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Het seizoen is voorbij!

Deze fietsen zijn al klaar voor de winter.
We hebben gelukkig nog heel lang kunnen genieten van fantastisch fietsweer!
Velen gaan ook nog even door; op de weg of in het bos.
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Waar te beginnen?

D

COLOFON

eze keer zoveel inspiratie dat ik niet weet waar ik moet beginnen.

Zowel op het persoonlijke vlak, als ook wat betreft Merel activiteiten.
Om met dat laatste te beginnen.
Inmiddels is de cursus Start2Mountainbike volop aan de gang. Er heerste binnen het bestuur enige scepsis of er überhaupt wel aanmeldingen
voor zouden komen. Want ja, zeg nou zelf De Ronde Venen is nou niet
echt Mountainbike gebied. Maar toch doorgezet. Met Jan Willem
Bouwman als hoofdtrainer was het vinden en samenstellen van een trainersteam een fluitje van een cent. Met 8 aanmeldingen kon de cursus
ook echt doorgaan. De cursisten waren 4 mensen van buiten en 5 Merelleden (waaronder ikzelf) met gelukkig allemaal de nodige fietservaring.
De eerste cursus dag op de Bosdijk was goed om de basis techniek van
het mountainbiken aan te leren en vertrouwen te krijgen, want mountainbiken is toch echt een andere discipline. Het niveau bleek goed genoeg om al de 2e cursusdag het bos in te gaan. Best uitdagend, maar echt
iedereen had er lol in, al zag je soms de spanning op de gezichten. Kan
ik dat wel, durf ik dat wel (ook bij mij). Ik merk dat je tijdens deze cursus zoveel tips en techniek opdoet waar je bij het wegfietsen voordeel
van hebt, dat ik iedereen kan aanraden om volgend jaar ook aan de cursus deel te nemen!
In september ben ik vijf dagen in Wit Rusland op vakantie geweest.
Voor mij was het een mijlpaal. Eindelijk, na zo’n 25 jaar heb ik mijn
project afgerond om alle 48 landen in Europa te bereizen. Ieder zijn
hobby zullen we maar zeggen. Maar wel heel leerzaam, want welke
landen horen nu wel of niet tot Europa (bijv. Armenië, Georgië en
Azerbeidzjan), of het Vaticaan (geen land, wel waarnemend zetel in de
VN), of Kosovo (wel een land, maar niet erkend door VN), of die stukjes niemandsland zoals Transnistrië of Abchazië. Ook qua geschiedenis
ben ik een stuk wijzer geworden over Europa en ben ik steeds meer
gaan beseffen wat voor een uniek en gezegend land Nederland toch is.
Onze landsgrenzen staan vast, we hebben één taal en in 200 jaar maar
één keer een oorlog meegemaakt. Kom daar maar eens om in al die
andere Europese landen.
En toeval of niet, het kan altijd nog gekker.
Want denk je bij jezelf, er zijn maar weinig
mensen die zoiets willen doen. Dan kom je er
tijdens een interview bij een ander Merel-lid
achter dat die de ambitie heeft om in alle
hoofdsteden van Europa op de fiets in een
Merel fiets shirt op te foto te willen! Lees
daarover straks meer in de eMerel. Wij beiden
waren het in ieder geval erover eens dat Nederland het mooiste fietsland ter wereld is.

Alex Wolf
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MEREL
NIEUWS
Winter-fiets-elfstedentocht
Voor als er nog onvoldoende ijs ligt om de tocht
der tochten te houden is er zondag 3 februari 2019
de Winter-fiets-Elfstedentocht.
Ik heb zin om mee te doen. Wie nog meer?
De tocht is 210 km lang.

Klik op de link voor meer informatie:
www.frieslandbeweegt.frl/FRIESLANDTRIPS/WinterfietsElfstedentocht
_____________________________________________________________________________________

De Fietscompetitie!
De fietscompetitie 2018 zit erop. Iedereen heeft de laatste standen ingeleverd. Zoals gebruikelijk houden
we het nog even spannend tot de jaarvergadering. Dan worden de kampioenen van 2018 bekend gemaakt.
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41ste KEER BOSDIJKLOOP !
Vrijwilligers gevraagd voor de PK Sport BOSDIJKLOOP 2019
We weten inmiddels dat we op jullie steun kunnen
rekenen, maar toch weer even de oproep !
Zondag 17 februari 2019 organiseren wij voor de
41ste keer de BOSDIJKLOOP. De werkgroep Bosdijkloop heeft inmiddels het draaiboek al weer opgepakt en is druk bezig met de voorbereidingen. We
hopen voor deze editie ook een beroep te kunnen
doen op de nieuwe leden.
Verkeersregelaars
De verkeersregelaars worden ingezet bij evenementen, zoals de Bosdijkloop, om het verkeer te regelen en
de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. Wij hebben voor de Bosdijkloop 25 verkeersregelaars
nodig die ook een geldige pas moeten hebben. Deze pas ontvangt je van de gemeente als je een jaarlijkse
cursus volgt. Dit jaar hebben we op gevaarlijk punten ook EXTRA verkeersregelaars nodig.
Het volgen van deze cursus is een wettelijke vereiste en dient in geval van ongevallen ook als dekking
voor de verzekering. Zeker belangrijk dus.
De e-learning cursus kan je volgen op https://www.verkeersregelaarsexamen.nl. Alle verkeersregelaars,
ook die vorig jaar deze cursus hebben gevolgd, moeten dat dit jaar dus weer doen! Kost 20 minuten tijd.
Het certificaat is 1 jaar geldig. De mensen die op 1 april van dit jaar een cursus bij de gemeente hebben
gevolgd hebben dus nog een geldige pas. Als je vragen hebt over de cursus kan Ger Hulsman
(ger.hulsman@hccnet.nl) je helpen. Leden die vorig jaar geen cursus hebben gevolgd en dat dit jaar wel
zouden willen doen kunnen zich bij mij melden.
Ik heb inmiddels de vergunning bij de gemeente aangevraagd en de INLOGCODE aangevraagd. De aanmeldcode voor het volgen van de cursus is : DEELNBosdDeRPZBNASYUYP. De handleiding is te
downloaden vanaf de site https://www.verkeersregelaarsexamen.nl
Vrijwilligers
Vele leden werken jaarlijks mee aan de Bosdijkloop en die zal ik weer tijdig benaderen. De groei van het
aantal deelnemers betekent dat er meer vrijwilligers ingezet moeten worden om alles in goede orde te
laten verlopen. Aan de nieuwe leden (en de leden welke vorig jaar niet betrokken waren bij de Bosdijkloop) vragen we om jezelf, familieleden, vrienden en bekenden aan te melden als vrijwilliger. De
oudste leden onder ons gaan langzaamaan afhaken en dus moeten we ´verjongen´. Met jouw hulp en medewerking kunnen we als vereniging opnieuw een groot regionaal hardloopevenement organiseren.
Als je wilt helpen en dat nog niet eerder hebt gedaan meldt je dan aan bij mij.
Via peter.ttcdemerel@gmail.com of bel 06-48013782.
TTC De Merel leden, familie, vrienden en bekenden……samen maken we er weer een prachtige loop
van. Iedereen kan helpen! Je medewerking wordt zeer gewaardeerd.
Peter Meijer
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Snerttoer 2018!

door Frans de Koning

Er was al aangekondigd dat het deze zondagmorgen niet meer dan 3 ̊C zou worden en ze hadden
gelijk, het wás koud. Het was dus niet zo plezierig dat de Schans om dat tijdstip niet open was om
een warme kop koffie te kunnen nuttigen.
De opmerkingen waarmee nieuwe, dik ingepakte
deelnemers werden verwelkomd zorgden er mede voor dat de sfeer ondanks de kou toch aangenaam was. ‘We dachten dat er een ski-leraar aan
kwam fietsen’, ‘Jeetje Sjoerd kom je uit een
iglo?’. En ook van iemand die zich dit jaar blijk-

dat ook aan onze groep gelegen hebben natuurlijk. Als dat al zo is geweest dan zeg ik: alle lof
want, hoewel we veelal op bekende stukken reden, toch waren er stukken bij waar ik volgens
mij, en met mij anderen, nog nooit had gefietst.
Het blijft verbazen dat het toch nog zó vaak gebeurt omdat je denkt dat de hele omgeving toch
wel uitgemolken is.
Het tempo zat er goed in. De aangekondigde
rijsnelheid van omstreeks de 27 km per uur werd
royaal gehaald en voor de drie deelnemers van
de donderdag-B-groep was het wel weer even
wennen. Toen Hans na afloop werd gevraagd
wat voor teller hij op zijn fiets had was zijn antwoord: ‘die van mij begint pas bij 30 te tellen’ en
dat verklaarde natuurlijk alles . . .
Maar goed dat de andere donderdag-rijders die
we de donderdag ervóór nog probeerden over te
halen om ook mee te doen, thuis waren gebleven
‘omdat die aangekondigde 27 km toch niet zou
worden gehandhaafd.’ Toch jammer, al gaat het
niet om heel veel leden.
Het laatste stuk, voor de wind naar de Schans,
werd een waar eindschot waarbij de teller richting 40 liep. Het was een heerlijk slot van een
mooie rit door onze prachtige omgeving.
Het samenzijn in de overvolle Schans was weer
prima. Goede snert, voorafgegaan door koffie en
door velen weggespoeld met een heerlijke ‘bok’
maakte het tot een perfecte zondagmorgen!

baar nog niet had laten zien: ‘Dit is toch de openingsrit?’ Kortom: de sfeer was prima bij het
koude maar wel prachtige weer met om dat tijdstip al een zonnetje. De wintertijd die deze nacht
weer was ingegaan had er in elk geval niet voor
gezorgd dat iemand al een uur had staan blauwbekken.
De opkomst was prima. Er was aangekondigd
dat de groep bij een grote opkomst in tweeën zou
worden opgedeeld maar het werden drie groepen. Naast Gerard en Hans was Richard bereid
om als invaller-voorrijder op te treden. De routekennis was blijkbaar niet optimaal want we
kwamen zijn groep weer tegen op een weg die
wij op de terugweg niet hebben gezien, al kan
_____________________________________________________________________________________
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Eerlijk?
De Nederlandse economie is weer booming. Dat
merk je ook op de weg. Vooral tijdens de spits.
Het aantal files is als vanouds, sterker: de afgelopen week hoorde ik twee keer over een nieuw
jaarrecord in de filelengte. Dus barst ook
weer de discussie los hoe het fileprobleem moet worden opgelost.
Het eerste wat je hoort is dat de
automobilist de auto uit moet en
veel meer gebruik moet maken van
het openbaar vervoer en van de
fiets. Met dat laatste ben ik het natuurlijk hartgrondig eens. Het is ook
goed te doen, zeker voor afstanden tot 15
kilometer (gewone fiets) en tot 30 kilometer
(racefiets, als je tenminste kunt douchen op het
werk).
Maar waar laten we al die fietsers? Want het is
al zo druk op het fietspad.
Als het drukker wordt op de weg, hoor je direct
dat er meer asfalt moet komen. Dat is er de afgelopen jaren ook bijgekomen, maar de filedruk is
alleen maar toegenomen. Logisch natuurlijk,
want als je meer asfalt aanlegt, gaan er nóg
meer mensen met de auto en wordt de filedruk
alleen maar groter. Waardoor er meer asfalt
moet worden aangelegd, etc etc.
Nu het ook steeds drukker wordt op het fietspad,
hoor ik onze overheid niet roepen dat er meer
fietspaden moet komen. Daar blijft het angstvallig stil over. Wel dat het openbaar vervoer moet
verbeteren (helemaal mee eens natuurlijk), maar
meteen hoor ik ook dat de tarieven van de trein
volgend jaar sterk stijgen. Dat helpt ook niet om
de automobilist de trein in te krijgen.
Over rekeningrijden wordt al jaren gesproken.
Deze week hoorde ik minister Cora van Nieuwenhuizen zeggen dat zij rekeningrijden zeker
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niet gaat invoeren. ´Want dat is oneerlijk´, zei ze.
Dat het oneerlijk is, is heel slim gezegd van
haar. Want de voorstanders van rekeningrijden
druk je meteen in de hoek van oneerlijke mensen.
Daar wil je toch niet bij horen? En
je hoeft als minister dan ook niet op
het probleem zelf in te gaan.
Natuurlijk, elke maatregel pakt voor
de een beter uit dan voor de ander.
Je kunt echter beter discussiëren
over het individuele belang versus
het algemene belang, en daarbij het
individuele belang niet het oog verliezen. Zo werkt dat nu eenmaal. En
dat kan men soms als ‘oneerlijk’ voelen.
Maar is het eerlijk om fietsers de dupe te
laten zijn van het bevoordelen van automobilisten? Nee, dat is pas oneerlijk. Daar zwijgt mevrouw Van Nieuwenhuizen echter over.
Overigens werkt rekeningrijden in de Verenigde
Staten, hét autoland bij uitstek, meestal prima.
Kijk maar eens in Seattle. Hoe drukker het daar
op de weg is, hoe meer je betaalt. Is het niet
druk, dan betaal je niets. Met als gevolg dat de
spreiding van het autoverkeer daar een enorm
succes is.
Ik blijf het vreemd vinden dat de voorzieningen
voor één persoon, die zich verplaatst in een
groot en vervuilend vervoersmiddel, een stuk
beter zijn dan de voorzieningen voor iemand die
zich verplaatst op een klein en schoon voertuig
als de fiets. En dan heb ik het nog niet eens over
de parkeervoorzieningen die voor auto’s ontzettend veel ruimte in beslag nemen. Ruimte die je
ook voor andere dingen kunt gebruiken.
Reageren?
tom.zuijdervliet@gmail.com
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Oudewater

door Anton van Senten

Het stadje Oudewater, dat wordt doorkruist door de Hollandse IJssel en de Linschoten, dankt zijn
faam aan de Heksenwaag uit 1595, waar van hekserij beschuldigde personen eerlijk werden
gewogen en daarvan een certificaat kregen. Naast de Waag ligt het woonhuis van de in zijn tijd
vermaarde Jacob Hermansz Arminius (1560 – 1609). Het was dit woonhuis waar een groep Merels
zondag 14 Oktober jl. tegenaan keek, op de Markt in Oudewater, genietend van een kop
koffie/thee, op één van de vele terrassen bij een heerlijke temperatuur van 20ºC en volop zon.
Aangezien het historisch besef tijdens onze koffiepauzes vaak ver te zoeken is, dit stukje over een
klein deel van de geschiedenis van Oudewater.
Oudewater als woonplek ontstond waarschijnlijk
al in de achtste eeuw op een schiereilandje tussen
de Hollandse IJssel en de oude loop van het
riviertje de Lange Linschoten. In 1265 kreeg
Oudewater stadsrechten van de bisschop van
Utrecht, Hendrik van Vianden. Aanvankelijk
behoort het kersverse stadje tot het Sticht, maar
in 1280 werd het afgestaan aan het graafschap
Holland.
In het begin van wat later bekend zou worden als
de 80-jarige oorlog (1568-1648), sloot
Oudewater zich als eerste stad in de grensstreek
tussen Holland en Utrecht aan bij de
opstandelingen en erkende Willem van Oranje in
juni 1572 als stadhouder. In de weken erna
volgden Gouda, Leiden, Haarlem en een reeks
andere steden. Op 19 juli van dat jaar vindt de
oprichtingsvergadering plaats van de Staat der
Nederlanden. De term ‘vader des vaderlands’ als
aanduiding van Willem van Oranje wordt hier
voor het eerst gebruikt.
Een kleine drie jaar later ontdekt Willem van
Oranje dat de Spanjaarden plannen voorbereiden
om Oudewater begin juli terug te veroveren. Hij
geeft de opdracht om de dijken van de Hollandse
IJssel door te steken en vrouwen en kinderen
naar Gouda te sturen. Aan beide bevelen wordt
geen gehoor gegeven, met verschrikkelijke
gevolgen.
Het beleg begint op 19 juli en op 6 augustus staat
het zware geschut gereed. Door een misverstand
werd het ultimatum overschreden, en terwijl de
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vroedschap nog zat te vergaderen, treft de eerste
van 1700 kanonskogels doel.
De volgende dag, op 7 augustus 1575, marcheren
de Spanjaarden Oudewater in en gaan daar
vreselijk te keer: mannen, vrouwen en kinderen
worden over de kling gejaagd. Sommige
vrouwen zijn in hun deuropening opgehangen en
met een zwaard opengereten. Naar schatting
komt de helft tot driekwart van de bevolking
deze dag gewelddadig om het leven. Bijna de
hele stad wordt platgebrand. Alleen de St.
Michaëlskerk en de kapel van het Ursula convent
blijven gespaard. Deze gebeurtenis gaat de
geschiedenis in als ‘de moord van Oudewater’.
Terug naar het Arminiushuis. Het geboortehuis
van de hoogleraar theologie Jacob Arminius
(1560 -1609), herbouwd in 1601 (begin Gouden
Eeuw), gerestaureerd in 1962 heeft een rijk
versierde renaissance trapgevel. De nis in de
voorgevel bevat een zogenoemd Fortuinbeeldje.
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Merels kennen dit pand als Eethuisje ’t
Backertje, waar ik zelf slechts enkele keren met
de collega fietsers koffie heb gedronken. Sinds
dit najaar is in dit mooiste pand van Oudewater,
het eigentijdse restaurant Hex gevestigd.

_____________________________________________________________________________________

Impressie van de Merelritten in het late najaar.
door Sjoerd de Boer
Zondag 14 oktober, weer een prachtige zomerse
dag in oktober! Bij vertrek geeft Enno aan een
mooie route te hebben bedacht tijdens zijn ontbijt met de koffiestop gepland in Oudewater. De
route gaat eerst naar Breukelen. Een oud lid rijdt
met ons mee op weg naar zijn fietsclub in Breukelen. Vervolgens een stuk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tot Maarssen om daar door een
nieuwbouwwijk naar de fietsbrug over de A2 te
fietsen (je moet daar wel de weg weten, er staan
wel ANWB-fietsborden maar hard door fietsen is
niet goed mogelijk. Dat moet je ook niet willen
in een woonwijk, ook al is het zondagmorgen,
nog voor negenen. Op naar Leidse Rijn, om
Montfoort heen en daarna over de Waardsedijk
via Snelrewaard naar Oudewater. Het laatste stuk
krijgen we een eenzame fietser voor ons in het
vizier. Je probeert dan in te schatten hoe hard
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zo'n iemand fietst. Hij lijkt een fractie langzamer
dan ons te fietsen, dus een 'tandje' erbij om het
gat 'gecontroleerd' kleiner te laten worden. En ja
hoor, we zitten zo ongeveer op z'n achterwiel als
hij bijschakelt en vervolgens weer iets van ons
wegloopt. Geen probleem, we handhaven ons
tempo, zijn zo'n km of 4 voor Oudewater, dus
laat maar gaan. Echter even later blijkt zijn snelheid ongeveer die van ons te zijn, maar dan op
een meter of 100 voor ons. Ook achter mij,
wordt dat opgemerkt en de opmerking 'hij loopt
niet verder weg' stimuleert om nogmaals een
'tandje' erbij te geven (we zijn ca 1 km van Oudewater) en kunnen hem vervolgens achterhalen
en passeren. Bij de koffie hoor ik dat hij al snel
rechtsaf geslagen is, vlak voor Oudewater.

Jaargang 26, Nummer 10

ik onderweg tegen een medereisgenoot zei. ‘Je
komt nog eens ergens waar je, wanneer je alleen
op pad gaat, niet zo gauw komt!'. In Wijk bij
Duurstede op de Markt voor een drogisterij heerlijk op een terras gezeten, waar de koffie uit het
er tegenover gelegen eethuys Dorestad blijkt te
komen!

Op de markt is het goed toeven. In het zonnetje
is het werkelijk heerlijk! En we zijn ook goed op
tijd. Als we arriveren zijn er nog maar een paar
tafeltjes bezet, na ons komen vele fietsers om
een bakkie te doen en een enkeling gaat zelfs al
aan het bier. Zonder het aantal koppen geteld te
hebben, is het wel duidelijk dat dit weer een hele
goede dag is voor de horeca! Terug via Driebruggen, Bodegraven (waar een brug gestremd
blijkt te zijn, onderhoud op zondag??) Zwammerdam, Nieuwkoop,
Noorden, de Hogedijk naar Mijdrecht.
Donderdag 11 oktober zetten om 09:31 15 Merels zich in beweging in Wilnis voor een tocht
naar Wijk bij Duurstede. Heen, volgens opgave
van onze meester-routekenner Gerard de Graaff,
54 km en terug 46 km. Het belooft een (bijna)
zomerse dag te worden. Volgens het KNMI gaat
de temperatuur tot boven de 20 gr C. Nu is nog
fris met 11 gr C, maar desondanks niet onaangenaam. De route bevat bekende stukken zoals
langs Kasteel de Haar, door De Meern, Nieuwegein , maar ook,
voor mij minder
bekend, het stuk
tussen Tull En ’t
Waal, Wijk bij
Duurstede. ‘Dat
is het voordeel
van met anderen
te fietsen’, zoals
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Terug via 't Goy, Houten, een stuk langs het Amsterdam-Rijnkanaal, Leidsche Rijn, een stukje
Maximapark, Haarzuilens, Portengen en de Korenmolenweg af in de richting van Wilnis. Even
over half twee weer terug.
Donderdag 18 oktober naar Almere. Heen
langs de Noorderplassen. Koffie bij Paddock aan
het Weerwater. Terug via Vesting Naarden (met
helaas vlak ervoor 1 stoot lek) en Nederhorst
Den Berg
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Donderdag 25 oktober naar Outdoor Valley
(Ous Verlaat). We konden ruim zitten (…) in een
niet al te warme loods.

ten tijde van het ongemak zien we dat hij op een
4 seizoenenband rijdt. Jan is er zeer over te spreken! Een aparte straatnaam valt je dan ook op…

Donderdag 8 november wederom prachtig
weer. Enno belooft ons een mooie bostocht met
niet al te veel blad op de bos-fietspaden. Deze
keer geven we hem het voordeel van de twijfel!
En inderdaad hij heeft geen woord teveel gezegd: het was inderdaad schitterend!
Heen via Utrecht, Groenekan, Bilthoven, Bosch
en Duin, over het vliegveld Soesterberg (ook een
bijzonder stuk van de route), even Amersfoort
aangetikt en weer terug het bos in. Koffie bij het
restaurant De Korte Duinen: heerlijk in het zonnetje!

Donderdag 1 november heen via Harmelen en
de Lekdijk naar Schoonhoven. Terug langs de
Vlist, Haastrecht, Reeuwijkse Plassen en Woerden.
Terug, eerst nog een mooi stukje bos, vervolgens
via Hollandsche Rading, Nieuw Loosdrecht,
Breukelen weer richting Wilnis.

Onderweg een lekke band (nog in Schoonhoven). Met een blik op de banden van Jan de Jong
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Vrijwilliger in de Spotlight

door: Marjolein Pesch en Alex Wolf

Deze editie: Tom Zuidervliet
en ik ben toen terechtgekomen bij de toenmalige
Even voorstellen
Mijn wieg staat in WoerAmrobank (later ABN AMRO) op de Dam in
dense Verlaat. Daar ben ik
Amsterdam. Uiteindelijk bleef ik 35 jaar bij de
64 jaar geleden geboren
bank! Ik volgde eerst een traineeship waardoor ik
als derde van de in totaal
de bank goed leerde kennen en heb vervolgens
acht kinderen (drie jondiverse verschillende functies bekleed. Ik begon
gens en vijf meisjes) die
aan de kas. Daar kwam de Amsterdamse ondermijn ouders kregen. Wij
wereld (onder ander uit de ‘Roze Buurt’) vooral
waren thuis katholiek.
op maandag veel cash geld brengen. Dat vonden
Omdat zich in Woerdense
we natuurlijk reuze spannend, maar het leverde in
Verlaat geen katholieke lagere school bevond,
die tijd geen problemen op. De WWFT (Wet ter
bezocht ik de katholieke lagere school in Noorvoorkoming van witwassen en financieren van
den. Na mijn lagereschooltijd wilde ik naar de
terrorisme) bestond toen nog niet... Later werd ik
HBS in Woerden, een openbare school. De pasonder andere Hoofd Interne Controle van de regio
toor van onze kerk en het schoolhoofd waren het
Amsterdam en daarna enkele jaren Directeur Pardaar niet mee eens. Zij waarschuwden mijn outiculieren in Purmerend Mijn laatste jaren bij de
ders veelvuldig voor het verderf dat mij daar te
bank bekleedde ik, terug in Amsterdam, een conwachten zou staan. Mijn ouders waren echter
sultancy-achtige functie. Tijdens de crisis (ik was
praktisch ingesteld: de openbare HBS in Uithoorn
toen 55 jaar) werd ik boventallig en besloot ik in
was (vooral in de winter) goed bereikbaar met het
te stemmen met een vertrekregeling die mij werd
openbaar vervoer en dat gaf de doorslag. Saillant
aangeboden. Emotioneel was het natuurlijk moeidetail is overigens dat het schoolhoofd later in de
lijk om afscheid te nemen van de werkgever waar
gevangenis belandde vanwege bepaalde activiteiik zo'n hechte band mee had opgebouwd, maar
ten die ik hier maar niet noem…. Aan de TU in
rationeel gezien had ik er vrede mee omdat het
Delft heb ik vervolgens wiskunde gestudeerd. In
vertrek niet het gevolg was van disfunctioneren.
die periode woonde ik in Delft, aan het Begijnhof
Sinds 1980 woon ik in Noorden. Ik ben niet ge(een prachtige tijd). Na twee jaar studeren wilde
trouwd en heb geen kinderen. Maar ik heb veel
ik een jaartje via een uitzendbureau gaan werken
contact met vrienden en familie.
______________________________________________________________________________________
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Zo haalde ik vorig jaar mijn nichtje op in Colombia, die met haar vriend zes maanden door ZuidAmerika had gefietst. En ging ik een jaar eerder
met mijn petekind een paar dagen naar het Krugerpark in Zuid-Afrika.
Na mijn afscheid van ABN AMRO heb ik besloten niet meer ergens anders in loondienst te gaan
werken. Het bevalt me prima dat ik nu zelf mijn
tijd kan indelen. Af en toe doe ik leuke ‘klussen’
die op mijn pad komen. Verder ben ik als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Metaalvakschool
in Nieuwkoop. Jongeren kunnen daar lassen, metaal bewerken en andere technische dingen leren.
Op de scholen is techniekonderwijs tegenwoordig
een ondergeschoven kindje. Omdat er vanuit het
bedrijfsleven veel vraag is naar technisch personeel is in Nieuwkoop, van oudsher een smederijdorp, besloten om gemotiveerde jongeren daarvoor zelf op te leiden. Ik probeer daarvoor de
benodigde subsidies binnen te halen. Behalve
voor deze stichting, ben ik als vrijwilliger (penningmeester) werkzaam voor de stichting Kaskazini die verschillende projecten ondersteunt in
Afrika (bijvoorbeeld ten behoeve van onderwijs
en medische hulp). Ik verveel me niet!
Vertel eens wat over je passie voor fietsen
Aanvankelijk was ik een roeier - ik roeide in een
'acht' - maar dat kostte veel tijd en vergde veel
hardlooptrainingen, waar ik niet zoveel mee had.
Mijn broer was een enthousiaste fietser, zodat ik
besloot om dat ook eens uit te proberen. Dat beviel erg goed en resulteerde erin dat ik dagelijks
naar het werk in Amsterdam ging fietsen (gelukkig kon ik daar douchen). En ook in mijn vrije
tijd pakte ik het fietsen op. In 1993 heb ik vijf
weken in Nieuw Zeeland gefietst. Dat was mijn
eerste buitenlandse fietstrip en ik was daarna helemaal 'verkocht'. Diverse fietsvakanties volgden,
onder andere in Spanje, de Balkan, Californië,
Zuid-Afrika (in Soweto heb ik op de slechtste
fiets ooit gefietst….), Indonesië (Bali, Lombok,
Flores, Sumbawa) en Canada. In mei ga ik elk
jaar een weekje fietsen in Italië. En verder ga ik
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bijna ieder jaar met een clubje vrienden een paar
dagen fietsen in Engeland. Maar ook dichter bij
huis: pas geleden heb ik met vriendin Adelheid
het Pieterpad (Fietserspad) gefietst, van Pieterburen naar Maastricht, ook echt een aanrader.
En uiteraard ontbreken de klassiekers niet: Milaan-San Remo, Ronde van Lombardije (de mooiste!), Amstel Gold, Luik-Bastenaken-Luik, Ronde
van Vlaanderen, Parijs-Roubaix (de zwaarste, doe
ik nooit meer….). Ik heb daarvoor het ‘Klassiekerbrevet’ ontvangen, waar ik uiteraard heel trots
op ben.

De langste rit die ik heb gereden, was in Noorwegen: Trondheim-Oslo, met een lengte van 540
kilometer. Ik heb daar 22 uur, 3 minuten en 31
seconden over gedaan. De aanmoedigingen van
de mensen langs de weg en de feestelijke sfeer
daar maakten deze tocht heel bijzonder en droegen er aan bij dat ik deze lange en zware tocht
heb kunnen voltooien. Ik reed die tocht trouwens
met vriend Koos en Merel-lid Dingeman den
Braber (zij waren wel wat sneller).
Heb je ook hobby's naast het fietsen
Ik houd erg van muziek en heb jarenlang singletjes (45-toerenplaatjes) verzameld met popmuziek uit de jaren '50 en '60. Ik heb er ruim 10.000.
Mijn eerste single was Satisfaction van de Rolling Stones (gekregen op 31 december 1965).
Heel af en toe draai ik nog een single op een platenspeler, maar tegenwoordig beluister ik vooral
muziek via internet. Soms maak ik mij wel
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zorgen over de toekomst van mijn singles. Er
zitten best heel waardevolle bij die veel geld kunnen opleveren, bijvoorbeeld de platen die David
Bowie uitbracht voordat hij bekend werd (ik heb
bijvoorbeeld een
nummer van hem
uit 1964, toen
gebruikte hij de
naam Bowie nog
niet). In mijn
testament heb ik bepaald dat ze niet naar de
Kringloop mogen…. Het liefst zou ik ze, bijvoorbeeld via eBay, verkopen zodat ik weet dat ze bij
een echte liefhebber terecht komen én dat er geld
voor wordt betaald. Maar dat kost ontzettend veel
tijd: je moet dan per single de status beschrijven.
En dat dan 10.000 keer…..
Een andere hobby is lezen; ik lees iedere dag een
uur, tussen 16:00 en 17:00 uur. Vooral historische
boeken, waarbij mijn bijzondere belangstelling
uitgaat naar de Boerenoorlogen. Dat heeft te maken met de band die ik voel met Zuid-Afrika. Ik
ben daar zo'n vijf keer geweest en aan de universiteit van Pretoria heb ik zelfs Afrikaans geleerd.
En ik houd erg van de kunst van schilder en
beeldhouwer Fernando Botero. Er hangen diverse
repro’s van hem in mijn huis. Toen ik vorig jaar
in Colombia was, heb ik het aan hem gewijde
museum in Bogotá diverse keren bezocht. Ook
een keer toen ik er langs fietste in mijn Merelshirt. Ik heb daar natuurlijk een foto van laten
maken; leuk toch, een Merelshirt in een museum?

snel het lidmaatschap van deze fietsclub volgde.
Toen ik 25 jaar lid was heb ik van Enno een
mooie oorkonde ontvangen. Ik heb in die jaren
verschillende dingen voor De Merel gedaan. Zoals iedereen weet schrijf ik regelmatig stukjes in
de eMerel. Die kunnen nogal eens 'prikkelend'
zijn en dat leidt wel eens tot reacties…. Maar dat
vind ik alleen maar leuk. Ik doe nog steeds de
ledenadministratie en heb als secretaris in het
bestuur gezeten. Ook heb ik diverse malen fietsroutes gemaakt.
Wat is je mooiste herinnering (tot nu) aan het
lidmaatschap van De Merel
Omdat ik al zo lang lid ben, heb ik veel mooie
herinneringen: de mooie fietstochten en sociale
contacten met als hoogtepunt enkele clubweekends. En niet te vergeten natuurlijk de bijzondere
‘haat-liefdeverhouding’ met Enno -:). De laatste
tijd fiets ik wat minder vanwege een oogprobleem, maar ik hoop het fietsen met de donderdagochtend- en de zondagochtend (B) groep volgend jaar weer op te pakken.

Vertel eens wat over het vrijwilligerswerk dat je
voor De Merel verricht
Omstreeks 1992 werd ik lid van De Merel. Van
kantoor op weg naar huis kwam ik altijd langs De
Schans en op donderdag werd daar door fietsers
'gestempeld' in stempelboekjes voor de fietscompetitie. Ik besloot daaraan mee te doen en kwam
als gevolg daarvan met diverse Merelaars in contact. Die contacten waren heel prettig zodat al
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En de grootste blooper -:)
Het clubje mensen dat ik had uitgekozen om de
klassieker Milaan-San Remo mee te fietsen…. De
avond voorafgaand aan deze rit van 296 kilometer
had ik een aantal mannen in de een bar ontmoet.
Het was een reuze gezellige avond, zodat we besloten om samen te gaan fietsen. Na een paar kilometer had nummer 1 een lekke band; na nog
een paar kilometer nummer 2 ook. Ze hadden er
niet aan gedacht om hun materiaal te controleren.
Vervolgens bleek dat nummer 3 niet had getraind…. Enfin, uiteindelijk kwamen we dus na
sluitingstijd binnen….

Bucketlist: try before you die
Ik wil in alle Europese steden hebben gefietst, in
mijn Merelshirt. Het 'oude' Merelshirt wel te verstaan, want ik heb afgelopen jaren al in veel Europese steden in het oude Merelshirt gefietst. Dat
wil ik graag afmaken. De lelijkste hoofdstad tot
nu toe was echt Podgorica, de hoofdstad van
Montenegro. Maar in dat land had ik ook mijn
mooiste afdaling ooit: van 2000 meter hoogte via
een fantastische weg in een fantastische omgeving afdalen naar de kust, naar de baai van Kotor.
En: misschien een keer discjockey op een Merel
feest? Singletjes genoeg….

______________________________________________________________________________________
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Mallorca – een waar fietsparadijs op 2 uur vliegen
van Nederland
door Anton van Senten
Mallorca is het ultieme fietsparadijs. Het eiland kent
vele goed geasfalteerde, kleine weggetjes met weinig
verkeer. Het middellandse zeeklimaat is mild en biedt
ideaal fietsweer. Je ontdekt op de fiets de prachtige
landschappen en pittoreske dorpjes. Het is er redelijk
vlak, maar je kunt ook de bergen in, met zo’n 1200 –
1800 hoogtemeters in een dagtocht. Ook voor de nietfietser is Mallorca interessant: verlaten stranden, cultuur in de hoofdstad Palma en natuur in een bergachtige of weidse omgeving. Voor elk wat wils dus. Dé
specialist in het verzorgen van fietsvakanties op Mallorca, is de organisatie van oud-profwielrenner Fred Rompelberg. Al 25 jaar lang organiseren hij en zijn
vrouw Tiny fietsvakanties, tegenwoordig ondersteund door dochter en schoonzoon.
TTC De Merel maakt al jaren gebruik van deze organisatie en ook in 2019 gaat er een groep Merels weer
naar Mallorca.
Wanneer: 12 t/m 18 Mei 2019
 Hotel Taurus Park in Palma de Mallorca, op 300 meter van het strand, waar we met twee personen
op een kamer verblijven.
 Halfpension, dus inclusief ontbijt en diner in buffet vorm.
 Wij maken gebruik van uitstekende huurfietsen, waarvan er zo’n 500 stuks voorradig zijn.
 Wij fietsen 4 dagen onder begeleiding van een groepsleider van de organisatie. De andere ritten
bedenken we zelf of we nemen een rustdag.
Met de groepsleider rijdt De Merel veelal in de zogenoemde ‘Hobby’-groep, met afstanden van 90 – 110
km per dag. Er zijn ook minder
snelle groepen of juist veel snellere groepen. Per dag kun je kiezen en eventueel wisselen. De
kosten voor deze week, inclusief
vliegreis, hotel, huurfiets en
fietsarrangement is zo’n € 650 –
700, afhankelijk van het tijdstip
van het boeken van de vlucht.
Als je interesse hebt om mee te
gaan of vragen hebt, meldt je dan
bij Anton van Senten via
anton.vansenten@outlook.com
of telefonisch op 0624 984 604.
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FIETSPROGRAMMA t/m 30 december 2018
18 november

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

22 november

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

70-100 km

25 november

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

29 november

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

70-100 km

2 december

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

6 december

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

70-100 km

9 december

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

13 december

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

70-100 km

16 december

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

20 december

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

70-100 km

23 december

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

27 december

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

70-100 km

30 december

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

LET OP: Vanaf 1 november start de donderdagrit om 10.00 uur en de zondagrit om 09.30 uur.
BCR = Besloten clubrit in groepsverband, alleen voor Merelleden
CR = Wekelijkse clubritten in groepsverband
VTT = Vrije Toertocht (uitgepijlde rit niet in groepsverband)
CTT = Clubtoertocht (in groepsverband door toerleiders georganiseerd, gastrijders welkom)
UR = Uitgepijlde route
GD = Opbrengst naar een goed doel
De zondagsritten starten bij Eetcafé De Schans, Uitweg 1, Vinkeveen.
De woensdag- en donderdagtochten
starten bij Smit Fietsen, Stationsweg 1/3,
Wilnis.
Bij alle ritten is het dragen van een
valhelm verplicht !
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