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Het was een goed sportief jaar
Inmiddels al weer een traditie van de club: het eindejaarsfeest van
FTCW opgetuigd met de lekkerste oliebollen van het Westland.
Wandelaars en fietsers weten ons eindejaarsfeest te vinden en er is
een gezellig praatje onder het genot van een drankje en lekkere bollen.
Een feest waar ook weer meerdere vrijwilligers bij betrokken zijn, de
oliebollenbakkers, de bardames, mensen van de
evenementencommissie en natuurlijk de uitzetters. Ik kan er dan ook
niet om heen om al deze vrijwilligers namens het bestuur te bedanken.
Zij zijn de kurk waar de fietsclub opdrijft.
Terugkijkend op dit jaar sta ik stil bij de ontwikkelingen van het
toerfietsen van onze club. Een van onze kernactiviteiten die goed in de
belangstelling staat. Dit jaar kijkt ook de NTFU kritisch mee naar de
organisatie van onze ritten. Als vereniging
mochten we ons verheugen op een
stijgende opkomst en meer fietsers die
geen lid zijn van onze vereniging. Interesse
genoeg getuige de deelname in de eerste
ritten van het afgelopen seizoen.
De toercommissie heeft weer een goed
programma voor het komende seizoen
klaar staan.
Veiligheid staat hoog in het vaandel.
Uitzetters hebben een protocol waar ze zich aan moeten houden. Voor
zowel de toertochten als de vossenritten hebben we regels die de
veiligheid van de deelnemers moeten garanderen. Als bestuur hebben
we ook gemeend met voorrijders te gaan starten om de vossenjagers
op een goede plek af te zetten. Het blijft ook een heerlijk spelletje om
door smalle steegjes en nog steeds nieuwe plekjes de vos uiteindelijk
te vinden.
Komende jaar kijken we naar de organisatie van de Tour de France
waar we samen met de Glazen Stad een interessant programma voor
aan het samenstellen zijn. We houden u hiervan uiteraard via de mail
op de hoogte.
Ook zien we in 2015 een nieuwe website verschijnen en staan de
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organisaties van kleine wielerevenementen van FTCW voor u klaar.
We willen jullie nog meer diversiteit aanbieden om met elkaar onze
hobby te blijven uitoefenen. Denk hierbij aan gezamenlijk in Nederland
fiets activiteiten bezoeken op zowel toer als mountainbike gebied.
Sluit ik af met het feit dat we als bestuur blij zijn dat het bestuur weer
op volle sterkte is door een nieuwe secretaris, Ria Batist fijn dat je
deze uitdaging bent aangegaan.
Namens het bestuur wens ik jullie een voorspoedig en een gezond
2015 toe.
`
Marcel van Ruijven
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Programma komende weken
December
21
28

Januari
4, 11 en 18
25

Februari
1
8
15
22

vossenjacht
oliebollentocht

start om 10.00 uur vanaf Velo
starten vanaf Gerberakwekerij
Koop aan de Zwethkade Zuid:
wandeling (± 10 km): vanaf 9.30 uur
fietstocht:
vanaf 10.00 uur
vossenjacht
start om 10.00 uur vanaf Velo
toertocht naar Zoetermeer ± 55 km
start om 10.00 uur vanaf Velo

vossenjacht
snertrit-vossenjacht

start om 10.00 uur vanaf Velo
start om 10.00 uur vanaf Velo

vossenjacht
start om 10.00 uur vanaf Velo
toertocht naar Vlaardingen ± 55 km
start om 10.00 uur vanaf Velo
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Zoon en vader op zoek naar de vos
Verslag van de vossenrit van 2 november

Vossenjachten op zoek naar de vos en tegelijkertijd je vader in de
gaten houden is een hele klus. Zeker omdat mijn vader nog niet
zoveel fietst als ik met mijn neefjes. Al 3 jaar zeur ik hem aan zijn
hoofd of hij ook zin heeft om mee te gaan met vossenjachten maar
krijg ik als antwoord dat hij wil uitslapen. Maar dat kan je op je werk
toch doen is dan mijn antwoord.
Alleen zo af en toe met de mountainbike mee gaan is dan net niet
genoeg. Zo was dat ook deze keer, in de laatste kilometers moest mijn
vader toch afhaken, omdat ie het net niet kon volhouden in het super
tempo van mij en mijn neefjes. Jan Willem gaf dan ook wel een dik
tempo aan, volgens mij omdat hij nog even wilde trainen voor de
strandrace aankomende zondag. De rit vonden we deze keer ook wel
super leuk zo door de kassen en tussen de schapen door. Het mooie
kwam aan het einde van de rit waar ik als eerste de vos wist te vinden.
Mijn vader kwam daar wel snel achteraan dus dat had hij nog snel voor
elkaar.
Nick Ruigok

Vossenjachten met je zoon vraagt om een uitdaging
voor jezelf en je hele gestel.
Eerst zal ik me even voor stellen, ik ben Eugene Ruigrok afkomstig uit
De Lier, sommigen hebben al even met me kennis mogen maken op de
zondagen dat ik al aan de tafel met een bakkie zat te wachten om met
mijn zoon Nick Ruigrok mee te gaan fietsen.
Ook dit jaar gaat de jeugd weer van start om op de zondagmorgen net
als de vorige drie jaren mee te doen met de vossenjacht. Zoals jullie
nog weten is dit weer opgestart door Bertus Huising om de jeugd weer
wat leven in te blazen (en de fietsfamilie nog wat groter te maken!) en
met succes mag ik wel zeggen, de kids hebben er elke zondag weer
veel zin in om die vos een loer te draaien.
Nu dit jaar het stokje is overgedragen aan Jan Willem Huising om de
mannen te begeleiden naar de wel bekende vos, leek het mij wel leuk
om daar ook maar eens aan mee te gaan doen en aan te sluiten in het
groepje van de jeugd. Daarbij denk ik dat Toer 1 net iets te hoog
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gegrepen is voor mij maar je weet het nooit, misschien volgend jaar?
Zo gingen we afgelopen zondag ook weer op pad en met schitterend
weer in het vooruitzicht beloofde het een mooie rit te worden. Door
weilanden met schapen en dwars door de kassen, trappen op en ook
weer af, alles wat je kon verzinnen zat er in. Richting HvH en weer
terug bleek
het te worden.
Bij de Stena
Line werden
we over het
oude terrein
gestuurd waar
nog een post
verdekt stond
opgesteld.
Ook werden
precies daar
vele lekke
banden
gereden die
menig fietser stond te verwisselen, zo ook die van mij (bedankt JW top
gedaan!)
Wat een beetje jammer was, dat was de wind. Die kon wat mij betreft
wel wat zachter gezet worden maar helaas daar kon niets mee gedaan
worden. “Uit de wind rijden” hoorde ik heel de tijd achter me gezegd
worden door een trotse opa. “Probeer uit de wind te rijden”, maar hoe
doe je dat als er drie mannen voor je zitten die net 2 turven hoog zijn?
Dat gaat mij niet lukken om daar 1 meter 90 achter te verschuilen. Aan
het einde ging ik dan ook kapot.Ik dacht ach laat maar lopen ze zullen
vast nog wel een pijltje missen en dan pak ik ze wel weer op. Helaas
ging die vlieger niet op en zag ik ze pas weer bij Velo waar waarachtig
de vos zich had verstopt. Ik was dan ook net te laat om voor de
mannen mijn ring om de vos te schuiven, omdat ze eerst nog even in
de container aan het zoeken waren maar veel had het niet gescheeld.
Ik wil hierbij de uitzetters bedanken voor deze leuke rit en kijk met Nick
al uit naar volgende week.
Eugene Ruigrok
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Goed nieuws over de laatste zondag van de maand
De laatste zondag van november hebben we een leuke toertocht
kunnen rijden. De rit was bedacht en uitgepijld door Mart Voordenhout.
Mart wil dat vaker gaan doen en zijn plannen voor de laatste zondag in
januari en februari zijn de volgende.
Als het een droge dag is en er krijt pijlen gezet kunnen worden, wordt
er een toerrit uitgezet van rond de 55 km.
In januari naar Zoetermeer waar de koffie stop is in tenniscentrum
Dekker.
In februari gaan we naar Vlaardingen en doen we een bakkie in “De
Vreemde Vogel”.
Dit alles dus onder voorbehoud van goed weer. Houdt daarom de site
in de gaten of het door gaat.
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Strijdplan PKK werkt
Dat de blauwe trein dit jaar wat minder luidruchtig is dan andere jaren,
is iedereen wel opgevallen. Zeker de eerste twee ritten moest ik
(diehard) tot vervelends uitleggen waar de rest is/was!
Ik zal dit nu nog één keer uitleggen: de helft van de mannen hebben
een beach-racer gekocht en gaan deze winter met alle strandracen
meedoen.
Nou vragen jullie je af….. waar doen die kerels dat zo maar van.
Hier het geheim: één van de kerels is Patrick Gardien, voorheen
controller van de jaarrekening van FTCW en uitvinder van het
piramidespel. Altijd handig zo’n ventje …… bedankt leden!
Zondag 9 november stonden deze heren aan de start van Hoek van
Holland – Den Helder en hebben wij ze op de zandmotor uitgezwaaid.
Daarna snel naar Velo. Maar mijn benen stonden niet te juichen na drie
dagen beurs in Aalsmeer.
Gelukkig was de rit uitgezet door de PKK(die leggen nog net geen
landmijnen neer). Dus hard rijden is dan niet echt nodig, maar wel
opletten dus!
Na een heerlijke rit, die toch wel hard ging, bleek het venijn in de staart
te zitten en had Peet op terroristische wijze twee emmers bij de Zeven
Gaten gezet, waar de snelle mannen Ernst(ig) hard over de laatste
emmer knalden.
Mede door de oplettendheid van Sniper Martin Verbeek gingen we als
een Scudraket naar de vos en waren mijn benen net iets sneller dan
de Sniper en verfbom leverancier HBV Erwin van Lier.
PKK, bedankt voor jullie boobytrap.
TGV
P.S. ’s middags om 17:00 uur stopte een begrafenisauto voor de deur.
Hier stapten 8 lijken uit, terug uit Den Helder!
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Geel krijt = weg kwijt
De vossenjacht van 16 november 2014

Half negen in de morgen, het geluid tegen de ruiten tikt me wakker.
Perfect weer voor een vossenjacht! Al zal niet iedereen van de
vereniging dat met mij eens zijn. Sportief als ik ben, ga ik met de auto
naar Velo. Voorzien van een extra shirt (voor na afloop) en de fiets in
de koffer. Het is relatief rustig op de weg. Normaal gesproken zie je op
een zonnige zondag meer fietsers rond de klok van kwart voor tien.
De enige twee die ik nu zie, zitten in de auto’s voor me.
Tijdens bakkie op Velo bekijk ik welke concurrentie aanwezig is.
Na de drie punten van de voorgaande week, ben ik gebrand om zaken
recht te zetten.
Wat baalde ik, maar dat was toen en nu zijn er nieuwe kansen!
(aangezien ik dit stukje mag schrijven is het eind voorspelbaar)
Al licht bevochtigd starten we gemoedelijk, zoals we dat tegenwoordig
gewend zijn bij FTCW, achter de voorrijder. Bij het gemeentehuis
vinden we de eerste pijl welke keurig wordt aangegeven, maar niet
door iedereen wordt gezien. We fietsen dus gemoedelijk achter de
voorrijder door. Zelfs als hij zomaar de bocht omlaag gaat de wijk in,
volgen wij hem zonder twijfel. De groep begint wat te mopperen als ze
door hebben dat dit niet kopt. Het illustere begin van de titel van dit
stuk; gele krijt = weg kwijt. Het tempo gaat iets omhoog, maar vanwege
het zicht gaat het niet volle bak.
Langs de Bonte Haas naar links, door de Harnaschpolder en over het
Haantje naar de Calvé fabriek. Daar staat, verscholen achter een
gebouw, de eerste controle. De groep is nog compleet en het ziet er
niet naar uit dat dit snel gaat veranderen. Eén van de jagers fietst al
aan de overkant, terwijl de rest voor het verkeerslicht is gestopt. Hij
gaat links de Brasserskade op. Geen pijl te zien, dus dan moeten we
toch rechtdoor. De twijfel schiet in de groep. Er vindt een splitsing
plaats. Bij de brug zie ik pijlen staan, waarschijnlijk voor de terugweg,
dus besluit ik het maar niet te gokken.
Na wat draaien en keren komt toch ook de groep twijfelaars me
tegemoet rijden en moet er een gat naar de koplopers dicht gereden
worden. Dat is een hele uitdaging met dit weer! Door het centrum van
Delft rijden we even later langs het water naar de Kruithuisweg. Daar
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gaan we met de brug het water over en rijden rechtdoor. Bij de
verkeerslichten komen we erachter dat dit niet de bedoeling is en
draaien om. Door de openingen van de brug zien we een peloton het
Kruithuispad opgaan. Op de Schiekade halen we de groep van Toer 2
in en vervolgen de route de Schieweg op. We verwachten een controle
wanneer we de doodlopende Ampèreweg in moeten, maar deze vinden
we niet.
We vervolgen de route langs de Makro naar
de Schiekade, waar ik op kop de groep
meeneem. Onder de brug door komen we bij
het einde van het fietspad en gaan de weg
op. Mijn ogen vangen in de linkerhoek een
controle op die in ‘n doodlopende oprit op
ons staat te wachten. In plaats van door
fietsen en de concurrentie elimineren geef ik
een ‘weggeef-show’, want ik roep hard
“EMMER!!!” wat kan je jezelf toch vervloeken
op dat soort momenten. Ach ja, deze
beginnersfout heeft wel tot gevolg dat
mensen niet voor niets gekomen zijn met
deze weersomstandigheden. Ik handel dus in
het belang van de club.
(je moet het op een bepaalde manier voor
jezelf kunnen verwerken). Nog gefrustreerd,
vervolg ik de route Delft weer in. We krijgen
een splitsing waarbij Toer 1 de TU wijk
ingestuurd wordt en zoeken we naar de
pijlen. We komen tot de conclusie dat ze erg
dun zijn vandaag en hebben weer wat extra meters gemaakt. We gaan
via het Nassauplein onder de A13 door en over de Hoflaan richting de
IKEA. Daar staat, in de bocht, een wazig pijltje dat volgens mij naar de
IKEA gaat, terwijl de groep met de bocht mee eromheen gaat.
Alleen fiets ik dan voor de IKEA langs in de hoop een pijl en wellicht
zelfs een controle te vinden. Helaas vind ik niets en rijd, innerlijk
mopperend, terug naar de bocht. Daar komen een paar renners van
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Toer 2 de bocht door en aan het eind van het fietspad vinden we weer
een gele pijl. Ik zat dus fout en kan (weer) de achtervolging inzetten.
We rijden om de Delftse Hout heen en schieten bij Het Rieten Dak de
brug over.
De achtervolging duurt niet lang, aangezien de groep mij, langs het
water, tegemoet komt rijden. Onverstoord rijd ik ze voorbij omdat ik het
gevoel heb dat ik goed zit. Eerder die ochtend heb ik de pijlen bij de
Plantagebrug immers al zien staan. Ik vervolg de route langs het water,
waar ik op het eind de route van eerder die morgen kruis. Ik draai de
Wateringsevest op waar ik al snel weer van af moet om bij de
watertoren de voor mij derde post te vinden. Voorzichtig kijk ik
achterom om te zien of niemand mij ziet en zodra ik zie dat de weg vrij
is, vervolg ik de route. Althans dat is wat ik denk. Onder de oude
spoorbrug door ben ik de weg een beetje kwijt en denk; ‘Ik moet naar
Wateringen, dus het komt goed’. De Ruys de Beerenbrouckstraat fiets
ik uit tot het kruispunt. Daar staat géén pijl. Achterom kijkend zie ik
Joost en Coen aankomen. We besluiten door te gaan naar de Bonte
Haas en hopen we daar de route weer op te pakken.
De vraag is wie de koplopers die dag zijn? Bij de Bonte Haas pakken
we de route weer op en vervolgen deze door Wateringen naar Velo.
Daar vinden we de restemmer en de vos. We blijken er als eerste te
zijn! Het is even wachten voor de volgende groep aankomt. Dit is
voornamelijk Toer 2 met slechts enkele renners van Toer 1. Het blijft
binnendruppelen op een manier, zoals de regen al de hele dag naar
beneden komt. De uitzetters laten niets los. Na wat polsen in de
kantine blijkt niemand vier controles te hebben, dus ik ga hoopvol
huiswaarts. Die middag houd ik gespannen de mail in de gaten om de
voorlopige uitslag te ontvangen van Johan. Eindelijk open ik deze en
het verlossende is daar: Mijn naam staat bovenaan! De mail van
Marcel volgt en dit is daarvan het gevolg!
Het is door de elementen een moeilijke rit geweest, waarbij iedereen
aardig wat gedraaid en getwijfeld heeft. De uitzetters hebben er een
mooie rit van gemaakt! Bedankt!
Peter van Os
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Kerstpuzzel
We hebben de draad nog weer een keer opgepakt en
presenteren voor jullie een puzzel.
Het is een sudoku en wel een bijzondere sudoku.
Hij heeft namelijk iets extra’s, de cijfers van 1 t/m 9 moeten niet alleen
in de negen vakjes en in de rijen horizontaal en verticaal worden
ingevuld, maar ook in de diagonalen; dus van links boven naar rechts
onderin en van rechts boven naar links onder. Die lijnen zijn ook iets
grijs gekleurd. (tenminste als het in druk goed is overgekomen).
Als je de sudoku volledig hebt ingevuld, ben je er nog niet. De puzzel
moet natuurlijk een FTCW tintje krijgen. Dat doe je als volgt: de
ingevulde cijfers van links boven naar rechts onderin (op de diagonale
lijn dus) moet je omzetten in woorden.
De 1 is daarbij een S,
de 2 is een O,
de 3 staat voor een E,
voor de 4 neem je een V,
de 5 is een E,
de 6 is een Z,
de 7 staat voor een O,
de 8 is een D
en de 9 is een K.
Als je dat alles goed hebt gedaan krijg je een kreet die heel veel
FTCW’ers op zondagmorgen als een verlossing in de oren klinkt.
Stuur je oplossing (zowel de sudoku als de FTCW-kreet) naar
Piet Pool (zie adres op de binnenkant van de voorflap)
of lever het (zondags) bij hem in.
Oplossingen moeten voor 15 januari 2015 zijn ingeleverd.
En dan, niet onbelangrijk, wat kan ik winnen? We hebben weer 3 leuke
prijzen in petto.
Veel succes!!
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Een nieuw seizoen bied nieuwe kansen
(van toerfietser naar schaatscoach)
Als het vossenjacht seizoen begint is dit voor mij (Hans) het begin van
een periode waar het aantal fietskilometers en de conditie terugloopt.
Voor Ida is dit het begin van een nieuw seizoen “ Het schaatsseizoen” .
Als lid van het 100 ronden rijders gilde wordt de conditie door Ida op de
Uithof op pijl gehouden. Er wordt op dinsdag getraind en zaterdag
worden er traditie getrouw 100 ronden gereden.
Dit jaar waren er een paar extra uitdagingen. Er kon worden
deelgenomen aan een schaatsclinic in Inzell en het NK voor
hulpdiensten in Heerenveen. Ida liet zich de mogelijkheid niet ontgaan
om de 20 jaar oude persoonlijke tijden op de 500,1500 en 3km aan te
vallen. Is Ida een beetje dom?
Samen met leden van schaatsclub Gouda werd er in Inzell onder
begeleiding van oud internationals Witeke Cramer en Sandra ‘t Hart
gewerkt aan de techniek. Soms moet je de verantwoordelijkheid als
coach uit handen geven om je pupil beter te maken ( ik ken mijn
beperkingen).
22 november was de grote dag, mijn debuut als schaatstrainer. Ida en
ik reisden af naar Heerenveen. Onderweg haalden we mijn moeder
(92) op voor de mentale steun.
De schaatstempel maakte direct indruk. De baan lag er goed bij en de
blokjes werden keurig op de baan gelegd. Voorafgaand aan de eerste
wedstrijd werd het Wilhelmus gespeeld. Enigszins ongemakkelijk zette
ik mijn muts af. In de derde rit van de 500 m was het debuut van mij als
schaatstrainer een feit. Ik had geen idee wat ik moest doen. Ik had
echter enkele kreten ingestudeerd. “ blijf laag” , “ maak je slag af”,
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“denk om je kniehoek”. Ik had geen idee of dit van toepassing was. Ik
kwam op de 500 meter niet verder dan. “ hup Ida”. Helaas het
persoonlijk record op de 500m werd niet verbeterd. Op de 1500 meter
gebeurde dit wel, 7 seconden er af. Ida is een diesel. Was het mogelijk
om na 20 jaar het persoonlijk record te verbeteren op de 3km. Mijn rol
als coach werd nu echt belangrijk, elke ronde doorschreeuwen van de
ronde-tijden en de constatering dat er goed gewisseld werd. Het oude
persoonlijke record werd aan gruzelementen gereden, 27 seconden er
van af.
Na de laatste wedstrijd liepen we naar de hall of fame en maakte een
foto voor het digitale plakboek. Een voorbijganger merkte op dat “
dromen In de hall of fame is toegestaan” en toen gebeurde het.
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Dromen zijn geen bedrog. Dit jaar was er een “ master klassement”
klinkt toch een stuk mooier als veteranen klassement. De speaker
vroeg aandacht en verzocht de volgende deelnemers naar het midden
veld te komen voor de huldiging. ......., Ida Buurkes, ...... Ida was
verbaast. Wat er met de hartslag van de trainer gebeurde laat zich
raden.
Ik zal jullie niet langer in spanning houden. Dankzij de vele
trainingskilometers op de fiets (duurvermogen), de schaatsclinic in
Inzell en natuurlijk mijn deskundige coaching hadden er voor gezorgd
dat Ida op alle drie de afstanden eerste was geworden en zich het
komend jaar NK kampioen bij de masters voor hulpdiensten mag
noemen.
Het komend jaar gaan we ons beraden of we op ons hoogtepunt
stoppen of de uitdaging volgend jaar weer aan gaan.
Groetjes van de schaatscoach en zijn pupil (Hans en Ida Buurkes)
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Met z’n allen richting Zestienhoven
Verslag van de vossenrit van 23 november

Nadat het oudste lid van FTCW in de kantine uitbundig was
toegezongen in verband met zijn 93-ste verjaardag, vertrokken de
jagers onder leiding van de voorrijder aan hun rit.
Het was prima weer hoewel de zon ons in het begin echt dwars zat.
Tegen de zon in rijden met een nat wegdek blijft het een lastige klus de
pijlen te zien. En het lukte dan ook bijna niemand om na het loslaatsignaal van de voorrijder de goede route te vinden. Hier en daar waren
de pijltjes ook nog flink aangetast door de vochtige ondergrond.
Na wat zoeken en heen en weer rijden kwamen we op de Kleiweg
waar we rechtsaf het terrein van De Spartaan op werden gestuurd
waar op een brug de eerste emmer stond. De volgorde van de meute
was toen al aardig door elkaar geraakt. Door het Rijswijkse Bos en
over de brug over het Schiekanaal trokken we naar Ypenburg waar we
geen problemen tegen kwamen.
Vervolgens kregen we een paar lange rechte stukken voor de wielen;
naar Delfgauw en Oude Leede. Dan rijst al snel de vraag: zitten we wel
goed?
Maar het zat goed. Voor de oversteek van de N 209 bij Zestienhoven
stond de tweede emmer met een keerpijl. Over de Hofweg en parallel
aan de A13 naar het tunneltje bij manege De Prinsenstad. We hadden
toen de zon in de rug wat het zoeken een stuk makkelijker maakte. De
wind nog wel schuin op kop maar met Ria op kop was dat voor ons
groepje geen probleem. Met al haar Italiaanse kilometers in de benen
trapt zij ogenschijnlijk makkelijk ook hier de kilometers weg.
Over de klim van de Kandelaarbrug en nu aan de andere kant van het
Schiekanaal richting Delft. Bij Schipluiden trakteerden de uitzetters ons
op nog een klimmetje: over de A4 waarna we over de Lotsweg weer
richting Wateringen gingen. Maar de uitzetters hadden nog een
verrassing in petto. Door het Uithofpark werden we naar de wielerbaan
van Trias gestuurd.
En daar was het goed opletten alvorens we na 53 kilometer bij de vos
kwamen. Twee controle emmers stonden op het parcours en het was
even zoeken om de juiste weg te vinden.
Vier controles en de vos gevonden: rit geslaagd dus.
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Klassement vossenjachten
Hoewel praktisch ieder lid de stand van het klassement op de site van
FTCW bekijkt, geven we toch weer de eerste tien van elke categorie in
het klassement weer. Kunnen degenen die dat aangaat toch zwart op
wit pronken met hun resultaat, want de site verandert elke week!!!
De actualiteit is ook niet helemaal up to date want hier onder is de
stand zoals die was na de rit van 7 december.
Toer 1
1 Martien Verbeek
2 John Zwinkels
3 Peter van Os
4 Ricardo Jansen
5 Ted Verbraeken
6 Marcel Dries
7 Erwin van Dam
8 Erwin van Lier
9 Erwin Verbraeken
10 Ernst Fidom
Toer 2
1 Martijn van Donk
2 Peet Petterson
3 Marco v.d. Poel
4 Arend v.d. Weide
5 Peet v.d. Ende
6 Ton Ooms
7 Paul Koenders
8 Iwan Pakvis
9 Paul van Leeuwen
10 Joop Asselman

114 pt
103 pt
102 pt
101 pt
92 pt
86 pt
81 pt
78 pt
75 pt
75 pt

111 pt
104 pt
99 pt
96 pt
91 pt
89 pt
89 pt
88 pt
82 pt
73 pt
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Veteranen
1 Frans van Holsteijn
2 Frans Kouwenhoven
3 Clemens Samwel
4 Con Persoon
5 Marcel Vollebregt
6 Piet Toussaint
7 Jan Batist
8 Arie Pelikaan
9 Bertus Huising
10 Chris v.d. Lans

152 pt
147 pt
131 pt
113 pt
112 pt
100 pt
93 pt
88 pt
83 pt
81 pt

Jeugd
1 Lars van Hooft
2 Nick Ruigrok
3 Mitch van Leeuwen
4 Menno Huising
5 Michael Boers

31 pt
24 pt
20 pt
17 pt
6 pt
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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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Verjaardagskalender
De jarige FTCW-ers in de maanden januari en februari 2015

Januari
1 Peet Arkesteijn
1 Cees Weeda
2 Martijn van der Donck
2 Bruno Lallemand
3 Martin de Graaf
3 Ellen van Rooijen
4 Gerard Zwinkels (D.H.)
6 Wim Vellekoop
7 Henk van der Knaap
8 Karin Buying
8 Jean Pierre Hofstede
8 Hilda Pool
8 Nils Sprinkhuyzen
9 Jan Batist
10 Ab Lugthart
13 Laura Buying
15 Leendert Troost
18 Cock van Leeuwen
21 Wim Vollebregt
23 Michael van Uffelen
24 Sjaak van de Salm
25 Stef van der Linden
25 Chris Oudheusden
28 Menno Ruigrok
29 Piet van den Berg
29 Coen Jansen
31 Iwan Pakvis

Februari
2 Nic van der Knaap
2 Paul Sosef
3 Coen van Diepen
9 Jeroen Kiezeling
9 Ben van Leeuwen
10 Johan Barelds
12 Dick van Kerpel
14 Gerrit Meijer
16 Peter van Berkel
16 Peter van Os (jr.)
23 Michael Boers
25 Ben Fokkens
26 Daan de Kok
28 Fred van der Loos
29 Hans Buurkes

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!!!
Kopy voor het volgende nummer inleveren voor 9 februari 2015
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De redactie van
De Dikke Band
wenst alle leden,
lezers en
adverteerders
prettige feestdagen
en een in alle
opzichten gelukkig
2015.
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