
de Dikke Band maart 2015 1

Postbus 99  2290 AB Wateringen
www.ftcw. nl     info @ftcw.nl

Port betaald

maart 2015

D
E

 D
IG

IT
A

L
E

 B
A

N
D



de Dikke Band maart 2015 2

De Dikke Band, clubblad van Fletstourciub Westland (F.TC.W.)
Verschijnt  6 keer per jaar, 38e jaargang

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

Contributie: Elk eerste gezinslid vanaf 16 jaar     65,00
Elk volgend inwonend gezinslid vanaf 16 jaar    50,00
Elk volgend inwonend gezinslid t/m 15 jaar   35,00
Elk eerste gezinslid t/m 15 jaar    50,00
M-leden     35,00

Banknummers: RABO: NL 40 RABO 0411043722-
ING: NL 97 INGB 000388.05.05 t.n.v. F.T.C.W. Wateringen

BESTUUR
Voorzitter: Marcel van Ruijven,   Oosteinde 104  2548 AN Den Haag

tel. 06-51620453     E-mail:ruijvm@caiway.nl

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

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

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

Lid: Michael van Uffelen De Meibloem 69 2291 GS Wateringen
tel. 06 23881385 E-mail mike.van.uffelen@gmail.com

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

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

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

Overige deeltaken van het bestuur:
PR - zaken: Johan Barelds
Clubritten Vincent Vogels
Clubblad: De Dikke Band: Piet Pool
Ledenadministratie: Fred van der Loos
Beheer clubsite: Vincent Vogels
Redactie:
Piet Pool. v. Doornicksingel 46,    2291 RH Wateringen (telefoon 0174-292024)
Postadres redaktie: Postbus 99,  2290  AB Wateringen, Email: pool46@caiway.nl

Tourcommissie:
Hans Buurkes Waterlandsingel 154  2548 TB Den Haag

tel. 06 55844999   E-mail:hans.buurkes@versatel.nl



de Dikke Band maart 2015 3

De Dikke Band   Jaargang 38  nr. 4   maart 2015

Kopy voor de volgende Dikke Band inleveren voor 9 april 2015

Inhoud

Van de voorzitter ........................................................ 4
Programma komende weken...................................... 9
De nieuwe FTCW clubkleding ................................... 10

Verslagen vossenritten:
- Mijn eerste overwinning ........................................ 10
- Alles is wit, prachtig weertje om te fietsen ............. 12
- Hé, een stoplicht? ................................................. 14
- De laatste vossenrit van 2014 .............................. 16
- Huiswaarts en nog steeds geen controle .............. 20
- Wat een helder moment kan doen ........................ 25
- Een vossenrit van de PKK, dus opletten ............... 29
- Dat is het leuke van een vossenrit ........................ 32
- Maar drie punten en toch lekker gefietst ............... 36
- De pijl ................................................................... 42
- Aanvallen loont ..................................................... 44
- In blessuretijd ....................................................... 48
- En daar stond Peet met de eerste emmer ............. 46
- Ik laat mijn sieraden altijd thuis ............................. 47

Het klassement van de vossenritten .......................... 48
Toertochten FTCW niet meer op de NTFU kalender.. 49
Te koop...................................................................... 46
Gevraagd ................................................................... 47
Verjaardagskalender .................................................. 50



de Dikke Band maart 2015 4

Van de voorzitter

Nog een maandje en dan wisseling van de wacht

 Beste leden,
 Dit keer eens een wat minder formele aanhef in het woordje van de
voorzitter.
Vorige jaar ging het bestuur een flink deel van een zaterdag in februari
met elkaar in gesprek om de toekomst van FTCW eens nader te
bepalen met een visie voor de komende jaren.
We hebben daarna een kleine enquête opgesteld voor de leden en met
de gegevens die daaruit naar voren kwamen, is het bestuur aan de
slag gegaan.
Wat mij betreft zien we de resultaten daarvan nu tevoorschijn komen in
de vorm van variatie in de 4e zondag, een nieuwe website,
aantrekkelijk uitziende scherp geprijsde clubkleding en terugkerende
aandacht voor de veiligheid voor onszelf maar ook voor het overige
verkeer.
 Veranderingen in de fietsactiviteiten van FTCW zijn er in kleine
omvang. Er is een oproep uitgegaan om met elkaar de Ronde van
Vlaanderen te gaan fietsen en er staat een mountainbike trip opstapel
waar jullie nog bericht van krijgen.
Maar onze hoofdactiviteiten blijven ongewijzigd.
 Inmiddels is het vossenjacht seizoen in zijn eind fase belandt als jullie
deze  Dikke Band lezen en hebben we een gezellige afsluiting weer op
het programma staan op zondag 22 maart.
Ik ben tevreden als het gaat om de blessures die we hebben
opgelopen tijdens het Vossen. Als we dit spelletje willen blijven
uitoefenen met elkaar dan moeten we als club ook uitstralen dat we de
veiligheid van de deelnemers vooropstellen.
Het starten met voorrijders is dan ook een goede beslissing geweest
van de vossenrit commissie.
Op onze website kunnen jullie zien dat onze toerritten de titel clubritten
hebben gekregen en dit heeft alles te maken met de aanscherping van
de regels door de NTFU. Voor ons maakt dit niet zo veel uit. Zoals de
ritten werden aangeboden zo zal dat ook het komende seizoen vanaf
begin april weer plaatsvinden. Onze leden krijgen de clubkaart en de
overige deelnemers betalen 2 euro per rit. Wel staan er weer een paar
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opgepimpte ritten tussen met mooie namen. Raadpleeg de website
maar eens.

Ook als uitvloeisel van de bezinning omtrent het beleid heeft het
bestuur inmiddels stappen ondernomen  om in het na jubileumjaar een
nieuw tenue uit te geven met een forse bijdrage van FTCW indien je
kiest voor de complete zet. De pasavonden zijn half februari geweest
en wij hopen dan ook dat je regelmatig in de clubkleding er op uit wil
trekken.
Tot slot nog dit. In maart hopen we samen met de Glazen Stad een
Tour de France programma rond te krijgen wat we jullie via de mail
zullen presenteren.
Ik hoop jullie te zien aan het slotfeest en bij de starttafel van onze
toertochten.
 Marcel van Ruijven

Er was niet alleen erwtensoep
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Programma van de komende weken

Maart
1, 8, 15 en 22    vossenrit start 10.00 uur vanaf Velo
22 maart   slotfeest en prijsuitreiking vossenritten
29 maart   toertocht van ± 75 km; start 9.00 uur vanaf Velo

April
6  (2e Paasdag)Route van de kaarsrechte slootjes     75 en 100 km
12 Amstels Kuitenkraker  75 en 120 km
19 Bloembollentocht  75 en 110 km
26 Grienden van Carnisselanden 75 en 110 km

Starttijden: voor de  korte afstand:  vanaf  9.00 uur  vanaf Velo
Voor de lange afstand:  vanaf  8.30 uur  vanaf Velo
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De nieuwe FTCW clubkleding
De twee avonden waarop kon worden gepast voor de nieuwe
clubkleding zijn redelijk druk bezocht. De bestellijsten zijn inmiddels
opgemaakt en de bestelling van de nieuwe kleding is de deur uit.
Wat jullie rest (als je dat nog niet hebt gedaan) is zorgen voor de
betaling van je bestelling. Maak de  100 euro (per set) zo snel mogelijk
over op rekening NL40RABO0411043722
Penningmeester Fred van der Loos doe je daar een groot plezier mee.

Mijn eerste overwinning
Verslag van de vossenrit van 14 december 2014

 ‘s Morgens vroeg met maar een paar graden op de thermometer was
het al  flink ijs schrappen van de voorruit van de auto. Maar nagenoeg
geen wind  en een heerlijk zonnetje maakten het toch nog aangenaam.
Op de  parkeerplaats van Velo aangekomen bleek het daar spek glad
te zijn, dat ik  dacht, als we gaan fietsen, wordt het gewoon echt een
gevaarlijke rit. In  de kantine bleek ook dat er koortsachtig overleg was
geweest over het al  dan niet doorgaan van de rit. Met de mededeling
dat de rit ingekort was,  dat we een aantal lussen niet hoefden te rijden
en dat we voorzichtig  moesten rijden, werden we toch op pad
gestuurd.

 Op de Dorpskade stond een pijl rechtdoor maar onze voorrijder ging
bij de  Bovendijk rechtsaf, hem was blijkbaar een andere pijl verderop
in de route  ingefluisterd. Door mijn twijfel aan het begin van de route
was de groep  snelle mannen al gauw uit het zicht. Op de
Harteveldlaan was er juist weer  twijfel bij deze groep waardoor ik weer
terug kon komen. Langs de Breelee zat Kees van Schie met zijn emmer
en fototoestel verdekt opgesteld in een
 doodlopend graspad. Vlak naast de emmer stond een levensgrote
keerpijl maar niemand zag die en iedereen liep of fietste er vrolijk
overheen. Tot dat een hek aangaf dat het pad doodlopend was.
 Bij stoplichten nabij Westerlee stond bijna de gehele Toer 2 te
wachten voor rood. Er was twijfel binnen de groep of zij nog wel goed
op de route zaten. Want tja, de uitzetter zal toch niet een stoplicht in de
route hebben opgenomen!
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 Ik vind het altijd jammer als de groepen 1, 2 en/of veteranen, meestal
door fout rijden en nu door een rood stoplicht, door elkaar komen te
rijden. Het maakt de onderlinge competitie binnen een groep op dat
moment onoverzichtelijk en onzuiver.
 Bij de Oranjesluis weer een rood stoplicht wat de wachtende groep
wel heel groot maakte. Na overgestoken te zijn ontstond er
consternatie omdat Marcel Slaman als enige van de andere kant kwam
en al weer terug reed. Wist hij misschien al meer? Was het een sluwe
snijactie? Het pijltje voor de emmer achter het elektriciteitshuisje stond
er wel heel onverwacht. In
 eerste instantie zag ik hem niet. Linksaf de Tuindersweg op, waar heel
veel twijfelende renners reden, helemaal Maasdijk voorbij, waar ik
opving dat er ergens een tweede emmer moest hebben gestaan. Ik
weer terug gestoempt tot het huisje met de emmer.

 Bij de Hooghe Beer rechtsaf de Hoenderparklaan op. Na de bocht zag
ik Toke Zwinkels even verderop fietsen, maar zij was nog steeds aan
het aanzetten, dat vond ik vreemd, even goed achterom kijken of ik iets
gemist had. En ja hoor, een piepklein pijltje net na de bocht het
drassige weilandje in voor de derde emmer, goed weggestopt tussen
het riet.
 Voorbij Velo de woonwijk in voor het zoeken naar de vos, waar ik na
Jan de  Kok op de vos zat. Daar hoorde ik dat de snelle groep mannen
de derde  emmer had gemist. Dus tweede geworden en weer een
goede score voor een rit waarbij ik veel alleen heb gereden.
Marcel Slaman zag zijn eerder opvallende actie beloond met de volle
winst. Mijn verbazing was groot toen  ik zag dat in de lijst met de stand
de 20 punten ook aan mij waren toebedeeld. Mijn eerste overwinning
was een feit.
 De vrees voor valpartijen door gladheid bleek gelukkig ongegrond en
zo
 bleek ook de beslissing om ons op pad te sturen de juiste te zijn.
 Uitzetters bedankt voor de mooie rit inclusief het beslissende sneaky
pijltje.

Groeten, Marcel Vollebregt
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Alles is wit, dus een pracht weertje om te gaan fietsen
De vossenjacht 14 december 2014

December: altijd een drukke maand op het werk en altijd nog veel
beloftes die waargemaakt moeten worden voor de kerst. En dan waren
de weersvoorspellingen ook nog eens slecht en de uitzetters waren
Peet Cees en Kees, kortom een vooruitzicht van niks.

Dus ik had zaterdagmiddag tegen mezelf gezegd, als het
morgenochtend regent ga ik niet fietsen. En ik had gelijk de
zondagochtend volledig vol gepland met allerlei zaken die de week
ervoor niet gelukt waren. Ik werd al vrolijk van het idee.
MAAR wat denk je?  doe ik zondag de gordijnen open EN??? Droog !!!
Ku…(piep) ! Erger nog ,de zon schijnt zelfs en alles is wit dus eigenlijk
een pracht weertje om te gaan fietsen; geen excuus mogelijk. Snel een
extra truitje en lange handschoenen zoeken.
Een bakkie koffie en op naar Velo. Op het parkeerterrein was het best
glad en bij het stukje voor de kantine kon je bijna schaatsen. Dus ik
pootje over naar de kantine om nog even over niets te praten met je
ploegmaten.
Toen kwam er een praatje van de reserve voorzitter dat het glad was
en gevaarlijk. “MOOI” dacht ik nog, maar helaas de rit was aangepast
en de meest bochtige stukken werden er uitgehaald.
Dus gezien het uitzetters trio was het nu een normale lengte van een
vossenrit geworden.
Goed er was geen ontkomen aan en het startschot viel nadat de
reserve voorrijder Daan ons naar de Bovendijk had geloodst.
Het eerste deel reden we nog redelijk rustig met de boodschap van de
voorzitter in ons achterhoofd maar na tweehonderd meter waren we die
woorden allang vergeten.
Via de Wollebrand naar de Lier waar de eerste controle zo makkelijk te
vinden viel dat dat dan weer iets verdachts leek.
Via nogal wat bochten en een irritant stoplicht moesten we over de
noodfietsbrug bij Westerlee op naar de Oranje sluis: weer een
stoplicht. Maar helaas geen pijl althans niet vanaf onze kant, dus even
tegen de route in tot we andere renners tegenkwamen om vervolgens
weer aan te sluiten. Weer richting de Oranje sluis waar er net door de
bocht iemand stopte, afstapte en zelf niet wist of hij een probleem aan
zijn voorwiel, achterwiel of  met zijn geweten had. Kortom verdacht dus;
iedereen keren en met twintig man vanaf twee kanten achter het
elektriciteitshuisje naar een controle zoeken.
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Daarna via Maasdijk, Naaldwijk,  de Lier langs de Zweth waar ik met
plezier Mart Buying nog even geduwd heb. De motor van toer 2 die na
een maand vakantie een gaatje liet vallen dus ik dacht dit is m’n kans
om met mijn laatste kracht even Mart te duwen, al zou ik er daarna zelf
afmoeten, gaf niet, maar het gaf me juist een kick.
 Verder richting Kwintsheul over de Lange Wateringkade snel linksaf de
HoogheBeer op en vervolgens volgas met een ruime bocht rechtsaf de
Hoenderparklaan op te rijden waar Paul ineens remde en pech zocht
aan zijn fiets toen er meerderen keerden leek het mij verstandig dat
ook maar eens te doen en inderdaad daar stond een echte “paprika
pijl”net na de bocht rechtsaf een moeras in waar een emmer in het riet
stond verstopt.
Irritant eigenlijk maar ik had hem dus een ‘mooie controle’  met drie
controles op zak door de Heul via de Hollewatering  langs Velo naar de
nieuwbouwwijk bij de Kwaklaan daar stond ‘zoek de vos’. Geen
trucken?  Weer verdacht, maar ik wist zeker dat ik het goed had
gedaan. Dus als eerste m’n kaartje in de restemmer en dan een beetje
rondjes lopen kijken wat de rest doet. Tot een stem van boven mij de
goede kant opstuurde en er een warme energie uit een blauwe Cliko
richting mijn zevende zintuig straalde. Dus toen alle aardstralen bij
elkaar kwamen  kon ik als eerste de ring om de vos werpen.
Iedereen die mij elke week helpt bedankt voor deze overwinning.

Groeten Rob van der Helm
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Hé, een stoplicht?
De vossenjacht van 14 december 2014

Het was een beetje glad toen we startten en daar ben ik niet echt een
fan van. Dus lag ik al gauw achter en in de Wollebrand was ik ze echt
kwijt. En langs het kanaal haalde Toer 2 me in en daarna ben ik met
hen mee gereden.
Even na de eerste controle was er een stoplicht. Dat vertrouwde ik
helemaal niet omdat er normaal bij de PKK nooit een stoplicht is. Dus
ben ik terug gegaan maar na een aantal keer heen en weer rijden toch

maar verder gereden met de
veteranen.
Na een paar kilometer kwamen we bij
de Oranjesluis maar aan de overkant
kwamen er andere rijders langs vanaf
de andere kant. Toen heb ik ook de
veteranen laten gaan en ben tegen de
route in gaan rijden tot ik iemand tegen
kwam die zij dat er geen controle in het
Blauwe Hek stond.
En bij de tweede controle was ik er ook
bijna voorbij gereden, maar ik zag
Kees zijn auto staan dus gelijk

omgekeerd; eerst bij zijn auto gekeken en later de controle gevonden.
Verder door Maasdijk gereden en weer bij de veteranen aan gesloten.
Later in Kwintsheul aangekomen hoorden we dat we de derde
controle gemist hadden en ben ik terug gegaan en alsnog die controle
gehaald.
En bij de vos aangekomen hoorde ik dat de eerste van Toer1 maar
drie controles had.
Dus met een beetje hulp en geluk en eigenwijsheid ben ik weer eens
eerste geworden.

Groeten en veel fiets plezier,
Marcel Slaman
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De laatste vossenrit van 2014
Zondag 21 december

Een rustige start met een ritje achter de voorrijder bracht ons via de
Poeldijkseweg over het kruispunt bij Condor City waarna we los
werden gelaten.

Het eerste stuk ging makkie aan door het park langs de Uithof naar de
puinduinen. Hier stond onder bij de trap de schifting voor Toer 1 en 2
naar boven en rest rechtdoor. Na een wandeling naar boven, het
deponeren van een kaartje in de daarvoor bestemde rode emmer en
een loopje terug naar beneden via de Kijkduin kant zag ik de pijl naar
rechts maar ook drie blauwe broeders over het fietspad voor ons
richting Monster razen. Hier besloten Ernst F. en ondergetekende  te
gokken om het gat naar de drie te dichten door een stuk te snijden, dit
bleek achteraf de sleutel van de rit te zijn.

Een paar aflossingen en kilometers later zaten we met 5 man voorruit,
dit bleef zo to het uitzichtpunt bij de duinen in Monster waar geen
emmer stond. Richting Ter Heide en later bij de pijl naar links in ’s
Gravenzande raakte we twee blauwe broeders kwijt en werden we
gereduceerd tot een trio. Het derde hoge punt in de rit bij de
waterkering betekende de tweede emmer, waar we beneden naar
rechts konden en precies op dat moment de achtervolgende groep de
afslag omhoog namen. Op het stuk langs de Waterweg  stond een
serieus windje  waardoor we met drie in het nadeel waren op de groep
achtervolgende hengsten, maar de samenwerking was super. Pijltje in
Maasluis langs de slagboom over het spoor betekende einde
tegenwind en meer beschutting. Over de Schenkeldijk ging het richting
Maasdijk waar we voor de wind flink meters konden maken, tot vlak
voor Sion waar Edwin V. de pijl zag naar de grasstrook waar emmer 3
stond.

Hierna ging het over de Woudseweg naar rechts richting ‘t Woudt,
waar we over het bruggetje verassend naar rechts moesten richting A4.
Hier herinnerde ik me een rit van enkele jaren geleden waar “Zoek De
Vos” aan het einde van deze weg stond. Vlak voor het einde passeerde
we een FTCW jas en Menno R., en warempel de restemmer en ZDV
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stonden wederom in de bocht naar links. Laatste kaartje deponeren in
de restemmer en een sprint naar de vuilnisbak, klepje open en jawel…
The Fox! Voordat ik het zaligmakende geluid van een “eerste ring in de
Vos” liet welgevallen zocht ik oogcontact met mijn twee medevluchters.
Klepje dicht en lurkend aan een bidon het gevecht van de rest bij de
Vos laten welgevallen, heerlijk!
Later die week hoorde ik dat de uitzetter die de oorspronkelijke rit had
bedacht door zijn rug was gegaan waardoor er door de andere
uitzetters een alternatief moest worden verzonnen.  Beterschap en
dank/respect aan de uitzetters  voor wederom een prachtige rit.

Nils S.

Peter van Os in gesprek met uitzetter Wim Vellekoop
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Gaan we alweer huiswaarts en nog steeds geen controle
De vossenjacht van zondag 4 januari 2015

De eerste vossenjacht van 2015, wat zal dat jaar allemaal weer
brengen? Ik mag alvast ’n stukje schrijven en daar ben ik natuurlijk
heel erg blij mee!!!
Als je net als ik bij de veteranen mee rijdt dan worden de punten
meestal bij de vos verdeeld en niet onderweg want het blijft meest ’n
groep van ’n man of tien. Dat was ook het geval in deze vossenrit
waarin we met ± tien man het bruggetje van Jozien de Bruin aan de
Heulse Bovendijk oprijden.
Dat is tevens het verzamel- en vertrekpunt van de
woensdagmiddaggroep. We verzamelen daar om half twee en zijn dan
variërend tussen de 6 en 13 mannen. Allemaal strak in het tenue want
er rijdt ook ’n vrouw mee dus het moet er wel ’n beetje uitzien. We
rijden dan plus minus 80 kim met afwisselende routes. We kijken meest
’n beetje hoe de wind waait. We doen dan onderweg ef’n bakkie. Het is
’n heel leuke middag, de meesten kijken er dan ook naar uit en maken
er tijd voor vrij.
Ik zelf rij autistische kinderen vanuit het Westland naar scholen in
Leiden en Oegstgeest;
 ’s morgens heen en ’s middags weer terug. Maar met ingang van het
nieuwe schooljaar kreeg ik er ’n paar kinderen bij in de route en was ik
woensdags pas om half drie thuis. Dat was niet echt naar het zin want
ik kon niet meer mee fietsen met me maten. Na overleg aan de zaak
rijdt nu iemand anders mijn route op de woensdagmiddag. En kan ik
gewoon weer wel mee met me maten fietsen en meestal effe napraten
over de vossenjacht van afgelopen zondag.

Dan nu de vossenrit van 4 januari. Uitgedacht en uitgepijld door twee
doorgewinterde vossenjagers, te weten Wim Vellekoop (gepensioneerd
groenteboer) en Piet van Leeuwen (gepensioneerd
chrysantenkweker).
We mochten vertrekken onder de hoede van onze geestelijke vader
J.B. Ik heb het idee dat sinds zijn vrouw in het bestuur zitting heeft
genomen, hij ’n beetje wordt voorgetrokken.
We gingen linksaf richting Rijswijk en ’n stukje verder rechtsaf de
Kwaklaan op, waar we gelijk het teken van de voorrijder kregen dat we
mochten gaan rijden. Maar dat mag dan wel maar het ging allemaal
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Op zoek naar de vos
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makkie an want er was net voor de start nog ef’n regenbui gevallen,
dus de pijlen waren wat dunner geworden.
Vanaf de Kwaklaan rechtdoor het Wijkpark in en aan het eind rechtsaf
de Bovendijk op, Dorpskade oversteken en over de Bovendijk
vervolgens richting Kwintsheul. Bijna aan het eind werd het ‘n beetje
dringen want er werd denk ik gedacht dat we naar het houten
bruggetje moesten. Maar dat was niet zo want dat werd voor de
terugweg bewaard.
Dus rechtsaf naar de Heulweg; linksaf en rechtsaf de Hollewatering op,
overgaand in het Groenepad richting de manege. Daar moesje direct

links het Uithofpark in, maar dat deden we niet goed. We gingen ef’n
door naar de Lozerlaan maar daar stond niks, dus terug.
En ja, heel dunnetjes stond daar wat: dus het park in richting het
Wenpad.
Aan het eind linksaf de Nieuweweg op tot aan de rotonde en rechtsaf
de Van Elswijkbaan op richting Madestein. Linksaf de Madeweg op tot
aan Monster. Linksaf de Molenlaan in en gelijk rechtsaf kris kras door
Monster op uiteindelijk op de ’s Gravenzandseweg uit te komen. Dus
nu richting ’s Gravenzande en rechtsaf Arendduin op en linksaf het

De top van de Veteranen komt aan bij de vos
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duinpad op tot aan de strandweg en linksaf richting de
Noordlandseweg, die oversteken en de Zanddijk op.
Er kon voor ons doen niet zo hard gereden worden want er staat nu ’n
flauw zonnetje en de weg is nat dus kan je de pijlen slecht zien. Dus
we blijven met ’n hel groep bij elkaar en nog geen controle emmer
gehad (of niet gezien!). Aan het eind rechtsaf de Zijdijk op en tunneltje
onderdoor, linksaf onder an de dijk en ’n stukje verder rechtsaf het
Bagijneland op, rechtsaf Haakweg en linksaf Bonnepad. Daar rij ik
toevallig ’n stukkie op kop en hoor ik achter me niet veel meer. Had je
aan het eind van het bitumpad linksaf de Staelduinlaan op gemoeten
en niet rechtdoor het fietspad op. Dus keren en in de achtervolging. Ik
had ze nog in beeld dus onder an de dijk kon ik weer aansluiten. (Ik rij
hier twee keer op ’n dag voor me werk dus kon de bochten haarscherp
aansnijden.)
De dijk over bij de nieuwe rotonde en de Heilige Lambertus op tot aan
de Heenweg. Dus gaan we alweer ’n beetje huiswaarts en nog steeds
geen controle. (En wij maar extra goed kijken bij al die groentetuinders
waar Willem zijn groenten haalde voor zijn winkel.)
Nu door naar het politiebureau in Naaldwijk. Hier hoorde ik nogal wat

Arie Middendorp op weg naar de vos
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geroezemoes om me heen. (Waren er zeker nog lieden bij die ’n
bekeuring open hadden staan.)
Op de Groeneweg aangekomen zien we dan toch eindelijk zo’n rood
gevaar met controleur Jan de Groot in zijn lekkere warme auto. Daar
vandaan rijden we over de Oranjesluisweg naar de tijdelijke brug over
de A20, maar we hoeven er niet overheen en gaan langs de
sportvelden naar de Anjer- (heb ik 30 jaar geteeld) laan in Naaldwijk.
Denk, misschien nog ef’n langs keurslager Van Leeuwen, maar dat
ging niet gebeuren.
Het ging ’n beetje kris kras er doorheen om uiteindelijk bij de meubel-,
keuken- en autoboulevard uit te komen en zo via de Burgemeester
Elsenweg en Dijkweg in Willen z’n dorp terecht te komen. Hij heeft ons
daar heel veel straten laten zien van het mooie Honselersdijk met als
pronkstuk de Prinsengracht. De uitzetters hadden hier wel twee
emmers opgesteld, dus we hadden niet voor niks het halve dorp
doorkruist.
Na de derde emmer hoorde ik JvdK tegen zijn maat HvU zeggen: Nu
de kortste weg naar Wateringen! Ik denk, laten we dat maar niet doen
want Piet zal ook nog wel ef’n willen laten zien hoe mooi die woont in
de Vorkotterstraat in Kwintsheul, waar ook onze voorrijder met vrouw
Ria de secretaresse van FTCW woont. Dus nog ef’n slinger de slang
door de Heul want Piet wou toch ook ze dorp laten zien. En nu wel
naar de nieuwe houten brug over de Lange Watering (bij café de
Jachthaven, misschien beter bekend). De brug is goed verbeterd want
je kunt er nu prima op en af fietsen.
Aan de overkant aangekomen met nog 1 kaartje op zak de Heulse
Bovendijk op richting de vos. Daar ging CvdL nog ef’n zijn kunnen laten
zien, maar die kon dat niet volhouden tot de vos, maar hij had wel de
boel ’n beetje uit elkaar getrokken en ik was mee dus ging ik als eerste
de brug (van Jozien de Bruin) op. Daar stond de restemmer al in het
zicht maar er zaten wel een stuk of negen puntenverzamelaars achter
me. Daar het volgens mij bij de vossenjacht van 21 december 2014 bij
de restemmer ook niet helemaal volgens de regels ging, besloot ik in
alle haast om me kaartje bij de restemmer neer te gooien en door te
gaan naar de vos want die stond in het zicht. Dus ging mijn ring er als
eerste op van de veteranen.
Niet iedereen was het eens met deze actie maar werd uiteindelijk toch
geaccepteerd.

Uitzetters bedankt voor deze mooie rit.
Frans Kouwenhoven
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Wat een helder moment kan doen
Verslag van de vossenrit van 11 januari 2015

Je weet ook nooit  wanneer je een rit wint. Dat bleek vandaag maar
weer.
Ik twijfelde of ik wel zou gaan fietsen ivm de storm,maar toen Lyda (mijn
vrouw) zei: je gaat toch niet fietsen met dit weer, zei ik heel stoer
waarom niet, het waait alleen een beetje.
Nou dat heb ik wel geweten. Vanaf de start door allerlei straatjes in
Den Haag was ik van plan om bij het groepje te blijven,maar toen ik
een keer omkeek toen het uitkwam zag ik ze niet meer.
Teruggaan vond ik geen optie. Gelukkig kwamen Con Persoon Jantje
Zwinkels en Bertus Huising me voorbij rijden. Ik met moeite in het wiel.
In Kijkduin begon het feest pas goed,want toen gingen we het nieuwe
fietspad richting De Hoek.
Zo goed en zo kwaad als het ging kon ik aardig bijblijven, Maar
overnemen ging echt niet.
Gelukkig bij Monster linksaf richting de Molen ,en toen zigzag door
Monster naar de Zwartendijk en zo naar Naaldwijk. Onderweg nog
even 2 emmers meepikken in een kas van Zuiderwijk.
Via de Hoge Geest op naar het Bruine Laantje naar de rotonde van het
Woerdblok.
Daar ging ik bijna in de fout, maar ineens een helder moment en
emmer 4 was in de tas.
Op weg naar de vos kwam ik veel renners tegen die denk ik een
emmer gemist hadden.
Bij de Rolpaal een verkeerslicht,wat ik wel een beetje vreemd vond
voor de PKK.
Ondertussen kwam ik alleen te rijden, omdat de mannen van Toer 2 me
voorbij vlogen.
Dus het was extra goed opletten naar de vos, wat gelukkig goed lukte.
Con, Jan en Bertus heb ik niet meer gezien tijdens de rit, dus heb ik
helemaal niet aan extra punten gedacht.
Later bleek dat ik gewonnen had, wat natuurlijk ook wel weer leuk is
ook al rijd ik niet echt voor de punten.
Samenvatting: Gewonnen door redelijke benen en een helder moment
en te veel fouten bij de mannen van top 10.

Groeten van veteraan Wim Vellekoop.
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Een vossenrit van de PKK ploeg; dus opletten
Verslag van de vossenrit van 11 januari 2015

Deze rit gaan we niet zomaar vergeten. Niet omdat je daarin als eerste
bent geëindigd, maar meer omdat je bij PKK ritten altijd moet opletten
en natuurlijk ook om de serieuze wind die er stond.
‘s-Ochtends zei mijn vrouw nog “jij bent echt gek! Ze spreken over
windkracht 8!”
Storm, onweer, hagelbuien, vorst.  Waarop ik stoer zei;
 “Vossenjacht gaat altijd door, alleen als de wegen té glad zijn dan
wordt er niet gereden”.
Ik had een slechte voorbereiding d.w.z de trainingsuurtjes lieten te
wensen over de laatste weken, maar ondanks de 3 punten van vorige
week voelden de benen toen goed en kon ik aardig de straatstenen
eruit rijden.
Nou dat was deze dag toch na drie kwartier anders. Na wat technische
bochten, hekken, bruggen en oversteken (zonder stoplichten) in Den
Haag reden we plots in Kijkduin.
Daar werd de rit gesplitst: Toer 1 en 2 links, veteranen en de rest
rechts.
 Ik kreeg er al weer een hard hoofd in ‘nee he’ niet weer die puinduinen
op, aangezien er dan veel verlangd wordt van mijn knie en ik zeker
geen berggeit ben, dus daar zat ik niet op te wachten.
Ik heb namelijk al een jaar lang een chronische knieklacht maar met
een duistere pil (staat niet op de lijst) gaat het redelijk. Echter helaas
omhoog klimmend een steek in de knie dus ik zei tegen mezelf “relax
Mario anders lukt je niets meer”.
Zonder nog te kunnen aanklampen door flanellen benen zag ik de
vaste rijders van de vossenjacht van mijn Blue Train team Ted TGV,
Erwin Mudmaster, King Ed  langzaam uit mijn stoffige zandgestraalde
bril verdwijnen. Dus reed ik daar chasse patate en voelde mij daar
even geen klasbak en kon zelfs niet aan het elastiek hangen.
Na eerst Kees in de duinen met de  eerste emmer gedag te hebben
gezegd reed ik verder.
Ooit had ik wel eens van iemand gehoord “hardrijders rijden vaak over
de pijlen”.
Dus op een pielverzet wat rondrijdend en kijkend naar de
verwarmingsbuizen én op de grond in de kassen van  Aad Zuijderwijk
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alias ‘de Snor’ (altijd in het wit, zelfs z’n auto) volgde ik mijn weg na
daar een kaartje in de tweede  en derde emmer te hebben gedropt.
Wat ik daarna  niet over het hoofd zag en bijna iedereen wel, was de té
vroege haakse grotere pijl vóór de bocht bij de rotonde bij Peugeot
Eijgenraam, en ja hoor achter een meterhok de  vierde  emmer en er
lag ook nog niets in de emmer. Vreemd dacht ik?
 Maar goed verdapperen en doortrappen en op de pijlen letten, alleen
de vos stond nog op mij te wachten.
 Daar aankomend bij de meet zag ik al veel coureurs staan wachten en
velen riepen me toe “éérst de restemmer nog” maar ik had niets meer.
En zo gooide ik heel triomfantelijk met de vingers in de neus de ring in
de lachende (of was ik dat) vos en was ik de prijsrijder en had ik mijn
ritzege.

Dat was heel lang geleden kan ik je zeggen.
Erwin van Lier (Ciao Mario)
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Dat is het leuke van een vossenrit
De vossenrit van 18 januari 2015

Deze rit was wel een speciale. Allereerst voor de uitzetters want een rit
uitzetten als het regent is niet echt lekker. Welk krijt moet je gebruiken?
Geel vetkrijt waar de meeste jagers niet gek op zijn of gewoon wit.
De mannen hadden het goed bekeken en witte pijlen neergezet wat
een goeie keuze bleek te zijn.
Het aantal jagers was door de regen wel wat minder en dat was voor
sommigen een reden om de joker in te zetten en zo extra punten te
verzamelen.
Vol goeie moed gingen we met een beetje regen bij Velo van start. De
witte pijlen waren goed te zien, alleen op de brug bij De Bonte Haas
was ie weg gespoeld. Dat heeft dan ook wel weer wat en ook het leuke
van een vossenrit. Je weet nooit hoe het loopt en mooi om de
verschillende  reacties van de jagers te zien en te horen. De een gaat
rechts de ander links of rechtdoor. Mooi is het wel dat iedereen toch
weer bij de vos uitkomt,want sommige jagers zijn bijna net zo slim als
de vos.
Opeens waren we bij de Wollebrand in Honselersdijk. Bij de Hofstraat
gingen we niet naar Naaldwijk maar eerst naar metaalhandel Wim de
Voeght in Honselerdijk. Daar was het hek dicht dus even doorrijden
naar het nieuwe verkooppunt van Joop Gardien ijzerwaren en
gereedschappen vlak naast Wim aan de Stationsweg. Daar stond Joop
zelf ons op te wachten met een emmer nummer een.
Later bleek dat in het zelfde pand waar  Giel Biersteker gevel &
daktechniek zijn nieuwe onderkomen heeft emmer nummer drie te
staan.
Emmer 2 stond op een minder leuke plek,namelijk bij het heel
ongelukkig afgebrande pand van Joop en Giel. Ik hoop en denk dat
deze mannen er  met hun ondernemingsgeest en hulp van mede
ondernemers vrienden ,waaronder ook veel fietsers en anderen weer
bovenop komen. SUKSES mannen.
Verder was het een goed uitgezette rit waar vele jagers weer van
genoten hebben. Bedankt uitzetters.

Groeten van een veteraan uit Honselersdijk
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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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Maar drie punten en toch lekker gefietst.
De vossenrit van 1 februari 2015

Deze rit stond in het teken van vrij slecht weer om te fietsen, maar ik
besloot om toch niet thuis te blijven. Veel jagers hadden hetzelfde idee
want de opkomst was behoorlijk.
Bij de start liet uitzetter Frans geel krijt zien wat betekende dat we op
gele pijlen moesten letten in plaats van witte.
Als je nog nooit een vossenrit gereden hebt, denk je misschien ,wat
maakt dat nou uit. Maar witte pijlenvallen veel meer op, maar ja dat kon
nu even niet anders.
Met een lichte regen gingen we van start, later ging het harder
regenen. Gelukkig had ik veel jagers voor me, want zelf zie ik
vorenbedoelde pijlen slecht. Dus was het een kwestie van volgen en
vertrouwen dat ze het goed deden.
Nou ze deden het best want in De Lier vonden ze de eerste emmer,
terwijl ik nog maar een paar pijlen had gezien. Sportief profiteren van
de betere jagers, maar dat hoort nu eenmaal bij een vossenrit. Via
bedrijventerrein Coldenhove en De Nol ging het richting Maasdijk waar
Jan B. wel een emmer verwachtte omdat Frans daar veel komt.
Nou mooi geen emmer dus. Verder achter het Staelduinse Bos om naar
de rotonde op de Maasdijk bij De Heilige Lambertus.
Meteen linksaf zodat we aan de andere kant richting de Zanddijk
reden. Door het tunneltje naar de Viersprong,en net ervoor via de
verkeerslichten (ze stonden gelukkig op groen) rechtsaf richting Het
Louwtje. Daar stond controle 2. Er was eerst wat verwarring voordat
we deze gevonden hadden maar even goed opletten van de mede
jagers en ik had hem ook. Later hoorde ik dat veel jagers hier in de fout
gingen terwijl de pijlen echt goed stonden.
Haastige spoed is.......................! Via s’Gravenzande op Naaldwijk af
waar bij het politiebureau een splitsing was van Toer 1.2 en de rest.
Wij met z´n vieren verder via de rest. Bij de rotonde Secr Verhoeffweg
was er weer wat verwarring, maar tenslotte kwamen we op het goede
spoor richting winkelcentrum De Tuinen. Daar hadden we de pijl
moeten volgen linksaf naar De Linde, maar die pijl zagen over het
hoofd. Uiteindelijk kwam je weer op de goeie route maar daardoor
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hadden we wel een emmer gemist,wat we toen natuurlijk nog niet
wisten.
Vol goede moed naar het leukste dorp van Nederland, namelijk
Honselersdijk. Vanuit dit mooie dorp was het niet zo moeilijk meer om
naar de Vos te rijden, wat we dan ook deden.
Vlak voor de vos nog een emmer en toen nog 1 kaartje over wat er 1
teveel was. Jammer maar helaas! Dus dat betekende maar 3 punten,
maar ondanks de regen heerlijk gefietst wat ik bijna nog belangrijker
vind dan de punten.

Frans bedankt voor deze scherpe rit.
Veteraan W.V. te. H
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De leider van Toer 1 in volle concentratie

Dringen bij de emmer
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De pijl
De vossenrit van 1 februari 2015

Ik heb genoten van het WK veldrijden. Ik moest terugdenken aan een
aantal jaren geleden toen de uitzetter van de vossenrit met hoge
laarzen bij de start stond om ons de bagger in te sturen.

Zondagmorgen tien uur, twee graden en kans op neerslag. Toch nog
75 deelnemers ondanks de slechte weeromstandigheden. Toer 1 en 2
mogen naar links en wij (de veteranen) vervolgens naar rechts om zo
de Kerklaan op te gaan. Op de Heulweg de eerste gele pijl te zien op
een nat wegdek. Dat wordt dus goed opletten vandaag. Met zes man
dacht ik dat dat moest gaan lukken.

Op de Middelbroekweg worden we ingehaald door Toer 1 en 2, het
tempo gaat omhoog en we komen bij de bloemenveiling uit waar we
linksaf gaan en vervolgens de Bloemenroute oversteken naar de
Langebroekweg en naar De Lier waar in een straat de eerste controle
staat.
Het is wel even wennen aan de gele pijlen, soms wazig door de regen
die vandaag regelmatig valt. Maar de meeste pijlen zijn goed te zien, je
hebt elkaar echt nodig tijdens zo’n rit.
Door De Lier gaan we naar de Oudecampseweg en via het Nollaantje
door het tunneltje langs de Maasdijk de Langekruisweg af. Op het eind
linksaf naar het Staelduinse Bos. Vervolgens weer langs de Maasdijk,
via een rotonde  een parallelweg op die ons naar ’s Gravenzande
brengt.

Bij een benzinestation naar het duinpad waar een speciale pijl staat die
ons over een parallelweg onder het duinpad naar de tweede controle
stuurt. Die pijl is nog lang onderwerp van gesprek geweest.
Met nog steeds zes man bij elkaar fietsen we terug  naar het Breeje
Durp en via de Eikenlaan en de Naaldwijkseweg naar Naaldwijk. Met
Paul K. , Johan B. en Peet P. gaat er nog een tandje bij. Ik denk “dit is
de kans voor een ontsnapping” maar tot mijn verbazing komt er bij de
rotonde een splitsing Toer 1 en 2 en de rest linksaf. Toen toch maar
gewacht op de mannen want alleen is altijd een risico onder deze
omstandigheden.
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Op de tweede rotonde bij de Secretaris Verhoeffweg is er eerst geen
pijl te zien. Van rechts komen Paul, Peter en Johan er aan. Ik met die
mannen mee. Onze groep zijn we daar uit het zicht verloren. We gaan
links de wijk in waar de derde controle staat.

Na drie controles denken we dat we nu wel naar het end kunnen
fietsen. De Dijkweg over naar de Dijkstraat, door Honselersdijk en over
de Mariendijk naar Kwintsheul. Met vier man lekker doorgefietst naar
Wateringen, rechtsaf de Dorpskade op, linksaf de wijk Esselanden in
om vervolgens zigzaggend bij de vierde controle aan te komen waar
Aad Vijverberg staat.
We zien de taxibus van Frans en daar blijkt de vos te staan. Het
betekent een einde van een echte vossenjacht met gele pijlen en
winterse omstandigheden.

Frans en de jongens, bedankt!
Frans van Holsteijn
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Aanvallen loont
De vossenrit van 8 februari (de snertrit)

Door de onverwachte tweede plek van vorige week krijg ik dusdanig de
smaak te pakken dat ik van de rest van het seizoen iets moois wil gaan
maken. Naarmate de week vordert wordt het strijdplan voor komende
zondag steeds helderder in mijn hoofd. Aanvallen, en wel op precies
het juiste moment.

Vanmorgen ietwat wind, zeven graden en een zonnetje, heerlijk. De
perfecte omstandigheden om te proberen de tactiek toe te passen. Het
mooie weer zorgt er ook voor dat de groep bij het vertrek bijna zijn
maximale grootte bereikt, concurrentie genoeg dus. Op de eerste
startrij gespannen gezichten.
Voorrijder Jan laat ons bij de manege al los. De eerste emmer van
Kees staat sneaky achter de gele rijp-voor-de-sloop-bungalow in
Poeldijk. Op de Vredebestlaan deel ik mijn eerste speldenprik uit, wat
de groep al aardig doet slinken. Richting Monster, weer aanzetten,
weer even terug laten zakken. Richting ’s-Gravenzande, weer een
briketje er bij, en nog een keer me rustig in laten lopen, een beetje de
krachten en de vorm van de dag van de andere mannen testen.

Op de Maasdijk gebeurt waarop ik gehoopt had, toer 2 komt d’r op en
d’r over en zij draait als eerste groep het Bagijneland op. Het gaatje
met ons Veteranen valt en dit is hét moment. Met een prettig rugwindje
plaats ik een snoeiharde jump naar toer 2 en rij ik direct door naar
voren en begin op kop te sleuren richting Hoek van Holland. Omdat de
concurrentie nog niet genoeg naar mijn zin op gepaste afstand rijdt,
geef ik er achter het Staelduinse Bos, op de Bonnenweg nog een
vreselijke snok aan. Het snot voor de ogen zullen ze krijgen. Het
gapende gat wordt definitief geslagen. Weer terug op de Maasdijk
bevind ik me middenin een redelijke groep van de nog relatief jonge
honden van toer 2 en de andere Veteranen zijn in geen velde of wege
te bekennen. Dus in een riante zetel verder richting Naaldwijk, waarna
ongetwijfeld een keer de richting van Jan van der knaap ingeslagen zal
moeten worden.
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We draaien de Nieuweweg af en ik heb nog steeds maar één emmer,
dus nog maximaal drie te gaan. Ik moet heel erg goed opletten nu en
niet in de laatste kilometer de bietenbrug opgaan. In rap tempo volgen
er drie emmers elkaar op. Ik voel de spanning van een mogelijk
naderende overwinning in me opkomen. Maar ook de onzekerheid
sluipt er ineens in. Zal ik wel als eerste bij ‘zoek de vos’ aan te komen?
Of is er toch nog een concurrent voor gepiept? En vind ik dan de vos
wel als eerste, daar heb ik namelijk niet echt een neus voor.

Op het erf rijdt een mestschepper rond met een volle nog dampende
kruiwagen. Middenin de mest had hij een nepvos gestoken met een
juten hoes eroverheen, waar natuurlijk iedereen intrapt, inclusief
mezelf. Aan de rand van het erf staat een ook met mest gevulde
aanhanger, daar kán mijn neus gewoon niet aan voorbij gaan. Met z’n
vieren tegelijk duiken we de mesthoop in en achter in de aanhanger,
ingegraven in de mest, vind ik tussen een woud van benen door op de
tast de vos. Even kijk ik het erf rond, alleen maar toer 1 en 2 te zien, zó
weer 20 punten in de pocket, dat zit gebeiteld.
Peet en Kees, bedankt voor de succesvolle rit met ludieke afsluiting.

Sportieve groet, Marcel Vollebregt
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En daar stond Peet met de eerste emmer
De vossenrit van 15 februari 2015

Het  was koud maar wel met een zonnetje en er was een grote
opkomst.
We  begonnen om 10 uur en gingen naar de Herenstraat, daar
oversteken gevolgd door  linksaf en daarna rechts richting ’t Haantje.
Daar moesten we een brug over en richting Sion. We reden met een
grote groep en misten een pijl dus wij weer terug en toen vonden we
het  richting  Calve. Daar over de brug en linksaf langs de
Vrijenbansekade richting het Oostplantsoen. Daarna linksaf over de
ophaalbrug en door naar de Delftse  Hout waar we achter Ikea langs
gingen. Daarna linksaf een boerenpad op en aan het einde rechtsaf 
de Zuidlandseweg op. We reden met een man of zes en Jan deed veel
kopwerk.
We fietsten richting Oude Lede. Je moest daar goed opletten want je
kan daar ergens linksaf en ja hoor er stond een pijl. Wij rechtdoor maar
dat was niet goed, wij terug  en toen kwamen Henk en Jan voorbij. En
ja hoor, daar stond Peet met de eerst emmer.
Daarna gingen we linksaf een smal grindpad op en weer linksaf
richting Berkel Roderijs.
Bij de molen rechts en dan weer links daarna recht door een hek en
een smal pad. Henk en Jan  hadden een groot gat geslagen en wij
konden er niet voorbij. Aan het eind links onder de A13 door  richting
de Kandelaarsbrug. Over de brug links langs de Schie  en daarna
linksaf door het park. We waren inmiddels Jan en Henk voorbij
gereden. We moesten over grindpaden richting Den Hoorn en daar bij
de brug linksaf over het viaduct  links de Lotsweg op. Bij het viaduct
rechts en ja hoor daar stond de vos. Wij zoeken en ik ging achter Toer
1 aan en dat was goed, de anderen zaten aan de andere kant.

HET WAS EEN MOOJE RIT, BEDANKT WILLEM
Arie Pelikaan

Gevraagd
Kees van Rooijen is voor een enthousiasteling op zoek naar een
tweedehands racefiets om de wielersport uit te proberen. De
gewenste framemaat: 53 à 54 cm. Kees ik ook op zoek naar een
Tacx home trainer. Wie helpt hem?
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Ik laat mijn sieraden altijd thuis
De vossenrit van 15 februari 2015.

Deze keer geen rit in Westland maar omgeving Delftse Hout -
Delfgauw- Oude Leede-Delft wat mij heel goed  is bevallen.
Het was echt genieten met 6 graden, een heerlijke zon en een matige
noordoosten wind.
De rit had voor mij wel een behoorlijke moeilijkheidsgraad maar dat is
nou net het leuke van het vossenrit rijden. We reden over veel mooie
smalle paadjes waar ik nog nooit geweest was wat op zich best leuk is
en knap van de uitzetters.
Mijn groep had veel pech doordat Arie problemen had met zijn ketting.
Ik zelf gelukkig niet want ik laat mijn sieraden altijd thuis!!
Volgende keer beter Arie. Ondanks dat hebben we heerlijk gefietst en
op A gewacht. In Oude Leede vonden we na enig geploeter de eerste
emmer bij Peet en tevens ook de laatst  voor de veteranen en de
 jeugd. Via de Kandelaarbrug de Schie overgestoken en op naar Den
Hoorn waar over smalle paadjes (hier werden we  soms hartelijk
begroet door wandelaars). Vanaf deze plaats was het niet ver meer
naar de vos. Ring er in en nog even napraten en drinken op Velo.
Uitzetters bedankt voor de mooie rit. Jullie hebben er veel werk van
gemaakt!

De inmiddels bekende W.V. te H.

Te koop
Te koop een racefiets Cannondale CAAD 4; framemaat
54; carbon voorvork;
versnelling 3x9 Shimano 105; kleur frame: geel; kleur
velgen: metallic blauw;
voorzien van: bel, bidon en fietscomputer (Flight Deck).
Vraagprijs 125,- euro
Te bevragen bij: Ed Tromp, Litouwen 20  2613 MB
Delft; tel. 015-2145095 of 0630176616;
mailadres: elt@xs4all.nl
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Het klassement van de vossenritten

Hieronder geven we weer de stand van de eerste tien van het
klassement zoals dat was na de rit van 15 februari. De top drie in de
categorieën begint zich al enigszins af te tekenen. Toch is er met nog
vier ritten te gaan nog wel het een en ander mogelijk. Dat geldt zeker
voor Toer 1 waar de verschillen in de top nog wel te overbruggen zijn.
Wat verder opvalt is het grote verschil in punten bij de Veteranen:
tussen de nummers één en tien, maar liefst bijna honderd punten. De
kwaliteit van de top drie van de Veteranen blijkt ook uit bovenstaande
ritverslagen. De veteranen zijn daarin met de twee Fransen en Marcel
goed vertegenwoordigd. Maar Wim spant de kroon!

Toer 1
1. Marcel Dries 184 pt
2. John Zwinkels 176 pt
3. Ernst Fidom 173 pt
4. Martien Verbeek 171 pt
5. Ricardo Jansen 169 pt
6. Peter van Os 158 pt
7. Erwin Verbraeken 154 pt
8. Ted Verbraeke 148 pt
9. Marcel Slaman 146 pt
10. Jeroen Kiezeling 143 pt

Toer 2
1. Peet Petterson 218 pt
2. Martijn van Donk 205 pt
3. Peet v.d. Ende 192 pt
4. Arend v.d. Weide 176 pt
5. Paul van Leeuwen172 pt
6. Paul Koenders 165 pt
7. Johan Barelds 156 pt
8. Mart Buying 152 pt
9. Johan Bosma 151 pt
10. Marco v.d. Poel 148 pt

Veteranen
  1.   Frans van Holsteijn 254 pt
  2.   Frans Kouwenhoven 237 pt
  3.   Marcel Vollebregt 217 pt
  4.   Piet Toussaint 212 pt
  5.   Clemens Samwel 204 pt
  6.   Con Persoon 192 pt
  7.   Arie Pelikaan 184 pt
  8.   Jan Batist 184 pt
  9.   Bertus Huising 149 pt
10.   Chris v.d. Lans 139 pt

Jeugd
1.  Lars van Hooft 60 pt
2.  Nick Ruigrok 58 pt
3.  Menno Huising 40 pt
4.  Mitch van Leeuwen 37 pt
5.  Michael Boers 25 pt
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Toertochten FTCW  dit jaar niet meer op de NTFU kalender. 

Vorig jaar heeft de NTFU ons er op geattendeerd dat onze toertochten
niet voldoen aan de basis regels van de NTFU.  De NTFU heeft geëist
dat wij hier het komend toerseizoen aan voldoen.  De basiseisen
waaraan wij niet kunnen voldoen zijn;

- Noodtelefoonnummer inclusief hulpdienst die gestrande
deelnemers ophaalt bij pech

- Een vertegenwoordiger van het bestuur moet gedurende de
duur van de toertocht aanwezig zijn in de kantine

- Bijhouden van het aantal deelnemers (inschrijf formulier)
- Aanbieden van een dag verzekering (optioneel)

Er heeft in de voorliggende periode regelmatig overleg met de NTFU
plaats gevonden. 
Wij hebben aangegeven als vereniging de druk op het selecte groepje
vrijwilligers niet te kunnen en willen verhogen.

De deelnemers (leden en niet leden) aan onze toertochten hebben ons
in de voorgaande jaren gecomplimenteerd met het aanbod en de
organisatie en wij vinden uw mening belangrijker dan de eisen van het
de NTFU.

In overleg met het bestuur  van FTCW is besloten niet in te gaan op de
eisen van de NTFU.

Wat zijn de consequenties van dit besluit?
De toertochten van FTCW worden niet meer opgenomen in de
NTFU kalender en de TEP.       De NTFU korting op onze
toertochten voor niet leden van FTCW komt te vervallen.

 Wij hopen u het komende voorjaar weer te mogen begroeten bij onze
toertochten en verzekeren u dat de kwaliteit en veiligheid gehandhaafd
blijven.

 Met vriendelijke groet,
De Toercommissie van Fiets Toerclub Westland
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Verjaardagskalender
We hebben weer een lange lijst van jarigen in de maanden maart en april.
Twee jarigen “verdienen” dit keer wat extra accent vanwege hun inzet voor
FTCW in het verleden. Dat is allereerst Magda van der Valk, oud lid en
inmiddels donateur. Magda vormde samen met Riet Poncho gedurende een
aantal jaren de redactie van De Dikke Band. Magda wordt op 21 maart 87
jaar.
Bij de oudere leden zal de figuur Piet Beerens zeker nog bekend zijn. Zeg je
Piet Beerens dan denk je meteen aan allerlei bijzondere activiteiten van hem.
Piet is jarenlang bestuurslid geweest en hij is benoemd tot erelid van onze
vereniging. Piet hoopt op 27 maart 76 te worden.
Magda en Piet, namens het FTCW legioen, alvast van harte gefeliciteerd

De jarige FTCW-ers in de maanden maart en april

Maart
2  Hans Hijgenaar
4  Marcel den Dulk
4  Marco Volkering
6  Cees Hooijschuur
6  Niels Kuthe
7  Johan Bosma
7  Erik Fuykschot
11  Willem Vis
12  Arie Pellikaan
14  Margot Barendse
14  Carlo Nederpelt
17  John Zwinkels
18  Ferry Verbraeken
21  Joost de Jong
21  Magda van der Valk
25  Erwin Verbraeken
27  Piet Beerens
27  Paul van Niekerk
27  Renee  Steijn
28  Hans van Schie
29  Els Fokkens

A
April

  5  Hen van Uffelen
  6  Xander Gelauff
  7  Marcel Vermaat
  8  Menno Huising
10  Johan Eijgenraam
12  Jan de Vette
12  Amy Wasmus
13  Kevin van der Sande
14  Piet Vijverberg
15  Ron Vis
16  Piet Toussaint
17  Richard Groenewegen
17  Arno van Leeuwen
18  Andre Jansen
19  Arie Bal
20  Lars van der Helm
21  Ellie van der Heijden
24  Hans Visser
25  Arnaud Persoon
28  Chris van der Lans
28  Jan Lindenburg

Kopy voor het volgende nummer inleveren voor 9 april *2015

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!!!
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