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De Dikke Band, clubblad van Fletstourciub Westland (F.TC.W.)
Verschijnt  6 keer per jaar, 39e jaargang

F.T.C.W. is opgericht op 2 oktober 1974 en Koninklijk goedgekeurd op 14april 1975.
De vereniging staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nr. V397062
en is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie onder nr. 108027.
Alle correspondentie, ook adreswijzigingen, sturen naar
F.T.C.W. Postbus 99, 2290 AD Wateringen.
Zie voor meer informatie ook: www.ftcw.nl. F.TC.W. is gevestigd in het clubgebouw van
de sportvereniging Velo, Noordweg 26 in Wateringen. Telefoon 0174-292779.

Contributie: 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: vacant

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

Lid: Johan Barelds Martinus Nijhoffweg 42 2548 EP Den Haag
tel. 06 542 537 50  E-Mail: communicatie@ftcw.nl

Commissaris: Piet Pool. v. Doornicksingel 46, 2291 RH Wateringen
tel. 0174-292024  Email: redactie@ftcw.nl

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

Tourcommissie:
Hans Buurkes Waterlandsingel 154  2548 TB Den Haag

tel. 06 55844999   E-mail:toertochten@ftcw.nl
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Herfst en de vos weet van geen wijken.
In deze mooie tijd van het najaar kleuren de bomen prachtig met hun
bonte verzameling van tinten.
Over de herfst hebben we voorlopig  niet te klagen. Fantastische
weersomstandigheden met veel zon. Soms zeer koude startmomenten
afgewisseld door nieuwe records als het gaat om de hoge
dagtemperaturen in begin november. Het zorgt voor een goede
opkomst bij de vossenritten.

Iedereen is weer welkom geheten tijdens de start van het vossenrit
seizoen. Paul  van Niekerk en Marcel Slaman hebben de draad weer
opgepakt en zijn, met steun van Peet van Os (junior), begonnen aan
een snellere verwerking van het kaartensysteem van de vossenjagers.
Het is iets wat ook onze aandacht heeft om sneller de uitslag te kunnen
melden na de ritten op zondag.
De uitzetters zijn er tot nu toe in geslaagd om weer iedere zondag de
druk erop te leggen. Heb ik nu goed gereden? Ikzelf heb al wat
emmers gemist en dat heeft alles te maken met de seconden dat  je
even niet attent bent.  Is ook wel het mooie van het spelletje waar er
meerdere jagers zijn die de vos kunnen verschalken.
Een speciaal welkom ook aan de nieuwe leden waaronder dames en
jeugd, fijn dat jullie ook het fietsen willen beleven met FTCW.

Belangrijk vind ik ook dat de vossenjagers de veiligheid van elkaar
respecteren en de ander  daar ook op te coachen. Denk voor uit en zie
er weer naar uit dat je volgende week weer aan het spelletje wilt
meedoen.
De keuze van het bestuur en de vossenrit commissie om de
klassementen uit te breiden met een splitsing in Toer 2 heeft al tot
meer rust gezorgd.
Ik heb ook gemeend tijdens de start van het seizoen met de uitdrukking
Rustaaagh iedereen op de veiligheid te wijzen door tactisch te rijden.
Ik hoop dat jullie jezelf de rust gunnen om met scherpte de vos op te
sporen en niet door hem op te drijven.

De vierde  zondag was wederom een mooie rit van Mart Voordenhout.
Met een opkomst van ruim 50 fietsers hebben we een prima activiteit



de Dikke Band november 2015 5

voor de FTCW. Mart bedankt dat ook jij de draad weer opgepakt hebt.
Zelf heb ik kunnen zien dat de toercommissie ook weer de kaarten op
tafel heeft gelegd om met elkaar het seizoen van 2016 voor te
bereiden. Heren succes ook met het bedenken van de nieuwe ritten
voor komend seizoen.

 Ik wil jullie er ook op wijzen dat er vanuit het bestuur elke week een
goede samenvatting van de rit in het Velo Nieuws vermeld staat. Dit
kun je ook vinden op onze website en op internet.

Ik wens jullie veel fietsplezier en mensen, denk ook in  de komende
maanden met de
surprises  aan de
bedrijven die onze
vereniging
sponsoren.

 Marcel van Ruijven
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Hoe pijl je op een rotonde?
Het is me opgevallen dat er vaak fout gereden wordt als er een rotonde
in de route zit. Het is mij en vele anderen overkomen tijdens een
september toertocht. Op de Melis Stokelaan moesten we linksaf het
Zuiderpark in. De tweede keer was met de vossenrit van 18 oktober
die over het veilingterrein van Flora Holland ging. Ook daar moest je
links af. De uitslag van die rit geeft aan dat er toen heel veel fout
gereden is. Ik sluit niet uit dat de rommelige situatie op de rotonde op
de Noordweg tijdens de start van de vossenrit van 8 november ook met
dit “probleem” te maken heeft.
Een rotonde is een wegkruising waarop het verkeer als het ware wordt
rondgeleid om zodoende (in de regel) vlotter te kunnen doorrijden.
Veelal staan voor de rotonde al wegwijzers zodat je vooraf al kunt zien
welke kant je op moet.
Onze FTCW-pijlen hebben ook de bedoeling om aan te geven welke
kant je op moet bij een kruising. Nu speelt er bij FTCW nog een
bijzondere regel: geen pijl is rechtdoor.
En daarmee gaat op een rotonde de schoen wringen. De regel geen
pijl is rechtdoor volgend ga je op een rotonde (wat in feite gewoon een
kruising van wegen is) rechtdoor. Een rotonde rondrijdend kom je als
fietser vier maal (soms zelfs meer keren) voor een splitsing in V-vorm
en rijst de vraag: moet ik links of moet ik rechts? Dat komt onze
veiligheid ook niet ten goede.
Het lijkt mij daarom een goede zaak dat over het pijlen op rotondes een
duidelijke afspraak wordt gemaakt. Reacties hierover zijn welkom.

Piet Pool

Programma komende weken

November
15 en 22 vossenrit start 10.00 uur vanaf Velo
29 Bruggen en tunnels tocht ± 55 km

start 10.00 uur vanaf Velo

December
6, 13 en 20 vossenjacht start 10.00 uur vanaf Velo
27 oliebollenfiets- en wandeltocht  (meer info in december
nummer)
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Nieuw asfalt
Verslag van de vossenrit van 4 oktober 2015

Na een mooie zomer met veel fietstochten, gaan we weer vossenritten.
Het bestuur heeft uit oogpunt van  veiligheid besloten om Toer 2 op te
splitsen in Toer 2 en Toer 3. Bij de start vertrekt eerst Toer 1, dan Toer
2, daarna Toer 3 en als laatste de veteranen. Vandaag is het niet erg
om bij de start wat langer te wachten, het is prachtig weer.

Afleidingsmaneuvre
De eerste pijl stond op de Poeldijkseweg. Daarna de Uithoflaan in
(klein pijltje), richting de Madepolder naar de Haagweg, hier gaan we
de duinen in. Bij Ter Heijde rechtdoor, bij het gemaal naar beneden,
door de nieuwe fietstunnel en over een nieuw fietspad langs de
Vlotwetering richting Radijslaan. Door ‘s-Gravenzande naar het
Staalduinsebos naar de eerste controle bij Jan de Groot. De vraag met
1 of 2 emmers? Jan had ook 1 emmer in zijn hand, dat bleek een
afleidingsmanoeuvre. Hierdoor waren Frans K. en Peet A. ervandoor
gegaan en moest ik even flink doortrappen om er weer bij te komen.
Dat lukte bij de Polderhaakweg.

Snijden of terug gaan?
We gingen verder over de Korte Kruisweg naar de Maasdijk. Waar we
door weer een nieuwe tunnel richting Naaldwijk fietsten. Maar er was
geen pijl meer te vinden. Wat te doen?; snijden of terug gaan??? Coen
Jansen, Arie Pelikaan en mijn persoon, besloten naar de Snelbinder te
fietsen en ja hoor, daar stond de tweede controle. Ook vonden we daar
de pijlen weer richting Wateringen. Eerst nog een tunnel onder de
N222 door, richting Kwintsheul en langs de Middenzwet waar de derde
controle achter een elektriciteitshuisje in een bocht stond.
De vos stond op een veldje achter de molen. We hebben met zijn allen
vrij lang naar de vos lopen zoeken, totdat mijn oog rechts de vos zag.

Heren uitzetters het was een goede rit met veel nieuwe stukken waar
we (althans ik), nog nooit geweest waren.

Jan Batist
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Haagsche vos moeilijk op te sporen

Afgelopen zondag  gingen wederom de vossenrit groepen goed
gemutst  van start op het Velo complex.
De voorrijders werden goed geïnstrueerd en de meute werd afgezet
vlak voor de Erasmusweg. De eerste pijl stond op rechtdoor en uit
eerdere edities kon je weten hoe de rit zich zou ontwikkelen naar de
Kijkduin. Echter in het midden van de goed gepijlde route hadden de
uitzetters een pijl prima geplaatst en  deze werd door velen gemist.
Uiteraard de oude jagers Hen en Jan waren scherp en ik mistte ineens
een deel van de groep toen in achterom blikte ergens in het mooie
Waldeck. Ik heb hier eerder gereden herinnerde ik mezelf.  Draaien en
vanaf dat moment kwam er druk op de rit te liggen. De uitzetters
hadden richting Kijkduin een nieuwe link aangebracht en via het
Westduinpark klimmend naar Kijkduin. Scherp en duidelijk gepijld
uitzetters. Wederom goed werk.
In de verte zag je de duinen al tevoorschijn komen en in een behoorlijk
tempo opzoek naar de oude jagers stond je ineens te midden van de
veteranen aan de voet van de puinduinen. Klimmen en hier zou de
schifting van de achtervolgers een feit worden. Emmer 1. De uitzetters
hadden de rit geplant op herfstachtige omstandigheden om langs de
westkust met een paar kleiner klimmetjes er een zware rit van te
maken. Niks van dit alles, je kon herstellen achter een paar cracks die
ook het klassement aanvoeren en dit zou ons later funest worden.  Via
Monster en Naaldwijk met een fors tempo naar de ‘Snelbinder’, lussen
die blijkbaar standaard in de rit worden opgenomen. Scherp de emmer
2 onder het dek van de kas boven de N213 en weer inhaken.
Klimmend en dalend voelde je het geworstel van je mede vluchters en
kwamen de jagers van het eerst uur in beeld. Uiteindelijk  werd de
meute opgejaagd want door wirwar van sporen was het duidelijk dat er
weer punten in het verschiet lagen.
Zoals ik al eerder schreef, dit zou ons funest worden. Door de druk op
koplopers om niet uit deze groep te willen lossen verslapte de
aandacht voor de pijlen(emmer 3) Een oude bekende, het lusje om de
Bloemenveiling. Dit punt was voor vele weer het gesprek van de dag.
Emmer 4 en de Vos in Kwintsheul en weer terug naar het honk om
onder het genot van een bakkie en jagersbier de rit nog te evalueren.
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Er was wederom een kleine maar gezellige loterij met prijzen die nog
een verrassing zijn; loten voor de Fancy Fair. Uitzetters en de start
organisatie vossenritten bedankt .
(overgenomen uit Velo Nieuws)

de snelbinder
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Een dubbelslag
Verslag  van de vossenrit op  11 oktober 2015 

Vorig jaar lukte het vaak niet. Voor het klassement in Toer 2 speelde ik
al helemaal geen rol. Daarom ging ik altijd voor de ‘dagsuccessen ‘ en
was ik al blij als ik eens een rit in de top 10 reed en weer eens wat
meer punten  haalde dan 5.

Vorig jaar reed een groep van enkele snelle mannen de stenen uit de
straat en ik bungelde er vaak net achter of  in de achtervolgende
groep. Met meestal de tong op het voorwiel en met mijn blik niet verder
als het achterwerk van degene die voor me reed en ik mijzelf constant
toeroepend: “wiel houden anders kan je alleen naar huis en krijg je
nooit eens wat meer punten dan 5. “
Daarbij komt nog dat ik tot de categorie domme rijders behoor. Wat
betekent; wel proberen hard te rijden, maar geen pijl zien onderweg.
Zelf ben ik ook niet de lichtste van de groep en als het geregend had
en de route over drassig terrein ging, dan reed ik tot mijn assen in de
bagger en prut. Terwijl iedereen door kon fietsen, kwam ik er vaak
hijgend achteraan gehold.

Na de vos gevonden te hebben, bekaf  naar de kantine, maar altijd met
een glimlach op mijn gezicht. En als ik later thuis onder de douche
stond, probeerde ik mij te herinneren hoe en waar we gereden
hadden.  Grote delen van de route was ik geheel kwijt.
Vorige week weer met volle moed naar Wateringen gefietst met het
idee om het dit jaar weer eens te proberen in Toer 2. Een nieuw
seizoen met nieuwe kansen.
Deze zomer volop getraind en zelfs op hoogtestage op de Galibier
geweest.

Tot mijn verassing was ik dit jaar ingedeeld in Toer 3.
FTCW is natuurlijk een hele leuke vereniging en dit is dan ook de
reden dat de groep vossenjagers de laatste jaren erg groot geworden
is. De  straten en wegen worden niet vrij gehouden voor ons en
daarom is voor de veiligheid van ieder in het verkeer het heel goed te
begrijpen dat het bestuur besloten heeft een Toer 3 op te richten. Ik zie
het niet als een degradatie. Maar toch?
Vorig week heb ik naar mijn gevoel goed gefietst en zat ik lekker mee
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van voren. Maar kreeg na afloop toch het verwijt dat als Onings op kop
rijdt, hij geen pijl ziet en dat er dan zeker verkeerd gereden wordt. Toch
was ik niet ontevreden en keek ik de hele week al uit naar  de
volgende vossenrit.

Vanuit Poeldijk op weg naar Wateringen twijfelde ik al over het
volgende idee: de joker! Het weer is goed, dus geen drassige
weilanden. En als ik eens een keer redelijk hoger in het klassement wil
staan, dan is dit de dag dat ik de joker maar moest inzetten. Bij de kist,
 bij het ophalen van mijn kaartjes, werd ik dan overgehaald om het te
doen.
Na een bakkie koffie gingen we naar buiten. Eerst Toer 1, daarna Toer
2 en na een tijdje blauwbekken mochten wij van start. (Misschien doe
ik de volgende keer eerst nog maar een tweede bakkie voordat ik naar
buiten ga.)
Netjes achter elkaar de Kerklaan in, naar de rotonde bij de molen en
braaf rijdend achter de voorrijder aan richting de Dorpskade. Daar
begon de ‘jacht’.
Want wat zag ik in mijn rechter ooghoek: enkele rijders van Toer 2
kwamen vanuit Kwintsheul. Dat kan niet, dacht ik. Dus omkeren en
kijken waar ze vandaan kwamen. Zo kwam ik bij de eerste emmer. De
meeste van Toer 3 waren doorgereden en hadden daardoor de eerste
emmer al gemist.

Met een kleine groep vol gas in de achtervolging. We hoopten weer bij
te komen bij de groep. Ik zag ze pas weer bij Het Kanaal: in
tegenovergestelde richting kwamen zij vanuit Westerlee aangereden.
“Wat is dit nu weer?”,  dacht ik. Vragend aan de grote groep of er een
controle was aan het eind, fietste ik door. Niemand gaf een antwoord
en als mannequins op de ‘catwalk’, reed iedereen met een emotieloos
gezicht door: dus er moest wel een emmer staan. En die stond er dan
ook aan het eind van de Kanaalweg. Weer omkeren en knallen!
Waar iedereen gebleven was, dat weet ik niet. Met een groep van plm.
10 man zijn we doorgefietst, goed kijkend en zoekend naar de pijlen. Ik
had het verwijt van vorige week nog steeds in mijn gedachten en ik
wist wie de pijlen gezet had. Dus opletten!
Enkele keren moesten we van het harde pad af en door het gras.
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Maar zoals ik verwacht had, was het grasveld droog en hard en kon ik
zelfs doorfietsen.
De tweede en derde emmer werden gevonden en in hoog tempo reden
we door richting de oude fietsbrug bij de Monnikenlaan.
Ik wilde sprinten om als eerste naar boven te gaan en ook het risico te
verkleinen dat iemand af moest stappen en ik daar dus achter zou
zitten. Maar door de drukte lukte dat niet en ging ik bijna als laatste
naar boven. Dit was mijn geluk:
De laatsten zullen de eersten
zijn!
Want wat gebeurde er? Bij de
afdaling van de fietsbrug gingen
we keihard linksaf. Goed
oplettend, naar voren kijkend en
vol overtuiging om in de groep te
blijven, had ik geen pijl  of iets
‘verdachts’ gezien. Ik keek nog
even achterom om te kijken of we
de goede richting opgingen en
waar de rest bleef en zodoende
zag ik de vierde emmer staan.
Met nog vier man over, stiekem
ons vierde kaartje erin en weer
door. Het gat hoefden we niet
dicht te rijden, want we wisten
dat het ‘goed’ zat. Zo op weg
naar de vos.

Bij de vos aangekomen, had ik
wel door dat ik goede ‘zaken’ had gedaan. Dus naar de kantine en
daar rustig afwachten op de uitslag met een bruin biertje in de hand.
Ik heb al geluk in de liefde, maar deze dag was zeker mijn geluksdag:
want ik won ook nog een prijs in de loterij. Eerste in Toer 3, Joker
ingezet en dus 40 punten. Dit kan dus zeker een ‘Dubbelslag’ genoemd
worden.

Frans Onings
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PARIJS – BREST - PARIJS

Op vrijdagochtend 14 augustus zijn wij (d.w.z. Leo, Guus en Mart) in
twee  auto’s naar Parijs vertrokken,
waar we om drie  uur in de middag
arriveerden bij ons hotel in Argenteuil,
Guus had dat hotel gereserveerd. Een
prima hotel in een rustige buurt met
garage. Ik vond het wel een beetje ver
van de start nl. 32 km.
Thuis had ik een track getekend van
het hotel naar de start.
Op zaterdag was het fietskeuring op
het buitenterrein van de splinternieuwe
wielerbaan, waarop in de herfst van
2014 de Europese baan
kampioenschappen zijn verreden.
Daarna naar binnen om de
startpapieren te halen met o.a. je
nummer en stempelboekje en
enkelbandje, zodat bij elke
controlepost (15 stuks) je tijd werd
geregistreerd zodat het thuisfront op de computer kon zien waar je
was.
 Daar op het binnenterrein van de  wielerbaan was het zoals
gewoonlijk een zooitje, als er een zesduizend mensen in een paar uur
tijd geholpen moeten worden. Op zondagochtend heb ik eerst
boodschappen gedaan en ben toen met de auto naar de startplaats
gereden. Daar op de camping stonden onze kennissen Cor (oud
randonneur) en Jacqueline met de camper. Gelukkig was er nog een
parkeerplaats voor mijn auto De starttijd van Leo en Guus was om
17.00 uur; mijn starttijd om 19.00 uur. In de middag verzorgde
Jacqueline de pasta maaltijd.

De start verliep prima. Iedereen werd opgesteld in zijn eigen start
tijdvak aangeduid met een letter. Mijn startnummer was P329. Om
19.00 uur klonk voor onze groep het startschot en
400 man/vrouw gingen op weg met veel fotograven langs de kant en
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een paar motorrijders er voor die 5 km de weg wezen de agglomeratie
uit, met volop zon en 30 graden. Onderweg liep er een zwart-geel
gestreept zwijnenjong mee op het gemaaide graanveld. Na een uurtje
fietsen in een korte heuvel zone, voelde ik dat het met de benen niet
helemaal goed zat. Maar later in de avond ging het beter, toen de
temperatuur gezakt was naar effe 20 graden.
Dan zoveel mogelijk met groepen mee rijden, dus snoepen van
andermans bordje, maar je eet dan toch ook van je eigen bordje.

Na zonsopkomst was het behoorlijk mistig maar op de heuvels fietste je
in het zonnetje.
In de hele nacht was de temperatuur zo dat ik in mijn korte mouwtjes
heb gefietst. Bij de controleposten was het zo druk dat het wel 3
kwartier duurde voordat ik eten had. Bij de volgende post heb ik
besloten om in het dorp bij een restaurant te stoppen. Bij het
binnenkomen zat een oudere man naar mij te wenken, ik moest bij hem
aan tafel komen zitten. Hij kon een paar woorden Engels en ik een
paar Franse en met een papiertje zo konden we communiceren.
Ik bestelde een pasta maaltijd en hij gaf mij een glas wijn en water bij
het eten. Zo was het nog gezellig. De afrekening viel heel erg mee,
pasta+cola+toetje •12.

Verder op de dag, vulde ik mijn bidons bij een kraampje langs de weg.
Tegen de mevrouw zei ik, wilt u een souvenir uit Holland, ja graag zei
ze. Ik gaf haar een sleutelhanger met een paar klompjes er aan. Ze
pakte mijn gezicht met twee handen en gaf me aan weerskanten een
zoen op mijn wangen. Mijn benen werden er echter niet beter van, bij
een beetje klim moest ik naar mijn kleinste verzet. Deze dag wederom
boven de 30 graden en hoge luchtvochtigheid, geen weer voor mij.
Ik rijd liever bij 20 graden en dan mag er ook nog wel wat regen vallen
zoals in 2011 bij de vorige P-B-P. Ik was nu dan ook 4 uur later dan de
planning (maandagavond 20.00 uur) in Loudéac. In de hoop dat mijn
benen zouden verbeteren ben ik vijf uur gaan slapen in plaats van drie
uur zoals met de voorgaande P.B.P. Op dinsdagochtend ben ik om zes
uur weer opgestapt voor de rit naar Brest visa versa, onderweg een
stukje verkeerd gereden (de track was wat onduidelijk). De grote klim
naar Roc Trevezel liep wel aardig in de ochtend, maar de temperatuur
was toen nog gematigd. Deze ochtend begon ik ondanks smeren al
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gevoelige billen te krijgen.
In Brest op de klim naar de controle kwam een Braziliaanse vrouw van
rond 30 jaar mij voorbij, groot was mijn verbazing dat zij met een vast
verzet fietste. In de afdaling zette zij haar voeten op de bidons en de
trappers draaiden met een rotgang rond, wel had zij een voorrem. Een
sterke meid was dat.
Op de terugweg uit Brest weer de Roc Trevezel, nu ging het wat
moeizamer, niet zo heel erg, had ik tijd om rond te kijken voor het
prachtige uitzicht. De derde nacht in. Het is daar stikdonker, de wegen
niet geweldig en je ziet er helemaal niemand, behalve die fietsers.
Om vijf uur in de morgen arriveerde ik bij mijn slaapadres in Loudiac,
uren later dan de planning met een behoorlijke zere kont. De mevrouw,
Maryvon, zat op mij te wachten.
Na 24 uur onafgebroken inspanning zat ik aan de tafel om te eten. Ik
wilde mijn hartslag opnemen, die was na één uur (controle-douchen)
70. De man Jean, kwam met zijn bloeddrukmeter, even oppompen
(onderdruk was 73, bovendruk 130). Omdat mijn benen niet goed
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waren en mijn kont rouw
vlees vertoonde besloot ik
om weer vijf uur te slapen
wat wel betekende dat ik
op de rand van mijn
tijdslimiet zat.
De andere ochtend
(woensdag) om half 11
afscheid genomen van
mijn gastvrienden, nadat
ik mijn billen voor de
zoveelste keer had
ingesmeerd, op de fiets.
Na anderhalf uur fietsen
weer smeren. Na 50 km
vond ik het welletjes, rouw
vlees en bloed afdrukken
in mijn zeem. Met nog een
kleine 300 km te gaan, dat
kan je niet staande
fietsend doen en nu buiten de tijd, heb ik in het plaatsje St. Méen le
Grand in een opwelling mijn fiets naar links gestuurd (waarom niet
rechts?) naar een huis en daar aangebeld. Daar werd ik meer als
vriendelijk ontvangen. De mensen waren half in de 70 en niets was ze
teveel. Gelukkig was er een kleindochter van 12 jaar in huis, die
redelijk Engels kon praten. Hij, Jeannot, belde zijn vriend, die kwam, hij
sprak ook Engels en een klein beetje Nederlands. In zijn jonge jaren
had hij een paar jaartjes in Oosterbeek gewerkt. Ik kon daar douchen
en mijn gewone kleren aandoen. Terwijl Jeannot mij het huis liet zien
was zijn vriend op de computer aan het kijken wanneer de T.G.V uit
Rennes naar Parijs zou vertrekken. Dat was ‘s middags om 5 uur en
om 6 uur. Jeannot bracht mij naar de trein in Rennes. Hij regelde voor
mij een kaartje maar niet voor die dag. Omdat er veel uitvallers waren
kon ik de andere ochtend om 9 uur mee naar Parijs.
Terug naar het huis van Jeannot waar hij aan zijn vrouw (Dede) vroeg
of ik mocht blijven eten en slapen en dat was goed en hij (de
charmeur) beloonde haar met twee kusjes. Maar ja, ik bleef eten dus
moesten er eerst boodschappen gedaan worden in het dorp. Ik moest
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mee. Eerst naar de Spar daarna naar de bakker. Bij beide winkels werd
ik geshowd en mijn verhaal verteld. Voor het eten kwam er nog een
andere vriend langs en werd er voor het eten een aperitiefje
gedronken, een kersenlikeur die was flink pittig.

Met de tweede moest ik ook mee doen. Nou ik voelde ze wel zitten.
Tijdens de maaltijd werd er ook nog een wijntje uit de jaren 80
opengetrokken. Om 22.00 uur was het bedtijd, wekker mee, op 6 uur.
Ik had geen 2 minuten nodig om in slaap te vallen. Andere ochtend
(donderdag) ontbijt en weer naar Rennes, 45 km. Richting Rennes kom
je in het dorp een watertoren tegen daarop staat een portret
geschilderd van Louison Bobet en er is een museumpje. Louison Bobet
is in dat dorp geboren en heeft twee keer de Tour de France
gewonnen en is een maal wereldkampioen geweest. Jeannot vertelde
dat hij zelf drie maal Parijs – Brest - Parijs had gefietst en heel wat
andere toertochten. Samen met zijn vrouw ook een aantal. Tijdens die
twee  ritten naar Rennes zat Jeannot hele verhalen te vertellen over
zijn ritten en over Louison Bobet. Zo’n 90% heb ik natuurlijk niet
kunnen verstaan.

Ik heb al zeker vijftig jaren geen gebruik gemaakt van het openbaar
vervoer en dan word je opeens losgelaten op een treinstation en zoek
het maar uit. In ieder geval waren er geen poortjes dus kon ik nog
gewoon op het perron komen. En verder met wat vragen kom je ver.
Hup de fiets de trein in en in de zelfde coupé kon ik ook zitten. Een
andere fietser zat er al maar geen P.B.P rijder. Het was een Duitser die
een rondrit van 14 dagen aan het doen was. Toevallig kan ik mij ook
redden in het Duits. Het was zo een gezellig reisje met van
weerskanten sterke verhalen. Om 11.00 uur was ik in Parijs. Station
Monmartre was het eindpunt, middenin de uitgaansbuurt, maar in de
ochtend is daar niet veel te beleven.

Buiten het station zag ik de Eiffeltoren staan. Er even naar toe gefietst.
Sta ik daar in Parijs, en mijn auto bij de start in Saint-Quentin en
Yvelines, 30 km bij mij vandaan. Toen heb ik Leo gebeld, waar hij was
wist ik niet, hij nam niet op. Hij had dan mijn auto mee kunnen brengen
naar het hotel, ik was daar 2 km bij vandaan.
Toen moest ik met mijn zere kont op de fiets naar de start. Geloof mij,
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ik heb weleens een plezieriger ritje gehad.
Nu kwam de getekende Track goed van pas. Feilloos bracht mijn
Garmin mij naar de finish. Een stukje in Parijs fietsen heeft ook wel zijn
charme. Naar de camping waar het nu (donderdagmiddag) behoorlijk
rustiger was, de fiets in de auto, en op de Garmin naar het hotel. Dan
zie je, dat je fietsgarmin ook zijn beperkingen heeft in de auto. Op de
Peripherique gaf hij net te laat aan waar ik er af moest naar het hotel.
Nou, dacht ik, ik zit toch, dan rij ik maar direct door naar huis. Om
15.30 uur stapte ik op de camping in de auto en om 21.30 uur was ik
thuis.

Al met al is het natuurlijk niet bevredigend dat ik de rit niet heb
volbracht, want daar ga je voor. Maar ik heb zulke leuke en aardige
mensen ontmoet dat ik toch met een tevreden gevoel en prachtige
herinneringen op deze rit terug kijk.

Mart Voordenhout

P.B.P is een fietstocht van 1240 km met 13000 hoogtemeters. Je hebt

90 uur om deze rit te volbrengen. In die 90 uur moet je fietsen, eten,
slapen en er mag geen volgauto bij zijn voor verzorging. Alles wat je

tegenkomt en tegenwerkt moet je zelf oplossen. Waar je slaapt , moet
je zelf uitzoeken. De organisatie stelt twee sportzalen ter

beschikking. Je kan een slaapplaats bij mensen langs de route zoeken
of een hotel nemen. Er zijn er veel die alleen buiten langs de weg

slapen. Als je maar binnen die 90 uur finisht. Deze fietstocht is eens
in de vier jaar. De volgende is in 2019. Dit jaar waren er 6100

deelnemers uit 50 landen.  De vorige edities hadden een uitval
percentage van 25% , dit jaar was het 30%.Als het nu bij je gaat

kriebelen, dan kan je in 2016 alvast oefenen. In Zoetermeer start in
juli de Dutch Capitals Tour van 1000 km waarin in alle Provincie

hoofdsteden gestempeld moet worden.
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Endura Alpen Traum, droom of nachtmerrie?

De Umbrailpass in Zwitserland ken ik alleen als afdaling na de
beklimming van de Stelvio aan de Italiaanse kant. De Stelvio is mijn
favoriete berg.
Ik ben bezig met de beklimming van de Zwitserse kant en vrees dat ik
hieraan geen fijne herinneringen zal gaan bewaren. In beide
bovenbenen dienen zich krampen aan.

Mijn Garmin geeft 212 afgelegde kilometers aan, nog 40 te gaan
inclusief 2 zware beklimmingen. Ik geef toe aan de vermoeidheid, die in
combinatie met krampen mij het verder fietsen beletten. Terwijl ik langs
de kant van de weg sta, stopt een auto van Medical Crew bij me. Het
gaat goed met mij (lieg ik), ik sta hier niet te wachten op de
bezemwagen en ik heb echt geen hulp nodig. Moeizaam stap ik op mijn
fiets, de auto van Medical Crew nakijkend, die soepeltjes de weg naar
de top vervolgt. Amper drie kilometer verder sta ik weer aan de kant. Bij
een hernieuwde poging tot fietsen schiet een kramp in een van mijn
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bovenbenen,  waardoor ik op het wegdek val. Het is nog niet eens
halverwege de beklimming. Vind ik uitgerekend op deze berg mijn
Waterloo? Waar ben ik aan begonnen?
November 2014. De groep van Paul Koenders zal in 2015 de
traditionele week in het hooggebergte een jaartje overslaan, jammer. Ik
ga op zoek naar een andere uitdaging voor het komend jaar. Het
fietsen gaat nog steeds erg goed, en in het hooggebergte gaat mijn
hobby over in passie.
In een fietsblad lees ik over de Endura Alpen Traum, een jaarlijks
fietsevenement dat in 2015 voor de 3e keer wordt georganiseerd. Nooit
eerder van gehoord. In één dag; 4 landen, 252 km, 6 alpencols en
6078 hoogtemeters. Start in Sonthofen in Zuid Duitsland, vervolgens
door Oostenrijk, een stukje Zwitserland en de finish in Solda in Noord
Italië. Je zoekt toch een uitdaging; hier heb je er een!
Samen met twee Wateringse fietsvrienden, Aedo Hoekstra en Johan
Tanke, (beiden niet van FTCW) ga ik de uitdaging aan. 12 september
2015; D-day.
Ik ben tevreden over mijn voorbereiding. 13.000 km vanaf 1 januari,
belachelijk veel eigenlijk. Nooit eerder zoveel kilometers gemaakt. In
mei een week in Zuid Frankrijk. In het achterland van de Cotes d’Azur
kun je flink klimmen. Ik kom daar tot 9.000 hoogtemeters. Eind
augustus twee weken vakantie in Toscane, Italië. Die streek biedt niet
alleen veel cultuur, prachtige natuur, eeuwenoude stadjes en heerlijke
wijnen, maar ook veel hoogtemeters. Even zoeken, maar dan vind je
daar ook beklimmingen met stijgingen van ruim boven de 10%. Ik kom
in Toscane tot 13.000 hoogtemeters.
Bijna elke week Zandvoort v.v. door de duinen, een mooie rit die nooit
verveelt. Regelmatig heb ik die rit met een echte kampioen gefietst,
Frans van Holsteyn.
Op vele woensdagen fietsen met een mooi gezelschap sportievelingen,
deel uitmakend van “de Chinezen”. En tal van andere mooie ritten,
regelmatig ook met mijn echtgenote José. Gelukkig fietst zij ook.
Daardoor blijft mijn koffer (behoudens de vakanties) tijdens de tijd
vretende voorbereiding op zolder staan en niet buiten bij de voordeur.
Sonthofen in Bayern, 12 september, 6.00 uur ochtends. Er zijn
maximaal 1500 startbewijzen te vergeven, maar we staan met slechts
480 andere liefhebbers (incl. enkele voormalige profs zoals Zen Enrico,
de latere winnaar) aan de start. Voor wie niet van een massale cyclo
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houdt, is de Endura Alpen Traum een aanrader. De weersverwachting
voor vandaag ziet er gunstig uit; droog, half bewolkt en een
temperatuur in de dalen tussen de 15 en 20 graden.
Nog 30 minuten en dan zullen we “weggeschoten” worden. We praten
elkaar nog even moed in en onderdrukken daarmee de soms
opduikende twijfel over het halen van de tijdslimiet. Wie na 15.30 uur
aan de voet van de Umbrailpass komt, mag die 5e van de 6 te
beklimmen cols niet meer over. Je wordt er dan omheen geleid, mag
nog wel finishen op de top van de 6e berg Solda, maar je bereikt niet
de status van finisher van de Alpen Traum. Naar een oorkonde kan je
dan fluiten.
“Succes, we zien elkaar vanavond in Italië”, meer wordt er in de laatste
minuten voor de start door de drie vrienden niet gezegd.
De avond daarvoor; een briefing met pastaparty. Via Google Maps
worden we over het hele parcours geleid met hier en daar extra
informatie. Binnen 30 minuten bereiken we de finish. Desondanks ziet
zelfs op Google Maps het parcours er imponerend uit. Grappig wat er
over de 3e col Pillerhçhe wordt verteld. “Daar kunnen we kort over zijn;
dit is een vreselijke berg om te beklimmen”. Om ons heen alleen maar
afgetrainde mannen, en een paar vrouwen die niet minder afgetraind
ogen. De meesten verblikken of verblozen niet bij die bemoedigende
woorden, sommigen beginnen een beetje zenuwachtig te lachen en
een enkeling krijgt de net genomen hap spaghetti met moeite nog weg.
Ik voel wel degelijk een lichte spanning.
Direct na de start al een hoog tempo. Geen drukte waardoor je je
constant zou moeten inhouden. Het is nog fris vanochtend. Voor de
zekerheid toch maar mijn been- en armstukken aan gedaan. Op de
eerste rechte en licht oplopende kilometers zie je aan de kop van het
dan nog langgerekte peloton de blauwe zwaailichten van auto’s die de
koplopers vergezellen. Het duurt niet lang tot het blauwe licht aan het
oog is onttrokken.

De 1e col Oberjoch, 6 km met 235 hoogtemeters kent geen problemen.
Voor Nederlandse maatstaven een echte klim, maar vanuit de
wetenschap wat die dag nog komen gaat, voelt deze als een
opwarmertje. De top op 1155 meter gaat zonder noemenswaardige
daling over in de top van de Gaichtpass. Hierna volgt een korte en
snelle afdaling. We passeren de 1e van de 3 grensovergangen van
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vandaag en fietsen Oostenrijk binnen. De kop is er af. Laat de
Hahntenjoch maar komen.

De Hahntenjoch is de enige col de we een paar dagen daarvoor op de
fiets hebben verkend. De 1e km 10 à 15%, vervolgens 9 km met veel
mindere percentages en zelfs even een lichte afdaling, om uiteindelijk
te eindigen zoals de klim begint; tussen de 10 en 15%, maar dan wel
bijna 5 km lang. De top op 1894 meter wordt makkelijker dan bij de
eerdere verkenning gehaald. De 25 achter laat ik links liggen. Ik stop
bij een verzorgingspost, die alles biedt wat je tijdens een cyclo mag
verwachten.

Na de afdaling komen we o.a. door Imst. De organisatie heeft ons
gewaarschuwd dat de Oostenrijkse polizei daar met laserguns
snelheidscontroles zal uitvoeren en snelheidsduivels van de weg zou
plukken. Ze staan er inderdaad. 30 km p/u is de max. Net als (bijna)
iedereen houd ik mij in. Een lange afdaling leid je door Imst. Lastig om
hier de 30 aan te houden. Ik wil niet alleen de laserguns, maar ook de
remblokjes te vriend houden. In Imst het enige kruispunt met
stoplichten deze dag met slechts toekijkende verkeersregelaars, die
geen voorrang op het andere verkeer voor je regelen. Op alle overige
lastige punten krijg je voorrang, dankzij verkeersregelaars die wel hun
vrijwilligerswerk verrichten. De inzet van al die vrijwilligers is slechts
een onderdeel van een geheel perfecte organisatie.

Dan volgt de Pillerhöhe. Tijdens de briefing is geen onzin verteld. Een
pittige klim is zachtjes uitgedrukt. 7 kilometer met 670 hoogtemeters,
gemiddeld ruim 9%. Ik klim in een goed ritme en bereik zonder
problemen de top op 1559 meter. Het lijkt wel of ik in een flow omhoog
fiets, nog steeds de 25 niet nodig. Een waarschuwing tijdens de
briefing; “Wees extra voorzichtig in de afdaling. Die is smal en
daardoor erg gevaarlijk”. Zonder roekeloos te dalen, tikt mijn Garmin
voor de enige keer deze dag de 80+ aan. Er zit een stuk afdaling in
waar je goed overzicht hebt. Hier moet het nog sneller kunnen, maar
met de waarschuwing in mijn hoofd, blijf ik “voorzichtig” dalen. En ik
geniet, ook van de hoge snelheid.
Na de afdaling van de Pillerhöhe volgt een mooi stuk van ongeveer 40
km naar de 4e klim; de Reschenpass. Hier rijd ik het grootste gedeelte
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alleen en dat tientallen kilometers lang. De wind is stevig en staat pal
tegen. Daarvoor heb ik in goed samenwerkende groepjes gefietst.
Maar ook in mijn eentje houd ik de gang er goed in. Achteraf geloof ik
dat ik hier de kiem voor de later aandienende krampen heb gelegd.
Gelukkig heb ik daar nog geen weet van, en kan ik ook genieten van
de werkelijk schitterende omgeving.
Ik ervaar daar ook een gevoel van dankbaarheid, omdat mij dit toch
maar is gegeven. Ik besef tegelijkertijd dat het allemaal niet zo
vanzelfsprekend is. Oké, veel trainen, maar er komt nog meer bij
kijken. Zaken in het leven waar je geen, of heel weinig vat op hebt.
Ook al staat er die dag een fikse tegenwind, hier heb ik het dus over
“de wind mee hebben”.

De Reschenpass is goed te doen. 17 km met 525 hoogtemeters, met
een maximum van 11.5%. Zeker niet zwaar, al beginnen de
(klim)kilometers tijdens deze 4e col wel te tellen.
In de afdaling lange en gelijkmatig dalende kilometers die je tot in
Laatsch brengen, waar de tijdslimiet ligt; over of om de Umbrailpass. Ik
heb iets meer dan 1 uur over op de tijdslimiet en ik voel me nog steeds
erg sterk. Vanaf daar begint weer het klimwerk, al begint de beklimming
van de Umbrailpass zelf ongeveer 10 km verder in St. Maria.
In de aanloop naar de Umbrail voel ik een licht “gerommel” in mijn
bovenbenen. Geen aandacht aan schenken, denk ik. Net als bij de
overige grensovergangen wordt ook hier niet om mijn paspoort
gevraagd.

De Umbrailpass. Aan de andere (Italiaanse) kant heet deze col Stelvio
en telt daar 23 km met 48 haarspeldbochten. De Zwitserse kant is bijna
net zo zwaar en na ruim 200 km en 4100 hoogtemeters voel je echt wel
je benen. Vanaf de 1e kilometer van de beklimming kan ik mijn goede
ritme van die dag niet meer vinden. Plots is al het goede er af.
Vermoeidheid, krampen, 2 keer afstappen, en een (onschuldige) val.
De ketting ligt nu wel op de 25, maar hier mis ik toch echt de 28. Mijn
slogan “geniet van het afzien” gaat hier echt niet meer op. De hypofyse
in de hersenen draait overuren, maar de hoeveelheid geproduceerde
endorfine is onvoldoende om hier nog van te kunnen genieten. Dit heet
gewoonweg “naar de kloten gaan” en dat is echt niet leuk. Even slaat
de vertwijfeling toe. Eindigt de Alpen Droom voor mij toch in een
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Nachtmerrie?
Misschien heeft het kokertje met vloeibaar magnesium geholpen, ik
weet het niet, maar na de 2e stop incl. val, hervat ik na een korte pauze
de beklimming. Zowaar blijven de krampen uit en kom ik in een
gestaag tempo wonderwel toch nog redelijk boven. Opvallend dat ik
slechts door weinig deelnemers wordt ingehaald. Dit geeft mij een
goed gevoel merk ik.

Boven op 2757 meter hoogte is het 3 graden. Leuk een Garmin, maar
eigenlijk wil je dat niet weten. Het voelt hierdoor nog kouder aan. Met
mijn arm- en beenstukken weer aan begin ik aan de afdaling. Ik vind
mijzelf een goede daler die tijdens afdalingen geen angst kent en er
echt van kan genieten. Maar als vermoeidheid en kou een
bondgenootschap sluiten, moet je je plaats weten, ook als redelijk
geoefend daler. Nog meer dan bij de eerdere afdalingen, is het nu
extra oppassen geblazen. Ik wil het thuisfront natuurlijk wel weer in de
armen kunnen sluiten. Gelukkig heb ik tot dat moment de remblokjes
en de velgen redelijk ontzien. Nu moeten ze tonen wat ze waard zijn.
Die afdaling voelt die dag voor mij als een zwart gat, tot de laatste paar
van de 48 haarspeldbochten. De temperatuur is daar gelukkig weer in
de dubbele cijfers gekomen. Ik kan weer helder denken en in
gedachten zie ik de mooie en bijzondere momenten die dezelfde
Stelviokilometers, maar dan als beklimming, mij andere jaren hebben
gebracht.

Tussen deze afdaling en de laatste 8 km lange klim met 530
hoogtemeters zit slechts 2 kilometer en een verzorgingspost. Voor die
laatste neem ik lang de tijd. Ik drink veel, vooral warme thee met
honing en (vr)eet van al het lekkers dat in grote verscheidenheid op de
tafels ligt uitgestald. Als je honger hebt vind je alles lekker.
Nog één berg. Ik weet dat euforie tijdens de laatste beklimming mijn
beste vriend zal worden en mij zal helpen. Dat gebeurt dus ook. Het
beste is er (al lang) af, maar zonder kramp, zonder stop, maar met een
gelukzalig gevoel bereik ik als 236e op 1900 meter hoogte in het
skioord Solda de finish. Ik heb veel meer dan een normale werkdag op
mijn racezadel gezeten.
Bij de 79 uitvallers zitten gelukkig niet Aedo en Johan.
Met enige mazzel hebben we een paar dagen voor D-day nog een
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hotel op slechts 500 meter van de finish weten te boeken. In het
donker lopen we voldaan op onze wielrenschoenen daar naar toe. We
slapen met zijn drieën op een kamer. Na een nauwelijks verkwikkende
douche kruipen we bijna letterlijk in bed. Drie dolblije fietsers hebben
nog heel veel met elkaar te delen tot het ver in de nacht eindelijk stil
wordt.

Coen van Diepen
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Met Rienk en Ellie van der Heijden naar Schotland
(vervolg)

Dinsdag 24 juni 2014  Glentrool – Troon 77 km; totaal 514 km
Vanmorgen was het helemaal prijs met enorme wolken vliegjes. Ze
noemen ze hier midges. Bij windstil weer duiken ze op en vallen je dan
aan.  Ze steken en laten iets achter in je huid wat een enorme jeuk
veroorzaakt en waar je gek van wordt. Dat hadden we eerst niet door.
Dus zijn we bij het inpakken verrot gestoken. Alles hebben we snel
naar een plek met wind gebracht om verder in te pakken. Bij wind zijn
ze verdwenen, ook met fietsen heb je er geen last van.
Vandaag rijden we de hele dag door het Galloway Forest Park. Een
prachtig park waar werkelijk niets vlak is. Het is alleen maar klimmen
17 km achter elkaar. Gelukkig bijna geen verkeer, zodat we zonder
gevaar om de gaten in de weg heen konden sturen. In het bos worden
veel bomen gerooid om het park wat lucht en licht te geven. We
worden een paar keer ingehaald door grote trailers vol met stamhout
die de wegen voor fietsers bijna onbegaanbaar maken. Maar goed dat
we dikke banden hebben die vangen de klappen nog een beetje op.
En gelukkig is  het droog. We moeten niet alleen om de gaten heen
rijden, maar ook om de vele schapen die hier vrij rondlopen en je
schaapachtig aankijken. Via Crosshill, de naam zegt het al: klimmen
dus, komen we in Maybole aan wat aan de A77 ligt. Ook weer een oud
stadje met de nodige ruïnes van Collegiate Church uit de 15e eeuw en
de oude gevangenis Tolbooth uit de 17e eeuw. We verorberen hier een
hamburger als middagmaal.
Na eerst nog een pittig stuk klimmen is het afdalen naar de kust. Hier is
het een stuk drukker. We bereiken Ayer aan de Ierse Zee. We
vervolgen de NCN7 route langs de kust en via Prestwick komen  we in
Troon en daar is de camping voor de nacht. De camping ligt middenin
het plaatsje en is een verlopen zooitje. Maar er is een toilet en douche.
Helaas ook een spoorlijn en een vliegveld in de buurt! De oude
campingbaas zegt dat er in het centrum een goed restaurant is en dat
gaan we maar eens onderzoeken.
aan de westkust. We hebben eigenlijk maar weinig last gehad van de
treinen en de vliegtuigen, dat zal wel met de vermoeidheid te maken
hebben.
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Vanmorgen pakken we alles weer in en verlaten deze “3-
sterren”camping en vervolgen onze route langs de kust op weg naar
de boot die ons naar het eiland Arran moet brengen. Via Irvine,
Kilwinning en Stevenston bereiken we Ardrossan over mooie
binnendoor fietspaden qua natuur vergelijkbaar met onze duinen. Rond
1140 werd het kasteel Cannon Hill gebouwd door Simon de Morville
daar omheen ontstond dit plaatsje, waar in de 18e en 19e eeuw
schepen werden gebouwd voor de export van steenkool en ijzer. Nu
varen er ferry’s naar de eilanden Arran en Ierland. We komen na de
overtocht van een klein uur aan in Brodick. We besluiten de korte route
‘om de noord’ te nemen. Het hele eiland rond kan ook maar het is
inmiddels behoorlijk gaan regenen en moeten de regenkleding aan
doen. Het was ook wel te verwachten dat het een keer zou gaan
regenen na een week prachtig zomerweer in Engeland en Schotland.
De route voert
een stuk langs de
kust waarna we
de heuvels in
klimmen. Het
hoogste punt hier
is voor ons 220
meter, waarna
een lange
afdaling volgt
naar Lochranza.
Daar is de ruïne
van het
Lochranza Castle
en een
whiskystokerij en die gaan we bezoeken. We nemen koffie in plaats
van een proefslokje whisky. En flessen meenemen kan helaas niet,
veel te zwaar. Een kleine 200 meter verder ligt de camping op een vlak
stuk tussen de bergen. Ze hebben er een soort droogkast voor kleren,
dus ons natte zooitje kunnen we daarin hangen. In de stromende regen
de tent opgezet na een echte regendag. In de pub drogen we op en
eten “fish and chips”
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Donderdag 26 juni 2014 Lochranza – Teyvalich 106 km; totaal 677 km
Het heeft de hele nacht geregend. We waren vanmorgen al vroeg
wakker, ik werd wakker van de jeuk van de steken van de midges, die
kleine stekende k.tvliegjes. We moesten ook vroeg op om de ferry te
halen die ons van het eiland Arran  naar het schiereiland  Kintyre zou
brengen. Tijd om te eten hebben we niet, dat doen we wel op de ferry.
Om 8.15h vertrekt de ferry naar Claonaig. Op de boot in de
passagiersruimte eten we op ons gemak en na drie kwartier konden we
onze tocht vervolgen. Het is nog steeds koud en vochtig met een harde
wind. In de loop van de dag knapte het weer op en aan het eind
verscheen zelfs de zon nog. We steken het eiland Kintyre over richting
Kennacraig. Al dat klimmen gaat ons nu na een week veel beter af.
Vanuit Kennacraig trekken we naar het noorden langs Loch Tarbert
naar het plaatsje Tarbert. We rijden een stukje terug om van de
snelweg af te slaan en de zuidwestkust van het erboven gelegen
schiereiland Knapdale te gaan volgen. Het is een prachtige, rustige
weg met mooie uitzichten en af en toe wat klimwerk. We rijden aan de
andere kant van het Loch door het Achaglachgach Forest.  Uiteindelijk
komen we in Kilberry, een plaatsje van niks met een pub en drie
huizen. Hier maar koffie genomen.. Even verder staat op een bord ‘The
Stones’. We zoeken een rustig plekje om te eten, dus dat komt mooi
uit. Hier treffen we stenen aan waar de nodige afbeeldingen op staan
en zeer oud zijn. Deze stenen zijn de “deksels” van de grafkisten. De
binnenkant is bewerkt met afbeeldingen, die de doden vergezellen op
hun laatste reis. We gaan weer verder, want we hebben nog veel te
doen. We rijden een heel stuk langs Loch Caolisport om aan de andere
kant ervan door Ellary Estate te rijden. Een mooi stuk met heel oude
Rhododendrons maar ook met veel klimmen op onverharde wegen.
Ook een klim waar we fiets voor fiets met z’n tweeën omhoog moesten
duwen. We rijden verder door een uitgestrekt gebied, waar niets vlak is
en waar zo maar in het niets het plaatsje Kilmory ligt. Er staat een
kapelletje uit de 13e eeuw met de nodige grafzerken er omheen. Verder
maar weer door dit verlaten gebied met alleen maar schapen en
Galloway cows. Het is het slechtste pad dat we ooit bereden hebben,
tot nog toe tenminste. De beoogde camping moet nu onderhand toch
wel in beeld komen.De camping ligt 8,5 km van de route zodat we een
stuk om Loch Sween heen moeten. In Teyvalich vinden we de camping
na een lange dag fietsen.
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Vrijdag 27 juni 2014 Tayvallich – Oban 92 km; totaal 769 km

Vanmorgen in het zonnetje alles weer ingepakt en 8,5 km terug naar de
route.
Het was de omweg naar de camping wel waard. We kregen een mooi
plekje midden op het grasveld waar de wind zorgde dat we geen last
hadden van de midges én met een paar tuinstoelen. We kregen van de
campingbaas zelfs een flesje spul tegen de vliegjes. Gisteravond zijn
we naar de pub naast de camping geweest. Vóór het eten een whisky
en ná het heerlijke eten nog een biertje maakte onze dag weer goed.
Eenmaal weer op de route rijden we eerst door Moine Mhor, een
hoogveen natuurreservaat en langs Bellanoch waar we het Crinal
Canal oversteken en komen bij Kilmartin aan. Dit kanaal is 15 km lang
en aangelegd om vanuit Glasgow de eilanden beter te kunnen
bereiken. Bij Kilmartin bevindt zich in een 2 mijl lange serie steenhopen
een neolithische begraafplaats. Even verder weer twee grote
steencirkels van Temple Wood ook zo’n 5000 jaar oud. Hier houden we
even halt om een en ander te bekijken. Middenin een weiland staan
ook nog een aantal grote stenen rechtop. Even later treffen we weer
heuvels met graven aan. Hier werden de doden in de foetushouding
begraven. Het hele leven van de bewoners van toen speelde zich rond
die steencirkels af. Na het plaatsje Ford rijden we langs Loch Awe, een
heel groot zoetwatermeer. En dan denk je: lekker vlak langs zo’n meer.
Nou vergeet  het maar, het is continu klimmen en dalen. En de klimmen
zijn soms zo stijl dat we toch stukken moesten lopen. En dat gaat dan
32km achter elkaar door! In Kilchrenan verlaten we Loch Awe op weg
naar Taynuilt, wat ook weer 12km klimwerk oplevert. Vanuit Taynuilt
rijden we richting Oban. We beginnen weer met een klim maar dan
door een prachtig goed te fietsen glooiend gebied het Fearnoch
Forest. Hier lopen de vele schapen samen met de nodige Galloway
runderen vrij rond. En daar mogen wij tussendoor fietsen, dat is dus
écht genieten! Om 16.00h bereiken we Oban na toch weer een stuk
van 6 km klimmen, dat waren dus vandaag heel wat klimmen, maar ook
veel prachtige natuur. De camping ligt 2,5 mijl uit Oban, die we met
weer een lelijke klim bereiken. Na het opzetten van de tent en het
douchen en het eten uit eigen keuken, zitten we nu aan de koffie na te
genieten.
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zaterdag 28 juni 2014  Oban – Fort William 116 km; totaal 885 km

Vanaf de camping gaan we terug naar Oban. Daar doen we de nodige
boodschappen om de voorraden aan te vullen. Oban is een oud
vissersplaatje en thans een uitvalsbasis naar de Binnen- en Buiten
Hybriden. Er is een grote whiskystokerij en een soort namaak
Colosseum wat door de bankier John Stuart McCraig als
werkgelegenheidsproject werd gebouwd.
We volgen nu grotendeels de fietsroute 78. Die leidt ons naar Connel
waar we de brug over het Loch nemen. Door naar Benderloch een
stukje over de A828. Dan weer kleine fietspaden langs de Ardmucknish
Bay. Even verder rijden we langs Loch Creran en dan weer de brug
over dat Loch richting Appin. Voorbij Appin treffen we Castle Stalker het
staat op een schiereilandje in Loch Linnhe. Het fietspad gaat over een
oude spoorbaan langs het Loch waar de oude perrons nog herkenbaar
zijn. We vinden een leuk plekje om te eten met zicht op het kasteel.
Even verder moeten we weer een brug over van het Loch Leven.
Langs deze drukke weg is een smalle fietsstrook, maar onbegaanbaar
door overhangende takken. We komen bij de pont over Loch Linnhe
naar Corran. De kapitein/machinist neemt rustig de tijd en wacht op z’n
gemak op iedere auto die nog mee wil. Na Corran rijden we aan de
overkant verder langs Loch Linnhe, waar we het meer weer moeten
oversteken met een fietsveer naar Fort William. Rechts zien we de
berg Ben Nevis liggen, de hoogste berg van Schotland met nog
sneeuwresten. De laatste afvaart van het minipontje is om 16.35h. dus
dat wordt flink doorrijden over de rustige weg. Dat gingen we dus niet
halen. En op zondag vaart ie niet….. We moeten helemaal om Loch Eil
heen rijden voor de dichtstbijzijnde camping: 35km extra! Redelijk moe
komen we bij de camping aan. Het is inmiddels 19.00 uur geworden.
Gelukkig kunnen we in de kampwinkel nog terecht voor wat bier en
een zak chips (voor het zout). Na het opzetten van de tent en het
douchen zelf maar een potje koken. Ook hier zijn weer veel midges,
dus na het eten en de afwas meteen maar het bed opgezocht. Het was
een lange zware dag.
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Zondag 29 juni 2014 Fort William – Fort Augustus 67 km; totaal
952 km

Vanmorgen rustig aan gedaan. De afstand naar Fort Augustus is ruim
50 km, een makkie voor vandaag. Ja Ja…Eerst Fort William bezoeken,
wat boodschappen gedaan en verder is er niets te beleven. De stad
net uit, komen we bij het indrukwekkende Castle Inverloch wat we
vereren met een bezoek. Via Coal komen we langs het Caledonian
Canal te rijden op een onverhard jaagpad met veel gaten waar we
langs moeten laveren, wat niet altijd lukt. De billen lijden, de fietsen
ook trouwens. Het kanaal is rond 1810 gegraven als verbindingskanaal
tussen Inverness (Noordzee) en Fort William (Atlantische Oceaan). Het
is 72 km lang en heeft 29(!) sluizen. Bij Fort William zijn er 8 sluizen die
samen Neptune’s Staircase vormen. Voor vrachtvaart was het al snel te
smal, voor de huidige pleziervaart niet.
Een groot deel van onze weg gaat over de The Great Glen Way, één
van Schotlands lange afstandwandelpaden. Zoiets als het Pieterpad bij
ons. Het is wel te bewandelen, maar te fietsen eigenlijk niet. Keien zo
groot als een hockeybal en gaten in de weg waar je met gemak een
voetbal in kwijt kan. Als je even niet oplet word je gelanceerd. Er was
nergens een bankje te vinden dus ergens op een boomstam hebben
we gegeten. We moeten een koppel opdringerige kippen hardhandig te
verstaan geven dat het brood voor ons bedoeld was!
 Na de klim in het bos op onverhard, volgt vanzelfsprekend een
afdaling. Hij is erg link met veel los grint. Bij Ellie sloeg het stuur om en
ze kwam te vallen. Een lelijke kniewond en een gekneusde(?) rib
waren het gevolg, waarvan ze overigens bij het fietsen weinig last had.
Gelukkig maar. Bij het slapen helaas des te meer: horizontaal gaf de
kwetsuur kennelijk meer druk.
 Na dit stuk langs Loch Lochy komen we uiteindelijk  bij een vrachtboot
uit in het tweede stuk kanaal, omgebouwd tot koffietent. Kwam wel
goed uit. Even pauze. Na de koffie weer verder langs het Loch Oich
over een pad dat nóg slechter is dan het vorige. In dit geval is het een
combinatie van keien en boomwortels. Het is eigenlijk niet te fietsen
maar met een gangetje van 5 à 6 km/u bereiken we toch het eind van
deze martelgang. Zo gaar als een pakje boter hebben we eerst maar
eens een pauze genomen. Goeie genade, wat een pokkenpad zeg! Na
de brug gaat het beter over een weliswaar onverhard, maar goed te
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berijden pad naar Fort Augustus. De camping heeft een restaurant, dus
komt alles weer goed. Na het eten zijn we het (erg toeristische)
plaatsje even ingelopen en in de plaatselijke pub hebben we nog een
biertje gedronken. Vanmorgen dachten we nog een gemakkelijke dag
te hebben maar dat viel wel even tegen zeg. Zowel de fietsers als de
fietsbanden hebben het gehouden, maar vraag niet hoe.
(wordt vervolgd)
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Toer 1
1. Marcel Slaman 90 pt
2. Carlo Nederpelt 77 pt
3. Peter van Os jr. 67 pt
4. Ricardo Jansen 66 pt
5. Ted Verbraeken 55 pt
6. Erwin van Dam 55 pt
7. Vincent Vogels 55 pt
8. Ernst Fidom 50 pt
9. John Nieuwmans 50 pt
10. Ronald Boers 49 pt

Toer 2
1. Koos v.d. Hoeven 62 pt
2. Raymond Olsthoorn 54 pt
3. Rob v.d. Helm 51 pt
4. Martijn van Donk 51 pt
5. Johan Bosma 48 pt
6. Paul Koenders 47 pt
7. Paul van Leeuwen 44 pt
8. Peet Petterson 43 pt
9. Rob van Alphen 41 pt
10. Stefan v.d. Voort 41 pt

Toer 3
1. Frans Onings 83 pt
2. Wim Valstar 70 pt
3. Joop Asselman 55 pt
4. Harm Horstman 53 pt
5. Evert Kuyper 49 pt

Het Van der Drift Hoveniers klassement

Met een kwart van het aantal vossenritten achter de rug begint er al wat
tekening te komen in het klassement. De vossenritten worden weer
gesponsord door hoveniersbedrijf Van der Drift en het klassement draagt
daarom de naam van deze sponsor.Wat opvalt in de stand is het vrij grote
verschil in aantal punten van de koplopers van de groepen. Marcel Slaman
spant de kroon met 90 punten terwijl Koos van der Hoeven op 62 staat. Het
lijkt er op dat de veteranen het meest aan elkaar gehecht zijn. Daar zijn de
verschillen namelijk het kleinst, 12 punten tussen nr. 1 en nr. 5.
Hier is de stand zoals die was tot en met de rit van 8 november:

6. Dennis Toussaint 49 pt
7. Ferry Verbraeken 41 pt
8. Peet van Os 39 pt
9. Wim Vollebregt 38 pt
10. Jan v.d. Kraan 37 pt

Veteranen
1. Frans Kouwenhoven 74 pt
2. Jan Batist 72 pt
3. Arie Pelikaan 67 pt
4. Bertus Huising 66 pt
5. Marcel den Dulk 62 pt
6. Jan de Kok 58 pt
7. Marcel Vollebregt 55 pt
8. Con Persoon 53 pt
9. Clemens Samwel 52 pt
10. Piet van Leeuwen 43 pt

Jeugd
1. Nick Ruigrok 21 pt
2. Michael Boers 14 pt
3. Lars van Hooft 12 pt
4. Jasmijn v.d. Poel 11 pt
5. Rick Jansen 11 pt
6. Menno Huising 10 pt
7. Jan Willem v. Schie 10 pt
8. Mitch van Leeuwen 10 pt
9. Kim Jansen   6 pt
10. Sander Vreugdenhil   3 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
In de maand december vieren onderstaande leden hun

verjaardag

  2  Paul Koenders
  3  Lars van Hooft
  3  Cor Langedijk
  3  Johan Rimmelzwaan
  8  Evert Kuijper
10  Jan van Soest
13  Paul Berkhoudt
13  Fred van Uffelen
16  Hans van der Lee
16  Edwin Steijn
18  Aad Ammerlaan
18  John van der Valk
19  Aad van der Valk
19  Kees Vijverberg
23  Frans Kouwenhoven
26  Jan de Vries
28  Erwin van Lier
29  Anne Reitsma
30  Wim Hanemaaijer
31  Denis Diepenhorst

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!!!

Kopy voor de volgende Dikke Band inleveren voor 14 december 2015
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