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RTC De Bidon
Algemeen:
•
•
•
•
•

Opgericht 29 juli 1971 en Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Breda onder nummer 40280796
Website: www.debidon.nl Email: info@debidon.nl
Contributie € 70,00 per jaar, te voldoen vóór 1 maart lopend jaar.
Rabobank Roosendaal rekeningnummer NL20RABO0184303478
Clublokaal Café Huis Ten Halve, Kruisstraat 60 Roosendaal, tel.nr.:
0165-533343

Samenstelling bestuur:
•

Voorzitter:

Luc Aerts
tel.nr.: 06-42659333

•

Penningmeester:

René Schepers
tel.nr.: 06-50691995

•

Secretaris:

Vacant

•

Vicevoorzitter:

Leon van den Eijnden
tel.nr.: 06-5164856

•

Bestuurslid:

Wim Rommens
tel.nr.: 0165-557154

•

Ondersteunend lid:

Pieter Heijmans
tel.nr.: 06-29172290
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Voorwoord
Beste mede Bidonners,
Het jaareinde 2017 nadert alweer met rasse schreden. Het jaar waarin er
veel gedaan is om R.T.C. de Bidon in nieuwe kleding te steken met behulp
van onze Sponsors Fietsen Schenk, Walnut Industries en Nico. De website
in een nieuw jasje is gestoken en de Regenboog digitaal is geworden.
Het komende jaar zal meer dan ooit gericht zijn op het fietsen en ondanks
dat we afscheid hebben genomen van 3 leden, Toine, Paul en Sem, blijven
we - zoals het er nu naar uitziet - op een gelijk leden aantal. We hebben
Jos mogen verwelkomen en ook in maart zullen weer enkele nieuwe leden
aanschuiven in het peloton. Verse aanwas van onderaf in leeftijd is hard
nodig om de vergrijzing in club tegen te gaan.
De komende weken wordt het rittenschema definitief en ook voor de 3daagse ligt al een mooi voorstel op tafel.
Ik bedank hierbij het bestuur en alle actieve leden voor jullie bijdragen in
het afgelopen jaar. Voor Wim was 2017 een zeer enerverend jaar en als je
zo positief kunt blijven en binnen 3 maanden na een operatie, die fysiek
en ook “tussen de oortjes” de nodige impact heeft en dan “gewoon” weer
meefietst dat getuigt toch wel van een echte klasbak.
Verder wil ik iedereen een mooie december maand toewensen en een
goed begin van 2018. Tot in Januari bij de ledenvergadering.

Luc Aerts
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Verslag 17 september 2017
Philipsland – Tholen
Na een stormachtige en natte herfstweek, waarin fietsen niet erg plezierig
was, is het deze morgen zo vroeg, heel rustig, nagenoeg windstil en
droog. En omdat de herfst nu nadrukkelijk in aantocht is, past de
temperatuur in de ochtend zich ook aan en wel naar beneden. Als ik om
7.00 uur op de thermometer kijk geeft deze 5º C aan. Een reden om toch
arm- en beenstukken en een windjack uit de kast te trekken. Toch is er een
goede opkomst, wellicht omdat de meesten de hele week niet op het
smalle zadel hebben gezeten en er nu even op uit willen. Piet is vandaag
weer chauffeur en verder staan er 24 fietsers bij de start inclusief
gastrenner Jos Gommers. Bij Huis ten Halve is het zo vroeg in de morgen
al een drukte van jewelste met een maiskneuzer en enkele grote tractoren
met karren. Ook dat seizoen is weer begonnen. Nog een paar weken en
we hebben weer uitzicht op de kruispunten, maar geen beschutting meer
van de hoogstaande mais.
De rit van vandaag is uitgezet door Wim Rommens en Leon van den
Eijnden. Voor het eerst na vele jaren worden we getrakteerd op een rondje
Philipsland. Daar zijn de dijkwerkzaamheden voltooid en kun je weer
helemaal rond. We gaan op weg met de beide voorrijders op de kop via
de Willem Dreesweg en langs de Tolbergvijver. Daarna verder langs de
Spellestraat en de Boomdijk naar Welberg. Het bolt gemakkelijk en soepel
met een zacht zuidenwindje in de rug. Om het centrum van Steenbergen
te ontwijken, gaat de route via de Hoogstraat en de Franseweg naar het
Doornendijkje. En dan kom je weer op de Zeelandweg aan de rand van
Steenbergen uit. Deze weg gaan we volgen over een fietspad, dat
aanvankelijk erg slingert bij het industrieterrein van Steenbergen. Daar
wordt het even rommelig en enkelen nemen een verkeerde afslag. De
route was gepland via De Heen, maar daar stond deze week de boel onder
water en wilden de voorrijders geen natte voeten halen.
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Een eind verder na de kanaalbrug werd gestopt voor de traditionele
plaspauze. Een prima plek met veel groen in de buurt voor een
ecologische plaspauze. Maar wel een wat onhandig punt, zo net naast de
drukke rotonde. Gelukkig was er geen agent in de buurt om te bekeuren,
zoals die dame in Amsterdam was overkomen. Na de stop gaan we
rechtsaf over de Kruisweg, de Slaakweg en de Krammerweg langs de
buitendijk aan de noordkant van het voormalige eiland. Bij de
opstapplaats van de oude pont heeft Leon nog een sight-seeing over het
Zijpe en rond hotel “ Oosterschelde”. Daarna volgen we de buitendijk
verder langs de zuidzijde. Deze dijken zijn de afgelopen jaren fors
verstevigd en verhoogd. Hier krijgen we de wind tegen en Gerard Konings
stelt voor om de mannen op kop af te lossen. Maar het is een dikke lucht
en na 500 m hebben we allebei al spijt van onze actie. Pas na de bocht
gaat het gemakkelijker. Wel raak je zo goed opgewarmd.

Na de passage om Philipsland heen gaat de route rechtsaf naar het eiland
Tholen over de Krabbenkreekweg. Hier nemen Leon en Wim het
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commando weer over. Dan gaat het rechtsaf over de Oude Zeedijk richting
Sint Annaland. Langs de haven naar brasserie De Deu Braek . Deze naam
is een herinnering aan de dijkdoorbraak hier in 1953 net ten westen van
het dorp. In het dorp hebben de bewoners vanaf de zaterdagavond (31
januari) tot en met de zondag (1 februari) van de ramp met man en macht
een gevecht geleverd tegen het water. De dijkwachter had op zaterdag al
snel in de smiezen, dat het fout zou gaan, omdat bij eb het water
nauwelijks was gezakt. De polder is uiteindelijk wel ondergelopen omdat
de dijk iets verder van het dorp vandaan is doorgebroken, maar in het
dorp hebben ze het water kunnen tegenhouden. En door hun inzet en
tijdige actie is niemand in Sint Annaland en de polder daarachter dat
weekend verdronken.
We worden vlot bediend en is er gebak naar keuze. Na een uitgebreide
stop gaat het verder over de Bram Groenewegenweg richting Poortvliet.
Hier lijkt het nauwelijks te waaien maar toch duwt de wind flink tegen.
Maar koprijders Leon en Jan de Rooij storen zich er nauwelijks aan en
houden er een stevig tempo op na. Een eind verder op de Kettingdijk rijdt
gastrenner Jos lek en kan gelijk ervaren, dat een bus met reservewielen
toch wel erg handig kan zijn. Via de Postweg, (is de oude weg door
Tholen) beklimmen we de Thoolse brug en volgen daarna de bekende
route van de winterse Oesterdam ritten. Na het viaduct over de A4 wordt
weer keurig gewisseld van koprijders. Wat deze rit is opgevallen, is dat
Wim Rommens weer in prima conditie is en lange beurten op kop heeft
gedaan. Zelf zegt hij, dat hij dat kon, omdat er weinig wind stond. Maar
het scheelde toch meer dan een jas of je op kop of in het wiel reed.
Via Nispen zijn we kort na 12 uur weer bij het clubhuis. Er staan 101 km op
de teller met een gemiddelde van 30.2 km/u. Het was een vlotte en
aangename rit over hele rustige wegen en over een parcours, dat we
zelden opzoeken.

Jan Verbocht
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Verslag 8 oktober 2017
Oesterdam
De voorlaatste rit. Er staan slechts 15 fietsers en de chauffeur voor deze
zondag, Maurice, aan het vertrek. De reden voor de matige opkomst is
wellicht de voorspelde buien en de stevige wind. En de temperatuur heeft
duidelijk ook herfstvormen aangenomen, nauwelijks 10 º C . Daarom is
iedereen voorzien van lange mouwen, lange broek of beenstukken. Alleen
Luc, als echte stoere Zeeuw, staat in korte broek aan het vertrek. Vlak voor
het vertrek krijgt voorrijder Jan de Rooij van Jan Schrauwen de mededeling
te horen, dat de Thoolse brug is afgesloten. En dat is lastig bij een rit over
de Oesterdam. Maar omdat de rit nog 80 km lang is, wordt er gekozen
voor een omweg via de brug bij Nieuw Vossemeer.
Jan vertrekt via Nispen en de Westelaarsestraat naar de Wouwse Tol. Zijn
compagnon op kop is Gerard Konings. De regen van de afgelopen nacht
heeft er wel voor gezorgd, dat het wegdek nat en vuil is. Alvast wennen
aan de herfst en winter periode, heet dat….Vlak voor het viaduct bij Heerle
halen we Kees de Jong uit Nispen in. Hij pikt aan en rijdt de rit als
gastrenner mee. Bij de bocht van Jan de Rooij (waar hij jaren geleden een
schuiver maakte en zijn heup brak) gaan we de Boerenweg in langs de
Kragge richting de Schansbaan. Langs de parallelweg richting Lepelstraat
is het stevig duwen voor de koprijders. Maar die geven geen krimp. Het
gaat verder door Lepelstraat naar Nieuw Vossemeer. Daar gaat Jan de
brug over het eiland Tholen op. In de afdaling van de brug wordt er “LEK”
geroepen. Weer is het Werner van den Nobelen, al voor de derde week op
rij, hij heeft kennelijk een abonnement op lekrijden. Maar het is vlot
verholpen. Ook Ad van Agtmael valt vandaag in de prijzen met een lekke
band.
Dan krijgen we de wind meer van opzij en gaat het vlot langs Oud
Vossemeer naar Poortvliet. En even verder op de Oesterdam in
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zuidoostelijke richting wordt het tempo nog meer opgevoerd. Maar dat is
hier geen probleem, want de wind blaast in het hol. Luc heeft hier Gerard
op kop afgelost. Lekker met de neus in de Zeeuwse lucht, daar geniet hij
van. Halfweg de dam heeft gastrenner Kees een lekke band. Hij wil geen
reservewiel, maar het wisselen van de binnenband is snel verholpen. En de
stop wordt gebruikt als plaspauze aan het einde van de dam.
Op het fietspad van de oude Zeeuwse weg rijdt Jan de Rooij over een tak.
Die haakt als een krokodil in zijn overschoen en laat niet los. De mannen
achter hem moeten even met een zwieper de tak ontwijken. Het blijkt, dat
de tak op een of andere manier dwars door zijn overschoen is gegaan. Het
gevolg is een noodstop om de tak voorzichtig te verwijderen. Gelukkig kan
iedereen recht blijven. Het gaat lekker vlot verder naar de Heimolen. Jos
Dierks heeft de plek naast Jan overgenomen en als ervaren routeplanner
geeft hij advies, hoe met 80 km bij Huis ten Halve aan te komen. Dan is er
weer lek, weer Werner, die prijs heeft. Nu met het reservewiel.
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Tijdens het oponthoud begint het licht te druppelen en er komt een
dreigende wolk aanzeilen. En allengs worden de druppels groter en
talrijker. Op de Balsedreef worden we in een paar minuten flink doorweekt
door de heftige stortbui. Het blijkt een plaatselijke bui, want als we de
Westelaarsestraat opdraaien, is de weg nagenoeg droog. Jan Schrauwen
en Nico Matthijssen nemen bij de kruising met de Plantagebaan de wijste
en dus kortste weg naar de douche. De anderen arriveren kort voor 12 uur
bij Huis ten Halve. En daar staat inderdaad exact 80 km op de teller. Na
afloop wordt de Ronde van Lombardije met zijn spectaculaire afdalingen
en dito valpartijen nog nabesproken door de vaste kern. Ook krijgen we te
horen, dat John Theunisse de pechvogel van het naseizoen is: hij is tijdens
een fietstocht naar Antwerpen op de gewone fiets gevallen en heeft
daarbij een sleutelbeen gebroken. John, snel beterschap vanaf deze plaats.

Jan Verbocht
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Verslag 15 oktober 2017
Rondje Roosendaal + beslissing kampioenschap
Vandaag de laatste loodjes van dit seizoen. We kenden een prima seizoen.
Er was een goede opkomst van 55% , dit wel exclusief de beide tijdritten.
Die geraken steeds meer uit de gratie. Opnieuw waren er geen valpartijen
tijdens de Bidonritten, helaas wel wat fysiek malheur buiten de clubritten
(Toine, Wim , John). En dit seizoen is er geen enkele rit afgelast vanwege
de weersomstandigheden. En dat is toch heel uitzonderlijk. En om in stijl af
te sluiten is het vandaag fantastisch mooi weer voor half oktober. Bij de
start is het al zonnig en boven de 10 graden en dit zal oplopen naar de 20
graden. Verder staat er een zacht zuidenwindje. Gisteren hebben we nog
een onderlinge rit gereden naar Schoten – Rijkevorsel. Een heerlijke rit,
maar ondanks het mooie weer waren we maar met 3 man.
En nu staan er ook slechts 20 fietsers en chauffeur Piet aan de start. Wim
Rommens is de voorrijder vandaag. En dat neemt hij bijna letterlijk, want
hij zal bijna de hele rit op kop rijden. Hij heeft rond Roosendaal een route
in de vorm van een 8 uitgestippeld. We vertrekken richting de Tolberg,
Wim op kop en Pieter Heijmans naast hem. Pieter was er gisteren bij en
heeft nog wat stramme benen aan deze rit over gehouden. Toch gaat hij
mee op kop, hij had dit nou eenmaal aan Wim beloofd. En om goede buur
te blijven: belofte maakt schuld hè. Toch heeft hij na enkele kilometers al
spijt van zijn enthousiasme, maar hij wordt vlot afgelost. Bij de Brembos
slaan we de Haiinksestraat in en koersen vlot verder langs de Tolbergvijver
naar de Spellestraat. Bij de boerderij “Het Haantje” gaan we op Kruisland
aan en via de Molenweg langs de stee van sponsor Rob.
Vanaf daar gaat het in zuidelijke richting en is het wind tegen. Ondanks
dat het maar beaufort-2 is, is het toch een dikke lucht. Zo noemen de
schaatsers dat, als er een hogedruk gebied boven ons ligt. Zij kunnen dan
geen snelle tijden rijden, omdat er een hoger luchtweerstand is. Wim blijft

13

tot aan Wouw gewoon op kop. Na zijn operatie is hij nu pas in vorm en
heeft weer een goeie moraal gekregen. Zelf zegt hij, dat hij vandaag geluk
heeft bij het op kop rijden, want de tegenwind valt mee volgens hem. We
ontwijken Wouwse Plantage, dit vanwege de drukte van de veldtoertocht,
die daar vandaag wordt gereden. Daarom gaat het via de Brembos door
de Zwaluwstaat, de Heistraat en de Julianaweg al slingerend door het
buitengebied van de Wouwse Hei. Een mooi parcours om de
bochtentechniek wat bij te schaven.
Na de spoorwegovergang gaat het richting Essen , naar de Grensstraat en
naar de oude grensovergang. In Essen passeren het oude ziekenhuis en de
supermarkt in de Nollekensstraat. Via Horendonk volgen we de Postbaan
naar Nieuwmoer. Daar keren we terug op onze schreden en rijden langs
Bosrust. En om aan de kilometers te komen, heeft Wim er nog een
ommetje aan geplakt via de Hoekvensedreef naar Schijf. Tegen half twaalf
zijn we terug bij Huis ten Halve voor de ultieme beslissing van dit seizoen:
wie wordt clubkampioen? We hebben er 70 km op zitten aan een
gemiddelde van 29.7 km/u.
Er zijn nog 3 kandidaten, Ad van Agtmael, Gerard Konings en Jan de Rooij.
Ad houdt zijn traditie hoog en doet ook deze keer niet mee. Jan en Gerard
rijden hun ritje wel. Het gaat naar Nispen over de Passenberg en de
Nispenseweg tot de splitsing bij De Lind en terug. Een afstand van 5.0 km,
exact opgemeten via de Garmin. Maar die afstand kennen de beide
tenoren niet. Ze geven hun gemiddelde , dat ze in gedachte hebben, door
aan de tijdopnemers Piet en Luc. En leveren hun tellertje en horloge ook in
bij hen. Toevallig geven ze beide een gemiddelde van 30 km/u op De
tijdwaarnemers berekenen aan de hand daarvan de ideale tijd.
Leon staat in Nispen bij het keerpunt. Jan blijkt het dichtst bij zijn
berekende tijd te zitten en wordt de nieuwe kampioen. Het verschil met
Gerard is slechts 2 seconden.
Een terechte kampioen, want Jan heeft ALLE ritten meegereden en
meerdere ritten als voorrijder gefunctioneerd. En verder heeft hij heel veel
kopwerk verricht tijdens het seizoen.
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Daarom een dikke PROFICIAT voor Jan. Oud kampioen Gerard kan er heel
goed mee leven en gunt Jan zijn triomf van harte.
Eén en ander wordt nog verder gevierd onder het genot van enkele
heerlijke kelken. Een woord van dank mag ook dit jaar uitgaan naar
chauffeur Piet, die weer vele zondagochtenden heeft klaargestaan, om ons
ten dienste te zijn. En natuurlijk om het busje van Jann Hendrickx in
beweging te houden. Ook Jann bedankt voor het beschikbaar stellen van
het busje. En Piet heeft al aangegeven, dat hij ook volgend jaar nog onder
contract wil staan bij de Bidon.
Hier de uitslag van de kampioenschapsrit:
Berekende tijd
gereden tijd verschil
Jan de Rooij:
Gerard Konings:

10.00 min
10.00 min

9.56 min
9.54 min

4 seconden
6 seconden.

Jan wint dus met 2 seconden verschil. Omdat de verschillen de laatste
jaren minimaal zijn, is het wellicht aan te bevelen om in de toekomst een
wat langer parcours uit te stippelen. En vanaf volgende week is het weer
overwinteren met de vele veldtoertochten in de regio en voor de
fanatiekelingen op zondag de Oesterdam ronde.

Jan Verbocht
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Jan de Rooij
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