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De Dikke Band, clubblad van Flet stourciub W estland (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.

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:voorzitter@ftcw.nl

Secretaris:                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

Lid: Peter van Os Marnixlaan 22 2692 DS ‘s Gravenzande
tel. 06-30610367

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

Lid: vacant
Commissaris: Piet Pool. v. Doornicksingel 46, 2291 RH Wateringen

tel. 0174-292024  Email: redactie@ftcw.nl

Overige deelt aken van het bestuur:
PR - zaken:
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 voorzitter

Dit jaar wel wat winterse perikelen.

We hebben dit seizoen iets meer te maken met de winter dan in
voorgaand seizoen.
Een van de afgelopen vossenritten werd ook vakkundig door de
Vossenritcommissie omgelegd om zodoende de veiligheid van de
fietsers te waarborgen. We reden toen van punt Kijkduin naar punt
Hoek van Holland vispaleis, etc . Prima gegaan heren, mijn
complimenten; het programma kon doorgaan en tegelijkertijd konden
we ook weer bij onze club de benen strekken.

In de zelfde periode hebben we afscheid moeten nemen van ons lid
Arie Middendorp.  De zondagmorgen na het bericht van zijn
overlijden heb ik een kort In Memoriam gesproken waarbij we wat in
een condoleance boek konden  schrijven. Dit boek wordt komende
maand door het bestuur aan zijn vrouw Rita aangeboden.
Tijdens de uitvaartdienst  heeft Piet Pool namens het bestuur
stilgestaan bij zijn overlijden. Dit in Memoriam werd door de familie
zeer op prijs gesteld.

Het toerprogramma 2017 (zie blz.9) staat weer klaar om er in april
mee te kunnen beginnen en is ook  op de site te raadplegen. Ook
voor de Toercommissie mijn complimenten voor het voorbereiden, het
bijeen zoeken van de uitzetters voor de ritten en voor wat daar verder
nog voor komt kijken.
Nieuw in het clubblad is de rubriek “Van het bestuur”, waarin we kort
nieuwsfeitjes melden aan de clubleden.
De vossenrit competitie heeft  vanaf het moment waarop ik dit
schreef  nog 5 ritten te gaan en dit clubonderdeel  gaan we ook dit
jaar weer goed afsluiten met een slotfeest. Iets om naar uit te kijken
dus, net als het fietsen waar je de mannen zondags lachend voorbij
de kaartenbak ziet gaan.

Marcel van Ruijven
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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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Van het bestuur.

Deze nieuwe rubriek is tot stand gekomen naar aanleiding van
gesprekken van het bestuur met haar leden.

* Dit jaar komt er een omschakeling van ons clubblad De Dikke
Band naar een nieuw nieuwsitem of  een andersoortig
clubblad.

* We zijn nog dringend opzoek naar uitzetters voor de
toertochten van seizoen 2018.

* De Rabobank toertocht van 11 juni dit jaar krijgt steeds meer
vorm en die vorm wordt zodanig dat zij ook geschikt is voor de
recreatieve fietser.

* FTCW heeft haar toertochten gedeeld met de NTFU.
* Het ledenbestand is momenteel 235 leden.
* Op dinsdag 21 februari is er een interessante info avond over

zadel en hoogte afstelling in relatie tot je energie verbruik.
Aansluitend  geeft Tutti  Bici inzicht in het  fietsonderhoud in
de winter en nog meer zaken die je zelf zou kunnen doen aan
je fiets.

Het programma van de komende weken

Februari
19 vossenrit start 10.00 uur vanaf  Velo
26 toertocht van 60 km start   9.30 uur vanaf  Velo

Maart
5, 12 en 19 vossenrit start 10.00 uur vanaf  Velo
19 slotfeest en prijsuitreiking vossenjachtklassement
26 toertocht van 75 km start   9.00 uur vanaf  Velo

April zie het toerprogramma hierna
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Toerprogramma 2017
Datum Naam van de tocht              Afstand          Vertrektijd
  2  april Rondje Kaag 75 km 9.00  uur
  2  april Rondje Kaag 100 km 8.30  uur
  9  april Amstels Kuitenkraker   75 km 9.00  uur
  9  april Amstels Kuitenkraker  100 km 8.30  uur
17  april Bollentocht (2e Paasdag)    75 km 9.00  uur
17  april Bollentocht (2e Paasdag)  110 km 8.30  uur
23 april Hitland – Lek    75 km 9.00  uur
23 april Hitland – Lek  115 km 8.30  uur
30 april Rondom de Droogmakerij        75 km 9.00  uur
30 april Rondom de Droogmakerij      115 km 8.30  uur
  7 mei Bos en Vlist    75 km 9.00  uur
  7 mei Bos en Vlist  130 km 8.30  uur
14 mei Naar de Nachtegaal    75 km 9.00  uur
21 mei Lus van Bernisse    75 km 9.00  uur
21 mei Lus van Bernisse  120 km 8.30  uur
28 mei de Rotte en Reeuwijk    75 km 9.00  uur
28 mei de Rotte en Reeuwijk  115 km 8.30  uur
  4 juni Eiland van Dordrecht    80 km 9.00  uur
  4 juni Eiland van Dordrecht  140 km 8.30  uur
11 juni Rabobank Bossentocht 30 en 80 km 9.00  uur
11 juni Rabobank Bossentocht   135 km 8.30  uur
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Naschrif t bij het overlijden van Arie Middendorp

Op 3 januari j.l. is ons gewaardeerd lid Arie Middendorp na een kort
ziekbed op 85 jarige leeftijd overleden. Arie was een fervent fietser,
zowel bij de vossenritten, de toertochten en het toertijdfietsen van
enkele jaren geleden was hij present. Vooral degenen die nauw met
Arie optrokken zullen zich hem herinneren als de man met een goed
geheugen voor bijzondere (grappige) voorvallen tijdens het fietsen.
Daar kon hij smakelijk over vertellen met details van waar, wanneer
en met wie. In zijn jonge jaren was hij voetballer, deed hij aan judo en
ook op de Uithof kon je Arie tegenkomen. Trots kon hij vertellen hoe
hij zijn kleinzoons in het Noordhollandse Beets de beginselen van de
valtechniek probeerde bij te brengen.
Maar hij was niet alleen als fietser actief in onze vereniging. Hij was,
evenals zijn vrouw Rita, ook vrijwilliger. Zo was hij jaren lid van de
evenementencommissie en ook hanteerde hij het krijt om ons via de
bekende FTCW-pijlen een mooie vossenrit of toertocht te bezorgen.
Het afgelopen najaar heeft hij nog een aantal keren een controlepost
bemand bij de vossenritten.
Bij zijn afscheidsdienst in het kerkje Hodenpijl in Schipluiden waren
veel FTCW-leden aanwezig en ik heb er namens FTCW gesproken.
Ook was er een delegatie aanwezig van de afdeling Den Haag van
het Contact Oud Mariniers. Arie heeft zijn militaire dienstplicht vervuld
bij het Korps Mariniers en is in die hoedanigheid uitgezonden
geweest naar het toenmalig Nederlands Nieuw Guinea.
We wensen Rita en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het
verwerken van het verlies van hun geliefde echtgenoot, vader en opa.

Piet Pool
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Last van de overgang

Als je in de redactie van een clubblad zit, is het goed als je wat
taalgevoelig bent en weet wanneer je bijvoorbeeld de regel
“st am plus t” moet hanteren en wat het begrip kofschip inhoud t.
Kortom je moet wat liefde hebben voor onze Nederlandse t aal.
En dat is nu net het punt waar het bij mij de laat ste tijd wat
begint te knagen.

Om die “kwaal” wat juister aan te duiden: het opzij zetten van het
Nederlands en daar vreemde woorden voor in de plaats gebruiken en
dan met name Engelse woorden. Te pas en te onpas (wat mij betreft
meest te onpas) kom je deze overgang van Nederlands naar Engels
tegen. Zo viel me laatst in een stukje in de krant dat ging over een
cabaretier het woord “stand-up comedian” op. Wie of wat is dat in
hemelsnaam? Is dat een voetballer na een schwalbe? ( Ja, sorry, je
ontkomt gewoonweg niet aan geïmporteerde woorden.) Wij als
fietsers hebben allemaal wel eens op de grond gelegen. Maar
daarom noemen we ons zelf toch geen “stand-up cyclists”. Waarom
toch al dat Engels, nota bene een taal van mensen die, getuige de
Brexit, niet meer samen met ons willen optrekken. We gebruiken toch
ook geen Russische woorden!
Mensen die een ramp of een zwaar ongeluk hebben meegemaakt of
nauw betrokken zijn geweest bij oorlogsgeweld, kunnen daar een
trauma aan hebben overgehouden. Een ernstige stoornis in het
geestelijk welzijn. Tegenwoordig heb je traumahelikopters. Wat moet
ik me daarbij voorstellen Mankeert die machine motorisch iets of  is
de piloot daarvan niet in staat om veilig te vliegen? Vroeger stond een
kind in de box. Tegenwoordig ligt ook je inkomen in verschillende
boxen en die zijn dan nog genummerd ook.
Een woord wat je tegenwoordig ook veel tegenkomt is “transitie” ter
vervanging van het Nederlandse overgang of omschakeling. Nog
even en je hoort iemand zeggen dat hij is getransiteerd of te wel
verhuisd.
Een ander knelpunt is voor mij het gebruiken van eufemismen om de
werkelijkheid (wat)  te verbloemen. Als er bezuinigd moet worden,
spreekt men van ombuigen of de lijn bijstellen. Vooral de politici zijn
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daar heel vindingrijk in, weten we allemaal. Maar ook elders duikt  het
gebruik van verzachtende woorden op. Wat bijvoorbeeld te denken
van de elders in dit blad te lezen zin: “dit jaar komt er een
omschakeling van ons clubblad naar een nieuw nieuwsitem”. Weer
een transitie of overgang waar je het moeilijk mee kan hebben.
Gelukkig heeft dat zinnetje nog deze toevoeging of een andersoortig
clubblad”. Er is dus nog hoop.

Piet Pool
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Verslagen van vossenritten
Wat voor rit zouden die zwarte Pieten hebben uitgezet?

Verslag van de vossenjacht van 4 december 2016
Het was Sinterklaas weekend en wat zouden die zwartepieten voor
een rit hebben uitgezet?
Het was deze morgen lekker koud: 4 graden onder nul!
Ik reed vandaag met Ed en Geert de vossenjacht. De rest van de
jeugd met begeleiding was afwezig, dus voor mij een kans om mijn
joker in te zetten.
Vanaf Velo gingen we richting Den Hoorn waar onze eerste zwarte
Piet stond met de controle. Vervolgens fietsten we via de Kerkpolder
naar de TU wijk in Delft waar we het spoor bijster raakten. Opeens
kwamen we de Ketchup club tegen die ons weer de goede weg op
stuurde.
Vervolgens gingen we richting Delfgauw en zo door naar Pijnacker
waar de tweede controle stond bij Duivesteijn Tomaten.
De  route ging weer verder richting de Delfse Hout waar bij een boer
de derde  controle stond.
Toen zo snel mogelijk richting Wateringen naar de Vos.
Vandaag stond de Vos verstopt bij het viaduct van de Poeldijkseweg
waar de zwarte Pieten ons trakteerden op een speculaaspop. Daarna
snel naar Velo voor de warme chocomel met wat lekkers. Met  een
goed gevoel en heel veel punten!

Groetjes Mike van Zeijl
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Result aat van goed opletten en niet te veel klet sen
Verslag van de vossenrit van 11 december 2016

Er is mij vorig jaar verteld dat als ‘PKK’ aan de beurt is voor het
uitzetten van een vossenrit, je erg scherp moet zijn en vooral niet te
hard moet willen fietsen.
Nu vind ik het fietsen op zich al heel erg leuk maar de spanning of je
wel alle pijlen en alle emmers bent tegengekomen, maakt het extra
leuk.

Bij de start dacht ik ‘goed opletten vandaag’!
Al vrij snel kwamen we aan bij een groot modderbad, twijfels…. Er
doorheen of er langs? Wat als er een emmer staat? Okay, met zijn
allen door de modderpoel. Halverwege vond iedereen het wel genoeg
en gingen ze  de weg weer op. Ik kreeg nog meer twijfel, wat als….
Toke, wat zullen we doen? Toch maar verder door de modder poel. Ik
volg Toke op de hielen maar als we de weg weer opgaan zitten mijn
remmen toch erg vol, even schoonmaken en tot mijn schrik zie ik dat
ik een lekke band heb.
Ik had geen idee waar ik was. Tijdens het fietsen let ik meer op de
pijlen en emmers dan op de plaats en omgeving. Snel mijn band
verwisseld maar toen de gedachte, ik haal de groep nooit meer in. En
in mijn eentje verder fietsen, dan mis ik zeker weten de pijlen. Toen
bedacht ik mij dat de veteranen ook nog langs moesten komen.
Langzaam verder fietsen, goed opletten en wachten tot ik wordt
ingehaald. Dat bleek het enige juiste wat ik had kunnen doen.

Een leuke groep veteranen haalde mij in, samen een stuk gefietst,
soms wat verder naar voren maar ik was wat blij dat ik in Vlaardingen
even omkeek. Daar had ik een pijl gemist, we moesten het
mountainbike parcours op. Op de route stond een emmer en na ons
ging de uitzetter gelijk mee. “Fiets maar door die kant op, goed
opletten en niet te veel kletsen”, kregen we nog als advies mee.

Zo jong als ik ben wilde ik graag laten zien dat ik de kar wel effe kon
trekken. Parallel langs de A20 schiet ik langs de veteranen en loop
een beetje uit. Oej dat viel tegen, tot aan Maasland is dan nog wel
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een stuk. Het groepje komt wat dichterbij en een van de mannen
roept, zal ik het overnemen. Op dat moment roept iemand achter
ons…. RECHTS, RECHTS we moeten naar Rechts.
Een laantje in, een keerpijl en aan de rechterkant een zwarte emmer
met daarin de rode emmer!
Peet rijdt vlak achter ons met de auto en als wij ons kaartje in de
emmer hebben gedaan, haalt hij de emmer op. Wij waren de
laatsten!

Bij het pannenkoekenhuis in Maasland komt er een groep van tien
rijders hard ons
tegemoet, op zoek
naar die emmer.
Sorry, hij is net weg,
wij waren de
laatsten.

Onderweg veel
gesproken met een
aantal veteranen,
respect voor allen!
Gezelligheid, team
gevoel,
samenwerking en
wat een fitheid!
Voor mijn gevoel kon het na Maasland nooit meer zo heel ver zijn
naar de Vos, maar ook tijdens deze rit weer plekken gezien waar ik
het bestaan niet van wist. Via een leuk stuk door de Lier langs de
haven richting Kwintsheul.
In de ‘Heul’ weer een lekke band. We zijn er bijna wordt er gezegd
dus ik besluit door te fietsen tot de Vos.
Bij de Vos wordt er gemeld dat er een emmer komt te vervallen:
iedereen van Toer 3 heeft de eerste  emmer gemist. Maar ik hoor ook
dat de meesten maar twee controle emmers hebben gezien, wij
hadden er drie! Dat voelt goed, een leuke rit, gezellige mensen waar
ik mee had gefietst en ook nog drie controles hebben gevonden.
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Terug bij Velo waren er toch wel veel mensen die maar twee  emmers
hadden. Zal ik dit keer dan meer dan vijf punten hebben? Even
wachten op de uitslag.

En ja hoor, als enige van Toer 3 had ik drie controles gevonden.
Twintig punten erbij, lang niet genoeg om mee te doen in de top 10
maar het geeft wel een lekker gevoel.
Ik kan me een rit van vorig jaar herinneren, waarbij er een controle
was op het dak van de parkeergarage van de bloemenveiling in
Naaldwijk. Ook die rit fietste ik samen met een man uit de veteranen
groep. Als eerste en een van de weinigen hadden wij die controle
waardoor ik uiteindelijk toen ook twintig  punten had.
In het vervolg maar starten bij de veteranen?

Vivianne Koene
Tour 3
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De wet van Murphy  en waarom ik geen oliebollen ben gaan
eten.

Vorige week had ik tijdens het modderbad van PKK uitzetters slechts
twee controles van de vier..Niemand van de deelnemers had er vier,
hoogstens drie. Wat klopt hier niet ?
Maar vandaag, zondag 18 december, wilde ik weer eens flink scoren.
De banden gecontroleerd en tot 8 atmosfeer opgepompt, remmen
nagelopen, ketting met speciaal kettingvet ingespoten, kortom mens
en machine verschenen optimaal aan de start.
Bovendien had ik het onverwachte voordeel, dat we als eerst
mochten starten (veteranen).
Dan word je onderweg wel door iedereen ingehaald, maar dat zijn
daarna voor mij richtpunten. Het vereenvoudigt het zoeken naar de
pijlen, want dat doen die snelle jongens en dames voor mij.
Helaas na tien km vielen al mijn dromen en tactische overwegingen in
duigen. Opeens had ik een lekke band, ik bedoel mijn fiets.
Achterwiel eruit, bandenwippers gepakt, binnenband eruit,
buitenband gecontroleerd op ongerechtigheden, niets gevonden.
Binnen band gecontroleerd. Bleek “stootlek” te zijn, sommige noemen
dat een “snake bite”.
Dus de algemene theorie, bij 8 atm. rijd je nooit stootlek, ook niet als
je 80 kg weegt, klopt niet. Nieuwe binnenband gepakt en om er een
paar slagen lucht in te doen, wilde ik mijn HP Zefal pakken.
(HP betekent geen Harde Porno maar High Pressure, voor de
liefhebbers onder ons.)
Gloeiende, gloeiende, mijn dure fietspomp is verdwenen, gestolen,
verloren ????
Maar gelukkig, omdat we als eerste gestart waren, kwamen er veel
vossenjagers langs.
Daar heb je dus niets aan, die denken alleen maar, zo weer een
concurrent minder. Feitelijk beschikken ze over de juiste wedstrijd
mentaliteit.
Eindelijk, Toke Z. was bereid haar pomp af te staan, maar reed snel
weer, zonder pomp, verder. Alleen was ik vergeten de handleiding er
bij te vragen, dom, dom, dom. Want wat ik ook probeerde, ik kreeg
geen lucht in mijn band.
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Thuis ontdekte ik pas hoe de pomp aan het werk gezet moest
worden, maar zo ver was ik nog lang niet. Ook Kees van Koppen zag
me tobben en bood spontaan zijn hulp aan.
Kees had een mooie, prachtige, duur uitziende pomp bij zich met een
slangetje dat je op het ventiel moest draaien. Maar ook daar kregen
we geen lucht mee in de binnenband.
Hoe bestaat het, twee prachtige pompen in de aanbieding en niks
lukt er.
Kees bood ten einde raad aan, zelf naar Velo te fietsen en dan met
zijn Volvo station mij op te komen halen. Dat ging mij veel te ver en ik
maakte hem duidelijk dat hij lekker verder moest gaan fietsen en dat
het mijn probleem was.
Na hem nogmaals bedankt te hebben, vervolgde hij zijn weg en
probeerde ik de weg naar huis te vinden in Den Haag.
Ik was van plan naar de doorgaande autoweg te lopen en dan mijn
vrouw te bellen om me daar op te halen.
Zal je net zien, nergens een naambordje te bekennen. Verder lopen
dan maar.
Bij een kruispunt aangekomen, sta ik voor de stoplichten te wachten
komen er van de andere kant vier jonge dames op een racefiets
aanrijden. Ik vraag of ze soms een fietspomp bij zich hebben. Nee
dat niet, maar ze had wel “een bommetje in haar doos.”
De drie andere meiden keken haar aan, van wat zegt ze nu, en ik
reageerde heel neutraal door te zeggen dat ik nu even niet in was
voor zulke grappen. Bleek ze te bedoelen dat ze een CO2 patroon in
haar bidon had zitten. Ze pakt hem, ik druk hem op het ventiel, totaal
geen reactie.
Oh, dat zou kunnen, dan had ze hem al een keer eerder gebruikt. De
volgende patroon dan.
Ze schroeft er een verloop stuk op en tegelijkertijd gaat dat ding
sissen en blazen en verschenen er witte wolken bij haar hand. Oh,
roep ze zwaaiend met haar hand in de lucht, help, mijn hand bevriest.
Ja, roepen haar vriendinnen, je moet die patroon steviger aandraaien.
Met een paar wilde armgebaren lukt dat,  maar nu zitten er een paar
vingers vastgevroren aan de patroon.
Hoe verzin je het en krijg je zo iets voor elkaar.  Gelukkig na een paar
seconden waren ze weer los. Hierna was het oppompen van de band
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een fluitje van een cent. Het gaat razend snel. Best handig die
dingen. Wel was nu mijn ventiel bevroren. Ik vraag wat het kost.
Niets, want van de Zalm uit Naaldwijk bestaat niet meer.
Na ze nogmaals bedankt te hebben, wil ik op mijn fiets stappen en
begint er een nieuwe ellende.
Er zitten 2 knopen in mijn ketting. Hoe kan dat nu weer? Zoiets heb ik
nog nooit meegemaakt.
Na wat “achteruit gebeden” te hebben, het wiel er weer uitgehaald,
ketting beetgepakt en verdomd, de knopen gingen na enig geworstel
er uit. Het was inmiddels half twaalf geworden en ik had pas tien km
gefietst.
Omdat mijn handen tot aan de polsen dik onder het vet zaten, besloot
ik linea recta naar huis te fietsen. Kwart voor twaalf was ik thuis. Nog
nooit in mijn FTCW leven heb ik een vossenrit afgebroken om naar
huis te gaan. Eens moet de eerste keer zijn. Ik heb fijnere eerste
keren meegemaakt.

Johan Rimmelzwaan



de Dikke Band februari 2017 23

Bewondering voor de Oliebollenrit

Ik wil even iets kwijt over de uitzetters van de vossenritten.
Er zijn, zoals jullie weten, iedere week andere groepen mannen die
de rit uizetten.
Ook is er weleens kritiek op het uitzetten, zoals die pijl hadden ze
beter daar kunnen zetten, of ik snap niet dat hier geen emmer staat.
Enz. enz.
Kritiek is ook niet erg, maar ik vind wel dat je zelf een keer een rit
uitgezet moet hebben om te kunnen oordelen ,want dan kijk je er
toch anders naar.Van commentaar op hun rit kunnen de uitzetters
ook weer wat leren, want daar ben je nooit te oud voor toch.
Ik heb bewondering voor de uitgezette rit van 18 december (de
oliebollenrit). Een heel verrassende rit met heel veel goed gezette
pijlen. Je moet het toch maar doen.
Klasse mannen.

Wim Vellekoop.
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1½ duims!
Verslag van de vossenrit  van 8 januari 2017.

De manier waarop Marcel van Ruijven stilstond bij het overlijden van
een gewaardeerd lid was héél mooi en dat geeft aan hoe groot de
schoenen zijn die hij dit jaar achterlaat.
Na de aan Arie gewijde woorden liep ik in gedachte naar buiten. Ik
snoof de frisse lucht op en pakte mijn fiets. Het weer was ons
goedgezind zeker vergeleken bij de sneeuw en ijzel die nog geen 24
uur eerder voor zo’n 500 ongelukken zorgden. Maar als de lage stand
van de zon en het natte wegdek al geen voorbode waren voor een
verraderlijk ritje dan was het wel het feit dat de heren Peet, Kees en
Kees de rit hadden uitgezet. Overal zong het “PKK-gevaar” door de
groepen rijders.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee zou je zo denken, maar bij
de tweede pijl van de dag in Ten Hove  ging het al mis. Ik had goed
gekeken (dacht ik) maar toen ik toch even om keek zag ik Jan Willem
in een parkeervak stoppen. Ik draai om en rij terug en vervolg mijn
weg het Hofzicht in tot Ted mij er op attent maakt dat mijn achterband
lek is. Prima start dus, not!
In allerijl wissel ik mijn band, nadat ik een 1½ duims spijkertje heb
gevonden. Dat dit boosdoenertje mij zou redden kon ik toen nog niet
bevroeden al stak ik hem wel als een heuse trofee in mijn achterzak.
Op de Heulweg zag ik de laatste veteranen oversteken en was ik
tevreden niet alleen mijn weg te hoeven vervolgen. Op de Bovendijk
kreeg ik Toer 3 in het zicht en met hen draaide ik de Hooghe Beer op.
Als ik plotseling mijn collega vossers John & John uit de
Hoenderparklaan zie komen rijden, begin ik te twijfelen. Toch maar
eens even verhaal halen. Wederom draai ik om en met mij de gehele
groep van Toer 3 waarvoor ik later wordt bedankt. In de emmer liggen
slechts 3 kaartjes en ik begin in een mooie afloop te geloven. Na de
fietsbrug over de Burgermeester Elsenweg sluit ik bij mijn makkers
aan en vervolgen we de weg.
Later sluiten Marcel, Johan en Peet zich bij ons aan en sluiten we
zwijgzaam een pact. Laatstgenoemde ging bovenop een brug
onderuit en viel uit door een lekke band. Het blijft de hele rit
spannend ook al rijden we een beschamend gemiddelde van nog
géén 22 km.
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In Naaldwijk zaait Peet grote verwarring door ons tegemoet te rijden.
“Zag je paprika? Ik vertrouw het niet?” en we  rijden
schouderophalend twee keer voor niets door de woonplaats van zijn
dochter (ja, we weten alles!). Later vinden we de tweede emmer
achter een opgetrokken wal in s’Gravenzande waar verderop enkele
pijlen zijn uitgeveegd. De derde post, bemand door Menno, wordt
gevonden in Monster langs de Haagweg. In het bos bij Parnassia en
het weiland in Poeldijk is de route lastig te lezen maar vinden we de
laatste emmer niet. Op het Wenpad vervoegen Johan, John en ik ons
bij John en Marcel die even aan onze aandacht waren ontsnapt. In
het Uithofpark vinden we bij Peet de verlossende emmer en omdat de
vos zich al had verraden toen we de hoek omgingen, was het zaak de
snelste weg te vinden hetgeen ditmaal is gelukt!

Marcel Dries

Nog een stukje langs de W aterweg
Verslag van de vossenrit van 15 januari 2017

Hallo, ik ben Rik Jansen. Ik zit in de jeugd met begeleiding.
We starten pas om kwart over 10 omdat het voor de uitzetters ‘s
ochtends te slecht weer was om uit te pijlen. We fietsten van punt
naar punt.
Wij mochten gelijk naar tweede emmer toe, omdat het voor ons
anders te lang zou worden.
Die emmer stond langs de Waterweg bij de viskraam. Hier kregen we
te horen dat de volgende controle bij het pondje in Maassluis was,
maar dan hadden we nu nog onderweg geweest, dus sneden we
naar de laatste emmer. Nog een stukje langs de Waterweg en daarna
via het Staalduinse bos en over het vernieuwde Westerlee en langs
de 7 gaten naar Wateringen. Daar  was tevens de vos bij De Bonte
Haas.
Even zoeken en ik was eerste.
Uitzetters bedankt, het was een leuke rit. 

Groetjes Rik Jansen
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Schaatsen of vossenjachten?
Verslag van de vossenrit van 22 januari 2017

Allereerst veel respect voor Menno en de mannen die bij min 5
graden de rit hebben uitgezet. Om half tien was ik bij V elo. Het
was minder druk dan anders. Sommige vossenjagers gaven bij
dit winterse weer de voorkeur aan schaat sen. Con Persoon was
naar de Vogelplas bij Leidschendam, anderen deden bijv . mee
met de molentocht bij Kinderdijk. 

Om tien uur stonden we met tachtig  man aan de start met helder
weer, licht vriezend. Gelukkig witte pijlen.
Jan Batist was de voorrijder en hij leidde ons naar het zwembad waar
we werden losgelaten. Het spel kon beginnen. 
In de verte zagen we Toer 3 rijden. Jan, Piet en ik op de pedalen om
er bij te komen. We hielden ze goed in het vizier. Over het fietspad
langs de Lange Watering, onder de weg door en weer naar boven
richting de Zwet. Bij Sjors Jansen over twee nieuwe, hoge bruggen.
Afstappen dus en lopen. Langs de Zwet over een pad met bevroren
gras. Er was even verwarring, omdat er twee rode emmers stonden.
Een ervan was van een andere club. Daardoor kwam ik alleen te
rijden. Jan was er vandoor, Piet waren we daarvoor al kwijt. 
Vervolgens bij de scheepswerf rechtsaf naar ‘t Woudt en naar Den
Hoorn via de Woudtseweg. Over de bekende blauwe brug rechtdoor
Delfland in. Ik haalde een groepje van Toer 2 of 3 in. Een ander
groepje met o.a. Paul en de twee Johannen kwam ons daar
tegemoet. Zonder dat het nodig is wordt er geremd, waardoor vier
man onderuit gingen. Gelukkig bleef ik overeind en ging mee met het
terugkerende groepje van Paul. We kwamen over een onverhard pad
met wandelaars die hun hond uitlieten. Helemaal blij waren ze niet
met ons.
Vervolgens over de Kandelaersbrug en een stukje langs de A13,
waarna we weer de polder ingingen. Een prachtig wit landschap met
winterse taferelen. Een nog laag staande zon maakte het
schitterende plaatje compleet. Je zou haast vergeten dat je aan het
vossenjachten was. Maar dit heb ik in die veertig jaar wel geleerd: als
je voor de punten gaat moet je op de pijlen blijven letten. 
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Uiteindelijk gingen we langs de snelweg richting Nootdorp waar we
een splitsing kregen, Toer 1 en 2 rechtsaf voor een extra lus en de
rest rechtdoor naar Delft. Bij de botanische tuin van de TU stond de
tweede  emmer die flink wat jagers niet hadden gezien. Dankzij wat
hulp konden zij even later toch nog  hun kaartje in de emmer  kwijt.
Via Den Hoorn richting Wateringen waar bij de Kwaklaan “zoek de
vos” op z’n kop stond. Nu scherp blijven. Na een kort rondje, waar de
derde  emmer stond, kwam ik als eerste en enige veteraan bij de vos.
Zonder stress, lekker relaxed de ring in de vos geworpen. 
Zelden zo ontspannen een vossenrit gereden. Een goed uitgedachte
rit over een mooi parcours in een winters landschap. Uitzetters
bedankt! 
Frans van Holsteijn 



de Dikke Band februari 2017 28

Het Van der Drif t Hoveniers klassement
( de toptien zoals dat was na de rit van 5 februari 2017)

Met nog vier ritten te gaan komt het einde van het
vossenrittenseizoen 2016-’17 aardig in zicht maar er is zeker nog wel
wat mogelijk, vier maar twintig is immers tachtig punten!!
Veel spanning zit er in de top van Toer 2 en 3, en bij de Veteranen en
de Jeugd zonder.
Bij de Veteranen bestaat de toptien voor bijna een derde uit vrouwen.
Voor hen misschien reden om dit blad in de boekenkast te bewaren
want (zoals het er nu naar uitziet!!) zal dit de laatste keer zijn dat een
tussenstand zwart op wit in het clubblad staat.
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Toer 1
 1  Marcel Dries 189 pt
 2  Johan Bosma 176 pt
 3  Peter van Os 163 pt
 4  Johan van Hagen 157 pt
 5  Jean Pierre Hofstede 149 pt
 6  Jeroen Kiezeling 144 pt
 7  Peet van Etten 143 pt
 8  Erwin van Dam 121 pt
 9  John Zwinkels 120 pt
10 Kees van Schie 117 pt

Toer 2

 1  Richard van Elswijk 176 pt
 2  Iwan Pakvis 172 pt
 3  Johan Barelds 156 pt
 4  John Jansen 153 pt
 5  Peet v.d. Ende 148 pt
 6  Jan de Vette 147 pt
 7  Martijn v.d. Donk 145 pt
 8  Paul Koenders 144 pt
 9  Koos v.d. Hoeven 141 pt
10 Marco v.d. Poel 140 pt

Toer 3

1 Frans Kouwenhoven 188 pt
2 Niek Olsthoorn 187 pt
3 Harm Horstman 155 pt
4 Johan Eijgenraam 154 pt
5 Jos van Adrichem 150 pt
6 Evert Kuyper 144 pt
7 Dennis  Diepenhorst 126 pt
8 Peet van Os 124 pt
9 Erik Fuykschot 122 pt
10 Michael van Uffelen 117 pt

Veteranen
1  Frans van Holsteijn 155 pt
2  Jan Batist 155 pt
3  Ellen van Rooijen 146 pt
4  Jan Zwinkels 136 pt
5  Con Persoon 131 pt
6  Arie Pelikaan 127 pt
7  Ria Groenewegen 109 pt
8  Eva Huising 104 pt
9  Clemens Samwel 101 pt
10 Piet Toussaint 94 pt

Jeugd zonder begeleiding

1  Nick Ruigrok 49 pt
2  Lars van Hooft 47 pt
3  Michael Boers 27 pt
4  Menno Huising 26 pt
5  Sven van der Lans 17 pt
6  Mathijs van Dijk   4 pt
7  Jelle van Leeuwen   3 pt

Jeugd met begeleiding

1  Mitch van Leeuwen 61 pt
2  Mike van Zeijl 51 pt
3  Jan Willem van Schie 38 pt
4  Rik Jansen 27 pt
5  Sjorts Lugthart   6 pt
6  Tony Sprinkhuizen   4 pt
7  Mathijs Vijverberg   3 pt
8  Luuk van der Drift   2 pt
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Oplossing en uit slag van de Kerstpuzzel

Ik heb 12 inzendingen ontvangen van leden die de moeite hebben
genomen om de puzzel in het decembernummer op te lossen. Dat
was niet echt een moeilijke klus. Maar toch was er een inzender die
een hulplijn moest inschakelen om alle antwoorden te krijgen en
daarnaast waren er ook een paar
die niet helemaal foutloos waren.
De antwoorden op de 17 vragen
waren: uitval, remblokjes (of
blokken), vossenring, Herenstraat,
eeuwig (of eeuwen), Quintall, velg,
nu, oom, SKFlowers, makelaar, het
verschil, topmerk, Zoetemelk,
roem, Valverde, binnenband. Bij
juiste invulling van deze woorden in
de stam van de kerstboom stond
van boven naar beneden te lezen:
vossen en ook toeren.

Omdat het waarschijnlijk de laatste
puzzel is, heb ik geen onderscheid
gemaakt in de prijzen: voor drie goede inzenders is er een
cadeaubon van wielersport speciaalzaak Van Rossum van 25,- euro
Bij de loting kwamen de volgende winnaars uit de bus: Johan Bosma,
Eva Huizing en Sjaak van der Valk.

Bedankje
Na mijn operatie op 5 december, waarbij ik van een nieuwe
linkerknie ben voorzien, heb ik vele attenties van leden ontvangen
en een prachtig kerststuk van het bestuur van FTCW.
Bij deze wil ik allen daarvoor hartelijke bedanken.

Hilda Pool
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Verjaardagskalender
De jarige FTCW-ers in de maanden maart en april

Kopy voor het volgende nummer inleveren voor 10 april 2017
Alle jarigen van harte gefeliciteerd

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

April
  5  Hen van Uffelen
  6  Xander Gelauff
  7  Marcel Vermaat
  8  Menno Huising
10  Johan Eijgenraam
12  Jan de Vette
12  Amy Wasmus
12  Mike van Zeijl
14  Piet Vijverberg
16  Piet Toussaint
17  Richard Groenewegen
18  Andre Jansen
21  Ellie van der Heijden
24  Hans Visser
28  Ando van Bergen
28  Chris van der Lans
28  Jan Lindenburg
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