is het paard een vast gegeven 
zoals een foto, hekwerk, windwijzer enz., dus geen echt paard 
Een echt paard is n.l. niet aan één plaats gebonden en kan 
elk moment verplaatst Of weggehaald -  worden. Het is dan als 
aanduiding onbruikbaar. Een reglement waarin deze bepaling-

 

en zijn opgenomen, krijgt U tijdig voor de: rit uitgereikt. 
Er is nogal Wat voorbereiding voor nodig die wij graag op 
ons nemer. Om een overzicht te krijgen omtrend'het aantal' 
deelnemers, is" mijn vraag dm .0 van te voren op te geven, 
doch uiterlijk tot op de voorjaarsvergadering. 
Wij kunnen dan een startvolgorde vaststellen, die in het 
eerst volgende cluborgaan ná deze komt -.te staan. U kunt dan 
Uw starttijd zien en voorkomt misschien nodeloos lang wachten. 
De bedoeling is om om 13.00 'uur te starten. De uitslag hopen 
wjj om + 17.00 uur bekend te kunnen maken. 
VerzameTlen van. Uw auto's op het parkeerterrein voor café 
"de Ster" en Uzelf uiteraard in café "de Ster". 
Als U zich wilt opgeven kunt U mij slavonds bellen op tel.nr. 
42970. 
Bij' voorbaat bedankt, en als U denkt mee te doen-, geef U tij-

 

dig op. 

De organisatie:: John, Marian 
en Âd. 

Let op: 'e Morgens sporten we eerst in het bos, we verzamelen 
niet bij de Ster, maar bij Lievendberg aan de Huijbergseweg. 
Dus kom om 09.00 uur ïn. grote getale daar naar toe. 



De geschiedenis van de Tour de France (2)  

Het idee van de Tour de France leek aan te slaan. Op 2 juli 
1904 vertrokken tenminste meer renners dan het jaar daarvoor 
-achtentachtig in totaal- voor een Franse ronde die in opzet 
niet van de eerste afweek. 
Maar het heeft verbazend weinig gescheeld of deze Tour was 
tevens de laatste geweest. 
De initiatiefnemers hadden het wel goed bezien; het fenomeen 
Tour de France was op een geweldige manier ingeslagen. 
Maar juist daarom... 
Al gauw bleek de schepping van Desgrange hartstochten op te 
roepen, die de organisatoren volkomen over het hoofd groeiden. 
Wat de supporters van de regionale renners aan de dag legden 
had met geestdrift niets meer te maken. 
Het was een complete furie, die met de regels van sport en 
sportiviteit maar dan ook niets meer uitstaande had. 
De eerste dág was het allemaal goed gegaan, maar toen de ren-
ners in de tweede etappe Saint Etienne naderden, wg-rd hen de 
weg versperd door een opgewonden menigte. Tegenstanders van 
de Tour? Helemaal niet, supporters van de regionaal Faure! 
Die "supporters" sleurden de renners van hun fietsen. "Weg 
met Garin" riepen ze bij het zien van de man die ook nu weer 
de eerste etappe had gewonnen. 
Faure lieten ze ongemoeid. De man uit Saint Etienne maakte 
er dankbaar gebruik van om het hazepad te kiezen, samen met 
Pothier, die aan het tumult was ontsnapt. Achter hen speelde 
een verwoed handgemeen af en het was maar goed dat de organi-
satoren ditmaal toch wel over een enkele automobiel beschikten. 
Toen die op het 'errein van de strijd arriveerde bleek een van 
de inzittenden de startrevolver bij zich te hebben. Pas op 
het geluid van een paar schoten in dè lucht, stoven de vrien-
den van Faure uit elkaar. Met builen en bulten toegetakeld 
stapten de renners op reservefietsen en baalden de vluchte-
lingen tenslotte weer in. 
Maar daar bleef het niet bij. In de eerste ritten had men er 
de heer Payan uit Nimes herhaaldelijk op betrapt dat hij zich 
liet meesleuren door een motor en hem daarvoor -uiteraard-
prompt gestraft. Dit bericht was de karavaan vooruitgeáneld. 
Toen de karavaan bij Nimes arriveerde, vond ze daar een com-
plete barrire op c weg. Daarachter, in versterkte formatie, 
de leden van de motorclub Nimes, die er even furieus op inhak-
ten als de bende van Saint Etienne dat had gedaan. Aucouturier 
kwam er nog het beste vanaf. Met zijn fiets op de schouder en 
links en rechts forse klappen uitdelend, baande hij zich een 
weg door de woeste horde e kon weer op zijn fiets springen. 
De aanvallen moesten weer door schoten in de lucht van de vol-
gers worden verjaagd. Het "startpistool" had wel dienst gedaan 
die dag! 
Aucouturier won de rit. Hij won trouwens vier van de zes etappes 
maar al op de eerste de beste dag had bij verschillende forse 
duikelingen gemaakt en was daardoor ongeveer twee en een half 
uur op Garin achter geraakt. Maar meer ontmoediLd dan hij was 
Desgrange, die uit het optreden van de supporters de conclusie 
had getrokken dat hij de do= hem opgewekte geesten niet meer 
de baas kon. Hij wilde c.,e Tour het liefst stop zetten en naar 
Parijs terug gaan. Maar hij v_tte toch door. 



-£C1 ealtEf£EZE 

(cuisine néo-classique) 

zeelavid Geopend voor lunch en diner 

Reserveren gewenst 

Zondag gesloten 

01646-2612 
Nijverheidsstraat 28 

4631 KS Hoogerheide 

Jliegbasis 

pannenhinis 

hooger ede 
tA CASTELIÉKE 

c?/.
771v

 
Pi .3n 

e< 7

 

• 

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! 



Juwelier - Horloger 

g 7J‘14"-eciletwZ 

Jeviid.~ 

Grote Markt 22 Bergen op Zoom 
Hoek Bosstraat Tel. 01640-34464 

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 

Gespecialeerd in sport boeken 
Steeds de nieuwste wielerboeken in voorraad 

VAN KREEK  
B.V. 

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 



HET ADRES VOOR DE MODEBEWUSTE VROUW 

maison

 

karifa 
elegante damesmode 

ook in. de grotere maten. 

POSTSTRAAT 19 

ZIERIKZEE Te1.01110- 5776 

Uw speciaalzaak voor alle bontwerken 

PELTERIJENNUIS 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 

uh 
DANSSTUDIO 

HENK JORDANS 
Bergen op Zoom, tel. 01640 -36768 / 44511 



BOVAG 
hoppenbrouwers bv Tel. 01640-42753 

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

Juwelier-horloger-opticien 

Een begrip 
voor 

kwaliteit en 
service! 

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

ADRI C. BROEKHUIS EN ZN. 

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. 

„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 



Dit besluit dat de Tour de France voor de toekomst redde, 
zou hem toch nog een onaangename sensatie'beórgen. 
Toen de Tour de France op 24 juli in het Parc des Princes 
arriveerde, was Garin opnieuw de beste gebleken, al bedroeg 
zijn voorsprong op nummer twee, Pothier, ditmaal niet meer 
dan drie en een halve minuut. Garin werd uitbundig geftteerd 
met zijn tweede tourzege, maar toen die feestroes was uitge-
vierd kwam de kater. De Franse wielerbond, gehoord de rap-
porten en getuigenverklaringen ondg-rweg, weigerde de uitslag 
zoals. die was opgemaakt te erkennen. 
Men schorste de vier besten van het eindklassement -Garin, 
Pothier, Garin junior en de dappere Aucouturier- en riep de 
vijfde man van de rangschikking, Henri Cornet tot overwin-
naar uit. 
Het was geen triomf om in alle staten van verrukking over te 
geraken. De twintigjarige triomfator had weliswaar in ver-
schillende etappes enkele verdienstelijke plaatsen behaald, 
maar meer niet. Zijn achterstand op Garin bedroeg bijna 
drie uur... 
Maar de Franse wielrenunie hield voet bij stuk. 
Pothier werd geschorst voor het leven en Garin voor de tijd 
van twee jaar. 
Neen de "onregelmatigheden," hadden zich niet beperkt tot de 
sportverdwazing van de supporters. 
En zo werd de wel heel bewogen Tour de France van 1904 er 
een met twee uitslagenlijsten. 

Ontleend aan:"Finish in Parijs" door Jan Cottaar. 
Uitgave NRC Rotterdam 1965. 

r.m. 

Voor U gelezen in "De Fiets". 

.Eerste indoor triathlon-wedstrijden in Amsterdam. 
Tijdens de Tweewielerrai 1988, die van vrijdag 19 t/m zon-
dag 28 februari 1988 in het RAI-gebouw in Amsterdam wordt 
gehouden, zullen voor de eerste maal indoor triathlon-wed-
strijden worden georganiseerd, in samenwerking met de Neder-
landse Triathlon Bond. Alle drie onderdelen van de triathlon 
komen bij deze wereldprimeur aan bod. Om de bezoekers niets 
van het schouwspel te laten missen, spelen alle aktiviteiten 
zich af ot een podium. Voor het afwerken van het zwemonderdeel 
is een speciaal zwembad ontwikkeld, terwijl voor het loop- . 

-en fietsgedeelte gebruik wordt gemaakt van loopbanden en 
speciale hometrainers. 

— 7 — 



voor U gelezen  

FIETSCLUBS AL MEER DAN HONDERD JAAR OUD. 

Nederland kent een groot aantal fietsclubs, verenigingen met 
veel en met weinig leden, soms heel exclusief of gericht op 
bepaalde groepen van fietsers. In totaal ruim vierhonderd 
fietsclubs. Gerekend naar het aantal inwoners heeft Nederland 
waarschijnlijk de grootste fietsclubdichtheid ter wereld. In 
totaal zijn ongeveer 70.000 Nederlanders lid van een fietsclub. 
Het begon allemaal op 22 oktober 1871 op initiatief van J.A. 
Coldewey, in de wandeling "Ome KO" genoemd, woonachtig in 
Deventer. Samen met wat andere vélocipedisten, die elkaar re-
gelmatig ontmoetten in het in die tijd bekende restaurant van 
Jan Smeenk terzijde van de Deventer Worp, richtte hij de fiets-
club "Immer Weiter" op. Geen Wereldprimeur, want een jaar eerder 
was in Londen al "The Pickwicl Cycling Club" opgericht. De 
fietsclub sloeg aan. Er meldden zich niet alleen leden uit de 
oude IJsselstad, maar ook ui-t verschillende omliggende plaatsen. 
Een exclusief gezelschap als je de ledenlijst nagaat, maar 
fietsen was dan ook nog geen alledaagse bezigheid, maar in de 
eerste plaats sportbeoefening. Als "Immer Weiter" uitreed om 
op De Wop te .gaan oefenen, keurig in clubtenue en met een trom-
petter voorop, liep de halve stad uit. De politie moest van 
tevorenop de hoogte worden gesteld om de baan zo goed mogelijk 
vrij te houden.‘ Jarenlang is "Immer Weiter" een toonaangevende 
fietsclub gebleven. Toen de houten fiets door de stalen werd 
verdrongen, waren het leden van "Immer Weiter", die op 21 de-
cember 1891 de vereniging "De Houten-Doordraaiers" oprichtten. 
De belangstelling voor de fiets was groot en leden van fiets-
clubs waren er als de kippen bij .om nieuwe buitenlandse model-
len te pakken te krijgen, waaraan vaak flink war geld werd besteed. 

Veel navoluine 

Het Deventer voorbeeld werd in vele plaatsen van Nederland na-
gevolgd. Tot belangrijke clubs uit de eerste jaren behoorden 
onder meer "Voorwaarts" in Apeldoorn (1872), De Zwaluw in Rot-
terdam (1872), Leeuwarder Vélocipède Club (1875), La Vitesse 
in Apeldoorn (1880), De Ooievaar in den Haag (1882), De Meeuw 
in Leiden (1884), De Mug in Groningen (1886), Voorwaarts in 
Amsterdam (1887) en Quick in Hengelo (1887). Er werden onder-
linge wedstrijden georganiseerd, er kwamen clublokalen en 
iedere club die zichzelf respecteerde had een eigen wielrijders--
of wielruiterslied. Naast al de clubs ontstond reeds in 1883 
een overkoepelende landelijke vereniging, de Nederlandse Vélo-
cipedisten Bond, onder voorzitterschap van C.H. Bingham met al 
spoedig een eigen "maandblad", dat in 1885 "De Kampioen" ging 
heten. In datzelfde jaar werd ook de naam van de bond ver-
anderd in Algemeene Nederlandsche Wielrijdersbond, die als 
ANWB naam zou maken in de geschiedenis van het toerisme in 
Nederland. 



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 

27: 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 Te1.01134-1445 

GROTE KOLLEKTIE EIKEN EN MODERNE MEUBELEN 

VOOR IEDEREEN 



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 



- 9 - 

UITSLAG PUZZEL DECEMBER 1987 

aantal punten 

1 Ri ,ni Bogers 20 

Mario van de Boom 20 

Andre Jansen 20 

Jeroen van de Ploeg 20 

5 Ri na en Charles Haest 19 

Cees Schoutens 19 

7 Nel Key 18 
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Puzzelopgaven: 
Tussenvoegraadsel 

Tussen onderstaande woorden moet een 

nieuw woord komen, zodat het geheel ook 

een woord vormt. 

De beginletters van de door u te vinden 
woorden vormen van boven naar beneden 

een gezegde. 
De stippen geven niet het aantal letters aan! 

OVER  WAGEN 

KOR  HOUT 

VOOR  WOORD 

NAT  LEER 

NAT  AAL 

PAN  FEL 

JACHT  EL 

KAN  RECHTER 

HUIS  AAR 

VER  EN 

BIJ  PEN 

OZON  ETER 

PAAS  DAG  

WERK  MAKER 

BANK  DEEL 

OP  EN 

DOOR  DOEK 

RUI  ACHT 

WAT  FFST 

BERG  SCHAP 

Lettergreeppuzzel 

In elk vrij vakje moet een lettergreep 

staan, zodat horizontaal en verticaal 

dezelfde woorden ontstaan. 

Omschrijvingen: 

1. steeds weer 

2. feestdag 

3. vlindersoort 
4. deel van het oog 

5. zeuren 

PUZZEL no. 2. 

U dient Uw oplossing voor 22 februari a.s. bij 
Mat Potters in te leveren ! 

VEEL SUCCES ! ! ! 
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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 

~151111~~~ 

Voor al uw werkzaamheden 
heLij groot of klein, heeft 

OPPENS 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 

BE§  FVFjtim 
Bergen op Zoom 
Roosendaal 
Etten-Leur 

O 0 0 

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



4z 4z 
4z -r 
4x -tx 
4:< Café - feestzaal

Jac 

-tz 
4x Rieten 

,z DE STER _t -tz ,z Matthijssen

 

. -, 
..,, .., ..,z ..t -, 4z ,z .,, .., ,z 

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

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

4z 4z 
4z 4z 

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

Parkeren geen probleem 

4x********************************4 
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