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De Dikke Band, clubblad van Fletstourciub Westland (F.TC.W.)
Verschijnt 6 keer per jaar, 40e jaargang
F.T.C.W. is opgericht op 2 oktober 1974 en Koninklijk goedgekeurd op 14april 1975.
De vereniging staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nr. V397062
en is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie onder nr. 108027.
Alle correspondentie, ook adreswijzigingen, sturen naar
F.T.C.W. Postbus 99, 2290 AD Wateringen.
Zie voor meer informatie ook: www.ftcw.nl. F.TC.W. is gevestigd in het clubgebouw van
de sportvereniging Velo, Noordweg 26 in Wateringen. Telefoon 0174-292779.
Contributie:

Banknummers:
BESTUUR
Voorzitter:

Secretaris:

Elk eerste gezinslid vanaf 16 jaar 65,00
50,00
Elk volgend inwonend gezinslid vanaf 16 jaar
Elk volgend inwonend gezinslid t/m 15 jaar
35,00
Elk eerste gezinslid t/m 15 jaar
50,00
M-leden 35,00
RABO:
NL 40 RABO 0411043722ING:
NL 97 INGB 000388.05.05 t.n.v. F.T.C.W. Wateringen
Marcel van Ruijven, Oosteinde 104 2548 AN Den Haag
tel. 06-51620453
E-mail:voorzitter@ftcw.nl
Ria Batist, Vorkotterstraat 16 2295 HC Kwintsheul
Tel. 0174-293749 E-mail: secretariaat@ftcw.nl

Penningmeester:

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

Lid:

Vincent Vogels Buitenwatersloot 191 2613TE Delft
tel. 015 2190929 E-mail: lid@ftcw.nl
Peter van Os Marnixlaan 22 2692 DS ‘s Gravenzande
tel. 06-30610367
Geert Zwinkels Tomatenlaan 12a 2548 AJ Den Haag
tel. 0174 292454 E-mail: sponsoring@ftcw.nl
vacant
Piet Pool. v. Doornicksingel 46, 2291 RH Wateringen
tel. 0174-292024 Email: redactie@ftcw.nl

Lid:
Lid:
Lid:
Commissaris:

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

Waterlandsingel 154 2548 TB Den Haag
tel. 06 55844999 E-mail:toertochten@ftcw.nl
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Terugblik op 2016
Als deze Dikke Band bij u op de mat ligt is het
goed om te realiseren dat dit de laatste jaargang is
van ons oranje clubblad. Al zeer veel jaren is onder
de bezielende leiding van Piet Pool en Frans ’t
Hoen de Dikke Band een clubblad dat bij velen een
prominent plekje had op de keukentafel. Voor het
bestuur een uitdaging om te kijken hoe we een
waardig opvolger krijgen voor de DB. Vanaf de
bestuurstafel mag u verwachten dat we dit afscheid niet ongemerkt
voorbij zullen laten gaan. In ieder geval kijken we uit naar de laatste
nummers van dit seizoen.
Het bestuur stond voor meer uitdagingen dit jaar! In de werving
gingen wij opzoek naar een penningmeester en een voorzitter die de
komende jaren weer het bestuur compleet maken. Op het
verlanglijstje van ons staat ook nog een algemeen bestuurder die het
FTCW bestuur dan weer op volle kracht brengt. Als u de
berichtgeving volgt dan staan de vacatures nog open en is het zaak
om ook met ons mee te denken. Inmiddels staan voor beide functies
de taakomschrijving ook op de site en moeten de leden de handen
ineen slaan om dit gaatje dicht te rijden.
Zoals ik al eens eerder schreef in het november nummer, je moet
elkaar ook uit de wind houden.
Met succes benaderden we Peter van Os jr. tijdens een feestje bij de
buren van de Glazenstad.
Tijdens de ALV stemde u ermee in dat Peter op de tandem van het
bestuur mee trapt.
Er zijn interessante ontwikkelingen binnen de registratie van het
Vossen. Waar we uiteindelijk uitgaan komen is nog een verrassing
maar er is al gestart met een telling in Exel. Belangrijk detail is dat we
sneller de uitslag vernemen bij de nazit. Chapeau!, heren van de
vossenrit commissie.
Het slotfeest van het vossenritseizoen 2015-2016 bij de Bonfuut aan
de Harteveldlaan was een geslaagd evenement. Komend voorjaar
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Weboma is een bedrijf met een bijzondere
missie: Weboma bouwt aan geluk.
Wij ontwikkelen, bouwen en zorgen voor
huizen, wijken, leefomgevingen en
werkplekken die mensen gelukkig maken.
Door ons goed in te leven in de wensen van
mensen en door alles in te zetten wat we in
huis hebben aan vakmanschap, ervaring,
kwaliteitsstreven en creativiteit. Zo bouwen we
samen met onze klanten voortdurend aan iets
heel moois. Want aan nieuw geluk dragen we
graag onze steentjes bij.

Uw ontwikkelende bouwer weboma.nl
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gaan we wederom in de vier klassementen en de jeugd de prijzen
verdelen.
Komend toerseizoen gaan we afsluiten met een Rabobank –
Bossentocht om onze hoofdsponsor de Rabobank ook op deze wijze
aan FTCW te blijven binden. Het programma voor de komende
toertochten staat al in de steigers en gaat u in de komende maanden
terugvinden op de site. Met genoegen hebben we kennis genomen
van nieuwe uitzetters om de toertochten uit te zetten. We hebben
jullie hard nodig om ook dit succesnummer van de club te kunnen
continueren.
Namens het bestuur hoop ik u op de Oliebollenrit te verwelkomen.
Aan dat feestelijke gebeuren zullen weer vele vrijwilligers van FTCW
een steentje bijdragen om met elkaar een gezellige en fijne
bijeenkomst te organiseren.
Vrijwilligers zijn we voor en met elkaar om onze Fiets Toer Club
Westland zowel met voor als met tegenwind te laten draaien.
Fijne Feestdagen en een gezond en gelukkig 2017 toegewenst
namens het bestuur.
Marcel van Ruijven
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Van voetballer via ballet naar FTCW
Het stukje belevenis van Hans Hijgenaar dat tijdens de Algemene
Ledervergadering werd voorgelezen, getuigt wel van een heel
bijzondere manier hoe je uiteindelijk lid kan worden van een
fietstoerclub. (red.)
Ik las laatst dat Velo 85 jaar bestaat. Het is de derde vereniging waar
ik lid van ben.. De eerdere clubs bestaan niet meer, PDK en
Kranenburg.
Mijn fietsvrienden voetbalden bij GDA en ADO. Bennie Meerveld, die
altijd bij het schaatsen en fietsen voorop rijdt, heeft bij ADO met de
gebroeders Advocaat, Lex Schoenmaker en Martin Jol gevoetbald.
Ook mijn buurjongens, Eduard Kroon en ene Martin en dat was de
beste van de straat. Maar hij was net als Joop Korevaar van de
Jehova getuigen en toen hij op de leeftijd kwam om langs de deur te
gaan, moest hij van zijn ouders stoppen met voetballen. Ze zeiden
steeds tegen mij (omdat ik in het straatelftal en het schoolelftal
voetbalde) waarom kom je ook niet naar ADO? Ik me daar toen
aangemeld en toen ik voorgesteld werd aan de trainer zei die: “Zo
ben je een straatvoetballer. Nou, laat dan maar een paar
passeerbewegingen zien.” Toen ik dat deed zei hij,”je moet naar Hans
van Maanen gaan, dat is een choreograaf en die geeft balletles.” Dus
ik hoop dat ik bij Velo FTCW oud kan worden.
Hans Hijgenaar

Het programma voor de komende weken
Januari
8, 15 en 22
29
Februari
5, 12 en 19
26

vossenrit
toertocht

start 10.00 uur vanaf Velo
start vanaf 9.30 uur vanaf Velo

vossenrit
toertocht

start 10.00 uur vanaf Velo
start vanaf 9.30 uur vanaf Velo
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Nieuwtjes vanuit de NTFU
Geen nieuw NTFU-kaartje meer
Je hebt al in het blad Fiets Sport Magazin van de NTFU kunnen lezen
dat er iets is veranderd bij de uitgifte van de NTFU pasjes. Hieronder
kun je lezen wat er veranderd is en wat er allemaal meer mee
mogelijk is.
Ieder voorjaar was het vaste prik: je nieuwe NTFU-ledenpas was er
weer! Dit jaar gaat het iets anders; door de ontwikkelingen binnen
Scan&Go en de komst van de digitale ledenpas via Fietssport.nl is
het overbodig geworden om jaarlijks een nieuwe pas te versturen.
Daarom blijft de ledenpas die op dit moment in je portemonnee of
fietstasje zit geldig zolang je lid bent.
Scan&Go
“Het aantal toertochten dat Scan&Go gebruikt blijft maar groeien en
mede daarom hebben we er nu voor gekozen om een ‘pas for life’ uit
te geven,” vertelt Linda Beliën van de NTFU. “Via de scanner kunnen
de organisatoren van toertochten namelijk zien of iemand lid is en
dus korting krijgt op de tocht. Dit maakt de ledenpas met een jaartal
erop overbodig.”
Handig: je ledenpas op je mobiel
“Daarnaast hebben we een aantal maanden geleden Fietssport.nl
gelanceerd, een platform waar je onze toertochten en fietsroutes
vindt,” vertelt Linda. “NTFU-leden kunnen hier gratis een PLUSaccount aanmaken, zodat je je ledenpas ook digitaal hebt.” Verlies je
je fysieke ledenpas? Dan heb je nog altijd je digitale ledenpas n vraag
je voor •5,- een nieuwe fysieke pas aan.
Wil jij je ledenpas digitaal? Maak dan een basic account aan
op Fietssport.nl en voer op de pagina ‘mijn gegevens’ je lidnummer
van de NTFU in. De barcode die je ziet is je ledenpas, maar dan op je
mobiel – handig!
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NTFU fietsschadeverzekering uitgebreid
We hebben goed nieuws! Vanaf 1 januari 2017 wordt de NTFU
fietsschadeverzekering uitgebreid. Zo wordt deelname aan
wedstrijden toegevoegd aan de verzekering en is de vergoeding van
accessoires verhoogd naar • 350,-. En deze uitbreidingen hebben
geen gevolgen voor het lidmaatschapstarief.
We zetten de kenmerken van de NTFU fietsschadeverzekering nog
even voor je op een rij:
·
Standaard verzekerd tegen schade aan fiets
tot maximaal • 1.000,·
Verzekerd tegen schade aan persoonlijke eigendommen
(kleding e.d.) tot maximaal • 350,·
De basisverzekering is uit te breiden tot • 10.000,·
24 uur per dag, 7 dagen in de week verzekerd, tijdens
tochten, trainingsritten en wedstrijden
·
Je bent verzekerd voor de fiets waarop je fietst, dus 1
verzekering voor al je fietsen
·
Geldig in Europa, dus ook tijdens je fietsvakantie
·
Snelle afhandeling via digitaal schadeformulier op
mijnNTFU.nl
·
Eigen risico per gebeurtenis: • 50,·
Indexering van de aankoopprijs van fiets en onderdelen:
1 % per maand tot max.72 %
Je verzekering aanpassen
Standaard zijn NTFU-leden verzekerd tegen schade aan hun fiets tot
maximaal • 1.000,- Het is ook mogelijk het bedrag te verhogen tot
bijvoorbeeld • 2.000, • 5.000 of zelfs • 10.000,-. Wil jij je verzekerde
bedrag ophogen of aanpassen? Ga dan voor 1 december
naar mijnNTFU.nl of stuur een mail naar de NTFU om de verzekering
te beëindigen of wijzigen. Vermeld daarbij je lidnummer en NAW
gegevens.
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Met windkracht 12 op zoek naar de vos
De vossenrit van 20 november

Deze rit kan denk ik wel bestempeld worden als de moeilijkste,
zwaarste en gevaarlijkste uit het FTCW bestaan. Er zijn natuurlijk
altijd wel verhalen van leden die al veel langer lid zijn van FTCW
en nog veel meer mee gemaakt hebben, maar die zijn niet meer
te controleren voor mij dus die neem ik met een schep zout.
Nu dan de rit:
De weersvoorspellingen zagen er niet al te best uit maar soms valt
het allemaal wel mee.
Deze keer dus niet. Om 9.30 in het autootje van mijn vrouw, de mijne
had ik uitgeleend aan een vage kennis (fiets er in gepropt) en op naar
Velo.
Ik twijfelde wel erg om te gaan fietsen want het was windkracht 12
met veel regen. Maar dan zie je onderweg veel jagers gewoon op de
fiets naar Wateringen gaan. Je denkt ook wel een beetje aan de
uitzetters,want als er niemand gaat fietsen is het niet motiverend voor
hunnie om het te blijven doen.
Op Velo aangekomen zie ik toch al aardig wat Jagers en Jaagsters.
( hier zij er tegenwoordig best veel van). Die meiden kunnen nog
aardig trappen ook en als ze dan niet al te lastig zijn is het een
aanwinst voor de club. Zelf kon ik het niet maken om niet te gaan
fietsen bij zoveel enthousiasme.
Omdat ik in principe niet echt voor de punten ga maar voor de
gezelligheid, sloot ik me aan bij een groep die me wel wat leek. Dat is
me goed bevallen. De saamhorigheid was goed en met een man
(vrouw) of zeven heb je meer ogen dan alleen.
De rit op zich was heftig. Windstoten, rukwinden, omgewaaide
bomen, los geslagen boten, veel natte bladeren op de paden, op hol
geslagen paarden, schuddende auto’s enz, enz. Je zag sommige
mensen ook verbaasd naar buiten kijken en denken, wat zijn dat nou
voor dwazen?
Maandag daarop dacht ik dat ook ,maar als je er zelf in zit heb je dat
niet zo in de gaten, ik althans niet. Gelukkig zijn er geen ernstige
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ongelukken gebeurd voor zo ver ik weet, dus dat is mooi.
Oh ja nu de rit. Hij was ca 45 km en er was over
nagedacht met 4 emmers en bij de Bloemenveiling
twee linke oude rotten ( Hansie Hansie en Niek
Duif ) bij de derde controle. Knap hoor om op die
leeftijd zo’n inzet te tonen in een luxe auto.
Op Velo hoorde ik dat ik de enige was met alle
emmers, wat wel voor 90 % te danken was aan
mijn lotgenoten.
Maar ja toch gewoon 20 punten in de tas! Vind ik
zelf niet zo belangrijk, maar ik weet zeker dat er
veel veteranen jaloers op me zijn voor deze dag.
Misschien zijn er wel veteranen die de punten
over willen nemen voor een mooi bedrag? Voor
een nog nader te vinden goed doel?
Uitzetters, jagers en jaagsters en controleurs:
bedankt voor deze fijne ochtend,
Groeten van veteraan Wim Vellekoop
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Wat er bij Mart’s tocht allemaal te zien was
Traditiegetrouw heeft Mart Voordenhout op de laatste zondag
van november weer een leuke toertocht op de weg gezet. De rit
ging dit keer naar het Rotterdamse en onderweg kregen we heel
wat te zien.
Via het Haagse Wateringseveld reden we naar ’t Harnasch en door
Den Hoorn om van daaruit door het recreatiegebied naar het
Schiekanaal te gaan waarna we de Kandelaarsbrug over gingen.
Daar stond de Ketchup-groep geparkeerd. Valpartij?, nee hoor een
lekke band.

Fred kon er wel om lachen (zie foto).
De route liep verder door het buurtschap Zweth waar de weg heel
mooi is opgeknapt; weg hobbels en kuilen. Bij Overschie voor de
brug links af en langs het water met aan de overkant de Van Nelle
fabriek. Zo door over een glad fietspad richting de Euromast (wordt
dat straks Euromust??) en zo kwamen we bij de Maastunnel en
gingen we de diepte in. Aan de overkant weer boven gekomen kon je
de SS Rotterdam zien liggen.
Langs het havengebied kwamen we in Pernis waar we in de Herberg
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op de hoek van de Pastorie een lekker bakkie geserveerd kregen. De
uitzetters M. en M. zaten daar ook gezellig aan de bar.
Na de koffie gingen we al snel weer onder water. Nu door de Benelux
tunnel. Voor degenen die daar zo snel rijden dat ze geen tijd hebben
om de tekst te lezen die op de muur staat, zal ik die hier even neer
zetten. Die tekst is overigens van de nachtburgemeester van
Rotterdam Jules Deelder.
Lieve Ari / Wees niet bang
De wereld is rond / en dat istie al lang
De mensen zijn goed / de mensen zijn slecht
Maar ze gaan allen / dezelfde weg
Hoe langer je leeft / hoe korter het duurt
Je komt uit het water / en gaat door het vuur
Daarom lieve Ari / Wees niet bang
De wereld draait rond / en dat doettie nog lang
Uit de tunnel gekomen zit je gelijk al in Schiedam. In de jeneverstad
fietsten we langs een volkstuinencomplex en door een aantal parken
om uit te komen bij het weidse land van Midden Delfland en zo
bereikten we al gauw
Schipluiden. Vandaar
werd de route voor de
meesten wel gesneden
koek. Met 62 kilometer op
de teller was ik terug in
Wateringen.
Mooie tocht Mart,
bedankt!
Meerijder nr. 341
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Kerstpuzzel
Het moment van puzzelen is weer aangebroken. In de kerstboom
hiernaast vul je woorden in die het antwoord zijn op de
corresponderende vragen. Alle vragen hebben betrekking op het
fietsen en op onze adverteerders.
Als je alles goed hebt ingevuld staat in de stam van de kerstboom
van boven naar beneden de oplossing. Maar je moet de volledige
oplossing (dus ook de antwoorden op de 17 vragen) inzenden naar
(of zondags afgeven aan) Piet Pool, van Doornicksingel 46, 2291 RH
Wateringen. Je oplossing moet voor 1 februari 2017 zijn ingeleverd.
Onder de goede inzenders verloten we drie leuke prijsjes. Veel
succes er mee!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dat is makkelijk bij pech want racefietsen hebben …… naven.
Die vier kleine stripjes zorgen ervoor dat je kunt stoppen.
Doen die dieren dat ding om hun poot als ze gaan trouwen?
De winkel van Brabander vind je in de ……..
Dat duurt wel heel lang.
Dat bedrijf levert sterk werk.
Om een wiel zit ook …. lint.
Thans
De broer van je vader of moeder.
Dé uitvaartbloemist in het Westland is …….
Vollebregt Barten is……. én adviseur.
Dat proef je bij Meesterbakker Roodenrijs.
Gekocht bij Van Rossem? Dan heb je een ….
De Nederlandse winnaar van de Tour de France 1980
Wat alle sporters willen bereiken, (klinkt als een Engelse kamer.)
De winnaar van de Waalse Pijl 2016
Ons clubblad heet De Dikke Band. In je pechtasje zit een ……
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Op zoek naar de renners
Bij de lezers van ons clubblad zal inmiddels wel bekend zijn dat
veel van onze vakanties ook gericht zijn op het kijken naar de
(grote) wielerrondes. De laatste keer dat ik daar over schreef
was in het juli nummer van dit jaar. We waren toen naar de ronde
van Zwitserland geweest waar we helaas vroegtijdig hebben
afgehaakt vanwege het weer (sneeuwval, tent kapot).
Maar als pensionadas heb je nogal wat vrije tijd dus hadden we
dit jaar nog een paar pijlen op de boog. Zo trokken we in juli naar
de Tour.
Die kwam dit jaar niet op Alpe d’Huez en was voor ons de vraag;
waar gaan we dan kijken? Bocht 9 van de klim naar de Alp is immers
onze favoriete plek zoals vele FTCW’ers nog wel zullen weten. Onze
plannen waren zodoende nog weinig concreet toen een kennis van
ons met het idee kwam om naar Limoges te gaan. Limoges was
finish- en startplaats in de Tour en die kennis woont daar met haar
vriend vlak in de buurt. We hebben dat idee toen wat nader
bestudeert en het leek ons een goed plan. Met finish en start in één
plaats heb je als toeschouwer twee kansen om te kijken. Bovendien,
Limoges en omgeving was voor ons nog onbekend en volgens een
oud spreekwoord maakt onbekend bemind. (of zo iets)
Het plan moest al snel tot uitvoering komen want dat gesprek met die
kennis vond plaats eind juni en de Tour kwam op dinsdag 5 juli aan in
Limoges.
We rijden het liefst in het weekend om het vrachtverkeer te
vermijden, dus begon onze reis naar Oradour sur Vayres vroeg in de
morgen op zondag 3 juli. Na een voorspoedige reis van 983 km
waren we omstreeks half zes ’s middags ter plekke. De kennis in
Oradour sur Vayres woont in een oud boerenhuis met een grote lap
grond er bij. Ik had al een paar campings in de buurt op het oog,
maar dat was niet nodig want we konden met ons hele hebben en
houden (d.w.z. bus en gerepareerde partytent) op het erf staan.
Maandags zijn we, gewapend met een briefje met wat plaatsnamen
en wegnummers, gelijk op de fiets gestapt om naar Limoges te gaan
om de boel alvast te verkennen; waar is de finish en hoe komen we
daar? Het was goed weer, bewolkt en niet warm.
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Al na een paar kilometer hadden we een eerste klim van ± een
kilometer lengte en dat patroon bleef zich herhalen: een behoorlijk
heuvelachtig gebied. Tegen koffietijd hadden we er iets meer dan
dertig kilometer op zitten en hebben we in Aixe sur Vienne de koffie
ook maar op gezocht. Op onze vraag aan de ober hoe ver het nog
was naar Limoges kregen we te horen: nog 13 kilometer. Een simpel
rekensommetje leerde ons dus dat het zeker 90 km vv zou worden.
Dus dat “vlak in de buurt wonen” viel flink tegen. Het was niet vlak en
de afstand was veel groter dan we gedacht hadden. Om nog door te
gaan naar Limoges zagen we niet zitten en we besloten om maar
terug te gaan nadat we eerst in een supermarkt wat levensmiddelen
en batterijen voor de fietscomputer van Hilda hadden gekocht.
Terug volgden we dezelfde weg want alles was daar immers nieuw
voor ons. Terug bij onze kennis vertelden we onze bevindingen en dat
we morgen wel met de auto naar Limoges zouden gaan. Daarop
kwamen zij met het idee om ook mee te gaan. Zij hadden de Tour
nog nooit gezien en wilden dat wel een keer meemaken.
Op de dinsdag 5 juli vertrokken we bijtijds met twee auto’s met de
fietsen erin. De Franse vriend van onze kennis is marktkoopman in
bloemen en hij staat wekelijks op de markt in de wijk in Limoges waar
de Tour langs kwam. Dus dat was makkelijk te vinden. We werden
wel een keer tegengehouden door een agent (want we moesten een
klein stukje over de route) maar na wat praten mochten we toch door.
Het was ook nog vroeg in de middag.
We hebben toen de auto’s ergens geparkeerd en zijn op de fiets naar
een terrasje gereden. Een biertje ging er wel in want het was knap
warm. Daarna zijn we op de fiets naar de route gereden. Dat was
onder aan een lichte helling met een brede weg en een parkje aan
een kant van de weg. Daar was het gezellig druk met wat
kermisattracties en muziek. En dan begint het vervelende gedeelte
van het gaan kijken naar passerende renners: het wachten totdat ze
langs komen.
Het wachten werd wel zoals altijd veraangenaamd door het voorbij
trekken van de reclamekaravaan. Ook nu was het weer
verbazingwekkend hoe de mensen zich op de uitgeworpen prullaria
storten. Alsof er briefjes van 500 euro worden rondgestrooid!!
Omstreeks vijf uur kwamen de eerste renners langs. Kwamen is
eigenlijk niet het juiste woord. Vanaf ons punt was het nog vier km
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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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naar de streep en ze “kwamen” die lichte helling af. Nou, ze vlogen
langs kan je wel zeggen. Ze waren al volop bezig met het
voorbereiden van de eindsprint. Die werd gewonnen door Marcel
Kittel gevolgd door Bryan Coquard, Peter Sagan en als vierde Dylan
Groenewegen. Nu moet je niet denken dat wij (zonder moderne
communicatiemiddelen bij ons) dat gelijk al wisten. Als je geluk hebt
vang je het ergens op uit je omgeving. Soms (dat zal je verder in dit
stukje lezen) kan dat wel pas de volgende dag zijn.
Nadat de bezemwagen voorbij was hebben we nog een terrasje
opgezocht om de dorst te lessen waarna we teruggingen naar
Oradour. Onze kennissen moesten nog een boodschap doen in
Limoges en zijn wij alleen terug gereden. Dat gaf nog flink wat
problemen want er waren nog veel wegen afgesloten. Op gegeven
moment zaten we midden in het centrum van de stad met heel veel
drukte en stoplichten. Maar goed, we zijn “thuis”gekomen.
Na nog een dagje Oradour zijn we naar de camping Lac de St. Cyr (in
de buurt van Poitiers) gegaan. Daar hebben we nog een leuke week
gehad met vele fietstochtjes en zwemmen in het meer.
Maar hiermee is ons verhaal “Op zoek naar de renners” nog niet af.
Ik schreef hiervoor al dat pensionadas veel vrije tijd hebben. Dus na
de Franse vakantie volgde eind augustus en een stukje september
nog een Spaans avontuur. Voor de zoveelste keer gingen we dit jaar
ook weer naar de Vuelta d’España.
Dat avontuur bestond uit drie gedeelten, drie kustplaatsen aan de
Spaanse Middellandse Zee: Tossa de Mar aan de Costa Brava,
Montroig aan de Costa Dorada en Peñiscola aan de Costa del
Azahar. Die laatste plaats was finishplaats van de zestiende etappe
en daar hebben we de renners weer opgezocht. En die andere twee
plaatsen dan? Hebben die niets met wielrennen van doen? Ja en
nee. Het nee geldt voor Tossa de Mar. Daar hebben we een week op
de camping Cala Llevado gestaan. Een schitterende camping op een
berg aan zee. Vroeger hebben we daar veel gefietst, onder meer
naar Hostalric, Breda en Sant Hilari. Dit jaar hebben we een tochtje
gereden naar Blanes en terug.
Ons tweede doel, Montroig, een 200 km zuidelijker gelegen plaats,
heeft meer met wielrennen te maken, althans voor ons. We hebben
ooit kennis gemaakt met de familie Florencio en dat is een echte
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wielerfamilie. Een zoon was in 1996 Spaans kampioen bij de junioren
en heeft in 2006 de Classica San Sebastian gewonnen en is
momenteel ploegleider bij Katusja. Een oudere zoon heeft in Montroig
een wielerzaak. Dochter Nuria was ook wielrenster. We hebben ze
jaren geleden leren kennen bij de Ronde van Zwitserland.
Nadat we ons hadden geïnstalleerd op de camping Playa Montroig
zijn we de volgende dag op de fiets gestapt en naar het dorp gereden
om de Spaanse familie op te zoeken. Die waren niet thuis want vader
en moeder zijn gewoon de Vuelta te volgen. Maar werd ons gezegd
“de Vuelta komt deze kant op en misschien dat ze dan afhaken en
thuis blijven.”
We hebben in Montroig een leuke week gehad met mooi weer en
fietstochtjes gemaakt naar Cambrils. Tijdens een van die tochtjes
hebben we mooie stekjes van een enorme agave planten

meegenomen. Die hebben de verdere vakantie goed overleefd en
staan nu bij ons in de vensterbank.
Vanuit Montroig zijn we nog 100 kilometer zuidelijker gegaan naar
Peñiscola. Van de buren op de camping in Montroig hadden we het
advies gekregen, ga naar camping Eden want die is heel goed. Toen
we in Peñiscola aankwamen zagen we al gauw een bordje VVV. Wij
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dat gevolgd en zo kwamen we aan het begin van de boulevard.
Tegen het strand aan staat daar het VVV kantoortje. Het antwoord op
onze vraag wat we zochten was heel verheugend. Camping Eden?
Een paar honderd meter de boulevard langs en dan links af en daar
is het. Ja, want wij komen voor de Vuelta. Oh, dan treffen jullie het
want de finish is op de boulevard bij de camping. Prachtig dus, maar
oh wee, is daar nog wel plaats voor ons? Het was toen vrijdag en
maandags zou de Vuelta aankomen en dan vlak bij de camping. Die
zit natuurlijk helemaal vol. Maar nee hoor, het geluk was weer met
ons, we konden zelfs een plek uitkiezen.
We waren naar Peñiscola gekomen voor het wielrennen. Maar
eigenlijk was het ook een beetje een weerzien. In 1974 (42 jaar
geleden dus) waren we op vakantie in het vlakbij gelegen Vinaroz.
Maar daar was het strand niet zo mooi en zijn we een paar keer
uitgeweken naar Peñiscola. Dat was toen nog maar een simpele
badplaats. Nu staat de hele boulevard vol met hotels en
appartementen. Op de camping in Vinaroz hebben we toen op TV de
finale van het WK voetbal gezien: Nederland – Duitsland. De uitslag
van die wedstrijd schrijf ik maar niet op want ik wil m’n dag wel leuk
houden. Dus gauw terug naar het wielrennen.
Maandag 5 september was het zover. Maar met een finish omstreeks
vijf uur kan je eerst nog wel een poos naar het strand. Van de
camping naar het strand moesten we de boulevard oversteken ter
hoogte van de finish. Daar werd nog druk gewerkt met de opbouw en
het barstte er van de kabels over de weg, maar we konden er wel
door. Maar toen we rond het middaguur teruggingen was het zoeken
en vragen of we er door mochten; alles was al dicht met hekken.
Tegen vier uur gingen we weer naar de finishplaats om ons ergens te
installeren. Nou dat werd meer balanceren want het was al zo druk
dat we op een muurtje nog een plekje konden vinden met goed
uitzicht: ik er op en Hilda er tegenaan geleund.
De reclame karavaan zorgde weer voor de nodige reuring. Maar wij
stonden buiten de “vuurlijn” dus was onze buit minimaal. Van de finish
heb ik foto’s genomen en kon ik met enige zekerheid zien dat een
BMC-renner gewonnen had. Toen dat voorbij was zijn we meteen
maar terug gegaan naar de camping, dat balanceren op het muurtje
was ik goed zat. Maar wie precies er nou gewonnen had dat wisten
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we nog steeds niet.
De volgende dag gingen we weer een fietstochtje maken: naar
Vinaroz voor een spuitbus teflonspray voor het mechanisme van onze
nieuwe tent (een soort glijmiddel dus). In Vinaroz aankomend over de
N340 kom je langs een groot bedrijventerrein met o.a. een grote doehet-zelf supermarkt, een Decathlon sportwinkel en een Mc Donalds.

Bij die laatste hebben we als eerste klant (om kwart over tien!!) een
bakkie gedaan en daarna naar de bouwmarkt. De afdeling
spuitbussen hadden we snel gevonden en daar ontmoetten we een
Nederlands stel. Die wonen een groot deel van het jaar in Vinaroz, zo
vertelden ze, en ze waren op zoek naar hout voor een kippenhok. Zo
raakten we even met ze aan de praat en vertelden wij van ons
eigenlijke doel in Peñiscola: de Ronde van Spanje en dat we gister
gekeken hadden. Ja, ik heb TV gekeken zei de Spanjaard met een
buitenlandse achtergrond. Ik hem dus gevraagd wie de etappe
gewonnen had. De Luxemburger Drücker. Conclusie: je ziet het
nergens beter dan op de TV. Maar ja, de sfeer proeven en er bij zijn
dat doet ook veel.
En zul je je afvragen, hoe liep het nou af met het bezoeken van die
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Spaanse wielrenfamilie? Dat ging zo. Donderdags vertrokken we uit
Peñiscola om zaterdags thuis te kunnen zijn, een ruime marge voor
de meer dan 1800 km lange terugreis. Maar als je het
heenreisverloop goed gelezen hebt, weet je dat we terug weer langs
Montroig kwamen. Wat doen we: nog een poging wagen of gelijk
maar doorrijden? Maar proberen, besloten we. We troffen de zoon
van de wielerzaak aan bij het ouderlijk huis. Ja m’n ouders zijn niet
verder meegegaan met de Vuelta maar ze zijn momenteel niet thuis
want het is vandaag een feestdag en ze zijn naar een kapel op een
berg. Hij wees het aan: een klein wit stipje heel in de verte op een
berg. (voor de opzoekers: de Ermita de Mare de Déu de la Roca)
Daar zijn we naar toe gegaan en de ouders hebben we daar
“eindelijk” ontmoet. Maar dat er naar toe gaan was nog niet zo
eenvoudig. Tot ongeveer een kilometer voor de top van de berg met
de kapel werden we tegen gehouden door een politieagent. We
mochten niet verder met de auto. Dus de auto in de berm gezet en te
voet verder omhoog, ja steil omhoog. Nou dat zag Hilda niet zitten en
zijn we na een honderd meter al terug gegaan. De agent kwam
vragend op ons af en ik vertelde hem ons probleem: de versleten
knie van Hilda. Oh wacht maar, ik zorg voor een busje. Hij belde naar
boven en er kwam een Rode Kruis passagiersbusje naar beneden.
Zo werd het toch nog een heel hartelijk weerzien waarbij we gelijk
werden uitgenodigd om te blijven eten. Op de binnenplaats bij de
kapel stonden tafels en banken en hebben we een paar gezellige
uren gehad. Vader José heeft ons na afloop met zijn auto terug
gebracht naar onze auto. Toen zijn we samen door gereden naar een
winkel in het dorp en naar hun huis voor nog een paar leuke
verrassingen.
Ondanks dat het toen al ver in de middag was, is het ons toch gelukt
om zaterdags weer thuis te zijn. Een prachtige vakantie vooral omdat
we de renners weer gevonden hadden.
Piet en Hilda
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Verjaardagskalender
De jarige FTCW-ers in de maanden januari en februari 2017

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
12 Jan Groenenwegen
13 Laura Buying
15 Leendert Troost
18 Cock van Leeuwen
20 Serhat Yiri
21 Wim Vollebregt
23 Michael van Uffelen
24 Sjaak van der 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 6 februari 2017
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