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De Dikke Band, clubblad van Flet stourciub W estland (F .TC.W.)
Verschijnt  6 keer per jaar, 40e jaargang

F.T.C.W. is opgericht op 2 oktober 1974 en Koninklijk goedgekeurd op 14april 1975.
De vereniging staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nr. V397062
en is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie onder nr. 108027.
Alle correspondentie, ook adreswijzigingen, sturen naar
F.T.C.W. Postbus 99, 2290 AD Wateringen.
Zie voor meer informatie ook: www.ftcw.nl. F.TC.W. is gevestigd in het clubgebouw van
de sportvereniging Velo, Noordweg 26 in Wateringen. Telefoon 0174-292779.

Contributie: Elk eerste gezinslid vanaf 16 jaar     65,00
Elk volgend inwonend gezinslid vanaf 16 jaar    50,00
Elk volgend inwonend gezinslid t/m 15 jaar   35,00
Elk eerste gezinslid t/m 15 jaar    50,00
M-leden     35,00

Banknummers : RABO: NL 40 RABO 0411043722-
ING: NL 97 INGB 000388.05.05 t.n.v. F.T.C.W. Wateringen

BESTUUR
Voorzitter: Marcel van Ruijven,   Oosteinde 104  2548 AN Den Haag

tel. 06-51620453     E-mail:voorzitter@ftcw.nl

Secretaris:                Ria Batist, Vorkotterstraat 16 2295 HC Kwintsheul
               Tel. 0174-293749 E-mail: secretariaat@ftcw.nl

Penningmeester : Fred van der Loos,  De Muscaat 35   2291JJ Wateringen
Tel. 0174-296107     E-mail: penningmeester@ftcw.nl

Lid: Vincent Vogels Buitenwatersloot 191   2613TE  Delft
tel. 015 2190929    E-mail: lid@ftcw.nl

Lid: Peter van Os Marnixlaan 22 2692 DS ‘s Gravenzande
tel. 06-30610367

Lid: Geert Zwinkels Tomatenlaan 12a  2548 AJ Den Haag
tel. 0174 292454 E-mail: sponsoring@ftcw.nl

Lid: vacant
Commissaris: Piet Pool. v. Doornicksingel 46, 2291 RH Wateringen

tel. 0174-292024  Email: redactie@ftcw.nl

Overige deelt aken van het bestuur:
PR - zaken:
Clubritten Vincent Vogels
Clubblad: De Dikke Band: Piet Pool
Ledenadministratie: Fred van der Loos
Beheer clubsite: Vincent Vogels
Redactie :
Piet Pool. v. Doornicksingel 46,    2291 RH Wateringen (telefoon 0174-292024)
Postadres redaktie: Postbus 99,  2290  AB Wateringen, Email: redactie@ftcw.nl

Tourcommissie:
Hans Buurkes Waterlandsingel 154  2548 TB Den Haag

tel. 06 55844999   E-mail:toertochten@ftcw.nl
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Van de voorzitter

Beste leden,

Onlangs heeft u een mail gekregen over de
situatie in het bestuur en maak ik u er bij deze
nogmaals op attent dat we momenteel met een
onderbezet bestuur de vereniging besturen.
We zijn blij u te kunnen melden dat Peter van
Os is toegetreden tot het bestuur en dat we
momenteel een aankomend bestuurslid in de
groep laten meedraaien.
Schroom niet om naar ons te komen en je een periode te oriënteren
en dan mee te draaien om deze gezonde fietsvereniging de komende
jaren te leiden.

Het toerseizoen 2017 zit erop en met gemiddeld 200
wielerliefhebbers hebben we een mooie reeks neergezet. Het weer
speelde hier natuurlijk ook een belangrijke rol met amper regen van
betekenis.
Het was een seizoen met twee  nieuwe uitzet combinaties waar we
ook erg blij mee zijn.
Graag zien wij nog meer toetredende groepjes die een rit willen
uitzetten. Uitzetten is op een andere manier genieten van het fietsen.
Het is dubbelop. Waar jij nu fietst gaat zo een hele groep genieten
van jou inspanningen. Dat geeft mij althans ook een fijn gevoel kan ik
je verzekeren.

We hebben het seizoen afgesloten met de Rabobank bossentocht
waar we werden verrast door een kersverse jeugdkampioen in onze
vereniging. Het was een rit gesponsord door de Rabobank. De
opkomst was redelijk voor de lange afstanden maar viel tegen als het
gaat om de ‘gezinstocht’, van 35 km.

De rit werd aangekleed met een goodiebag van de Rabobank met als
extra’s een consumptiebon en een ‘snelle Jelle’. Ook verraste de
toercommissie ons met de snoepjes van Peter Sagan. De
toercommissie gaat nu zelf wat ritten in de regio en in het land fietsen
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en kijkt weer uit naar het volgend seizoen waar we u nieuwe routes
willen presenteren.
Het bestuur heeft voor het zomerreces  het seizoen afgesloten met
een avondje voor de vrijwilligers. Wederom hebben we met elkaar
een gezellige avond gehad. Ook de partners waren erbij. Zij zijn het
tenslotte die ook de vrijwilliger steunen om voor de vereniging tijd en
energie in te zetten. We hebben een partijtje gebowld en daarna
heerlijk gegeten.

Twee vrijwilligers wil ik namens het bestuur speciaal noemen en
vooral bedanken voor hun jarenlange inzet om het clubblad de
DikkeBand  samen te maken. Piet Pool en Frans ’t Hoen.
Hun laatste kunstje bent u nu aan het lezen en van Piet nemen we
samen met u tijdens de ALV in september afscheid. Als commissaris
heeft Piet  het bestuur al vele jaren van wijze raad voorzien en deze
nestor zullen we ook zeker missen.

Ik wens jullie als je gaat een fijne zomervakantie en veel fietsplezier
bij de regio toerevenementen en genieten van de Tour de France.

Marcel van Ruijven
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Dertig maal de Fiet selfstedentocht

Op 5 juni 2e Pinksterdag deed ik zoals elk jaar weer mee aan de
Fietselfstedentocht.
Om 5 uur ’s morgens starten de eerste deelnemers en elke 8 minuten
vertrekken er 700 fietsers.

Onze starttijd was groep 7 om 5.48 uur.
Heerlijk fris weer en vanuit Bolsward windje naar Dokkum: 82 km.
Maar toen begon ’t pas echt; windkracht 6 uit zuidelijke richting dus
120 km tegen wind. Een flinke klus, maar in Stavoren aangekomen
nog 35 km wind in de rug.
Deze keer
fietsten we met
z’n zessen: Art
van der Voort,
Simone (dochter
van Art) en haar
man Patrick,
Theo en Brenda
van der Goes en
mijn persoontje.
Voor mij was het
best een
belangrijke rit
want ik deed
voor het dertigste jaar achter elkaar mee. Al die jaren dat ik meedeed
heb ik allerlei weersomstandigheden meegemaakt. De eerste keer in
1987 regende het de hele dag. Ook werd de start wel eens verlaat
door een onweersbui. In 1994 stond er een storm van windkracht 8 à
9. Maar we hebben ook heel vaak mooi weer gehad.******
Al met al was het dit jaar weer een groot feest in Friesland met
muziekkorpsen, blaaskapellen en disco’s onderweg.
In Bolsward werd ik door vrienden en familie ingehaald en voor mijn
dertigste Elfstedentocht gehuldigd in de feesttent. Het was voor mij
dan ook weer een geweldige 2e Pinksterdag.

Peet Arkesteijn
de man van 7200 km door Friesland
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FTCW’ers  in  Zwit serland

Naast dit stukje geschiedenis
in Friesland kreeg de redactie
ook de beschikking over een
stukje over een recente
gebeurtenis van een p aar (ex)
FTCW’ers in het buitenland.
Jesper Asselman en Piet en
Hilda Pool zochten
Zwit serland op om daar te
fiet sen.

Jesper reed mee in de Ronde
van Zwitserland en in Locarno
heb ik hem opgevangen toen hij
terugkwam van het tekenen van
de presentielijst voor de start
van de zesde etappe.

Jesper heeft zich daar flink
geweerd als aanvaller want hij
stond vermeld in het klassement
van de meest aanvallende
renners.

Als je daar op het Piazza Grande
in Locarno rondloopt kan je ook
heel bijzonder types tegenkomen.
Zo heb ik een foto genomen van
een man die daar rondliep als een
renner uit de oudheid. Met een
helm met van die leren banden en
twee theezeefjes voor zijn ogen
tegen de vliegen. Ook zijn fiets
was heel bijzonder met hoorns
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voorop.
Eén van onze eigen Zwitserse fietstochtjes ging naar Italië. Het Lago
Maggiore (waar Locarno aan ligt) ligt in het zuiden van Zwitserland en
halverwege het meer loopt de grens met Italie ook a.h.w. dwars over
het meer.
Wij ervaarden
daarbij nog
weer eens de
goede kant
van de
Europese
samenwerking.
Zonder
paspoort bij
ons en zonder
aangehouden
te worden
konden we zo
Italië inrijden en
vervolgens ook
weer terug
Zwitserland in.
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Nog steeds vacatures in het bestuur

Onlangs hebben de leden per mail een brief ontvangen van het
bestuur met een oproep voor het invullen van de vacatures in het
bestuur. Uit die brief blijkt duidelijk dat de situatie nogal ernstig is en
dat dat in het uiterste geval tot een wel heel droevig einde zou
kunnen leiden.
Mensen of, om in de trant van de brief te spreken, beste leden: laat
het zover niet komen!!!
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Weboma is een bedrijf met een bijzondere
missie: Weboma bouwt aan geluk.
Wij ontwikkelen, bouwen en zorgen voor
huizen, wijken, leefomgevingen en
werkplekken die mensen gelukkig maken.
Door ons goed in te leven in de wensen van
mensen en door alles in te zetten wat we in
huis hebben aan vakmanschap, ervaring,
kwaliteitsstreven en creativiteit. Zo bouwen we
samen met onze klanten voortdurend aan iets
heel moois. Want aan nieuw  geluk dragen we
graag onze steentjes bij.

Uw ontwikkelende bouwer weboma.nl
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Een kleine terugblik op de inhoud van
ons clubblad in het verleden

De voorbereiding van Den Helder – W ateringen
Tegen de tijd dat u dit leest, zullen de 2500 deelnemers en
deelneemsters wel gehaald zijn. Tot heden toe loopt de organisatie
rustig en goed. De meesten van de bestuursleden draaien dan ook al
zo’n 4 of 6 jaar mee in de organisatie.
Momenteel zijn we van dit gebeuren een draaiboek  in elkaar aan het
zetten en dan blijkt ineens dat 9 jaar ervaring op papier een hele zorg
is en een hoop tekst geeft. Als bijvoorbeeld de opdracht aan een
bestuurslid luidt: “Zorg jij dat de fietsen vervoerd worden.” (en dat is
alle jaren prima geregeld) dan blijkt bij het uitwerken van deze
opdracht dat er een tig aantal uren nodig zijn om dit een beetje
redelijk voor elkaar te krijgen en dat je aan heel veel dingen moet
denken  om de zaak onder controle te houden. Er worden  met heel
veel verschillende mensen afspraken gemaakt, sommigen zie je
maar eenmaal per jaar , toch rekent iedereen erop dat
zondagmorgen om 8.00 uur de vrachtauto’s in Velsen of Den Helder
staan en niet om 9.00 uur.
Dit geldt uiteraard ook voor de administratie. Het systeem is van
lieverlee wel uitgekristalliseerd, maar veel tijd en inzet blijft het
kosten. Medailles, het lijkt simpel, toch mag dit niet de mist in gaan.
De mensen verwachten  gewoon ieder jaar een prachtexemplaar.
Dan de controleposten. Ieder jaar zijn ze weer bemand, ik zou haast
zeggen door, voor de meesten, wel zeer vertrouwd geworden
gezichten. De posten moeten voorzien zijn van materiaal zoals
stempels, tafels, eten en drinken enz. en de EHBO niet te vergeten.
Het inpakken van de lunchpakketten , onze toertocht is hierdoor
uniek in Nederland geworden. De besprekingen die we voeren met
de verschillende  overheden en de Velo-mensen. Zij zijn na zo’n
dagje behoorlijk afgedraaid, niet te verwonderen.
Er blijft maar een conclusie over. Het bestuur alleen kan het niet,
maar met de hulp van anderen komt het dit jaar weer dik voor elkaar.
Oh ja, in het volgende clubblad doen we een beroep op de leden voor
het helpen inladen van de fietsen enz. Alvast bedankt.
(Uit de Dikke Band van april 1982)
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Lidmaat schap N.R.T.U.

Ieder jaar weer een pittig discussiepunt. Kernprobleem is de
verplichte Fietstoerkaart voor iedere deelnemer bij fietstochten  vanaf
200 km. Zonder de FTK  kan men bijv. niet deelnemen aan de vice
versa tocht. (Wateringen-Den Helder-Wateringen; red.) Dit roept bij
meerdere leden toch weerstand op. Van lieverlee wordt alles verplicht
en geregeld. Anderzijds wordt de FTK landelijk steeds meer gevraagd
wanneer men aan andere grote tochten deelneemt. Afgesproken is
dat het bestuur schriftelijk een verzoek tot ontheffing zal indienen
voor leden die aan de vice versa rit willen deelnemen. Er zijn 156
toerboekjes verkocht en ook tijdens de vergadering blijkt het
overgrote deel toch voor het  lidmaatschap te zijn

Uit De Dikke Band van okt. 1982

Veteranenploeg

De categorie Veteranen bij de vossenjachten is een al jaren
bestaande groep die met het klimmen der jaren ook flink in aantal is
gegroeid. Maar dat was in de beginjaren van FTCW anders. Onder
het kopje Veteranenploeg staat in het verslag van de Algemene
Ledenvergadering gehouden op 17 augustus 1982 het volgende:

N.Vis (de toenmalige voorzitter) gaf een korte toelichting. Gedacht
werd aan een ondergrens van 35 jaar. Direct kwamen er al vragen.
Waarom die grens? Mogen hierin ook dames meedoen? Is er ook
een klassement? Waarom noemen we het niet recreantenfietsers?
Kunnen ze al om 9.45 uur in plaats van 10.00 uur vertrekken?
Hoeveel kontroleposten?

Besloten is dat Hen van Paassen en Jan Lindenberg dit verder gaan
uitwerken en half september hierover met het bestuur verder zullen
overleggen. Men verwacht beslist liefhebbers voor dit initiatief.

(Over de uitkomst van dat overleg hebben we niets kunnen vinden.)
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Van vossebon naar vossepen

In de beginperiode van het vossejagen bestond de vos uit een
persoon die genummerde bonnetjes uitdeelde (een soort garderobe
bonnetje). De nummer één had dan het laagste nummer enz. In de
loop der tijd is dat geüpdate naar de huidige buis met gleuven.

In De Dikke Band Jaargang 9 nr.1 (najaar 1983; red) troffen we onder
het kopje Vosseritseizoen het volgende stukje aan van de hand van
toenmalig redacteur Peter van der Sman:

….ik hoop nog veel keer ook vosseritpunten te halen. Ik wilde bijna
schrijven – een vossebon met een laag nummer – te ontvangen.
Maar het krijgen van een vossebon  zal met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid tot het
verleden gaan behoren.
Bij de start ontvangt
iedereen een vossering
met daarin het
lidmaatschapsnummer
geslagen. Dan heb ik
ontdekt dat er een witte
stok op een blok hout
staat gemonteerd. Op
het blok de letters “ik
ben de vos”. Vond ik het
al moeilijk een
volwassen  iemand met
een stapel vossebonnen
te vinden, een dun
mager stokkie zal voor
mij helemaal een
onoverkomelijk
probleem zijn. Piet, is
een voorraad paaltjes in
camouflagekleuren een
goed voorstel?
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Eindst and verreden kilometers in 1991

Bij FTCW is ook een aantal jaren het
“kilometerrijden” als clubactiviteit
georganiseerd.

De verreden kilometers werden door de
deelnemers bijgehouden in toerboekjes en
degene met de meeste kilometers was de
winnaar. Maar allen kregen een herinnering
waar het aantal kilometers stond
ingegraveerd.

In De Dikke Band van februari 1992 troffen we de uitslag van het
toerseizoen 1991

HEREN DAMES
Jaap Tazelaar 26245 km Andrea van der Goes 15195 km
Aad Kamps   8540 km Ineke Duijvestijn 12730 km
Gerrit v.d. Berg   7715 km Lenie van der Goes   8415 km
Aad van der Goes   6345 km Carla Gardien   7070 km
John van der Goes   5495 km Ria Kamps   6295 km
Aad Visser sr.   5156 km Eva Huising   4600 km
Renee Petterson   4400 km Riek van der Spek   3605 km
Aad Jansen   3535 km Ellen van Rooijen   3515 km
Piet Ruigrok   3365 km Jeannette Bruin   2510 km
Harry Schilperoort   3265 km
Ruud Tazelaar   3255 km JEUGD
Jan Löbker   3165 km Olaf van der Spek  2155 km
Peet Arkesteyn   3015 km Danny Toussaint  1545 km
Menno Ruigrok   2625 km
Nic Duijvestijn   2560 km
Dick van Zwet   2535 km

Uit De Dikke Band van september 1992
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De Estafette Pen

In de periode dat Anita van der Hoeven en Jan Willem Huising De
Dikke Band maakten was een van de vaste rubrieken De Estafette
Pen; leden schreven een stukje en gaven de pen door aan een ander
lid die vervolgens ook een stukje schreef.

In De Dikke Band van februari 1997 was Joop Wolsing aan de beurt.
Jullie kunnen hem vast nog wel herinneren, dat mannetje met een
valhelm onder zijn shirt zoals hij zich zelf in dat stukje omschreef.
Joop eindigde dat stukje als volgt: Graag geef ik de estafettepen nu
door aan mijn vrouwelijke ploegmaat Els Fokker. Veel succes Els.

Waarop Els in haar stukje schreef: Het leukste en het beste wat ik
heb gedaan, is lid worden van de fietstourclub Westland. Het is
onwijs leuk en gezellig zondags ’s morgens met z’n allen op pad
gaan. (Het is maar dat je ’t weet; redactie 2017)

FTC Westland Fiet s Driedaagse

Voor de Driedaagse op 1, 2 en 3 september a.s. zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar. U kunt zich dus alsnog
aanmelden bij Aad van der Knaap, maar wees
er wel snel bij want: vol is vol!!
In het kort nog even het programma. Vrijdag
op de fiets naar
Ossendrecht, zaterdags een tocht daar in het
Brabantse land en
zondags fietsen we weer terug naar
Wateringen. Per dag ± 100 km.
De kosten zijn nog niet bekend maar worden
laag gehouden (het zogeheten. low budget).
Uit De Dikke Band van april 2006

Er was toen ook
een heel bijzondere
deelnemer
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Afsluiting T oertijdfiet sen

Eind maart is de laatste tocht
gereden in het Van der Drift
Hoveniers
klassement 2005/2006.
Met een door Dennis heel
verrassend uitgezette tocht
kwamen we in hartje
Rotterdam waar we in de
bouwkeet van Strukton heel
gastvrij werden ontvangen.
De wind en de aard van het
parcours zorgden er voor dat
er nogal wat ploegen waren
die de opgegeven snelheid
niet haalden. Als je dan ook
nog, zoals de BAM’ers
bijvoorbeeld, in het begin flink
verkeerd rijdt, wordt het wel
heel moeilijk.

Maar zoals gezegd, de
ontvangst bij Strukton was
prima en dat vergoedde
veel. In het klassement was
nog het een en ander mogelijk
dus was de uitslag van de
tocht naar Rotterdam zeker
van belang. In dat verband
was het ook jammer dat List
en Bedrog enkel bestond uit
Bertus Huising en Bertus
daarom buiten mededinging
meefietste.

De uitslag was:
1  de Combi-ploeg 10 pt;
2  de Chinezen         9 pt;
3  Heinz Ketchup     8 pt;
4  de Doorzetters     7 pt;
5  DB Telecom        6 pt;
7  de BAM’ers         5 pt.

Die uitslag bracht de volgende
eindstand in het Van der Drift
Hoveniers klassement:
1  de Chinezen met  52 punten
2  de Combi-ploeg   48 punten
3  DB Telecom (Fr.) 40 punten
4  List en Bedrog      40 punten
5  de BAM’ers          36 punten
6  Heinz Ketchup      35 punten
7  de Doorzetters       34
punten
8  DB Hortimax        11 punten
9  Met z’n 3-en           6 punten
10  DB Telecom (Erwin) 3
punten

De Chinezen zijn dus voor de
twee keer winnaar van het
toertijdfietsen geworden.
Zij mogen onze vereniging
weer vertegenwoordigen op
het Nederlands
Kampioenschap eind augustus
in Heerlen.
(Uit De Dikke Band van april
2006)
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Fiets Velo naar een nieuw complex!

Dit jaar word t er gest art,met de nieuwbouw van het
sportcomplex V elo in W ateringen. Het V elocomplex is ook de
thuisbasis voor fiet sclub FTCW . In het wielerseizoen word t er
iedere zondagmorgen gest art vanaf V elo. Na afloop word t er
gezellig wat gedronken in de kantine. V oor dit nieuwe
onderkomen moet er nog het nodige geld ingezameld worden.
Om Velo hierbij te ondersteunen organiseert FTCW op zaterdag 13
oktober 2007 een spinningmarathon.
De spinningmarathon is voor iedereen die Velo een warm hart
toedraagt en zijn steentje wil bijdragen. Want met nieuwe stenen
bouwen kost veel geld. De spinningmarathon zal plaatsvinden op
zaterdag 13 oktober van 15.00 tot 18.00 uur. Er zijn drie
spinninglessen van 1 uur.
Langs deze weg willen wij u als bedrijf vragen om deze
spinningmarathon te ondersteunen. Op de volgende pagina wordt
aangegeven hoe u het sociaal karakter van uw bedrijf tot uiting kunt
brengen.
Wij hopen van harte dat we op een bijdrage van uw kant mogen
rekenen. Binnenkort nemen wij contact met u op. Als bijlage treft u
het inschrijfformulier waarmee u desgewenst uw voorkeur kenbaar
kunt maken.
Met vriendelijke sportgroeten,
Namens het organisatiecomité van de Velo-spinningmarathon
P. van Os
Voorzitter FTCW
Uit De Dikke Band van juni 2007

Niets nieuws onder de zon
De ALV heeft helaas niet opgeleverd wat het bestuur ervan gehoopt
had en zo zitten we nu dus met een geminimaliseerd bestuur!!
Op 5 oktober begint het vossenjachten weer. De eerste toertijdrit
staat voor 26 oktober op het programma. U ziet, tot zover zijn de
activiteiten nog zoals u van FTCW gewend bent. De toekomst zal
uitwijzen in hoeverre dat met het huidige vijfkoppige bestuur ook
verder in het seizoen nog mogelijk is.
 Uit De Dikke Band van september 2008
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Een (verregend) beeld van het jubileumfeest van 2008

Wie zaten er in de loop der jaren zoal in
de  redactie van De Dikke Band?

In de tachtiger jaren waren dat: Ben Zwinkels, Jos Wildenberg en
Gerard van Ruijven;  Peter en Vera van der Sman samen met
Mathieu en Mariët Straathof;  voorts in die jaren Nico en Marlene
Ammerlaan, Cees Vijverberg, Daan de Kok en Cees van Staalduinen.
In latere jaren waren dat Riek van der Spek met Magda van der Valk;
Anita van der Hoeven met Jan Willem Huising; Maup de Vries en Piet
Pool en vanaf begin deze eeuw tot heden Piet Pool en Frans ’t Hoen.
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Terug naar de actualiteit

De vrijwilligersavond

Op vrijdag 23 juni heef t FTCW haar vrijwilligers met p artners
gefêteerd op een p artijtje bowling gevolgd door een heerlijk
etentje. Dat alles vond plaat s in het Bowlingcentrum aan de
Veilingweg in De Lier .
Na een openingsdrankje aan de bar werden
de bowlingschoentjes aangetrokken en de
vingers getest op de gaatjes in die
(loodzware) ballen. Het ging er heel gezellig
en spannend aan toe.
Na die inspannende bezigheid konden we
aanschuiven voor een lopend buffet met een
grillhoek en een Chinese afdeling. Dit al een
aantal jaren bestaande vrijwilligersevenement
was weer een groot succes. Alleen daarom al
zou je je kunnen aanmelden als vrijwilliger
(bestuurslid??) van FTCW!!

Programma komende weken

Onder dit kopje stonden altijd de activiteiten van FTCW vermeld.
Maar we zitten nu in de zomervakantie en over de start van het
nieuwe seizoen hebben we nog geen gegevens.
Maar dat betekent niet dat u stil moet blijven zitten. In de buurt kunt u
elke zondag tot en met 27 augustus terecht bij De Glazen Stad op de
Wollebrand voor de zomerochtendritten.
Verder biedt de TEP van de NFTU een scala aan toertochten her en
der in het land.

Kortom, blijf gewoon fiet sen!
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Van de redactie

Zoals op het voorblad valt te lezen is dit de laatste
Dikke Band. Het is op zich jammer dat er na zoveel
jaar een eind komt aan ons verenigingsorgaan.
Anderzijds, de tijden veranderen en de techniek
gaat nog sneller vooruit. Vooral dit laatste speelt
een rol bij de overgang van papier naar digitaal.
Het samenstellen van de inhoud van een clubblad,

digitaal of op papier, dat verschilt met de hedendaagse techniek niet
zo veel. Voor beide gebeurt dat op de computer. Maar met een
papieren versie komt vervolgens het printen of drukken, het
verzendklaar maken en een grote doos vol oranje boekjes naar de
post brengen.
Dit verschil in werkzaamheden (met bijpassend kostenplaatje)
gevoegd bij het feit dat er geen opvolger(s) zijn voor de huidige
redactie, heeft geleid tot het besluit te stoppen met het clubblad

De Dikke Band. Sic transit gloria mundi.

De lopende advertenties van het clubblad worden overgeheveld naar
de site van FTCW. Onze adverteerders  worden per brief daarover
geïnformeerd.
Wij willen dit laatste nummer afsluiten met een woord van dank aan
de adverteerders. Zij hebben er voor gezorgd dat het clubblad al die
jaren financieel voor de club haalbaar bleef.
Verder bedanken wij natuurlijk alle leden voor de stukjes en
verslagen die zij hebben ingezonden. Zij met name hebben er voor
gezorgd dat De Dikke Band qua omvang al die tijd zijn naam eer aan
kon doen.
Piet Pool en Frans ‘t Hoen
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Van Frans
Vanaf februari 2004 heb ik de lay out van dit blad mogen
verzorgen.
Voor die tijd was ik me van het bestaan van een FTCW
niet bewust.

Ik vond fietsen wel leuk, ik maakte samen met mijn vrouw leuke
tochten maar om dat nou in verenigingsverband te doen leek mij niet
nodig.
Maar al lezende, al die enthousiarte verhalen over vossenritten en
verre tochten gingen bij mij toch de ogen open. Ik ontdekte dat
fietsen zo ook leuk kon zijn. Ik heb de
afgelopen 13 jaar dan ook genoten van de
verhalen en ben blij dat ik dit werk kon
doen.
Ik hoop dat er een leuk vervolg op komt en
wens de makers hiervan
veel succes toe.
Frans ‘t Hoen, lay out

Gevraagd een racefiet s
Ik heb onlangs (op een geleende fiets) meegedaan aan een
fietstocht voor een goed doel en dat is bij mij zodanig
aangeslagen dat ik wel meer wil gaan fietsen. Omdat uit te
proberen ben ik op zoek naar een goede tweedehands racefiets
met een framemaat van 61/63 cm. Wie kan mij helpen? Tel. 06-
52518856

Advertentie ( niet van Frans)
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In Augustus
  2  Jan Willem Huising
  2  Jos van der Knaap
  3  Henk Verburg
  3  Joop Wolsing
  4  Nick Baas
  4  Vivianne Koene
  5  Jan van der Kraan
  7  Danny van Paassen
  7  Patrick Plooij
  8  Peter Marchetti
9  Peter Kortekaas
12  Jeroen van der Valk
13  Michel Rog
13  Jan Van Ruijven
15  Harm Horstman
17  Rienk van der Heijden
17  Geert Zwinkels (N’wijk)
19  Rob van Alphen
20  Rob van der Helm
23  Ricardo Jansen
26  Frans Onings
27  Eef Rimmelzwaan
28  Martin Solleveld
30  Nick Ruigrok
31  Arno van Scheijndel

In september
  1  Michel de Vogel
 4   Mieke van Berkel
 5   Ben van Winden
 9   Joop Asselman
12  Henk Rolff
13  Ron Blom
16  Geert van Ruyven
19  Johan van Hagen
20  Jan de Groot
20  Marcel den Haan
21  Piet Ruigrok
21  Dennis Toussaint
23  Arno Westerhof
24  A. Plooy
26  Ria Groenewegen
26  Jan Willem van Schie
27  Edwin Vijverberg
29  Hellen den Dulk
29  Art van der Voort

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!!!!

Verjaardagskalender



de Dikke Band juli 2017 29



de Dikke Band juli 2017 30



de Dikke Band juli 2017 31



de Dikke Band juli 2017 32



de Dikke Band juli 2017 33



de Dikke Band juli 2017 34



de Dikke Band juli 2017 35



de Dikke Band juli 2017 36


