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LEDENVERGADERING 
STATIONSWEG 
Agenda ledenvergadering ENFB Den Haa~ op 22 maart a.s .. 

1. Verslag jaarvergadering dd 23 november1987 

2. Financieel verslas + begrotin~ 

3. Strategiediscussie 

4. Supersnelle treinen 

5. Eventuele verdere belangrijke punten voor de ledenraad van 
26 maart a.s. 

6. Verkiezingen + procedurevoorstel 

7. Pauze 

8. Sociale veiligheid 

9. Rondvraas 

Agendapunt 7 begint onherroepelijk om 21.00 uur, agendapunt 8 om 
21.10 uur. Dit laatste punt moet uiterlijk om 21.50 uur afgerond 
zijn. Daarna gaan we zo nodig verder met de andere agendapunten. 

Toelichting bij de agenda: 

Ad 2: 
Op de jaarvergadering is het volgende voor~esteld: 
- de begrotingspost voor de Fietsbel wordt verhoogd met f 500,

en wordt dus f 3000,- ten koste van de post akties/ publici
teit; 

- er wordt een kascommissie gevormd, bestaande uit Jenny Schee-
maker en Henk Ens, die de boeken controleert. 

Het laatste is intussen gebeurd. Voorgesteld wordt daarom nu de 
begrotine; met inachtnemins v·an genoemde wijziging alsnog goed te 
keuren. 

Ad 3: 
Over de door de ENFB te volgen koers blijken binnen onze afdeling 
diepe meningsverschillen te bestaan, die op de jaarvergadering nog 
niet zo duidelijk aan het licht kwamen. Ter verduidelijking van een 
en ander treft U in deze Fietsbel een artikel aan van Hans Pars, 
alsmede drie moties van de hand van Rik Zakee. hls de afdelins er 
geen bezwaar tegen heeft, worden de moties op de landelijke leden
raad van 26 maart (voor een deel alsnog) ingediend. 

Ad 4: 

95 

Het landelijk bestuur bereidt een standpunt over de hogesnelheidstrein 
voor, maar wat vinden onze leden van dit fenomeen ? Aan de hand van 
een artikel van Marga Zuurbier elders in onze Fietsbel zal een afdelings
standpunt bepaald worden. 

Ad 6: 
Voor de komende ledenraad moet een afvaardiging worden gekozen 
(maximaal 4 personen), die representatief is ten aanzien van de 
agendapunten. Overige belangstellenden kunnen reserve worden. 
Voorgesteld wordt voorts om, voorafgaand aan elke volgende 
ledenraad een kerngroepvergadering te houden waarop standpunten 
worden bepaald en bekeken wordt wie van de te kiezen afgevaardig
den en:of reserves er dan naartoe gaan. Marga Zuurbier is bereid 
gevonden deze kerne;roep voor te zitten. 
Tenslotte lijkt het zinvol nu reeds tot herbenoemins van de kas
commissie over te gaan, zodat we dit jaar tijdig een begroting kunnen 
vaststellen en de boeken kunnen controleren. 

Ad 8: 
Iemand van het Stedelijk Overleg Stadsvernieuwing zal een toelichting 
komen geven over het Voorlichtingsprojekt Sociale Veiligheid op Straat. 
Daarna discussie. Zie ook het artikel van Marga Zuurbier. 

*20uur 
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SNELLE 
Het landelijk bestuur van de ENFB heeft 
op verzoek van de landelijke ledenraad 
voorwaarden geformuleerd waaraan de 
evntuele hogesnelheidstrein zou moeten 
voldoen. 

TREIN 

De voorwaarden overziend komt het be
s:uur tot de conclusie dat fietsers 
•aarschijnlijk meer belang hebben bij 
de verbetering van het bestaande vervoer;=:=:=:=:=:=:=:=~-J~----~~------~ 
dan bij een hogesnelheidstrein. 
De werkgroep gemeentepolitiek van de 
afdeling Den Haag heeft de voorwaarden 
besproken in verband met de discussie 
of wij in Den Haag gebaat zijn met de 
hogesnelheidstrein. Het is, voor de 
duidelijkheid, nog maar zeer de vraag 
of de eventuele flitstrein stopt in Den 
Haag HS. De werkgroep stelt vooreerst 
een standpunt in te nemen voordat over 
de voorwaarden gesproken wordt. De voor-
waarden zijn van belang bij de aanleg 
van de flitstrein, terwijl de werkgroep 
tot de conclusie komt dat de flitstrein 
er niet zouden moeten komen. 

ar gunenten 

de argumenten hiervoor ZlJn: 
a. de flitstrein verbruikt veel energie: 

door de hoge snelheid is de lucht
weerstand namelijk enorm; 

b. De trein zorgt voor enorme slijtage 
van de leidingen, banen en slijt 
zelf ook enorm snel; 

c. a en bleiden niet alleen tot hoge 
energie- en onderhoudskosten, maar 
ook tot een toenemende geluidsoverlast 
i~ de dichtbevolkte randstad; 

d. de aanleg van de noodzakelijk nieuwe 
baan neemt extra ruimte in beslag en 
zal zeer duur zijn (van België tot 
~otterdam is de ondergrond groten
deels zacht en nat). 

Al met al is de trein dus niet milieu
vriendelijk. De werkgroep heeft boven
dien sterke twijfels over de te reali
seren tijdswinst op het traject Rotterdam 
- Amsterdam. Een gewone sneltrein die 
alleen in Rotterdam en Amsterdam zou 
stoppen en Den Haag, Leiden en Haarlem/ 
Schiphol als stopplaats zou overslaan, 
zal vermoedelijk net zo snel zijn. 

standpunt 

flot denèf\Jnt ''"~' llii O:Nf:l oO\J Q\J~ 1\'g~·ó:ll 

zijn: de hogesnelheidstrein zou er niet 
moeten komen in verband met de milieu
onvriendelijkheid bij de aanleg en in 
het gebruik. Pas als blijkt dat de trein 
er echt komt, zijn de voorwaarden van 
belang. De door het bestuur voorgestelde 
voorwaarden kunnen dan , naar de mening 
van de werkgroep gemeentepolitiek van 
de afdeling Den Haag, overgenomen worden. 

voorwaarden landelijk bestuur 

De voorwaarden, geformuleerd als stellingen, 
van het landelijk bestuur zijn: 
a. een flitstrein moet maximale gebruiks

mogelijkheden bieden voor gebruik van 
fiets en openbaar vervoer. Dus flits
trein niet alleen als alternatief 
voor vliegtuig en auto. Het moet bij
voorbeeld mogelijk zijn om een fiets 
in deze trein mee te nemen; 

b. De bereikbaarheid van de stations die 
de trein aandoet, moet voor fietsers 
goed zijn. Schiphol is bijvoorbeeld 
moeilijk voor fietsers bereikbaar; 

c. fietspaden mogen niet door de baan 
van de trein worden doorsneden; 

d. de aanleg van de flitstrein mag niet 
ten koste gaan van het overige open
baar vervoer. Bijvoorbeeld: niet ten 
koste van financiële middelen, ruimte 
in de dienstregeling en de lijnvoering; 

e. de flitstrein moet ook reistijdver
korting in Nederland opleveren. De 
afstand Rotterdam - Amsterdam bijvoor
beeld is te kort om op hoge snelheid 
te komen; 

f. de flitstrein met een imagoverbetering 
van de spoorwegen (openbaar vervoer) 
opleveren; 

g. de hogesnelheidstrein heeft pas nut als 
hij doorrijdt naar Groningen en Hamburg; 
het doortrekken van de Flevolij naar 
Groningen is daarbij ook van belang; 

h. de fiets moet in de flitstrein meever
voerd kunnen worden. Dit is voor vakan
tievervoer ook zeer belangrijk. 

De ledenraad bespreekt op 26 maart deze 
voorwaarden. Als over de voorwaarden van 
de aanleg gesproken wordt, is de vraag 
voor de afdeling Den Haag of deze moet 
gaan ijveren voor een stopplaats in Den 
HA~J MS. Dt WIY~Irllf ~~-tcnttpotjti&k 
en het landelijk bestuur hebben zich over 
'dit punt nog niet gebogen. Op de komende 
ledenvergadering op 22 maart staan dit 
standpunt en deze voorwaarden ter dis
cussie. 

Tot ziens op de 22ste. 

Marga Zuurbier 
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TOON JE KUNSTI 
Bij elke jaarwisseling is het weer raak: 
krantenbezorgers bellen aan, wensen U een 
voorspoedig nieuw jaar toe, kijken U ver
wachtingsvol aan en drukken U een kaartje 
in de hand. Van U wordt dan verwacht dat 
U Uw portemonnaie trekt en de bezorger 
een fooitje toestopt, ook al heeft de 
persoon die voor U staat in sommige geval
len zich het afgelopen jaar maar liefst 
52 keer schuldig gemaakt aan het delict 
bij U ongevraagd een hoeveelheid bedrukt 
papier in de bus te proppen, die gemeen-

lijk wordt aangeduid met de term huis
aan-huisblad. 
Meestal bevat het kaartje dat U in 
handen gedrukt krijgt, niet meer dan 
het logo van de betreffende krant en 
de tekst: "De bezorger van ...•..... 
wenst U een voorspoedig .•.•..... ". 
Het NRC-Handelsblad verraste mij de 
afgelopen jaren twee maal met een 
schitterend uitgevoerde nieuwjaars
wens. Voor 1986 kreeg ik een visite
kaartachtig dingetje, dat zeer stijlvol 
ja bijna deftig was uitgevoerd en dat 
naast de bekende tekst een foto van 
een prachtige ouderwetse bezorgers
rieLs bevatte. 
Het kaartje voor 1988 was heel wat 
frivoler: een cartoonachtige tekening 
van een krantenjongen, compleet met 
laarzen, das en oorwarmers, rijdend 
op een fiets waarop aan de voorkant 
ee~ heuse sneeuwschuiver gemonteerd 
lS. 

Hoewel ik het tweede kaartje wat 
minder fraai vind dan het eerste,was 
ik er niet minder blij mee. Het vorm
de een welkome aanwinst voor mijn 
spontaan gegroeide en daarom nog zeer 
beperkte verzameling kaarten met 
plaatjes van fietsen, waarop ik heel 

.. -
..... 

__ ,. ~ ..... 
.. -... .. ~. ' .. 

zuinig ben. Dat laatste is dan ook 
de reden waarom U de hi~rboven be
schreven kaartjes hierbij niet afge
beeld vindt. Als troost hierbij een 
soortgelijk iets, de voorkant van een 
folder van het Algemeen Dagblad, 
waarop zo waar ook een krantenkind 
staat afgebeeld. 
Helaas staat op dit vouwblad, noch 
op de beide nieuwjaarskaartjes van de 
NRC vermeld wie de afbeeldingen ge
maakt hebben. Deze kunstenaars blij
ven anoniem, net als de meeste kran
tenbezorgers die door weer en wind, 
dag in dag uit, soms per brommer, 
maar gelukkig meestal nog per fiets, 
Zlch talloze malen per jaar door de 
stad verplaatsen om ons zes maal per 
week van het nodige leesvoer te voor
zien. Hulde ~ 

Joep van Hoof 
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Crite~ia voor fietstunnels 

Op de laatste ledenvergadering 
van de afdeling Den Haag kwam 
een levendige discussie op gang 
over (fiets)tunnels als oplos
sing voor bepaalde knelpunten. 
Afgesproken werd dat: 
- bij de afweging van voor/tegen 
een tunnel op een bepaalde weg 
in de overweging moet worden be 
trokken de fietsvriendelijkheid, 
fietsveiligheid en ook de socia
le veiligheid; 
- enige tot grote terughoudendheid 
moet worden betracht bij het aan
bevelen van (fiets)tunnels als op
lossing voor knelpunten; 
- de werkgroep gemeentepolitiek 
werd gevraagd criteria uit te werk
en waaraan tunnels, indien nood
zakelijk, moeten voldoen om de 
sociale veiligheid, fietsveiligheid 
en fietsvriendelijkheid zo groot 
mogelijk te maken. Marga Zuurbier 
werkte zit verzoek uit en het na
volgende is daarvan het resultaat. 

Soaiale Veiligheid 
Soaiale vPiligheid is geen onbekend 
ondeNerp voor de ENFB. Van augustus 
'82 tot Juli '83 zijn daarover in 
bijna elk numner van de VVF artike
len versahenen van de werkgroep Eng 
op Straat. De ENFB staat met die aan
dacht hiervoor niet alleen, al was 
zij wel het eerste voorbeeld van een 
organisatie die staat voor een groep 
gebruikers (de fietsers) die aandaaht 
besteedde aan de soaiale veiligheid. 
In Den Haag zijn onder andere de 
werkgroep Onbezorgd op Straat die 
de publikatie "Vrouwen uit de Rivier
enbuurt en Spuikwartier zijn angst op 
straat beu" in 1984 uitbraakten en 
het Stedelijk OVerleg Stadsvernieuw
ing, met onder andere de broahure 
"Soaiale Veiligheid op straat. 
VoorstelZen voor verbetering " aatief 
geweest o~ dit gebied. 
Ook Zandsahapsarahitecten en anderen 
die met de inriahting van de openbare 
ruimte bezig zijn, hebben voorstellen 
gedaan voor ruimtelijke maatregelen 
die bijdragen aan het verminderen 
van sexueel geweld op stràat. Zo 
versaheen in het afgelopen jaar het 
overziahtelijke boek "Buiten Gewoon 
VeiLig" waarin, naast achtergronden 
over sexueel geweld in relatie tot de 
ruimtelijke inriahting, veel aandaaht 
is voor aonarete maatregelen. Aan dit 

boek heeft de werkgroep gemeente
politiek ook haar ariteria voor 
(fiets)tunnels ontleend. Ook de rest 
van artikel is op dit boek gebaseerd. 

Aahter~nden van dreiging 
RuimteliJke maatregelen zullen vooral 
invloed hebben op de dreiging die mensen 
erv~en op naar hun idee onveilige Zo
kat'Les. Het ervaren van die dreiging heeft 
tot gevolg dat mensen dergelijke onveilige 
loaaties of routes vermijden. Van de 

vrouwen gaat bijvoorbeeld 46% en van de 
mannen 13% 's avonds Ziever niet alleen 
over straat. Veel vrouwen voelen ziah 
niet veilig buitenshuis omdat ze de 
dreiging ervaren van met name sexueeel 
geweld. Sexueel geweld is iets waar alle 
vrouwen van tijd tot tijd mee worden 
geaonfronteerd. Jaarlijks worden in 
Nederland meer dan 390.000 vrouwen 
boven de vijftien jaar, slaaktoffer 
van aanranding, verkraahting of ex
hibitionisme. OnveiligheidSgevoelens 
komen niet alleen voort uit de drei
ging van sexueel geweld maar ook uit de 
dreiging van beroving op straat (bv. 
tasjesroof). 

Iemand die ziahzelf als een mogelijk 
slaaktoffer ziet, maakt een insahat
ting van loaaties waar een dader kan 
toesLaan. Op deze loaaties is het 
gevoel van dreiging sterk. Kenmerken 
van deze plaatsen zijn: 

onoverziahtelijkheid (niemand zien aan
komen); 
donkerte; 
onduidelijkheid (verdwalen, niet kun

nen oriënteren); 
- het ontbreken van vluchtwegen 
of keuzemogelijkheden; 
- en de afWezigheid van mensen. 
Er zijn grote overeenkomsten in de 
kenmerken van plaatsen die de daders 
uitzoeken. 
Iedereen, vrouw en man, jong en oud, 
zou in prinaipe zonder beleTmieringen 
gebruik moeten kunnen maken van de 
openbare ruimte. Onder andere tun
nels worden· echter vaak als onveilig 
ervaren. 

TUnnels vermijden 
In het boek Buiten Gewoon Veilig wordt 
geadviseerd de aanleg van tunnels zo
veel mogelijk te vermijden. Indien de 
bouw van een tunnel of onderdoorgang 
onvermijdelijk is, stellen de sakrij
vers de volgende voorwaarden voor: 

a. Bekijk de mugl'IIJkhl'Jd 's n:Khts rl<• tumwl <lfll· sltH\l•n 
Zorg voor c-rn altNn<lli<'VP n•rhtndmg IJovl·nlanj_!s 

b. Als een tunnel moet worden aan~-:elt_•gd, dumt•n vt·rs<:hll 
lende soorten verkeer te worden gecombmeerd. Dus l.!t'l'n 

aparte fiets- orlooptunneltjes. maarcumbint-er dt>t.l..: rnr·t •I•· 
autowegtunnel en wel zo dat zicht vanarde autow•·~ op dt· 
fi~ts- en looproute mogelijk is. 
e. Tunnels dienen 7D kort, zo breed en zo hoo~ moJ!.,]qk lt
zijn. 
d. Tunnels moeten recht zijn, zonder bochten di(• eh- tun
nel onoverzichtelijk maken. VermiJd de aanlt•g van Zllwt• 
gen m de tunnel. Het emde van de tunnel dH·nt varwf lwt 
begin te zien te zijn. 
e. Tunnels moeten een breed uitlopendPtunnelrnonci h1..·h 
ben. De in- en uitgangen dienen overzwhteli.Jk lt· zqn. ton 
der bochten orhooggroe!ende struikl'n. EventLu•lt• /11\\'l• 
gen dienen breed Ultlopt-nd te z1jn 
(. Probeer tunnels voor voetgangers of li(•lst•rs nrPI vr·r 
dieptaan te leggen. Een tunnel dte n1et verdrept 1s k;n1 nH·n 

bij voorbaat al overzien. Bovendien kan rn<·n d1..· ltnuu·l 
sneller verlaten als men vlak kan bliJVl'n flt·t!'t'n 
r. Aan hel uiteindevan tunnelsdienen tnlensl(_·f~t'hrurktr· 
plaatsen te z1jn. Aanwezigheid van wonrn_gen ht•vordNt dt· 
veiligheid in de drrecte omgeving \'<lil de tunnl·l 
h. In de tunnel dient goede onvNwoestban· verllt'hlrng Ir· 
zijn. Deze brandt's avonds, 's nachts l'O zo nod!J.! O\"t•rdal;! 



De werkgroep gemeentepolitiek van onze 
afdeling heeft deze voorwaarden bespro
ken. de voorwaarden a,d,e,f en g. worden 
zo overgenomen als criteria. Bij b. zijn 
er kanttekeningen gemaakt: autoverkeer 
kan namelijk de fietsveiligheid in gevaar 
brengen en de auto is nogal bedreigend 
voor de fietser. Bij a. zijn er nog 
enkele vraagtekens: waarom zo hoog en 
zo breed mogelijk? En bij h. is de 
kanttekening gemaakt dat een goed ver 
Zichtte tunnel kan betekenen dat je 
van een verlichte tunnel in een zwart 
gat buiten rijdt, wat voor de fietser 
betekent dat de mogelijke dader de 
fietser wel ziet maar omgekeerd niet. 
Deze onoverzichtelijkheid kan juist als 
dreigend ervaren r.10rden. Deze voorwaarde 
is dus afhankelijk van de verlichting in 
de omgeving van de tunnel. 
De werkgroep gemeentepolitiek zal met 
deze criteria rekening houden bij 
haar standpuntem t.a.v. het gemeente
he leid. Binnen de werkgroep is de 
disaussie nog niet afgerond. Graag 
ontvangt de werkgroep dan ook reacties 
van ENFB- Zeden op het bovenstaand. 
Men kan daarvoor bij de auteur van dit 
artikel terecht. 

Marga Zuurbier 

Bron: Buiten Gewoon Veilig. Boe ruimte
lijke maatregelen kunnen bijdragen aan 
het verminderen van seksueel geweld op 
straat. - Titia Hajonides, Hennie 
Heesmans, Geerdien Krijnen, Annemarie 
Lodder en Lenie Saholten.van de 
Stichting Vrouwen, Bouwen en Monen. 
Een uitgave van Goossens/Mets, 
Rotte~ 1987, 145 pg's - f.25,-
ISBN 90 705096 36 

Marga Zuurbier is bereikbaar 
op het volgende adres: 
Tronpstraat 326 
2518 BS Den Haag 
tel 455926 

In het vervolg zal de Werkgroep 
Gemeentepolitiek verslag doen 
van haar activiteiten en ander 
nieuw op fietsgebied in de Fietsbel. 
Hierna de verslagen over de drie 
laatste maanden van 1987. 

OKTOBER 1987 
Meerjarenprogramma Fietsvoorzieningen 
Uit deze nota blijkt dat de gemeente 
de komende jaren fietspaden aan wil 
leggen op onder andere Prinsegracht, 
Koningskade, Goeverneurlaan en Troel
strakade. Goed nieuws dus. Onze 

voornaamste kritiek op de nota is dat 
deze uitsluitend handelt over fiets
~ en andersoortige voorzieningen 
met aan bod komen. Ook vinden we 
de oplossingen voor de kruispunten 
vaak onvoldoende en missen we diverse 
fietspaden die al in besterrmingsplan
nen zijn opgenomen (zoals Waals
dorperweg, Valkenbóslaan, Laan 
Capes en Spui). Deze bewaren werden 
toegelicht in een gesprek met wet
houder Vlaanderen en ambtenaren 
van de Stuurgroep Langzaam Verkeer, 
alsmede in een schriftelijk aommen-

taar. Niao Vlasveld bracht de 
raadscormrissie mändeZing op de 
hoogte van onze mening. ~ze 
behoefte aan andersoort~ge 
fietsvoorzieningen bleek door 
de Stuurgroep en enke Ze com
missieleden te worden gedeeld.Op
vallend was dat de wethouder vrij 
hardnekkig ruimte voor fietspaden 
op de stoep bleef zoeken, ook toen 
naar het oordeel van de ambtenaren 
de rijbaan ( op een deel van de 
Groot Hertoginnelaan) breed genoeg 
was om daar een fietspad van af te 
halen. 

Elandstraat/PietHeinstraat 
In een sahrifteZijk commentaar keur
den we de plannen om het fietspad in de 
PietHe!nstraat af te breken af. A~s 
alternatief wil de gemeente een f~ets
pad in de Elandstraat aanleggen maar 
weer skahts in een richting. 

Nota criteria Verkeerslichtinstalla-
ties . 
Evenals het vorig plan ontv-ingen _we 
ook deze nota pas nadat behandel~ng in 
de raadscommissie had plaats gevonden. 
Omdat het om een nogal waterig stuk 
gaat hebben we nadien ook geen actie 
meer ondernomen 
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VERSLAG JAARVERGADERING 23 
november 1987. 

AamJezig: Marga Zuurbier, Jenny Schoen
maker, Henk Schota:nus, Tiny Dongelmans, 
Henk Toet, Joep van Hoof, Alfons Mantel, 
Jas van de Bergh, John Lamet Willem 
Minderhout, ~k Zakee, Elly Verzaal, 
Hans Pars, N~co Vlasveld, Henk Ens en 
Henk Scheffer 
Metbericht afwezig: Jankees van Elderen. 

De vergadering begon precies om 20.00 
uur onder voorzitterschap van Marga Zuur
bier. 

1. KNELPUNTENENQUETE 
Henk Schotanus zegt dat hij wel een boek 
over het Veluweplein kan schrijven. 
Enkele anderen blijken daar al een aanzet 
toe te hebben geleverd. Henk Toet wijst 
op he~ knelpunt Groo~ Hertoginnelaan/ 
Valenusstraat en Henk Scheffer op een 
knelpunt dat binnenkort warschaijnlijk 
verleden tijd is: Lijnbaan/Prinsegracht. 
Henk Ens heeft problemen met het voor
stel. ten aanzien van fietspaden, de 
ovengen stemmen hiermee in. Willem 
Minderhout: er komen fietspaden op de 
Vaillantlaan. Rik: pas als alle woningen 
daar zijn afgebroken en dat is niet het 
doel lJaarnaar wij streven. 

2. VERKEERSAPWIKKELING NOORDZIJDE CENTRUM 
~Jer de volgende zaken lijkt iedereen het 
wel eens: 
- er moet absolute voorrrang worden gegeven 
aan de aanleg van fietspaden op de waars
dorperweg en de Laan Capes van CattenbUPgh; 
-_de verlengde LandScheidingsweg mag er 
n~et komen; 
- op hP-t tracé Benoordenhoutseweg/Rijks
straatu-.eg moeten maatregelen worden genomen 
om een maximumsnelheid van 50 km/uur af te 
dwinaen. 
Ook ;ijn we allemaal voorstander van twee
richtingverkeer voor fietsers in het B11Ulle 
dee Z van de Laan van Meerdervoort en 
.de Javastraat. Hoe dat precies moet z.10rden 
uitgevoerd is een leuke puzzel voor de 
werkgroep gemeentepolitiek. 
Het fenomeen fietstunnel roept nogal LXlt 
weerstanden op VamJege de sociale veilig
heid. Dit aspect zal van nrinder betekenis 
U10rden op plaatsen lJaai' ook op stille uren 
eem regelmatige stroom fietsers ( en 
voetgangers) van de tunnel gebruik zal 
maken (zoals onder HS). De tunnel onder 
het Sc~enkviaduct moet worden aangepast, 
zodat Je daar normaal doorheen kunt fiet
sen. De OVersteek over de Teldersweg bij 
de VerhueUweg moet weer U10rden open
gesteld (altijd veiliger dan de huidige 
mJers teek) 

... OP 
LD 

Sociale onveiligheid van een tunnel is 
hier minder van belang omdat de aan
sluitende fietsroute door de Scheve
ningse Bosjes leidt 

3. DE KOERS VAN DE ENFB 
De ENFB is in de eerste püuzts een 
pressiegroep van fietsers. Uit de 
activiteiten van de laatste jaren 
komt dit veel te we~n~g naar voren: 
de doelstellingen van de ENFB raken 
inoesneeuwd onder allerlei andere 
bc;iqheden. 
l'ud. kritiek is er op het feit dat 
,ie ENFB geen uitgewerkte visie weet 
te presentez>.;n. In de media zoek 
,,~ tevez•geefs mar ENFB-standpunt-
el; maar ook in de eigen periodieken 
als Vogelvrije Fietser en Ketting 
lees je zelde11 LUt de ENFB ergens 
Pan ;'indt. Enkele Haagse leden 
hcbbicm z">el eens stukken aangeleverd 
met d.:> bedoetina tot een ENFB-stand
p;mt oz'er zaken. als de katalysator 
ell z>c,z•mge;1Üzg van fietspaden te 
kornoz, nuar hebben daar zelfs nooit 
llzt op te!'1lggehoord. Henk Ens heeft 
ook veek kritiek op de VVF maar deze 
Ujkt dom• de meesten niet te worden 
~u::deetd ("het hoeft niet allemaal 
e11en serieus te zijn") wel 111:1g er 
z.ut minder openbaar vervoer in 
du kolommen van de WF vinden 
Pele11. De kritiek van Hans Pars 
op zowel organisatie van Septem-
b81' Fietsmaand als op de inhoud 
v,m de gepresenteez•de Fietsla>ant 
(zie ook Fietsbel '87/4, pag.12) 
lijkt i11 grote lijnen wel door 
iedeTeen te z.10rden gedeeld. 
De af,.1elopen jaren zijn er op 
organisaorisch plak e>Jkele belang
riJke beleidsz.>ijzigingen ingezet, 
zx7s het aanvragen t'an subsidie 
en c·uz meer corrrnerciële koers. 
D<ze beleidswijzigingen zijn met 
moeite of zelfs helern:1al niet te 
distribueren uit de bergen papier 
die bij de Ketting zijn gevoegd. 
De nict-Kettinoabonnees ( Ve!'1li t 
de neeste lede"nJ zijn voor hun 
infornutieverschaffing op de WF 
aarul'JL>ezen en zo dit blad al wt 
ove'r de gang van zaken binnen de 
bond publiceert dan is dat pas 
ai.s het besluit al is gevallen. 
Het modale lid weet dan ook niet 
LUt zich binnen de bond afspeelt. 

Tegen de uitbreiding van de winkel
activiteiten worden twee soorten 
beZLXl!'en naar voren gebracht: 
- principiële - mensen worden via 
het bieden van materieel voordeel 
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"~ekocht" om lid te worden; 
- practische - al vaker is gebleken dat 
de verkoop van ENFB-artikeZQn een grote 
flop iu, er is geen enkel gat in de 
markt meer =al' wij in kunnen spl'ingen; 
er is bijna niemand die geT.ooft in een 
flinke Zedengroei als gevolg van winkel
ac ti vi tei ten. 
De meeste aanwezigen zien daarom niets 
in grote investel'ingen in de winkel.Wel 
is er algemene ondersteuning voor het 
opzetten van consumentenvoorlichtin 
ten behoeve van fietsers. Dus niet zelf 
verkopen maar adviezen geven over zaken 
als f:?tsverzekel'ingen , kinderzitjes 

MOTIES 

1. Er wordt een werkgroep gevormd die de ontwikkeling op 
verkeersgebied en de daarop betrekking hebbende daden van 
de Rijksoverheid nauwgezet volgt. ENFB-standPunten moeten 
door of in overleg met deze .werkgro~~ worde~ geformuleerd: . 
De wer~groep dient regelmat~g een biJdrage :n de Vogel V~Je 
Fietser te Zeveren en jaarlijks verantwoord~ng van haar 
activiteiten af te leggen in de Algemene Ledenraad. 
Een van de eerste activiteiten van deze werkgroep zal moeten 
zijn het opstellen van een soort handvest waarin de 
belangrijkkte wensen en standpunten van de ENF~ o~ verkeers
gebied zijn opgenomen. Dit handvest rooet nog d1-t Jaar ter 
goedkeuring aan de Zedenraad worden voorgelegd. 

en dergelijken. De ENFB is echter niet 
kapitaalkrachtig genoeg om zelf een fiets
keul'ing te houden . Een en ander zal dus 

2. Belangrijke wijzigingen in .de organisati~ v~ de ENFB 
(wijzigingen in de financier-z_ng of we~sen 1-n d:e . . 
richting, uitbreiding van personeel , n1-euwe ac~-z_v-z_te-z_ten) 
moeten van te voren in de VVF worden aangekond-z_gd. in samenwer king met bestaande consument

en organisaties moeten gebeuren . 

4 De Fietsbe Z, FINANCIEi'l. VERKIEZING 
Er is kl'itiek op de Fietsbel (ontbreken 
inhoudsopgave , onbegl'ijpelijke koppen 
en onhandige nietjes) . De redactie 
zal deze klachten over de vormgeving 
ter harte nemen en zegt alvast een 
vaste omslag toe . Over de inhoud is 
Alfons niet erg te spreken maar is 
er lof van Henk Ens. 
Om een en ander mogelijk te maken 
krijgt de redactie 500 honderd gulden 
extra (ten koste van akties/publiciteit). 
Er komt een verslag van de niewu gekozen 
kascommissie (Jenny Schoenmaker en 
Henk Ens). Jos , Alfons en Rik worden als 
bestuur gekozen en gaan tevens naar de 
Zedenraad van 28 november. Voor het 
kiezen van een vaste afvaardiging (4 
personen) met reserves ontbrak de tijd. 

Rik Zakee 

V. De lekke band 
Het repareren van een lekke band Is 
geen heksentoer; het is alleen een zaak 
van rustig en secuur werken. 
Om te beginnen moeten we eerst even 
de constructie van de band en de velg 
bekijken, (fig. 4 van de vorige keer). 
Zoal~ je ziet zit in de rand van de bui
tenband een rondgaande staaldraad, die 
voorkomt, dat de band over de rand 
van de velg zou schieten. In de velg 
ligt verder nog het velglint, dat be
schadiging van de binnenband door de 
spaaknippels moet tegengaan. Verder 
spreekt de tekening voor zichzelf. 
En nu hebben we dus een lekke band. 
Begin nóóit - tenzij je het gat ziet zit
ten - met de bandlichters te grijpen 
om de buitenband eraf te halen. Het 
lek kan immers ook in het ventielslan
getje zitten! Dat controleer je dus eerst. 
Afdoende is om een aspirinebuisje met 
water om het ventiel te houden; gaat 
het water borrelen, dan weet je, dat de 
narigheid in het ventiel zit, (fig. 1). Je 
kunt ook een beetje speeksel op het 
ventielgaatje smeren; komt er een 
luchtbelletje op, dan is het mis. 

Leden die tegen een dergelijke wijz·igi~ bezzJaren h~~b~n, 
rnoeten gelegenheid worden geboden om d1-e bezwaren t~Jd'l-g 
aan de Algemene Ledenraad kenbaar te maken. 

3. De ENFB moet zich niet bezig .houden met de verkoop van 
artikelen die ook bij de gewone l'ijwielhandelaar te koop 
zijn . Ook we~erpartikelen (zoals de bandenplak~t) 
horen in de ENFB-winkel niet thuis. Daarentegen 1-s er 
wel behoefte aan consumentenvoorlichting en het . 
doorbreken van een aantal priviliges van de ANWB op d1-t 
gebied. 

Is het ventiel in orde, dan bekijk je de 
band van bui ten of je ergens een spij
ker of ie ts dergelijks ziet zi tten. Kun 
je niet meteen repareren, geef dan de 
plaats van die spijker met krijt of kalk 
op de zijkant van de band aan (bij ge
brek aan krijt een draadje om de spaak 
ter plaatse) en je haalt de spijker eruit. 
Het gat kun je nu tenminste terugvin
den. 
Loop nóóit, nog geen honderd meter, 
met een fiets met een lekke band, 
waarin je de spijker hebt laten zitten. 
Het kan je een binnenband kosten. (Is 
het een heel klein spijkertje of een pu
naise en de band blijft goed hard, dan 
kun je er in noodgevallen nog wel even 
op doorfietsen). 
Vorige keer zagen we al, hoe je de bui
tenband eraf haalt. Als je nu weet, 
waar het gat zit, dan haal je alleen het 
lekke stuk binnenband tevoorschijn; 
als je het lek niet kunt vinden, dan 
moet je de hele binnenband eruit ne
men - het ventiel losschroeven dus -
en de band, zo nodig zorgvuldig stukje 
voor stukje onder water houden, tot je 
door de luchtbelletjes, het lek gevonden 
hebt. Soms zitten er twéé gaatjes, con
troleer dus de héle band! 
Vervolgens droog je de band weer goed 
af (merk de plaats van het lek!) en past 
op, dat hij niet in aanraking komt met 
vet of olie van de ketting of zo! 
Nu maak je met een stukje schuurpapier 
de plaats van het lek - tot een paar 
cm er omheen- goed r~w e~ je niet 

meer glimt. Pak in die tussenti jd de 
bandlichters maar vast in , want die 
moet je, zoals je weet, bij het omleggen 
van de buitenband niet meer gebruiken. 
Is de solutie bijna droog, dan plak je 
(in één keer en niet verschuiven)! de 
pleister erop en drukt hem helemaal 
goed aan. Je doet er een beetje talk
eoeder overheen om te voorkomen, dat 
de binnenband aan de buitenband gaat 
plakken. 
Nu pomp je de binnenband iets op, 
duwt vervolgens de binnenband in de 
buitenband, zó, dat hij nergens gekreu
keld of gevouwen zit en dan ga je de 
buitenband om de velg leggen. 
Zoals je weet, zonder bandlichters. Als 
jç die gebruikt, of, wat nog erger is, 
een schroevendraaier, dan maak je een 
mooie kans de juist gerepareerde bin
nenband weer te vernielen. 
Bij stukjes en beetjes trek je de rand 
van de band over de velg en steeds duw 
je het gedeelte, dat al om het wiel ligt 
naar het midden. Desnoods laat je de 
binnenband iets verder leeg lopen. Als 
hij' maar niet bekneld raakt, zoals in 
fig. 2 te zien is. Plotseling zul je dan 
de band om de velg zien springen. 
Dan nog even controleren of alles goed 
zit, of er nergens een stukje binnenband 
meer tu~senuit kiert, en ten slotte goed 
hard oppompen. 

Veel succes! 



ElVOONSTE. 
De gewoonste zaak van de wereld 

In de in dit blad al vaker geciteerde 
kws.Jiteitskrant NRC-Handelsblad stond 

VAN 

ZAAI< 

DE 
op ;' februari jongstleden een nogal kor
zel:èg stukje van Maarten Huygen over het 
onbegrip dat het fietsende deel der natie 
bij de gemiddelde verkeersambtenaar ont
moet. De in het artikel genoemde voor
beeJ.den zijn met een groot aantal andere 
aan te vullen: WERELD 

Flitstreinen, metro's, verkeers
klaverbladen of toltunnels ont
werpt de stedenplanner graag, 
maar met de fiets kan hij niet 
overweg. De miljoenen karretjes, 
die vaak zonder licht of spatbor
den over stoep en straat slingeren 
en in grote steden telkens door 
dief&tal van eigenaar verwisselen, 
ontmoeten weinig begrip }lij de 
ambtenaar. De fiets lijkt te primi
tief, te ongrijpbaar. 

Bij de presentatie, afgelopen 
woensdag, van de op 19 februari 
te openen Tweewieler-Rai, werd 
geopenbaard dat de fiets voor de 
helft van de Nederlanders het eni
ge eigen vervoermiddel is. Ttlch 
beschtluwen de meeste politici de 
fiets als een macrobiotisch appa
raat of als een rijdende hometrai
ner. 

Het handjevol 'groene hol<r_ 
utopisten' dat zich nog inzet voor' 
de fiets als serieus vervoermiddel, 
wordt platgewalst door een zware 
asfaltlobby. In een uitzending van 
Het Capitool lieten een Groene
politicus en een bestuurder van de 
Echte Nederlandse Fietsersbond 
zich vorig jaar door het welspre
kenáe VVD-Kamerlid Annemarie 
Jorritsma van tafel vegen. De 
'grOt:ne', ergens als provinciaal af
gevaardigde werkzaam, was op de 
domme gedachte gekomen om fi
les te bestrijden door de autobe
zitter met kortingen op treinkaar
tjas te belonen-. Waarom de fiet
ser en de voetganger niet gebon<r 
reerd voor hun milieuvriendelijk-
heid?. _ .. . . . . ,\ . · 

De fietser ts een mdtvtduahst_. 
Hij hoeft' niet te wachten, geen 

kaartje te kopen, geen h~lm op te 
zetten, hij hoeft geen dtploma te 
halen en hij hoeft zich ne~gens te
gen betalin~ te Iatel_l. registreren. 
Zijn voertuig k~n. h~J overal par
keren en de pohhe 1s coulant te-
genover hem. . 

De ANWB noemt ztch wel 
wielrijdersbond, maar zijn hoofd
doel: vrij baan voor de auto, 
strijdt met het belang van d.e fiet
ser. De automobilist ~dreigt de 
r:~tser, parkeert op ZIJn pad e!l 
krijgt een woede-aanval als hiJ 
plaats moet maken. 

Bij de droom van de ANWB 
om heel Nederland te asfalteren 
(ook fietspaden) heeft de fietser 
evenmin baat. Nog meer wegen 
en verkeersknooppunten en de 
fietser houdt, overigens net als de 
automobilist, geen enkele bestem
ming meer over. 

Zo goed als de belangen van 
automobilisten worden behartigd, 
zo moeizaam pakt het uit als het 
om die ·van de fietser gaat. Een 
auto is in een wip gehuurd met 
een credit card of met een specia
le huurkaart. Wie een fiets wil 
huren moet !linke borgsommen 
storten en zijn hele doopceel lich
ten, met paspoort en al. Waarom 
geen speciaal lidmaatschap voor 
rietshuurders zoals voor veelge
bruikers van Avis of Hertz? Het 
is waarschijnlijk tev.eel voor fiets
protagoniMen, die met hun ge-

dachten nog in het tijdperk van 
de ve/icopede verkeren. 

Sommige rijwielplannen komen 
van mensen die zelf zelden fiet
sen. Bij station Amsterdam-Zuid 
staan sinds een jaar grote verlich
te fietsenstallingen, waarin nie
mand zijn fiets durft te zetten 
omdat het frame op geen enkele 
manier aan de gegalvaniseerd ijze
ren wielstandaarden verankerd 
kan worden. En wie in Amster
dam niet het frame maar de wie
kn verankert, behoudt slechts het 
afgesloten voor- of achterwiel als 
souvenir. Goedkopere paaltjes of 
fietsenrekken met slotklem zou
den doeltreffender zijn geweest. 

Wedloop 
Een ander voorbeeld van onna

denkendheid is de wedloop in 
lichtsterkte. Die begon, toen au
to's in de stad alleen nog maar 
met dimlicht mochten rijden. 
Stadslicht voldeed niet langer. 
Verliezer van deze maatregel was 
na:.L~t de onverlichte voetganger 
de zwak verlichte fietser. Dus be
sloot de overheid om van de riets 
een rijdend Iichtfeest te maken. 
Ee:>t een reflector achter, eventu
eel reflecterende trappers. Vorig 
jaar werden de zijreflectOren vcr
plicht "esteld. Het eens zo !J"I.(.'OIC 

fietswi~l hoort nu thuis in het cir
cus. 

Afge1.ien van het verkeerstech
nische nut van deze maatregel 
(volgens psycholoog W::_senaar 
maakt zijreflectie de fietser roe
kelozer) is het ook een voorbeeld 
van slechte wetgeving. De ambte
naren die dit hebben bedacht, 
vervoeren zich waarschijnlijk da
gelijks per file. 

In de meeste grote steden be
schikt slechts een minderheid van 
de fietsers over een goed werkend 
licht, laat staan dat die categorie 
fietsers op de overtreffende trap 
van zijreflectie overschakelt. Om 
die kwetsbare, voortdurend kort
sluitende en vaak vernielde iich
ten alleen al te controleren zou de 
politie haar handen vol hebben. 
Bovendien maken al deze voorzJe
ningen een fiets alleen maar be
geerlijker voor dieven. Nadat bet 
tweede voorwiel met lichtgevende 
band uit mijn fiets is gestolen, 
heb ik zijreflectie opgegeven. 

De verkeersambtenaren gaan er 
echter ervan uit dat de zijreflectie 
al is uitgevoerd en ze bedenken al 
iets nieuws: voortaan moeten au
to's ook overdag met de lichten 
aan rijden, dan zien ze elkaar be
ter. Een experiment in het hoge 
noorden zal het nut van die maat
regel moeten bewijzen. 

Wanneer de eerste onverlichte 
fietsers en voetgangers als insec
ten bumpers en voorruiten van de 
·;kchts op lampen reagerende au
tomobilisten besmeuren. ;:al een 
nieuwe wet niet uitl::!ij• en: o:;k 
fietsers moeten overdag hun b:ht
dynamo's aanduwen. Dan is het 
afgelopen met de fièts als emg ge
luidloos .,ervoermidde!. 

Voor veel ambtenaren en politici is de 
gewoonste zaak van de wereld, het zich 
verplaatsen per fiets in het leven van 
alledag, kennelijk noe een veel te inge
wikkelde materie. 

Joep van Hoof 
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• CylceludleJnlng 

Bornholms Cykeludlejning Til. 03951359 
Havnegade 11, Renne 
Cykel Centrel Til. 03 9506 04 
Sendergade 7, Renne 
Keil Andersen Til. 0398 02 91 
Pilegade 1, Allinge 
Gudhjem Cykeludlejning Til. 03985418 
Malkastien 17, Gudhjem 
Hasle Cykeludlejning Til. 03 96 4060 
Storegade 21, Hasle 
Svaneke Cykeludlejning Til. 03 9963 25 
Sendergade 14, Svaneke 

M. SkatWest Til. 039923 58 
Asen 18, Nexe 
Esther Jensen Til. 0399 31 27 
Vestre Strandvei 4, Balka 
Snogebmk Cykeludlejning Til. 039885 36 
Hovedgaden 26, Snogebmk 

VAKANTIE 

Nu de winter dan toch niet wil komen, 
even een ideetje voor de zomer-vakantie. 
Wat dacht u van het Deense eiland 
BORNHOLM? 

Ik was er, op familie-bezoek, tijdens 
de Kerstdagen en de Jaarwisseling. 
En vond het daar prachtig, alleen de 
sneeuw ontbrak. Elke dag op pad met 
de "lelijke Eend" ergens naartoe en 
dan verder met de "benenwagen". 
Naar mooie natuurgebieden, zoals 
de Ekkodahlen en Paradis-bakken met 
hun watervallen,rotspaden' naar 
Hammershus, een ruine van ~et groots·':e 
scandinavische kasteel, maar nog 
steeds heel indrukwekkend. En naar 
de vele kustplaatsjes zoals Gudhjem, 
met de typische visrokerij.schoorste
nen.Nexo en Svaneke. met de vrolijk 
gekleurde huizen.Naar de hoofdstad 
R0nne met oa. de luchthaven. 

En onderweg steeds maar weer die 
borden met "CYKELVEJ" erop. 
Dan bleken dus fietspaden te zijn, 
De Communes(Gemeentesl zijn sinds 
een jaar of twee druk in de weer 
met fietspaden-aanleg. Het resul
taat was ernaar!! !Het schijnt trou
wens op de overige wegen uok <JOed 
fietsen te zijn, Ook zomers!!! 

Het eiland ligt 37KM onder Zweden 
en 150KM van de Deense hoofdstad 
Kopenhagen, het heeft een opper
vlakte van 588KM 2 . 

Barnhalm heeft een woeste rotskust 
in het noorden, een zandstrand aan 
de zuidkust met leuke vissersdorpen 
en in het midden "Almindingen", een 
groot bos waar u oa. de 162mtr. hoge 
uitkijktoren "Rytterkna!gten".vindt. 
Er ziin volop logeergelegenheden zoals 
hotels,pensions.Bed&Breakfast en cam
pings, Ook zijn er diverse jeugdher .. 
bergen waar u ook in uw 1 e, 2e of uw 

1 0 3e jeugd welkom bent. 

Hoe komt u daar???? 

U kunt met de trein naar Kopenhagen. 
De NS biedt een retour,voor tien dagen 
aan voor f230,--(mrt'88) .Vanuit Kopen
hagen vaart u met de "Bornholmse 
trafikken" naar R0nne. 

Deze schepen hebben een grote TV-zaal 
met veel banken waarop je zomers best 
'--:unt slapen. 

Zin gekregen? 

Vraag meer informatie bij het Deens 
Verkeersbureau, Piet Heinstraat 3, 
2518 CB DEN HAAG.Tel.nr.0?0-646858. 

Misschien tot ziens op Bornholm, 
Tiny Dongelmans. 



Op de laatst gehouden ledenvergade:r>ing 
van november 1987 bleek dat de twee
spalt in de afdeling Den Haag over de 
gewenste koers van de ENFB voor flinke 
do:scussie zorgt. De disaussie spitste 
Bcéah toe op de voorgenomen aanstel
Ung van twee part-time medewerkers 
op het hoofdkantoor in Woerden en 
de wij ze waarop het lande lijk bestuur 
~zt wil financieren. In het reaente 
verleden is de afdeling Den Haag 
op een vergelijkbaar punt dwars gaan 
Eggen. Dat betrof het aanboren van 
s;d;sidie door het departement van 
de blijde I'ijders. Voor een argeloBe 
toeschouwer zal een heftig debat 
o~er de uitbreiding van het aantal 
"~I'ijgestelden" missahièn wat 
wereldvreemd aandoen. Voor de 
aPgelozen onder de leBers van dit 
blad is het ~om goed om eens 
uit de doeken te doen waar het om 
g~t. Sah:r>ijver delles behoort tot 
de tegenstanders van dit soort 
personeelsuitbreiding en zal ~ 
ook elke 8ahijn van objectiviteit 
uit de weg gaan-in het nu volgende. 

Koffiedik kijken op de fiets 

Le ENFB is in het nabije verleden 
cpgeriaht als pPessiegroep voor 
"ilieubewuste fietsers. De op:r>iaht
ing was een gevolg van de k:r>itiek 
op de wijBe waarop fietsers in dit 
Zand door de overheid werden/worden 
behandeld en de manier waarop 
organisaties als de ANWB OOai' mee 
omsprongen. Globaal genomen kun 
J·e Beggen dat mensen die onder 
n~ZieubewustBijn iets anders ver
<:taan ~ een stiaker met " NATUUR 
l-aat je Zeven" op de achterruit 
van je auto, Biah peP fiets voort
l~wegen. Dat is de meeste doeZ
,;reffende bijdmge die een indivi
du kan Zeveren aan een herstel 
van het eaologisah evenwicht. Een 
bijdmge die oneindig veel effea
·;iever is dan massale demontraties, 
dikke nota's of eindeloze vergade
:"'Ïngen. 
Helaas zijn veel fietsers ziah 
;'lfluwelijks bewust van het feit 
dat elke trap die ze maken niet 
alleen voor de eigen mobiliteit 
is maar ook vooP het milieu er een 
is. Dat de departementale produoen
ten van glanBende vooPZiahtings
broahures daar geen weet van hebben 
behoeft geen betoog. Voor hen 

is de fiets armeluistransport of tweede 
keusvervoer: Pa heeft de auto en Ma 
brengt de kinderen naar sahoo Z op de 
fiets. In het spraakgebruik heet dat 
sinds kort al fietsmoeders. Voor veel 
fietsers is ~t ook een gang~e ge~ah
te: '~Zs ik genoeg geld heb, koop ik een 
auto". Feit blijft ~t binnen het stede-

Zijk vervoer de-fiets bijna de helft van 
alle verplaatsingen verBorgt. Bij de 
mobiliteit over langere afstanden loopt 
~t sterk terug. Reaent onderBoek heeft 
uitgeweBen ~t voor de_ helft van de bevol
king de fiets eerste vervoersmiddel is. 
Werk genoeg dus voor de ENFB. Zeker ais 
je kijkt naar andere organisaties die 
Biah met de fiets bellig houden. Bij hen 
is de fietser vooral een kansarme die uit 
saaiale overwegingen een vinger k:r>ijgt 
aangeboden en nie"t meer want ~ is 
NederZand-Transportland te klein. De 
ENFB moet een betere positie voor de · 
fietser bevechten ten koste van tal van 
gevestigde belangen. Belangen die Bowel 
eaonomisah gejUndeerd Bijn, automielindus
t:r>ie is de Westerse basisindust:r>ie als 
soaiaal, mobiliteitsv:r>ijheid en status. 
Het is ~n ook bijBonder spijtig ~t 
de ENFB in het verleden haar activiteiten 
niet formu Zeerde:-,op :~b.a8is·;1ltVI;;een. emanèipa 
patie~lan. Als we de emanaipatieptännen 
voor vrouw zouden lezen op basis van 
de regel: waar vrouw staat Zeze men fiets 
en waar man staat Zeze men auto, ~ 
zouden er frappante overeenkomsten te 
trekken zijn. 
Op basis van een aantal overwegingen is 
er de afgelopen tien tot vijftien jaar 
wel het een en ander verbeterd aan de 
positie van de fietser. Daar heeft de 
ENFB zeker een flinke rol in gespeeld. 
Maar we zijn er nog op geen stukken na. 
Een mooi voorbeeld ~an is een aentrale 
verkeersregel in ons Zand waardoor je als 
fietser snelverkeer van links voorrang 
moet geven. In geen enkel. ander EeG-Zand 
bestaat deze regel. OnZ.angs bZ.eek ~t 
minister Smit-Kroes, o~s adviezen 
van een ambtelijke werkgroep om dit 
te veranderen, deze situatie niet wernit te 
ZJ't;jz:tfjen. · .• Volgens haar zijn er te veel 
fietsers in ons Zand en ~rdoor zou het 
gemotonseerde verkeer te veel hinder 
ondervinden (siaJ. Me dunkt ~t artikel 
1 van de Grondwet en het Europees Hand
vest aardig wat aanknopingspunten biedt 
om de minister voor de reahter te slepen. 
Van de ENFB eahter geen woord hierover, 
terwijl deze dwaze verkeersregel. door 
vi'ijweZ. elke fietser als grof onreaht 

wordt gezien. 

Hoe moet het nu verder 
Er zijn Zedën, en ~ behoor 
ik toe, die denken ~t de hier
voor gehekeZ.de houding van de 
Fietsersbond symptomatisch aan 
het worden is voor de landelijke 
organisatie. 
De oorzaak ~an is aonaen
tratie van tijd en geld op 
ZandeZ.ijk niveau en de sluipende 
inkapsel.ing in gevestigde kaders. 
Dit laatste verschijnsel. is in 
vol.Ze omvang naar voren gekomen 
bij de vraag: weL of geen 
subsidie van Verkeer en Water
staat. Die subsidie zou voor 
pereoneel.suitbreiding worden 
gebruikt. De Zeden besloten 
bij meerderheid akkoord te 
gaan. Inmiddels is deze subsidie 
gebruikt om iemand v:r>ijwel. perma
nent in het ZandeZ.ijk vergader-
wezen de ENFB te Zaten vertegen
woordigen. Die mag het dus op-
nemen tegen figuren die de hele 
~ stapels papier over hun 
bureau heen en weer sahuiven en 
op gepaste tijden een in wollig 
Nederlands geschreven nota'tje produ
oeren ·over. tde vraag of een dubbel
zijdig fietspad d:r>ie meter breed 
moet zijn of d:r>ie-en-hal.ve meter. 
OVer meer fiets~ekt men 
niet want ~r is geen gel.d voor. 
Wie wil weten waar wel. gel.d voor 
is, moet de Vierde Nota Ruimte
lijke Ordening maar 's inkijken. 
Bovendien speelt bij deze subsidie
verlening nog een heel andePe 
zaak een rol: en wel. de volgende: 

Waarom ge Zd aannemen van een 
ministe:r>ie ~t in wezen fiets
vijandig is? Subsidie rrv.akt 
bovendien afhankelijk. Zowel. 
de organisatie als de betpokken 
funational"':s moeten in hun achter
hoofd altijd rekening houden met 
de mogelijkheid ~t subsidie kan 
ophouden. Daar hebben twee kabin-
ette1'l Lubbers aL Leukenvoorbeelden 

van te zien gegeven. Zeer Peaent 
nog wilde Smit-Kroes nog wat 
organisaties die een·•andeP verkeers
beleid voorstaan flink korten. 

Nu had men eahter de smaak te 
pakken in Woerden. Min wilde 
nog meer personeel.. Op ziah 
zou ~ar wat voor te zeggen zijn. 
Van de 50 afdelingen fu1!a_tioneert 
de helft niet of nauwehJks. 
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Je zou dus Ve:r'bX!chten dat daar iemand 
voor vrijgesteld zou gaan worden. Een 
medewerker voor afdelingsbegeleiding en 
kadertraining. Want de fiets is een plaatse
Zijk vervoermiddel dus heeft de Bond juist 
op dat gebied een taak. Niets echter van 
dit alles: er komt een servicemedewerker. 
Deze kracht moet de verkoop van Llinkel
produkten gaan opkrikken. Kortom de 
ENFB als postorderbedrijf omhoog brengen 
in de vaart der volkeren. Dat de "Bmuien
plakansichtkaart" bij iedere rijr.Yielhande
laar verkrijgbaar is, blijkt voor Woerden 
niet genoeg. Men denkt aan ledenwerving te 
doen door deze service. Bijkomend probleem 
vormt de investering in r.Yinkelvoorraden die 
men gaat plegen. Deze investeringen drukken 
op de Bondsbegroting. Aan marketing is er 
niet gedaan, dus de kans van Llinkeldochters 
is levensgroot aanwezig. De strop kan dus 
door de leden worden opgevangsn. Voor de 
ondersteuning van de zieltogende afdelingen 
heeft men subsidie aangevraagd bij Smit
Kroes. Als dat geld los komt krijgt de 
minister als cadeau De Fiets van het Jaar, 
wnt ook daar doet Woerden aan mee. Naa:r 
analogie van de Auto van Jaar deed onze 
club mee aan de jury. Klachten over deze 
fiets kan men indienen bij de service-afde
ling. Als die tenminste tijd heeft u>ant hij 
moet alle leveranties van Gazelle nog in 
de stellingen Zeggen. 
Het succes van September Fietsmaand ( u 
weet wel van die krant die eind september 
bij de Zeden in de bus kwam) heeft het 
bestuur hoog opgenomen. E» is nu ook een 
publiciteitsmedewerker aangetrokken. Daar 
was niet zo veel geld voor dus die wordt 
betaald uit het Jubileumfonds. Dat is door 
de Zeden extra opgebracht boven de normale 
contributie. Die nieuwe medewerker is dus 
een feestsigaar uit eigen doos. Wel moeten 
deze twee nieuwe vrijgestelden zorgen voor 
n1im 1000 nieuwe Zeden anders zit de Bond 
met een tekort van een halve ton in '89. 

~>er al dit fr~is leest het modale lid 
nooit ene Zetter in de Vogel Vrije Fietser 
(VVF). Het reilen en zeilen van de Bond 
wordt daar zorgvuldig buiten gehouden. Daar 
zet men liever modderzwarte foto's in over 
twee pagina's. Wie meer Llil weten moet 
maar een abonnement op De Ketting nemen. Als 
je daar goed tussen de regels in leest, weet 
je na verloop van tijd wat bestuur en 
personeel besloten hebben. De Algemene Leden
raad heeft het helaas te druk om daar wat 
aan te doen. Die houdt een pe:rmanent debat 
over wel of geen kringlooppapier. 
En als u het als lid ergens mee oneens bent 
kunt u een brief sturen aan de rubriek de 
de Kettingkast. 

Deze hoogst originele naam voor 
een Kettingrubriek is "een 
variatie op Achterwerk in de 
kast (het programna van de VPRO 
waarin kinderen hun ideeën en 
meningen kwijt kunnen". Dit 
citaat geeft aa:rdig weer hoe 
men in Woerden het roodale lid 
beziet. 

Hans Pars 

DE KNUTSELHOEK 

Recept 
Kwasten in gelei. 
Voor dit smakelijke dessert heeft u 
nodig: 2 à 3 middelgrote kwasten, een 
halve liter gelei, wat suiker, een kwart 
liter slagroom, naar keuze wat smeerolie 
of zaagsel en vijf (5} haringstaarten. De 
kwasten (liefst met olieverf, verschillen
den kleurtjes is het leukst) goed laten 
uitlekken en in stukjes van plm. 3 cm 
snijden. Opzetten in ruim water met wat 
levertraan. Een half uur goed laten 
doorkoken. Vervolgens afgieten en we
derom laten uitlekken. De halve liter 
gelei in een schaal gieten en de stukjes 
kwast erin doen. Goed laten afkoelen. 

Geachte redactie! 
Tot mijn onophoudelijk klimmende ver
bazing heb ik in uw, overigens zo dege
lijke en ernstige krant, nog nooit een 
artikel aangetroffen over het z.g. 
.. jagertje". Dit verbaast mij te meer, om
dat uw krant wél een natuurrubriek 
heeft. Het z.g. "jagertje" met zijn in
teressante bijverschijnselen (o.a. het 
"jagershoedje", zijn typische geluiden, 
zijn kenmerkende gang op de achter
pootjes (!) en zijn opmerkelijke sym-

. biose met de z.g. "jachthonden") ver
I dient in deze rubriek zeker een plaats! 

Natuurvriend. 
, (De Geachte Inzender zal in deze KKKK 
r zien, dat hij met zijn afkeurend oordeel 
I wel wat voorbarig is geweest! Red. 
KKKK). 

Wie van zoet houdt, voegt wat smeer
olie toe; wilt u liever een hartig hapje, ' 
dan zaagsel. De slagroom (ongeklopt) 
erover gieten en het geheel garneren met 
de haringstaarten. De suiker bewaren om 
na het nuttigen van dit fijne nagerecht 
een hapje suiker toe te nemen. 

Bouw zelf 
een slakkehuis 

Het bouwen van een slakkehuis in één 
van de eenvoudigste zelfknutsels. U gaat 
gewoon op de draaischijf van een gram
mofoon staan en zet deze aan, op de hoog
ste snelheid. Stap na ongeveer een hal 
LIUr van de draaischijf af en bouw een 
gewoon huis. Dit wordt dan vanzelf een 
slakkehuis. 

Leer nu Gebarentaal 
Volgens de Oerwoudmethode! 

Geen s:1aie woerdenlijsten ... 
Geen onbegrijpelijke taalregels ... 
Maar direct levendige gebaren! 

GRATIS! Een korte proefles. 
Hoe zegt U: "Jij praat onzin!" in gebarentaal? 

U wijst op de Uw hand maakt 
UITLEG: persoon met kwekbewegingen 

wie U spreekt. voor de mond. 
GEBAREN: 

BETEKENIS: Jij praat 

U wijst 
op Uw 
voorhoofd. 

onzin! 
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