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De Dikke Band, clubblad van Fletstourciub Westland (F.TC.W.)
Verschijnt 6 keer per jaar, 39e jaargang
F.T.C.W. is opgericht op 2 oktober 1974 en Koninklijk goedgekeurd op 14april 1975.
De vereniging staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nr. V397062
en is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie onder nr. 108027.
Alle correspondentie, ook adreswijzigingen, sturen naar
F.T.C.W. Postbus 99, 2290 AD Wateringen.
Zie voor meer informatie ook: www.ftcw.nl. F.TC.W. is gevestigd in het clubgebouw van
de sportvereniging Velo, Noordweg 26 in Wateringen. Telefoon 0174-292779.
Contributie:

Banknummers:
BESTUUR
Voorzitter:

Secretaris:

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

Penningmeester:

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

Lid:

Vincent Vogels Buitenwatersloot 191 2613TE Delft
tel. 015 2190929 E-mail: lid@ftcw.nl
vacant

Lid:
Lid:
Lid:
Commissaris:

Geert Zwinkels Tomatenlaan 12a 2548 AJ Den Haag
tel. 0174 292454 E-mail: sponsoring@ftcw.nl
Johan Barelds Martinus Nijhoffweg 42 2548 EP Den Haag
tel. 06 542 537 50 E-Mail: communicatie@ftcw.nl
Piet Pool. v. Doornicksingel 46, 2291 RH Wateringen
tel. 0174-292024 Email: redactie@ftcw.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: redactie@ftcw.nl
Tourcommissie:
Hans Buurkes

Waterlandsingel 154 2548 TB Den Haag
tel. 06 55844999 E-mail:toertochten@ftcw.nl

de Dikke Band juli 2016

2

De Dikke Band Jaargang 39 nr. 6 juli 2016

Inhoud
Van de redactie --------------------------- 6
De Algemene Ledenvergadering ---------- 10
Vrijwilligers gezocht --------------------------- 10
Te koop ------------------------------------------- 10
Ziektekostenverzekering in combinatie
met lidmaatschap FTCW -------------------- 12
De vrijwilligersavond -------------------------- 14
Van de regen in de sneeuw ----------------- 18
Verjaardagskalender -------------------------- 24

Kopy voor het volgende nummer inleveren voor 26 september 2015

de Dikke Band juli 2016

3

de Dikke Band juli 2016

4

de Dikke Band juli 2016

5

Van de redactie
We kennen denk allemaal wel de uitdrukking “het kan verkeren, zei
Bredero”, waarmee wordt bedoeld dat er wel eens iets ingrijpend kan
veranderen en dat dan meestal in negatieve zin.
Daar moest ik aan denken toen ik onlangs hoorde van zo’n negatief
verloop bij een groenteboer in de kern W. in de gemeente W. Die
kreeg op een gegeven moment te kampen met een sterke terugloop
van de aanvoer van producten voor zijn winkel. Zijn schappen
raakten dan ook aardig leeg en dat terwijl in zijn omgeving de fruiten groentetelers volop aan het oogsten waren. Daaronder waren
zelfs buren en familieleden die best mooie producten hadden
gekweekt (een aantal zelfs in het buitenland) maar niemand daarvan
nam de moeite om met hun producten er voor te zorgen dat de
schappen van de groenteboer weer gevuld raakten. Het gevolg was
dat de man ernstig overwoog om zijn winkel dan ook maar te sluiten.
Een goede lezer begrijpt vast wel wat er met het weergeven van deze
droevige gebeurtenis wordt bedoeld. De inhoud van dit laatste
nummer van het seizoen 2015 2016 lijkt dan ook sterk op de
schappen van vorenbedoelde groenteboer: heel magertjes geen
Dikke Band dus maar een Dunne Band dit keer. Gelukkig – om de
parafrase nog even door
te trekken – had de
groenteboer nog iets in
zijn eigen tuintje staan om
te kunnen verkopen.
Wat ligt er zodoende in de
schappen? Een nuttige tip
(met enige uitwerking) van
een echtpaar uit ons
ledenbestand. Een te koop
advertentie en een terugblik
op de vrijwilligersavond van
eind juni en een product uit
de tuin van de groenteboer
zelf.
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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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De Algemene Ledenvergadering
Op dinsdag 20 september houdt FTCW zijn jaarlijkse algemene
ledenvergadering in de kantine van Velo aan de Noordweg in
Wateringen. Aanvang 20.00 uur.

Vrijwilligers gezocht
De oproep in de vorige Dikke Band om je aan te melden als
vrijwilliger om toertochten uit te pijlen, heeft nog weinig resultaat
opgeleverd. Die oproep herhalen we daarom: FTC Westland is
dringend op zoek naar een aantal mensen die in het voorjaar willen
helpen bij het uitpijlen van toertochten.
Maar ook het zoeken naar opvolgers van de vertrekkende
bestuursleden loop heel stroef.
Mensen, laat het niet zo aflopen als bij die groenteboer uit het
inleidende stukje van de redactie, want dan hebben we niet alleen
geen clubblad meer maar ligt de hele fietsclub op z’n gat!! Dus meld
je aan bij het bestuur!!

Te koop
Nieuwe damesfietsbroek (zonder bretel) met FTCW logo,
maat 5 (heupwijdte 106-112)
Nog nieuw in de verpakking.
Reacties aan Ellie van der Heijden op
ellievanderheijden@kabelfoon.nl
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Ziektekostenverzekering in combinatie
met lidmaatschap FTCW
De redactie werd door Ellie en Rienk van der Heijden getipt op
de mogelijkheid van een korting op de contributie. Lees maar:
Geacht bestuur,
Wij (red. Ellie en Rienk dus) zijn blij met onderstaand bericht.
Misschien is het iets om een stukje in de Dikke Band te plaatsen voor
leden, die net als wij, verzekerd zijn voor zorgkosten bij Het Zilveren
Kruis. Wij ontvingen nl de contributie NTFU terug (2 x 50 euro)
Naast de basisverzekering (5% korting wegens lidmaatschap NTFU)
moet je een aanvullende verzekering afsluiten (wij kozen voor de
simpelste: 7.43 p.m.) waarbij een gratis aanvullende sportverzekering
zit, met o.a. fietsmeting en fysiotherapie.
Groet
Rienk en Ellie
Wij (nu Hilda en Piet Pool) zijn ook verzekerd bij Zilveren Kruis
Achmea en we hebben daar geïnformeerd naar die mogelijkheid.
Daarop kregen wij onderstaand bericht.
Beste meneer Pool,
U vraagt of u en uw partner ook korting kunnen krijgen in de vorm
van NTFU. U hoorde via een lid die ook verzekerd is bij het Zilveren
Kruis dat je een teruggave kan krijgen van de contributie.
U en uw partner zijn collectief bij ons verzekerd via de Unie KBO.
De korting via de Unie KBO is 7,5% op de basisverzekering en 10%
op de aanvullende verzekeringen. Hier zit geen vergoeding voor
Contributie voor een lidmaatschap bij een sportvereniging
(Toerfietsvereniging).
U kunt maar korting krijgen via 1 collectiviteit.
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De korting via de NTFU is 5% korting op de basisverzekering en 10%
op de aanvullende verzekeringen.
Bij de collectiviteit via de NTFU krijgt u gratis een Extra Sport Pakket.
In het Extra Sport pakket zit de tegemoetkoming opgenomen van •
50,- in de contributie van een sportvereniging per per persoon per
kalenderjaar. Deze tegemoetkoming betalen wij dan automatisch uit 1
x per kwartaal (Maart, Juni, Oktober en December).
Ik help u graag. Heeft u al op ZilverenKruis.nl gekeken? Daar vindt u
veel informatie.
Tot zover de brief van Zilveren Kruis Achmea.
Conclusie: Bij de combinatie NTFU/FTCW en Zilveren Kruis bestaat
de mogelijkheid van een
korting. Maar, zo blijkt
ook uit het bericht van
Zilveren Kruis, bestaat er
uit andere bron al een
korting dan vervalt de
mogelijkheid of wordt die
beperkt.
Of er meer
ziektekostenverzekeraars
zijn die zo’n mogelijkheid
bieden weten we niet.
Maar we vonden het een
goed idee van Ellie en
Rienk om jullie op het
bestaan ervan te
attenderen. Dus bij deze.
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De vrijwilligersavond
Op vrijdag 24 juni heeft FTCW zijn vrijwilligers als blijk van dank een
feestje aangeboden in de bowlingbaan in De Lier. Na een uurtje
kletsen met een drankje en een hapje werden de banen opgezocht
en begon de strijd om de ballen in het juiste spoor op de kegels los
te laten.
Daarna werd de inwendige mens versterkt met een heerlijke en heel
gevarieerde maaltijd.
Onderwijl werden een paar vrijwilligers even extra in het zonnetje
gezet. Onze fotograaf Bas van Niekerk werd door de voorzitter
geprezen voor zijn inzet voor de club. Rita Middendorp en Gerda van
Staveren zijn gestopt als bardame en ook zij kregen een extra
attentie met een bos bloemen.
Al met al een leuke en gezellige avond. Zorg er voor dat je er volgend
jaar ook bij kunt zijn door je aan te melden als vrijwilliger voor de
club.
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de snelbinder
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Van de regen in de sneeuw
We hebben wat weer betreft een slecht voorjaar achter de rug en
dat geldt eigenlijk voor heel west Europa; overstromingen in
Frankrijk, Duitsland, België en in ons Limburg. Dus niet zo
aanlokkelijk om er op uit te trekken. Maar als je een planning
hebt gemaakt die voor een belangrijk deel gekoppeld is aan een
wielerwedstrijd dan pak je toch je koffers en ga je op pad.
Wielrennen wordt immers (bijna) nooit afgelast.
Zo brachten wij gewoontegetrouw ook dit jaar weer een bezoek aan
de ronde van Zwitserland.
Op zondag 12 juni vertrokken we bijtijds om ’s avonds al in het
Zwitserse Rheinfelden te kunnen zijn, want daar was maandags al
etappe finish. Onderweg hadden we wel ietsje regen af en toe maar
verder een voorspoedige reis. Rheinfelden hadden we dan ook tijdig
bereikt.
Het terrein van de camping in het naburige Möhlin liet duidelijk
merken dat de regen daar ook zijn werk had gedaan. Zodanig zelfs
dat je niet te veel met je auto moest draaien en keren want dan liep je
kans met draaiende wielen in de modder te blijven steken.
Maandags gingen we met een lijnbus naar het centrum van
Rheinfelden om de finish mee te maken. Dat bleef ook geen droge
aangelegenheid maar ja je bent er eenmaal en dus gehuld in plastic
maar wachten. Peter Sagan (wie anders, zou ik haast zeggen) won
de rit.
Op dinsdag was de etappestart in Rheinfelden en ook daar zijn we
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wezen kijken, weer met de nodige regen. We hebben gekeken bij het
tekenen van de presentielijst en de renners zien vertrekken. Heel
even hebben we nog gesproken met Raymond Kreder van de
Roompotploeg. Zijn vader (met een paar broers) heeft in het verleden
ook bij FTC Westland gefietst. Dat waren fanatieke vossenjagers.
Om nog wat meer van de Tour de Suisse te kunnen zien zijn we op
woensdag naar Davos gegaan. Daar was zaterdag en zondag de
Tour. Na een prachtige rit over secondaire wegen kwamen we in de
namiddag in Davos aan. De camping Riner Lodge ligt een heel stuk
buiten het centrum van Davos maar we kregen gratis openbaar
vervoer (trein en bus) plus gebruik van een aantal kabelbanen
aangeboden. Daar hebben we de volgende dag gelijk gebruik van
gemaakt; een bushalte vlak bij de camping en hup op naar Davos.
Davos bestaat eigenlijk uit een lange weg in een dal met een paar
buurtschappen en grotendeels gericht op de wintersport. We hebben
wat rond gelopen en al vast gezocht waar start en finish was. Na een
bakkie weer terug met de bus. Het was toen vrij goed weer.
Maar in de loop van de middag begon het te regenen, later hard te
regenen tot ver in de avond.
We zijn van ellende maar vroeg naar bed gegaan maar wel af en toe
even naar de partytent om te voorkomen dat die bezweek onder de
watermassa. Later in de nacht hoorden we geen regen meer,
gelukkig droog.
Toen ik ’s morgens wakker werd en de deur van de “camper”
opendeed kon ik m’n ogen niet geloven: een witte wereld met een
pak sneeuw van 3 a 4 cm dik. We begrepen het gelijk, de regen was
overgegaan in sneeuw en dat hoor je niet vallen. Een blik wat verder
naar buiten gaf aan dat de tent de sneeuw niet had overleefd. Wat
nu? Na enig overleg besloten we de boel maar in te pakken en naar
huis te gaan.
Binnen stond de thermometer op 5 graden en onze
buitenthermometer stond op nul graden. De camping Riner Lodge ligt
op iets meer dan 1500 meter hoogte. Het sneeuwvrij maken van de
tent was nog een hele klus en een koude klus; met blote handen
dikke bonken sneeuw weg schuiven en met koude handen
scheerlijnen los maken. Hilda liep op dat moment op haar
tuinklompen en daar zaten binnen de kortste keren dikke klossen
sneeuw onder geplakt. Die moest ik er met een pikhouweel
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afkloppen. Een aantal buizen van de tent waren flink verbogen.
Toen alles ingepakt was hebben we in het restaurant van de camping
een ontbijtje genomen en daarna vertrokken. Na een overnachting in
een hotel in Zwitserland waren we zaterdag weer thuis. Toen ik
zondags de TV aanzette om de slotetappe (in Davos) te zien, bleek
de rit te zijn ingekort in verband met het slechte weer. Gelukkig, we
hadden de juiste keuze gemaakt.
De groenteboer
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Verjaardagskalender

In Augustus
2 Jan Willem Huising
2 Jos van der Knaap
3 Henk Verburg
3 Joop Wolsing
5 Jan van der Kraan
7 Danny van Paassen
7 Patrick Plooij
9 John Bijl
9 Peter Kortekaas
12 Jeroen van der Valk
13 Michel Rog
13 Jan Van Ruijven
15 Harm Horstman
17 Rienk van der Heijden
17 Geert Zwinkels (N’wijk)
19 Rob van Alphen
20 Rob van der Helm
20 Mark van Velthoven
23 Ricardo Jansen
26 Frans Onings
27 Eef Rimmelzwaan
28 Martin Solleveld
30 Laurens van der Boom
30 Nick Ruigrok
31 Arno van Scheijndel

In september
1 Michel de Vogel
4 Mieke van Berkel
5 Ben van Winden
9 Joop Asselman
12 Henk Rolff
13 Ron Blom
16 Geert van Ruyven
17 Henk van Staveren
19 Johan van Hagen
20 Jan de Groot
20 Marcel den Haan
21 Piet Ruigrok
21 Dennis Toussaint
23 Arno Westerhof
24 A. Plooy
26 Ria Groenewegen
26 Jan Willem van Schie
27 Edwin Vijverberg
29 Hellen den Dulk
29 Art van der Voort

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!!!!
Kopy voor het volgende nummer inleveren voor 26 september 2015
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