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De Dikke Band, clubblad van Fletstourciub Westland (F.TC.W.)
Verschijnt 6 keer per jaar, 38e 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:

Elk eerste gezinslid vanaf 16 jaar 65,00
50,00
Elk volgend inwonend gezinslid vanaf 16 jaar
Elk volgend inwonend gezinslid t/m 15 jaar 35,00
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:ruijvm@caiway.nl

Secretaris:

Ria Batist, Vorkotterstraat 16 2295 HC Kwintsheul
Tel. 0174-293749 E-mail: secretariaatftcw@gmail.com

Penningmeester:

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

Lid:

Vincent Vogels Buitenwatersloot 191 2613TE Delft
tel. 015 2190929 E-mail: vincent@zuidamerika.net
Michael van Uffelen De Meibloem 69 2291 GS Wateringen
tel. 06 23881385 E-mail mike.van.uffelen@gmail.com
Geert Zwinkels Tomatenlaan 12a 2548 AJ Den Haag
tel. 0174 292454 E-mail gzwink@caiway.nl
Johan Barelds Martinus Nijhoffweg 42 2548 EP Den Haag
tel. 06 542 537 50 E-Mail: j.barelds@good_it,com
Piet Pool. v. Doornicksingel 46, 2291 RH Wateringen
tel. 0174-292024 Email: pool46@caiway.nl

Lid:
Lid:
Lid:
Commissaris:

Overige deeltaken van het bestuur:
PR - zaken:
Johan Barelds
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Vincent Vogels
Clubblad: De Dikke Band:
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Ledenadministratie:
Fred van der Loos
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Vincent Vogels
Redactie:
Piet Pool. v. Doornicksingel 46, 2291 RH Wateringen (telefoon 0174-292024)
Postadres redaktie: Postbus 99, 2290 AB Wateringen, Email: pool46@caiway.nl
Tourcommissie:
Hans Buurkes

Waterlandsingel 154 2548 TB Den Haag
tel. 06 55844999 E-mail:hans.buurkes@versatel.nl

de Dikke Band juni 2015

2

De Dikke Band Jaargang 38 nr. 6 juni 2015

Inhoud
Van de redactie ---------------------------------------Toertochten van TC De Glazen Stad ------------Yes I did it again! -------------------------------------Project aanschaf nieuw tenue voor F.T.C.W. ---

4
5
6
11

Wonderen bestaan nog ----------------------------Training voor Parijs – Brest – Parijs 2015 -----Terug naar Oegstgeest -----------------------------De Bossentocht --------------------------------------Verjaardagskalender ---------------------------------

14
15
21
27
34

Kopy voor de volgende Dikke Band inleveren voor 15 september 2015
de Dikke Band juni 2015

3

Van de redactie
Redders binnen een vereniging
Dit is de laatste Dikke Band van het seizoen 2014-2015.
Het toerprogramma is ook afgerond en FTCW gaat dus de
vakantieperiode in.
Voor zo goed als alle leden, zo is mij ervaren, is de vakantieperiode (in
de betekenis van: niets schrijven voor het clubblad) al een hele poos
aan de gang. Deed ik in het aprilnummer hoopvol nog een oproep om
een verslagje te schrijven van een toertocht, maar zowel de brievenbus
als m’n mailbox bleven leeg.
Binnen het bestuur is ooit afgesproken dat de bestuursleden bij
toerbeurt de pen zouden oppakken voor een stukje in ons club blad.
Maar ook een voorwoord vanuit het bestuur bleef (dit keer) uit.
Maar gelukkig deed het spreekwoord “Is de nood het hoogst dan is
de redding nabij” zich gelden.
Mart Voordenhout heeft (weer) een paar leuke stukjes geschreven en
met een paar eigen bijdragen heb ik het blad toch nog enige omvang
kunnen geven. Ook Sjaak van der Salm heeft een bijdrage geleverd.
Met zijn actie is Mart hiermee andermaal als redder opgetreden!!
Hij heeft namelijk ook al gedurende twee winterseizoenen op eigen
initiatief invulling gegeven aan de laatste zondag van de maand door
leuke toertochtjes te maken en uit te pijlen!!
Onlangs deed FTCW via de mail een oproep onder de leden om een
gedeelte van de Bossentocht te pijlen (de geplande uitpijler was
verhinderd). Wie meldde zich aan? Juist ja, Mart Voordenhout.
Hij deed het weliswaar ook met het oog op zijn training voor PBP (zie
zijn verhaal hierna), maar toch.
Dat is nog eens een verenigingsman.
Maar daar hebben we er gelukkig toch meer van. Ik kreeg onlangs een
mailtje onder ogen waarin een lid zich afmeldde voor de
vrijwilligersavond omdat hij zelf vindt dat hij dit seizoen te weinig voor
de club heeft gedaan om daarbij aanwezig te zijn. Aan een muur bij de
kantine van voetbalclub SJC in Noordwijk (waar een Bossentocht de
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koffiestop had) zag ik een levensgroot bord hangen met de tekst “Onze
vrijwilligers zijn onze grootste sponsors”. Dat gaat zeker op voor
vorenbedoelde FTCW’er die zich afmeldde voor de vrijwilligersavond.
Chapeau!!
Met deze wat willekeurige ontboezemingen, waarvan ik hoop dat ze
enige positieve nawerking binnen de gelederen van FTCW zullen
hebben, ben ik aan het eind van dit voorwoord gekomen.
De redactie van De Dikke Band wenst jullie allemaal een prettige
vakantie met veel fietsplezier.
Piet Pool

Toertochten van TC De Glazen Stad
Op 28 juni begint Toerclub Glazen Stad met haar reeks
zomer toertochten.
Iedere zondag tot en met 30 augustus is er een rit.
De start is tussen 9 en 10 uur bij het clubgebouw van
WWV op het wielercomplex de Wollebrand
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Yes I did it again!
Op donderdag 4 juni jl. heb ik wederom
met succes 6x de Alpe d’Huez in
Frankrijk beklommen voor het goede
doel.
’s Morgens vroeg om 03.30 uur stonden
we al bij de start, om 04.30 uur klonk het
startschot. Ook mijn hele gezin was
aanwezig bij de start onderaan de Alpe
d’Huez, met elk een shirt met speciale
teksten voor mij erop.
De eerste beklimming
Het is prima weer, al 18 graden dat beloofde niet veel goeds voor de
rest van de dag. De beklimming begint in het dorp Le Bourg d’Oisans.
Eerst een ronde door het dorp en daarna de 21 bochten van de Alpe
op. Die is 14,8 km lang en heeft gemiddeld stijgingspercentage van
7,9 %. Waarvan de eerste 3 bochten een stijging hebben van soms
12%. In totaal worden 1061 hoogtemeters overbrugd voordat je boven
bent in het dorp Alpe d’Huez.
Tijdens de eerste beklimming begint het al licht te worden. De zon komt
ca. 05.25 uur op.
In veel bochten hebben vrijwilligers de kaarsjes neergezet en
aangestoken die mensen hebben gesponsord. Sommigen met namen
erop. Tijdens het langsrijden, wordt men daar stil van!
Als je achterom kijkt zie je alleen de lichtjes branden in het donker;
een emotioneel gevoel
maakt mij meester. Bij het
kerkje in bocht 7 heeft
men een “hart” figuur
gemaakt, wat erg
indrukwekkend is.
De tweede en derde
beklimming
De eerste drie
beklimmingen heb ik in
de ochtend gedaan.
Deze waren goed te
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doen. Het is vooral
druk met fietsers en
hardlopers die de
berg op renden. Na
elke beklimming
boven in ons home
“het Weteq house”
heb ik
pannenkoeken of
broodje bal gegeten
en droge kleding
aangetrokken. Door
het zweten word je nat en dalen met natte kleding is erg koud. Het
dalen is een risico op zich, door het vele remmen worden de wielen erg
heet en kunnen de banden klappen. En dat bij een snelheid van soms
45 km per uur. De motoren die tussen de
fietsers rijden houden gelukkig de snelheid
tegen.
De vierde beklimming
Het weer wordt steeds warmer. In de loop
van de middag wordt het bijna 40 graden en
geen wind in het dal, bijzonder heet! Er staan
veel vrijwilligers aan de kant die je sponzen
aangeven met koud bergwater ter verkoeling.
Ook met bekertjes lauwe bouillon staat men
klaar plus de nodige bekertjes gewoon water.
Elke keer boven rusten en bijkomen om weer
energie te krijgen voor de volgende
beklimming. De bidons vullen met water en
zeezout en de andere met water en Isostar.
De vijfde beklimming
Dit is de warmste beklimming. Het is
bijzonder veel afzien, maar mijn gedachte aan
de strijd die bijv. Mirte heeft en mijn twee zwagers. Dit geef mij extra
motivatie en energie om verder te gaan. Onderweg heb ik zelfs gestopt
om mijn bidon te vullen met water.
Bij de finish staan de kinderen en Nicolien mij op te wachten. Door de
tijdregistratie kunnen ze zien wanneer ik ongeveer binnenkom. Een
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gejuich stijgt op en er wordt geklapt, maar ik zit er aardig doorheen!
De zesde en laatste beklimming
Gelukkig wordt het na 16.00 uur bewolkt, zelfs een enkele donderklap
en valt er zelfs regen. Die regen verlaagt de temperatuur en geeft
meer zuurstof. Daardoor heb ik tussen 17.15 uur en 19.00 uur de
zesde en laatste beklimming ook kunnen doen. Moe maar voldaan
word ik door mijn familie opgevangen bij de finish.
Het was een lange hete dag, waarbij ik meer dan 20 liter vocht
gedronken heb.
Maar na de finish smaakte een biertje toch nog erg goed!
Ons team van 35 renners heeft dit jaar al 265.000 euro opgehaald voor
het KWF.
Geweldig.
Sjaak van der Salm
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Project aanschaf nieuw tenue voor F.T.C.W
Van september 2014 tot en met mei 2015

Zo, zult u denken, wordt dit als een project bestempeld. Is dat niet een
beetje zwaar aangezet?
Het is toch zo: even leverancier opzoeken, nieuw ontwerp, passen en
distribueren van de kleding. Klaar! MIS

Fase 1
In de vergadering van september 2014 wordt geopperd om nieuwe
clubkleding voor de vereniging aan te schaffen.
Aangezien ik op 19 oktober naar de Bike Motion in Utrecht zou gaan,
stelde ik voor om enig veldwerk te verrichten, dit voorstel werd uranium
aanvaard. Op de Bike-Motion heb ik vervolgens drie leveranciers
bezocht en offertes gevraagd.
In klein comité (met Marcel van Ruijven en Johan Barelds) zijn de
offertes beoordeeld. Besloten werd om de bedrijven Balans en Bioracer
uit te nodigen voor het maken van een ontwerp en deze bedrijven de
gelegenheid te geven hun materiaal aan het bestuur te tonen.
Deze demo-avond werd ook bijgewoond door de partners van de
bestuursleden, voor een adviserende de rol bij de kleding en ter
voorkoming van op- en aanmerkingen achteraf.

Fase 2
Na die thema-avond op 19 januari 2015, door Balans en Bioracer,
wordt besloten met Bioracer verder te gaan.
Opgemerkt dient nog te worden dat de dames zeer kritisch waren ten
aanzien van het ontwerp (geen witte borden, geen witte randen aan de
broek). Ook diverse leden hadden bij de oliebollen tocht, waar de
ontwerpen aan de leden werden getoond, soort gelijke opmerkingen
gemaakt.
Bioracer kreeg de andere dag dan ook de opdracht om het ontwerp
hierop aan te passen.
Met de offerte van Bioracer als leidraad heb ik diverse berekeningen
gemaakt, wat een complete set voor de leden moest gaan kosten en
welke bedrag voor rekening van de vereniging zou komen.
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Fase 3
Na de opdrachtverstrekking kregen wij een andere
vertegenwoordigster van Bioracer toegewezen. (kleine kortsluiting,
nieuwe vertegenwoordigster op de hoogte stellen van e.e.a.)
Nadat deze plooien waren glad gestreken heb ik bij Bioracer
paskleding opgevraagd en twee pasavonden georganiseerd.
De pasavonden in de Velo kantine stonden onder leiding van Ria
Batist, die de leden met deskundige advies bijstond. 71 leden hebben
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de nieuwe clubkleding aan te
schaffen.
Hierna moest de bestelling worden opgemaakt; zoveel broeken maat 5
enz.
Alvorens de opdracht werd opgestuurd naar Bioracer hebben Hilda en
Piet Pool alles nog eens gecontroleerd. Na ontvangst van de
opdrachtbevestiging van Bioracer , weer controleren en de nodige
correcties doorgeven aan Bioracer.
Hierna controleren of de leden het verschuldigde bedrag al hadden
overgemaakt,

Fase 4
Begin maart is de definitieve opdracht verzonden en toen maar
wachten (levertijd 8 weken).
Intussen heb ik 71 zakjes (die Bioracer beschikbaar had gesteld)
voorzien van een sticker met het lidnummer en de maten van de
kleding.
Op 1 mei werd de kleding geleverd. Op maandagmiddag 3 mei hebben
we met een aantal bestuursleden de kleding per lid gesorteerd en in de
tasjes gestopt (controleren en controleren!!)
Vervolgens heeft Ria Batist de leden per e-mail geïnformeerd dat de
kleding kon worden afgehaald.

Fase 5 (naweeën)
Een klein minpuntje: de levering was niet compleet. Drie leden
moesten nog kledingsstukken krijgen. Die nalevering heeft inmiddels
plaatsgevonden. (Twee stuks correct; een lid krijg nog een
kledingstuk). Zo, dat was dan “even” kleding bestellen

Fase 6 (komt er een vervolg?)
Zien doet kopen. Deze bekende uitdrukking heeft ook binnen de
FTCW gelederen zijn werking gedaan want een aantal leden heeft
gevraagd of zij nog kleding konden bestellen.
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Deze leden heb ik moeten teleurstellen. (wij kunnen geen paar
kledingstukken bestellen )
In het bestuur zullen wij ons evenwel gaan beraden omtrent een
eventuele nieuwe levering.

Tot slot: Een ludiek voorval.
Een lid (R.S.) heeft • 100, - overgemaakt, maar is niet komen passen,
Hierover telefonisch contact opgenomen met het betreffende lid.
Mijn vraag: waarom niet komen passen?
Antwoord: geen zin, maar je kent me toch,vul zelf maar de maten in.
Na uitlevering van de kleding kreeg ik een Email van lid (R.S): je bent
zeker in een vorig leven coupeur geweest, alles zit als gegoten.
Ik hoop, dat iedereen zo tevreden is over de kleding.
Fred van der Loos

Projectleider
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Wonderen bestaan nog
Tijdens het fietsen van De Kaag route - een van de weinige FTCWtochten die ik dit seizoen gefietst heb – verwonderde het mij weer dat
het altijd maar goed gaat bij het passeren van de groepen. Omdat dat
heel vaak gepaard gaat met vlak langs rijden en anderen
afsnijden. Nu heb ik een half uurtje tijdens de koffie bij de Hanepoel
langs de ringvaart rond zitten kijken en dan verwondert het mij dat
daar geen ongelukken gebeuren. De Westlandse fietsers steken kris
kras over omdat de fietsen daar aan de andere kant van de weg staan
en liggen.
De fietsers die langs komen blijken zich totaal niet te interesseren voor
de drukte die daar heerst. Vooral de groepen nemen geen snelheid
terug, ze blijven zelfs krom over hun stuur gebogen. Het verwondert mij
dan ook dat er geen ongelukken gebeuren Zo zie je maar dat er toch
nog wonderen geschieden.
Mart Voordenhout
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Training voor Parijs - Brest - Parijs 2015
Om de vier jaar wordt de fietstocht Parijs-Brest-Parijs (P.B.P.)
georganiseerd. Dit jaar is het weer zover. Voor mij wordt dit de derde
keer dat ik mee doe aan deze tocht van 1240 km lang met 13000
hoogte meters.
Je hebt 90 uur om die afstand te overbruggen.
Maar voordat je daar mag starten moet je eerst een 200 km, een 300
km, een 400 km en een 600 km tocht hebben gefietst bij een landelijke
Randonnee vereniging.
Die afstanden heb ik van eind maart tot half mei verreden, dus kan ik
mij inschrijven voor deze monster tocht.
Deze ritten zijn gestart in Ossendrecht en in elke rit zijn controle posten
waar gestempeld moet worden zodat je niet kunt afsnijden.
De 200 km tocht liep evenwijdig langs de grens met Belgie, een stukje
Nederland en dan weer Belgie. Het keerpunt was bij Valkenswaard. In
de ochtend de wind mee maar lichte regen. Na de middag op de
terugweg zon maar flink wind tegen.
Van de 300 km heb ik de track zelf gemaakt. Vanuit Ossendrecht via de
Oesterdam naar Oude Tonge voor de controle stempel. Dan via Brielle
naar Ouddorp,
in dit stuk kregen we veel wind 5 a 6 tegen en regen en hagel buien. In
Ouddorp bij een strandtent stempelen en via Oude Tonge en
Steenbergen terug naar Ossendrecht.
De tocht van 400 km startte op vrijdagavond om 21.00 uur, dus een
nachtrit en die gaat naar de Ardennen. Via het Belgische Lier waar een
deelnemer uit Luxemburg onderuit ging.
In de plaats Tienen om 01.00 uur stempelen en dan Wallonie in.
Onderweg van Tienen naar Hannuit vloog er een uil een paar honderd
meter met ons mee in het licht van de lantaarnpalen. Dit was echt zo
bijzonder mooi. De route ging verder naar Huy, via Havelange en met
een grote boog weer terug naar Huy. Bij het licht worden was het een
paar graden onder nul, blij dat ik mijn handschoenen aan kon doen.
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Op de terug weg was er bij het dorp Jeuk-Gingelom een valpartij. De
voorvorkbuis brak af boven het balhoofd, dus geen stuur meer en op
zijn plaat, een ander er overheen. Hij is 3 uurtjes in het ziekenhuis
behandeld. Vinger uit de kom, schaafwonden op het lichaam en in zijn
gezicht. Het gebeurde om 8 uur, wij kwamen om 11.00uur langs en hij
heeft de rit met nog 90 km te gaan toch afgemaakt.
De volgende zaterdag ben ik met Leo 300 km van uit Merselo bij
Venray gaan fietsen.
De route ging om Maastricht heen en door de Voerstreek met over een
afstand van 90 km meer dan 3000 hoogtemeters met als uitschieter de
Ocksenkopf; 1800 m lang a 15 %.
Vervolgens om Aken heen richting Venlo. Bij Swalmen zouden we de
pont over de Maas nemen . De laatste afvaart daar is om 22.00 uur.
De planning was om daar om 21.00 te zijn. Langs de route stond Jan
bij een cafetaria te jammeren; “Ik kan niet eten en niet fietsen”.
We hebben hem eerst melk en yoghurt laten drinken en hem daarna de
fiets op gescholden, hij wilde niks, hij was helemaal leeg. Dat krijg je
als je niet op tijd eet en drinkt, vooral bij zo’n zware tocht.
Na 15 km bij een benzinestation weer yoghurt en chocomel
gevoerd, hierna kwam hij weer een beetje bij de levenden en konden
we de snelheid boven de 15 km opvoeren.
Nu we het pontje toch niet meer konden halen, zijn we maar bij de
chinees aangegaan en hebben wij ons tegoed gedaan aan de nasi.
Na de maaltijd kon Jan bij een snelheid van 25-26 km in het wiel
blijven. Maar nu moesten wij bij Venlo over de brug en 25 km om rijden.
Al met al waren wij om 02.30 uur zondagochtend binnen, een half
uurtje voor sluiting. Gelukkig hadden wij een privé chauffeur en na een
kom asperge soep naar huis, met 180 km voor de boeg.
Om 05.00 uur stapte ik in bed.
Een week later was de 600 km tocht met start in Ossendrecht.
Die begon op zaterdagochtend om 8 uur gelijk met druilerige regen wat
tot diep in de nacht voortduurde.
De route liep door Brabant naar Maasmechelen en het Drielandenpunt.
Daar begon het echte klimwerk wat 200 km zou duren. I
n Eupen zijn wij eerst bij de chinees langs gegaan waar wij ons voor
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15 euro de man volgegeten hebben. Buiten Eupen moesten wij de
Baraque Michel beklimmen, het hoogste punt van België: 760 m hoog
en 10 km klimmen a 5%.Hier doe ik al gauw dik 50 minuten over.
Gevolgd door een prachtige afdaling, maar gevaarlijk in het donker en
met regen. In La Roche wilden wij wat slapen.
In België kan je met je betaalkaart de deur openen van het portaal van
de meeste banken, dan kan je warm liggen. Maar het lukte niet.
De ene bank wilde niet open en bij de andere ging het deur alarm aan.
Wat een herrie midden in de nacht.
Verderop in de straat vonden we een inpandig terras.
Alle kleren aangedaan, overschoenen, handschoenen,
en muts op en nog was het niet warm.
Zo hebben we een ruim uurtje aan waakslapen gedaan.
Leo en ik werden ongeveer gelijk wakker, hebben wat gegeten en zijn
om 4 uur opgestapt. Het was inmiddels droog. Het was goed en wel
licht, kreeg Leo een lekke Band. Daar sta je dan in een licht mistige
kille wereld. Wat je daar dan aan vogelgeluiden hoort, bijna
oorverdovend.
Via Huy met de laatste klim uit het Maasdal van 2 km.
Eindelijk de zon. Zo reden wij het Nederlandstalige deel van België in
en waren we met ons tweeën 3 uur voor sluitingstijd binnen om 21.00
uur.
Door al die lange ritten gaat mijn km teller al flink naar de 5000 km
Als trainingsritten volgen in het weekend van 20 en 21 juni nog een
tocht van 600 km.
Voorts 1 of 2 keer Den Helder v.v. en 2 dagen + nacht naar Vlissingen
en via Brabant terug.
En nog een aantal dag ritten van rond de 150 km.
En vanaf 14 augustus is dan P.B.P
Mart Voordenhout
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Terug naar Oegstgeest
Op zondag 7 juni hebben Hilda en ik de toertocht Wijckersloothse Bos
gefietst, de 80 km versie van de Bossentochten. We hadden
afgesproken samen met Arie Middendorp te gaan en zo gingen we
gedrieën ( samen goed voor 233 levensjaren) op weg.
Omdat ik niet wist waar het Bos van Wijckerslooth lag heb ik dat op
maandag na de tocht (toen ik dit verhaal schreef) even op internet
opgezocht. Dat ligt in Oegstgeest en we zijn er inderdaad langs
gefietst: aan onze linkerhand op de Rhijngeesterstraatweg.
Maar het eerste bos dat we aandeden of beter gezegd doorkruisten
was het Rijswijkse Bos.
Vanaf de Langeklei linksaf de Heuvelring in en al snel op, want er zit
een bult in het bos.
De routebeschrijving gaf aan dat we over de Hoornbrug zouden gaan
maar we volgden de pijlen en die leidden ons over de nieuwe
draaibrug over de Vliet.

Vervolgens langs de Vliet richting Leidschendam waar de frisse
tegenwind wel merkbaar was.
Na Leidschendam kwamen we door de bossen van natuurgebied de
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Vlietlanden. Een mooi gebied maar met een fietspad dat wel een flinke
platwalsbeurt kan gebruiken. Of hebben de fabrikanten van balhoofden
daar een vinger in de pap? Dan zal dat egaliseren nog weleens even
kunnen duren.
We fietsten door Voorschoten waar het nog erg rustig was en
vervolgens langs de Korte Vliet richting Katwijk. Bij de Vink dacht ik de
gebruikelijke route te nemen: rechtsaf en dan linksaf de weg
oversteken richting het spoorviaduct. Maar Arie riep bijtijds “Er staat
geen pijl linksaf hoor!” Dus rechtdoor de brug over die Korte Vliet over
de Leidse Haagweg op. Op de koffiestop zei een deelnemer daarvan:
“Zo ben ik nog nooit door Leiden gefietst.” Waarop Hilda rap reageerde
met de opmerking “Dat is juist goed want dan heb je wat nieuws.”
Nadat we het museum Naturalis (waar Arie, zo vertelde hij, al eens met
zijn kleinzoons was geweest) kwamen we over het terrein van de
Leidse Universiteit. Vroeger (daar heb je die ouwe weer zult u wel
denken) kwamen Hilda en ik daar vaak langs want dat was onderdeel
van onze vaste route van een sterrit naar toerclub Vogelenzang in De
Zilk. Ook toen gingen we altijd door Oegstgeest en staken we aan het
eind van de Dorpsstraat schuinlinks over om de weg te vervolgen. De
titel boven dit stukje lijkt te zijn ontleend aan het boek van Jan Wolkers,
maar dat is maar ten dele waar. Het is gewoon de weergave van wat
we ter plekke voelden: we waren terug in Oegstgeest.
Bij het verlaten van Oegstgeest was Arie andermaal onze redder. Ik
was kennelijk nog zo met mijn gedachten bij die route van vroeger dat
ik rechtdoor de brug op wilde gaan maar Arie had de pijl linksaf gezien
en op tijd geroepen. Langs het Oegstgeesterkanaal ging het richting
Rijnsburg waar we weer op bekend terrein kwamen. “Let op, zo
meteen gaan we klinkeren”.
En dat kwam uit; de Voorhouterweg op die eerst nog asfalt heeft maar
halverwege overgaat in straatklinkers met hier en daar vervelende
tussenruimtes. Van de bloeiende bloembollen die daar waren met de
Bollentocht was niets meer over.
In Voorhout reden we langs het Overbosch (zo zag ik maandags op de
kaart en konden we vlak daarbij voor het stoplicht linksaf oversteken
en het fietspad langs de N444 naar Noordwijk volgen. Al gauw zagen
we de sportvelden waar de koffiestop was. Er zaten mensen buiten wat
gezien het weer niet zo verwonderlijk was. Maar Arie had in Velo
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verteld dat hij bij een eerdere tocht had meegemaakt dat die koffiestop
gesloten was. Zijn eerste reactie was dan ook “Hij zal toch weer niet
dicht zijn!” Nou er staat ook een bestelbus voor de deur dus zullen er
wel mensen zijn. Bij het naderen zagen we de deur al openstaan, geen
enkel probleem dus.
Onze koffie dronken we aan de tafel met P.van O. senior en junior. Nog
even kwam ter sprake hoe in een familie de communicatie met
betrekking tot de nieuwe clubkleding kan verlopen of beter gezegd, niet
verloopt.
Na de koffie bij voetbalclub S.J.C. (wat staat voor Sint Jeroens
Voetbalclub) tweemaal linksaf en over dat hobbelbruggetjes naar de
Nachtegaallaan. Bij het nazien van de route op Google Maps viel me
nog wat op. Die laan staat daar aangeduid met Nachtegaalslaan. Zo
geschreven ligt daar nog een taak voor de Partij voor de Dieren.
Maar er is daar nog wat bijzonders. Rechts van die laan ligt het
landgoed Offem (dus zeg maar een bos) maar links is een zijweggetje
(althans op Google Maps) met de naam Varkensboslaan. Conclusie:
we kwamen dus langs het Varkensbos!
De route ging verder naar Katwijk waar we langs het parkeerterrein

reden waar vroeger (sorry) de FTCW controlepost was van de tochten
Den Helder Wateringen. Dat was altijd een gezellig samenzijn van
deelnemers van de fietstochten en mensen die speciaal daar vanuit
Wateringen naar toegingen voor die gezelligheid. Het geheel daar
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stond jarenlang onder beheer van Hans Zwinkels met Geert van der
Voort en later met Dick van Zwet.
Als je daar halverwege de middag aankwam na dik 200 km (van Den
Helder vv) voelde je je al een beetje thuis. Er was ook altijd volop te
eten en te drinken. Ja, dat waren nog eens tijden! (ja ik weet het, sorry
hoor)
In Katwijk reden we over de vernieuwde boulevard die nu aan de
zeekant bijna helemaal is voorzien van een afgescheiden fietsstrook.
Heel mooi maar alleen jammer dat die scheidingsrand zo hoog is want
je kunt geen kant op als je naar links moet uitwijken!!
Het stuk door de duinen naar Scheveningen was erg druk. En dat zou
niet erg zijn als iedereen zich goed zou gedragen. Maar ik heb weer
heel wat kamikazewerk gezien. (Zie in dit verband ook het stukje
hiervoor “Wonderen bestaan nog” van Mart Voorden hout.)
Ook in Scheveningen brachten de pijlen ons over de vernieuwde
boulevard met een prima fietspad. (veel breder dan in Katwijk)
Het laatste stuk van de route ging weer door bos: het Ockenburgerbos
en het bos van Madestein en de Uithof. Al met al een mooie tocht met
verrassende stukken er in (door Leiden) en een paar (voor ons)
nostalgische punten.
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De Bossentocht
De 135 km tocht van de
Bossentochten is wel de mooiste rit
die FTCW in het programma heeft.
Alles wat Nederland te bieden heeft
zit er in: duinen, zee, plassen,
rivieren (Oude Rijn en Amstel),
tuinbouw, landbouw, veenweide
gebied, oude en nieuwe bossen,
Bossentocht 80/135 km op 7 juni
een vliegveld en zelfs een Thaise
massage huis. Waar vind je dat in
Nederland of waar elders op de wereld??
Niets dan lof voor de makers van deze tocht.
Ik vond het zo mooi dat ik hem twee keer achter elkaar heb gefietst!!
Dat ging zo.Zaterdagavond ben ik om 22.00 uur op de fiets gestapt
heerlijk zo in de nacht
fietsen. Ik werd begeleid van
het ene kikkerkoor naar het
andere en dan die lichtjes in
de berm van dieren.
Nu begrijp ik ook waarom
dorp Vogelenzang die naam
heeft, bij het krieken van de
dag was ik daar in het bos en
plots begon er een veelheid
aan vogels te zingen.
Om half zeven was ik weer
thuis, ik heb een paar snelle
Jelles gegeten en zei tegen
Cok “ik ga nog een stukkie”
en ik was op tijd op Velo om
met het groepje de route
weer te fietsen.
Zo kwam ik aan 305 km en
was ik ’s middags om drie
uur thuis.
Mart Voordenhout
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de koffie in café De Rooie Hoek in Boskoop was weer prima geregeld
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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
In de vakantiemaanden van FTC Westland vieren onderstaande leden hun
verjaardag.Zijn er dit keer nog “bijzondere” verjaardagen? Ja, twee stuks en
nog wel op dezelfde datum.
Een er van bereikt in juli de AOW- leeftijd. Omdat je bij vrouwen altijd
voorzichtig moet zijn met het vermelden van hun leeftijd, volsta ik met het
gegeven dat ze in Kwintsheul woont.De tweede bijzondere jarige is Arie
Middendorp. Deze krasse grijsaard wordt volgende maand 84 en is
momenteel het oudste fietsende lid. Arie en ?? van harte gefeliciteerd!!

In Juli
1 Twan Hooijschuur
1 Charles Vijverberg
3 Vincent Vogels
5 Edwin van Dijk
6 Joop van Rossem
7 Aad Vijverberg
8 Sjaak van der Valk
8 John van den Ende
10 Mart van den Berg
11 Bertus Huising
12 Eelco van der Heijden
14 Ton Ooms
15 Ria Batist
15 Arie Middendorp
17 Marcel Dries
18 Peet Olsthoorn
20 Wouter Baarda
20 Robert Balm
22 Susanna Buying
23 Corry Zwinkels
24 Jolanda Ammerlaan
26 Raymond Olsthoorn
27 Patrick Gardien
28 Mart Buying
29 Frans van Holsteijn
29 Jeroen Neve
31 Nicolai Krom

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

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!!!

Kopy voor het volgende nummer inleveren voor 15 september 2015
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