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De Dikke Band, clubblad van Fletstourciub Westland (F.TC.W.)
Verschijnt 6 keer per jaar, 40e jaargang
F.T.C.W. is opgericht op 2 oktober 1974 en Koninklijk goedgekeurd op 14april 1975.
De vereniging staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nr. V397062
en is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie onder nr. 108027.
Alle correspondentie, ook adreswijzigingen, sturen naar
F.T.C.W. Postbus 99, 2290 AD Wateringen.
Zie voor meer informatie ook: www.ftcw.nl. F.TC.W. is gevestigd in het clubgebouw van
de sportvereniging Velo, Noordweg 26 in Wateringen. Telefoon 0174-292779.
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tel. 0174-292024 Email: redactie@ftcw.nl
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Commissaris:
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Hans Buurkes
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Toerseizoen voortvarend van start.
Met een aantal publicaties in een paar weekbladen werd het
toerseizoen van FTCW mooi onder de aandacht gebracht van de
toerfietsers in de regio Westland en Zuidwest Den Haag. De
toercommissie had een goed verhaal met zelfs een uitleg hoe je het
best met een goede voorbereiding aan een nieuw seizoen kunt
beginnen.
Voorlopig een seizoen record met meer dan 275 starters op 9 april
voor de rit Amstels Kuitenkraker. Overigens een rit die een goed
organisatie aspect had in de vorm van het uitgeven van een
pontticket aan de start tafel.
Ook zijn er een aantal nieuwe groepen gestart met het uitzetten van
de ritten. De club heeft dit enthousiasme nodig om met elkaar de club
vorm te geven.
Als er leden zijn die vinden dat zij een mooie combinatie van een rit
kunnen bedenken en uitstippelen dan is het tijd om Hans Buurkes,
voorzitter van de toercommissie, van je talent op de hoogte te
brengen.
Ook zijn we benieuwd naar hoe de laatste toertocht van het seizoen
namelijk de Rabo Bossentocht eruit komt te zien op het Velocomplex.
Voor FTCW zal die tocht ook een beetje de Den Helder – Wateringen
sfeer terugbrengen doordat we een groep recreanten verwachten
voor de kortste afstand (± 30 km).
Zondag 19 maart was de afsluiting van het Vossenjacht seizoen
2016-2017. Een seizoen met een goed sportief verloop, weinig
incidenten, zo goed als geen afgelastingen en leuke verrassingen op
de slotdag in de klassementen van Toer 1 en de jeugd zonder
begeleiding.
Er moesten bekers bij worden besteld en dat is bijzonder als je weet
dat er zoveel punten te verdelen waren in het seizoen en dan toch
samen op de eerste plaats uitkomen.
De promotie regeling zal komend seizoen worden doorgevoerd
waarbij de grootte van de groepen weer iets in evenwicht zal worden
gebracht.
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De verzorgers Paul van Niekerk en Marcel Slaman kunnen even aan
hun eigen fiets activiteiten denken zonder door de weeks bezig te zijn
met het Vossen. Beiden werden in het zonnetje gezet door een
toepasselijk biertje met een gegraveerd bierglas van ‘de Kwaremont’.
Graag zien wij u weer langs de prima gepresenteerde starttafel van
de toercommissie komen waar wij u mede door de bijdragen van de
sponsoren een mooie reeks toerritten aanbieden.
Marcel van Ruijven

Van het bestuur

*·

*
*·
*·

*·
*·
*·
*·

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering is er weer een lid
als kandidaat-bestuurslid gestart met een introductie-periode
bij het bestuur.
Er wordt achter de schermen al flink gewerkt aan een
mogelijkheid van een nieuw clubblad.
We zijn nog dringend op zoek naar uitzetters van de
toertochten van seizoen 2018.
De Rabobank Bossentoertocht van 11 juni krijgt steeds meer
vorm en is met de 30 – 35 km ook toegankelijk voor
recreatieve fietsers.
Het ledenbestand telt momenteel 235 leden.
De vacatures van voorzitter en penningmeester zijn nog
steeds niet vervuld.
Er waren te weinig aanmeldingen voor een extra bestelling
van clubkleding. Die is dan ook afgeblazen.
De vrijwilligers krijgen binnenkort via de mail een uitnodiging
voor een gezellig samenzijn in juni.
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Dankbetuiging
Lieve mensen,
Wij zijn jullie zeer dankbaar voor de gevoelens van
medeleven en warme belangstelling die wij mochten
ontvangen tijdens de ziekte en het overlijden van Arie.
Het was hartverwarmend.
Ook namens de kinderen en kleinkinderen,
Rita Middendorp

De resterende toertochten van het Toerprogramma 2017
23 april
23 april
30 april
30 april
7 mei
7 mei
14 mei
21 mei
21 mei
28 mei
28 mei
4 juni
4 juni
11 juni
11 juni

Hitland – Lek
Hitland – Lek
Rondom de Droogmakerij
Rondom de Droogmakerij
Bos en Vlist
Bos en Vlist
Naar de Nachtegaal
Lus van Bernisse
Lus van Bernisse
de Rotte en Reeuwijk
de Rotte en Reeuwijk
Eiland van Dordrecht
Eiland van Dordrecht
Rabobank Bossentocht
Rabobank Bossentocht
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115 km
75 km
115 km
75 km
130 km
75 km
75 km
120 km
75 km
115 km
80 km
140 km
35 en 80 km
135 km

9.00
8.30
9.00
8.30
9.00
8.30
9.00
9.00
8.30
9.00
8.30
9.00
8.30
9.00
8.30
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Weboma is een bedrijf met een bijzondere
missie: Weboma bouwt aan geluk.
Wij ontwikkelen, bouwen en zorgen voor
huizen, wijken, leefomgevingen en
werkplekken die mensen gelukkig maken.
Door ons goed in te leven in de wensen van
mensen en door alles in te zetten wat we in
huis hebben aan vakmanschap, ervaring,
kwaliteitsstreven en creativiteit. Zo bouwen we
samen met onze klanten voortdurend aan iets
heel moois. Want aan nieuw geluk dragen we
graag onze steentjes bij.

Uw ontwikkelende bouwer weboma.nl
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Vacatures binnen onze vereniging
Het bestuur is nog steeds naarstig op zoek naar een opvolger van
onze voorzitter en van de penningmeester. Vooral het vinden van een
nieuwe penningmeester verloopt moeizaam omdat voor die functie
enige administratieve, zeg maar boekhoudkundige kennis of ervaring
nodig is. Als je daar over beschikt schroom dan niet om contact op te
nemen met een van de bestuursleden, al is het maar voor informatie
over de mogelijkheden en de omvang van de werkzaamheden.
Voor de lege plek in het bestuur ontstaan na het vertrek van Johan
Barelds, heeft zich inmiddels Jeroen van der Valk als kandidaat
bestuurslid aangemeld. Geweldig, Jeroen!!
Ook het vrijwilligerskorps kan wel wat aanvulling gebruiken. Voor het
toerseizoen 2018 kunnen we nog uitzetters gebruiken en ook bij de
evenementencommissie zijn extra vrijwilligers zeer welkom.
Op vrijdag 23 juni organiseert FTCW de jaarlijkse
vrijwilligersavond. De huidige vrijwilligers krijgen daar binnenkort
een uitnodiging voor.
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Voorkennis
Verslag van de vossenrit van 5 februari

Mooi vossenweer, weinig wind en geen zon, dus de pijltjes zullen
goed te zien zijn.
De uitzetters van de rit waren Hen en Jan, omdat ene Frans liever
ging fietsen dan uitzetten.
Deze oude vossenkenners vonden dat zij ook een keer moeten
ervaren hoe vossenrit uitzetten is. Nou, het is goed gelukt.
Op VELO hoorde ik leden praten over pijlen op de Middelbroekweg
en over snijden!!!!!!
We reden nog achter de voorrijder toen er al grote consternatie was
bij de eerst pijl, die niet voor maar achter het tunneltje bij Hornbach
stond. Er ontstond daar een hele grote groep omdat Toer 3 er ook al
was. Het ging gelijk los en met grote snelheid fietsten ze onder de
brug van de N222 door naar de Harteveldlaan. Zigzaggend naar de
Wollebrand waar de eerste controle in de bagger stond. Op dit punt
viel de groep uit elkaar omdat menigeen ging lopen.
Richting de Snelbinder ging ik Frans H. voorbij die stond met een
lekke band.
Op weg naar Maasdijk via de Korte Kruisweg het tunneltje onderdoor
naar de Oud Camp.
Achter HABA (neef) stond de tweede controle, waar de controlemannen in de auto zaten.
Achter het Kraaiennest fietsten we een lang stuk door de bagger
waar enkelen van ons gingen snijden (door op de weg te blijven) en
hierdoor schoon bleven en ook nog goed gokten.
Na veel draaien en keren richting het Woudt vonden we bij de
Lotsweg Jan en Peter met de derde controle.
JE KON DE VOS AL RUIKEN!!!!!!
We moesten nog wel een stuk over het industrieterrein in
Wateringen, achter de tramremise van Lijn 16 en 17 langs en naar
het afgebrande pand van Verkade. De vos kon je daar vinden in de
bosjes.
Hen en Jan, bedankt voor de mooie en goede rit. Jullie mogen het
meer doen.
Jan Batist
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Tussen twee vorstperiodes in.
Zaten we eind januari in een kleine vorstperiode waardoor we de rit
enigszins moesten aanpassen, vandaag hadden we heerlijk rustig
winterweer. Halverwege de week laat Koning Winter zich toch nog
even zien.
Vandaag achter de voorrijders richting de Wollebrand waar we een
bezoekje brachten aan het mountainbike parcours van WWV.
Draaien en keren in de modder en emmer 1.
Via de Snelbinder oversteken richting Maasland, weinig wind en je
kon je fiets weer een beetje schoonrijden. Heerlijk om in een clubje te
zitten waar ze kop over kop rijden om fit te blijven als het er om gaat
spannen en Wateringen weer in zicht komt. Via Maasland naar de
Herenwerf in de Lier waar, heel geslepen, de mannen in de auto
zaten (emmer 2).
Achter het Kraaiennest een lang stuk ploegen door het weggereden
grasland. Zwaar en wederom snijders die het gokten om een emmer
te missen. Hier had er een kunnen staan! Remmen schoonmaken en
weer gas erop. Hoeveel emmers heb jij? en de teleurstelling zag je
op het gezicht verschijnen. Te hard gereden en niet opgelet.
In ‘t Woudt dacht ik; lekker op tijd vandaag, maar de uitzetters
presteerden het met draaien en keren in Wateringen nog een
halfuurtje te rekken (en emmer 3) aan de Lotsweg.
De vos stond bij het industrieterrein achter de tramremise en was
vandaag goed te vinden.
Uitzetters bedankt, het was een lekker ritje om je bed weer voor uit te
komen.
Volgende week snertrit met weer een speldenprik van de Koning
Winter?
(Ook gepubliceerd in Velo Nieuws)
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De winter vaarwel!
Vorige week helaas weer een afgelasting vanwege de sneeuw die al
vroeg in de ochtend het fietsen onmogelijk maakte. Later op die dag
merkten we dat de sneeuw verdween als ‘sneeuw voor de zon’. ’s
Middags was er al niet veel meer te vinden van dit winterse goedje.
Dus vandaag wederom de snert voor de dag gehaald. Vorige week
vers gemaakt en gelukkig hadden we de soep kunnen invriezen.
Er was een flinke opkomst van zowel fietsers en wat wandelaars.
De vossenrit alias snertrit startte op het Velo complex en eindigde bij
de kwekerij van de Fam. Jan van de Knaap en Zn. FTCW is daar al
een aantal jaren te gast als het gaat om clubactiviteiten zoals de
Snertrit van vandaag. We hadden
onderweg drie emmers. Te
beginnen met de eerste in s’Gravenzande in een woonwijkje
waar we met een tegenwindje naar
toe waren gereden. De splitsing
vond overigens al vroeg in de rit
plaats bij kwekerij Sonnehoeck op
het bruggetje waar je van de fiets
af moest en het peloton in veel sub
groepjes brak. De tweede emmer
stond bij de kwekerij van de fam.
Grootscholten, waar we de jonge
radijsjes bekeken tijdens een lusje.
De derde en laatste emmer stond in een lepe lus in het kerkdorp
Heenweg.
Draaien en keren met een behoorlijk zwaar veldrit-gedeelte ten
westen van het Staelduinse Bos. Sommigen hadden hier voordeel
van het profiel van hun banden, anderen moesten passen en gingen
even van de fiets. Daarna vol gas weer richting De Lier om via de
inmiddels vaak in het parcours opgenomen Snelbinder naar de
Nieuweweg te koersen.
Slagerij van Leeuwen had weer gezorgd voor een super soepje na
afloop en de evenementen commissie bedankt voor de organisatie.
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Snert-rit
Na het sein van de voorrijder ging het los, mijn maatje Eric gaf gelijk
gas. Dat bleek een slimme zet want we waren als eersten over het
bruggetje. Daarna ging het links, links en sneden we gelijk een
stukkie af. Ja, je denkt vast nou “wat een lol zeg”, het scheelde een
paar meter en dat wordt poetsen na de rit. Maar ik dacht “juiste fiets,
juiste bagger en gecamoufleerd is mijn fiets toch al.” Ik ben namelijk
helemáál niet zo’n poetser, wellicht is dat na komende dinsdagavond
(red.: de info-avond van FTCW over zitpositie op de fiets en
fietsonderhoud ) anders.
Er volgen nog wat bruggetjes en op het eind gaan we linksaf richting
Poeldijk. Tjonge, jonge, pff ….snert wind tegen en dan is de rit net
pas begonnen. Ik dacht: “laat ik ze gaan of ga ik mee? Hmm, ik hou
nog ff in, want misschien fietsen ze over een pijltje heen die ter
hoogte van het bruggetje zou kunnen staan.” Snert, ik moet aan de
bak om het gat te dichten, gelukt, in het wiel van mijn maatje kan ik
blijven volgen.
We nemen de rotonde en gaan richting Madestein, vervolgens
richting Monster. Daar aangekomen linksaf en voor de
verkeerslichten rechtsaf richting ’s-Gravenzande.
Natuurlijk tegenwind, ik dacht: “snert, snert…. Bakkie, ik kijk ernaar
uit.” Ergens in ’s-Gravenzande, hoe het allemaal heet geen idee, zag
ik een pijltje naar rechts staan en reed toch rechtdoor, oeps. In de
ankers, keren en weer aansluiting zoeken. Gelukkig dat is een
beloning, Emmer nummer 1.
Verder na de pijltjesronde in het “dorp”reden we richting Naaldwijk,
kwamen we een groepje tegen die pijltjes waren kwijtgeraakt, ik
denk: “geen pijl rechtdoor.” Na wat kletspraat komt de gedachte in mij
op dat het wel richting Opstal zal gaan, ja pijltje missen is een snert
eind terug. Gelukkig zag ik een pijltje naar rechts en een open
schuurdeur, achteromkijkende, geen maatje. Had ik nu wat gemist?
Toch door de schuur en ritje door het warenhuis, zie ik aan het eind
van het betonpad Emmer nummer 2, kaartje gedropt, door naar
buiten en naar rechts in de blub. Na een meter spot ik mijn maatje,
die door de blub komt aan getijgerd. Hij was geen emmer tegen
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gekomen, mooi, keren dus, hij nog even zijn kaartje in de emmer
gedeponeerd en we gaan relaxed terug. Zo, weer bij de groep
aangehaakt.
We vervolgen de route richting Geestweg en gelijk linksaf door
Naaldwijk. Bij de Galgeweg steken we over richting ’s-Gravenzande,
en daar gebeurde het, oei, zag ik dat echt??
Oh jee, ik raak weer achter, het lukt me maar net om bij te blijven. Ja,
dan is daar het moment waar anderen zich misschien ook in
herkennen, het gesprek met je zelf. Wat zal het zijn, is mijn conditie
nog prut omdat ik dit seizoen weer begonnen ben of is het de fiets
afstelling? Hé, daar zie ik van de club iemand, opvallend stil, netjes
achter een tegemoetkomend fietsend echtpaar. Dat was hint twee, ik
denk Balm op de pedalen en gaan, snert staat koud te worden. Na de
pomp gaan we linksaf richting Heenweg. Yes, in mijn ooghoek zag ik
het weer, je weet wel: pijltje op z’n kop.
Op het fietspad sein ik naar mijn maatje, en overleg mijn bevindingen,
tja het is een keus, en er staat nog niet veel op de teller. Oké, ik ga
door tot de volgende Emmer en maak dan de afweging. Nou die
Emmer was sneller dan gedacht. Zelfs met een echte fotoshoot,
smile J. Daarna stond de pijl linksaf, ik zeg das mooi een Snert
moment, ik knijp er nú tussen uit.
Opmerking: “Bij verdere interesse voor route details pijltje linksaf, is
er vast wel iemand die een strava upload kan verzorgen”, ik ga snel
naar rechts, doei!!
Snert, toch nog gesnapt, Vivian riep mij nog na, LINKS. Zonder om te
kijken en dankjewel in mijn gedachte, spurt ik vol gas terug naar
pijltje 2.
Toch nog wel spannend, mijn pantoffel geplakt met Duck tape, is niet
losgeraakt en ook geen volgers. Op naar pijltje 1 en snel rechts over
het bruggetje, zó, ik ben uit het zicht.
Nu is het rustig aan richting Westerlee. Dan krijg ik iemand in het
vizier die ook op deze route zit, ik ervaarde het als “ik zie je wel ik zie
je niet.” Het gaf mij wel een boost met in het achterhoofd de honger
naar snert vitamientjes die staan te wachten. Pruttelend met die
gedachten moest ik ‘t koppetje erbij houden, zou zonde zijn een pijltje
en Emmer te missen. Maar of het “in” de soep loopt, soep zal er zijn!
Het wordt een klimmetje over de Burgenmeester Elsenweg en dan
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terug richting de Snelbinder. Op de veiling haak ik aan bij Wim
Vellekoop en nog iemand, we fietsen verder naar Honselersdijk. Over
de brug ‘bult’ naar rechts richting Poeldijk.
Bijna in de buurt van de tuin Jan van der Knaap, roept iets in mij:
opletten! Immers is het een vossenrit! Met water in de mond verlang
ik naar snert, zie ik plots een pijltje rechtsaf, in de remmen en het
bouwterrein op. Daar staat de restemmer, hmmm, daar gaat mijn
laatste kaartje, Snert, hmm, toch baal ik wel want er zitten niet veel
kaartjes in. “Zoek de Vos”, ik loop richting het groepje wat bij Paul
Koenders staat. Helaas weinig sporen, wellicht kon ik een tip
opvangen. Rustig een rondje naar de zandberg en de ring in de pijp.
Terug langs Paul toch nieuwsgierig geworden, bleek het aantal
controles te kloppen. Top, voor het eerst 20 punten behaald, mooie
tijd nu om na te genieteen met een bakkie snert. En die “snert” was
goed!
Allen bedankt,
Robert Balm van Toer 3
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Zeker geen snertrit,
Een week geleden had ik de joker al in willen zetten, maar door
sneeuw en gladheid was de vossenrit afgelast. Al jaren rijd ik bij
Toer 1, maar het hoogste doel was meestal een of twee keer 20
punten halen per seizoen.
Dit jaar is het plan anders, ik had me voorgenomen iedere zondag
aanwezig te zijn en niet alleen voor de snelheid maar ook voor het
klassement te gaan. De eerste maand lag ik perfect op koers met
een keer een eerste plek en constant bij de eerste drie in het
klassement. Maar de maand november was een slechte maand waar
ik uit drie vossenritten maar 9 punten behaalde. Door deze
achterstand moest ik de joker eerder inzetten dan ik van plan was om
de aansluiting bij de top niet te verliezen.
De meesten in de top hadden de joker reeds gebruikt, alleen Peet
van Os nog niet, maar gezien zijn klassering zal hij hem wel de
laatste week gebruiken.
Het weer was goed en het zou voor me gevoel een redelijk snelle rit
worden die vanwege de snert na afloop wel niet al te lang zou
worden.
Ook Erwin van Dam had zijn joker ingezet en hield het tempo direct
vanaf de start hoog. Al snel haalden we de veteranen in ( waar ik
geen voorstander van ben i.v.m. de veiligheid) en er formeerde zich
een klein groepje vooruit, waar ik wil toevoegen dat er met de jonge
jongens van Huizing en Boers veel talent rondrijdt bij de club.
In ‘s Gravenzande kwam alles weer bij elkaar maar waar ik zelf eerst
nog even doorreed bij de controle waardoor ik een gaatje moest
dichten. Maar ik voelde me goed en was snel weer bij. Bij de Haak
moesten we de dijk op wat me meestal gemakkelijk afgaat en koos
het wiel van Marcel, echter reed er toch een klein groepje vooruit met
de fam. Huizing en Erwin .
De mannen van Westlands Goud, het hele jaar al met een grote
groep aan te start, probeerden het gat nog te dichten maar dat lukte
helaas niet. Door het verhoogde tempo werd het groepje wel een stuk
kleiner en kwamen we een klein minuutje achter de eerste groepje bij
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de vos. Die waren nog druk aan het zoeken. Omdat deze groep al op
wat plekken had gekeken, richtte ik me op hen. Ik zag ze naar een
hoop zand lopen en rende er direct op af wat me 40 punten
opleverde.
De aansluiting met de top van het klassement is weer gemaakt en
de laatste vossenritten beloven spannend te worden.
Nu ik in de gelegenheid ben wil ik alvast metname de uitzetters
bedanken voor de mooie ritten die jullie hebben uitgezet.
Met groetjes van,
Peet van Etten
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Verslag van een vossenjager van het eerste uur
Verslag van de vossenrit van 5 maart 2017

Bij de start werd Nic Suiker door onze voorzitter Marcel in het
zonnetje gezet. Hij was eerste geworden in een wedstrijd voor de
jeugd bij WWV.
Nadat Toer 1 en 2 van start waren gegaan was er enig oponthoud
omdat Susan ( Buying; red.) problemen had met haar band en Jan
Batist en Menno Ruigrok haar hiermee hielpen.
Na de start richting de Bonte Haas, langs hovenier v/d Heyden en
door naar Op Hodenpijl waar op de brug de eerste emmer stond met
veel kaartjes ernaast. Nu door de polder naar Schiedam,waar in het
zicht van het molentje emmer 3 stond (een slimme zet van de
uitzetters) want rechtsaf was de route naar emmer 2.
Bij de tunnelbak van de nieuwe A 4 wegvervolgend langs de A4 was
er een valpartij die veroorzaakt werd door een loslopende hond en
waar Peet van Os bij betrokken was. Peet kreeg eerste hulp van een
verpleegster en van Nic Olstoorn. Naar eigen zeggen leverde dat
hem een derde plaats op omdat hij toen de tweede emmer wel had.
Vervolgens door de tweede Zouteveen richting Schipluiden waar
voorbij de supermarkt een klein pijltje naar rechts stond een straatje
in. Gelukkig zag Paul van Leeuwen dat pijltje want daar stond
emmer 4. Op naar de vossenpen via de Bovendijk links aan het
fietspad blijven recht de Bovendijk oversteken het Tolland in langs
Kester Rijwielen en verder zigzaggend door Wateringen naar het
bouwrijpe stuk grond (achter Frans van Holsteijn) stond de
ingegraven vossenpen.
Dank aan de uitzetters Johan Rimmelzwaan, Wim Vellekoop en Jan
de Groot voor de mooie en slimme vossenrit. Aanvankelijk was ik als
eerste van de veteranen maar door een foutje met de telling werd het
later voor mij de derde plaats.
Een Vossenjager van het eerste uur al 45 jaar bij FTCW
Con Persoon.
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Voorjaar tijdens de Vossenjachten.
Daar waar nu de echte vossen hun jongen gaan werpen, zijn wij onder
fantastische omstandigheden aan de voorlaatste vossenjacht
begonnen.De temperatuur was fris bij de start en liep uiteindelijk op
richting de 17 graden C.
Weinig wind, zon en dus weer tijd voor het uit de kas halen van
dunnere shirts en al de eerste korte broek in het peloton. Vandaag de
bekende uitzetters waarbij naast het duo Kees en Peet Menno was
toegevoegd. Uiteindelijk een prima rit met 4 emmers.
Beginnend in Poeldijk waar door het flinke tempo en niet opletten bijna
heel Toer 3 deze eerste emmer zou missen. De tweede emmer stond
in een mooie lus in de omgeving van de Rolpaal in Honselersdijk.
Emmer drie was listig verstopt in Hoek van Holland waar we weer door
het veld ploegden. Wel gaaf gevonden door de uitzetter van deze rit.
Emmer vier ook weer na een klein pijltje rechtsaf om daarna via de
weilanden van de Poelkade richting Naaldwijk te koersen.Uiteindelijk
stond de Vos aan de van Luijklaan achter de heg. Chapeau voor de
uitzetters, het was een rit uit het boekje en werd mede door het weer
een heerlijke
afsluiter van de
week.
Volgende week
worden de
klassementen
opgemaakt en
kunnen we de
prijzen uitdelen
voor dit
seizoen tijdens
het slotfeest.
(Ook
gepubliceerd in
Velo Nieuws)
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Het resultaat van alert zijn en 40 jaar ervaring
Verslag van de vossenrit van 12 maart 2017
Het is zondag 12 maart, kwart over zeven ’s ochtends en de zon staat al
vroeg in de slaapkamer, tijd om op te staan. Om half acht even een
rondje door het bedrijf. Heerlijk klimaat in de kas, je hoort het als het
ware groeien. De plantjes staanA er prima bij. Ik doe nog een paar
kluisjes en begin met de voorbereiding van een ochtendje fietsen. Haal
m’n azuur blauwe Gios uit de stal, staat er mooi glimmend bij, niet
wetend dat hij de komende uren weer aardig wat te verduren zal krijgen.
Na een stevig ontbijt op naar Velo, even lekker inrijden en alles voelt
prima aan. Na een pittig schaatsseizoen waarin ik 5 maanden lang zo’n
120 km per week train, zijn de benen zondags niet in al te beste staat
omdat we op zaterdagmorgen een pittig programma afwerken. Maar
afgelopen week niets meer gedaan, benen in de rust en verder alles
prima.
Kaartjes ophalen bij Paul en op naar de start. Een paar minuten na Toer
1 mochten wij op gepaste wijze achter Johan Barelds onze rit beginnen.
Richting Hollewatering. Direct na het vrijgeven plaatste ik een
demarrage om als eerste bij de bocht te zijn. En wat ik al vermoedde,
rechts het bruggetje op. Meteen een uitgedund peloton en door de
nieuwe tunnel richting het aardwarmte project in Poeldijk om vervolgens
bij Kees van Schie even te kijken of het erf netjes is opgeruimd. Daar
vandaan richting de Nieuweweg waar een piepklein pijltje ons een
onopvallend steegje instuurde waar we de eerste emmer aantroffen.
Vervolgens de Nieuweweg oversteken en weer een brug over en verder
met weer een paar renners eraf. Een oud tuinderslaantje en een paadje
langs een sloot en kas waar we de meeste moeite hadden om er zonder
kleerscheuren van af te komen. Verder via de Poel richting Zwartedijk
en naar ’s-Gravenzande. Ook daar weer een listige plek waar we een
emmer aantroffen. In een strak tempo onder aanvoering van Mart
Buying, Paul Koenders en ondergetekende reden we naar de Hoek
waarbij door iedereen alles uit de kast gehaald moest worden om bij te
blijven. Iwan Pakvis en Koos van der Hoeven begonnen al een beetje te
kraken, op het puntje van het zadel en handen onder in de beugels en
door het hoge tempo ook niet meer het goede verzet weten te vinden.
Alertheid van mijzelf in de Hoek waar ik het vizier op scherp had, geen
matennaaierij maar met de hele groep goed verder. Toen troffen we
Kees van Schie aan met de derde emmer en hij genoot van het heerlijke
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zonnetje. Ook Johan en Ton hun benen waren goed en gingen om de
beurt aan het sleuren richting Zanddijk en wat ik al verwachtte
gebeurde; halverwege het trappetje op en bruggetje over en door ’sGravenzande voor de vierde emmer.
Toen richting Naaldwijk en ja hoor het gebeurde: Pakvis en Van der
Hoeven moesten buigen voor het hoge tempo van de groep. Maar ook
Richard zat er nog steeds bij.
De tocht ging verder naar de Snelbinder en de Korenbloem richting
Broekpolder. Bij de oversteek van de Bloemenroute raakte ik de
aansluiting kwijt. Dus de achtervolging ingezet, maar daar zat nu net
vandaag de clou. In Kwintsheul aangekomen en de brug Lange
Wateringkade moesten we direct langs het water door het gras. Maar
met 40 jaar vossenjacht ervaring en nog helder van geest dacht ik; dat
ga ik niet doen. En ik fietste om het gebouw heen met de wetenschap
dat we al vier controles
hadden, en dat pakte
goed uit. Bij het parkje
stond Zoek de vos. Toer
1 was zojuist gearriveerd
maar ik was er als eerste
van Toer 2. Toch moest
ik nog even zoeken maar
vond de vos op tijd.
Met de volle buit en na
de felicitaties in
ontvangst te hebben
genomen, ging ik na een
paar biertjes weer met
een goed gevoel naar
huis.
Met dank aan de
uitzetters voor hun mooie
rit.
Jan van der Knaap
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Eindstand van het Van der Drift klassement seizoen
2016-2017

Toer 1
1 Marcel Dries
1 Peter van Os
2 Jeroen Kiezeling
3 Johan Bosma
4 Johan van Hagen
5 Jean Pierre Hofstede
6 Peet van Etten
7 John Zwinkels
8 Ernst Fridom
9 Erwin van Dam
Toer 2
1 Richard van Elswijk
2 Peet van de Ende
3 Martijn van Donk
4 Ton Ooms
5 Iwan Pakvis
6 Paul Koenders
7 Marco van der Poel
8 Johan Barelds
9 Koos van der Hoeven
10 Mart Buying
Toer 3
1 Frans Kouwenhoven
2 Nick Olsthoorn
3 Jos van Adrichem
4 Evert Kuyper
5 Johan Eygenraam
6 Harm Horstman
7 Susanne Buying
8 Jasmijn van der Poel
9 Peet van Os
10 Frans Onings

258 pt
258 pt
223 pt
215 pt
200 pt
190 pt
186 pt
173 pt
158 pt
156 pt

Veteranen
1 Jan Batist
2 Frans van Holsteijn
3 Con Persoon
4 Arie Pelikaan
5 Ellen van Rooijen
6 Jan Zwinkels
7 Ria Groenewegen
8 Eva Huising
9 Clemens Samwel
10 Bertus Huising

251 pt
238 pt
205 pt
190 pt
190 pt
187 pt
155 pt
154 pt
152 pt
127 pt

Jeugd zonder begeleiding
1 Nick Ruigrok
1 Lars van Hooft
2 Menno Huising
3 Michael Boers
4 Sven van der Lans
5 Jelle van Leeuwen
6 Mathijs van Dijk

59 pt
59 pt
45 pt
35 pt
19 pt
7 pt
6 pt

250 pt
230 pt
225 pt
213 pt
205 pt
201 pt
199 pt
196 pt
187 pt Jeugd met begeleiding
177 pt 1 Mitch van Leeuwen 78 pt
2 Mike van Zeijl
3 Jan Willem van Schie
237 pt 4 Rik Jansen
228 pt 5 Sjors Lugthart
212 pt 6 Tony Sprinkhuizen
195 pt 7 Matthijs Vijverberg 3 pt
188 pt 8 Luuk van der Drift
185 pt
153 pt
143 pt
142 pt
141 pt
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64 pt
47 pt
36 pt
11 pt
4 pt
2 pt

De twee gedeelde eerste plaatsen (in Toer 1 en bij de Jeugd zonder)
geven wel aan dat het er dit seizoen tot op het laatst spannend aan
toe is gegaan.
Opmerkelijkste winnaar is (naar de smaak van de redactie) toch wel
Frans Kouwenhoven. Die heeft het gepresteerd nadat hij vorig jaar
winnaar was bij de Veteranen, dit jaar de eerste plek te pakken in
Toer 3. Op naar nummer 1 in Toer 2 Frans??
Ook Johan Bosma heeft zijn promotie naar Toer 1 flink vorm kunnen
geven door daar op het podium te klimmen. Wat voorts opvalt is dat
we bij de veteranen bij de eerste tien plekken maar liefst drie dames
tegenkomen. Vorig jaar waren dat er nul. Zijn ze bij de veteranen het
meest geëmancipeerd? Dat zal wel want het verstand komt immers
met de jaren!
Op het slotfeest zijn de bekers uitgereikt aan de
klassementswinnaars en werden hun prestaties onderstreept met een
mooi boeket bloemen.(zie de foto’s)
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de Winnaars

toer 1

toer 2

toer 3
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veteranen

Jeugd zonder
begeleiding

Jeugd met
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Toertocht rond Wateringen
De laatste zondag van de maand betekent bij FTCW een toertocht
voor de leden. Vandaag (26 febr. 2017; red.) wisten 60 deelnemers
het druiligere weer te trotseren en hebben een van de mooiste
toertochten van deze winter gereden. Een compliment voor de
uitzetters Marco en Mart. Die moeten de wegen hier in de omgeving
kunnen dromen om dit parcours weer op de weg te krijten. De eerste
lus werd gereden rondom De Lier om zo weer terug te komen vlakbij
het Velo-complex.
(Ook gepubliceerd in Velo Nieuws van 1 maart 2017)
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Verjaardagskalender
De jarige FTCW-ers in de maanden mei en juni

In mei

In juni

1
5
6
6
6
10
11
19
20
22
22
23
23
25
25
25
26
27
29
29
30
30
31

2
2
2
2
3
3
5
10
10
12
12
13
13
13
16
17
17
19
21
22
29

Paul van Leeuwen
Marcel van Ruijven
Henk Ammerlaan
Con Persoon
Jelle Zwinkels
Marcel van der Knaap
Leon van der Weiden
Arend van der Weiden
Barry Wassink
Wim Valstar
Marcel Vollebregt
Loek Jansen
Toke Zwinkels
Marco Jansen
Mitch van Leeuwen
Piet van Leeuwen
Werner Gelauff
Ted Verbraeken
Jeanette Balm
Hans Zwinkels
Peet van de Ende
Marcel Slaman
Bastiaan van Dijk

Bert Bouwman
Erwin van Dam
Paul Schalke
Ron Stolk
Ida Buurkes
Frans Zwinkels
René Boutkan
Jan de Kok
Niek Olsthoorn
Nic Duijvestijn
Jan Zwinkels (N’wijk)
Peet van Etten
Kees van Schie (N’wijk)
Erwin Scholtes
Ernst Fidom
Rob Samson
Mart Voordenhout
Dick van Zwet
Kees van Schie (Poeldijk)
Koos van der Hoeven
Jan Zwinkels (M’weg)

Alle jarigen van harte gefeliciteerd
Kopy voor het volgende nummer inleveren voor 10 juni 2017
de Dikke Band april 2017

38

de Dikke Band april 2017

39

de Dikke Band april 2017

40

