
 

 
 

 

 

Jaargang 47, nummer 1 van 2017 

 



1 

 

Inhoudsopgave 

 
Inhoudsopgave ....................................................................................................... 1 

RTC De Bidon .......................................................................................................... 2 

Voorwoord ............................................................................................................... 3 

Nieuw tenue ............................................................................................................ 5 

Rittenschema 2017 ................................................................................................ 6 

Jaarverslag 2016 ..................................................................................................... 9 

Tussen de Spaken met … .................................................................................. 18 

 

  



2 

 

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 

 

 

http://www.debidon.nl/
mailto:info@debidon.nl
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Voorwoord 
 

Beste mede Bidonners,  

 

Het seizoen 2017 is alweer even opgang, zo laat in het voorjaar heeft 

waarschijnlijk het clubblad de Regenboog nog nooit op zicht laten 

wachten. De laatste maanden was het prioriteiten stellen binnen het 

bestuur, de organisatie en het nemen van de juiste beslissingen over de 

nieuwe kleding vergde het nodige overleg.  

 

Maar ik mag zeggen dat we de komende jaren weer piekfijn voor de dag 

komen mede dankzij de onze nieuwe Sponsor Fietsen Schenk en Nico van 

Est die uiteindelijk deze bal aan het rollen bracht omdat hij de belangrijke 

stap maakte om als 1e de club te willen sponseren voor het nieuwe tenue 

hierbij gesteund door Rob in de naam van Walnut Industries Europe BV 

die gedrieën uiteindelijk er voor zorgen samen met het bestuur dat, als 

alles juist loopt op 5 mei de kleding uit kunnen gaan reiken bij Schenk.  

 

Dan zit er ook nog een vernieuwde de website in de pen, waarbij Wim 

druk bezig is om dit samen met de bouwer en ontwerpen zodanig 

passend te maken dat deze in stijl aansluit bij het nieuwe tenue en ook 

voor de toekomst weer jaren meekan. 

 

Met het afscheid van Jan de Rooij binnen het bestuur hebben we ook een 

stuk afscheid genomen van de vanzelfsprekendheid waarmee Jan vele 

jaren het clubblad verzorgde. Dan blijkt maar weer dat niet alles 

vanzelfsprekend is. Alles verzamelen is één maar het samenbrengen en 

delen is twee. En dat blijkt dan een stap die niet zo eenvoudig blijkt te 

gaan. Nu heeft Pieter Heijmans het bestuur versterkt en heeft hierbij hulp 

aangeboden om te zien of het deels ook digitaal kan. 
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Dan in de laatste plaats willen we Toine veel sterkte toewensen met de 

revalidatie van zijn nieuwe knie. Maar het meefietsen zal nog wel even 

gaan duren, hopelijk tot snel en wie weet als tijdelijk chauffeur, wat Toine 

zelf heeft aangegeven. Tot slot voor allen veel veilige kilometers en op 

naar de driedaagse in juni. 

        

Luc Aerts 
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Nieuw tenue 
 

Nog even wachten en dan is het zover. Dan zijn we de trotse bezitters van 

het nieuwe Bidon tenue.  

 

 

 
 

Uitnodiging  

                                                                                                                                                           

Hierbij bevestigen wij mede namens Fietsen Schenk, dat voor alle leden en 

hun partners/echtgenotes op vrijdag 5 mei a.s., vanaf 19:00 uur in de 

winkel van Fietsen Schenk in Essen, onder het genot van een hapje en 

een drankje een feestelijke uitreiking van de nieuwe clubkleding en de 

clubhelmen wordt georganiseerd. Hiervoor wordt iedereen dan ook van 

harte uitgenodigd! 
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Rittenschema 2017 
 

Actueel rittenschema 2017: http://debidon.nl/routes/index.html 

 

 

  

http://debidon.nl/routes/index.html
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Jaarverslag 2016 

Inleiding  

Zoals gebruikelijk laten we van het afgelopen jaar de belangrijke en/of 

opmerkelijke gebeurtenissen binnen onze vereniging per maand de revue 

passeren. 

 

Januari 

De eerste echte verenigingsactiviteit in januari is altijd de algemene 

ledenvergadering. Met 31 aanwezige leden, inclusief het voltallige bestuur 

is 60% van de vereniging hierbij vertegenwoordigd. 12 leden hadden de 

moeite genomen zich af te melden. Op 21 januari wordt op voorspraak 

van Jan Verbocht een bijeenkomst gehouden ter voorbereiding van de trip 

naar Bormio in Italië. 

 

Februari 

Is een maand zonder clubactiviteiten. Wil niet zeggen dat we stil moeten 

zitten. Om de zondagochtenden door te komen, zijn de Oesterdam- en 

bosritten een welkome activiteit. We komen echter niet allemaal 

ongeschonden de maand door. Toon van den Broek botst op een auto, 
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gevolgen zijn een kapotte fiets en helm alsmede blauwe plekken en 

kneuzingen. Wim van Nijnatten kwam slechter terecht toen hij door een 

overstekende hond ten val kwam. Gebroken neus, sleutelbeen en een 

flinke hoofdwond waren het gevolg. Op 1 mei zal hij weer aansluiten. 

Tevens komen er opzeggingen Theo Janssen en Christiaan Mouwen. 

 

Maart 

Carnaval is al voorbij en daardoor vangt het seizoen aan op de 1e zondag 

met een rondje gemeente Roosendaal. Inclusief onze chauffeur Geert en 

een nieuw lid in de persoon van Werner Bruijns, staan er bij Huis ten Halve 

25 man aan de start, ondanks het feit dat het koud is en er zelfs een spat 

regen wordt verwacht. Ten opzichte van vorig jaar verloopt de rit nu 

soepeler. Een ieder kan goed volgen. De gemiddelde opkomst deze 

maand is 27 man. Tijdens de 4e rit, zijnde op 2e paasdag, komt er slechts 7 

man opdagen. Gedurende de onderlinge rit zijn er hiervan 2 de sloot 

ingewaaid. Deze rit is dus formeel afgelast door de te lage opkomst. 

Jack Beks doet een poging om de ritten van dinsdag- en donderdagavond 

weer nieuw leven in te blazen. 
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April 

Werner van den Nobelen heeft het aan gedurfd om voor het eerst een rit 

voor zijn rekening te nemen. De uitvoering hiervan is prima en voor 

herhaling vatbaar. Ook deze maand blijft het kil. De opkomst blijft 

aanvankelijk gelijk, totdat we naar de Moer moeten. Het is volgens de 

Belgische weerman op deze datum nog nooit zo koud geweest. Er zijn dan 

ook maar 10 dapperen of gekken die het aandurven om de geplande 120 

km te volbrengen. Tijdens onze rit naar Moerdijk maken we kennis met het 

nieuwe koffieadres van Jos, zijnde De Droom in Langeweg. 

De gemiddelde opkomst is daardoor gedaald naar 21,25 man. 

 

Mei 

Op 8 vestigen we het record van de meeste deelnemers van 2016, namelijk 

31. Tijdens deze rit naar Loenhout krijgen we onderweg naar Meersel 

Dreef even gezelschap van een drietal rensters, die we later bij Galder 

wederom tegen komen. 

Tijdens de rit naar Wemeldinge waren er enkele plassers voor zichzelf 

begonnen door te stoppen terwijl dat vooraan niet bekend was. 
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De Kees Verstraten koppeltijdrit kon wegens de te lage opkomst niet door 

gaan. Het maandgemiddelde is weer toegenomen naar 26. 

 

Juni 

Deze maand wordt gevierd dat de Bidon dit jaar 45 jaar oud gaat worden. 

Hiertoe gaan 13 man, onder aanvoering van Jan Verbocht naar Bormio in 

Italië. Een zevental leden, die het klimmen niet zien zitten, gaan met Luc 

Aerts naar het vlakke Zeeuws-Vlaanderen. De thuisblijvers gaan naar 

Hoogstraten. Tijdens de rit naar Goudswaard is het nogal rommelig. De 

schrijver van de dag spreekt dan ook de wens uit dat er meer rekening 

wordt gehouden met elkaar en meer discipline aan de dag te leggen. 

Het maandgemiddelde is gezakt naar 22. 

 

 

Juli 

De rit naar Scherpenheuvel ter nagedachtenis aan Hennie Roks wordt 

verreden op 2 juli. Jammer dat de opkomst weer lager was dan de vorige 

keer. Slechts 7 man kwam opdagen. Gemiddeld over deze maand is het 
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aantal deelnemers hetzelfde gebleven en hebben alle ritten doorgang 

kunnen vinden. 

 

Augustus 

De opkomst neemt iets af naar 18. Van de 4 geplande ritten deze maand is 

die van de 21e naar de Bockenreyder niet door gegaan. De 6 die op waren 

komen dagen, konden weer terug naar bed. Op 7 augustus, bij de rit naar 

Zandvliet-Ossendrecht, hadden er een heleboel geen trek in de rijzende 

weg. Dat is misschien de reden dat het bestelde gebak achterwege is 

gebleven. 
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September 

Het uitje met partners gaat wegens te geringe deelname niet door. 

Op 4 september tijdens de rit naar Westmalle, worden we in de plaats 

Gammel overvallen door niet een bui, maar een waterval. Terug naar 

Roosendaal, waar de zon strak aan de hemel staat. 

De rest van de maand zal lekker warm blijven. Het gemiddeld aantal 

deelnemers over heel de maand zijn er nu 17. 

 

 

 
 

 

Oktober 

Het seizoen zit er al weer bijna op.  

Er rustte dit jaar geen zegen op onze tijdritten. Ging de koppeltijdrit al niet 

door, de voorspellingen voor de individuele waren ook niet best. 

Slechts 9 man kwam opdagen, waarvan er 7 de strijd aan gingen. 

Deze keer was het Gerard Konings die de minste tijd nodig had om de 

bijna 10 km af te leggen. Stond hij voor de 1e keer op het podium. 
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De leden die het uit gaan maken wie zich clubkampioen 2016 mag gaan 

noemen, zijn: Jan Verbocht, Gerard Konings en John Theunisse. John en 

Gerard zien aanvankelijk af van deelname, maar na onderling overleg – als 

jij mee doet, doe ik het ook – gaan ze overstag. 

Gerard wint met 1 seconde verschil, bij John waren het er 2. 

Was dus de 2e keer een podium voor Gerard. 

In de persoon van Pieter Heijmans, verwelkomen we een nieuw lid. 

 

November 

Op 1 november krijgen we van Ron Janssens te horen dat hij in het vervolg 

de zondagochtenden anders wil invullen en derhalve het lidmaatschap 

beëindigt. Wij zullen zijn inzet missen. De activiteit van deze maand, het 

jaarlijks etentje, was nu bij Lounge 8. Was goed, doch hun concept is voor 

ons niet zo geschikt. 

 

December 

Van Marco Verbaan een aanmelding ontvangen. Hij zal volgend seizoen 

aansluiten. De laatste activiteit van het jaar was andere jaren het biljarten, 

doch is na het fiasco van vorig jaar komen te vervallen. 

2016 was een jaar met diverse fysieke ongemakken. Verschillende leden 

van ons werden geconfronteerd met of hartritmestoornissen of problemen 

met een heup. 

 

Tot slot de cijfers 

Van de 36 geplande clubcompetitieritten zijn er 4 niet doorgegaan. 

Aan de 32 ritten hebben gemiddeld 20,88 ( 2015 was 23,43) fietsende 

leden deel genomen, is toch 2,55 man minder. De meeste leden (31) waren 

er op 8 mei. Het minste aantal leden (9) waren op 12 juni en 2 oktober. 

 

Voor de bijzonderheden van de clubritten, die zoals gebruikelijk weer op 

voortreffelijke wijze zijn begeleid door Piet Raaijmaekers en Geert Konings, 
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in de volgwagen die wederom beschikbaar is gesteld door Jan Hendrickx, 

verwijs ik naar de ritverslagen in ons clubblad De Regenboog. 

 

Theo Janssen, Christiaan Mouwen, Christiaan Oomen, Remco Dierks, Joop 

Cloots, Ron Janssens, Jurgen Verbocht, Eduard Reuvers, Dennie Franken en 

onze nestor Wim van Nijnatten hebben in 2016 om uiteenlopende 

redenen hun lidmaatschap beëindigd. Daar tegenover zijn er tijdens het 

afgelopen seizoen bijgekomen, de eerder genoemden Werner Bruijns, 

Pieter Heijmans en Marco Verbaan. 

 

Het ledenbestand is derhalve sinds 1 januari 2016 per saldo met 7 

afgenomen en komt daarmee op 43, waarvan er 38 actief zijn. 

De gemiddelde leeftijd hiervan is 55,8 jaar (was 54,8 jaar). 

De totale gemiddelde leeftijd per 1 januari 2017 is 57,9 jaar. 

 

Roosendaal, januari 2017 Jan de Rooij 
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Tussen de Spaken met …  
 

Pieter Heijmans 

 

 
 

Vorig jaar, aan het einde van het seizoen, dook er een nieuwe gastrenner op 

tussen de bidonners, in het zwart gekleed, gesponsord door Shimano. En hij 

was van harte welkom. De reden was, dat er minimaal 9 fietsers aanwezig 

moesten zijn om de tijdrit te laten tellen voor het klassement. En hij was de 

9e man. De voorwaarde was dan wel, dat hij vanaf de start zich moest 

aanmelden als lid. En zo gebeurde het !! Het was Pieter Heijmans, 45 jaar 

oud. 

 

Een nieuw lid binnen onze vereniging is een reden om hem voor te stellen 

aan de overige leden. Daarom ben ik onlangs bij hem op bezoek geweest op 

de Enargietdijk in Roosendaal. En na anderhalf uur babbelen bij een goed 

bakje koffie met koek kon ik het volgende levensverhaal noteren: 
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De achtergrond van de renner 

 

Ik ben een rasechte Roosendaler. Ik ben hier in 1971 geboren heb altijd in 

Roosendaal gewoond. Wat ik me nu realiseer is, het verrassende feit, dat ik 

een paar dagen na de oprichting van De Bidon ben geboren. Het lot leek 

toen dus al bepaald te zijn om uiteindelijk lid te worden. 

 

Ons gezin is enkele malen verhuisd, maar wij zijn altijd in Roosendaal 

gebleven. Eerst naar de Kroeven, later naar de Kortendijk en de Tolberg. Ik 

heb de lagere school doorlopen op de Kortendijkschool. Daarna ging ik 

naar het Gertrudis Lyceum en heb de HAVO en VWO gevolgd.  

 

Daarna was het in 1990 tijd voor de HEAO Breda (Avans Hogeschool). 

Voordeel was, dat ik gewoon in Roosendaal kon blijven wonen. Meestal 

ging ik met de trein, maar heb ook enkele malen gefietst.  Na een iets 

langer gedaan te hebben over mijn propedeuse (“inwerken” in het 

studenten leven zal ik maar zeggen), werd de studie serieus opgepakt. De 

studierichting Bedrijfskundige Informatica werd goed doorlopen en 

uiteindelijk in 1995 afgerond. Tijdens de studie stond data en techniek 

centraal om bedrijfsprocessen te verbeteren en te optimaliseren. In 

hoofdlijnen is dat nu nog steeds waar ik me mee bezig hou. 

 

In 1995 kwam ik nog in aanmerking voor militaire dienst. Een van de 

laatsten dus die moest opkomen voordat de plicht werd afgeschaft. In 

Middelburg kreeg ik mijn opleiding bij de Militaire Administratie en na een 

paar maanden kwam ik als dienstplichtige korporaal terecht bij een 

vervoerscompagnie in Nunspeet. Mijn taak was daar het uitbetalen van het 

salaris en het verlenen en registreren van vakantiedagen.  

 

Daarna kon ik snel in de IT gaan werken voor mijn eerste werkgever, 

Centric, in Rotterdam als programmeur.  Tijdens mijn treinreizen in 1996 

naar Rotterdam leerde ik een snel een hele leuke medepassagier kennen. 
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Zij treinde net als ik dagelijks van Roosendaal richting Rotterdam. En van 

het één kwam het ander, Claudia – zo heet zij - en werd mijn vrouw. 

Drie jaar later gingen we samen wonen in het centrum van Roosendaal en 

in 2004 verkasten we naar ons huidige plekje op de Enargietdijk. We 

hebben twee kinderen (Dennis, 14 jaar en Merel, 10 jaar) waar we erg trots 

op zijn.  

 

Door continue nascholing en cursussen ben ik verder opgeklommen tot IT 

architect. De laatste 7 jaar werk ik voor Alten in Capelle ad IJssel, waarbij ik 

als externe consultant steeds bij andere bedrijven tijdelijk wordt ingezet bij 

grote IT projecten. Hierbij kan het ene project dicht bij huis zijn (Zeeland), 

maar mijn huidige project bevindt zich momenteel in Utrecht 

(Nederlandse Spoorwegen). Dit betekent nu  ’s morgens om half zes uur 

weg om de files op de A-27 voor te zijn. Dus op zondag om 08:00 fietsen 

is zeker niet te vroeg voor mij. Mijn werkkring is wel een dynamische 

omgeving. Je ziet veel klant-omgevingen en je moet continue bijscholen 

en nieuwe ontwikkelingen blijven volgen. Nergens gaat het zo snel als in 

de IT- business. Nu nog meer snelheid op de fiets ☺ 
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 Het verhaal van de renner 

 

Wat betreft mijn sportieve carrière had ik tijdens mijn studietijd in Breda 

de racefiets van mijn broer overgenomen, een Batavus. Deze fiets liet ik 

opknappen en laten overspuiten bij Sirocco en aankleden met 

geavanceerde onderdelen van Campagnolo en Mavic wielen. Ik heb toen 

een paar jaar gefietst, maar de hobby kwam niet echt van de grond. 

Uiteindelijk werd dit unieke exemplaar in Italiaanse kleuren naar de 

Kringloper gebracht. Zonde! 

 

Als je dan gaat samenwonen en een gezin gaat stichten, komen er andere 

prioriteiten om de hoek kijken. Een aantal jaar stond het sporten op een 

lager pitje, maar daarna ging de knop definitief om.  

 

Het fietsen kwam toen weer in beeld. Ik kocht eerst een hybride fiets en 

ging in de polder fietsen. Soms werd ik ingehaald door die snelle mannen 

en dat wilde ik ook weer, echt racen! Marktplaats werd afgestruind en 

kocht 4 jaar geleden een TREK 1.9 en wel in Astana kleuren. Eerst wat 

trainen op een tweedehandsje om te kijken of dat ik het fietsen wel weer 

leuk vond na al die tijd.  

 

Nu kon ik flink weer flink trainen en met mijn zwager heb ik al een aantal 

grote tochten in Luxemburg, Limburg en Duitsland gereden.  

Vorig jaar hebben we deelgenomen aan de Jean Nelissen Classic in 

Luxemburg. Dat was voor mij weer een geheel nieuwe ervaring. Was ik er 

wel klaar voor, was de grote  vraag? Gelukkig hadden we een goede 

‘trainingsstage’ aan de Ruhr See in de Eifel achter de rug.  

 

Ik ben geen echter klimmer, maar meer een doordouwer voor het vlakke. 

Aan de start stond ik er al gespannen bij. Direct na de start kregen we na 3 

km al de Mont Saint Nicolas voor onze kiezen met een taai stuk van 20%.  

Iedereen moest daar toen maximaal rijden om niet stil te vallen. En als je 

dan na een paar uur al meer dan 2000 HM te verwerken hebt gehad, ziet 

de wereld er plots heel wat minder rooskleurig uit. Waar ben ik aan 
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begonnen??  En hoe kom ik aan de finish ?? Toch is het me gelukt. Met 

3300 HM en 145 km op de teller was de tank toch wel leeg op het einde, 

maar kort na de finish had ik wel een super gevoel! We did it!! 

 

Bij het laatste straatfeest kwam ik overigens gesprek met onze Wim 

Rommens. Bleek ie gewoon 30 meter verder te wonen, haha. En dat 

gesprek kwam uiteraard ook bij het fietsen uit. Van hem kreeg ik de tip om 

ook eens een paar keer bij De Bidon als gastrenner op proef mee te rijden.  

 

 

De 100 km ritten verliepen verder prima. Lid werd ik uiteraard ook 

vanwege de tijdrit laatst. Zonder mijn deelname als officieel lid kon de 

tijdrit immers niet doorgaan en kon Geert niet als winnaar gekroond 

worden. Die eer wilde ik Geert niet ontnemen natuurlijk! 
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Dit jaar staat naast de Steven Rooks Challenge, de Math Salden Classic ook 

de KlimClassic ( voorheen Steven Rooks Classic) in de Ardennen op het 

programma. De Redoute heb ik inmiddels via YouTube verkend, maar met 

mijn 34-32 verzetje kom ik overal boven. De sterke verhalen krijgen jullie 

nog wel te horen. Ik neem mijn GoPro camera mee en ga o.a. deze 

beklimming filmen. Naast De Bidon ritten doorloop ik nu wel een extra 

trainingsprogramma om op tijd fit te zijn voor de geplande heuvel 

klassiekers. 

 

Tenslotte 

 

Tenslotte heb ik me als ondersteunend lid aangemeld bij het bestuur van 

De Bidon. Wellicht kan ik met mijn technische achtergrond het e.e.a. 

bijdragen aan het boekje en de website. We gaan het zien! De Bidon is een 

leuke club en ik rij nu op stukken waar ik nooit eerder ben geweest.  

 

Pieter Heijmans 
In de afgelopen maanden heb ik Pieter leren kennen als een gemotiveerd 

nieuw lid. Nog helemaal nieuw in het metier, zo als dat heet. Een man die 

past binnen onze club, een gezellige prater. En gezien zijn IT achtergrond 

kan hij een zeer waardevolle steun zijn voor ons bestuur.  

 

Pieter.. welkom bij RTC DE Bidon !!!      

       Jan Verbocht 
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