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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
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Van de redactie
Dit is de eerste Dikke Band van het seizoen 2016 – 2017.Het is
tevens het eerste nummer van het laatste seizoen van deze redactie.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering heb ik dat ook al gemeld.
Het bestuur heeft aldus ruimschoots de tijd om zich te beraden over
het voortzetten van het clubblad en uit te kijken naar een nieuwe
redactie.
Na dit wat droevige (nou, nou) begin over naar de positieve kant dan
dit nummer. Dat is – anders dan in juli -weer een flink gevuld
nummer. Dat komt omdat er nogal wat gebeurd is binnen de
vereniging maar vooral ook door inbreng van leden die het hogerop
hebben gezocht of die verkeerd op de fiets zaten. Voor dat hogerop
gaan we naar Italië en voor een betere zit moet je naar België.
We kregen ook een serieuze oproep van een lid die het zeer aan het
hart gaat dat er geen nieuwe bestuursleden zijn. De redactie
onderschrijft die hartekreet van harte. Mensen laat dat doemscenario
dat hij schetst geen werkelijkheid worden.
We zitten inmiddels in oktober en dus kan de zomer van 2016 de
geschiedenisboeken in. Maar je kunt je eigen fietsgeschiedenis ook
op papier zetten en aan ons sturen voor een volgende Dikke Band.
Er zijn vast wel leden die het op de fiets ook verder of hogerop
hebben gezocht. Schroom niet om een verhaal daar van in te sturen
want…..dan kan het letterlijk een
geschiedenisboek(je) in.
De redactie wenst jullie een
fijn vossenritseizoen en
denk erom: wees
voorzichtig en houd niet
alleen de pijlen maar ook
elkaar in de gaten!!
Piet Pool
en Frans ‘t Hoen
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Beste lezers,
Op 5 juni tijdens een van de laatste en mooie tochten van FTCW
werd ik getroffen door een ongeval. De oorzaak: onoplettendheid
mijnerzijds en het niet duidelijk aangeven in de groep.
Ik kwam in het ziekenhuis St.Franciscus in Rotterdam en werd door
gestuurd naar het Erasmus vanwege de complexiteit van mijn
ruggenwervels waarvan er twee gebroken bleken te zijn. Een wervel
zou met rust kunnen genezen maar de zesde wervel daar waren
behoorlijke stukjes vanaf.
Na gedurende vijf uur geopereerd te zijn, hebben ze zes wervels aan
elkaar vastgezet.
Ik kon gelukkig alle ledematen bewegen wat na de operatie ook
anders had kunnen zijn.
Achteraf vertelde de chirurg “ maar goed dat je goed vervoerd bent
want anders had het anders af kunnen lopen.
Langs deze wervels hebben ze een draad gemaakt en opgevuld met
afbreekbaar ruggenmerg.
Op 10 juni ben ik 5½ uur lang geopereerd en 7 dagen later werd ik
ontslagen.
Ook mijn borstbeen was gebroken en bovendien zes ribben
gekneusd en van drie ribben nog wat afgebroken.
Deze operatie zal wel zes maanden nasleep hebben alvorens ik alles
weer kan doen.
Aan mijn onderrug is niets en daardoor kan ik behoorlijk goed lopen,
al is al mijn energie weg.
Ieder week is er een bezoek noodzakelijk ivm het kromgroeien van
mijn rug en is de bovenste helft van mijn romp in het gips gezet voor
zes weken.
Na 6 weken mag ik op de spinningfiets wat gaan doen maar op de
racefiets is voor 1 januari zeker niet goed voor het genezingsproces.
Wat bij dit gebeuren ook heel belangrijk bleek was het feit dat ik mijn
medicijnpaspoort niet bij me had omdat ik met mijn huisarts in overleg
was over het veranderen van o.a. mijn Cholesterol medicatie.
Mensen, als jullie medicijnen gebruiken is het heel erg belangrijk om
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het bij je te hebben. Er werd in het ziekenhuis diverse keren naar
gevraagd.
Ik ben inmiddels tien weken onderweg na het ongeval maar voel me
door het gips korset wel heel beperkt. Ik wandel twee à drie keer per
dag een klein uurtje en merk wel dat de conditie langzaam terug
komt.
Slapen gaat goed, ik kan op mijn rug slapen. Dat gaat me gelukkig
(op wat snurken na) goed af.
Ik wil tot slot iedereen bedanken voor het sturen van de vele leuke
en soms ludieke kaarten.
De teller daarvan stond op 1 september j.l. op 150 stuks!! Alle
inzenders heel erg bedankt voor al die steun.
Hans Zwinkels
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Programma komende weken
Oktober
2, 9, 16 en 23 vossenrit
start 10.00 uur vanaf Velo
30
Wintertijd toertocht 55 km start 9.30 uur
November
6, 13 en 20
vossenrit
start 10.00 uur vanaf Velo
27
toertocht 55 km start 9.30 uur

De Algemene Ledenvergadering 2016
Op de door 61 leden bijgewoonde Algemene Ledenvergadering van
20 september j.l. zijn een paar belangrijke onderwerpen aan de orde
geweest. Allereerst was dat het heikele punt: de NTFU. Al jaren is dat
een terugkerend punt tijdens de vergadering ook al staat het – zoals
ook dit jaar – nooit op de agenda.
Het bestuur heeft naar aanleiding van kritische reacties vanuit de
leden tijdens de vorige ledenvergadering na ampel beraad het besluit
genomen om als vereniging lid van de NTFU te blijven. In het
voorjaar zijn de leden per mail van dat besluit op de hoogte gebracht.
Tijdens de ALV van dit jaar is daarover een vraag gesteld waarop
vanuit het bestuur werd geantwoord dat zij bij haar besluit blijft. Voor
de onderbouwing daarvan werd in grote lijnen volstaan met een
verwijzing naar de in die mail vermelde argumenten.
Al moge de communicatie over dit onderwerp dan niet de
schoonheidsprijs hebben verdiend, het bestuursbesluit als zodanig
wordt anderzijds door velen als een goed besluit bestempeld.
Een tweede en in feite veel belangrijker onderwerp was de benarde
situatie van FTCW op het vlak van het vinden van nieuwe
bestuursleden. De voorzitter en de penningmeester hadden al in een
vroegtijdig stadium aangegeven dat zij geen nieuwe termijn in wilden
gaan. Daarbovenop kwam tijdens de vergadering de mededeling dat
Johan Barelds per direct zijn bestuursfunctie heeft beëindigd. Voor
alle drie de bestuursleden zijn nog geen opvolgers!!
Gelukkig hebben Marcel van Ruijven en Fred van der Loos gemeld
dat zij nog een jaartje als waarnemer willen functioneren.
Om af te ronden met een positief geluid: Peter van Os jr. heeft de al
geruime tijd bestaande vacature in het bestuur (door het vertrek van
Mike van Uffelen) opgevuld.
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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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Als je fiets maar goed zit!
Wat vooraf ging… Zoals iedereen in een eerdere editie van De Dikke
Band heeft kunnen lezen, heb ik vorig jaar zomer naast
vossenjachten en toertochten ook twee criteriums gereden. Waarom
dat relevant is? Daar begint namelijk dit verhaal.
Tijdens de ronde van De Lier, op de dag dat Jasper Asselman het
goed deed in de Eneco Tour en waar de heren van o.a. The Blue
Train en Westlands Goud voor de zege sprintten, reed ik als een
oude krant. Aad Vijverberg was zo vriendelijk om mij daarop te
wijzen. “Peter jij zit veel te laag, daar moet je echt iets aan doen!” en
het zaadje was gepland. Het was een snel kiemend zaadje,
aangezien ik thuis direct mijn zadel ongeveer een centimeter hoger
zette en de meting met de hiel en de trapper uitvoerde. Volgens de
geleerde (lees: Internet) was dit de juiste wijze om het te meten. De
keer erna op de fiets was ik nog niet volledig overtuigd en bezocht
toch een regionale fietsenmaker. Na een snelle blik zat ik redelijk
goed op mijn fiets en dat was het. Case closed en plantje dood zou je
denken. De groei was tijdelijk gestagneerd en het plantje was alles
behalve dood. De twijfel over de juiste afstelling bleef bestaan.
Het is een woensdagavond eind maart waarop ik een gezellig
gesprek met Patrick Plooy heb. Enthousiast vertelt hij dat hij samen
met zijn vader een hele goede ervaring bij een Belgisch bedrijf
gespecialiseerd in fietsafstellingen heeft gehad. Aandachtig luister ik
naar wat hij vertelt en tot welke resultaten het heeft geleid. Het klinkt
te mooi om waar te zijn en daarnaast is het ook niet bepaald
goedkoop. Echter gerelateerd aan een bedrag van een eventueel
nieuw te kopen fiets is het relatief weinig en een goede gezondheid is
onbetaalbaar. Dat is een beredenering die mij wel aanspreekt en
tevens voldoende om het plantje weer een groeistuip te bezorgen.
Dit jaar staan er geen criteriums op het programma. De focus ligt op
een reis naar Italië waar de Stelvio en de Dolomieten aangedaan
worden. De tijd van de Dolomieten Marathon van vier jaar geleden
moet scherper! Een goede voorbereiding is heel belangrijk. Naast
voldoende kilometers moet het ook ‘tussen de oren’ goed zitten.
Helaas zit daar nog iets in de weg en waarschijnlijk heb ik het juiste
middel gevonden. ‘Niet geschoten is altijd mis’ en ‘alleen is maar
alleen’, dus het is wel zo leuk om samen met mijn trouwe fietsmaat te
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gaan. In eerste instantie is hij enigszins sceptisch, maar het
vooruitzicht om een gezellige dag met zijn zoon en hobby bezig te
zijn is doorslaggevend.
Zo gezegd, zo gedaan, de afspraak wordt gemaakt en we kunnen op
zaterdag 30 april terecht bij Bike Experience in het Belgische
Wuustwezel.
Jean Luc heeft een déjà vu als ik mij na mijn vader die ochtend om 9
uur voorstel. De sfeer zit er gelijk goed in en het ‘makkelijke’ geval
mag zich als eerste omkleden. Natuurlijk in het FTCW tenue wordt ik
op de fiets geplaatst, die gemonteerd staat in een Tacx voor een
nulmeting. Drie camera’s; rechts, achter en links van mij registreren
mijn bewegingen, welke ik op een scherm voor me terug kan zien.
Tevens wordt er een hoes over mijn zadel geplaatst om te meten
waar de drukpunten zich bevinden. Vervolgens legt Jean Luc uit wat
we zien en hij constateert. Mijn vader luistert vanaf een stoel met een
kop koffie aandachtig mee. Eén van de eerste conclusies verbaast
me niets; ik zit te laag. Dus toch (nog)! Daarnaast schuif ik op mijn
zadel, waar de druk volledig over verdeeld blijkt te zijn. Ook mijn
beugels op het stuur staan te laag afgesteld. Dat is nog het
makkelijkste op te lossen, grapt Jean Luc.
Aangezien ik vorig jaar bij de podoloog inlegzolen had laten
aanmeten, weet ik dat mijn voeten een aandachtspunt zijn. De zolen
van de podoloog gebruik ik structureel met veel plezier, maar nooit
tijdens het fietsen. De oorzaak van het schuiven op mijn zadel moet
in het ongelijk zijn van mijn benen gezocht worden. Het is millimeter
werk, maar toch het lichaam werkt op een bijzondere manier.
Halverwege, nadat mijn zadel met centimeters is verhoogd, wordt ik
gevraagd een broek aan te doen die de spieractiviteit meet. Voor hen
die het nog niet weten; er zijn twee manieren van fietsen en dat zijn,
jawel; duwend en trekkend! De kracht komt uit de duwende spieren
(bovenbeen en kuit) terwijl de souplesse door de trekkende spieren
(o.a. hemstring) geregeld wordt. Terwijl ik fiets verschijnt op het
scherm de spieractiviteit, waardoor ik gewezen wordt op de
aandachtsgebieden waarin ik kan ontwikkelen. Door er op te
focussen veranderen de grafieken op het scherm, waardoor direct
zichtbaar is wat er gedaan wordt. Door deze manier van werken zie je
gelijk waar je mee bezig bent.
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Uiteindelijk, bijna drie uur verder, zijn de drie contactpunten op de
fiets (mijn zadel, zithoogte, stuurafstelling en schoenen) aangepast
en worden de camera’s weer op mij gericht. De beelden naast elkaar
vergelijkend van eerder en nu is het een verschil van dag en nacht.
Niet alleen wat ik zie is aangepast. Ook tussen de oren is er een en
ander verbeterd. Het plantje is met wortel en al verwijderd!
Alles wat er is gebeurd heb ik kunnen volgen, begrijpen en als de
behoefte er is kan ik de opgestuurde documentatie nog eens nalezen
en gebruiken bij de aanschaf van een (eventuele) nieuwe fiets.
Mijn vader ondergaat na de lunch hetzelfde programma, waarbij ik
met veel interesse kijk naar wat er wordt gedaan. Na zijn meting gaan
we als twee hernieuwde fietsers terug naar huis om de dag erna weer
voor een mooie toertocht op te stappen.
Persoonlijk kan ik het iedereen aanraden, zeker als je ergens last van
hebt of over twijfelt. Mijn resultaat is duidelijk. De drie contactpunten
stuur, zadel en trappers zijn merkbaar verbeterd en de manier waarop
ik op mijn fiets zit en afstap is fantastisch! Of ik er beter door ga
fietsen? Voor mij als persoon zeker, alleen blijft het natuurlijk de
persoon op de fiets die het moet doen!
Peter van Os
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Ingezonden brief
Beste leden,
Tijdens de ALV op dinsdagavond 20 sept. is er een probleem
ontstaan met het besturen van onze vereniging. De voorzitter en
penningmeester hadden al tijdig voor de ALV aangegeven dat zij
geen nieuwe periode meer wilden aangaan. Tijdens de vergadering
heeft bestuurslid Johan Barelds aangegeven per direct te stoppen
met zijn bestuurlijke activiteiten.
Er was al ruim een jaar een vacature maar Peter van Os jr. is
toegetreden tot het bestuur.
Er zijn dus 3 nieuwe bestuursleden nodig. De voorzitter en de
penningmeester hebben aangegeven om nog maximaal 1 jaar aan te
blijven. Als er in dit jaar geen aanmeldingen komen om mede de
vereniging te besturen, dan is de kans groot dat de vereniging moet
worden opgeheven. Is dat wat jullie willen? Geen vossenritten meer,
geen mooie en goed uitgezette toerritten.
Wij met z’n allen 250 leden vormen de vereniging. Dan moeten wij
ook met z’n allen zorgen dat de vereniging FTC Westland blijft
bestaan. Hebben jullie ideeën of suggesties om de vereniging te laten
voortbestaan, stuur die naar ons toe zodat de vereniging kan blijven
bestaan en over twee jaar het 45 jarig jubileum gevierd kan worden
en dan op naar de 50 jaar.
Mart Voordenhout mvoorden@inter.nl.net
Piet Pool pool46@caiway.nl
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Verslag van een bezoek aan de Noord-Italiaanse Alpen voor
beklimming van Passo dello Stelvio (juni 2016)
Nadat de wijze en grijze heren de koppen eind december weer eens
bij elkaar hadden gestoken om het volgende reisdoel te bepalen, was
de keuze gevallen op dé beklimming der beklimmingen voor de
welwillende wieler fanaat, zijnde de Passo dello Stevio. Een bergpas
gelegen in de noord Italiaanse Alpen bij het plaatsje Bormio.
Na alle beklimmingen van de afgelopen jaren, mocht deze toch zeker
niet ontbreken op de palmares van het aimabele gezelschap, althans
zo werd al snel geoordeeld.
Nu is het besluit om af te reizen naar een Italiaans gehucht en daar
wat beklimminkjes te gaan doen snel genomen... maar natuurlijk
behoeft dit ook gedegen voorbereiding, hetwelk dan ook met speels
gemak en groot vertrouwen wordt overgelaten aan de leader of the
pack Frans O. Als globetrotter en welbespraakte animator met
Westlandse tongval is deze taak zeker aan hem wel besteed... en het
verbaast ons dan ook geen van allen dat hij na uitgebreide brief- en
mailwisselingen met wat schonen uit den vreemde een appartement
heeft weten te arrangeren dat ruimte biedt aan ons gezelschap dat
zich voor deze editie heeft doen uitbreiden tot 9 noeste cyclisten.
De negende aanwinst van het gezelschap kon de verleidingen na alle
prachtige en steeds groter en mooier wordende verhalen (welke
eveneens op schrift zijn uitgewerkt en desgewenst op verzoek met
groot genoegen worden verstrekt en gedeeld) niet meer weerstaan
en zou en moest zich tot een van de onzen maken...Nu zijn de
banden onderling al warm en uitermate animerend te noemen, dus
was het inroepen van een ballotagecommissie geen must... gelukkig
maar, want zou men hebben moeten oordelen via een dergelijke
commissie over deelname van ondergetekende, had het wellicht
helemaal niet gekomen tot deze epistels... maar dat terzijde en
volledig gebaseerd op eigen inschatting en “zelfkennisâ” dat dan
weer wel natuurlijk...
Maar goed... ik wijk wat af...
Hulde aan Frans O..., ja, want het slagen in het boeken van een
passende Casa te Bormio, zeker bij de hoge eisen die wij stellen aan
een dergelijk onderkomen, met de schitterende ervaringen van de
afgelopen jaren in de herinnering, zijn niet min te noemen...
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Natuurlijk is het ons bovenal te doen om de immense sportieve
prestatie... Maar voorbereiding, gemakken en faciliteiten waar
Bacchus zich breed mag bewijzen zijn van eminent belang in het
welslagen van de zelf opgelegde kwellingen. En naar berichtgeving
. hemzelf, zou hij daar naar volle tevredenheid in zijn geslaagd,
van
althans zo deed de Italiaanse schone hem toch wel zeer nadrukkelijk
doorschemeren...

Al deze beslommeringen leidde tot het ultieme moment van het
aanleveren van de fietsen en verdere benodigdheden daagse
voor het vertrek naar het verre Italië

zaterdag 6 juni 2016
15.00 uur werd verzameld bij Tinus om fietsen en wat bepakking en
proviand af te gooien. Later op de avond bleek er nog overmatige
bepakking te zijn aan wijn en toebehoren die niet zou passen in de
auto's, dus werd Tinus ook hiervan in het bezit gesteld... René de
trouwe bijrijder van Tinus, schoot te hulp bij het inruimen van de
bestelbus en het insnoeren van fietsen en bagage.
Naast dit team is een koppel gevormd door Ruud Vogels, Niek
Grootscholte, Aad Wubben en Joost Janmaat als chauffeur. Het
derde team bestaat uit het vaste koppel Aad van de Valk, Frans
Onings en ondergetekende (Hjalmar Beekhuizen).
Terwijl op tv de meest saaie EK voetbal potjes werden afgewerkt,
toch maar gauw nog even de wielerkleding bij elkaar geraapt, in
zakjes gesorteerd en met wat gewone kleding en schoenen hup in
een grote koffer gedaan die ternauwernood wilde sluiten en deze
naast het bed klaar gezet..
Vroeg de slaap aanvangen werkte niet, dus werd het (als verwacht)
een kort nachtje... “Kan dan ook niet wachten om af te reizen met het
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gezelschap aan heren van middelbare leeftijd, nog zo vol van
jeugdige overmoed en drang zichzelf te bewijzen, maar daarna
vervolgens wel weer zelfgenoegzaam de geneugten van het leven in
al haar facetten en met grote teugen tot zich te nemen.
2016-06-26 Zondag
Het is 04.00 uur als de wekker voor een tweede en laatste maal
uitstel tot opstaan inluidt. Wel het nieuws uit de radio meepikkend en
dan eruit, opknappen en aankleden waarna de laatste spulletjes in de
koffer werden geruimd, nog even een bakkie koffie, knuffel aan de
vrouw en hond en om 04.45 wordt een aanvang genomen aan de
doe-vakantie. Nog even Frans Onings oppikken, waarmee ons vaste
trio compleet is... “05.00 werd de teller op 0 gezet voor de rit van ca
1050 km “Koffie aan boord, snoep..goed voor een jaar caris, broodjes
in soorten en maten, maar vooral bepakt met heel veel zin in een
geweldige week vol beklimmingen met stijgingspercentages als ware
het wijn en daarbij behorende alcoholindicatoren. “Het plan is een
eerste ritje langs een stuwmeer om in te rijden, 2 x Stelvio, Gavia en
misschien de Mortirolo...
En dat in 1 weekje :)...We kunnen er nog om lachen in de gedachte
dat het "genieten" wordt.
Na 3 uurtjes rijen wordt de bestuurderswissel besproken (zoals dat
gedurende de gehele rit zou plaatsvinden)... Frans werd als
vrijwilliger aangewezen als tweede bestuurder, waarmee hij uit zijn
benarde zit tussen bepakking en bezakking zou worden bevrijd. Ook
de volgende kilometers werden in rap tempo maar natuurlijk met
nadruk op de veiligheid volbracht...
De echte etappe vond plaats vanaf ca 240 km voor de aankomst... In
mist, regen, hagel, langs wegversmallingen, door in die stromende
regen en kou ploeterende fietsersgroepen... althans het waren kleine
plukjes tot op de draad
en naad verzopen
pedalerende fanatici die
al druk doende waren om
in het belang van het
Kika fonds beslechten
van die voor ons opdoemende Passo dello
Stelvio.
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Wij reden deze Passo aan vanuit Zwitserland,
althans eerst Oostenrijk, dan Italië dan weer
Zwitserland, om vervolgens bij de Passo weer
Italië binnen te rijden... Deze Passo en
beklimming maakte al direct enorme en tot stilte
brengende indruk... Wat is deze steil met veel
haakse bochten en zeer smal... Nipt kunnen 2
auto's elkaar passeren...
Wat gaaf :)...
Joost cs nam de Stelvio uit Prado. Tinus was
ook vanuit Zwitserland aan komen rijden, maar
had dit gedaan door ook een stukje nog per
trein door de bergen te volbrengen...

Zo arriveerden wij veel later dan
verwacht “ca 17.15 uur bij het
appartementen complex “waar een
Italiaanse op oudere leeftijd ons al stond
op te wachten... Gelukkig hielp de
onderbuuf Judith met de vertaling van
hetgeen de oudere dame op Italiaans
temperamentvolle wijze ons toebeet
zonder onvriendelijk te worden..
Het huisje werd binnengetreden... althans eerst dienden we daarvoor
heel wat trappen te klimmen. en kon dan de massieve deur worden
geopend om toegang te bieden... De eerste indruk bleek later ook de
juiste... Het deed "wat" gedateerd aan... Een paard kon er geen
schade aanrichten... In tegenstelling tot de prachtige brochures
werden wij vereerd met slechts 1 douche met boiler.. Dat wordt wat
met 9 man die na een zware inspanning allen wat graag in een
bubbelbad hadden plaatsgenomen...
De dame en Judith wezen ons ook het
onderkomen voor de fietsen waar we extra
100,-- voor moesten afrekenen... In de
schappen lagen allemaal motoronderdelen
en gaf direct te denken... Maar was
absoluut veilig hoor..• volgens de
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Italiaanse schone van weleer... waarop de 100,-- euro wel heel erg
snel door de dame bij Frans werd weggegrist...
Mocht er nog iets zijn wat we nodig hadden, dan konden we haar
bellen op haar mobiele telefoon...niet dat dat iets zou uitmaken, want
verstaan deden we elkaar niet :)... maar geeft toch een
geruststellende gedachte...
In afwachting op de komst van de anderen werd alvast kwartier
gemaakt, en volgde al snel de rest van de groep. Alle spullen werden
rap uitgeladen en ingeruimd, waarna het tijd werd om een
restaurantje op te zoeken met tv voor het kunnen kijken naar de
voetbal... België-Zwitserland... Bij het eerste etablissement werden
we direct verjaagd... “Voetbal ???”,”We zijn een restaurant hoor”
werd ons op zeer vermanende toon duidelijk gemaakt... Natuurlijk
hebben zij daar volledig gelijk in, maar niet voor vanavond :).
Ietsjes verderop werd een Italiaan
gevonden... hetgeen logisch is, in
het land waar veel van deze
dames en heren van deze komaf
hun domicilie vinden.., maar deze
wist op wonderbaarlijk goede wijze
de innerlijke mens te kunnen
voorzien van pasta en pizza en
plaatselijke bubbeltjes wijn... dit laatste sloeg ik dan wel weer af om te
vervangen door een wat beter smakend druivensap. Op het scherm
viel de oer saaie kraker te volgen en werd door de Belgen met
overmacht gewonnen.Eenmaal terug in het huisje ging zowel
spreekwoordelijk als daadwerkelijk voor en bij ieder rond middernacht
het licht uit... Maar natuurlijk niet voordat het thuisfront was
geïnformeerd over de veilige en gezellige aankomst
maandag 27 juni 2016
Na een zeer goede nachtrust was het een goed
ontwaken... Frans was al wat brood in gaan
kopen en stond de tafel al gedekt met koffie en
beleg (verzorgd door onze Niek)... Er werd
gestapeld ter voorkoming van de hongerklop bij
de beklimmingen van de dag en werd er ook wat
broodjes bereid als proviand voor onderweg...
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Het was rustig aan tafel zelfs stil... ook de muziek
die toch op menig ochtend en avond voor
stemming zorgde werd niet aangezet...
Er leefde iets onder de mannen...¦. De impressie
bij het over rijden van de Passo heeft klaarblijkelijk angst ingeboezemd voor hetgeen komen
gaat... er werd wat onslagvaardig gedreuteld...,
maar dan kwam daar toch het moment... En werd
er langzaam de gang in gezet in de “afdaling” naar
de fietsen, althans waar de fietsen gisteren nog zijn achtergelaten...
Benieuwd of deze al op internet te koop werden aangeboden, maar
nee... Ze stonden keurig in het gelid te wachten...
Frans kreeg van de lokale auto monteur nog wat koers info mbt de
keur aan beklimmingen welke te doen staan. Ook werd een bezoek
aan de VVV gebracht waarna het nog even wachten op Aad W werd,
die nog wat zakelijke beslommeringen had af te handelen per
telefoon. Unaniem werd door Frans een besluit genomen... en
gedwee door ons gevolgd... zoals wij hem zonder enige discussie
sowieso volgen in de besluiten die
worden genomen....
Dat dan weer wel natuurlijk....
Het werd wat inrijden via 2
beklimmingen... Op de routekaarten nr. 9 en nr. 10... Beide
vanuit Bormio te bereiken en met
een lengte van resp. 10 en 14 km
tot de top. Bormio ligt op ca 1200 mrt. hoogte... De klimmetjes leidde
ons tot ca 2000 mrt. hoogte... Nr. 9 heet dan ook niet voor niets
Bormio 2000... Een skioord met liften... De beklimming er naartoe
verliep zonder echt in de problemen te komen met een gelijkmatige
stijging van ca 7 % met max. ca 12 % stijging, zodat in redelijk tempo
kon worden gereden in een prachtig zonnetje en omgeving... Ja het
weer was vandaag voortreffelijk.
Het was goed om het ritme te kunnen pakken en de klim in de benen
te voelen, ademhaling erop aan te kunnen passen, te bemerken
hoeveel aan lui zweet is meegezeuld en vertrouwen te putten uit de
vele kilometertjes die we in voorbereiding hebben gereden.
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In het ski-oord genoten we van wat koffie, knagerijtjes,uitzicht en de
ligstoelen.... Maar
we moesten
verder en zo werd
weer besloten tot
het inzetten van
de afdaling...

Voorzichtig, want de wegen zijn onbetrouwbaar met veel kuilen,
groeven en grind...
Vanuit Bormio werd “na overleg” en
met volledige instemming de volgende
klim opgereden, Cancano geheten, die
erg leek op de Lacettes bij vorige
editie... Een wederom prachtige rit die
leidde tot een zigzag weg met
haarspeldbochten welke liep tot de top
op ca 2000 meter. Er was daar vanaf een
pracht uitzicht over de vallei en de
beklimming die door ons allen met trots,
afzien en elk op eigen tempo was
volbracht...Er werd ruim de tijd genomen
om van uitzicht en weer te genieten en
ook heel wat foto’s te maken.
Bij de afdaling, die ook nu weer vervaarlijk genoeg was reed ik een
lekke achterband, maar kon zonder ellende snel tot stilstand komen
en de band vervangen, waartoe onze mechaNieker de onmisbare
steun bood...
Dat het dalen met respect niet voor niets was bleek een paar bochten
verder, toen een put in de weg niet ontweken kon worden... De ene
na de ander kon de onverwachte hindernis niet vermijden,
maargelukkig zonder grote gevolgen... Alleen een bidon vond er het
moment om een eigen weg te gaan,welke al snel weer tot de orde
werd geroepen en in de houder werd geplaatst... Zo we al niet alert
waren, zijn we het nu eens temeer...
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Bormio binnengereden
kwamen we uit op een
terrasje waar Aad vd Valk zijn
broer Sjaak met consorten
(Jan de Vette, Aad vd Knaap,
Peet v Os sr en Peter Jr,
Arend vd Weiden, Geert
Zwinkels, Coen Jansen, Mart
vd Berg en Aad Ammerlaan) trof... Ben je zover van huis in een
tussen bergen ingesloten gehucht, tref je er nog familie, vrienden “en
kennissen vanuit het “grote” Westland...
Het “taalgebruik werd er direct op “âââângepââââst en werd er zeer
gezellig de ervaringen gedeeld onder genot van wat biertjes.... en
frites...Ook onze ervaringen met het huisje, “toiletten en douche”
werden gedeeld, waarna we ruimhartig werden uitgenodigd om van
de faciliteiten van het hotel waar zij verbleven gebruik te maken..
Zeer vriendelijk, maar wij slaan
er ons wel doorheen .
Voldaan werd dit onverwachte
en sfeervolle samenzijn met
Sjaak cs (waarvan hiernaast de
tronies) opgebroken en
verdeelden de groepen zich.
Voor ons was het het stallen van de fietsen, opknappen en weer terug
naar het dorp voor de knagerij en de wedstrijd van deze avond.
Zelf nog snel even in het dorp een nieuwe binnen-, maar ook
buitenband gekocht.
In Down Town Bormio een volgend
restaurantje aangedaan en Italië Spanje
bekeken... Italië won met 2-0. Het viel ons
op dat wij enthousiaster waren dan de
Italianen zelf....We besloten bij het
restaurantje van vanmiddag, waar we de
familie en kennissen waren tegengekomen,
(een veelbelovend Steakhouse) te gaan
dineren...
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We werden er niet teleurgesteld ! Super goed en lekker.. En wat een
mals stukje vlees... Echt genieten!! Voor Tinus kon het helemaal niet
meer stuk... Hij wenste “een Dame Blanche” maar die kenden ze
daar niet.Vanilla-ice “si”Molten chocolat
“si”... Dame Blanche was in de maak,
geserveerd en door Tinus tot het laatste
lepeltje opgegeten en schoongelikt.
De vermoeidheid begon bij ieder te
spreken... “In het appartement nog samen
met Niek de banden van mijn fiets
vervangen, terwijl de anderen naar Engeland-IJsland keken. Nu
werden de Engelsen uitgeschakeld... en lieten de IJslanders zich
onderscheiden door het aanroepen van de Koeien... en het als een
front aanklappen en daarin...versnellen... Het was een tafereeltje dat
zich nog menigmaal zou herhalen en zelfs zou worden.overgenomen
(zo ook bij andere sporten...).
Rond 23.00 uur en na wat
navraag bij het thuisfront (in
Noordwijk) die het daar ook erg
naar de zin hebben, wat
schrijfwerk verricht en het
mandje in gegaan... Morgen
staat een stevige beklimming
op de agenda...
De Gavia... 18 km en tot een
hoogte van 2620 meter...
Dus.Hebben we wat om over te
dromen

dinsdag 28 juni
Al vroeg wakker maar geen haast om er uit te gaan, totdat er wat
meer roering ontstond en het prille ochtendritueel meer werd
ingekleurd... Frans zorgde weer voor de broodjes en Niek voor het
dekken van de tafel, koffie en verdere geneugten voor ontbijt..
Er werd weer in relatieve stilte gestapeld.... De enige prangende
vraag was hoelang en hoe zwaar de beklimming ging worden....
De naslag info werd door menigeen secuur gescand en beoordeeld...
De beklimming duurde plots geen 18 km maar 26 km gerekend
vanuit ons dorp... Maar deed niets af aan de stijging % en hoogte die
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was te bereiken van 2622 mtr en ca 1400 meter klimmen...
Uiteindelijk waren er pieken van in de 18% volgens de elektronica
van Ruud...
Maar goed, was het gisteren bellende Aad W, vandaag was het
Tinus, die met het zakelijke thuisfront maar niet wist af te rekenen...
Het bood Niek en wat welwillenden de gelegenheid om mij van dienst
te zijn met het terugplaatsen van het achterwiel... “Frans en ik
zorgde voor de vaat/corvee bij ontbreken van een vaatwasser, zoals
wel meer zaken node werden gemist... Hetgeen evenwel beslist geen
afbreuk kon doen aan ons vermaak.
Inmiddels was het al tegen 11.00 uur
en begon de zon stevig op de huid in
te werken en was het tijd voor de
etappe van vandaag... In aanvang
vanuit Bormio ging het zeer
eenvoudig. Het respect voor wat

komen gaat maakte dat een zeer behouden vaart werd ingezet...
Langs de weg stonden borden die aanduiding gaven van hoeveel van
de 29 km tot de top was afgelegd... 29 km .? Het waren er toch
minder... En hoe zit het dan met de steile en minder steile stukken,
waar zitten die dan ??? Twijfel sloeg toe...
Maar hoe dan ook, de rit moest volbracht.. dus pedaleren maar.... En
na een 5 a 6 km zette het
klimmen zich in.... Ieder zocht
en vond z'n ritme en was het
focussen op de ademhaling en
cadans.Een prachtige route
over een slecht wegdek maar met schitterende bergtoppen, dalen,
weiden en natuur trok kilometer na kilometer aan je voorbij...
Ondanks al dat schoons werd er nauwelijks tijd gegund voor het
nemen van foto’s Er werd niet afgegeven of verzaakt en dat onder de
verzengende hitte van de zon... Het maakte dat ieder stukje schaduw
op de weg werd gezocht en benut... Hoe vervelend is dan de
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motorrijder of auto die dan net de ideale route blokkeert.... het werd
afzien, maar wel binnen vermogen...Na een kilometer of 16 trappen

werd in de nabijheid van een prachtige weide en uitzicht op een
imposant en besneeuwd bergmassief tijd gevonden voor het doen
van een bakkie koffie...
Wat een overweldigend mooie omgeving en
schitterend weer... Joost meende geprikt te
worden door een insect en Aad Wub wilde nog
even een splinter laten verwijderen door de
Italiaanse dame op leeftijd... Nu bezigt Aad bij
voortduring en bij voorkeur ongevraagd zich
van een vocabulaire die geen recht doet aan
zijn educatie en waarbij de beschrijvingen aan
het afgaan en toiletteren vele variaties bij hem
kennen... Zo werd ook de strofe van het splinter
verwijderen ervaren... Het bleek evenwel dit
keer om een juiste omschrijving te gaan van
het onthechten van een stuk houtwerk dat zich
in zijn hand had geboord... De Italiaanse droeg
werkelijk de gehele
gereedschapsset aan inclusief
de desinfectantia, hetwelk door
onze bodem onderzoeker tot op
de spreekwoordelijke
vergelijking werd uitgezocht...
En goed bevonden... Hij blij, wij
blij... O ja, andere Aad bleek in
het aanrijden naar de koffiestop plots af te hebben moeten rekenen
met een niet tijdens het rijden te stelpen bloedneus... Maar een korte
pauze gaf voldoende rust voor herstel in meerdere vorm en kon hij
zijn weg vervolgen...het bleek het enige opmerkelijke te zijn...
Gelukkig !
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Bij het weer op de fiets willen stappen voor de volgende etappe,
kwam Geert Zwinkels (bekende van het terrasje van gisteren) de
berg af gedenderd... De rest van zijn groep was na de beklimming
verder gegaan, maar hij hield het voor gezien... Met bemoedigende
woorden dat de komende 4 kilometer nog loooeeei zwáááár zouden
zijn maar gevolgd zouden worden door 4 relatief eenvoudige
kilometers tot de top zette de groep zich weer in beweging... Althans
de spieren bleken wat obstinaat en wat meer overredingskracht nodig
te hebben om de tred te pakken... En loooeeei zwáááár werd het...
Als gemeld met stukken erbij van 18 %.... Over een weg vol
scheuren, overstrominkjes van smeltwater, grind en gruis, nauwe
wegen en torend verkeer (terwijl het
niet druk genoemd kon worden).... Het

rok langs schitterende uitzichten,
alhoewel de zweetdruppels, de
helm en de focus op het ritme het
zien van al dat schoons ontnam...
Hoe zwaar waren de kilometers....
Afzien en ritme werd gewoonrappen om
niet stil te vallen... Trappen in het besef dat zo de finish hoe dan ook
gehaald zou gaan worden... In iedere bocht werd gezocht naar het
afvlakkende gedeelte, maar de teleurstellingen stapelden zich op,
waardoor keer op keer werd gezocht naar de nieuwe “motivatie... En
ook telkens weer werd “gevonden... Althans door de meesten...
“Totdat dan eindelijk dat zo begeerde “uitzicht kwam op het vlakkere
gedeelte.... Kracht om eens flink op te schakelen was weggeèbd,
maar het tempo ging nog wel even stevig omhoog... Van 7 tot 8,5 km
Pu ging het naar 10-11 km en vervolgens zelfs boven de 22....
besneeuwde bergwanden naar de finish kon er nog even stevig op de
pedalen.) Vooral in het aanrijden langs het bevroren bergmeer langs
het bevroren bergmeer en besneeuwde bergwanden naar de finish
kon er nog even stevig op de pedalen en worden gestaan.... Met
grote glimlach op het gelaat werd binnen gereden bij de op de berg
aanwezige grote groep mensen, bij het restaurantje met de houten
Cavia en bij de “Moeder Maria” die vanaf een top overzicht hield op
de toppenbedwingers. “Deze klim was ook weer bij te schrijven en
met een uitroepteken worden genoteerd!!!
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Op deze top bleek het
ondanks bevroren
bergmeer en
sneeuwtoppen niet koud
en namen we bezit van
een terrasje om daar wat
spaghetti naar binnen te
werken... Mobieltjes en
fotocamera's maakten
overuren om de prestatie
en omgeving vast te
leggen...
Ikzelf had
nagelaten om
voldoende te
doen tegen
de brandende zon en voelde deze steeds heftiger
inwerken tot veel leedvermaak van de fietsbroeders...
Het rode hoofd werd al snel geassocieerd met lichtbaken, terwijl de
“fietsersstreepjes” prominent zichtbaar werden...Hoe het ook zij..het
werd dus zeker weer tijd om te vertrekken voor de afdaling....Eerst
nog even Moeder Maria en Fausto Coppi gedag gezegd en toen de
zwaartekracht haar werk laten doen...
Waar in het aanrijden geen tijd
werd gevonden voor het nemen
van wat foto’s was dit in de
afdeling zeker anders.
Herhaaldelijk
werd gestopt
om het natuurschoon vast te leggen op de
gevoelige plaat.... En er viel heel wat vast te
leggen en te zien...Van
bevroren bergmeertje,
imposante vergezichten,
kloostertje met nonnekes,
wat gedenktekens en de
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besneeuwde bergtoppen die in het felle zonlicht zeer tot hun recht
kwamen. Schitterend en adembenemend... In koppeltjes wilde ieder
worden vereeuwigd op, om en bij al dit fraais... Het "I was here" en
"We did it" was een nietuitgesproken maar zeker aanwezige motivatie
tot
die
verslaglegging en zo ook bij deze ! De afdaling
was niet eenvoudig en gevaarlijk genoeg met de
spoorvorming en vele
beschadigde plekken in het
asfalt. Toch was het er een
om “van te genieten en
voerden ons rechtstreeks het
terras op in “Bormio. Fietsen
ophangen aan de stangen die er speciaal “voor
waren geplaatst en bezit nemen van “onze stammtisch” “Met stevige
glazen het vocht aanvullen dat we op de hellingen waren
kwijtgeraakt...en natuurlijk alle ervaringen, prestaties, maar ook de

hapjes en biertjes met elkaar delend :). Vandaag werd besloten niet
het dorp in te gaan om gezamenlijk wat te gaan eten, maar de pizza’s
aan te laten rukken en in het huisje te gaan verorberen. Een stuk of
10 pizza’s waren soldaat gemaakt voordat je met de ogen kon
knipperen... We hebben het ons heerlijk laten smaken en ze proefden
dan ook fantastisch... denk ik....De vaste kern Westlanders
verhaalden over vervlogen tijden en over het toekennen van bijnamen
aan deze en gene. Dit was ontstaan bij de gewoonte dat ieder wel de
naam van opa of oma kreeg bij geboorte en er dus veel dezelfde
namen waren. Om toch
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onderscheid te maken werd aan de hand van spraakmakende
voorvallen uit nog grijzer tijd een bijnaam toegekend...
Zo vulde de avond zich tot ca 23.00 uur en werd het tijd voor het
schrijven en slapen gaan...
Nog even de lief een berichtje en dan knorren en rusten voor de dag
van morgen, waar de beklimming en reden van ons komst naar
Bormio, de Passo dello Stelvio, op de agenda staat!!
(wordt vervolgd in ons volgende nummer)
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Verjaardagskalender
De jarige leden in de komende maanden zijn:

2
9
11
11
13
15
17
17
17
19
25
25
28
30
30

Oktober
Patrick van der Voort
Ronald Boers
John Jansen
Aad van der Knaap
Frank Guinan
Jan Jagtenberg
Sjaak Cevaal
John Nieuwmans
Stefan van der Voort
Eefje Huising
Peter van Deventer
Cees van Rooijen
Martien Verbeek
Peet van Os sr.
Marco van der Poel

1
1
3
4
7
11
12
12
16
16
16
17
19
19
22
26
30

November
Marcel van Koppen
John Verbraeken
Clemens Samwel
Jan van der Knaap
Cocky van Rossem
Piet Pool
Cees van Koppen
Peet Petterson
Jos van Adrichem
Bert Bambacht
Majuska van Zwet
Richard van Elswijk
Hugo van der Lans
Ron van der Ven
Rene van Ruijven
Marcel Vonhof
Edwin van Zeijl

Hoewel alle leden binnen onze vereniging gelijk zijn en dat zeker ook
geldt voor onze jarigen, wil de redactie er toch af en toe iemand even
uitlichten en dat is dit keer Bert Bambacht. Bert hoopt op 16
november de hoge leeftijd van 95 te bereiken. Hij fietst niet meer bij
ons maar draagt de vereniging nog steeds een warm hart toe
getuige ook zijn aanwezigheid op de ledenvergadering. Bert, een
speciale felicitatie dit keer voor jou!!
Alle overige jarigen ook van hartegefeliciteerd!!!
Kopy voor het volgende nummer inleveren voor 8 november 2016
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