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Van de redactie
Met het wisselen der seizoenen heeft ook FTCW een ander
programma opgezet; van vossen naar toeren. We hebben inmiddels
alweer een paar toertochten achter de rug. Zelf heb ik door
omstandigheden nog geen toertocht gereden maar de komende weken
moet dat er toch een keer van komen. Wat me opvalt in het
toerprogramma is de benaming van een aantal tochten.

Misschien ben ik teveel van de oude stempel, maar ik geef de voorkeur
aan een benaming waaruit de bestemming blijkt. Hoewel ik besef dat er
nogal een verschil is tussen een vakantie en een fietstocht, wil ik toch
even de vergelijking maken qua benaming.
Een vakantie van 14 dagen naar de rechte slootjes. Waar gaat dat
heen? Venetië? Giethoorn? De Zeven Gaten misschien? Op een reis
met zo’n onduidelijk doel boek je toch niet!

Maar wat te denken van een toertocht met de naam Amstels
Kuitenkraker. Gaat dat naar de rivier de Amstel of naar de bierbrouwerij
met die naam. Of misschien wel naar Zuid Limburg (denk aan de
Amstel Goldrace). Ik weet het, de meeste deelnemers zal de naam van
de tocht worst zijn, die komen toch wel. Maar de fijnproevers, en die
zijn er ook, die moeten kunnen afgaan op de naam van de tocht. Zeker
als ze niet elke zondag in de gelegenheid zijn om te fietsen en ze
daardoor een keus moeten maken.

Zoals gezegd, ik heb nog geen toertocht gereden. Maar dat ligt niet
aan de naam van de tochten. Ik ben nogal nieuwsgierig dus had ik
graag willen weten waar zijn die rechte slootjes dan.
Mijn conditie probeer ik enigszins op pijl te houden door mee te fietsen
met Fiets je Fit op woensdagmiddag en op dinsdagmiddag met een
groepje FTCW’ers. We vertrekken dan vanaf Velo en rijden ons vaste
rondje Schipluiden – Vlaardingen – Maasland – Maasdijk – Hoek van
Holland – Terheijde – Madestein – Velo. Een rondje van 54 km en een
bakkie in het Wapen van Maasland.
In deze Dikke Band staan verslagen van de laatste vossenritten en
uiteraard de eindstand van het klassement voorzien van foto’s van de
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prijswinnaars. Ik weet niet hoe u het slotfeest hebt ervaren, maar ik
heb enkel enthousiaste reacties gehoord.
Een echtpaar heeft zelfs de moeite genomen hun positieve geluid
onder woorden te brengen voor deze Dikke Band.
Tot slot nog een paar regels richting de deelnemers van de
toertochten. Misschien is het wel leuk om van een gereden tocht je
verhaal te schrijven in De Dikke Band. Dan kunnen degenen die thuis
gebleven zijn omdat ze niet wisten waar de tocht naartoe ging, lezen
wat ze gemist hebben.

Programma voor de komende weken

19 april   Bloembollentocht 75 en 110 km
26 april   Grienden van Carnisselanden 75 en 110 km

  3 mei    Royal van Zantentocht (
  zie ook de toelichting hierna) 75 en 120 km

10 mei   (Moederdag) Rit naar de Nachtegaal 70 km
17 mei   Bos en Vlist 75 en 130 km
24 mei   (1e Pinksterdag)  Rondje Kaag 75 en 100 km
31 mei    Hitland-Lek 75 en 115 km

  7 juni    Bossentocht 75 en 135 km
14 juni    Smaakmaker van FTCW  75, 110 en 135 km

Het vertrek is zoals altijd vanaf Velo. Voor de lange afstand is de start
vanaf 8.30 uur. De deelnemers aan de korte versie mogen vanaf 9 uur
op pad.
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Van Zantentocht 2015

Voor de laatste keer wordt de van Zantentocht verreden op 3 mei a.s.
Doordat ik stop bij van Zanten met mijn werk willen wij eenieder voor
de laatste keer verrassen met koffie en iets
lekkers daarbij.
De start is om 8.30 uur en we zullen zorgen
dat de koffie op tijd klaar staat.
Wel is het zo dat de deur bij Van Zanten om
13.00 uur op slot gaat.
Veel fietsplezier met de Van Zantentocht en
het verdere  toerseizoen.

Groeten Hans Zwinkels
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Klei, kassen en kroegen
Verslag van de vossenrit van 1 maart

Zo, zondag 1 maart. Heb er weer zin in. Net terug van een weekje
wintersport. Hoogtestage en dus veel extra rode bloedlichaampjes,
gemengd met wat après-ski alcoholische bloedverdunning. Niet  de
ideale combinatie merkte ik onderweg.
Wel lekker weer, graadje of  9, zonnig en harde wind, maar dat mag de
pret niet drukken. Sta derde  in het klassement, dus heb ik zeker nog
wat om voor te fietsen.

We begonnen relaxed, zoals altijd achter Marcel aan, tot de eerste  pijl
50 meter van m’n huis. Had h’m op de heenweg al gespot… Daarna
via wat kruipdoor sluipdoor paadjes en de Venenwijk naar de
Bovendijk. Aan het eind linksaf en daarna weer links, dwars door de
weilanden om Ter Laak heen en met een lusje weer terug. Een
logische plek voor een controle, maar gelukkig voor de snijders en de
foutrijders stond er niets….. en voor ons helaas!  Daarna weer linksaf
door de klei en bagger, over de dijk, door de nieuwe tunnel naar boven
het talud op en via de Lange Wateringkade en Hooghe Beer rechtsaf
en daarna ineens linksaf een kas in. Dwars door de kas, weer geen
controle, terug naar de Lange Wateringkade.

We waren ondertussen met een mannetje of  twintig over. Vooral John
Zwinkels van ons Westland-Goud-team had er zin in en sleurde veel
op kop. Bij Kwintsheul niet het bruggetje over, maar de kroeg in! Dwars
door de “Jachthaven” (geen tijd voor een biertje of een potje darten)
via de achterkant eruit en slinger de slang door Kwintsheul. Daarna
richting het ABC-terrein, maar eerst via een achteraf weggetje de
eerste controle en ja, ja, weer door de weilanden met ook nog
schapen. Ondertussen dunde de groep al een beetje uit en waren we
nog met een man of vijftien.

Vervolgens via Madestein en Ockenburgh de duinen in, waar onze
groep brak. Ook ik voelde me ondertussen al flink gebroken, maar kon
gelukkig nog in de kopgroep mee. Bijna ons hele Westland-Goud-team
zat met vier man in de kopgroep. Natuurlijk John voorop, verder Jeroen
Kiezeling, Johan van Hagen en ik en verder kon Ronald Boers
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(herstellend van een keelontsteking….en dan nog zo hard fietsen) nog
aansluiten. Met z’n  vijven vol gas (tegen de 50 in het uur) met
windkracht 6 in de rug door de duinen, door Kijkduin, langs wat
verschrikte voetgangers, nog meer duinen, langs Duindorp uiteindelijk
Scheveningen Haven in, waar via trapjes en hekjes de tweede
controle stond.

We waren ondertussen al een tijdje uit zicht van de anderen, dus in
gestrekte draf (daar zorgde John wel voor) weer terug richting Kijkduin
door de Vogelwijk, waar de derde  controle stond.
Ondertussen waren we goed aan het opletten om geen pijlen te
missen, maar gelukkig waren ze allemaal goed te zien en duidelijk
aangegeven. Dwars door Den Haag, wist niet dat daar zoveel
bruggetjes, paaltjes en hekjes stonden, terug richting Wateringen.
Uiteindelijk bij Condor City kwamen we bij “Zoek de VOS”. Na enige
twijfel toch mijn vierde  kaartje maar in de restemmer gedaan en op
zoek naar de VOS. Hoe frustrerend, niet te vinden!! We waren al 5
minuten aan het zoeken in de struiken, de sloot, de paardenbak, de
kliko’s, maar nee hoor. Niks! Na 5 minuten kwam de tweede  groep en
nog een paar minuten later de derde. Nog steeds niks. Waren
ondertussen al met een man of  twintig aan het zoeken.
Toch nog maar een keer gekeken in een plantenbak midden op de
manege, en ja hoor, Bingo!! Helemaal erin gespit, met alleen de kop
erbovenuit.

Twintig punten in de pocket en ik sta weer wat steviger in het
klassement.
Het was een leuke en afwisselende rit, met veel verrassingen. Goed
uitgepijld. (uitzetters bedankt!)

Ernst Fidom

Voor de liefhebbers nog even de statistieken:
Afstand: 40,9 km    Tijd: 1:31:40
Hoogteverschil: 56 m  Gemiddelde: slechts 26,7 km (door al die hekjes,
weilanden, enz.)
Max: 48,6 km
Route:  http://app.strava.com/activities/261372818



de Dikke Band april 2015 12

Het PKK-label: de garantie voor mijn succes
Verslag van de vossenrit van 8 maart

Het vossenritseizoen nadert zijn einde en voor het klassement komt de
eindstand dichterbij. Met nog meer kriebels in de onderbuik dan vorige
week stap ik de deur uit.

In de kantine kom ik de bijna als enige casual geklede wielrenner Kees
tegen. Dat kan alleen maar betekenen dat hij vanmorgen weer dienst
heeft in een rit van de hand van het PKK-label. Mijn twee eerdere
overwinningen behaalde ik dankzij dit label. En daarom schud ik Kees
de hand en bedank hem gekscherend alvast op voorhand voor de rit
en mijn overwinning die ik straks ga behalen. Hij zegt zich altijd heel
erg te verheugen op het lezen van de vele stukjes over hun PKK-ritten.
Voor mij is dat reden genoeg om na mijn overwinning van straks er
vanavond even goed voor te gaan zitten.

Onze voorzitter vraagt via de microfoon nog wel even de aandacht voor
het verwelkomen van ons aller Bert Bambacht die het na een ongelukje
weer gaat proberen met een halve vossenrit. En Marcel vraagt ook
speciale aandacht voor een speciaal voor deze rit door het PKK
ontworpen dubbele pijl, een vierkantje met eerst een pijltje naar rechts
en daarna een pijltje naar links. Ieder mag voor zich bepalen welke hij
neemt en je komt daarna weer hetzelfde uit.

Bij de start spreek ik Bert nog even persoonlijk over zijn terugkomst in
ons peloton na een fietsvrije winter door wat ongelukjes. Hij is trots dat
ie met zijn 93 jaar weer op de fiets kan kruipen voor een half ritje.
Welkom terug Bert en nog veel fietsplezier gewenst.
Wij veteranen mogen vertrekken.
We zijn nog geen klein kwartiertje onderweg of de dubbele pijl is
ineens daar. In de kantine had ik mij al voorgenomen de rechter te
nemen, dus ik neem het graspaadje onder de weg door. Even een blik
naar achter of de rest mij nog netjes volgt. Ja, niet dus, snotsejandozie,
de groep denkt die Vollebregt ja doei, en kiest links. Ik gooi m’n fiets
180 graden en zet in een ziedende vaart de achtervolging in naar het
laatste achterwiel. Op de Wateringkade schuin de brug over en bij de
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Schaapweimolen twijfelen we, zitten we wel goed. Een blik naar achter
geeft het antwoord, Frans H zit er niet meer aan, dus we zitten níet
goed, terug. Op het grasdijkje komen we heen emmer 1 tegen terwijl
een paar meter verder achter de Z(inker) ook een emmer staat,
waarschijnlijk ook een emmer 1 voor eventuele tegenliggers. Of zou
dat later emmer 2 of 3 of 4 worden voor iedereen? ………. Of  is het
PKK-emmer 0? Allemaal losse groepjes en eenlingen, dat duidt op een
verschrikkelijke chaos. Hoe krijgt het PKK toch weer voor elkaar om
nog zo vroeg in de rit in een mum van tijd er een gigantische
ongeorganiseerde bende van te maken. Dit stinkt naar een opgezette
PKK-val. Als mijn mobiel in mijn rugzakje een trilfunctie zou hebben om
mij te waarschuwen voor het naderen van een geslepen, listige en
sluwe PKK-situatie, dan was ik ter plekke van mijn zadel in de
Wetering gestuiterd.

Stevig door de Harnaschpolder trappend worden we ingehaald door
één enkele Toer 2-rijder, ik noem (bijna) geen namen, die doodleuk
zegt in het ons voorbijgaan: “Ik dacht dat die veteranen nog wel een
beetje konden doorrijden.” Dat laat de inmiddels weer uit het niets
aangesloten diesel Frans H zich niet zeggen en begint langdurig op
kop te boren tot De Lier. Bij mij is het flink harken geblazen en ik hang
keer op keer aan het elastiek met mijn tong op mijn voorwiel.
Na de Hornbach de tunnel door en rechtsomkeer, de voorste helft van
de mannen neemt automatisch rechtsaf richting Ter Laak. Sssssst niks
zeggen laat maar gaan, wij eerst nog even links bij andere Kees langs,
die zich in een kassie onder het glas relaxed in de strobalen heeft
genesteld, met emmer 2, denk ik ……

Bij de Hoge Bomen kijk ik achterom en zie alleen maar Chris met een
paar Toer 2 rijders volgen. “Waar zijn de andere mannen gebleven
Chris?” “Ja, ze denken iets gezien te hebben bij Westerlee, ze zijn
terug.” Potverdorie nog aan toe, zeg. Wat ga ik doen? Ook terug en
achter ze aan of rij ik door? Ik rij nog een stukje vertwijfelt verder. Wij
worden voor het eerst over onze eigen futuristische Westlandse
Erasmusbrug gestuurd, deze week geopend en gedoopt als ‘De
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Snelbinder’. Op de kruising staat andere Kees met fototoestel in de
aanslag, en emmer 3, geloof ik …… PKK zal toch geen twee emmers
in één kilometer neerzetten. Mijn twijfel is definitief weg, ik ga niet terug
en vervolg weer resoluut de route.

Bij de Wollebrand lig ik iets achter op Chris en de anderen. Gelijk na
het bruggetje bij het Vlietpoldergemaal staat ie weer rechts het gras in,
zo’n sneaky klein pijltje, waar het PKK-label patent op lijkt te hebben
aangevraagd. Achter het bosje staat Peet met emmer 4, hoop ik ……, 
te bellen met ongetwijfeld een van zijn labelpartners en doet even een
telefonisch verslag van de wedstrijd die aan hem voorbij trekt: “Nu
komt hier de eerste veteraan aan”. Kijk, dat is pas bruikbare en nuttige
informatie zo onderweg. Weer terug op het asfalt zijn de mannen
natuurlijk uit het zicht verdwenen en realiseer ik me dat ik vóór het
bosje Chris iets had moeten toeschreeuwen om hem te doen keren.
Dit was uit tactisch en verdedigend oogpunt een betere actie geweest.
Hoe meer renners tussen mij en de echte concurrentie des te beter,
maar helaas. Sorry Chris, zelfs na 33 jaar vossenjacht is mijn
vossentactiek op sommige punten nog steeds niet helemaal je dat.

Na de Wollebrand linksaf en voor de wind draai ik de gashendel
volledig open.
Langs De
Zeven Gaten
in zeven
seconden en
verder speren
langs de
Veilingroute. In
de slotfase
van de rit nog even lekker testen of de benen de wind kunnen
bijhouden. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, zo’n stukkie asfalt. Door het mooie
lenteweer is het terras van de Bonte Haas bijna té gezellig om mij niet
te laten passeren. Ik zit nu weer op de eerder vanmorgen begane route
en bij de Hornbach grijp ik Chris en de andere mannen weer bij hun
kladden. Voor de tweede keer door de tunnel? Nee, het is de vos
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zoeken geblazen. Andere Kees, inmiddels van zijn strobaal afgekomen,
staat bij de restemmer te genieten van het drukke tunnelverkeer. De
derde achtereenvolgende rit van de hand van de PKK die mij de 20
punten bezorgt.
Het PKK-label blijkt toch echt de garantie voor mijn succes.
Even later controleert Arie bij mij nog even of hij geen eerste is
geworden: “Gelukkig, een stukkie schrijven is niks voor mij”. Geef niks
Arie, dat doe ik dan wel. Arie vervolgt en gaat daarbij weer eens lekker
ouderwets op zijn mopperstoel zitten, en moppert naar mij dat ik in de
bochten niet altijd helemaal de juiste techniek gebruik, tja … wie wel?
In het napraatje zegt Frans H. dat een leidende positie je verplicht tot
het opknappen van veel kopwerk. Nou dat heb ik geweten, mijn
elastiek was gelukkig net sterk genoeg vandaag. En toch niet voor
niets Kees vooraf bedankt voor het uitzetten van de rit én daardoor
weer de volle winst behaald.
Mannen van het PKK-label, bedankt voor de mooie rit met al zijn
vossenstreken.

Sportieve groet, Marcel Vollebregt
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Meten is weten. Toch?
Verslag van de vossenrit van 15 maart 2015

Nadat ik vorige week zaterdag met mijn kleinzoon Wytse was mee
geweest naar het mountainbiken bij WWV op de Wollebrand, waren
deze zondag de rollen omgedraaid, Wytse ging met zijn opa mee op
jacht naar de vos.

Omdat de jeugdige mountainbikers veelal geen grote afstanden
fietsen, was Wytse wel nieuwsgierig naar de afstand van een
vossenrit. Met de mededeling “meestal tussen de 40 en de 45
kilometer”kon ik hem gerust stellen.
Gewapend tegen de kou gingen we achterin een laatste groepje van
de veteranen van start.
Via de Hollewatering reden we naar de Heul en via de Heulweg en de
Harteveldlaan ging het richting De Lier langs de Zeven Gaten. “Waar
zijn we nu, opa?  In De Lier. Oh, is dit nou De Lier.” Na deze korte
conversatie verloren we het contact met het groepje omdat het tempo
toch iets te machtig was voor Wytse. Zo trokken we samen verder.
Door het tunneltje onder de Burg. Crezeelaan door en naar de
Hoogweg. Bij Prins stond de thermometer op 6 graden maar de flinke
wind die we daar tegen kregen maakte het nog wat kouder. Na de
Oudecampsweg weer een tunnel nu onder de A20 door en nog een
tunneltje bij de Maasdijk. He, een tunneltocht?
De Maasdijk konden we volgen tot de Oranjesluis. Daar daalden we af
naar de Pettendijk. Opletten bij dat elektra huisje, want daar stond een
paar maanden terug een emmer.
We hadden de wind daar weer iets gunstiger en om m’n kleinzoon
verder gerust te stellen wees ik hem op het Staelduinse bos. Daar
zullen we wel door gaan.
Maar nee hoor; aan het eind van de Pettendijk links af richting het
composteringsbedrijf. Maar zover kwamen we niet want een pijl
stuurde ons de Bonnenweg op. Gelukkig is alles goed droog dus
mochten we, zoals in de tijd van Cees Van Staalduinen daar nog wel
eens gebeurde, rechtsaf door een weiland of akker moeten naar het
Staelduinse bos, dan houden we de boel wel schoon. Maar zo’n
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manoeuvre bleef ons bespaard, wel goed kijken bij de boerderijen naar
eventuele pijlen naar een emmer. Ook dat was er niet.
Ondertussen kreeg Wytse zichtbaar iets meer moeite met het tempo,
dus moest ik af en toe even inhouden.
Vanaf de Haakweg werden we rechtsaf de Haaklaan in gestuurd waar
bij een bocht de eerste emmer stond. Ik maakte me een voorstelling
van het vervolg van de tocht. Door Hoek van Holland en langs de
duinen terug naar Wateringen?

Aan het eind van het Haakpad haalde Aad Vijverberg ons in en hij reed
even met ons op. Na zijn opmerking dat ik binnen de club toch van alle
markten thuis ben (nu jeugdbegeleider) sloeg hij mijn idee over een
makkelijke terugroute de bodem in. Jullie moeten links af en langs de
Waterweg naar Maassluis. Dat wordt trappen!!
De pijlen brachten ons inderdaad op die route. Op het fietspad ter
hoogte van dat chemische bedrijf was een valpartij geweest. De politie
was er al bij en ik zag Aad van de Knaap er bij staan. Maar er zat ook
iemand met zijn hoofd schuin tegen de vangrail. Oh wee! Omdat er
genoeg mensen bij waren zijn we langzaam door gereden.
Bij de berg van de waterkering gekomen zag mijn kleinzoon kennis aan
de omgeving want daar komen ze ook wel op de mountainbike. “We
zullen wel naar boven moeten want boven op de berg staat een auto.”
Met een klein verzetje peddelden we omhoog en kwamen tot de
ontdekking dat er niets stond. In vliegende vaart tegen de koude wind
in weer naar beneden waar bij een stalletje met wat auto’s wel een
emmer stond. Kaartjes erin en weer verder.

De voorspelling van Aad kwam uit: langs het water naar Maassluis.
Gelukkig hadden we enige beschutting van de struiken links tegen het
talud.
Via de Schenkeldijk kwamen we weer bij de Maasdijk. Over de dijk en
voor de tunnel eerst naar emmer drie naast de tunnel. Vervolgens
onder  de A20 door naar de Westgaag. Daar kregen we de wind pal
tegen en viel het tempo nog wat verder terug.
Hoe zal het nu verder gaan? Vast over de trambaan naar De Lier. Mis,
sterker nog, niet links af  maar rechtsaf over het bruggetje en aan de
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overkant van de Gaag door naar Schipluiden. “Opa, dit is geen
vossenrit, dit is een tegenwindrit.” Nou is Wytse een slimme jongen
met mooie cijfers op zijn schoolrapport, maar die naam zou elke minder
getalenteerde kunnen bedenken nadat die van Hoek van Holland
tegen de wind in naar Schipluiden is gefietst. Verder was Wytse ook
benieuwd naar de afstand want “ik heb al bijna 40 km op m’n teller!”
Ik kon niets anders bedenken dan “in Schipluiden zullen we wel naar ’t
Woudt gaan en zo naar Wateringen, dan krijgen we wind mee “. Het
wordt eentonig maar na de spoorbrug stond in  Schipluiden bij de
eerste kruising een pijl rechtsaf. We zijn zelfs een stukje terug gereden
om te zien of het echt rechtsaf was. Ja dus. Ik twijfelde ook of we niet
op oude pijlen zaten.

We zijn toch door gegaan (je wilt je nageslacht toch het goede
voorbeeld geven!).
We fietsten om Schipluiden heen langs de golfbaan (waar we heel veel
tegenliggers hadden), door een provisorisch tunneltje onder de
verlengde A4 in aanleg (toch een tunneltocht?) en daarna eindelijk een
keer linksaf. Mooi, dat wordt vast Den Hoorn, Lotsweg enz. Nee hoor,
helemaal fout gedacht, na het tunneltje werd de draad rechtsaf weer
opgepakt en gingen we Delft in.  Na wat straten kwamen we bij de
sportvelden waar we rechtsaf (dit keer ook de door ons gewenste
richting) gingen en bij de Gaag uitkwamen. Over de brug, een pijl
rechtdoor en weer een grote verrassing: Zoek de vos. Er was geen
mens te bekennen, alles was al weg.
Dus restte ons niets anders dan via de Klaas Engelbrechtsweg,
Lotsweg  en Wateringseveld naar Velo te gaan. Daar kwamen we aan
met 56 km op de teller. Zelfs de kantine was al dun bevolkt maar een
bakkie koffie en een broodje kroket ging er in als koek.
Meestal eindigt een verslag van een vossenrit met een bedankje aan
de uitzetters. Ik eindig dit stukje met een advies aan de uitzetters. Paul
en Ton, laat je kilometerteller eens nakijken of koop een goeie nieuwe.

Opa Piet
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Dan maak je een keuze, terug of gokken
Verslag van de vossenrit van 15 maart

Met nog twee ritten te gaan is er nog veel mogelijk bij Toer 1, 2 en
veteranen. De nummer 1 is in alle categorieën wel bekend maar tussen
de nummers 2 t/m 5 is nog van alles mogelijk. Sommige hebben nog
een joker.
In afwachting dat we mochten starten, nog even een praatje maken. Je
weet nooit waar het goed voor is.

We mochten weg via de Holle Watering, hier splitste de groep al. Met
een man of 25 reden we door Kwintsheul naar de Middenbroekweg.
Aan het eind hiervan geen pijl te zien. Je kon nog rechtdoor naar de
Snelbinder want geen pijl is altijd rechtdoor! Daar aangekomen geen
pijl te vinden. Later bleek dat heel Toer 1 en 80% van Toer 2 een pijl
gemist had op de  hoek Middenbroekweg/Harteveldlaan. Dan maak je
een keuze, terug of gokken. Bij de start had ik gehoord dat er pijlen bij
het tunneltje in De Lier stonden. Dus de kortste weg hier naartoe, met
de hoop geen controle te missen.
Daar aangekomen de weg vervolgen samen met Jan, Arend en Peet
Petterson. Dus eigenlijk de ‘top’ van het klassement van Toer 2
behalve Martijn. Als we het goed zouden doen, zouden we op hem
inlopen, ook al had hij de Joker nog.

Ondertussen haalden we een paar achterblijvers van de Veteranen in.
Bij hun even gevraagd of we controles gemist hadden, gelukkig was dit
niet het geval.
Nu nog maar afwachten of er nog van Toer 2 voor ons reden. Vanaf De
Lier naar de Maasdijk richting Oranje Sluis. Daar reden we parallel met
de weg richting Harwich. Daar gingen we rechtsaf een polderweg in
waarna we uitkwamen bij de Haakweg. Halverwege de Haakweg een
tuinderspadje op waar we op het eind de eerste emmer troffen.
Ondertussen hadden we alle veteranen ingehaald. Hierna rijden we
richting de Waterweg. Bij de Stormvloedkering gingen we de bekende
bult op. Terwijl beneden een emmer stond gingen we toch voor de
zekerheid eerst naar boven. Je weet nooit of er daar ook een stond.
Helaas voor niets naar boven.
Hierna richting Maassluis, spoor oversteken richting de Schenkeldijk
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en zo naar de Maasdijk. Nadat we deze overstaken gingen we de
Gaag op. Op een bekende plek langs de Gaag stond de derde emmer.
Op dat moment zagen we de kopgroep van Toer 2 net vertrekken bij
deze controle.
Hierna met vier man in een straf tempo richting Schipluiden. Uiteindelijk
in het dorp konden we aansluiten bij de kopgroep van Toer 2. Dwars
door het dorp fietsten we even later weer langs de Gaag. Brug over en
daar zag ik een paar jongens van Toer 1 staan en ……….de Vos!
Even opletten want we hadden nog een kaartje over. Achter aan het
laantje stond inderdaad de laatste controle. Kaartje erin en snel terug,
de Vos hoefde ik niet te zoeken. Als eerste van onze groep deed ik de
ring om de pen. Later bleek ik eerste van Toer 2 te zijn.
Uitzetters bedankt voor de snelle rit.

P.S. op weg naar huis heb ik de gemiste pijl nog even gezocht.
Ongelofelijk dat je met zoveel mensen zo’n pijl kan missen!!!!!!
Volgende keer beter opletten dus.

Peter van den Ende
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Toer 1
1.  Martien Verbeek 238 pt
2. John Zwinkels 217 pt
3. Ted Verbraeken 209 pt
4. Ricardo Jansen 208 pt
5. Marcel Dries 206 pt
6. Peter van Os 204 pt
7. Ernst Fidom 201 pt
8. Jeroen Kiezeling 196 pt
9. Marcel Slaman 194 pt
10. Erwin van Dam 177 pt

Eindstand van het klassement
vossenritten 2014 - 2015

Alleen de eerste tien
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Toer 2
1. Peet Petterson 261 pt
2. Arend van der Weide 253 pt
3. Peet van de Ende 249 pt
4. Martijn van Donk 226 pt
5. Iwan Pakvis 208 pt
6. Paul van Leeuwen 193 pt
7. Paul Koenders193 pt
8. Mart Buying 186 pt
9. Johan Bosma 178 pt
10. Johan Barelds 174 pt
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Het podium van Toer 1 heeft dit seizoen een geheel nieuwe bezetting
gekregen. De mutaties zijn daar zo wie zo flink want de eerste tien
plaatsen worden voor de helft bezet door “nieuwkomers”.
In Toer 2 wist Peet van der Ende zich op het podium te handhaven, zij
het dat hij van plek 1 naar 3 is afgedaald. Ook in Toer 2 veel nieuwe
namen in de top tien. De grootste sprong omhoog maakte Peet
Petterson: van de tiende naar de eerste plaats. De meest constante
plek was weggelegd voor Iwan Pakvis, vijfde nu en vorig jaar.

Veteranen
1. Frans van Holsteijn 315 pt
2. Con Persoon 261 pt
3. Marcel Vollebregt 259 pt
4. Piet Toussaint 257 pt
5. Frans Kouwenhoven 257 pt
6. Arie Pelikaan 237 pt
7. Jan Batist 231 pt
8. Clemens Samwel 227 pt
9. Bertus Huising 202 pt
10. Chris van der Lans 178 pt
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Jeugd
1. Niel Ruigrok 80 pt
2. Lars van Hooft 75 pt
3. Menno Huising 54 pt
4. Mitch van Leeuwen 41 pt
5. Michael Boers 37 pt

Evenals in Toer 1 bestaat ook bij de Veteranen de helft van de top tien
uit “nieuwelingen”. Con Persoon zag zijn inspanningen dit seizoen
beloond met een opstap van plek drie naar twee; heel knap. Nog
knapper is de eerste stek van Frans van Holsteijn als je bedenkt dat hij
vorig jaar niet eens in de top tien stond. Zijn aantal punten is ook het
hoogst van alle deelnemers; 315 stuks. Op twintig ritten is dat meer
dan 15 gemiddeld. Maar ja, als je zes maal eerste wordt en je joker 18
punten extra oplevert, schiet het al aardig op.
Het podium van de jeugd werd bezet door de zelfde drie jongens van
vorig jaar, maar in een  andere volgorde. Dit keer Nick eerste en Lars
tweede.
Tot slot nog een opmerking met een emancipatoir karakter:

geen vrouwen in de top tien. Hoe kan dat?
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Een compliment van een ervaren uitzetter

Na 36 jaar trouw vele vossenritten gereden te hebben, kwam ik
afgelopen december maar op 5 ritten. De reden: laat op
wandelvakantie eind oktober en allerlei andere festiviteiten.
Kortom ik ben het nieuwe jaar goed begonnen en zelfs met een lichte
regen was ik present en waren er welgeteld 12 veteranen.
Dan de joker maar inzetten met de hoop dat het vandaag goed zou
vallen en dat gebeurde ook, 30 punten werden erbij geschreven om
van de onderste plaatsen af te geraken.

Uiteindelijk een mooie tweede helft van het seizoen gehad  na een wel
heel natte winter.
Ik wil alle uitzetters bedanken voor de mooie tochten. Ik weet uit
ervaring van de jaren 1994 tot 2003 wat het is, om 6 uur ‘s morgens
uitzetten met regen op de pannen en maar wachten.
Ook wel leuke dingen meegemaakt vooral in het voorjaar toen een jong
stel de liefde bedreef op de puinduinen zodanig dat we er nauwelijks
voorbij konden. En ook een naakte vrouw gezien die de post ging
ophalen op zondagmorgen .

In  Delft hadden we  in donker om half zeven ‘s morgens een lekke
band voor een studentenhuis waar we binnen onze band mochten
repareren en waar nog enkele inwoners beschonken binnen kwamen
en we de vraag kregen of we nog een neutje wilden om warm te
worden. Nou met al dat vrouwelijk schoon was dat al niet nodig.
Kortom, uitzetten is niet altijd vervelend wil ik hiermee zeggen.
Uitzetters, ga de ingeslagen weg zo verder en hopelijk in weer een en
normale winter!

Hans Zwinkels

Helemaal top!
Wat een gezellige afsluiting van het vossenjachtseizoen.
Een lekker drankje en heerlijk eten.
Het was tip top in orde en zeker voor herhaling vatbaar

Arie en Rita Middendorp
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Oplossing en uitslag van de decemberpuzzel
Het was de bedoeling dat de prijsuitreiking van de kerstpuzzel tijdens
het slotfeest zou plaatsvinden. Maar er bleken zo weinig inzenders op
het slotfeest aanwezig te zijn dat we daar maar van hebben afgezien.
De loting onder de goede inzenders heeft inmiddels plaats gevonden.
Er zijn totaal 13 inzendingen ontvangen waarvan er 4 fout waren. De
prijswinnaars zijn geworden:
De 1e prijs, een waardebon ad 35 euro van Van Rossum Wielersport
Speciaalzaak, is gewonnen door Peet Arkesteijn
De 2e prijs, een waardebon ad 25 euro van Van Rossum Wielersport
Speciaalzaak, gaat naar Marcel Vollebregt;
De 3e prijs, een waardebon ad 15 euro van Van Rossum Wielersport
Speciaalzaak, is gewonnen door Jan Zwinkels (uit Wateringen)

Hieronder geven we de sudoku zoals die ingevuld moest worden. De
vier foute inzenders hadden allemaal de zelfde fout gemaakt: de
diagonale lijn van rechts boven naar links onder was niet in orde.

Na het omzetten van de cijfers kon je lezen:
    ZOEK DE VOS
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Nicht nur Hotel fur Skier welche das beste verlangen aber auch gids
fur das ganze Graubunden. Seit lange gasthaus fur Deutsche Alpine Verein.
Savognin war das erste Ort mit Kunstschnee Anlage angefangen war.
Hotel Piz Mitgel hat ein wunderbar Toeren program fur Radfahrer und ein
sehr schon geheist Schwimbad fur sich fertig. Besucher sind fast allen
Schweitzer und die wischen wo Abraham sein Muster holt.
www.hotel-pizmitgel-savognin.ch
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In mei

  1  Paul van Leeuwen
  5  Marcel van Ruijven
  6  H. Ammerlaan
  6  Con Persoon
  6  Jelle Zwinkels (N’wijk)
10  Marcel van der Knaap
11  Leon van der Weiden
15  Eugene Ruigrok
19  Arend van der Weiden
20  Barry Wassink
22  Wim Valstar
22  Marcel Vollebregt
23  Loek Jansen
23  Toke Zwinkels
25  Marco Jansen
25  Mitch van Leeuwen
25  Piet van Leeuwen
26  Werner Gelauff
27  Ted Verbraeken
29  Jeanette Balm
29  Hans Zwinkels
30  Peet van de Ende
30  Marcel Slaman

In juni

  2  Bert Bouwman
  2  Erwin van Dam
  2  Paul Schalke
  2  Ron Stolk
  3  Ida Buurkes
  3  Frans Zwinkels
  5  René Boutkan
10  Jan de Kok
10  Niek Olsthoorn
12  Nic Duijvestijn
12  Jan Zwinkels (N’wijk)
13  Peet van Etten
13  Kees van Schie (N’wijk)
13  Erwin Scholtes
16  Ernst Fidom
17  Rob Samson
17  Mart Voordenhout
19  Dick van Zwet
21  Kees van Schie (Poeldijk)
22  Koos van der Hoeven
29  Arie Aarse
29  Jan Zwinkels (M’weg)

Kopy voor het volgende nummer inleveren voor 15 juni 2015

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!!!

Verjaardagskalender

De jarige FTCW’ers in de maanden mei en juni
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