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Van de voorzitter
Start van het najaarseizoen 2016

Beste leden,
De kop is er weer af met de start van het naseizoen.
Is het wel juist om te spreken van een naseizoen? Ja, wel in het
kader van de jaarkalender. Het jaar 2016 is aan haar laatste deel
bezig. Maar ik weet zeker dat een behoorlijk aantal van onze leden lid
is van onze vereniging vanwege het vossen. Voor hen is het gewoon
het begin van het fietsseizoen.
De club biedt voor menig fietser wat wils, het toerfietsen en de
vossenritten. Met de aftrap op 2 oktober is het vossenritseizoen weer
van start gegaan.
We hebben dit seizoen twee maanden met 4 ritten, het kan niet op in
dit bazenjaar. Een bazenjaar, zult u misschien zeggen, wat is dat?
Dat noemt met zo vanwege de gunstige viering (voor de werkgevers)
van de komende feestdagen. Deze uitdrukking kwam mij ter oren
tijdens een praatje met onze leden tijdens een vossenjacht.
Inmiddels heeft elke uitzetcombinatie zijn visite kaartje afgegeven en
bewaart men vast nog wat voor de volgende ritten dit seizoen.
Dit seizoen zijn we gestart met de uitreiking van een leuk bedrag aan
het ‘Platvorm Westland’. Dit is de organisatie
waar de Strandrups ‘de
Eendracht’, onder valt.
Bertus Huizing heeft een
deel van de organisatie op
zich genomen om als één
van de vrijwilligers van de
Strandrups ook aan de
brandstof voor het voertuig
te denken. Al in een eerder
stadium hebben we het
gehad over dit potentiële
sponsordoel.
Dit jaar is het gelukt om
met de Bossentochten
• 500,00 voor hen bij elkaar
te trappen..

Voorzitter Marcel van Ruijven overhandigt de cheque aan
mevrouw Cock Onings van de Strandrups.

Met een redelijke opkomst toch een mooi bedrag waar we weer een
goed doel in de regio mee hebben kunnen steunen.
Over het sponsoren gesproken, binnen het bestuur ligt een plan klaar
om dat meer vorm te geven. Een plan waar de basis voor werd
gelegd tijdens een studiedag van de NTFU en dat door Fred van der
Loos (vice penningmeester) in de steigers is gezet.
Als bestuur hebben we ook gemeend om onze clubfotograaf niet in
de kou te laten staan.
Een mooie winteroutfit zorgt ervoor dat Bas zo trots als een pauw
weer mooie plaatjes van ons zal schieten.
Ik sluit af met de opmerking: kijk ook eens om je heen om
een ander uit de wind te houden.
Marcel van Ruijven

Vacatures binnen de vereniging
Iedereen die het wel en wee van onze vereniging ter harte gaat weet
dat we naarstig op zoek zijn naar een aantal vrijwilligers die zich
willen inzetten voor de club. Hieronder volgt een opsomming van de
functies die vacant zijn (of dat binnenkort worden) met een globale
taakomschrijving.

Bestuursleden
-

Algemeen
Als algemeen bestuurslid neem je deel aan de
bestuursvergaderingen, wordt je verantwoordelijk voor
één of meerdere commissie, waarbij jij het
contactpersoon bent vanuit het bestuur naar de commissie en
werk je gezamenlijk met de medebestuurders aan de
uitvoering van het beleidsplan.

-

Penningmeester
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiële
huishouding van de vereniging. Het verzorgen van een
sluitende administratie, innen van gelden, betalen van
facturen en een periodieke update binnen het bestuur zijn
belangrijke activiteiten behorende bij deze functie. Een
administratieve achtergrond is hierbij een vereiste.

-

Voorzitter
Als voorzitter ben je het gezicht en eerste aanspreekpunt van
de vereniging. Het gestructureerd laten verlopen van de
vergaderingen, waarbij de opvolgen door het bestuur en de
commissie met het oog op het beleidsplan de belangrijkste
activiteiten zijn. Samen met de medebestuurders streef je
actief naar het vitaal houden van de vereniging en het welzijn
van haar leden.

-

Commissieleden
Sponsorcommissie (i.o)

Vanuit het bestuur is er een concept sponsorplan opgesteld,
waarvoor er nu gezocht wordt naar enthousiaste leden die zich bij de
formalisering en uitvoering hiervan willen inzetten. De commissie
dient nog volledig invulling te krijgen. Ben jij een van de maximaal
drie personen die wij hiervoor zoeken?

Redactie Clubblad
Na jaren van actieve inzet heeft de huidige redactie
(bestaande uit twee mensen) besloten om aan het
eind van het lopende Venigingsjaar te stoppen.
Daarom is de vereniging opzoek naar een nieuwe
redactie voor ons clubblad De Dikke Band.
De werkzaamheden bestaan momenteel uit het
verzamelen van kopy, de voor een aflevering
bestemde kopy samen met het advertentiebestand
omzetten in printklare bladzijden, dat afleveren bij
de drukker, vervolgens de blaadjes stickeren en op
de post doen.
Uiteraard kan een nieuwe redactie er een eigen
invulling aan geven
Ben jij het creatieve lid die dit (eventueel met een of
meer anderen) op zich wil nemen?

Het innen van contributie is een moeizame zaak
Uit praktische overwegingen en gelet op de jaarlijks terugkerende
smoezen, zoals ik heb de brief over de contributie niet ontvangen,
leek het mij een goed idee om het anders te gaan doen. Zeker in het
digitale tijdperk moet een modern bestuur met zijn tijd meegaan.
De nieuwe procedure levert tijdwinst en geld op (geen kopieer- en
portikosten).
Het toesturen van een digitale factuur is immers tegenwoordig een
normale zaak, dus waarom niet de contributie op die manier innen.
En nu maar afwachten op de reacties.
Toch schijnt voor een aantal leden het lezen van een email bericht
moeilijk te zijn.
Ik heb diverse mails (die heb ik goed gelezen) ontvangen. Zoals waar
staat wat ik moet betalen? Een aantal leden heeft een verkeerd
contributie bedrag overgemaakt.
Dus een tweede email sturen naar deze leden.(extra werk).
In de herinneringen stond aangegeven, dat deze niet van toepassing
was op leden, die al betaald hadden. Toch kreeg ik reacties van leden
(ik heb al betaald en dubbele betalingen).(extra werk)
Dan de noodgreep, bekendmaking van de leden (18), die nog niet
hadden betaald.
De lijst sorteerde wel effect, onmiddellijk hebben toen 7 leden hun
contributie betaald.
In de mail stond ook het verzoek, wanneer die leden wel hun
lidmaatschap wilden behouden, zij dat kenbaar wilden maken. Vijf
leden gaven daar gehoor aan.
Van 6 leden heb ik op dit moment (10 november) nog geen enkele
reactie ontvangen.
Toch heb ik ook nog een leuke reactie over de inning van de
contributie ontvangen.
Lid nr. 218 was de eerste die de contributie had overgemaakt en ik

gaf hem daarvoor een complimentje. En wat kreeg ik als antwoord?
Ik had net op mijn Phone de APP. internet bankieren geïnstalleerd
toen de mail binnenkwam om de contributie te voldaan. Toen heb ik
gelijk maar even de APP uitgeprobeerd.
Bovenstaand stukje heeft voornamelijk betrekking op ongeveer 50
leden.
Ik bedank de overige leden voor hun snelle betaling.
Fred van der Loos
Penningmeester.
Heb je al nagekeken wie lid nr.218 is?

Programma komende weken
November
20
27
december
4 en 11
18
25

vossenrit
toertocht

start 10.00 uur vanaf Velo
start vanaf 9.30 uur vanaf Velo

vossenrit
start 10.00 uur vanaf Velo
oliebollenfiets- en wandeltocht
(meer info op de site en via de mail)
Eerste Kerstdag
geen fietsen bij FTCW

Verslag van een bezoek aan de Noord-Italiaanse Alpen voor
beklimming van Passo dello Stelvio (juni 2016) Deel 2
woensdag 29 juni 2016
Na een erbarmelijk slechte nacht door verbrande armen en droge lucht,
althans voor mij, maar zo bleek ieder een reden te hebben voor het maar niet
in slaap komen, werd in wat stilte en afwezigheid het ontbijt genuttigd.
Stapelen en broodjes klaar maken voor onderweg... Helaas was het
schitterend weer en was er dus geen reden om van de voorgenomen
beklimming af te zien... zucht.... Rugzakjes werden volgestouwd met veel wat
je niet nodig hebt of hoeft te hebben... En zo werd schoorvoetend naar de
garage afgedaald om de fietsen op te halen... Nog even bandenspanning
controleren, ketting oliën en bidons plaatsen... Meer tijd kon niet worden
gerekt... Of toch... Ik zocht nog naar een petje om mijn aangezicht wat
schaduw te gunnen... Maar helaas... De helm moest voor meerdere functies
dienst gaan doen... En dan, na geen reden van oponthoud meer was te
verzinnen, ging de troep ruwe bolsters vol zelfoverschatting het duel aan van
de beklimming der beklimmingen.
In stilte werd positie gekozen en in rustig tempo Bormio uitgereden... 21,5 km
tot de top.. En met groot plezier tikten de hectometers weg... Bij het
opdraaien van de weg die de beklimming deed inluiden stond een bord
midden op de weg gesteld om verkeer te belemmeren door te rijden... Zo,
dat is mooi, want dan kunnen we in ieder geval ongehinderd de meest
perfecte weg rijden zonder voor de sokken gereden te worden...
Er kwamen al wat renners de berg afgedaald ons
toe roepend “fermato”.. "it's closed"... Ja ja geloofje
het zelf... En gezien we de
koprenner en klimmer van ons
ploegje Ruud nog niet hadden
ontwaard bleven we tegen beter
weten in doortrappen... Na ca
4,5 km werd de aankondiging
bewaarheid... Vanwege “steenslag was de pas
afgesloten... Ik maakte nog net geen “vreugdedansje, maar echt
teleurgesteld was ik niet, gezien de spieren deze ochtend niet echt mee
wilden werken....Met veel theater legde ik mijn teleurstelling vast, maar o wat
was ik blij...Al rap had Frans de etappe kaart alweer ter hand genomen en
wist nog wel een ritje dat als zeer eenvoudig stond aangeschreven... Ca 38,5
km enkele afstand en met gemiddeld stijgings % van ca 1%... Nou dat is toch
geweldig...

Een prachtige rit door een
dal waar je nu eens
eindelijk lekker op tempo
stevig kon pedaleren en
de wind wat verkoeling
bracht in de zinderende
zon, wat geweldig en
fantastisch om te
ervaren... Nog even
onderweg een bakkie doen en dan dat heuveltje over naar Foscagno....En
inderdaad het dorpje uit begon het heuveltje dat met relatief speels gemak
deed toeren... Om wat verderop toch wat zwaarder te worden en bij het
ontbreken van het besef van de duur van de klim
wat overmoedig werd bestegen.... En het duurde en
duurde maar, om vervolgens te bemerken dat het
heuveltje toch gewoon een heuse klim te noemen
was die in het illustere rijtje zeker een plaats bleek
te hebben verworven...
We gunden ons in de beklimming en in
tegenstelling tot voorgaande twee dagen nu wel wat
foto momentjes en het genieten van de omgeving...
Om daarna weer verder af te zien tegen de heuvel
met de corridors langs de steile wanden waar het
verkeer zonder enig ontzag voorbij zoefde... Ook
werden we voorbij gezoefd door een stel
opgeschoten jonge en tengere ventjes op
fietsen,het bleken goed “betaalde cyclisten “te zijn in training “voor de
komende “zware etappes van “grote rondes. Alsdan past ontzagâ•¦. Ja voor
ons natuurlijk, dat wij in onze hoedanigheid en niet zo pezig
als die gasten toch onszelf niet ontziend ook tegen deze
berg aan doen kleven...
Er werd gereden tot op het tandvlees, tot aan de top en tot
aan de grens van Zwitserland... Maar daar was dan wel
weer het ego strelende vastleggen van het ultieme moment
met het bord ter indicatie van het bevinden op en behalen
van de top van de Foscagno. Het bord was volgeplakt met
reminders van eerdere bezoekers en bijna niet meer
leesbaar... gelukkig prijkte de hoogte 2291 wel.De vrienden
hadden reeds een plek verworven op een terrasje waar de
cola en patat al snel de recuperatie van alle inspanningen
realiseerde... Wat een klim!!!! En dan de wijze zoals deze
was aangegeven en ons op een volledig foute fietsersbeen

had gezet... Het verbaasde dan ook niemand dat deze en gene het gemak
namen en voor korte tijd met de ogen toe genoten van het zonnetje...
gevolgd door wat gesnurk... We
hadden het nodig...
Weer monter en vol energie werd
de afdaling ingezet... “Nog wat
voorzichtig door de tunneltjes,
maar “vervolgens (zonder nog
benodigde fotomomentjes) in
“gezwinde spoed naar beneden
met slecht het suizen van “de
wind en geklapper van het
regenjack als gast, terwijl
“zoevend en heerlijk in de ruime
bochten hangend over “een
prachtige weg en langs dito omgeving. Het dalen “ging voortvarend tegen de
70 km pu en eerst in het “dorpje werden we opgehouden door een traag
“manoeuvrerende vrachtauto... Hetwelk ons als groep “weer even bijeen
bracht en waarna gelegenheid was om “de windjacks uit te doen... Maar
daarna ging het weer “los... Iets glooiend naar beneden kon goed op vol
verzet worden bijgeschakeld en getrapt en werd knoert hard het terras in
Bormio op gefietst, waar het blond schuimend bier en Pino Griccio het
moment van glorie bezegelde... Verrot waren we... En hoe lekker is dan een
eigen gemaakt terrasje en versnapering... “De nuf uit Leiden die al wel drie
keer de Stelvio had beklommen, maar te lui was om zijn eigen oor schoon te
maken en dat aan zijn lebberende vriendin opdroeg hebben we het verder
niet... Althans niet anders dan dat hij wel een eigen
biertap had besteld en deze niet eens eigenhandig
leeg wist te maken... Daar hielpen we dan weer wel
mee... Dus....
Moe en voldaan werden fietsen weggebracht en nog
wat inkopen gedaan, waarna Rene en Joost de dis
bereidde in het piepkleine keukentje... De rest deed
ook belangrijke dingen volgens zeggen...
Vermeldenswaardig is de survival of the fittest om te
kunnen douchen.... Als je denkt, nou dan ga ik maar
eens wat opfrissen, is de deur alweer net op slot
“gedraaid en is het wachten op het volgende moment. Dat gezegd, althans
“geschreven hebbend, is dat ook wel iets waar we ons in weten te schikken
en worden toerbeurten verder netjes afgewacht.

Na het douchen en alle
belangrijke zaken gaat de gong
voor het avond eten... Twee grote
pannen met pasta en een door
Rene zelf ontwikkeld brouwsel,
waar ieder het recept van wil
hebben maar hij als waardig
haute cuisine kok angstvallig
voor zich geheim houdt.
Er wordt zonder schroom op de
pannen aangevallen en is er slechts nog het gesmek en gesmak hoorbaar.....
Op!!!! Het wat droog geworden brood van afgelopen dagen wordt op tafel
gezet om er de bodem van de pan mee leeg te schrapen en borden van de
laatste zeer wel smakende saus te ontdoen... Zelfs de vingers werden erbij
afgelikt.... What more is there to say... Anders dan hulde !!!! Aad V vroeg dan
ook om een terecht en verdiend applaus ! Na gedane arbeid, knagen en
corvee is het goed uitbuiken.... Ehhh sterker... De luiken konden met moeite
opengehouden... Er was geen prangende reden om tegen dit
natuurverschijnsel te knokken en besloot in ieder geval ondergetekende
hieraan gehoor te geven... En hoe welkom is dan een krakend bed dat zelfs
de buren van het andere dorp weet wakker te houden, maar mij niet... :)

donderdag 30 juni 2016
De nachtrust was zeer welkom en de ochtend werd aangevangen zonder
enige haast... Deze geplande rustdag is voor mij zeer gedenkwaardig... Ooit
ons huis gekocht op de 30ste juni, afscheid genomen van mijn pa, is het
vandaag de laatste werkdag EN ben ik op de kop af 25 jaar geleden de
relatie aangevangen met mijn lief, hetwelk uiteindelijk weer deze trip tot
gevolg had... Dus gedenkwaardig, memorabel, waardevol en moment om te
vieren. “De rustdag bood daartoe meer dan voldoende gelegenheid...
Vooral zou het de rustdag zijn vanwege weersvoorspellingen... Het deed
inderdaad bewolkt aan en vielen er zo nu en dan wat druppels...
We overtuigden elkaar dat het aan de andere kant van de berg, waar de
beklimming plaats diende te grijpen,
enorm zou plenzen en hagelen...
.Wij slenterden door het dorpje en
zochten naar de prullaria en
presentjes... Wat glaasjes voor de
collectie van Rene, presentjes voor
thuisblijvers en ik kon natuurlijk niet
verzaken in het kopen van een

cadeautje voor mijn lief...Terrasjes werden aangedaan, bezienswaardigheden
bezocht, memorabilia in de vorm van rugzakjes met Stelvio beklimming
werden aangekocht en zelfs het tegoed doen aan Italiaans ijs werd niet
overgeslagen... Heerlijk rustig keuvelen in goed gezelschap van
gelijkgestemden,
waar ondanks het
onderlinge
onderscheid in
opvatting gelijk
werd gedacht
over Grexit,
allochtone
problematieken
en gekte van aanslagen als in Turkije... Het lek is nog niet boven en we
vrezen de besluiten per referenda die vooral op onderbuikgevoelens worden
beslecht... We gaan het hier en
nu niet oplossen ... Nee dan is
het bijzonder te noemen hoe wij,
9 in persoonlijkheid totaal van
elkaar verschillende mannen, in
deze samenstelling dit geluk met
elkaar kunnen en mogen
beleven en delen. Iets wat we
ook delen is het gevoel in de
boven benen... In het dorp is
geen recht stukje weg te vinden en moeten we af en toe stevig omhoog
klimmen... En dan sputteren de spieren meer dan tegen en lopen direct vol....
Veelal aanleiding gevend om een volgend terrasje aan te doen....Zeker
tijdens de siësta die ze klaarblijkelijk ook in Noord-Italië gewoon zijn... Tegen
het einde van de middag werd huiswaarts gekeerd en wat rust gezocht voor
aleer weer zou worden afgedaald naar het Steakhouse. De presentjes voor
het thuisfront werden veilig opgeborgen en verder werden wat videobeelden
die Frans had geschoten bekeken.. Totdat het dan tijd werd om af te zakken
naar Down Town Bormio...
Het Steakhouse bleek
gesloten... Toeval of niet,
maar zodra we ergens goed
geld hebben laten rollen zijn
de etablissementen daags
erna voor onbepaalde duur
gesloten... Dan maar een
volgend adresje... Een waardig restaurant waar veel lokale gerechten werden

geserveerd. In het kader van de te verwachten inspanning van morgen
werden veel “pasta gerelateerde gerechten besteld... Het ene“beduidend
beter dan de ander... Volgens Frans zijn het dan ook niet voor niets lokale
gerechten gebleven :).. Toch aten we het buikje rond en smaakte ook het
nagerecht en de limoncello...
Het plan om de voetbalmatch of the day vanaf het begin te volgen ging niet
lukken.. Portugal en Polen waren al een tijdje bezig, waarbij Polen de leiding
had genomen... In het restaurantje van de
middag schoven we aan terwijl de
gelijkmaker werd gescoord...
De wedstrijd was niet om aan te zien en na
wat versnapering besloten we de rest van
de partij thuis te bekijken... Zelfs in de
verlenging werd geen verschil gemaakt,
iets dat niet ieder van ons meer bewust
meemaakte vanwege het gaan vatten van
de slaap... Laat staan het penalty's nemen
dat uiteindelijk werd beslecht in het
voordeel van Portugal.
Al met al een welkome en heerlijke rustdag
!
vrijdag 1 juli 2016
Ingelaste D-Day, waarin het moest gaan gebeuren... Zelf heerlijk kunnen
slapen en rusten, maar dat gold niet voor ieder... Toch het respect en inleven
van en naar de inspanningsdag met de vrees of ieder het wel zal aankunnen
en tot goed einde zal weten te brengen.
Tuurlijk gaan we het redden.. al zou er 30 keer van de fiets
moeten worden gegaan...volbracht zal het gaan worden !
stelden we onderling ter geruststelling voor...Ieder was op
tijd aan de dis verschenen... De enige waar bij voortduring
verhaal uit komt is
Aad W. de rest is in stilte met de overwegingen die ieder zo
voor zichzelf had en maar weg mee moest weten te
vinden.... Ieder liet het
zich vooral goed
smaken en stapelde
stapelde... vol en
voldaan werd de corvee ingezet...
De tafel werd geruimd, vaat gedaan,
bidons gevuld en laatste toilet bezoek...

Op de kamer nog even rugzakken volgepropt met energiebars, regenjacks
en camera... En zo moest het maar gaan gebeuren...
De rustdag had ieder wel goed gedaan en er
ontstond een vertrouwen in de dag, die qua weer
volledig aan de verwachting voldeed...
en heerlijk zonnetje beloofde veel goeds...
In het afdalen naar de fietsen werden we als
iedere dag vriendelijk toegezwaaid door wat oude
dametjes... Een van de dametjes kon het niet
laten om maar te blijven zwaaien... En wij dus
maar in het voorbijgaan terug blijven zwaaien en
groeten... in alle rust en dito tempo werd een
aanvang genomen aan de klim en verstreken de
eerste kilometers vol groots gemak... Ieder had de
beschrijving van de beklimming goed in zich
opgenomen en sloot ook aan op de ervaring.....
De beschrijving van Passo dello Stelvio Vanaf het
stadje Bormio leg je 21,5 km af naar de top van de
Stelvio pas. Het venijn zit in de lengte en de staart
van de klim met een stijgingspercentage van
boven de 10% in de laatste 2 kilometer. Afstand: 21.5 km.. Hoogte: 2758m..
Hoogtemeters: 1533m.. Gem. stijgingsperecentage: 7,1%
Je verlaat Bormio in noordelijke richting over de SS38 na het passeren van
de eerste tornanti (40 & 39). Het
aftellen is begonnen. De eerste 3
kilometer zijn nog eenvoudig met
een gemiddeld stijgingspercentage
rond de 6%. Haarspeldbochten 38
en 37 volgen snel. Vervolgens
begin je aan een lang stuk rechte
weg langs de bergwand met weinig
herstelmogelijkheden tot aan
tornanti 36. Wanneer je
haarspeldbocht 36 infietst heb je 6
kilometer geklommen.
Tornanti 35, 34 en 33 volgen redelijk
snel, waarna je de eerste tunnel doorfietst: de Piatta Martina. Aan deze zijde
van de Stelvio fiets je door een aantal tunnels (dus zorg voor je eigen
veiligheid dat je verlichting op je fiets hebt). 14 % en 14 haarspeldbochten
Na 8 kilometer klimmen volgt een groep van 4 haarspeldbochten (32 t/m 29)
en fiets je vervolgens door de tunnels Diroccamento,

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

Rastello, III Galeria,
IV Galleria en V
Galleria. Na de
tunnels volgt een
grillig stuk met een
gedeelte van 14%
stijgingspercentage
en 14 opeenvolgende
haarspeldbochten
(Tornanti 28 t/m 15). Door de vele bochten leg je op een afstand van
hemelsbreed 1 kilometer toch 4 fietskilometers af.
Na dit grillige stuk moet je nog 7 kilometer naar de top.
De nu volgende 4 kilometer zijn zeker vergeleken met het voorgaande stuk
beduidend minder stijl. Je fiets nu door een kaal berglandschap met aan
weerszijden bergtoppen met eeuwige sneeuw. Aan het eind van dit stuk waar
je hebt kunnen herstellen en / of versnellen wachten haarspeldbochten 14,
13 en 12 op je. In haarspeldbocht nummer 12 kun je linksaf slaan richting
Zwitserland over de Umrailpass.
Aan je “rechter-hand kun je de top van de
Stelviopas zien liggen op 3 km afstand. Met
name de laatste 2 kilometer zijn grillig en stijl
met een gemiddeld stijgingspercentage boven
de 10%. In het voorjaar is de kans groot dat je hier door twee muren van
sneeuw fietst.
Op de top vind je een bank, hotels, een aantal souvenirwinkels en barretjes.

Het mooie is dat bij kennis van de beschreven
punten daarop de inspanning kan worden
aangepast... Zo werden de tunneltjes met
respect en verlicht genomen en bleek het stuk
met 14 % stijging lang niet zo zwaar als
beschreven... Voldoende gedeelten voerden
langs de bergwanden en zorgden voor
schaduwrijke plekken. Het rugwindje was zeer
verfrissend en was evenzeer welkom...
Er werd zeer behouden gefietst hetgeen bij mij de vraag inleidde tot waar ik
het zou volhouden en zou kunnen blijven doortrappen. De afspraak was om

te stoppen waar de kopman in de beklimming Ruud ho zou houden, maar
ondergetekende ging graag het duel aan met zichzelf en vervolgde de rit
langs het prachtige dal met schitterend uitzicht op de zigzag beklimming,
gevolgd door een volgend dal waar met wat verhoogd tempo gereden kon
worden en
werd
aangereden
op de laatste
zware
“kilometers...
Wat
wisselend
qua
“zwaarte,
maar dan die
laatste kilometers.... Pfffff... Het ritme in pedaalslag daalde tot het laagste
mogelijk zonder om te vallen... En maar trappen, zweten, hijgen en afzien...
En dan is daar inderdaad de sneeuwbarriëre .... En zie je de top en huisjes
liggen, toch ben je er nog lang niet... Er zijn nog heel wat bochtjes en
klimmeters te maken... “Op het wegdek staan de nog af te leggen kilometers
aangetekend en wordt in de laatste kilometer per 100 meter indicatie
gegeven....Het ging mij er niet om, om als eerste op de berg aan te komen...
Het realisme is dat door een trits aan maten in veel hoger tempo, dan door
mij mogelijk, de berg op kan worden gereden, maar er leefde in deze laatste
meters plots wel het gevoel niet nu zo vlak voor de meet voorbij te willen
worden gereden... Maar direct weer met die gedachte (ja want er is tijd zat
om alle gedachten op zo'n klim de revue te laten passeren) dat angstbeeld
van op de meet te worden ingehaald gewist en het ritme hervat om te zorgen
dat boven werd gekomen...
En dan is het daar... “Tussen heeeel veeeel
motorrijders, sportwagens en fietsers door is daar dan eindelijk de meet die
met heeel veeel eer, trots en genoegen werd gepasseerd... Een kopje
cappuccino werd als “huldebetuiging besteld en het thuisfront geïnformeerd
en “gedeeld

in dit hero|ïsche
moment. De
anderen die wel
volgens afspraak
een gezamenlijk
bakkie hadden
gedaan lieten niet
lang op zich
wachten en
konden zo op de gevoelige plaat worden vastgelegd bij ieders eigen
euforische overwinning op zichzelf. De broer en schoonzus van Tinus waren
ook naar de top gekomen, evenwel zij per motor,
en sloten zich gezellig aan in het laven aan koffie
en cola... Ook legden zij de Onings
vriendengroep vast bij het bord waar het bewijs
van het behalen van de zware beklimming werd
vereeuwigd. Natuurlijk werden op de top nog wat
souvenirs ingeslagen en foto's geschoten van de
omgeving. Het was er niet koud, reden waarom er ook geen haast was om
de top te verlaten.
De emotie lieten we op ons inwerken en nam bij deze en gene bezit in het
beschouwen van wat is bereikt en op welke wijze !
Prachtig toch om dit zo met elkaar te kunnen delen !

We zaten vol... vol met en van emotie... vol met koffie en gebak.. vol met
souvenirs..¦ en vooralvol vertrouwen om de afdaling weer terug naar Bormio

in te gaan Van de afdaling
maakte Frans met zijn
gopro wat filmpjes, terwijl ik
heel wat keren stopte om
foto's te nemen van de
zeer indrukwekkende en
grillige natuur... Zoveel
mogelijk vastleggen in het
besef dat je de indrukken
niet oneindig in het
geheugen kunt opslaan,
maar wel bij het zien van de beelden de herinneringen kan oproepen en
herbeleven.... Er was veel te veel te zien en vast leggen en de tijd bleek niet
oneindig...
Dus ook ik er af en toe aan toegeven om
door te gaan met afdalen. Evenwel pas
bij terugkeer tussen de bomen werd de
rem niet meer echt ingeknepen en werd
het terras opgereden waar al kwartier
was gemaakt door de makkers in den
strijde. Een goed glas met het goddelijke
vocht werd geheven en de glazen
werden tegen elkaar gedrukt als ware het
een ferme handdruk die tussen
manschappen werd gedeeld..het
glaswerk bleek stevig genoeg om
deze vreugde uitspatting te verduren.
De beelden gemaakt met de
mobieltjes werden onderling direct
per WiFi (van het restaurant)
gedeeld en de beelden met de
gewone camera bewonderd, waar de
eigen impressies natuurlijk weer
levendig voor de geest werden opgeroepen en herbeleefd... zelden zo een
stelletje ouwe krasse knarren zo zien genieten van de eigen prestatie en het
kunnen delen met elkaar !!!
Joost wierp zich op om alle digitale bestanden te gaan verzamelen en dan
aan ieder te distribueren (maar dat dan thuis,....
Dat dan weer wel natuurlijk :)...) Aan ons stamtafeltje op het plein werden we
gefèteerd op veel bier en wijn,met dito gratis hapjes, zoals stukjes brood met
kaas, augurk, vleeswaren en zo meer...

(Dat de hapjes gratis werden geboden vond Frans
wel logisch gezien de prijzen van het glaasje vocht...
maar we zijn een weekje uit, dus geen haan die daar
naar kraait !!! we hebben het er meer dan voor over
en genieten met grote en volle teugen !!!!).
Op het terrasje hadden we uitzicht op een kerkje,
waar zeer oude nonnetjes iedere dag plichtsgetrouw
voorbij kwamen geslenterd... De schoenen leken
zwaarder dan de mensjes zelf... Het was meer dan
aandoenlijk om te zien hoe zij in het schrijden naar de
kerk telkens de tijd namen om met jong en oud een
praatje te maken.
Er dient te worden opgemerkt dat ook wij, en dat binnen een week, tot vaste
waarde zijn geworden in de kleine dorpskern... Menigeen groet zeer hartelijk
in de herkenning van deze respectabele,
zichzelf niet ontziende maar bovenal
levensgenietende groep vrienden !!
Bij het afscheid en in de wetenschap dat wij
morgen huiswaarts keren, werd zelfs even
omhelsd ter uitzwaaien... Het eerdere plan om
uit eten te gaan ging van tafel en werd
geswitcht voor het maken van wat macaroni
met al wat nog in huis was... En zo
geschiedde en werd er weer tot op de laatste kruimel verorberd. Daar kan
geen Steakhouse tegenop natuurlijk... dat dan weer niet...
Vanavond stond België-Wales op het programma... De menigte vertrok naar
de kroeg om daar de wedstrijd te kijken... Op de schrijver
na... En zie het resultaat...Dus wellicht toch maar beter naar
de kroeg kunnen gaan .... Dat dan weer wel,natuurlijk...België
werd afgedroogd, waarna de groep diep bedroefd
terugkeerde...In het huisje werd wat gemijmerd over de
prestaties van deze week, ontwikkeling van spieren, wennen
aan de hoogte en het respect voor het volbrengen van de
5851 hoogtemeters. !!!!
Het leidde tot het uitzien naar het volgende evenement in
september waartoe unaniem door Frans werd bepaald dat alsdan de waardig
kopman uit de wind zal worden gehouden en voor de finale sprint zal worden
gebracht.... Ik twijfel aan de hoeveelheid drank die zij kort tevoren hebben
genuttigd....De inmaakpartij die België heeft moeten beleven schijnt op de
mannen te zijn ingewerkt... waar vandaag toch een prestatie van aanzien
was geleverd door hen zelf, is van deze eufore stemming uiterlijk geen

vertoon. Een feestavond als bij
voorgaande edities, waar en passant
ook nog een verjaardag glorie werd
bijgezet, kwam maar niet op gang en
waren de gedachten al bij het morgen
vroeg uit de veren gaan, ontbijt, het
pakken en de terugreis...Toch behoort
het deze trip niet toe, dat wij fietsers
door voetbal demotie worden
overrompeld.. een demotie die al gold
voor het “team” van Oranje dat zich niet
eens heeft weten te plaatsen, reden
waarom wij de surrogaat aanhangers
meenden te moeten zijn van de “Rode
Duivels”, hard klappende IJslanders die
naar huis om Koeien riepen en een
menigte aan Ieren die als slogan hadden
dat de tegenstander toch vooral naar
hun prachtige vrouwen thuis moesten afdruipen (zij verdienden bovenal de
lof, gezien het fysieke en verbale geweld en ongehoord negatieve gedrag van
Russen en Engelsen verstomde door dit ludieke feestgedruis)...
Of het moet zijn dat we stil zijn geworden van de prestatie van de in het begin
al gememoreerde heren van middelbare leeftijd en crisis (voorbij) die toen
nog op zagen tegen hetgeen deze week voor hen lag en nu bij het
beslechten als bij een theater act in het zwarte gat “vallen van het
overweldigende succes en de immense stilte van daarna. De “angst dat al
dat moois dat we hebben beleefd, gezien en geproefd niet vastgehouden en
meegenomen kan worden ...Troost “ we zien elkaar nog vaak genoeg om
ons gezamenlijk te wentelen in de alsdan steeds mooier wordende verhalen !
Dit pakken ze ons nooit meer af...en hoe dan ook, we hebben gelukkig de
herinneringen, foto’s video’s en dit
prachtige boekwerk .
Dat dan weer wel natuurlijk...
Dussss...
zaterdag 2 juli 2016
Het was weer vroeg ontwaken na
een goede nachtrust. In alle
“kamers klonk al het gestommel van het ruimen en “voorbereiden voor het
vertrek...

Gezamenlijk werd nog voor de ochtenddis aangeschoven en was weer alle
eer voor Frans die ons van verse broodjes voorzag. Ieder deed zijn best om
de restjes op te maken, zodat niet alles weer mee retour behoefde te worden
genomen. We lieten het ons weer geweldig smaken en had Niek, waartoe
ook alle hulde voor de dagelijkse verzorging van de koffie, ook nu niet
verzaakt
Hulde past ons allen, dat we met 9 mannen in een gedateerd optrekje in het
Italiaanse Bormio met groot respect met de spullen zijn omgegaan en er
geen zwijnenstal of bende van hebben gemaakt en ieder kon blijven genieten
van hetgeen dit kleine oord te bieden had.
Dat gezegd hebbend, waren we klaar met het knaagwerk en werd een laatste
maal de corvee ingezet. Wat meegenomen ging worden werd in kratten
gedaan en vond wel een weg naar degene die zich er over ontfermde, werd
de tafel voor een laatste maal afgeruimd, vaat gedaan
en zelfs weer geveegd ! Met vertrouwen kon Frans
straks de sleutel weer terug overhandigen aan de
Italiaanse Schone van weleer.
Koffers werden ingeruimd, terwijl Tinus en Rene de
fietsen al uit de stalling gingen halen en in slagvolgorde
in de bestelbus plaatsten en insnoerdenâ•¦ gevolgd
door de vele koffers en nog een laatste kan koffie die
Niek nog voor ieder had gezet !
Als een beproefde en geoliede machine wist ieder zich
in de vriendengroep van zijn taak te kwijten en gingen
de eerste twee auto’s op pad... “Frans, Aad en ik
bleven nog even op de dame wachten om in alle
waardigheid de sleutel terug te bezorgenâ•¦ Dit ging al
met al met wat handen en voeten, aangezien de dame
slechts het Italiaans machtig is en wij juist weer
niet...Frans wist evenwel als taalkundige het meest
beeldend over te brengen dat er fors gebruik is gemaakt van het huis met zijn
beperkte voorzieningen. Op alles werd “si,si”• geantwoord en brabbelde de
dame naar hartenlust in de haar zo begeerde “taal terug, hetwelk door ons
weer volledig onbegrepen met “si, si”• werd “beantwoord.. er werd volgens
ons totaal langs elkaar heen gesproken, maar “dat deed er niet toe. Frans
deed in ieder geval uitermate zijn best om serieus “over te komenâ•¦ na nog
menig “si, si”• kwamen toch de twee gebrekkig “functionerende toiletten aan
de orde... “si”, si”...nou, die Toiletti (als in “goed Italiaans)... stamelde Frans,
gevolgd door de Italiaanse...¦ ..ahh, Toilletti...si ...si ¦ ze begreep het...
Waarop Frans vervolgde... ..Nou,die Toiletti.... helemaal vol met schijt.....Ahh,
si si....Hoorde ik het nou goed..¦. Ja natuurlijk hoorden Aad en ik het
goed...Frans kon de dame stoïcijns blijven aankijken, hetgeen Aad en mijzelf

niet “meer lukten... Juist het contrast met de zorg die wij hadden besteed aan
het “huis en de wijze waarop hij tot dan de dame te woord had gestaan deed
het “plots in gedachten opdoemende beeld niet meer van het netvlies
verdwijnen... op de terugweg zou er dan ook nog heel wa”ahhh si si, die
Toiletti” volgen...
De terugweg
Nog 1 keer over Passo dello Stelvio... Op de top bleek ieder weer een andere
weg te zijn gaan volgen... Wij verkozen de richting via Zwitserland... vanwege
de wegwerkzaamheden en relatief drukke verkeer reden wij in het begin van
file naar file...wel genietend van de laatste beelden van de bergen,
beklimmingen, afdalingen en haarspeldbochten.... Pas weer in de buurt van
Duitsland kwam de gang erin en wisselden wij elkaar bij regelmaat af in het
besturen van het vehicle en het elkaar toebedelen van eten, snoep en drank.
In de avond werd het Westland weer binnen gereden en de reis afgesloten
met een stevige omhelzing, waarna ieder gauw de echtgenote in de arm
sloot en de vele verhalen poogde over te brengen van alle belevenissen..

Dat dan weer wel natuurlijk.... Duss....

Verslagen van vossenritten
De eerste van 2016 - 2017!

Verslag van de vossenrit van 2 oktober
De weersvoorspellingen waren niet al te best en het had al redelijk
wat geregend. De eerste vossenjacht van het seizoen met 24 jagers
aan de start bij Tour 1 en in totaal 96 deelnemers, was dus uitgezet
met geel krijt. Daar waar vorig jaar nog de slogan “geel krijt = weg
kwijt” opging, blijk dat dit jaar nieuwe kansen heeft te bieden (Ja, ik
mocht dit stuk maken en we weten allemaal al waarom). Ook al
waren we wel een paar keer de weg kwijt…
De voorrijder wees ons op de eerste pijl, waarna wij via een splitsing
voor Veteranen
en rest onze
weg naar Den
Hoorn en de
eerste emmer
vonden. De pijl
op de brug om
langs het
water verder te
gaan richting
Schipluiden
werd gemist,
dit was slechts
een klein stuk rechtdoor om tot die conclusie te komen. Bij de
splitsing aan het eind langs het water, nabij het sportpark van
Schipluiden, is de keuze lastig. Gaan we links of rechts? Er werd
gekozen voor links, aangezien er geen pijl gezien en/of niet
voldoende door iedereen gekeken werd. Ook dit bleek niet goed
waarna er teruggegaan moest worden.
Vervolgens leiden de pijlen ons via de Lier over de kasbrug naar
Naaldwijk om bij Hans Zwinkels in de Opstal de tweede controle te
vinden. Op de Baakwoning ging het wéér fout door verwarring met
een witte pijl van de Naaldwijkse rijders. Na wéér tot het eind gefietst
te zijn, bleek de groep opgedeeld en dacht ik dat mijn kansen

verkeken waren. (De wijze vossenjacht-leer leert ons echter keer op
keer, dat dit pas bij de vos naar voren komt!).
Met Peet van Etten vervolgden we de route richting het strand van
Monster om daar bij het palen paviljoen de derde controle te vinden.
De pijl de duinen in richting Schelpenpad werd door ons beiden
gemist, zelfs na een extra check is deze niet gevonden en gingen we
Monster in. Op de eerste rotonde van de Zwartendijk kozen we om
richting Wateringen te rijden, aangezien we dachten dat het niet
uitmaakte als we teruggingen.
Bij het Wenpad hebben we de route weer op gepakt en deze tot op
Velo gevolgd. Daar werden we misleid door de verschillende vossen,
die ons aanstaarden vanaf de tribune. Uiteindelijk werd achter de
tribune en een stenen muur de vos als eerste (van tour 1!) gevonden.
Het vooruitzicht voor de rest van het seizoen is daarmee treurig! Het
kan slechts één kant opgaan (omlaag) en dat is de verkeerde kant.
Ze, de overige jagers, zullen daar wel hun uiterste best voor moeten
gaan doen! J
Groet,

Peter van Os

Aan het elastiek.
Verslag van de vossenrit van 9 oktober 2016.

Na mijn winst van vorige week vertrok ik vanochtend opgewekt om
9.00 uur uit Scheveningen. Het was nog vrij fris, dus het duurde even
tot de stramme spieren op temperatuur waren. Aangekomen op de
club bleek de opkomst, te oordelen naar de flinke hoeveelheid
fietsen, behoorlijk groot te zijn. In de kantine heerste een gezellige
drukte. Omdat ik pas lid ben van FTCW ken ik nog niet zoveel
mensen en nadat ik mijn kaartjes en mijn ring had opgehaald ben ik
op mijn gemak gaan zitten en heb met belangstelling de gang van
zaken bij deze prettige club gade geslagen. Er werd door de
voorzitter een cheque van • 500,- uitgereikt aan een goed doel en na
zijn, zoals altijd weer oppeppende, praatje kwam de hele groep in
beweging.
De veteranen mochten eerst vertrekken, gevolgd door Tour 1, Tour 2
en de rest. In het begin was er al gelijk onduidelijkheid en kwamen er
renners terug, waardoor alles bij elkaar kwam. Op zo’n moment is het
even kijken wat het beste is om te doen, of je ook terug gaat of dat je
met een groepje meegaat. Ik koos voor het laatste.
Er werd behoorlijk vaart gemaakt in onze groep waar volgens mij een
paar Tour 1-renners in zaten. Door het vele draaien en keren was het
vrij moeilijk om naar voren te komen, en als het al lukte kwam er, als
de weg wat breder werd, weer een hele pluk renners over je heen. Ik
had best moeite om het tempo te volgen en op de Lange Kleiweg
moest ik de voorste groep laten gaan. Dacht ik, maar bij de
stoplichten in Delft kwam ik er toch weer bij. Door de Delftse Hout
naar Nootdorp en onder het tunneltje door richting Zoetermeer. Nou
zijn de pijltjes over het algemeen niet zo heel groot, dus het is niet zo
vreemd dat je er af en toe een paar niet ziet, maar nu hadden we wel
heel lang geen pijl meer gezien. Na Nutricia sloop er twijfel in de
groep, ging het tempo naar beneden en keerden er renners om. Ik
ben ook omgekeerd en in een klein groepje reden we terug.
Op een gegeven moment zag ik in de verte een man lopen tussen de
vangrail en de geluidsschermen van de snelweg. Nou ken ik nog niet
zo veel renners, maar deze herkende ik wel! De uitzetter, Peet! Hele
mooie plek voor een emmer. Via een deur kwamen we weer op het

fietspad, waar het tempo gelijk flink de hoogte in ging.
Van de twintig, vijfentwintig kilometer die daarna kwamen weet ik niet
zo heel veel meer, behalve dat ik door het draaien en keren weer aan
het elastiek kwam te hangen. Na iedere bocht was het sprinten om
het wiel van mijn voorganger niet te lossen. Maar het onvermijdelijke
gebeurde toch, in Delft moest ik ze laten gaan. Gelukkig kwam er vrij
snel een ander groepje aan met een aantal Tour 2-renners. Vlak voor
de tweede emmer was er nog twijfel en zijn we voor niets
teruggegaan. We hadden gelukkig genoeg voorsprong om niet door
een hele groep ingehaald te worden. Dit laatste gebeurde echter wel
vlak voor de vos, waar we fout reden. Toen we omkeerden zagen we
een man of vijftig voor ons naar de vos gaan. Nou ja, jammer dan,
dacht ik nog. Ik heb vorige week gewonnen, nu een paar puntjes, dan
doe je toch lekker mee. Kaartjes in de restemmer en eens kijken
waar die vos staat. Verrek, dacht ik, iedereen loopt nog te zoeken!
Nou ja, laat ik dan hier de bosjes maar in rennen. Gokje. Maar geloof
het of niet, ik liep recht op de vos af! Ik gooide mijn munt erin en
meende aan het geluid te horen dat de buis nog helemaal leeg was!
Later bleek dit te kloppen.
Ik vond het een goeie vossenrit. Blij om lid te zijn van deze mooie
club!
John Jansen

Goede benen en veel geluk
Verslag van vossenrit nr. 3, gereden op 16 oktober 2016 in Tour 3

Het was zondag 16 oktober, de zon scheen volop en de temperatuur
was hoog genoeg om met korte broek te fietsen, maar onder de 20
graden draag ik lang.
We begonnen rustig richting de Bonte Haas en in de buurt van ’t
Woudt ontstond er al een kopgroepje van een man of 15. Ik moest
nog een beetje op gang komen en fietste lekker mee in het midden
van dit groepje. Ik had me, zoals altijd, weer eens voorgenomen om
echt goed op de pijltjes te gaan letten en niet als een kip zonder kop
achter de rest aan te gaan. De pijltjes waren klein, maar verder van
goede kwaliteit en ik had het gevoel dat ik niets ging missen.
In Schipluiden slaan we rechtsaf ter hoogte van de Zouteveensebrug
in de richting van Vlaardingen. Halverwege de Zouteveenseweg kan

ik net op tijd remmen om niet te hoeven keren en als eerste het erf
van de boer op te rijden alwaar de eerste emmer stond. Als eerste
van de groep gooi ik mijn kaartje in de emmer en daarna vol gas
door. Op het lange stuk wisselen we elkaar vooraan een beetje af en
Mike van Uffelen zag mooi op tijd het pijltje richting Klein Vlietzicht.
Vlak voor Vlietzicht slaan we linksaf en vlak daarna weer rechtsaf
door het gras, 2 bruggetjes over en het talud op. Ik fiets voorop, maar
op het smalle gravel padje langs het water loopt een hardloopster met
een slakkengang en de stereo op 10 dus dat schoot voor geen meter
op. Even later kunnen we weer gas geven en knallen we het bos door
langs de tweede emmer.
Het tempo is hoog, maar ik voel dat ik goede benen heb en probeer
ook de snelheid erin te houden en vooraan te blijven. Dat was niet
continu vol te houden, dus af een toe een beetje gas terug en ja hoor,
staat daar gewoon alweer de derde emmer. Je moest nog goed
kijken want hij stond vlak naast een visser en die had ook wat roods
aan. Dat gaat hard, 3 emmers al en voor mijn gevoel nog maar net
op de helft. Als een speer gaan we weer door. Bij Maasland missen er
een paar een pijtje, waardoor ik weer even vooraan kom te fietsen.
Langs de Gaag hebben we meewind en kunnen we tot aan
Schipluiden dik boven de 35 km fietsen. Dat schiet lekker op. In
Schipluiden nog een klein geintje, maar ik had goed gegokt om direct
het bruggetje over te fietsen.
Terug in Den Hoorn had ik veel geluk. Ik meende dat een groepje
met Kees van Schie en Paul van Leeuwen rechtsomkeer maakte in
de richting van het bermpad langs de A4, precies toen wij aan
kwamen fietsen (bedankt nog daarvoor ?). Ik zette mijn fiets in het
laagste verzet en fietste het gras door zover als het ging. Ik trok me
niets aan van de twijfels van een aantal anderen, liep gewoon door de
struiken en ja hoor, daar stond ie, emmer nummer 4! Volgens mij was
het best een steile helling, maar hup naar beneden, kaart in de
emmer en weer door. Nu kon ik het verschil gaan maken. Omdat mijn
fiets al in het laagste verzet stond kon ik in één keer door trappen
naar het terrein van “van der Heijden” zonder af te hoeven stappen
en zo ontstond er een flink gat met de rest. Alleen Nick Olsthoorn zat
nog voor me, maar bij de Bonte Haas haalde ik hem bij en we

spraken af om samen verder te gaan en zo geen pijlen te missen.
Het lukte ons om snel foutloos naar het Hofpark te rijden. Daar
stonden de renners van Tour I en II al te wachten. Hun blik verraadde
een beetje de plek van de Vos. We moesten we nog wel een beetje
zoeken en weer had ik geluk en zag hem net wat eerder dan Nick.
Te gek om weer eens als eerste de ring in de Vos te doen, na twee
dramatisch slecht verlopen ritten. Nick Olsthoorn was ook in de
gloria, want die had de Jackpot met zijn Joker en staat gelijk met stip
bovenaan in het klassement.
Harm Horstman
… en bij thuiskomst zie ik dat ik ook nog een geluk heb gehad dat
mijn band heel is gebleven

Met kip en rijst van Linda naar de Stelvio
Vrijdag 2 september 2016
Op naar de Stelvio, een berg in Noord Italië bij Bormio met een hoogte van
2780 meter.
Maar laat ik beginnen met wat vooraf ging.
We mogen wel zeggen dat onze animator Paul Koenders (de welbekende
schilder) dit wel even had bekeken. Hij was daar al een keer met zijn vrouw
Linda op vakantie geweest en vond het daar wel aardig. Dus dat werd dit
keer onze bestemming.
De groep die al een aantal keren met elkaar op reis was geweest naar
Frankrijk en naar de Dolomieten, bestond uit onder andere als jongste Mark
Velthoven (24 jaar) en als oudste
Piet Vijverberg (75 jaar). Als deze
mannen een helm en een fietsbril opzetten, zie je bijna geen verschil. Je kon
het alleen met fietsen merken.
De rest van de bij elkaar geharkte mannen waren: Frans van Holsteyn, Con
Persoon,
Anne Reitsma, Coen van Diepen, Ton Ooms en Johan
Bosma (penningmeester/ navigator) en schrijver van dit stuk Jan Lindenburg.
Volgende stap: een datum prikken. Gewoonlijk was het begin juni, maar nu
werd het begin september. Dit kwam voor ondergetekende goed uit, want
mijn vrouw Aafje ging net een midweek met vriendinnen weg. Wat een Lucky
boy hè!
Na nog eenmaal bij elkaar geweest te zijn op een mooie locatie bij Frans,
zouden we op vrijdagavond om 21.00 uur vertrekken. Uiteraard ’s middags
eerst de tassen en fietsen naar Paul zijn werkplaats gebracht en vervolgens
inladen maar.
’s Avonds half negen bij Paul thuis verzamelen. Linda gaf een verrukkelijke
maaltijd mee in de koelbox met kip/rijst en van alles erbij wat voor de
zaterdag bedoeld was.
Vervolgens voorbereiden op een hele nacht doorrijden; uiteraard met hier en
daar een pitstop. Er waren veel werkzaamheden op de Duitse wegen.
Gelukkig ’s nachts toch minder oponthoud. Dus dat schiet wel op. Alleen de
bergwegen vanaf Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Ja, daar kun je niet hard
rijden, maar is wel mooi.
Zaterdag 3 september
Nog even ontbijten en om circa 10.30 uur waren wij op onze bestemming in
Bormio. Een schitterend chalet. Genoeg ruimte, een grote tuin met BBQ. De

kamers waren nog niet klaar, maar de auto’s konden onder het huis waar
genoeg ruimte was. Fietsen konden op een rij aan haken aan de muur.
Tassen uitladen en wat drinken in de tuin.
Goed, dan blijft er toch een hele middag over. Dan toch maar even kijken of
de fietsen “berg proof” zijn. Paul en Johan hadden een kalme route
uitgedacht wat niet te stijl zou zijn. Nu dat hebben we ondervonden! Naar
Lunghi di Cantano. Dat is een meer. Hoogte vanaf Bormio 1200 meter. En
het meer ligt op 1900 meter hoogte. Dus dat was 700 meter hoogteverschil
met 18 kilometer klimwerk en 18 kilometer dalen. Wat een bochten zeg. Met
dalen is dat wel listig. Na een slapeloze autonacht dus wel veel remmen. Dan
voel je je handen wel, maar we waren snel beneden. Daarna hebben we
onszelf maar getrakteerd op koffie met gebak. Weer in het huis lekker
douchen en Linda’s eten met kip/rijst en salade klaargemaakt. Heerlijk
gegeten. Vroeg naar bed. Dat hadden we wel nodig. Deze eerste dag was al
goed geslaagd.
Zondag 4 september
Na een goede nachtrust (op een enkeling na vanwege de kerkklok,
tijdsaanduiding en een hond van de buren). Maar ja, dat is even wennen. ’s
Morgens naar de bakker. Was even zoeken maar heerlijke broodjes en
baguettes gekocht. Vervolgens zouden we een rit van circa 130 kilometer
fietsen. Zou ook weer een rit zijn met niet te veel klimmen, maar daar
kwamen we wel achter. Het is daar één en al berg. De rit zou via Livigno
gaan. Dit is trouwens Zwitsers en ook Taks Free stadje of dorp. Deze
plaatsen en ook Bormio waar wij zitten, zijn echte wintersport plaatsen. ’s
Zomers in Livigno zijn er veel mountainbikers; die hebben een speciale trial.
Ze gaan met de kabelbaan naar boven. Deze cabines zijn open en hebben
geen banken want dan kunnen er twee mountainbikers in. Vanaf boven
storten ze zich over de trials naar beneden.
Na een behoorlijke klim kwamen we Livigno. De snelle jongens zaten al op
het terras. Wij als laatsten erbij en daarna lunchen. Voor Piet Vijverberg en
mijzelf was dit wel weer genoeg geweest. Johan stelde voor dat wij de
kabelbaan zouden nemen, dat zou een heel stuk schelen. Dat hebben we
dan ook gedaan. Toen nog wat kilometers klimmen naar de Zwitsers/
Italiaanse grens en dan het klapstuk: dalen naar Bormio. Als de anderen
terugkomen, kan ik verder met hun verhaal, want dat is iets langer dan ons
verhaal, te weten vijftig kilometer langer en nog eens 500 hoogte meters
meer.
De bergen Passo Foscagno, die hebben Piet en ik (Jan) dus ook
bedwongen. De Passo Forcolo is 2315 meter hoog en Livigno ligt op 1800
meter hoogte.

Ton maakte ook nog wat mee. Hij was vooruit en deze snelle jongen kwam in
een autotunnel terecht wat niet mag. Dus snel terug. Tevens de weg en zijn
metgezellen kwijt. Hij kwam dan ook alleen thuis met de laatste kilometers in
de regen. Dus lekker nat. Douchen en bijkomen.
We hebben zelf spaghetti gekookt met overheerlijke saus van Linda. Jammer
dat ze niet mee was om te koken. Na het eten nog even kletsen over de
snelheden van het afdalen, je weet het wel, visserslatijn. De bedden zijn ook
niet laat opgezocht. Hopen morgen op droog weer.
Maandag 5 september
Na de gebruikelijke ceremonie; douchen, brood halen en ontbijten, gingen we
bespreken wat wij deze dag zouden doen want het weer zat niet mee en we
moesten wat anders verzinnen.
Het werd Livigno, het zogenaamde belasting vrije paradijs. Daar uiteraard de
sportzaken en telecomzaken bezocht, wat natuurlijk ook weer niet veel
scheelde. Lunchen en daarna de lift naar boven. In de bergen een wandeling
met 4 man begonnen. Maar wat viel dat tegen. Stijgen, een harde wind en
het was erg koud. Ik denk dat het 4 tot 6 graden Celsius was. Oké, bij de
andere lift aangekomen die naar beneden ging. Wat een ellende. Doordat het
zo stormde stond hij steeds stil. Dat geintje duurde wel 45 minuten, terwijl je
anders in 15 minuten beneden bent. De andere vier gingen terug want die
wilden nog fietsen maar kwamen ook koud terug.
Snel met de auto naar de supermarkt voor vlees en panklare aardappelen en
salade. Iedereen lekker gegeten. ’s Avonds nog een film zitten kijken.
Dinsdag 6 september
Johan had voor Piet en mij (Jan) een zeer fraaie rit uitgezocht. Ongeveer 80
kilometer door kleine dorpjes en langs de stromende rivier. Hij had een
goede keuze gemaakt. Het was een heerlijk relaxed tochtje.
Ton, Con en Frans zijn de Cavia gaan bedwingen. Ton heeft daarna nog
Bormio 2000 gedaan wat hem niet tegenviel.
Anne, Johan en Coen gingen na Livigno via de Offenpas (wat wel even
klimmen was) en na dit avontuur gingen ze nog naar de Stelvio. Mark deed
het rustig aan want die wilde graag de volgende dag naar de Mortirola en de
Val Grossina.
Iedereen had een leuke dag gehad en was zeer tevreden.
‘s Avonds zijn we uit eten gegaan. Het is nu wachten wat het weer voor
woensdag zal worden.

Woensdag 7 september
Iedereen heeft goed geslapen. Het werd wat later met het ontbijt, want niet
alleen brood moest gehaald worden maar ook vlees en aanverwanten
artikelen voor de BBQ. Het was een aardige hoeveelheid met zulke grote
eters.
Na de kilometers vooral de hoogte meters. We hebben dan ook vier man
onder ons waar geen berg te hoog voor is. Deze mannen zijn Coen, Anne,
Ton en Mark. Die pakken gemiddeld
2 bergen per dag. En dan
hebben we ook nog de gematigde Frans, Con, Johan en Paul. Als laatste de
bezadigde personen Piet en ikzelf (Jan), maar die vermaken zich ook prima.
Johan had voor Piet en mij een mooie rit bedacht. We gingen met de auto 60
kilometer naar Sondrio en vandaar op de fiets naar het Comomeer. Circa 90
tot 100 kilometer uit en thuis naar de auto. Wel heel mooi. Schitterend en wat
een groot meer. Dat kunnen ze ons niet meer afpakken. Johan heeft foto’s
genomen en ze op internet gezet zodat iedereen ze kan zien.
Het plan is dat een paar andere jongens later ook naar het Comomeer zullen
gaan maar dan wel met de auto. Anderen willen naar het zwembad en de
sauna.
Donderdag 8 september
Na ontbijt zouden we om half tien vertrekken. Met ze allen naar de Stelvio.
We zijn met de auto over de Umbrail afgedaald naar St. Maria in Zwitserland.
Door naar Prado en toen klimmen naar de top van de Stelvio op 2785 meter
hoogte. Je bent daar niet de enige. Heel veel motorrijders en auto’s en erg
druk bovenop de top. De andere mannen waren er al en moesten wachten
op ons (Piet en Jan). Die hebben in het restaurant gezeten. Mark, Paul en
Coen zijn nog naar beneden gescheurd. Wij lekker met de auto.
Onze Coen die al eerder naar de Stelvio was geweest, kreeg het toch voor
elkaar om verkeerd te rijden. Hij volgde het bord dorp Stelvio. Dus dat was
omkeren en de pas opzoeken.
We hadden ook nog een leuk voorvalletje met Con Persoon. Dat was eerder
van de week op Stelvio gebeurd. Con vraagt aan iedereen “Je doet toch wel
een helm op als je gaat afdalen?” Iedereen antwoordt volmondig “ja”. En wat
doet Con zelf? Die gaat afdalen zonder helm en denkt dan ook wat is er met
dat bolletje van mij? Voelt wel koud aan. Hij is dus maar snel gekeerd en zijn
helm opgehaald.
Nog een klein leuk voorvalletje. Wij willen als laatsten van de top van de
Stelvio afrijden. We staan ons buiten weer op te tuigen; helm, jasjes en

handschoenen aan. Opeens roept Frans “Ik mis een handschoen!” Piet gelijk
weer het restaurant in. Maar wat blijkt: Frans had al één handshoen aan.
Lachen weer natuurlijk. Dit waren een paar leuke bijzonderheden.
We zijn weer afgedaald waar de auto’s stonden. Fietsen in de bus bij de
Umbrail. Nog even een geintje, wat gelukkig goed afliep. Frans is alweer
gedaald naar Prado en we zitten daar nog een bakkie te doen. Zegt die
opeens “Ik ben mijn sleutels van de auto vergeten”. Wij zeiden al zo’n ouwe
bak laten ze wel staan. En dat gebeurde ook. Tot opluchting van Frans,
anders hadden er een paar terug moeten fietsen. Dat zou een bak geweest
zijn.
Bij terugkomst is Ton toch nog even de Bormio 2000 extra gaan beklimmen.
De anderen sloegen deze beurt over en waren blij weer terug te zijn. Maar zo
zie je maar weer, fanatiekelingen vind je ook onder de Hollanders en niet
alleen in andere culturen. Alleen prefereren wij liever deze.
Mensen, we hebben een mooie dag in de bergen gehad met mooi weer. Dit
blijft voor de meesten een mooie herinnering; de afsluitende Stelvio.
Om nog even te memoreren: verschillenden hebben ook de Gavia
bedwongen en enkelen ook de Mortirolo en dat zijn: Anne, Coen en Mark (het
zijn echte “Die Hards”) want de Mortirolo moet een verschrikkelijke zijn.
Nu eerst uit eten. De rest zien we vrijdag wel. We hebben het maar niet bij
pizza’s gehouden, maar wel met biefstuk en varkensvlees. Die waren
zogenaamd langzaam gegaard wat erg lekker was en een goede ondergrond
voor de laatste dag die erg lang zal worden. Deze laatste dag goed
doorkomen zal wel geen probleem zijn, maar dan die lange nacht.
Op de laatste dag zijn Frans, Coen en Con nog even de Bormio 2000
opgegaan. Goed bevallen. Paul, Ton en Mark die hebben al hun vuil en zweet
proberen eraf te halen. Een verwendagje dus. Piet en Jan zijn op de fiets in
Bormio aangekomen. Als je er van houdt, zijn er veel oude gebouwen,
kerken en nog een oude brug te bekijken.
Johan en Anne waren ook als toerist verkleed. Zelf heb ik nog twee zeer
fraaie Ducati ’s gezien uit 1948 en 1953. Rode kleur en in zeer goede staat.
Anne heeft ze op de foto gezet en ik hoop dat hij ze doorstuurt. Onze laatste
dag liep op zijn einde. Ongeveer 17.30 uur zou de eindcontrole van ons
verblijf zijn. We hadden ons netjes gedragen. Er was maar één wijnglas
kapot. Dat kan ook wel, want het bier zat in blikjes. Anders waren die
waarschijnlijk wel kapot. Daarna werden de tassen en fietsen in de bus van
Paul geladen. Alles liep op rolletjes. Na het regelen van de financiën zijn we

om 18.00 uur gaan rijden. Wat geen straf is, want het is nog licht. We gingen
richting de Stelvio. Toch wel mooi om het zo te zien. Al die slingerwegen.
Zelfs om deze tijd nog fietsers. Oké, richting de Umbrailpas en in Zwitserland
en Duitsland nog enkele passen, maar geen druktes.
Met de tussenstops en wisselen van chauffeur schiet het wel op. Wij als
passagier en driver bij Paul in de bus. Kregen wel wat voorgeschoteld.
Muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Er is niets wat Paul niet heeft of weet. Het is
een lopende muziek encyclopedie. En uiteraard ook de filmindustrie is niet
aan hem voorbijgegaan.
Vrijdag 9 september
De reis verliep voorspoedig en om ongeveer zeven uur in de ochtend waren
we bij Paul voor het thuisfront. Wel een mooie verrassing.
Nog even memoreren. Johan had een heel mooie programmering van ons
allemaal op zijn telefoon en kon inloggen. Wat je had verbruikt of gelapt. Zeer
overzichtelijk, inclusief benzine of diesel. Een compliment is wel op zijn
plaats.
Nog even een kleinigheidje. Paul had tijdens een afdaling een lekke band,
maar was op tijd met remmen. Lucky boy! En Mark had ook een lekke band.
Ik ben nu thuis en schrijf nu het laatste stukje maar ik merk dat een dag en
een nacht er wel inhakt. Zeker bij mij de schrijver.
Tevens was dit voor Piet en mij (Jan) onze laatste bergonderneming op de
fiets, want je merkt toch wel het verschil met Mark de jongste en de twee
oudste. Maar zo hoort het ook.
Hoewel ik met dit verhaal heb geprobeerd een duidelijk beeld van onze
activiteiten te schetsen, zal er best iets te weinig genoteerd te zijn. Maar wat
wil je ook na zoveel bergritjes. Ik kan dit ook voor iedereen aanbevelen. Voor
mij is het als laatste keer een zeer goede herinnering. Niet alleen aan de
bergen, maar zeker aan al mijn fietsmaten. Hiervoor mijn dank. Dit vergeet ik
niet meer.
Het was de reis en het fietsen dubbel en dwars waard.

Ik eindig met vooral nog veel fietsplezier.
Maak niet uit waar maar doe het daar!
Groeten van Jan Lindenburg
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