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De Fietsersbond enfb 
is een belanqen
vereniqinq aet 30.000 
leden. ~ bet lande
H jk bureau te Woerden 
verken 18 betaalde 
ledeverkers in nauwe 
sa~~enwerkinq aet bet 
bes tuur en vr i jv il
liqers. De taken van 
bet landeli jX bureau 
bestaan uit bet bevor
deren van de aandacht 
voor de daqeli jkse 
fietser bij overbeid 
en publiek, bet onder
steunen van de circa 
50 afdelingen , serv i
ceverleninq aan leden 
en bet voeren van bet 
vereniqinqs
secretariaat. ~ bet 
landelijk bureau wordt 
niet gerookt. 

De Voqelvr i je Fietser 
is bet vereniqinqs
orqaan van de 
Fietsersbond enfb . Bet 
blad verschi jnt tvee
aaandel i jXs en wordt 
q9aakt door tvee 
redactielledeverkers in 
SaJ~enwerkinq aet niet
schrijvende 
vrijwilligers . 
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jr;jrskrs@ond enfb 

/7JD l~ndelljk Jekreunut 
havenstrut 13 

r~~c;~,!~erden 
telefoon OHBO 13119 
goco 30255 

Met directe ingang zoeken wij kandidaten voor de 
herziene functie 

REDACTIECOÖRDIHATOR ( v /•) 
voor een dienstverband van 24 uur per week. 

taken: 
Het organiseren van de redactionele invulling van 
het tijdschrift door het leveren van artikelen en 
het aansturen van (free-lance) medewerkers. Daarbij 
horen het inventariseren van onderwerpen , het doen 
van voorstellen aan de hoofdredactie en het opzetten 
van een netwerk van contacten in het media- en 
overheidscircuit, eindredactie. Verder de continue 
evaluatie van formule en stijl van het tijdschrift, 
onder andere door de organisatie en analyse van een 
permanent kleinschalig lezersonderzoek. 

profiel: 
Een 'bladenmaker' die beschikt over goede journalis
tieke vaardigheden, belangstelling voor alles wat 
fietst en rijdt, maar vooral voor de componenten die 
van belang zijn voor een blad: inhoud, vormgeving en 
illustratiebeleid. Werkend vanuit een brede culture
le belangstelling. Gewend om zowel zelfstandig als 
in teamverband te functioneren. Beschikkkend over 
uitstekende contactuele vaardigheden en over erva
r i ng in het samenwerken met vrijwilligers. 

eisen: 
School voor de Journalistiek of gelijkwaardig door 
opleiding en ervaring. Praktijkervaring in verge
l ijkbare functies strekt tot aanbeveling. 

salaris: 
Vanaf fl750 (24 uur) exclusief vakantiegeld en 
pensioenvoorziening, afhankelijk van ervaring. 

Bij gelijkwaardigheid van kandidaten gaat de voor
keur uit naar een vrouw in verband met de gewenste 
samenstelling van het medewerkersteam van het lande
lijk bureau . 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Martijn Kuiper (03480-23119). Uw sollicitatie richt 
u uiterlijk 28 septeaber aan de Fietsersbond enfb, 
sollicitatiecommissie VVF, Postbus 2150, 3440 DD 
Woerden. De Fietsersbond enfb w il : 

voorrang voor vormen 
v;an vervoer dte ve ilig I !Jn, 
we1n.g energ•e verbruiken 
en het milieu sparen ; meer 
mogelijkheden voor 
fieuen (mur ook voor 
voetganger1 en openbur 
vervoer) . 



UITNODIGING VOOR DE LEDENRAADSVERGADERING 

FIETSERSBOND ENFB AFDELING DEN HAAG 

WOENSDAG 18 NOVEMBER 1992 

HAAGS MILIEU CE NTRUM, NIEUWE MOLSTRAAT 35 DEN HAAG 

------------================================== ============--------

I· I AGENDA 
I i 

I 20.00 uur Opening ledenraads-vergadering, 
! vaststelling agenda . 

20.15 uur Besprekingj goedkeuringj vaststelling van: 
Verslag vorige ledenraadsvergadering 
Financieel verslag 
Aktiviteiten in het afgelopen verenigingsjaar, 
zie hiervoor de artikelen; verslagen van de werkgroepen 
Gemeente-politiek, Publiciteit, Voorburg en Rijswijk in 
de voorgaande Fietsbellen. Tevens zal het "plakboek" 
van onze afdeling op deze vergadering, voor belangstel 
lende, ter inzage liggen. 

20.45 uur Verkiezing/ vaststelling van: 
bestuur, afvaardiging landelijke ledenraadsvergade 
ring, kascommissie, wijkcoordinatoren, deelnemers van 
de werkgroepen: Gemeente politiek, redactie Fietsbel, 
Publiciteit, Rijswijk,Voorburg en Leidschendam. 

21.00 uur Bespreking/ Goedkeuring van: 
Aktiviteiten en de begroting komend verenigingsjaar, 

21.20 uur Pauze 

21.30 uur Stedenband Warschau en de Fietsersbond ENFB 
door Peter Schutjes. 

21.50 uur Rondvra a g 

22.00 uur Sluiting ledenraadsvergadering. 
--~----~------------------
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2\ ENFB .... ~:IN HAA(I 

v~:.~~~~~~~:I. ~ 
IN HET HAAGS MIJ.IEU CENTRUM,Prinaegracht 38. 

Dit jaar hebben wij geen gebruik gemaakt van de 
ons zo vertrouwde, bijna traditionele vergader
ruimte in de Regenvalk. Maar is er gekozen voor 
de Prinsegracht nr 38, gebruikmakend van de facili
teiten die ons Haags Milieu Centrum ons biedt. 
Aanwezig waren: Peter Piket, Jos van den Bergh, 
Jenny Schoemaker, Henk Schoutanus, Jan Wright, 
Jan de Munck, J o hn Lamet, Jan.C.Eman, Jac Walters 
Rene va n Rijn soever, Ma rga Zuurbier, Dirk-Jan Slo o t 
J.uci e n Gr a ha m, Ha ns Pors, Andre van den Water un en 
Tiny Do ngelrnan s. 

Goedkeuring/ va ststellen/ opmerkingen op het 
jaarverslag, het financiele verslag en het verslag 
van de vorige ledenraadsvergadering. 
Het la a tste ve rslag wordt goedgekeurd. 
Het wordt op prijs gesteld als het jaarverslag van 
de afdeling Den Haag, het volgend jaar, wat uitge
breider wordt . Met daarin opgenomen een verslag van 
de aktiviteit e n van de werkgroepen in het afgelopen 
verenigingsjaa r, ook al wordt dit in de loop van het 
jaar gedaan mi ddels artikelen in ons afdelingsblad. 
De we rkgroepen zull e n daartoe zelf verslag doen in 
het eerstvolge nde jaarverslag. In het jaarverslag 

' ontbrak Henk Ens bij de vermelding van de leden van 
de werkgroep Gemeente Politiek en ontbraken Henk 
Knoester en Ineke Verbeek bij de vermelding van de 
leden van de werkgroep Voorburg. Het jaarverslag 
wordt verder goedgekeurd. 
Het financiee l verslag.: -Er was door een vorige 
ledenraadsvergadering besloten dat niet meer dan 
3/4 van onze i nkomsten aan de fietsbel besteed zou 
mogen worden. ( Lay-out-,druk- en verzendkosten) 

Er moet naar gestreeft worden dit jaar vier maal 
ons afdelingsblad "De Fie-tsbel" te laten verschijnen. 
Zodat onze leden wat regelmatiger op de hoogte 
gehouden worden van onze aktiviteiten en aktuele 
fietsgebeortenissen. Dit alles vo or een totaal 
bedragen van f 5.100,--
Het verslag wordt goedgekeurd mits de kascommis
sie hier haar goedkeuring aan verleend. Peter 
Piket zal con t act opnemen met de kascommissie, 
voor een kasc ontrole. 

5 
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Verkiezing/ vaststelling bestuur en de leden van 
de werkgroepen, is als volgt : 
Bestuur;·Het huidige bestuur wordt,bij acclamatie 

herkozen. 
Voorzitter:Marga Zuurbier, 
Penningmeester : Peter Piket, 
Secretariaat: Tiny DongelmaRs 

Kasc ommissie: Jan Eman, Jenny Schoemaer en 
Hans Wasterman 

Perkgroep Gemeente Politiek: 
Henk Ens, Marga Zuurbier,Caroline de Jong en 
'!'iny Dongelmans 
De contactpersonen voor de verschillende clus t ers 
van het Verkeersplan ven de Gemeente Den Haag zijn: 
Ce ntrum Jenny Scboemaker_ 
Statenkwartier Jan de Munck 
Scheveningen/ CS Caroline de Jong 
Mariahoeve Henk Ene 
Zuid West Tiny Dongelmans 
Valkenbos John Lamet 
Loosduinen Marthe v.d.Wal 
Sportlaan Johan Bommelé 
Stationsbuurt Marlette Fortuin 
I .aak Hens Wasterman 
Archipel Marge Zuurbier. 

Werkgroep Publiciteit. 
Tiny Dongelmans en Peter Piket.Assiatentie 
is gewenst. 

Werkgroep De Fietsbel. 
Hans Pars ( redactie-coordinator) Peter Piket 
•• 1 ny Dongelmans 

Werkgroep Voorburg: 
Jac. Wolters, Elly Verzaal, Henk Knoester en 
Ineke Verbeek. 

Werkgroep Rijswijk: 
Menno S paan, Erwin Ruitenbeek en Rene v.Rijn soe ver. 

Afvaardiging naar de landelijke ledenraadsvergadering 
Jan Eman, Rene v. Rijnsoever, Jac. Wolters, Tiny 
Do ngelmans en Peter Piket als reserve. 

-



DE FRIESE ELFSTEDENRIJWIELTOCHT 

Enige kennissen van mij vroegen me laatst of ik 
ook zin had om mee te doen aan de elfstedentocht 
per fiets. Eerst zag ik er niets in om die tocht 
van 230 kilometer op één dag met zo'n massa mensen 
te gaan rijden. Later besloot ik het toch maar 
eens te gaan proberen. We lieten ons inschrijven 
en werden uitgeloot, omdat het aantal deelnemers 
beperkt is tot 16000 of zo iets. Niettemin zijn we 
toch gegaan, omdat één van ons die tocht al vaker 
gereden heeft en zei dat je altijd nog wel aan 
startkaarten kon komen van annulerende deelnemers. 
Dit bleek ook inderdaad zo te zijn. 

De tocht vindt altijd plaats op tweede 
pinksterdag. Ik ben de dag tevoren naar Bolsward 
gefietst. Twaalf kilometer voor Bolsward barstte 
de onweersbui, die de hele dag al dreigde, vlak 
boven mijn hoofd los. Ik vluchtte naar een 
boerderij en daar zwaaide de deur al open en kon 
ik met fiets en al naar binnen. Ik kreeg er koffie 
en aardbeien met slagroom. Na zo'n half uurtje was 
de bui over en reed ik verder naar Bolsward. Op de 
camping daar vond ik mijn kennissen terug, die met 
de trein waren gekomen. 

Op tweede pinksterdag om kwart voor acht start ik. 
Het is één en al fietsers in het stadje. De 
meesten rijden op racefietsen, dus ik val wel op 
met mijn gewone fiets met bagagebox voorop. Het 
tempo is bepaald niet toeristisch. De meesten gaan 
er gelijk hard tegen aan. Na de eerste honderd 
kilometer blijkt het tempo toch aanzienlijk gezakt 
te zijn bij velen en zo kon het gebeuren dat velen 
op racefietsen ondergetekende met zijn zware 
bakfiets zagen passeren. Het weer is ideaal, 
zonnig, niet te warm en een matige wind, die je 
soms mee en soms tegen had. 

De ecrs::-'~ stempelpost is in Harlingen en verder in 
Franeker, Holwerd, Dokkum, Leeuwarden, Bolsward, 

7 



8 

--------------
jaarverslag werkgroep Rijswijk 199111992 

Het is een druk jaar geweest voor de werkgroep. In het begin 
soms met knikkende knietjes, later met steeds meer 
zelfvertrouwen . De begintijd kenmerkte zich door bet 
ontbreken van een echte rode lijn. Allerlei initiatieven 
werden ondernomen , vaak zonder onderling verband. Toch is dat 
heel nuttig geweest om het probleemgebied te leren kennen. 
Begin 1992 kwam er langzaamaan lijn in de strategie van de 
werkgroep. Meer en meer gingen wij ons richten op het 
gemeentelijk beleid . De strategie voor 1992/1993 ligt nu 
(september 1992) danook al bijna vast. 

Projecten (chronologische volgorde van ~lanning): 

Introductie; De eerste activiteit die wij als werkgroep 
ondernamen was ons bij het publiek en de gemeente bekend te 
maken. Een leuke binnenkomer voor de kersverse werkgroepleden 
was de verkeersmarkt in het Rijswijkse stadhuis, waar wij 
onder begeleiding van enkele Haagse leden, een standje 
bemanden. Verder hebben we ons per brief aan de gemeente 
voorgesteld en gevraagd om een kaart met de 
fietsvoorzieningen in Rijswijk. We hebben ons door middel van 
persberichten voorgesteld aan de media. In reactie daarop 
hebben het Nieuwsblad Nu en Groot Rijswijk om een interview 
gevraacd. Oo k de lokale radio (SOR) heeft een item aan ons 
gewijd . In de kranteartikelen zaten fouten en ze waren in 
het aleerneen erg onnauwkeurig. Gelukkig waren ze niet 
negatief en bleef er genoeg van onze boodschap over. 

Samenwerking consumentenbond Rijswijk; Op de verkeersmarkt op 
het stadh1Jl!3 werden wij door iemand van de consumentenbond 
benaderd voor ee~ onderzoek naar v rijliggende fietspaden en 
fietsvoorzieningen in Rijswijk. Dit onderzoek is nog steeds 
niet afger ond. 

Scholenactie ; Al vrij vroeg was er het plan om scholen aan te 
schrijven om leerlingen maar vooral ouders meer op de fiets 
te krijgen. Onder andere door kinderen niet meer met de auto 
maar met de fiets naar school te brengen. De scholen bieden 
wij een poster aan. Verder vragen wij hen om moeilijkheden op 
verkeersgebied door te geven. Dit item is pas in ~eptember 
1992 uitgevoerd, reac tie's zijn danook nog niet bekend. 

Leaseplan: Er is een plan geweest om bedrijven Aan te 
schri jven ove r hun bedrijfsvervoerplan, dat bedrijven met 
meer dan 50 werknemers volgens het Masterplan fie ts in 1995 
moeten hebben. Besloten is dit te koppelen aan een plan om 
leasefietsen op het toekomstige OV-knooppunt aan te bieden. 
Het is niet zeker of deze projecten verder gerealiseerd 
zullen worden. Wij zijn tot het inzicht gekomen dat deze 
zaken eigenlijk een zeer lage prioriteit hebben voor ons als 
werkgroep. 

Willemstraat: In januari 1992 is er een plan voor de 



--- -- --------- --
-----------

herinrichting van de Wi~lemstraat en het aangrenzend6 stukje 
Herenstraat naar de gemeente gestuurd. Vaak zijn fietsers 
daar nu namelijk gedwongen om over de stoep te rijden door 
het ruimte-tekort in de Willemstraat. Nadat het plan voor de 
Willerostraat was ingeleverd, heeft er zowel in de Rijswijk Nu 
als in Groot Rijswijk een stuk over gestaan. Ook de SOR heeft 
er aandacht aan besteed in een interview. De gemeente heeft 
inmiddels bericht dat de Willematraat in 1993 geëvalueerd zal 
worden in het kader van de nazorg van het demonstratie
project, waarvan de Willerostraat begin jaren tachtig deel uit 
maakte. Er is toegezegd dat onze aanbevelingen daarin 
meegenomen zullen worden en dat we betrokken zullen worden in 
de inspraakprocedure. 

Structuurplan; Als werkgroep Rijswijk hebben wij een r~actie 
gestuurd op het ontwerpstructuurplan van Rijswijk. Belangrijk 
punt van kritiek is het ontbreken van fietsbeleid, zoals 
geformuleerd in het Masterplan Fiets (o.a. groei 30 ' 
fietsvervoer in 2010 t.o.v. 1986). Naar onze mening moet er 
ook een paragraaf worden opgenomen die uitgaat van doorgaande 
fietsroutes, ook naar de omliggende gemeenten. In het plan 
wordt herhaaldelijk gerept over "recreatieve fietsroutes". 
Wij denken dat een fietsroute op de eerste plaats 
functioneel dient te zijn. Als er daarnaast nog plaats is 
voor een recreatieve fietsroute, of als de functionele route 
door een aangename omgeving gaat is dat meegenomen. Wij 
ontvingen van de gemeente een reactie op onze bezwaren, en 
een verslag van de hele inspraakprocedure. Wij blijven deze 
zaak op de voet volgen. 

Cito-kaart (Den Haag); De Rijswijkse werkgroep heeft ook 
meegewerkt aan het Haagse Cito-kaart-project. Dit hield in 
dat bijna heel Rijswijk in kaart is gebracht wat fietsvoor
zieningen betreft. De informatie wordt verder ook door ons 
zelf op een kaart gezet zodat de werkgroep beschikt over een 
compleet overzicht van fietsvoorzienigen in Rijswijk. 

Infomarkt Stervoorde; De werkgroep heeft op 16 mei op de 
info-markt van wijkcentrum Stervoorde gestaan met de (Haagse) 
fietskar. Op deze stand hebben wij de video "Meneer Willem 
leert fietsen" vertoond. Deze film is speciaal gemaakt door 
de ENFB om kinderen vanaf 10 jaar beter met het verkeer 
vertrouwd te maken. Alle Rijswijkse ENFB-leden kregen een 
brief van de werkgroep waarin zij uitgenodigd werden met de 
werkgroepleden kennis te komen maken. Enkele leden hebben 
daarvan gebruik gemaakt. Tijdens de infomarkt lag er op de 
stand een enquete. De infomarkt was wat ons betreft een 
succes. Waarschijnlijk herhaling in 1993. 

Tentoonstelling bibliotheek; Van de openbare bibliotheek in 
Rijswijk kregen wij het verzoek om in juli een tentoonstel
ling in te richten. De tentoonstelling in de bibliotheek aan 
de Colijnlaan heeft daar van begin juli tot eind augustus 
gestaan. In de hal op de begane grond hing een affiche van de 
stichting fiets! met op billboard-formaat de tekst "trapt U 
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"-" - - - - -- - --- - - - - - - - -- - - -- - -- --._. ____ _ 
wel genoeg naar Uw baas?". Op bet bordes van de trap stonden 
t~ç~ f i etse~ van de f~rma Van Ruiten. De eigenlijke 
tentoonstelling , op de eerste etage, bestond uit panelen met 
foto's van Rijswijkse situatie's. Verder vitrines met 
schaalmodellen van fietsen en verkoopartikelen. De leestafel 
werd door de bibliotheek verzorgd. Zij maakten ook een 
brochure met daarin het beschikbare materiaal over fietsen. 
Ook is er een kleurwedstrijd gehouden. Prijsuitreiking zal in 
september plaatsvinden. Het effect op het ledenaantal is 
(nog) niet bekend. Wat ons betreft was het echter een succes, 
hoewel de realisatie af en toe moeilijk was. 

Verkeerscommissie; Wij zijn uitgenodigd om met de 
verkeerseemmissie te komen praten. Aanvankelijk wilden WlJ 

wachten op de resultaten van het consumentenbond-onderzoek. 
Nu zal het gesprek echter zo snel mogelijk plaats vinden. 

Werkplan 1992 / 1993 

De werkgroep P.ijswijk zal zich vooral inzetten om, liefst in 
samenwerkin g met de gemeente, het gemeentelijk beleid scherp 
in de oaten te houden . De samenwerking met die gemeente, met 
name persoonlijk contact met de ambtenaren en raadsleden, 
wille n wij uitbouwen. Het gemeentelijk beleid zal zich met 
name t oes pitsen op het structuurplan en het verkeerscircu
latieplan. Be halve dat zal ook de verdere actualiteit in de 
qaten aehcuden werden. worden mogelijk weer eigen onderzoeken 
ged aan en zullen wi j weer op een aantal standjes staan . De 
we rY.or oep . welke ~u u it zes man bestaat, zal waarschijnlijk 
gesplitst worden in twee groepen. Een groep voor de 
gerr.eentepol1tiek ~n een voor overige activiteiten. Deze 
groerer. z ull e n in Zte r nauw contact staan. 

In oY.tober ~aken wij een definitief jaarverslag, iedereen die 
dat wil entva noen ka n een briefje sturen naar: Werkgroep 
Rijswi jk, Haagweg 148, 228 2 AH Rijswijk. 

DE CENTENKWESTIE 

-----

De financieële toestand van de ENFB afdeling Den Haag 
ontwikkelt zich in zoverre gunstig dat we geld overhouden, 
voornamelijk door de enorme groei van de afdracht van de 
centrale ENFB . Door de groei van het aantal leden dus . We 
zouden dus dingen kunnen doen, die we nu nog niet doen. De 
reserves tonen in dit overzicht van eind september erg 
groot, omdat begin juli het tweede deel van de afdracht 
binnen komt, zo'n 4300,- , wwarna we op vakantie gaan, en 
we dus weinig geld uitgeven (van de ENFB N.B.). Als we de 
reserves op een ander tijdstip in het jaar bekijken krijgen 
we een heel ander beeld. De reserves zijn evenwel hoger dan 
nodig is . 

10 Peter Piket 



FLORIADE-FOTO'S 

Van een vriend van me 
ontving ik enige 
foto's van de Floriade 
te Zoetermeer; en dan 
met name van dingen, 
die verband houden met 
verkeer. 
De ronde verkeersboren 
hebben een rode rand. 
Het vierkant waarin de 
P staat is blauw en 
het shawltje van de 
geportretteerde heer 
is rood. Ik heb 
trouwens wel voor 
twintig gulden genoten 
op de Floriade. Mijn 
vrienden hadden lege 
fotobusjes bij zich om 
zaden te verzamelen. 
Die hebben gigantisch 
veel voordeel gehad 
van deze Floriade. 
Foto's Copyright: J. 
Schürmann. 
(PP) 
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Advies: een nieuwe fiets . 

Toer, ik kort geleden mijn gerepareerde fiets bi j mij n voor treC:fe 
li jke rijvlielhandelaar / hersteller ( de heer Van Zwet J ophaalde zei 
~j mij , dat ik toch maar eens moest gaa~ denken over een niéuwe 
fiet s; de oude begon wel op te raken. Ik schrok daar wel van, 
rr.aar onge-r-,;ijfeld had hij geli j k , en nou ja , vooruit dan maar ; in 
het voorjaar (dat had hij ook gezegd ). Toen gingen onvermijdelijk 
rr~jn gedachten naar mijn éérste fiets, die ik kreeg toen ik 16 
was en écht niet meer zonder kon. (Daarvóór had ik heel veel ge
lopen , maar de school waar ik naar toe moest was wel erg ver, dat 
kostte ook te veel tijd , en tram en bus waren ook niet goedkoop ) . 
Ik kreeg een tweedehandsfiets, met een scheef frame, waarop ik 
het vak overigens nog moest leren, want vóór die tijd had ik de 
kans nooit gehad. In de jaren vóór de oorlog (ja, ik word oud , ik 
v.•ee "t het ) was er geen geld , tijdens de oorlog was er geen geld en 
waren er geen fietsen (en anders werden ze wel in beslag genomen ) 
e~ na de oorlog was er geen geld. 
Ü"Je::: die pe:::iode kri jg ik nog we l eens iets te horen over mijn 
manier van afstappen , o: beter gezegd: landen . Enerzijds doordat 
ik bang was bij te kraG~tig remmen over de kop te gaan en ander
zijds doordat ik met mijn rechter voet de terugtraprem bediende 
maar van de trapper af moest als ik hem op straat neer wilde 
zetten , viel ik de eerste tijd steevast met mijn fiets op de 
stoep. Dat gebeurt mij intussen niet meer, jammer voor de lezers, 
en kijkers. (Ik heb trouwens geen terugtraprem meer.) 
~laardoor ik een poosje geleden ook aan "vroeger" moest denken was 
een belevenis in mijn vacantie. Ik was met de trein naar Amster
dam gegaan en had mijn fiets meegenomen voor de terugreis. Die 
terugreis was heel plezierig, het weer was goed en de route (een 
slingerdeslangroutel leuk, tot ik net voorbij het viaduct aan het 
einde van de Leidse Straatv1eg, op de grens van Wassenaar en Den 
Haag, een lekke achter~~d kreeg. Natuurlijk ging ik hem plaY~en, 
maar toen ik het gat gevonden had (het was inmiddels 6 uur) bleek 
rr~jn solutie die ik kort tevoren uitgeleend had, bijna op en zo 
goed als verdroogd. Het leek er even op dat het toch lukte, maar 
na 300 meter moest ik weer pompen, toen na 200 meter en vervol
gens na 100 meter, en toen ben ik maar verder gaan lopen, naar de 
Klimopstraat. Natuurlijk kwam ik toen te laat op de vergadering 
van de kerngroep. 
Dit voorval herinnerde mij enigszins pijnlijk - niet heel erg 
pijnlijk meer, àe tijd hee l t de meeste wonden - aan een belevenis 
in 1953. Ik was toen, nog niet zo lang, trainer bij een atletiek
vereniging , en als zodanig wi l de ik graag naar de Nederlandse 
Jeugdkampioenschappen die i n Amsterda~ aan het Olympiaplein wer
den gehouden. Natuurlijk: ik had geen geld voor de trein, en be
sloot op de fiets te aaan, die met dat scheve frame (en zonder 
versnellingen). De he~nreis verliep redelijk goed, de terugreis 
rr~nder . Om te beginnen had ik een uur nodig om Amsterdam uit te 
komen, terv.·ijl op de heenreis vijf minuten voldoende waren ge
weest vanaf de grens va~ de stad. Eenrichtingswegen en kennelijk 
niet geslaagde adviezen van een toch zorgvuldig uitgezochte tram
conducteur en een politieman waren daar debet aan . 
Om 6 uur was ik toen echt op weg naar Den Haag. Zuidwesten•;ind , 
tegen dus , dat wel , maar verder ging het, al werd ik uiteraard 
wel flink moe. Echter: vlak voorbij Leiden ... precies , een lekke 
band. En ik had (toen ) geen plakspullen . ( Geen geld, nietwaar .) 
Het enige wat ik kon bedenken was naar Wassenaar te lopen , waar 
een clublid woonde , die mi j misschien kon helpen. Vooruit maar 



weer. Te langen leste daar aangekomen - het was inmiddels gaan 
regenen-: nie~and thuis .... Ik ben toen maar onder een afdakje 
gaan zitten wachten. Om 11 uur of zo kwam het clublid thuis; maar 
ock hij had geen plakspullen. Oplossing: ik kon een ldames-)fiets 
lenen, en dan zou hij de volgende dag voer de reparatie zorgen en 
mijn fiets meebrengen naar het atletiekveld, waar wij dan van 
fiets zouden ruilen. (Zo is het ock gebeurd.) Alleen: de verlich
ting van de te lenen fiets deed het niet, en die moest eerst in 
orde ge~aakt worden. Mijn ouders stonden intussen duizend angsten 
uit, maar ik had niet kunnen bellen want we hadden toen thuis nog 
geen telefoon - geen geld, zie je. Telefoons waren trouwens toen 
nog helemaal schaars. 
Om 1 uur was ik thuis. 

John Lamet. 

FIETSTOCHTEN 

Tijdens de laatste fietstocht, waar ik aan deel heb 
genomen, was er een nieuwe deelnemer, een vriend van me, 
die de catering op zich had genomen. Er was voor iedereen 
warme soep, en tevens zeven halfwarme vegetarische 
hamburgers per persoon. U begrijpt dat deze vriend van me 
uitgerust is met enorme fietstassen, want daarnaast moet 
hij ook nog zich zelf voeden. Op deze gratis bijvoeding 
kunt U evenwel niet rekenen. 

Als Wil van Leeuwen meegaat, dan is er tevens iemand 
aanwezig, die, soms noodgedwongen, Uw fiets even kan 
oplappen. Al deze extra's dragen volgens mij bij aan àe 
verdere vervolmaking van de fietstochten, die zoals 
gewoonlijk zullen starten in vafé "de Landbouw" aan het 
einde van de Bezuidenhoutseweg, daar waar de 
Landscheidingsweg begint, op iedere laatste zondag van de 
maand. Verzamelen om twaalf uur. De volgende fietstochten 
zijn: 

25 oktober 
29 november 

27 december 
31 januari 

Peter Piket 
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----------------------------- --- -

DE GROENE WEGWIJZER. 

Ja , u wi 1 t we 11 I 
Een milieu-vriendelijke consument zijn! 

Maar waar %itten die mens- en milieuvriendelj 
leveranciers? 

JUIST JA, IN DE GROENE WEGWIJZER!!!!!!! 

Deze 300 pagina's tellende, uiteraard op kringloop
papier gedruk~gids staat boordevol informatie. 
Met adressenvan Verenigingen van alternatieve bo~ren 
tot Natuurvoedingswinkels, van alternatieve woningbeu 
verenigingen tot Steelenvlechters, van Bouwnijverheid 
Vet.tot Doe-het Zelf winkels, Wind- en Zonne energie 
Verenigingen en producenten, van Yoga en meditatieeen 
Mensenrechten en vredesorganisaties, van natuur-en 
milieu belangenorganisaties, Kortom teveel om op te 
noemen. · Deze gids is zeker de moeite waa~d !!! I 
Wij bezorgen de Groene Wegwijzer tegen kostprijs bij 
u thuis. 

VERHUIZEN? KINDERFEEST JE? 
GROTE BOODSCHAP? PICKNICK? 

BAKFIETS HUREN! TEL.: 070-3463213 



Belangrijk voor ENFB-leden! I!! 
=======================================================: 
Onze brochure HET RECHT VAN DE STERKSTE, 
Zelfbewust fietsen: veiliger en prettiger!, 
is herdrukt. Geeft antwo9rdt op vra~en als: 
je,je assertief op in het verkeer? 

GRATIS VOOR ENFB-Leden! (Vul de coupon in) 

hoe stel 

Gooi het boekje nadat je het gelezen hebt niet weg! 
Hang het aan een prikbord op je werk,echool of clubhuis . 
======================================================== 
Ansichtkaart :ODE AAN DE FIETS. 

Zoals u in de krant hebt kunnen lezen, heeft de ~en of 
andere onverlaat het beeldje Ode aan de fiets, die op 
het Piet Heinplein etond,vernield! Ook wij walgen hierv•n 
Ansichtkaarten van dit beeldje zijn te bestellen tegen 
kostprijs. (Vul de coupon in). Stuur ze op, als wijze 
van protest. 
=========================================c=============: 

Bestelbon 

Aantal Omschrijving. 

• • • • • • 

•••••• ...... -
...... 
...... 
•••••• 

Recht van de sterkste • (gratis) 

Ode aan de fiets (f.0,80 per stuk) 

Fietshangers (gratie) 

Werken met de fiets (gratis) 

Groene wegwijzer (f.I5,00) 

Kaart voor de Levensboom (gratie) 

Te bezorgen bij: 

••••........................... ' ....................... . 
Adres •••••••••••••••••••• ~···••••••••••••••••••••••••••• 

Postcode ••••••••••• Telefoonnr••••••••••••••••••••••• 

Stuur deze bestelbon, met een volledig ingevulde 
giro/bankbetaalkaart, naar de Fietsersbond ENFB, 
Afdeling De n Haag, Postbus II638, 2502 AP DEN HAAG. 
Het door u bestelde, wordt zsm bij u afgeleverd. 

15 
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FIETSKUNST 

Reeds voor de zomer vroeg ik ons lid Meinsje de Paauw om 
een illustratie enjof cartoon voor deze Fietsbel. Op deze 
pagina ziet U het resultaat. Analyserend kan men zeggen 
dat: 
a) haar vriend er met z'n gedachten niet bij is , omdat 

hij rechts loopt op een weg in Wales. 
b) als men maar lang genoeg naar boven loopt/ fietst men 

dichter bij de zon komt 
Meins, hartelijk bedankt. Sorry voor de grapjes, dat kan ik 

t laten . 

16 
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OPROEP AAN ALLE FIETSERS VAN DEN HAAG eo, 
WORDT AKTIEF ENFB LID!!!!!!!! 

NU ONZE WIJK-COORDINATOREN REDELIJKE OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE 
FIETSPROBLEMATIEK IN HUN WIJK. IS DE TIJD AANGEBROKEN OM AAN 
EEN VERDERE HERZIENING VAN DE TAKENVERDELING, BINNEN ONZE AFDE
LING, TE WERKEN. ZODAT DE WERKDRUK GESPREID WORDT BN IEDEREEN 
ZICH WEER MET PLEZIER VOOR DE ENFB ZAL KUNNEN GAAN INZETTEN. 

Binnen onze afdeling ZlJn allerlei verschillende soorten werk
zaamheden te doen. Van het bijwonen van de gemeenteraads-vergade
ringen tot het bemensen van Enfb-stands, van het maken van aktie
folders tot het becommentariseren van reconstructie plannen. 
Voor elk wat wils dus! Het hoeft je niet te.veel tijd te kosten! 
Natuurlijk wordt je op weg geholpen door de ervaren vrijwilligers 
van de afdeling Den Haag en ook op de deskundigheid van het 
landelijk buro kun je altijd een beroep doen! 

Heb je er zin in gekregen?! 
Geef dan op, het onderstaande aktiviteiten-overzicht, aan waar je 
belangstelling naar uit gaat. Misschien ken je nog wel iemand die 
ook een van de aktiviteiten op zich wil nemen.? 

Dit formulier zenden aan: Fietsersbond ENFB 
Afdeling Den Haag 

Postbus 11638 
2502 AP Den Haag 

AKTIVITEITEN OVERZICHT VAN DE FIETSERSBOND ENFB AFD.DEN HAAG 

Omschrijving aktiviteit 

Gemeente politiek Den Haag 

1. Coordinatie werkgroep Gemeente Politiek 

Belangstelling voor 
(omcirkel wat van 
toepassing is) 

JA / NEEN 

2. Bijwonenjinspreken vergadering commissie VBM 
woensdagmorgen 1 X per 14 dagen 

JA / NEEN 

3. Contacten onderhouden met VBM-raadsleden 

4. Becommentariseren van bestemmingsplannen 

5. Inspreken op informatie avonden van 
concrete projecten 

6. Becommentariseren van nota"s zoals 
"Het Verkeersplan" etc 

7. Contacten onderhouden met Lokatel, 
Radio West en persberichten/artikeltjes 
schrijven voor Haagsche Courant en de 
weekbladen en onze Fietsbel. 

8. Reacties van onze leden begeleiden 
(mbt. concrete knelpunten in het fietsverkeer) 

9. Bijhouden van Blauwdruk/Archief 

JA I NEEN 

JA / NEEN 

JA / NEEN 

JA / NEEN 

JA / NEEN 

JA / NEEN 

JA / NEEN 17 



10. Fietskaart Citoplan Ad Koster 

11. Contacten onderhouden/ zitting nemen 
in commissies: 
- Vervoerregio 
- NS 
- Biesieklette 
- Enfb-coordinator Zuid Holland Tiny 

Tiny - Enfb POV-vertegenwoordiger 
- Gemeentelijk werkgroep Verkeersveiligheid 

- Wijk-, Bewoners - en Winkeliersverenigingen 
(voorzove r dit niet door de wijk - coordinatoren 
gedaan kan worden ) 

Wijk - Coordinatoren; 

Archipel 
Centrum 

Haagse Hout I 
Haagse Hout II 
Laakkwartier 
Loosduinen 
Scheveningen 
Sportlaan 
Stations/Schilderswijk 
Valkenbos 
Zuid West 

Marga Zuurbier 
Jenny Scheemaker 

Caroline de Jong 
Henk Ens 
Hans Westerman 

Jam de Munck 
Johan Bommele 
Mariette Fortuin 
John Lamet 
Tiny Dongelmans 

Contact personen werkgroepen omliggende gemeenten; 

Leidschendam io 
Rijswijk 
Voorburg 
Wassenaar 
Westland (wateringen, 
's-Gravenzande,De Lier 

Publiciteit 

1. Aankoop beheer ma teriaal 

Jon Wright 
Menno Spaan 
Jac Wolters 
JA / NEEN 
JA / NEEN 

Peter Piket 

JA / NEEN 
JA / NEEN 
JA / NEEN 

Dongelmans 
Dongelmans 

JA / NEEN 
JA / NEEN 

2. Inschrij ving voor deelname 
aan festi v iteiten 

Peter Piket/ 
Tiny Dongelmans 

3. Inde ling standbezetting 

4. Opbouw,inrichten en afbreken stand 

5. Bezetting stand 
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Fietsbel 

1. Coordinatie Peter Piket 

2. Redactie JA / NEEN 
Peter Piket,Hans Pars, 
Tiny Dongelmans en Lucien Graham 

Secretariaat 

1. Coordinatiejbegeleiden vrijwillers Tiny Dongelmans 
(Contacten met werkgroepen Randgemeentes) 

2. Legen postbus, verdeling post 

3. Verzenden uitnodigingen vergaderingen 

Tiny Dongelmans; 
Peter Piket 

Tiny Dongelmans 

4. Verzorging toegang;gebruik HMC JA I NEEN 
(zoals sleutel, koffie etc) 
John Lamet,Peter Piket en Tiny Dongelmans 

5. Verzenden twee-maandelijkse 
Nieuwsbrief voor vrijwilligers 

6. Welkemsbrief naar nieuwe leden 

7. Beantwoorden vragen van leden 

8. Bijhouden afdelings plakboek 

Deelname aan; zitting in : 

Bestuur Haags Milieu Centrum 

Raad van toezicht HMC 

Milieu-adviescommissie 

Stedenband Warschau 

Landelijke Ledenraadsvergadering 
Jac Walters en Peter Piket 

Werkgroep Afdelings begeleiding 

Werkgroep Fiets en Spoor 

Overleg Zuid-Hollandse Enfb afdelingen 

jA 

JA / NEEN 

JA / NEEN 

Tiny Dongelmans 

Tiny Dongelmans 

JA / NEEN 

JA /NEEN 

JA / NEEN 

Peter Schutjes 

JA / NEEN 

Jac Walters 

Henk Ens 

Tiny Dongelmans 
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Deskundigheidsbevordering en akties 

- maandelijkse fietstocht 

- cursussen organiseren 

- demonstratieve fietstochten 

- akties; ledenwerf, parkeerbonnen 

Afdelingsbestuur 

Voorzitter 
Penn i ngmeester 
Secretaris 

Peter Piket 

JA I NEEN 

JA I NEEN 

JA I NEEN 

JA I NEEN 

Marga Zuurbi e r 
Peter Piket 
Tiny Dongelmans 

NAAM .. .. .... . .. .. . ... .. .. ..... .. . . . . .. ...... . ...... .... . M/V 

STRAATNA."i:''/NR .•....... . ..••.•...•..•.. •• .. •.•• . •.•• • •••••••• 

POSTCODE/WOONPLAATS ••. • • ••• • ..•.. . .. .. •• . • ... • .•• • • •• ... • . •• 

TE LEFOON NR .. ....•.•.. . •• ..• ••.•.•.•.•••.•. • •••• •••••••. • ••• 

• Vakmanschap 

,· ~ 3 e.:.:..c"" d 
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'VEDTIEII MTWJI:- !JI IIILIEUOaGAlfliATliS 

MI!Uin KOLJI'Tl.A.AT l! 
2151:2 BK DD HAAG 

onderwerp: cursus natuur en milieu 
B-MAP GEB 
Milieucentrum open op zaterdag 
milieurubriek op Lokatel-radio 
teletekst pagina's op de kabel 
natuur en milieudag Fahrenheitstraat 

kenmerk: U92-27 

Den Haag, 14 augustus 1992 

Beste mensen, 

Het nieuwe seizoen gaat van start en dus gaat er het nodi
ge gebeuren. 

Voor nieuwe actieve leden (en aspirant actieve leden) van 
de natuur- en milieu organisaties organiseert het Milieu
centrum in de maand oktober - november een cursus "DE WEG 
IN HET GEMEENTELIJK MILIEU". Vijf donderdagavonden waarin 
inzicht verkregen wordt in de werkwijze van de gemeente, 
welke afdelingen en pers~ van belang zijn en hoe met de 
meeste kans op succes iets aan te pakken valt. 

Ik wil jullie vragen nieuwe actieve leden (of mensen die 
overwegen actief-lid te worden) op de cursus te attende
ren. Begin september wil ik weten hoeveel mensen ik onge
veer van de organisaties kan verwachten. 

De cursus wordt gegeven in het Milieucentrum op 15, 22, 29 
oktober en 5 en 11 november van 19.30 tot 22.00. De deel
name is gratis. De deelnemers krijgen een (beknopte) cur
susmap. Geïnteresseerden moeten zich uiterlijk voor 1 ok
tober opgeven. 

Op dinsdag-avond 22 september wil dhr. van der Kooy, di
recteur van het GEB, het Milieu Actie Plan van het GEB aan 
de natuur- en milieuorganisaties presenteren. De avond 
wordt door een aantal mensen voorbereid en belooft zeer 
interessant te worden. Het GEB verdient aan de verkoop van 
energie waarom wil het dan besparen? Wat zijn de gevolgen 
voor de stad van de plannen? Verder is het voor mensen die 
zelf iets aan besparing willen doen interessant te weten 
welke mogelijkheden het GEB allemaal biedt. 

:1!~~=1~~ 1:::~!t "i~feYCentru• 
2512 BB Den Baa9 
giro. 94256 

te~.: 070-3652016 
:rax : 070-3652123 
co6rdlnator: D.J.c. Sloot 
prlv4t 34!.3090 21 
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Besprekinr ktiviteiten voor het komende vereni
gingsjaar. 
Hetstreven is om de geplande Cito - fietskaart 
voor Den Haag voor 6 dec •• I992 uit te laten komen. 
Dat betekent dat er heel wat fiets~kilometertjes 
afgelegd zullen moeten gaan worden, om alle 
fietsvoorzieningen nauwkeurig in kaart de brengen. 
Ook de ontbrekende voorzieningen zullen metéen 
worden aangetekend. 
Informatie-avonden voor de wijk- en bewonersver
enigingen, m.b.t. fietsverkeer/,voorzieningen /etc 
Stands. Zoveel als mogelijk,de uitbodigingen,van 
de niet commereiele info-markten, aannemen. 
De standhuur moet namelijk wel 'betaalbaar blijven. 
Gemeente politiek: Uiteraard intensief blijven 
volgen. 
Twee-maandelijks een nieuwebrief aan de aktieve 
kern .van onze •afdeling verzenden. Zodat men op 
de kerngroepyergaderingen · niet meer overspoeld 
wordt met de informatie over de aktiviteiten 
~an de ENFB,over de afgelopen periode. 
Verkeersplan: elke cluster heeft nu een contact
persoon, die he~ cluster -plan bestudeert, naar 
de inspraakav~nd zal gaan, aan Marga zijn /haar 
bevindingen doorgeeft(die worden verwerkt in onze 
reactie op het plan) en de toekomstige uitvoering 
van deze plannen in de gaten houdt. 

Na de pauze, licht Dirk-Jan Sloot zijn werkzaamheden 
voor het Haags Milieu Centrum toe. 
Hij is momenteel druk doende zich te ori~nteren 

in het Haagse Nat uur, Milieu en Ambtelijke wereldjes 
Door het ontbreken van goede huis~tjging kan de 
infor.msrende taak van het centrum nog•niet uitgevoerd 
worden. In deze start-fase wordt er druk overleg 
gevoerd met alle deelnemende organisaties over het 
vormen van het centrum. Hans -Pars vraa~t zich at 
of ' de coordinator van het Haags Milieu Centrum 
kan / wil bemiddelen tussen deelnemende organisaties 
als er een conflict dreigt in de belangenbehartiging. 
Zoals de kwestie Fietspad IO, Duinbehoud wil geen 
fietspad,de ENFB wil dit wel •. Dirk-Jan Sloot zegt 
bemiddelend te willen optreden, als de organisaties 
daarom vragen. Maar denkt dat deze dat .onderling : 
wel kunnen bespreken. Deelnemen in het Haags Milieu 
Centrum betekent; Zoveel mogelijk samenwerken in 
het z oe ken naar oplossing voor , met name, de Haagse 
natuur- en milieuproblemen;Hierover voorlichtins 
geven aan het publiek. Dit vanuit een ruimte , met 
een natuur-en militu informatie-winkel, vergader
ruimten en een bibliotheek,,ter beschikking. 
Nadrukkelijk moet worden gesteld dat elke deel
nemende organisatie zijn eigen .iadentiteit 
zal beho~den. Met dè "medeaeling dat er binnenkort 
een Milieu-agenda zal worden uitgegeven door het 
Haags Milieu Centrum,,besluit Dirk-JanJSlciot z'n 
introductie. . 
Na iedereen bedankt te hebbes voor de aanwezig
heid en bijdrage aan deze ledenraadsvergadering 
sluit zij de vergadering. 



Sneek, IJlst, Sloten, Oudemirdum, Stavoren, 
Hindeloopen, Workum en Bolsward (finish). 
Overal langs de route is het feestelijk versierd 
en staan er mensen, die geestdriftig juichen en 
aanmoedigen. In sommige plaatsen speelt een 
harmonieorkestje. Het doet me weer denken aan de 
Nijmeegse vierdaagse. Bij Stavoren zijn er nog 
even een paar regenbuitjes. Om een uur of half 
acht ben ik bij de finish in Bolsward. Al met al 
was het een gezellige belevenis met een leuke 
fietserssfeer. Van het bekijken van mooie 
plaatsen, die je passeert, komt niet veel, omdat 
je zo'n grote afstand moet rijden op één dag. Mij 
is wel het grote aantal windmolens in Friesland 
opgevallen. 

Of ik het nog eens zou doen weet ik niet. Voor de 
gezelligheid misschien, want ik vind het ergens 
ook een beetje gekkenwerk om op één dag 230 km te 
rijden, waarbij je weinig tijd voor rusten en 
genieten van de omgeving hebt. Maar mocht iemand 
het toch eens willen meemaken; het adres is: 
Stichting De Friese Elfstedenrijwieltocht 

Marktplein 1 A 
8701 KG Bolsward 
tel: 05157- 3263 

De kosten bedragen f 17,- . De camping voor 
meerdere nachten f 10,-

Wil van Leeuwen 
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De werkgroep Rijswijk ~eldt zich! Er is na de vorige fietsbel 
veel gebeurd. De info~arkt in het wijkcentrum Stervoorde is 
een succes geworden. Daar waren we met een standje aanwezig. 
We kregen leuke reactie's van bezoekers en hebben met een 
aantal Rijswijkse ENFB-leden persoonlijk kennis gemaakt. Er 
is een behoorlijke omzet gemaakt, vooral de fietskaarten 
waren hier debet aan. Hier hebben we ook voor het eerst onze 
enquete gebruikt. Deze lag ook bij de tentoonstelling in de 
bibliotheek. De tentoonstelling in de bibliotheek aan de 
Colijnlaan heeft daar van begin juli tot eind augustus 

- gestaan. Hoewel de realisatie bij het schrijven van het 
vorige stukje nog onzeker was, zijn we er toch in geslaagd 
een leuke tentoonstelling op te zetten. In de hal op de 
begane grond hing een affiche van de stichting fiets! met op 
billboard-formaat de tekst "trapt U wel genoeg naar Uw 
baas?". Op het bordes van de trap stonden twee fietsen van de 
firma Van Ruiten. De eigenlijke tentoonstelling, op de eerste 
etage, bestond uit panelen met foto's van Rijswijkse 
situatie's. Verder vitrines met schaalmodellen van fietsen en 
verkoopartikelen. De leestafel werd door de bibliotheek 
verz orgd. Zi j maakten ook een brochure met daarin het 
beschikbare materiaal over fietsen. Ook is er een 
kl e ur wedstr1jd g eho uden . K ~ sten van de tentoonstelling waren 
circa f 5 00 . - waarvan onge veer f 100 , - voor rekening van de 
bibli ot~ee k . 

In sep te mber hebben wi j de Rijswijkse basisscholen een poster 
aangebod e n ~et de te kst "Naar school brengen? Beter op de 
fi e ts! da n vervuil je niets". Bedoeling daarvan is om ouders 
te bewegen hun kinderen per fiets naar school te brengen. 
Tevens willen wij beter inzicht krijgen in probleemsituatie's 
in schoolroutes. De scholen zijn gevraagd deze te melden. 
Elders in d e ze fietsbel vindt U een verslag van (bijna) 1 
jaar werkoroep Riiswijk . Reactie's, suggestie's en dergelijke 
naar : Haaqweg 148 , 2282 AH Rijswijk. Wij kunnen ook altijd 
mensen gebruiken. Tot de volgende fietsbel! 

Werkqr oep Rij swijk . 

,,De 
Zijdeweg 511 

2245 BZ Wassenaar 

Tel.: 01751-79723 

Uw gastvrowv 

en gastheer: 

Eethuis Jazz Café 

Anneke en Ed Koendl'rs 



FIETSVOORZIENING VAN FALCO B.V. 

De redactie van de Fietsbel ontving enkele prachtige foto's 
van fietsstallingsvoorzieningen van FALCO B.V. te 
Vriezenveen, waarvan we hier één afdrukken. Eenvoudig en 
doeltreffend, lijkt ons, vandaar de plaatsing van de foto 
in ons blaadje. 25 
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Dingen die mij de laatste tijd opvielen . 

- Je kunt haast alleen nog maar regenpakken in donkerrood en 
donkerblauw kopen ; als je iemad wilt ontsnappen is zo'n pak 
wel handig , maar als je in het verkeer tijdig gezien wilt wor
den om ontweken te worden juist helemaal niet. 

- Je ziet steeds meer omgevalle~ (of omgegooide ) fietsen op 
straat liggen, waarvan één wiel of allebei de wielen krom
getrapt zijn; natuurlijk héééél leuk van ~~ voor de dader maar 
minder voor de eigenaar; je zou dus zeggen : laat je kostbare 
vervoermiddel als het enigszins kan zeker ' s nachts niet buiten 
staan, en als het toch moet zó aan b.v. een lantaarnpaal dat 
hij ten minste niet uit z i chzelf op de grond komt te liggen. 

- Vrijwel iedere krant vermeldde onlangs de resultaten van een 
verkeersonderzoek waaruit gebleken was dat voetgangers en fiet
sers maar één derde van de door het gemotoriseerde verkeer uit
geblazen troep naar binnen krijgen die de automobilisten moeten 
slikken; weer een reden om te gaan (of te blijven ) fietsen ; het 
is ook goed voor de bloeddruk, weet u nog ·.rel? Je moet natuur
lijk wel zo veel mogelijk naast de stroom auto's blijven. (Dat 
zei mijn longarts dertig jaar geleden ook al .) 

- De voorzitter van de ANWB pleit telkens als hij een parkeer
garage opent of om wat voor reden dan ook een interview geeft 
voor een selectief gebruik van de auto; maar dat doet iedere 
Nederlandse autobezitter toch al? Hij gebruikt hem alleen als 
hij hem nodig heeft, handig vindt of prettig vindt, en voor de 
rest zit hij voor de TV. (Een tikje overdreven natuurlijk, maar 
niet zo heel veel méér ... ) (Toen ik bijna tien jaar geleden een 
nieuw werkadres kreeg en daardoor iedere dag over de Loosduinse 
vaart aan het eind van de Laan van Eik en Duinen moest over
steken en ik moest wachten op aankomende auto's waren dat er 
telkens 2 tot 3 à 4; nu zijn het er . ... 12 tot, af en toe , 
25 .... De inzittenden hebben hem natuurlijk beslist nodig, daar 
valt niet aan te twijfelen .... ) 

- Er zijn vorig jaar weer heel erg veel fietsen in ons land ver
kocht - maar waarvóór? Ik zie bijna geen collega-fietsers meer 
op straat, als het slecht weer is natuurlijk omdat het slecht 
weer is, en als het mooi weer is natuurlijk omdat het mooi weer 
is. Op de zondagmiddag - dus geen woon-werkverkeer - ellenlange 
(bij wijze van spreken ) files op de Koningskade van het stop
licht bij de Zuid-Hollandlaan tot dat bij de Javastraat, om 
maar wat te noemen. Voordeel voor de fietsers: buiten de grote 
wegen is het héérlijk rustig. 

- Een paar dagen geleden zag ik bij een kruispunt een keurige 
automobilist geduldig wachten op twee fietsers die van rechts 
kwamen tot ze hem gepasseer d waren; helaas gingen ze zonder 
richting aan te geven vlak vóór hem rechtsaf; een stukje achter 
hen kwamen er echter nog twee , op wie hij ock wachtte. Helaas, 
ook zij gingen zonder hun hand uit te steken vlak voer ze bij 
hem waren rechtsaf .... Ik denk dat hij iets onaardigs over 
fietsers gedacht heeft , en ik kan hem dat ~et kwalijk nemen. 
Leden van de ENFB ( en hun kinderen) doen natuurlijk niet zo 
dom en onwellevend als die vier. 

-Over kinderen gesproken: ik rijd (eerlijk : wel eens door rood 
als dat geen problemen kan geven. maar nièt als er kinderen in 
de buurt zi jn . - u toch ook nie t? ( Dat als ik dan net jes voor 
het stoplicht sta te wachten kinderen mi j koelbloedig voorbij 
rijden, wél door rood, tja .... ) 

John Lamet. 



roept u maar I 
KOM IN AKTIE I I! !I I 
KLACHTEN OVER VERKEERD AFGESTELDE VERKEERSLICHTEN, 
LOSSE TEGELS , ONDUIDELIJKE/GEVAARLIJKE/ FIETSONVRIEN
DELIJKE SITUATIES, 

BOOS WOR DEN HELPT NIET ZOVEEL, HELDING MAKEN WELlil I I 

KOM IN AKTIE! I I I! 11 

KLACHTEN OVER; VERKEERD AFGESTELDE VERKEERSLICHTEN , 
TEWtiNIG OPSTELRUIMTE VOOR FIETSERS,SLECHT ONDERHOUD 
AAfl FIETSPADEN(l,OSSE TEGELS,PLASSEN OP HET WEGDEK, 
SNEEUW/ TAKKEN/ BLADEREN OP HET IEGDEK);SLECHTE VERLICH
TING, SOCIAA L ONVEILIGE FIETSVOORZIENINGEN, SLECHTE 
Of ZELFS HELEMAA L GEEN STALLINGSHOGELIJKHEDEH?????????? ? 

KOM IN AKTIE! !I !I 
Sc hrijf o f bel naar de verantwoordelijke instanties! 
Meldt he t ons ook even d.m.v. een afschrift or een 
kaartje! 

HEB JE I DEEEN m.b.t. HET VERBETEREN VAN FIETSONVEILIGE/ 
ONVRIENDELIJK SITUATIES, VERBETEREN/ AANLEGGEN VAN 
FIETSVOOR ZIENINGEN Of SUGGESTIES TEN GUNSTE VAN HET 
fiETS COMFORT?????????? 

KOM IN AKTIE! !I I I! 
Schrijf o f be l naar de verantwoordelijke instanties! 
Meldt he t ons ook even d.m.v. een afschrift o! een 
kaartje! Natuurlijk kun je e.e.a. ook meteen bij ons 
melden. Wij zullen uw reacties meenemen in onze kon
takten bij deze instanties! 

(~ocht u een reactie van ons op uw klacht ol susgestie 
verwachten, wilt u dat dan in uw achrijven kenbaar 
makenÎ Zodat wij uw senrijven niet •eteen bij de 
gemeente politiek stukken zullen voegen.) 
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- Perm11nente stallingen: 
DENHAAG 
Voldersgracht (centrum) 
Oroenmafi(t Stadhuls 
Leyweg winkelcentrum 
Stadhuls Burg . Monchyplein 
Markt Herman Costerstraat 
Hobbemaplein 
Honendplein 
Zlekenhuis Leyenburg 
VOORBURG 
Kon. Julianaplein 
RIJSWIJK 

I I • 

Selzoenstalllngen: 
SCHEVENINGEN 
Noord Boulevard 
·strandweg 
t.o Kurhaus 
KIJKDUIN 
Deltaplein 

Diverse grote 
evenementen 
tn Den Haag zoals : 

Winkelcentrum "de ooogaard· 

"North Sea Jazz" 
Festival, Rekreade 
en Parkpop 


