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De Dikke Band, clubblad van Fletstourciub Westland (F.TC.W.)
Verschijnt  6 keer per jaar, 39e 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:ruijvm@caiway.nl

Secretaris:                Ria Batist, Vorkotterstraat 16 2295 HC Kwintsheul
               Tel. 0174-293749 E-mail: secretariaatftcw@gmail.com

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

Lid: Vincent Vogels Buitenwatersloot 191   2613TE  Delft
tel. 015 2190929    E-mail: vincent@zuidamerika.net

Lid: vacant

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

Lid: Johan Barelds Martinus Nijhoffweg 42 2548 EP Den Haag
tel. 06 542 537 50  E-Mail: j.barelds@good_it,com

Commissaris: Piet Pool. v. Doornicksingel 46, 2291 RH Wateringen
tel. 0174-292024  Email: pool46@caiway.nl

Overige deeltaken van het bestuur:
PR - zaken: Johan Barelds
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: pool46@caiway.nl

Tourcommissie:
Hans Buurkes Waterlandsingel 154  2548 TB Den Haag

tel. 06 55844999   E-mail:hans.buurkes@versatel.nl
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Met een frisse blik kijk ik naar het komende seizoen.

Er staat weer een nieuw seizoen voor de boeg met de kernactiviteit
van onze verenging: fietsen.
In de toervariant en in de vossenritten.
Als we het hebben over de toervariant dan moeten we ook even
terugblikken naar de afgelopen zomer.

Velen van onze leden hebben natuurlijk genoten en op een bepaalde
manier ook de Tourstart in Utrecht beleefd. Waar ik vorige jaar nog zo
verbaasd over was dat er in Engeland zoveel mensen op de been
waren om de Tourhelden met eigen ogen te kunnen zien, hebben wij
nu ook kunnen laten zien dat we een Tourhelden minnend land zijn.
Wat een mensenmassa’s, sportief en zonder weerklank hebben we
genoten van de eerste Tour dagen in Nederland.
Daarna hebben de renners ons ook aan de buis gekluisterd door hun
goede prestaties.
Natuurlijk zijn er ook weer de nodige activiteiten door  onze leden
ondernomen, de Mont Ventoux, de Vogezen, Stelvio en consorten etc.

Natuurlijk de sterritten in ons land mag ik hier niet vergeten en de
leden die de keien eruit reden tijdens de regionale wielerwedstrijden bij
de trimmers. Als je ervoor gaat zitten dan is er best nog wel wat op te
sommen over het racefietsen.
Vorig jaar blikte ik ook nog terug naar het NK in Ootmarsum waar
Jesper Asselman zowaar zeer goed mee reed met de profs. Dit jaar sta
ik ook weer even stil bij ons oud lid.

Op vakantie blikte ik elke avond terug naar de Eneco Toer. Even kijken
wat er zoal gebeurde met de renners. Tot mijn grote verrassing werd
Jesper daar gehuldigd na slim meespringen met een ontsnapping.
Hij reed twee dagen in het leiderstricot en in de tijdrit mocht hij laten
zien dat hij in ieder geval tegen het venster tikt.
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Zaterdag jl bleef menig wielrenner thuis om Dumoulin te volgen tijdens
het verdedigen van zijn rode trui in de Vuelta. Wielrennen staat weer
op de kaart en dat is fijn om te zien.
Wat bij ons weer op de kaart staat zijn de heerlijke september
clubklassiekers die ook, zo blijkt,  door anderen  zijn gevonden.
Gewoon lekker op de pijlen door de regio toeren. Na 2 ritten kan ik u
vertellen dat er weer nieuwe fietspaden en weggetjes opdoken waar
we van smullen. De reacties na de eerste 2 ritten waren lovend voor de
mannen die deze ritten bedachten. De toercommissie trapt wat mij
betreft ook af voor het nieuwe seizoen met de aanloop van de
vossenritten die met een proefversie beginnen op de laatste zondag
van september.
I love vélos
          Marcel van Ruijven
voorzitter
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De Laatbloeiers winnen goud op NK Toerrijden

Op zaterdag 29 augustus is onder ideale weersomstandigheden het
Ned. Kampioenschap Toerrijden verreden te Dieren in de provincie
Gelderland. Het Bedrijven Team D & W Trans. Internat. ‘De
Laatbloeiers”uit Wateringen heeft goud veroverd.

Toerclub de
Veluwerijders uit Dieren
heeft in samenwerking
met de NTFU dit grootse
evenement
georganiseerd. Er was
een route van
onbekende afstand op
en rond de Veluwe
uitgezet tussen de 80 en
de 120 km. Bij de
aanmelding van de
voorinschrijving moet je
opgeven welk
gemiddelde aan

kilometers je over de afstand denkt te
fietsen. De rit wordt verdeeld over
twee lussen, afstand onbekend voor
de deelnemers.
Er zijn drie categorieën waarin men
kan deelnemen: de verenigingen
teams (49), bedrijven teams (5) en
individuelen (24). De teams moeten
bestaan uit minimaal 5 en maximaal 9
deelnemers.

Halverwege de tocht is een
lunchpauze en de tijd van de vierde
deelnemer per ploeg wordt als
aankomsttijd geregistreerd.

V.l.n.r. Corry Zwinkels, Bertus Huising, Peet
Arkesteijn, Ellen van Rooijen,

Jan Zwinkels, Eefje Huising en Wim Vis
(Overgenomen uit Velo Nieuws; redactie)
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Programma komende weken

Oktober
4, 11 en 18 vossenjacht start 10.00 uur vanaf Velo
25 toertocht naar Plaswijck start 10.00 vanaf Velo
November
1, 8, 15 en 22 vossenjacht start 10.00 uur vanaf Velo
29 Bruggen en Tunnels tocht start 10.00 uur vanaf Velo

Voor de laatste zondag in de maand is er dit seizoen ook weer een
route, behalve als de weg zo nat is dat er geen krijt pijlen gezet kunnen
worden of als het glad is.
De start is om 10 uur op Velo en de afstand is rond de 55 km. Ook is er
een koffie stop.
In oktober rijden we de route naar tennispark Plaswijck en eind
november staat de route Bruggen en Tunnels op het programma.
Mart Voordenhout

Ook is er tijdens de eerste  en de tweede lus nog een geheime
tijdcontrole.
Er zijn dus vier tijdsblokken waarin je de aantal kilometers te hard of te
zacht ten opzichte van je opgegeven gemiddelde gereden kan hebben.
Dat zijn dan de straf seconden /minuten.
Degene met de minste strafseconden is de winnaar in zijn categorie.

De Laatbloeiers hadden een gemiddelde
opgegeven van 23,1 km . De afstand van de rit
was 99,72 km en ze hadden een totale afwijking
van 7 minuten en 11,17 seconden
en behaalden daarmee de eerste plaats.
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Indrukken van onze eerste toertocht
We gingen naar de Klip(pen) 
Op zondag 6 september was de eerste toertocht. De toercommissie
heeft daar een naam aangegeven waar niemand ook maar iets kon
uithalen waar de route naar toe zou gaan of waar de koffie stop zou
zijn. De route ging dwars door Den Haag, dan zit je je toch af te vragen
wat doen we nou op het Veluweplein en wat op de Prinsengracht met
al die stoplichten.
Naar mijn mening heeft de toercommissie hier een stuk duidelijke
communicatie gemist.
Als men had geweten dat de koffie in de Klip zou zijn dan was het
gemor omgeslagen in bewondering als:(zo dit is een verrassende route
naar de Klip).Voor de terugweg had een klein beetje meer fantasie niet
misstaan om een paar stoplichten mis te rijden.
             Mart Voordenhout 

Een heel ander geluid
Toen we zondag 6 september na de toertocht zaten na te tafelen in de
Velo kantine zei ik dat het een mooie tocht was en dat we op plaatsen
kwamen waar ik nog nooit geweest was en dat ik het frappant vond dat
hij precies 70 km was. Dat was voor mij de eerste keer in 2015
inclusief de ritten van De Glazen Stad.
Toen zei Hilda Pool tegen me “Dat moet je morgen op de
jaarvergadering zeggen. Dat zullen ze leuk vinden.” Waarop ik zei, “Dat
zal niet lukken.” Waarop Hilda vroeg, “Ga je niet dan?”
Waarop ik antwoordde: “Nee, ik ga morgen niet, ik ga dinsdag.”
Ik begreep dat Rob Samson een van de uitzetters was en daardoor
vond ik die precieze afstand sowieso al knap omdat ik weet dat zijn
kilometerteller het niet altijd doet.
Gegroet,
              Hans Hijgenaar

Nog een ander geluid
Van de route door Den Haag heb ik genoten: heel veel prachtig glad
asfalt (heel wat anders dan de Harrie Hobbelstraat in Wateringen en
de tegels van de Middelbroekweg) en veel te zien. En stoplichten? Dan
kan je rustig even rondkijken en een slokje nemen.
Gegroet,
            de op één na oudste FTCW-fietser
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We kwamen op een berg vol grijze duiven
Begin september ben ik met mijn vrouw op en rond de Posbank gaan
fietsen. Thuis een knooppunten route gemaakt en naar Dieren
gereden. Bij het crematorium de auto neergezet, daar staat hij onder
de bomen en een knooppuntenroute loopt daar langs.
Na 10 minuten fietsen kom je langs de Carolina Hoeve voor een
bakkie. Verder loopt deze route over goede fietspaden met stijgingen
die voor niemand onoverkomelijk zijn gezien al die grijze duiven die wij
tegen kwamen.
De uitzichten waren fantastisch met die paarse hellingen en bossen op
de achtergrond.
In Eerbeek zijn we nog wat gaan eten en bij het afrekenen vertelde de
Chinese eigenaar dat de koffie van de zaak was. Dat heb ik hier in de
omtrek met mijn fietstochten nog nooit meegemaakt.
Zo’n rit kan ook van uit de vereniging georganiseerd worden. Als daar
interesse voor is dan kan ik wel een korte route van rond de 75 km en
een lange van 110 - 125 km maken in overleg met de deelnemers.
Deze rit is dan voor eind augustus begin september 2016 als de heide
in bloei staat. Er kan ook een mountainbike tocht gereden worden. Als
je belangstelling hebt stuur dan een mailtje:

               mart.voordenhout@inter.nl.net
              Mart Voordenhout
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Tour de France toertocht 2015

Het was al vroeg gezellig druk bij Jan van de Knaap aan de
Nieuweweg in Honselersdijk. Alle deelnemers aan dit unieke
evenement hadden er zin in.

Om 09:30 werden er
twee groepen gevormd
en vertrokken de
deelnemers richting
Utrecht. De voorfietsers
zorgen er voor dat de
twee groepen continu
in elkaars zichtveld
rijden. De deelnemers
letten goed op elkaar
waardoor val partijen
uit blijven.

Om sommige momenten ontstond er een Tour de France sfeertje. Het
team Huising was hiervoor verantwoordelijk. Een van de jongste
deelnemers moest bij Gouda van de fiets voor een sanitaire stop en
werd op professional wijze door zijn teamgenoten terug gereden naar
het peloton. Even voorbij Gouda liet een van de oudgedienden uit het
team Huising zich afzakken om als een professional aan de volgwagen
te gaan hangen.

In Stolwijk stonden de medewerkers van het “Wapen van Stolwijk” op
ons te wachten. In een sprint werd de koffie met appelgebak
geserveerd. Leden van beide toerverenigingen zaten gebroederlijk
door elkaar en er werd heel wat afgelachen.

Om 12:00 vervolgde we onze weg richting Utrecht. Door het windje in
de rug hadden we inmiddels 30 minuten voorsprong op het snelste
tijdschema. Om 13:30 kwam de eerste groep aan bij de sporthal. De
chauffeur had de laadklep al naar beneden en de fietsen werden in rap
tempo ingeladen.
Dat sport verbroedert was duidelijk bij het indelen van de douche
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gelegenheid. 10 dames en één gelukkige man hadden één
doucheruimte en de overige 64 heren deelden de tweede
doucheruimte.
Of het nemen van een douche het gewenste effect had werd door
velen betwijfeld. Sommige deelnemers zweetten na het douchen
harder dan er voor.

In de kantine had de organisatie inmiddels de lunch opgesteld. Nadat
een ieder zijn lunch had genuttigd en het vocht gehalte aangevuld was,
vertrok een ieder op eigen gelegenheid naar het parcours.
Het bezoek aan het parcours was door de warmte zwaarder dan de
toertocht.
De gemoedelijke sfeer en de eensgezindheid om er een mooie dag van
te maken zorgden voor een uniek sfeertje langs het parcours.
Om ca. 19:00 verzamelde een ieder zich bij de bus om vervolgens
teruggebracht te worden naar Honselersdijk . Evenals bij de start stond
ook bij terugkomst de koffie klaar en werden de fietsen in rap tempo
uitgeladen. Na de koffie vertrok een ieder moe maar voldaan richting
huis.

De toercommissies van beide verenigen kijken terug op een geslaagd
evenement omdat;

· De stemming de gehele dag uitmuntend was
· Er geen ongevallen waren
· Er geen pechgevallen waren
· Jan van der Knaap er samen met Marcel voor zorgden dat de

ontvangst bij start en finish goed geregeld was
· De voorrijders zorgden voor een goed verloop van de toertocht.
· Peter, Wim, Ida en Hans de lunch goed voorbereid hadden
· De chauffeur van de bezemwagen (Hans) de gehele rit kon

genieten van de airco in de auto (geen lekke banden of pech)
· De chauffeur van de vrachtwagen zorgde voor een goed

transport van de fietsen.

ALLE  DEELNEMERS  ZORGDEN  VOOR  EEN  GEMOEDELIJKE
EN GEZELLIGE  SFEER.
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Oeitrecht!!

Je kunt de proloog van de Tour de
France op TV bekijken of je kunt
er naar toe fietsen. Dat laatste
hebben we op zaterdag 4 juli
gedaan.
Om half negen vertrokken we bij Velo samen met Mart Voordenhout.
Eerst richting Woerden waar Piet en Hilda Pool op ons stonden te
wachten bij het station. We zijn in het station even wat gaan drinken.
Daar was het al druk, ook met toeristen die voor een treinkaartje erg
lang in de rij moesten wachten. Toen Piet een echtpaar Spaans hoorde
praten ging hij er mee in gesprek. Leuk hoor om dat te horen. Onze
bidons weer gevuld en op weg naar Oeitrecht met z’n vijven.

Wat een verschrikkelijk mooie tocht hebben we gefietst. We waanden
ons echt in het buitenland. We reden ook een heel stuk langs de Vecht
en door De Bilt. Zo mooi is het daar! Ik heb wel een paar leuke plekjes
gezien waar we wel zouden willen wonen.
In de buurt van Utrecht kwamen we door het gebied de Uithof waar
Mart een heel leuk restaurant wist. Daar hebben we soep en
pannenkoeken gegeten. Hilda niet, die eet zowat niks (die leeft nog
van de liefde).
Daarna reden we naar het parcours van de tijdrit. Nou, daar was het
onwijs gezellig druk en warm. Wat een sfeer was er!! Als er een renner
langs kwam werd en geroepen en gejuicht. Je kreeg er kippenvel van.
Na verloop van tijd zijn we weggegaan en nog weer een bakkie
gedaan in dat zelfde restaurant.

Toen zijn we via een andere route terug naar Woerden gefietst. Bij het
ziekenhuis had Piet zijn auto geparkeerd. Alle fietsen ingeladen en op
weg naar het Westland.
We kijken terug op een hartstikke leuke dag met een hele mooie route
(door Mart bedacht).
Het voelde voor ons als een vakantiedag. ’s-Avonds  thuis hadden we
176,58 km op de teller staan.
Groeten,
      Els Fokkens
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Met Rienk en Ellie van der Heijden naar Schotland

Rienk en Ellie van der Heijden zijn grote liefhebbers van
fietsvakanties en hebben dan ook al een aantal van die reizen
gemaakt.  Zij hebben daarvan ook al een paar keer in ons clubblad
uitgebreid verteld.
In 2014 zijn zij naar Engeland en Schotland gefietst.
Ze waren daarvoor 24 dagen onderweg.
Hier volgt het verslag van hun eerste week.

Woensdag 18 juni 2014 Schipluiden – IJmuiden: 92 km

 De afgelopen dagen hebben we onze checklist regelmatig
geraadpleegd en alles voor onze fietsvakantie naar Engeland en
Schotland klaargelegd. Vanmorgen alles op zijn vaste plek in de tassen
gestopt, kleren in de klerentas en andere zaken in de “technische” tas.
In de voortassen aan de lowriders zitten de slaapbenodigdheden.
Eetspullen in de “eettas” en de tent en de slaapmatjes op de
bagagedrager. We zijn er klaar voor en vertrekken om 9.15h
uitgezwaaid door de halve familie. We rijden langs de Vliet richting
Leidschendam, de Vlietlanden naar
Katwijk waar we ons de koffie laten
smaken. Dan de duinen weer in naar
Noordwijk en Zandvoort. We hebben alle
tijd want de boot naar Newcastle vertrekt
pas om 16.30h. Om 3 uur arriveren we in
IJmuiden en zoeken de haven op waar de
terminal is voor de inscheping. We halen
de tickets op en passeren zonder
problemen de douane. We zijn niet de eersten. Er staan al een
heleboel auto’s en vrachtwagens klaar om in te schepen. Even later
komt die enorme boot binnenvaren, hij was voor een veiligheidstest
nog even een rondje gaan varen. We sluiten aan bij een hele rij
motoren die ook allemaal naar de overkant moeten. Uiteindelijk mogen
we aan boord, sjorren onze fietsen vast en gaan de lift in met onze
kledingtassen. Op je ticket staat ook welke hut voor je is gereserveerd,
voor ons is die op de achtste(!) verdieping. Na ons in de hut
geïnstalleerd te hebben, douchen we en gaan de eetzaal opzoeken.
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Na het eten nog een biertje en dan laten we ons in slaap deinen.

Donderdag 19 juni 2014  Newcastle- Hexham  65 km; totaal 157 km

Vannacht lekker geslapen in die kleine hut zonder ramen met een
stapelbed.
 Bij ons ticket hadden we ook meteen het ontbijt besteld. Er was een
enorme keuze en hebben daar ook gebruik van gemaakt, we gebruiken
veel energie en dat moet je zoveel mogelijk aanvullen. De ferry vaart
nu in een laag tempo de River Tyne op. Direct zie je de ruines van het
oude klooster Tynemouth uit de 7e eeuw gesticht door de monniken
van het Heilige eiland Lindisfarne. Te midden van de motoren mogen
we van boord en worden in een rij langs de douane geloodst. We
moeten nu goed opletten dat we links houden. Onwennig rijden we
naar een groot winkelcentrum om eerst maar eens ponden te scoren.
De muur spuugt ze probleemloos uit. Dat werkt dus gelukkig.
Op zoek naar onze route passeren we een rotonde. We moeten elkaar
goed in de gaten houden om de goede richting te nemen op de rotonde
en de wegen. Al snel vinden we de Hadrians route, de 72, over en
langs de Hadrians wall ooit door de Romeinen aangelegd door een
groot deel van Engeland tegen de invallen van de Noormannen. De
route gaat door de stad langs de rivier waarover de nodige bruggen
liggen: oude en nieuwe. We drinken buiten op een terrasje koffie en
kijken hoe het er in het Engelse verkeer aan toe gaat. Ik moet zeggen
dat dat vrij gedisciplineerd gaat. Na de koffie gaan we de stad
verkennen en bezoeken het kasteel uit 1100 waarvan wat resten
bewaard gebleven zijn. We volgen de 72 die gebruik maakt van een
oude spoorbaan. Daar langs staat het geboortehuis van George
Stephenson, de uitvinder van de locomotief. Via Wylam, Ovingham,
Bywell naar Corbridge waar de St. Andrew’s Church al in 786 wordt
genoemd. Corbridge is ontstaan uit de Romeinse nederzetting
Corstopitum. We eindigen de dag in Hexham waar een camping is. Die
camping ligt op een heuvel en met een forse klim bereiken we die. Er is
geen restaurant dus dat wordt zelf een potje koken. Naast de camping
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ligt een racebaan waar ze paardenraces houden.

Vrijdag 20 juni 2014 Hexham – Banes  56 km; totaal 213 km

Vanmorgen begonnen aan een heftige afdaling terug naar Hexham. Na
de brug over de Tyne pakken we de route weer op, eerst een stukje
door een park en dan een hek voor het spoor met een bord  ‘Beware
the train’. Snel overgestoken en vervolgens langs het spoor en weer
over de Tyne naar Newbrough. We rijden nu de hele tijd langs de
Hadrians Wall, een natuurlijke wal waar de Romeinen diverse
vestingen en stapelmuren opgezet hebben tegen de invallen van de
Noormannen. Het is voor ons de hele dag al klimmen en dalen; niets is
hier vlak. Het luie zweet komt er zo wel uit…..  De Wall volgend komen
we via Gilsland in Birdoswald waar weer een Romeinse opgraving is.
Daar nemen we een kop koffie nadat we na een heftige klim de
opgraving bereiken. Na nog een stuk over de Hadrians Wall komen we
in Banks aan en daar is de camping voor de nacht. We melden ons bij
de camping bij een woonhuis en worden letterlijk het bos ingestuurd.
We lopen een smal pad op tussen de bomen en komen na enige
honderden meters op een grasveldje uit tussen de landerijen. Geen kip
te bekennen, alleen een kraan, een dixi en een picknickset. Daar zullen
we het mee moeten doen. Geen probleem, het is goed weer dus
wassen we ons bij het kraantje en laten ons door de zon drogen. Het is
weer eens wat anders, zo’n camping. Je begrijpt dat er ook geen pub
was om te eten of een biertje te drinken, dus gaan we zelf maar aan de
slag met ons gasbrandertje. En morgen weer een nieuwe dag met
weer nieuwe verrassingen.

Zaterdag 21 juni 2014 Banks – Powfoot  62km; totaal 275 km
Gisteravond was het zo koud geworden dat we maar in de tent zijn
gaan zitten.
Ook vanmorgen is het nog fris en de lucht is bewolkt. Na het eten
pakken we alles weer in en pakken de route weer op, waar we veel
hardlopers tegenkomen. Er bleek een non-stop loop te zijn naar…..
Newcastle: 69 km!!  Vandaag rijden we nog een klein stukje langs
Hadrians Wall die zich naar het zuiden voortzet. Wij gaan meer
noordelijk rijden richting Schotse grens. Na nog wat korte steile
klimmetjes komen we langzaam aan meer in landbouwgebied te rijden
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wat heuvelachtig is met minder gemene steile klimmetjes. Via
Hethersgill komen we in Longtown voorlopig het laatste plaatsje in
Engeland, want bij Gretna Green gaan we de grens over en rijden
Schotland in. In Gretna Green werden in het verleden veel Engelse
stelletjes die in eigen land problemen hadden om te trouwen hier door
de blacksmith in de echt verbonden. Waarbij geen toestemming van de
ouders nodig was…. Dit nu is een toeristische attractie waar
busladingen toeristen komen kijken en waar nog steeds veel
huwelijken gesloten worden. Hier op het terras eten we en zien vele
toeristen aan ons voorbij trekken. Veel restaurantjes en winkeltjes met
souvenirs en (Schotse) kleding. We rijden weer verder en passeren op
weg naar Annan ook nog Eastriggs . Annan is een voormalige
Koninklijke Burgh aan de rivier de Annan. Een Burgh had vroeger recht
op vertegenwoordiging in het Schotse Parlement. Even verder ligt het
plaatsje Powfoot, wat niet veel voorstelt, maar er is een camping en dat
is dan toch voor ons weer belangrijk.

Zondag 22 juni 2014 Powfoot – Kirkcudbright 81 km; totaal 356 km

We vertrekken en kunnen meteen de route weer oppakken, eerst door
een hek en dan over kleine tussendoor weggetjes. Het eerste plaatsje
wat we tegenkomen is Ruthwell. Hier richtte Henry Duncan de eerste
spaarbank ter wereld op. Bedoeld voor de armen. Nu is er in dat pand
het Savings Banks Museum ondergebracht. Ruthwell church is een
oud kerkje waarin zich Ruthwell Cross bevindt. Een Saksisch kruis uit
de 7e eeuw staat nog steeds op de oorspronkelijke plaats. Niet veel
later komen we via Shearington bij Caerlaverock Castle aan. Een fort
dat Schotland moest beschermen tegen de Engelsen. De oudste
resten stammen uit 950. In 1300 werd het echter toch veroverd door
Koning Edward de Eerste, die daardoor ook koning van Schotland
werd. Na bij het kasteel in de zon van de koffie genoten te hebben,
stijgen we weer op onze stalen rossen op weg naar Dumfries. Een
middeleeuws havenstadje wat nogal eens is verwoest. Het is nu meer
bekend door Robert Burns, de nationale dichter van Schotland. Onze
route voert ons van de kust af het binnenland in met veel landbouw en
rustige weggetjes maar wel veel op en neer. Castle Douglas is de
volgende plaats die we aandoen. Het ligt aan de rivier de Dee. Aan de
overkant van de rivier ligt Threave Castle. Vanuit dat kasteel beheerste



de Dikke Band september 2015 21



de Dikke Band september 2015 22



de Dikke Band september 2015 23



de Dikke Band september 2015 24



de Dikke Band september 2015 25



de Dikke Band september 2015 26

de Black Douglas de streek. De Schotse koning James II vermoordde
de 8e earl Black Douglas na het gezamenlijke avondeten en pikte al zijn
bezittingen in. Na veel klimmen, dalen we nu in een lange afdaling af
naar het havenplaatsje Kirkcudbright. Het is genoemd naar een
cisterciënzer nonnenklooster Kirk of St. Cuthbert uit de 12e eeuw. Hier
is een camping. ‘s Avonds uit eten in de haven. Menu: een lekker visje,
dat hoort zo in een havenstadje. En in een originele Schotse pub een
biertje gedronken.

Maandag 23 juni 2014   Kirkcudbright – Glentrool 81 km; totaal
437 km

We verlaten Kirkcudbright en rijden richting Gatehouse of Fleet via
Borgue een stuk langs de Ierse zee. Daar staat een oud vervallen
kasteel waar een  struik geel bloeit, die druk bezocht wordt door bijen.
Gatehouse of Fleet was al in de bronstijdperk bewoond. Later groeide
het uit tot een centrum van de katoenindustrie. Nu is het meer een
jachthaven, gelegen aan het Loch Whinyeon. De volgende plaats is
Creetown. Een havenplaatsje gelegen aan de Ierse Zee en de River
Cree. We vervolgen de route naar Newton Stewart om daarna door het
Galloway Forest Park en het Glen Trool Forest te rijden. Het is hier
een ruig landschap met veel forse klimmen met even zo veel afdalingen
op nogal slechte, onverharde wegen vol gaten en kuilen. Maar verder
is de natuur prachtig en lijkt het wel alsof we alleen op de wereld zijn.
Midden in dit gebied ligt het kleine plaatsje Glentrool waar volgens
onze gids een camping moet zijn. Na enig vragen  vinden we de
camping. Ziet er zo op het eerste gezicht netjes uit. Er staan weer de
bekende stacaravans keurig in het gelid en verder slechts twee tentjes.
We melden ons en krijgen een plekje aan een poeltje met waterlelies.
Er staat een picknickset en dat is altijd wel handig. We zetten de tent
neer en nemen een heerlijke douche. Even verder aan de weg is een
pub en daar kan je eten en dat gaan we dan ook doen met een glas
whisky en een biertje erbij. Het eten is voortreffelijk, de whisky prima
en het bier smaakt best. Terug bij de tent blijkt het te wemelen van de
kleine mugjes. We duiken snel de tent in en maken hem potdicht. Er
zaten er toch nog een stel in de tent maar die hebben we dood gemept.

(wordt vervolgd)
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Fietsend de zomer door

Vaak ben ik voor gek verklaard dat ik juist in de winter aan het fietsen
ben en gedurende de zomer de fiets soms weken laat staan. Dat zet je
op een gegeven moment toch aan het denken. Al een flink aantal jaar
is het vossen in de maanden oktober tot maart, daarna toertochten tot
midden juni. Vervolgens wordt er dan in september weer eens geen
gekeken of en hoe je fiets de zomer is doorgekomen. Vaak tot de
conclusie komend dat de fiets er wel redelijk is doorgekomen, maar dat
de eigen conditie er aardig onder heeft geleden. Dus dat moest anno
2015 anders. Beter laat dan nooit zeggen ze dan.
Op het slotfeest eind maart, waar de kater van het verloop van de
laatste vossenjacht en de daarmee gemiste podiumkansen worden
verdronken, spreek ik verschillende clubgenoten. De meesten hebben
het licht al veel eerder gezien en gedurende het slotfeest worden mijn
ogen eindelijk geopend. Gretig noteer ik de woensdag, donderdag en
zondag in mijn agenda, tot verbazing van mijn trouwe supporter. Zoals
elke (‘goede’) wielrenner heb ik naast support ook minimaal één knecht
nodig. Je weet nooit precies wanneer, maar er komt altijd dat moment
waarop je bij het ontbreken van deze meesterknecht, had gewild dat hij
er was. Dat bleek geen probleem voor de woensdag en de zondag.
Dus dat was een go en niets hield mij deze zomer nog tegen!  Of toch
wel?

De volgende woensdag avond zie ik enkele verraste gezichten als ik
het clubgebouw van De Glazenstad binnen stap. Leuke reacties dat ik
het eens kom proberen. Keuze krijg ik niet en direct wordt ik van mijn
meesterknecht gescheiden door A en B. De man op de fiets moet het
ook hier echt zelf doen. Niet gewend aan de bruine emmers in plaats
van rode, fiets ik deze dus hard voorbij en dat kost tijd of anders
punten. Ook de vos is totaal anders, waardoor die ook niet als eerste
gevonden wordt. Het spel is echter vergelijkbaar en dat past mij wel!
De eerste indruk is dus goed.
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Een dag later krijg ik een deja vu wanneer ik het clubgebouw van
Westland Wil Vooruit binnenga. Niet wetend welk geweld mij te
wachten staat, neem ik plaats in het peloton. Er wordt gestart en een
uur later stap ik met twee ronde achterstand en een gemiddelde van
tegen de 40 in het uur verbijsterd af. Excuses als ‘Tja, ik heb gisteren
ook gefietst’ en ‘mijn remmen te veel gebruikt’ schoten door mijn hoofd,
terwijl ik me niet hoef te schamen voor de gereden snelheid. De rest
ging alleen harder. “Zo zijn we allemaal begonnen” krijg ik te horen en
dat geeft de fietser moed.

Zondagochtend sta ik om 8 uur bij mijn meesterknecht om hem op te
halen voor de toertocht. Gedurende de toertocht vraag ik me af of de
verhoudingen wel kloppen en de rollen wellicht niet omgedraaid zijn.
Het goede voornemen ontstaat om meer gebruik te gaan maken van de
anderen en minder zelf op kop te rijden. Het is best frustrerend om na
een helft op kop gereden te hebben met een tempoversnelling voorbij
gereden te worden en de groep aan de horizon te zien verdwijnen.
Maar zoals het met de meeste goede voornemens gaat, zo ging het
niet met deze.
De derde vossenjacht van de Glazenstad rijd ik achterin de kopgroep,
waarbij er een pijl de bocht omstaat net wanneer we weer aantrekken.
Helaas vergeten ze daar ook wel eens te roepen en voor ik het weet
bekijk ik het asfalt van dichtbij. Het vallen hoort bij het fietsen, net als
het weer opstaan en doorgaan. De schade valt erg mee, alleen mijn
knie en scheenbeen hebben een diepere verwonding. Een week gaat
voorbij en de volgende vossenjacht probeer ik het weer, maar dan wel
van voren.

Al met al kwam de nadruk toch voornamelijk op de vossenjacht te
liggen en schoot de donderdag er snel bij in voor andere zaken dan
fietsen. Eind juni begonnen de feestweken en daarmee de rondes rond
de kerk weer. Honselersdijk gebruikelijk als eerste. Aangezien ik de
zaken nog totaal niet geregeld had om deel te nemen; de benodigde
chip activeren en koppelen aan het KNWU lidmaatschap (nog geen uur
werk, maar toch!), besloot ik voor de vossenjacht op zaterdag te gaan.
Onderweg naar Honselersdijk zie ik dat de route vanaf de Baakwoning
richting de Opstalweg, langs Jan Olsthoorn naar de Heenweg gaat. In
mijn ogen een mooie plek voor een controle.
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Vol enthousiasme sta ik even later  in Honselersdijk aan de start, waar
ik een groot compliment van een mede-winter-jager krijg. “Hij is niet de
snelste, maar hij ziet alles!”; mooier kan haast niet als het op
vossenjacht aankomt. De zomerjagers zijn het denk ik niet met deze
omschrijving eens, aangezien ik daar vaak andere geluiden hoor.
De route gaat in het begin richting Rijswijk waar bij het crematorium de
eerste controle staat. Deze bruine emmers ken ik ondertussen, dus dat
scheelt. We vervolgen de route en komen met een kopgroep te zitten.
Een groot deel van de groep is voor mij onbekend en het blijken vooral
WWV rijders te zijn. Richting het Wenpad missen wij een niet
belangrijke pijl, waardoor wij met drie man vooruit komen te zitten bij de
tweede controle aan de Nieuweweg. Hier besluit ik om de groep te
informeren dat ik naar Jan Olsthoorn wil rijden om daar de route te
vervolgen. Een gok, maar we hebben zojuist de tweede controle
gehad. Helaas sluit op de Casembrootlaan de andere groep weer aan
en nemen we die geheel mee. De weg totaal kwijt wordt gevraagd
waar we heengaan en of we het zeker weten. “Ja” ik weet zeker waar
we heen gaan en “nee” ik weet niet zeker of we het goed doen.
Uiteindelijk geen controle bij Jan Olsthoorn, maar wel een goede gok.
Helaas is de groep dan te groot en maak ik op het eind nog een
verkeerde beslissing en eindig ik weer naast het podium.

In het vossenjachtklassement gaat het goed en ik bevind me
telkens in de top tien, met de vakanties voor de boeg, moet ik daar
zeker steviger in komen te staan. Helaas ben ik zelf al twee keer
afwezig geweest en moet dus wat compenseren. Toch blijven ook de
criteriums m’n aandacht trekken. Poeldijk lijkt de eerste optie die goed
past, dit is op een zondag. Wateringen spreekt me van jongs af aan al
aan en de laatste twee criteriums zijn op dinsdag, dus dat past ook
goed.
Zaterdag 25 juli is de dag van de zomerstorm! Code rood voor Zuid
Holland; takken waaien van bomen en hele bomen vallen om. Het is
ongekend! De volgende dag is ‘s middags de wielerronde van Poeldijk.
Het weerbericht geeft in de ochtend goed weer en ’s middags regen.
Dat lijkt me geen goed begin, dus verkies ik de toertocht en dat blijkt
een goede keuze. Valpartijen zijn reden voor het stoppen van de
wielerronde later die middag in Poeldijk.
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De vossenjacht van 29 juli gaat niet door vanwege het tragische
overlijden van Jos Olsthoorn. Er wordt verzameld in het clubgebouw
waarna en bloc naar Monster wordt gereden. Naar verluid waren er
honderd fietsers die naar het condoleren gingen. Ik heb ze niet geteld.
Hoe dan ook het was om kippenvel van te krijgen. De gedachten gaan
uit naar de nabestaanden.

30 juli is de wielerronde van Wateringen. Als kleine jongen was ik
er al vaak bij als toeschouwer. Dus waar beter om te beginnen dan in
Wateringen. In het nieuwe tenue van FTCW verschijn ik aan de start.
Helaas ben ik te afwachtend, waardoor ik in het verkeerde wiel beland
en het gat niet meer kan dichten. Een eenzame parade volgt. Wanneer
ik op -1 sta lukt het me wel om mee te komen, maar helaas wordt ik
verzocht het parcours te verlaten om de sprint ‘zuiver’ te houden. De
kop is eraf en smaakt zeker naar meer. Wel fietst het heel anders als je
tussen de hekken zit, ten opzichte van een graskant of stoep waar je
op kan uitwijken.

Dan is eindelijk de lang verwachte vossenjacht daar! De personen
die ik als concurrenten voor het podium zie zijn met vakantie. De route
verloopt goed en we komen bij Kees van Schie op het strand van
Vluchtenburg aan als we daarna de pijlen niet meer zien. Verwarring
alom bij het begin van de Maasdijk. Wat nu te doen. Ik besluit naar de
Hoek te rijden, waar ik pijlen hoop te vinden als we door de duinen
hadden gemoeten. Dit gaat helaas verkeerd en ik maak een fout door
maar een van de twee fietspaden uit de duinen te controleren. Helaas
zijn drie punten het gevolg. Daar waar Marcel Slaman wel extra punten
binnenhaalt en deze met de joker verdubbelt. Hij schiet omhoog in het
klassement en neemt de leiderstrui van Ricardo Jansen over. Een
interessante ontwikkeling!

Bij de wielerronde van De Lier doe ik nogmaals mee. Wateringen
smaakte tenslotte naar meer. Het lukt me langer met het peloton mee
te komen. Het is echter onvermijdelijk en ook hier moet ik lossen. Ook
al ben ik niet de eerste die afvalt, stap ik toch af als ik na 14 rondes
wordt gedubbeld. De afstellingen van mijn fiets kunnen volgens
oplettende toeschouwers verbeterd worden. Dit moet mijn houding ten
goede komen en dus wordt dat komende week naar de fietsenmaker.
Mijn eigen conclusie is dat de bochtensnelheid omhoog moet. Die
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mannen vliegen de bocht om en ik vraag me af waarom ze remmen
hebben. Leuk nieuws op de ronde wordt gemeld: Jasper Asselman is
de leider geworden in de Eneco Tour!

Enthousiast heb ik aangegeven een route te willen uitpijlen.
Met alle kennis van het vossenjachten moet dat goed komen denk ik.
Maar toch krijg ik op de vereniging wel uitleg wat het jagen op zondag
in de winter anders maakt dan in de zomer op woensdag. Terugkijkend
op de ritten kan ik me hier totaal in vinden. Er wordt zomers duidelijk
rekening gehouden met waar er gefietst wordt en druktes zijn, dit om
de veiligheid te waarborgen.
Met deze informatie in het achterhoofd besluit ik een rit te maken met
als ingrediënten: 3x de Snelbinder, alle nieuwe tunnels van het 3 in 1
project en meer. Uiteindelijk is de route te lang en besluit ik een lus
door Maasdijk te schrappen door één pijl weg te halen. De jagers die
goed rijden komen daar niet en de rest rijdt een aantal kilometers meer.
Tijdens het uitzetten kom ik nog een gezellige groep ‘Fiets je Fit’
fietsers tegen die ook de Snelbinder opgaan. Ze hebben goed weer om
te fietsen en daar ben ik blij mee.

De wielerronde van Naaldwijk laat ik voorbij gaan.
Er moet tenslotte eerst getraind worden op de bochtensnelheid, anders
is het verloop op voorhand al bekend. Het vossenjacht seizoen loopt
ook al richting het eind en ik besluit de joker in te zetten in een rit waar
het relatief druk is. Ook Ernst Fidom is na een revalidatie periode weer
van de partij en zegt rustig aan te doen. Daar merk ik weinig van en
met een leuke groep rijden we voorop. Bij de vos gaat het verkeerd en
Ernst kaapte de 10 punten (met joker!) voor mijn neus weg. Uiteindelijk
wordt ik 5e en heb dus een extra punt welke wordt verdubbeld!
Ik sta derde in het klassement op het moment dat het noodweer over
Nederland trekt. Bij de start is het droog en dus geen reden niet te
gaan rijden. Tijdens de route blijk ik een controle gemist te hebben. Als
ik eindelijk bij Marcel Slaman en Peter van der Knaap aankom krijg ik
te horen waar die controle staat. Het is gestopt met langzaam regenen
en de flitsen verschijnen aan de horizon. Ik besluit te kijken of de
controle er nog staat en anders naar huis te gaan. De enorme
hoeveelheid water maakte het onverantwoord door te fietsen en dus
ben ik gestopt. Marcel en Peter hebben die rit op wonderbaarlijke wijze
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wel punten weten te verzamelen, waardoor ik me moet richten op Peter
om de derde plaats weer te heroveren. Meer zit er niet meer in.
De voorlaatste rit besluit ik samen met Ernst om vol te gaan rijden
vanaf de start. Alleen als ik eerste wordt en Peter 5 punten haalt sta ik
er een voor. Het verschil is 4 punten en dus nog te overbruggen.
We rijden direct bij het begin weg en de groep laat ons gaan. John
Verbraeken gaf aan dat hij het wel tegen ging houden. Dat is gelukt!
De zon staat in september merkbaar lager rond 8 uur en zorgt ervoor
dat we in De Lier een pijl missen en op Coldenhove uitkomen. Hier
vinden we de derde controle en missen er dus één. We rijden
tegengesteld en de voorsprong is weg. Ons voordeel is dat we volle
bak naar de Oranje Sluis kunnen gaan. Daar heb ik pijlen gezien,
waarbij de route door het Staalduinsebos gaat. Dit is een mooie plek
voor een vierde controle en dat blijkt ook waarheid te worden. Op de
Heenweg voel ik mijn achterband  leeglopen en er zit niets anders op
dan deze te vervangen, voordat ik verder kan.
Eerste worden wordt dus lastig, maar tweede had ook nog goede
kansen geboden. Als ik bij de vos aankom ben ik daar als zesde  met
vier controles en dus geen extra punten. ‘Nog een week’ denk ik dan.
Deze gedachte wordt alleen net zo lek geprikt als mijn band als ik hoor
dat Peter van der Knaap de rit gewonnen heeft.
Met nog een rit te gaan rest mij niets anders dan me neer te leggen bij
de eerste plaats naast het podium!

Om een lang verhaal kort te maken kan ik concluderen dat ik een
geweldige zomer heb gehad met drie nieuwe fiets ervaringen. Het
fietsen op de baan en rond de kerk is een aparte discipline, die ik nog
onvoldoende beheers. Met waardering kijk ik naar degenen die dit wel
goed doen en het is leuk om bekenden hier succesvol in te zien. Dat
geeft bij de finish toch net die extra spanning en beleving!
Het vossenjagen in de zomer is lang niet zo gevaarlijk als vaak gedacht
wordt. De uitzetters houden goed rekening met wat kan en de sfeer is
fantastisch! Helaas is het halen van het podium in het eerste jaar net
niet gelukt. Op het moment van schrijven ziet het er naar uit dat Marcel
het klassement gaat winnen en dit is hem van harte gegund, ook al zal
Ricardo het hem de laatste rit nog moeilijk proberen te maken.
Komende oktober ga ik weer met frisse zin bij FTCW van start en ben
ik graag ‘die langzamere jager die alles ziet’!            Peter van Os



de Dikke Band september 2015 37

De Algemene Ledenvergadering
Op dinsdag 8 september is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
gehouden.
Als belangrijkste punt kwam aan de orde de vraag wat FTCW nog voor
belang heeft om aangesloten te blijven bij de Nederlandse Toer Fiets
Unie (NTFU). Onze toertochten voldoen niet aan de NTFU criteria om
in hun toerprogramma (de TEP) te worden opgenomen. Rest in feite
alleen de verzekering.
Het bestuur heeft toegezegd het verzekeringsaspect nader te gaan
onderzoeken en binnenkort met voorstellen te komen. De vraag in de
NTFU blijven of eruit stappen zal zo nodig in een extra
ledenvergadering worden beslist.
Verdere punten uit de vergadering: de contributie blijft ook voor het
seizoen 2016-2017 ongewijzigd; Mike van Uffelen is afgetreden als
bestuurslid; Rienk van der Heijden is toegetreden tot de kascommissie.
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Alle jarigen van harte gefeliciteerd!!!

Kopy voor het volgende nummer inleveren voor 9 november 2015

Verjaardagskalender

Oktober
  2  Patrick van der Voort
  9  Ronald Boers
11  Aad van der Knaap
13  Frank Guinan
15  Jan Jagtenberg
17  Sjaak Cevaal
17  John Nieuwmans
17  Stefan van der Voort
19  Eefje Huising
25  Peter van Deventer
25  Stephan van Druten
25  Cees van Rooijen
28  Martien Verbeek
30  Peet van Os sr.
30  Marco van der Poel

November
  1  Marcel van Koppen
  1  John Verbraeken
  3  Clemens Samwel
  4  Jan van der Knaap
  6  Casper Vos Klootwijk
  7  Cocky van Rossem
  8  Ed van Paassen
11  Piet Pool
12  Cees van Koppen
12  Peet Petterson
16  Jos van Adrichem
16  Bert Bambacht
16  Majuska van Zwet
17  Richard van Elswijk
19  Hugo van der Lans
19  Ron van der Ven
22  Rene van Ruijven
26  Marcel Vonhof
30  Edwin van Zeijl

De  jarige leden in de komende maanden zijn:
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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



de Dikke Band september 2015 42



de Dikke Band september 2015 43



de Dikke Band september 2015 44


