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Winter 2015.
Wat ga je schrijven, een overpeinzingen, een
vooruitblik?
Ik denk terug aan de rit van vandaag. Er zijn toch nog
wat jagers die de vossenstreken van het roemruchte
trio uitzetters elke keer vergeten als zij het ijzeren ros
in de sporen zetten.
Je weet het toch, vertelden de ouderen onderweg en aan de koffie.
Altijd opletten! In de verleiding van het lange eind waar het gas erop
gaat, staat ie en dan verlies je weer een rit. Heerlijk om te horen hoe
een top tien jager zegt, “je doet je best om met een lekker clubje te
komen zitten”. Dan is het niet erg als je 3 punten hebt en lekker
gefietst. Fijn om elkaar er is lekker op te leggen! Weer me joker
verspeelt hoorde ik iemand zeggen.
Je ziet ook verkenners in de groepen, met name in Toer 3 zit een
aantal jagers zonder echte vergunning. Zij jagen de vos op zonder zich
met het klassement te bemoeien. Ze vinden het heerlijk om ook aan
deze discipline van FTCW deel te nemen. Gewoon omdat ze graag
fietsen en zoeken een ander clubje.
Vandaag hadden we ook een speciale gast in ons midden.
Jesper Asselman die gewoon alvast effe lekker kwam opwarmen. Je
kon merken dat de aanwezigen wat opgewonden raakten.
Een moment van bezinning is daar als je denkt aan de leden die hun
echtgenoten verloren. Leden die ook met hun steun de club vorm
hebben gegeven.
Waar staat FTCW over een aantal jaar? Een klein clubje jeugd en
daarbij drie eenheden volwassenen, Toer 1, 2 en 3, rijders die soms in
de rit verrast worden door de kracht van de veteranen, de vierde
eenheid van onze vereniging. Ik verwelkomde dit jaar ook weer nieuwe
vossenrijders waaronder een aantal fanatieke dames. Ook voor jullie
een speciaal welkom.
Hoeveel toerrijders weten ons in het voorjaar weer te vinden. Het
klassiekerprogramma staat er weer als een huis en ook wederom met
wat opgepimte routes.
We gaan ongetwijfeld de draad weer oppakken na de jaarwisseling
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maar het is niet vanzelf sprekend. Net zomin als het vanzelfsprekend is
dat de vrijwilligers de club zijn gezicht geven. FTCW heeft een goede
uitstraling. Het is een goed lopende vereniging met vele mensen op de
juiste plek. Alle vrijwilligers wil ik bedanken voor hun inzet in het
afgelopen jaar. Van bardames tot en met de vroege uitzetters die voor
dag en dauw jouw rit op de weg krijten.
Wel wil ik wederom leden oproepen om ook eens te kijken en te
informeren naar wat jij eventueel voor de vereniging zou kunnen
betekenen. Nog steeds is de bestuursfunctie van Mike van Uffelen
openstaand en zie ik graag weer een energiek lid die draad oppakken.
Ook wij zullen proberen jou te benaderen.
Ik wens jullie allen namens het bestuur een gezond en gelukkig 2016
toe.
Marcel van Ruijven
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Programma komende weken
December
20
vossenjacht
27
oliebollentocht

Januari
3, 10, 17 en 24 vossenjacht
31 toertocht
Februari
7, 14 en 21 vossenjacht
28 toertocht

start om 10.00 uur vanaf Velo
starten vanaf Gerberakwekerij
Koop aan de Zwethkade Zuid:
wandeling (± 10 km): vanaf 9.30 uur
fietstocht: vanaf 10.00 uur
start om 10.00 uur vanaf Velo
Rondje Oudcamp 57 km
start om 10.00 uur vanaf Velo
start om 10.00 uur vanaf Velo
Rondje Kethelhage 60 km
start 10.00 uur vanaf Velo

De nieuwe NTFU-kaartjes
In het laatste blad Fietssport Magazine van de NTFU heb je kunnen
lezen dat de NTFU-kaartjes voor 2016 niet meer aan de clubs worden
uitgereikt maar bij het Magazine van februari worden gevoegd en zo
rechtstreeks bij de leden komen. Dat scheelt de clubs heel wat werk en
eventuele verzendkosten. FTCW heeft ze een aantal jaren bij het
clubblad gevoegd.
De zogeheten G-leden (gezinsleden) krijgen hun kaartje niet bij het
Fietssport Magazine gevoegd maar krijgen het kaartje apart per post
toegezonden.
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L‘Eroica 2015
Tijdens mijn speurtochten naar
oude Italiaanse racefietsen uit
vervlogen tijden, kwam ik
ongeveer 2 jaar geleden op de
website van L‘Eroica.
Het was april 1983 toen ik
Hennie Kuiper zag lek rijden op de Vlaamse kasseien.
Niks oortjes, niks voorop gezette plannetje coupes etc.
Mannen als Kuiper, Roger de Vlamick, Francesco Moser , Gilbert
Duclos-Lassalle, Briek Schotte die maar 1 doel hadden: winnen over
de ongeplaveide wegen.

L‘Eroica is een Classico tocht door het Italiaanse Toscaanse land
over de Strada bianca (witte landwegen).
Het klassieke karakter wordt mede gevormd doordat de
racefietsen van voor 1985 moeten zijn, origineel met
commandeurs, kabels boven door en trappers met toeclips.
Maar je ziet ook fietsen uit begin 1900 zonder versnellingen of
waarbij het achterwiel omgedraaid moet worden om een tandje
lichter te fietsen.
Rijders in wollen broek en trui en dit ondersteund met auto‘s uit
vervlogen tijden, geven je het gevoel 50 jaar terug in de tijd te zijn.
Begin dit jaar zei ik tegen Monique, ik ga 2 Legends fietsen opbouwen
en we schrijven ons in voor de tocht. (Wanneer je ook plannen hebt
voor de editie van 2016 doe dit vroegtijdig want de inschrijving gaat op
inloting)
Eind april wisten we dat we ingeloot waren en begon de voorbereiding,
geen schoolvakantie dus kinderen een klein weekje bij familie en
kennissen onderbrengen, trainingsweekend in Limburg, want met 1900
meter hoogte verschil is de tocht in Toscane geen meter vlak.
Materiaal net op tijd gereed.
Monique op een stalen Legends opgebouwd met Campagnola super
record uit 1984
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En ik op een Italiaans frame ( Gianni Motta 1977) en deze in de rode
legends kleuren gespoten. Onderdelen via marktplaats met midden
ophaalremmen en afgemonteerd met een lederen Brooks zadel.
Met de VW camper zouden we in twee dagen naar Toscane rijden.
Door mijn interesse in handgemaakte frames hadden we ook een
bezoek geregeld bij Tomasinni, een Italiaans fietsfabriekje die nog op
traditionele manier frames maakt.
Het onthaal bij Tomasinni was zeer hartelijk en tijdens een rondleiding
door de fabriek werd ons het gehele proces vol passie uitgelegd.
Op zaterdagmorgen kwamen we aan in Gaiole in Chianti de vertrekplek
van de tocht.
Heel het stadje staat in het teken van wielrennen en de passie die de
Italianen voor de sport hebben. Tal van standjes met oude onderdelen,
frames en kleding uit diverse landen, Italiaans eten en muziek maken
het tot een geweldig fietsevenement.
In de middag met een heerlijk zonnetje een proefritje gemaakt en
onderweg uiteraard nog even een terrasje gepakt.
Zondag verzamelen op het plein, totaal starten 5000 fietsers over 4
afstanden.
Alles is perfect georganiseerd en er heerst een zeer relaxte sfeer,
waarbij niemand haast heeft en iedereen geniet. Liefhebbers komen uit
alle uithoeken van de wereld en vormen een mooi gemêleerd
gezelschap van jong tot oud, liefhebber tot prof ( Laurens ten Dam, wel
prof maar meer liefhebber van de sport). Wij hadden besloten om de
75 km te rijden om maximaal van de dag te kunnen genieten en ons
niet te hoeven haasten.
De start was droog, maar als snel begon het te regenen. In het begin
was het nog al wat afdalen en dat voelde zeker niet warm aan, al ben
ik geen klimtalent, hoopte ik maar dat we snel omhoog moesten om het
kacheltje wat op te stoken.
De eerste strook over de Strada Bianca buigt af naar een kerkje op de
top waarvan de klok ook constant luidt. Langs de weg naar de top
staan allemaal brandende kaarsen wat een zeer mooi effect geeft.
Omdat het nat was is het met afdalen uitkijken, de gladheid viel me
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mee.
Na de eerste stempeltocht richting Volpaia waar
horen zeggen een
devan
snelbinder
heel steil bergje ons opwacht. Inderdaad een lange klim met een steil
laatste stuk dat de meesten doet afstappen.
De zon is inmiddels doorgekomen en we bereiken de tweede
stempelplaats waar heerlijke Italiaanse lokale gerechten klaar staan om
weer op krachten te komen.
Door het vele remmen is een de velg van Monique niet al te best meer
en we hebben ook een afloper. Met nog 10 km rijden we richting finish,
waar iedereen die de tocht heeft gefietst een warm onthaal krijgt.
Na een heerlijke douche en een lekker koud biertje kunnen we terug
kijken op een fantastische ervaring.
Groet,
Peter van Etten
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De omgekeerde wereld
De vossenrit van 8 november 2015

Na een mooie rit uitgepijld te hebben (wat voor velen
helaas niet goed uitpakte) kreeg Kees een mailtje van
Marcel Slaman, onze vossenjachtcoördinator, of wij een
stukje wilden schrijven over onze rit.
Het moet toch niet gekker worden dat de uitzetters ook
nog een stukje (moeten of willen) schrijven. Eigenlijk is dat
een taak voor de winnaar van de vossenrit.
Het viel mij op dat er in De Dikke Band van november
weinig stukjes stonden en dat is jammer! Maar goed ik wil
best een stukje schrijven, dan kan ik gelijk mijn ei kwijt J
Zaterdag 31 oktober met Kees N en Kees H afgesproken. Kees N is de
N van Nee Nee niet doen dat gaat fout, en Kees H is de H van HaHa
dat is een goeie controle! Ik ben zelf van gewoon een goede rit
uitzetten en er geen toertocht van maken. Een echte vossenrit waarin
iedereen een kans maakt om punten te rijden. Terwijl ik dit stukje schrijf
is de vossenrit van 15 november ook al gereden.
Oké zaterdag de rit dus voorgereden. Kees N had deze al voor 80%
verkend in zijn vrije tijd. We gaan naar Delft was zijn antwoord, voor
hem bekend terrein omdat hij daar werkt. Hij weet daar goed de weg
dus dat kan je wel aan hem overlaten, compliment. Eigenlijk weet hij de
weg beter in Delft dan in het Westland, daar heeft hij nl zijn GPS nodig
om niet te verdwalen.
Ik vind het verder niet aan de orde om uit te weiden over waar we
allemaal geweest zijn. Wat ik wel vind is dat de rit goed in elkaar zat en
als je dan te horen kreeg dat de meesten van Tour 1 de eerste emmer
gemist hadden dan denk ik, hoe is het mogelijk!
Als je toch geen pijlen meer ziet ga je meestal terug naar de laatste pijl
die je gezien hebt. Maar als de hele meute als een blind paard achter
elkaar aan rijdt in de hoop weer op de route te komen, prima! Maar
verwijt dan niets naar de uitzetters.
De route ging door Sion naar Delft Zuid waar Kees N stond. Ik denk
dat bijna iedereen deze controle had (124 stuks). Hierna ging de route
via de Oostpoort naar Calvé, ‘t Haantje, door het park waar veel blad
lag en dus ook erg glad was. Ik had al lang het idee om bij de fietsbrug
over de Beatrixlaan een controle te zetten. Nadat we eerst gekeken
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hadden of de situatie daar niet te gevaarlijk was, de emmer onder het
viaduct gezet en via het gras naar rechts het trapje op waar emmer
nummer 4 stond. Op deze manier reed je naar boven, rechtsaf de brug
over. Maar ja er waren ook wielrenners die tegen de pijlen in reden en
hierdoor een emmer misten.
Het was jammer dat er zoveel mensen fout reden want daar zet je
geen rit voor uit. Kreeg te horen dat daar geen pijl werd verwacht maar
het was naar mijn idee een pijl van minstens 15 cm. Tsja
vossenjachten uitzetten is zoeken naar nieuwe plekjes !!!!!
De rit van 15 november was mooi, had een rit van ons kunnen zijn. Een
kleine instinker, maar als je dan ziet hoeveel erin trappen. Er wordt
naar mijn idee teveel naar het achterwiel van de voorganger gekeken
en niet naar de weg.
Tip: mensen beter kijken op de weg naar de pijlen!
Groeten van een ervaren vossenjager,
Peter van den Ende
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In Den Hoorn ging het al fout
De vossenrit 14 november 2015

’s Morgens al kijkend uit het raam dacht ik: dit
is waar ik van hou.
Heel veel wind, niet alleen voor maar ook
tegen. Nu voelde ik me die dag niet helemaal
fit, na het vieren van mijn verjaardag de avond
ervoor. Die zat nog een beetje in de benen. Na
de start ging het in Den Hoorn al fout; we reden
over een pijl heen en de groep viel gelijk uit
elkaar. Gelukkig kon ik snel weer aansluiten. Bij
de Kwakelweg in Maasland gingen er een
aantal rechtdoor. Zo, die waren we alvast kwijt..
Het begon te breken, door die stevige wind
werden de gaten niet makkelijk dichtgereden.
Bij Schipluiden stond een emmer, ik keek nog even om en zag Ted
Verbraeken en Peet van Os naar nog een controle rijden. Ik dacht: dit
is mijn kans dus ging ik mee. En inderdaad bij de Vos was ik de eerste
en met vier controles.. De buit was binnen!
Peet Petterson.
PS. Wat ik me al een tijd afvraag; waarom er niet elke week een
Vossenrit is. Er is al eens met tijdrijden en korte toertochten
geëxperimenteerd, we hebben dit ook bij de Glazen Stad meegemaakt
en hebben toen voor elke week Vossenritten gestemd. Van de 90
mensen was er één tegen.
Misschien iets om over na
te denken?
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Teruggaan was geen optie want dan reed ik alleen
Vossen jacht van 15 november 2015

Vandaag was het niet alleen een vossenjacht waar de jager achter de
vos aan gaat , maar was het ook zeker een strijd met de elementen
van de natuur. Dit zijn de mooiste vossenjachten waar het jagen niet
vanzelf gaat en er veel strijd met de wind geleverd moet worden. Na
een heerlijke kop koffie op Velo om 10 uur naar buiten gegaan en
proberen mijn plaats te vinden bij de start. Het is nog steeds een beetje
onduidelijk, nu ik in Toer 3 zit, wie mijn concurrenten nu eigenlijk zijn.
Na de start met de voorrijder richting de molen van Wateringen gefietst
waar de eerste pijlen gevonden werden en we als groep afgeschoten
werden. De uitzetters hadden vanwege het weer geel krijt gebruikt wat
niet mijn favoriete kleur is. Ik had dan ook al 5 km gefietst zonder ook
maar ene pijl gezien te hebben .
Dat werkt zeker niet goed voor het zelfvertrouwen in de rit, maar als
oplossing dan maar in een goed groepje gaan zitten die de pijlen wel
zien.
Al gauw werden we weer gepasseerd door een groep uit Toer 1 die al
in het begin van de rit ergens een pijl over het hoofd hadden gezien. Ik
zag mijn kans schoon en haakte aan , maar ook een aantal anderen
uit mijn Toer wisten aan te haken. Zo zie je , je blijft nooit lang alleen.
Aangekomen in Schipluiden was er een splitsing naar links voor Toer
1 en 2 en de ander Toeren moesten rechtdoor. Echt niet gezien!! en ik
reed op dat moment heerlijk in de groep van Toer 1, totdat ik hoorde
dat mijn Toer 3 rechtdoor had moeten gaan. Conclusie die ik al gauw
trok was dat teruggaan geen optie was, want dan reed ik alleen.
Nadenkend dat Toer 1 en 2 waarschijnlijk een extra lusje moest doen,
heb ik besloten om met hun verder te gaan en maar zien of ik mijn
maten uit Toer 3 later in de rit nog tegen zou komen. Mijn kansen op
extra punten zag ik op dat moment echter wel kleiner worden .
We hadden gelukkig een paar goede en sterke kopmannen in de groep
en, ondanks de strijd met de wind, reed het erg voorspoedig en
kwamen we in Maasland alweer velen anderen van mijn Toer tegen.
Inmiddels hadden we 1 emmer al in de pocket bij Schipluiden en
kwamen we bij Vlaardingen na een blubberpaadje, riet en regen in het
gezicht, emmer nummer 2 tegen. Velen achter ons gelaten, reden we
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met een groep , waar de jeugd van de familie Huizing onder leiding van
hun vader de kop aanvoerde. Wat kunnen die knapen fietsen .
Van Vlaardingen via het fietspad door Midden Delfland, langs de
Vlaardingse vaart, Zouteveense weg weer teruggekomen in
Schipluiden en nog steeds puffend en ploeterend om bij die jeugdige
jagers in de groep te blijven. Ik had echt zo iets van, je moet ze
bijhouden anders kan ik alleen gaan kijken naar die gele pijlen en ik
wist dat dat niets zou worden.
Komt ineens controle emmer nummer 3 in het vizier in Schipluiden en
de gehele groep gooit als normaal in en om de emmer het kaartje en
vervolgt met rappe snelheid de route over het bruggetje rechtdoor.
Uiteraard hing ik ergens achterin en dat bleek nu mijn geluk te zijn. Ted
Verbraeken , ook achterin hangend achter de jeugd van Huizing, zag
dat de gele pijl voor de controle emmer naar links stond en fluisterde
om te wachten totdat de groep voldoende uit het zicht was. Snel
linksaf en 100 meter het laantje in , keerpijltje en controle nummer 4
gevonden in een carport. Hier zaten maar een paar kaartjes in dus
wisten we dat deze controle door velen voor ons gemist was. Het was
eigenlijk controle 3 , maar voor mij deze morgen was het mijn laatste
kaartje dus hou ik het maar op controle nummer 4.
Snel met drie man sterk, om achterdocht te vermijden, de route
vervolgd en weer achter de groep aan jagend wetende dat die
allemaal voor niets zouden rijden.
Aangekomen bij de vos in Wateringen kon ik super rustig de ring in de
vossenpen doen daar we met zijn drieën niet in elkaars vaarwater
zaten . Dit gebeurt maar zelden want meestal is het een strijd van
jewelste bij de vos.
Mooie rit met een strijd tegen de elementen die voor mij ook nog eens
goed uitpakt voor het klassement. De dagprijs is in ieder geval binnen.
Bedankt uitzetters.
Trouwens erg leuk dat het team toertijd rijden in het zonnetje werd
gezet door Marcel, onze voorzitter. Zij wisten dit jaar nummer één te
worden met het Nederlands Kampioenschap Toertijd rijden. Van harte
gefeliciteerd
Peet van Os
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Eén kan maar de winnaar zijn
De vossenrit van 22 november 2015

Het is mijn eerste seizoen als vossenritrijder. In weer en wind door de
bagger fietsen vind ik niets. Maar de vossenritten horen er bij, dus heb
ik me na een aantal jaren met alleen maar toertochten laten overhalen
mee te doen.
Ik ontvang een paar tips. Ogen zijn belangrijker dan je benen. Peet van
den Ende mist zelden een pijl/emmer. Voorzichtig met Ton Ooms
volgen, sleurt graag aan kop, maar wil nog wel eens een pijl missen.
Ton zal zijn naam vandaag waarmaken, maar het brengt hem wel in de
top van het dagklassement. En deze: bij de vos moet je brutaal maar
ook snel zijn.
Zaterdagavond app ik Frans van Holsteijn “als het baggerweer is, ga ik
niet”. “Ik wel” is het korte antwoord. Geen tip, maar een les; een
vossenrit rijd je gewoon, ongeacht het weer.
Zondagochtend, koud met dreigende regen. Winterhandschoenen en
regenjack aan.
De veteranen mogen als eerste starten. Ik start in Toer 2.
Het is vandaag de rit van Paul Koenders. Van hem heb ik veel smeuïge
verhalen gehoord uit zijn vossenritverleden. En over zijn streken.
In de kantine zie ik Paul en Johan Bosma met een paar emmers
weglopen. “Twee emmers vandaag” hoor ik een ervaren vossenjager
zeggen. Het zouden er vier worden. Het spelletje begint al voordat er
een meter is gefietst.
Het parcours leidt ons naar Ypenburg. Op het bedrijfsadres van Paul
staat de meervoudig kampioen zelf bij de eerste emmer, zoals altijd
goedgeluimd ondanks de kou. Hier vindt een samensmelting plaats van
rijders uit verschillende klassementen. Verder naar het
Buytenbroekpark in Zoetermeer, waar de tweede emmer staat. Ik
vraag Arie Bal waar de rest van Toer 1 zit. “Die zijn er af”, hij lacht er
hard bij.
De derde emmer staat bij het woonhuis van Paul. Net als veel renners,
ziet hij er verkleumd uit. Hij is al vanaf 6.00 uur op pad en het zijn geen
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tropische temperaturen vandaag.
Daarna hoor ik enkele jagers over Johan Bosma praten. Het dringt niet
tot me door wat ze bedoelen. Ik heb soms ook geen benul van waar we
fietsen. Het is wel een mooie en goed uitgezette rit. Ondanks de vele
regen hebben de uitzetters echt goed werk verricht. Gelukkig geen
bagger, want daar heb ik de schurft aan.
We fietsen over een lang fietspad zonder afslagen langs de A12 van
Nootdorp naar Zoetermeer. Bekende gezichten komen naar voren, o.a.
Anne Reitsma, Arie Bal en Ton Ooms.
“Het gas er op” hoor ik Arie een paar keer roepen. Arie is in zijn
element en gaat vandaag voor de winst, dat is duidelijk en hij ruikt zijn
kansen.
Na o.a. een paar slingers over viaducten (waar sommigen de kortste
weg naar beneden nemen, wat maar net goed gaat) komen we in Oud
Rijswijk. De spanning neemt toe.
De klassementsmannen van de veteranen fietsen nog steeds mee in
de groep die eigenlijk vanaf de tweede emmer redelijk bij elkaar is
gebleven. Samen trotseren we kou, regen en hagel. We fietsen over
de Schaapweg en slaan linksaf de Noordweg op.
Ik volg Ton en Arie. Ze negeren een pijl die je linksaf de Tomatenlaan
op moet leiden. De uitzetter wil met deze extra lus een drukke
oversteek met stoplicht ontwijken, zo hoor ik later. Ik kijk achterom. De
rest van de groep heeft het parcours gevolgd. Ik zie niemand meer
achter mij en baal. Ik had Ton niet moeten volgen. Als ik nu keer en de
groep achterna ga, kan ik het wel schudden. “Dit gaat niet goed
mannen” roep ik Ton en Arie toe. “Ik weet waar Johan woont” reageert
Ton. Plots snap ik het. Twee emmers in Pauls territorium. Johan is ook
een uitzetter en woont sinds een klein jaar in een prachtig, zelf
ontworpen huis op de rand van Wateringen en Den Haag. Iets voor
Velo nog. Staat daar de Vos? De twee koplopers nemen een vette gok,
want stel dat er een emmer in het laatste lusje staat. Het worden 3
punten voor de moeite of minimaal 19.
Er wordt niet meer op pijlen gelet (heb ik vandaag sowieso niet
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gedaan) en we knallen met zijn drieën via de
Menno ter Braakstraat naar het huis van Johan.
Haha, wie staat daar ons op te wachten; Johan.
Ik zie de restemmer en pak mijn laatste kaart.
Arie en Ton fietsen door. Ik snap er niets van.
Wat gebeurt hier? Dan zie ik iets verder op een
wit bruggetje de vierde rode emmer. Later
bedenk ik dat de emmers altijd rechts staan. De
restemmer staat op dit punt links en “zoek de
vos” op zijn kop. Veel ervaren renners hebben
dat natuurlijk door. Als beginneling stink ik er
bijna in.
De afstand van de vierde emmer naar de vos is
ongeveer 100 meter. De eerste renners van de
achtervolgende groep komen ons tegemoet, op
weg naar de vierde emmer. Ik zie o.a. Jan
Batist, Frans Kouwenhoven en Frans van
Holsteijn. Zij vechten een onderlinge strijd om
het podium bij de veteranen uit.
Drie fietsen worden met weinig beleid op de
grond gelegd. Geen bagger vandaag toch? Er is
geen ontkomen aan, slechts 10 meter, maar het
is erger dan bagger. Hele smerige, vette en
natte klei.
Arie komt als eerste bij de vos, gevolgd door
Ton. Ik sluit de rij in derde positie. Ik hoor het
geluid van de in de vos vallende ring van Arie.
Kom op Ton, keil die ring er in. Ton verdient de
overwinning bij Toer 2 met zijn slimme gok en
vele kopwerk. Een vos(winnaar) waardig. Het
lijkt wel of hij wacht tot Johan een foto van dit
gedenkwaardige moment heeft gemaakt.
Ik heb in de laatste meters mijn winterhandschoen al uit gedaan. Mijn
bijna bevroren vingers voelen amper of ze de ring wel vasthouden.
Desondanks werp ik in één strakke en vloeiende beweging (zoals van
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Gerwen een triple 20 gooit) mijn ring in de vos. Mijn wijsvinger geeft
hem nog een extra zetje na. Ik hoor er maar één op die van Arie vallen.
Vreemd, alsof twee ringen zijn samengesmolten tot één. Ton was er
toch eerder…
De twee verdiende winnaars Arie en Ton feliciteren elkaar. Ik heb hen
vandaag slechts gevolgd, en ben dik tevreden met de tweede plek.
Niet eerder zo’n hoge klassering gehaald. De rest van de vossenjagers
vechten op kleine afstand om de punten.
Ton heeft vanmiddag andere verplichtingen en moet direct naar huis.
Hemelsbreed hooguit 300 meter van Velo verwijderd, laat de
vermeende winnaar van Toer 2 het verdiende warme bad vol lopen.
Nog snel stuurt hij een appie naar de groepsapp; “ik was je net iets te
snel af Coen, scheelde niet veel”. Met een winnaarsgevoel stapt hij
voldaan in bad.
Een klein uurtje later volgt in de kantine de uitslag. Arie eerste bij Toer
1. Verdiend en afgetekend.
Toer 2… Ik denk terug aan dat bijzondere moment bij de vos. Twee
ringen gezamenlijk naar beneden. Maar het is geen Elfstedentocht, dus
er kan er maar één de winnaar zijn. Ik zie Ton weer voor me bij de vos.
“Kom op Ton, keil hem erin, de hele meute komt er aan”. Bij de vos is
hij minder snel dan op zijn nog steeds mooie Klein. Tweede plaats?
…Ton Ooms en eerste……
Paul in de groepsapp: “dit is vossen pur sang”.
Coen van Diepen
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Het Van der Drift Hoveniers klassement

Na de rit van 13 december ziet het klassement van de top tien er als volgt uit:
Toer 1
1. Marcel Slaman
2. Carlo Nederpelt
3. Ricardo Jansen
4. Ted Verbraeken
5. Peter van Os
6. John Zwinkels
7. Ernst Fidom
8. Niels Sprinkhuijzen
9. Erwin van Dam
10.John Nieuwmans

119 pt
118 pt
99 pt
95 pt
90 pt
88 pt
85 pt
84 pt
84 pt
84 pt

Toer 2
1. Raymond Olsthoorn
2. Peet Petterson
3. Peet van den Ende
4. Martijn van der Donk
5. Johan Bosma
6. Koos van der Hoeven
7. Rob van Alphen
8. Rob van der Helm
9. Paul Koenders
10.Coen van Diepen

113 pt
101 pt
95 pt
95 pt
93 pt
89 pt
81 pt
79 pt
76 pt
76 pt

Toer 3
1. Frans Onings
2. Dennis Toussaint
3. Peet van Os
4. Harm Horstman
5. Wim Valstar
6. Joop Asselman
7. Jan van der Kraan

110 pt
92 pt
92 pt
82 pt
81 pt
80 pt
76 pt
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8. Vivianne Koene
9. Evert Kuyper
10.Edwin Steijn

74 pt
73 pt
72 pt

Veteranen
1. Jan Batist
2. Frans Kouwenhoven
3. Con Persoon
4. Arie Pelikaan
5. Bertus Huising
6. Marcel Vollebregt
7. Frans van Holsteijn
8. Jan de Kok
9. Eva Huising
10.Henk van Staveren

114 pt
110 pt
97 pt
92 pt
90 pt
85 pt
82 pt
78 pt
76 pt
75 pt

Jeugd zonder begeleiding
1. Nick Ruigrok
2. Michael Boers
3. Menno Huising
4. Lars van Hooft

39 pt
24 pt
22 pt
20 pt

Jeugd met begeleiding
1. Jasmijn van der Poel
2. Mitch van Leeuwen
3. Rik Jansen
4. Jan Willem van Schie
5. Kim Jansen
6. Sander Vreugdenhil

31 pt
31 pt
23 pt
23 pt
14 pt
3 pt
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Door weer en wind naar Vlaardingen
Zondag 29 november, de laatste zondag van de maand, dus geen
vossenrit maar een toertocht, de Bruggen en
Tunnels tocht.
Hoewel het van zaterdag op zondag slecht
weer was en de vooruitzichten voor zondag
ook niet best waren, was het zondagmorgen
vroeg toch droog. Wat doe je dan; naar Velo
gaan.
Daar was het stilletjes en zag je enkel wat
vertrouwde gezichten. Ik schoof aan bij Hans
Hijgenaar en die wist gelijk te vertellen dat het
rond elf uur zou gaan regenen. Geen leuk
vooruitzicht! Maar zoals de weerman er wel
eens naast zit met zijn voorspelling, zo kon
Hans het natuurlijk ook verkeerd hebben.
We vertrokken samen met de
tijdritkampioenen. Het was droog maar wel een harde zuidwesten wind.
Op de Bovendijk gingen we door de eerste tunnel: de Hofstede tunnel.
Deze naam kreeg de tunnel na standvastig aandringen van mevrouw
Cor Hofstede – Tetteroo omdat
de familie Hofstede daar in de buurt vroeger tuinde.
Door de Zwethzone (met al de tweede tunnel) ging het richting De Lier
waar we het Kralingerpad opzochten. Op de Burgerdijkseweg gevolgd
door de Oudecampsweg hadden we de wind pal tegen, maar nog
steeds droog, niet mopperen dus. Onder de A20 door en met zijwind
langs Honderdland naar de nieuwe tunnels bij de Galgenweg/Burg.
Elsenweg.
Ja, Mart heeft ze wel weten te vinden. Na de twee tunnels bij de
Oranjesluis reden we richting Maassluis en verder langs het spoor.
Daar had Mart een verrassende wending neergezet: honderdtachtig
graden rechtsaf en de dijk over. Zo kwamen we door de tunnel
Maaspoort.
Omdat onze voorrijders van dat moment die pijl niet hadden gezien,
raakte de groep uit elkaar. Vier volgden de pijlen en twee gingen
rechtdoor. Die splitsing bleef min of meer in stand tot bij de koffie in De
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Vreemde Vogel. Het was inmiddels wel al gaan regenen. Hans had het
bij het juiste eind!
De koffie was geen onverdeeld succes; wel heel snel want we zaten
nog niet maar de kopjes stonden al op tafel. Maar die hadden
waarschijnlijk al langer gestaan want je mond verbranden was er niet
bij. Bovendien leek de bodem van de kopjes veel op de achterkant van
fiets en berijder bij slecht weer: veel prut.
Die teleurstelling en de wetenschap dat het regende deed ons
besluiten maar snel te vertrekken. De kampioenen wilden een
alternatieve (snelle?) route volgen, maar Hilda en ik kozen voor de
pijlen. Een uitzetter moet je niet frustreren door een andere route te
gaan rijden!!
Door het natuurgebied met vele bruggetjes kwamen we op de
Zuidbuurt en zo naar Maassluis en weer onder de A20 door naar
Maasland. Al flink doorweekt begon de temperatuur ook een rol te
spelen en dat maakte dat we probeerden toch zo snel moegelijk naar
Wateringen te komen. Dus hier en daar toch maar van de pijlen
afgeweken.
Volgens de aankondiging in de mail zou de afstand 57 km zijn. Nou bij
ons klopte dat precies: 57 km en een beetje. Dus erg veel zullen we
niet hebben afgeweken.
Piet en Hilda Pool
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Hoe pijl je op een rotonde? (vervolg)
Op het artikeltje in De Dikke Band van november over het pijlen op een
rotonde heeft de redactie twee reacties ontvangen.
De eerste schrijver legt het accent op de inhoud van het reglement en de
uitvoering daarvan door de uitzetters. Zijn benadering op grond van het
reglement is:
1. Op een rotonde moet altijd een pijl staan
2. Geen pijl is weg vervolgen
Deze interpretatie spoort niet helemaal met de bewoordingen van het
reglement. Daarin staat namelijk:
·
Geen pijl bij bocht of kruising wordt in onze vereniging opgevat
als rechtdoor.
·
Het verlaten van een rotonde dient altijd te worden aangegeven.
Van belang is hier: wat is rechtdoor en wat is weg vervolgen. Als je op de
Dorpsstraat rijd en je nadert een rotonde in die Dorpsstraat maar je ziet bij
het oprijden van de rotonde geen pijl dan leidt m.i. zowel de conclusie
rechtdoor als die van weg vervolgen ertoe dat ik de Dorpsstraat verder blijf
volgen.
De tweede mailschrijver zit op de lijn van: zolang je geen pijl ziet staan blijf je
op de rotonde rijden. Een rotonde is eigenlijk een weg rechtdoor met een
bocht erin, is zijn uitleg.
Zie je bij het oprijden van een rotonde geen pijl rechtsaf dan moet je de
doorgaande weg (= rotonde) blijven volgen totdat je een pijl rechtsaf
tegenkomt.
Deze twee reactie ligt in de lijn van wat de uitzetters veelal doen. Als dat de
werkwijze moet zijn, zijn er voor bestuur en of vossenritcommissie 3 dingen te
doen:
1. Dat de uitzetters duidelijk maken en hen opdragen aldus te pijlen
2. Dat ook naar de leden duidelijk overbrengen.
3. Het reglement daarmee in overeenstemming brengen.
Het tweede mailtje eindigt met een grap. Weet je waarom een rotonde
aanleggen zo duur is? Omdat er geen einde aan komt.
Om de zaak een beetje luchtig te houden, eindig ik ook met een grap. Weet je
waarom een rotonde voor FTCW zo voordelig is? Omdat er zo weinig pijlen
staan!
De redacteur
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Het afscheid van Piet Vijverberg
Op vrijdag 20 november is Piet Vijverberg bij zijn vertrek als voorzitter
van Velo voetbal uitgebreid toegesproken door gemeentebestuurders
en mensen uit de Velo gelederen.
Onder de vele aanwezigen die Piet de hand kwamen schudden, was
ook een delegatie van Fiets Toerclub Westland aanwezig. Onze
penningmeester Fred van der Loos en secretaresse Ria Batist hebben
namens FTCW Piet een mooie attentie aangeboden.
In zijn dankwoord memoreerde de vertrekkende voorzitter onder meer
onze leden Frans Kouwenhoven en Leen Troost voor hun vele
werkzaamheden op het Velo complex.
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Wie goed doet, goed ontmoet
In het novembernummer hebben jullie kunnen lezen hoe Mart
Voordenhout dit jaar de tocht Parijs – Brest – Parijs heeft beleefd. Hij
heeft helaas vanwege de warmte en hevige zadelpijn na ruim 850
kilometer moeten opgeven. Hij is daarbij geweldig geholpen door
Franse mensen, trouwens bij een eerdere versie van PBP ook al.
Voor die hulp wilde Mart wat terugdoen en wat doet een Hollandse
tulpenboer dan? Juist, een pakket tulpenbollen naar Frankrijk brengen.
Mart had ons gevraagd om gezellig mee te gaan en dat aanbod
sloegen we niet af. Zo trokken we op dinsdagmorgen 13 oktober
richting Frankrijk.
De start verliep heel anders dan we hadden gedacht. Hoewel het al
over negenen was dat we weg reden, zat de A13 bij Rijswijk helemaal
dicht. Na een lange omweg waarbij we zelfs op de A12 kwamen,
bereikten we toch de A16. Via Antwerpen, Gent en Kortrijk verliep het
allemaal vlotjes en kwamen we in Frankrijk. Omdat onze bestemming
Bretange was vervolgden we onze route in zuidwestelijke richting en
passeerden dan wel reden we door Amiens en Rouaan.
Tegen de tijd dat we aan een overnachting moesten werken, hadden
we het stadje Alençon bereikt. Daar was zowel van de Mercure als
van de Campanile hotelketen een vestiging. Maar beide hotels zaten al
vol. Een derde hotel dat we na lang zoeken vonden, bleek gesloten.Er
zat dus weinig anders op dan maar door te rijden naar de volgende
grotere plaats.
Mart zette zijn GSM aan en trouw volgden we in de duisternis de route
die het apparaat aangaf. Die route was een smal bochtig weggetje.
Oorzaak: Mart had de GSM op fietsroute staan. Toen begreep ik hoe
het mogelijke was dat we maar niet op de N12 kwamen (ik was de
navigator).
Na zo’n half uur à drie kwartier te hebben gereden, kwam Mart op het
idee om de GSM te raadplegen voor een hotel. Dat pakte goed uit. We
zaten bijna in Villaines-la-Juhel en daar moest een hotel zijn. En dat
klopte, hotel Oasis, waar ze voor ons 2 kamers vrij hadden.
De keuken was helaas al gesloten maar met een paar broodjes die we
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nog hadden en met een flesje drinken konden we de eerste dag toch
nog prettig afsluiten.
Na een uitgebreid ontbijtbuffet waren we weer helemaal klaar voor de
verdere reis. Ons eerste doel was Saint Méen le Grand waar Mart
tijdens PBP de pijp aan Maarten moest geven. Dat plaatsje ligt ruim 40
km westelijk van Rennes. Het is de geboorteplaats van Louison Bobet.
Rond het middaguur kwamen we daar aan en hebben we eerst een
restaurant opgezocht.
Daarna gingen we op zoek naar de familie Metayer die Mart zo
voortreffelijk geholpen heeft.
Ik schrijf bewust “op zoek gingen” want Mart had geen adres van die
mensen. We hebben eerst wat rond gereden met de auto en keken we
uit naar een wit huis met een hek er voor. Maar daar stonden er wel
honderd van. Dus dat bracht ons niet veel verder.
Mart had ook de route van PBP bij zich. Op mijn voorstel zijn we toen
naar het plaatsje gereden vanwaar Mart naar St. Méen gefietst was.
Dan zou hij misschien meer herkennen.
Maar net buiten St. Méen herkende Mart al een weggetje waar hij met
meneer Metayer in diens auto naar een vriend was gereden. Gelukkig,
een aanknopingspunt. Wij dat weggetje in naar een huis met een paar
schuren. Ik heb daar ons verhaal gedaan en de Franse vriend bood
gelijk aan met zijn auto voor te rijden naar de fam. Metayer. Zo kwamen
we bij Mart zijn Franse weldoeners. Die deden deze benaming gelijk
alle eer aan.
Ze zaten nog na te tafelen met twee familieleden maar we konden
gelijk aanschuiven. Er was koffie, er werd nog een fles wijn extra open
getrokken en een vruchtentaart werd aangesneden. De heer des
huizes is ook een fietsfanaat en hij kwam met allerlei boeken en
tijdschriften over wielrennen aanzetten. Zo zaten we een poos heel
gezellig bij elkaar. Mart heeft zijn dank in de vorm van een pakket
tulpenbollen overhandigd. Daarna hebben we buiten de tuin voor en
achter het huis bekeken waar de plek werd aangegeven waar de
bollen geplant zouden worden.
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Na een paar uur hebben we afscheid genomen en de reis voortgezet
naar Loudéac. Ook daar is Mart al twee keer tijdens PBP geweldig
geholpen. Het adres van die “hulppost” hadden we snel gevonden
waarna we eerst een hotel hebben opgezocht om eventuele problemen
zoals op de eerste avond te voorkomen. Vanuit het hotel zijn we lopend
naar Jean en Maryvon gegaan.
Jean was alleen thuis en zijn vrouw was naar de kapper. We spraken
met Jean af dat we ’s avonds zouden terugkomen. Bij een Turk hebben
we toen gegeten en daarna weer naar J. en M. Het werd een heel
gezellig weerzien met drankjes en vele hapjes.
De volgende dag hebben we de kust opgezocht omdat we terug langs
de kust wilden. Bij St. Brieuc kwamen we aan de kust waarna we
zoveel mogelijk de zeekant aanhielden. Dus veel kleine weggetjes en
leuke dorpjes. De Mont St. Michel hebben we van een afstandje zien
liggen.( Le Grand Départ van de Tour de France is daar komend jaar.)
Daarna hebben we de grote weg richting Caen genomen en zodoende
de punt van Normandië afgesneden. De volgende toeristische
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bezienswaardigheid was de brug over de monding van de Seine
tussen Honfleur en Le Havre. Deze Pont de Normandie heeft een
lengte van 2143 meter, de vaarhoogte is 52 m, de langste
overspanning 856 meter en de totale hoogte met opbouw is 215 meter.
Langs de weg over de brug is helaas geen mogelijkheid om even te
stoppen en alles eens goed te bekijken en foto’s te nemen. Er is een
smalle strook voor fietsers maar die zag er niet erg uitnodigend uit met
dat langs razende verkeer. En met harde wind lijkt het me helemaal
een zware klus. (Ik kan me voorstellen dat de brug dan voor fietsers
gesloten wordt.) De Tour de France is er een keer overheen gereden.
Omdat de dag inmiddels al weer aardig gevorderd was, hebben we in
kustplaats Fécamp (ietsje boven Le Havre) een hotel opgezocht. Daar
hebben we ’s avonds ook heerlijk gegeten.
De volgende dag zijn we in Fécamp eerst op zoek gegaan naar een
winkel die ansichtkaarten verkoopt want we wilden toch een plaatje
hebben van die brug. Hilda had er een gezien en daar hadden ze
zowaar kaarten van de brug compleet met een envelop. Dus einde
gemis.
Op deze vierde dag van onze trip zijn we verder de kust gevolgd met
plaatsen als Dieppe, Boulogne sur Mer en Calais. In deze laatste
plaats was Mart ook al eens op de fiets geweest en daarom hebben we
Calais iets grondiger aangedaan (zij het zittend in de auto).
Het weer werd er niet beter op en toen we in de regen Duinkerken
naderden hebben we even overlegd: nog een overnachting of
doorrijden naar huis? Unaniem kozen we voor doorrijden.
Zo gezegd zo gedaan en waren we omstreeks tien uur weer thuis.
We hebben een hele mooie reis gemaakt en fijne ervaringen opgedaan
met Fransen. Arrogant en onvriendelijk, hoor je vaak zeggen. Nou wij
weten wel beter!!
Mart, Cok, Piet en Hilda
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Verjaardagskalender
De jarige FTCW-ers in de maanden januari en februari
2016

januari
1 Peet Arkesteijn
1 Cees Weeda
2 Martijn van der Donck
2 Bruno Lallemand
3 Martin de Graaf
3 Jasmijn van der Poel
3 Ellen van Rooijen
4 Gerard Zwinkels (D.H.)
6 Wim Vellekoop
7 Henk van der Knaap
8 Jean Pierre Hofstede
8 Hilda Pool
8 Nils Sprinkhuyzen
9 Jan Batist
10 Ab Lugthart
13 Laura Buying
15 Leendert Troost
18 Cock van Leeuwen
21 Wim Vollebregt
23 Michael van Uffelen
24 Sjaak van de Salm
25 Stef van der Linden
25 Chris Oudheusden
28 Rik Jansen
28 Menno Ruigrok
29 Piet van den Berg
29 Coen Jansen
31 Iwan Pakvis

Februari
2 Nic van der Knaap
2 Paul Sosef
3 Coen van Diepen
9 Jeroen Kiezeling
9 Ben van Leeuwen
10 Johan Barelds
12 Dick van Kerpel
14 Gerrit Meijer
16 Peter van Berkel
16 Peter van Os (jr.)
23 Michael Boers
23 Arjan van der Knaap
25 Ben Fokkens
26 Daan de Kok
28 Fred van der Loos
29 Hans Buurkes

!

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!!!
Kopy voor het volgende nummer inleveren voor 9 februari 2016
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De redactie van
De Dikke Band
wenst alle leden,
lezers en
adverteerders
prettige feestdagen
en een in alle
opzichten gelukkig
2016.
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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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