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Het nieuwe seizoen
staat op het punt van beginnen

We verlangen naar de lente! Laat het nieuwe fietsseizoen maar beginnen.
Kom naar de openingsrit op zondag 4 maart. Zie ook pag. 10 en 11.
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Een volle oprit . . .

COLOFON

H

et was een week geleden dat ik thuis
kwam van een dag werken en ik wilde
mijn auto de oprit oprijden om daar te parkeren.
Echter, dat was onmogelijk en ik heb toen mijn
auto maar even langs de Padmosweg geparkeerd
en ben lopend naar mijn voordeur gegaan.
Bij het oplopen van de oprit zag ik dat deze helemaal vol stond met heel veel dozen, echt stapels hoog, allemaal
dozen . . . voorzien van stickers met de tekst ‘To Do 2018’.
Er was een doos waar ‘PK Sport Bosdijkloop’ op stond. Een doos met ‘Training Start
2 Bike’. En heel veel dozen met de sticker
‘BioRacer Clubtenue 2018 TTC de Merel’.
En een hele grote koffer met ‘Clubweekend’
stond er ook prominent. Een paar mappen
met documenten ‘Algemene Leden Vergadering 2018’. De ‘Trainingen van Jan Willem en Richard’, en de ‘TTC Merel openingsrit’
stond ook al voor de deur.
Bij het zien van zoveel dozen met werk dat aangepakt moet worden
was het voor mij even slikken, er zijn zo veel dingen te doen en zo
veel zaken te regelen. En dat allemaal op kort termijn . . . we zullen
het gaan zien dacht ik toen.
Maar toen ik van de schrik bekomen was, keek ik nog even goed om
me heen. Ik zag dat er ook dozen en spullen weg waren gehaald. Alles waar 2017 op stond was weg! Alle dozen met doelen en werkzaamheden met de sticker ‘To Do 2017’ waren meegenomen.
En toen dacht ik even terug . . . Ik dacht aan de hulp van alle Merels
van het afgelopen jaar, aan de vrijwilligers en aan iedereen die er aan
heeft meegeholpen om al deze volle dozen leeg te maken. En, dat
alles zonder gezeur maar vooral met heel veel plezier en met elkaar.
Ik denk dat die oprit met alle dozen vol ‘Things To
Do 2018’ zo weer leeg is !! Dat weet ik zeker. Samen pakken we weer de dingen aan en is het voor
ieder van ons slechts een kleine moeite. Althans zo
voelt het zeker voor mij.
Met vriendelijke groet en veel dank,
André Kroeze, voorzitter
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De eMerel is de maandelijkse digitale Nieuwsbrief van Toer Trimclub De Merel. De eMerel
verschijnt elf keer per jaar (niet in januari).
De eMerel wordt per e-mail verzonden naar
alle leden, donateurs, sponsoren en adverteerders van onze vereniging.
Bestuur:
André Kroeze, voorzitter ........... 0297-256633
voorzitter@ttcdemerel.nl
Stefanie Miltenburg, secretaris . 0297-288486
secretaris@ttcdemerel.nl
Gijs Ekelschot, penningmeester. 0297-286208
penningmeester@ttcdemerel.nl
Alex Wolf, bestuurslid .............. 0297-287730
bestuurslid@ttcdemerel.nl
Hans Hazeleger .......................... 0297-273350
toercommissie@ttcdemerel.nl
Coördinator Toertochten
Ledenadministratie:
Tom Zuijdervliet ........................ 0172-409476
info@ttcdemerel.nl
Fietscompetitie:
Henk Mulder ……………..…...0297-241793
competitie@ttcdemerel.nl
eMerel:
Frans de Koning ........................ 0297-284748
Loes Kuijper .............................. 0297-263678
redactie@ttcdemerel.nl
Website:
Richard Morssink ...................... 0297-288397
webbeheer@ttcdemerel.nl
www.ttcdemerel.nl
Twitter:
@TTC_DeMerel / @Bosdijkloop
Erelid: H. A. Könst
Leden van Verdienste:
Peter Meijer, Enno Steenhuis Geertsema
Vrijwilligers v.h. jaar:
2010: Kees Smit
2011: Tom Zuijdervliet
2012: Ger Hulsman
2014: Joyce & Dick Hagenaars
2015: Gerard de Graaff
2016: Frans de Koning
2017: ?
Clublocatie:
Eetcafé De Schans, Uitweg 1, Vinkeveen
TTC De Merel is aangesloten bij de
NTFU, de overkoepelende organisatie van
alle fietsverenigingen in Nederland
(www.ntfu.nl).
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MEREL
NIEUWS
Algemene Ledenvergadering TTC de Merel
Datum:
Locatie:
Aanvang:

woensdag 28 februari 2018
Dorpscentrum ‘Willisstee’, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis
20:00 uur, zaal open 19:30 uur

1. Opening door de voorzitter
2. Verslag van de ledenvergadering 2017. De presentielijst gaat rond
3. Ingekomen stukken
4. Bestuurs-mededelingen
5. Jaarverslag secretaris
6. Financiën
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuwe kascommissie
Rob van Essen treedt af, Joop Roeleveld rouleert tot voorzitter, nieuw lid benoemen
9. Ledenwerving, -activatie, stand van zaken vrijwilligers
10. Verslag en/of plannen van de
a. Commissie Toeren, Trainen en Veiligheid
b. PK Sport Bosdijkloopcommissie
c. Clubweekendcommissie
11. Bestuur mutaties:
Bestuursleden Hans Hazeleger, Gijs Ekelschot en Stefanie Miltenburg hebben hun bestuurstermijn
van 3 jaar voltooid. Ze stellen zich beschikbaar voor een volgende termijn (wederom 3 jaar).
Tegenkandidaten of bezwaren tot 24 uur voor de vergadering melden bij de voorzitter.
12. Rondvraag
13. Sluiting
14. Huldiging kampioenen (Henk Mulder)
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Nieuwjaarsbijeenkomst 2018
Op zondag 7 januari is er door veel leden gebruik
op goed gedrag in het
gemaakt van de door de club geregelde gelegenverkeer en vooral het
heid om elkaar van de beste wensen voor het
veilig rijden. Hij vernieuwe jaar te voorzien.
heugde zich nu al op
Vanaf het begin om 15.00 uur waren nagenoeg
de nieuwe kleding en
alle zitplaatsen al in
wenste de leden een
gebruik genomen en
fraai nieuw fietsseiwerd er geanimeerd
zoen.
met elkaar gesproken.
Kortom: een gezellig
Je kon merken dat er
begin van het nieuwe
de laatste weken niet
fietsjaar!
al te veel met elkaar
was gefietst, uitzonderingen natuurlijk
daargelaten.
Toen ook alle staanplaatsen bezet waren begon de voorzitter aan zijn
nieuwjaarsspeech.
Natuurlijk beginnen met de ‘allerbeste wensen’.
Hij keek terug op een goed fietsjaar en hield zich
aan zijn toezegging aan het begin dat hij zijn toespraak niet zo lang zou maken, al beloofde het A4tje anders. Voor het komende jaar drong hij aan
_____________________________________________________________________________________

Welkom
We hebben er in de maand januari drie nieuwe leden bijgekregen:
- Rob Schokker uit Uithoorn;
- Thijs Lefferts uit Uithoorn;
- Wijtze de Vries uit Mijdrecht.
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Voor Rob en Wijtze is het een hernieuwd lidmaatschap. Wijtze kennen we natuurlijk als jarenlang
voorzitter van onze vereniging (tot februari 2007).
Rob, Tijs en Wijtze: welkom (terug) bij TTC De
Merel.
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Cursus Verkeersregelaars
Ik kreeg van de gemeente een bericht dat er weer
een cursus wordt gehouden voor Verkeersregelaars die niet beschikken over een computer of een
hekel hebben aan digitale cursussen.
De éénmalige cursus wordt gehouden op maandavond 26 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis.

door: Peter Meijer
Deelnemers kunnen zich via mij aanmelden met
hun naam, adresgegevens en geboortedata.
Op de avond zelf dienen jullie een geldig legitimatiebewijs meenemen.
LET OP: de cursus is ná de Bosdijkloop van dit
jaar maar de pas is één jaar geldig en dus wel voor
volgend jaar te gebruiken.

Goede Voornemens Tocht - Tempo Soest
Zaterdag 6 januari stond een MTB
toerrit op de kalender. Eerder eens
gepolst of er Merels waren die ook
zin hadden maar naast het vaste
koppeltje bleek er niemand zin of
tijd te hebben. We bleven dus steken op 4 Merels en 2 aanhangers.
Omdat het de afgelopen week best
wat geregend had waren de parcoursbouwers van de club uit
Soest druk bezig geweest om een
zo droog mogelijke route uit te zetten. Dat had ik al vernomen op
Twitter en wellicht mede daardoor
bleek het erg druk te zijn toen wij
om kwart over negen in Soest aankwamen. De app gaf al aan dat Richard Wagenaar
inmiddels in het clubhuis van Tempo was gearriveerd en wij volgden al snel, mede doordat parkeren geen probleem was ondanks de drukte. Inschrijven was ook een eitje doordat we ons zelf al
via de NTFU had aangemeld
voor deze rit. Even de barcode op de telefoon scannen
en 2 bandjes in ontvangst nemen, dat was de inschrijving.
Inmiddels was iedereen
voorzien van een bandje en
daarna konden we snel op
pad voor 45 km. Na het eerste ommetje werden we het
natte bos in geleid. Echter
hadden ze de poelen zo veel
5
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door: Jan-Willem Bouwman

mogelijk geprobeerd te vermijden, maar helemaal
ontkomen deden we er vandaag niet aan. We
moesten een smal uitgereden paadje langs de zijkant volgen maar gingen soms ook dwars door de
plas. Hopende dat je dan niet stil kwam te staan in
het midden ervan. Met Richard
vaak op kop en in het gevolg
Marcel, Rutger-Jan, Ruud, Loes
en mijzelf, reden we kilometer
na kilometer. Soms glibberend
en glijdend en soms slippend
door zand en over natte boomwortels. Halverwege kwam een
post waar we even wat konden
drinken en eten en de krentenbol
en het bekertje bouillon smaakte
Jaargang 26, Nummer 1

prima.
Ook
moest er even
een groepsfoto
gemaakt worden
en dat is serieus
lastig voor sommigen onder ons.
Na 47 km kwam
het einde weer in
zicht en ik moet
zeggen, dat de

benen het wel weer genoeg vonden voor deze dag.
Een dikke pluim voor de organisatie, die de boel
niet alleen netjes had uitgepijld maar ook aanwezig was in de route met fietsende EHBO-ers. Marcel, Richard en Rutger gingen de fiets nog even af
laten spuiten, was een extra service die geboden
werd voor 50 centen. Ruud, Loes en ik namen afscheid van ze en reden naar de auto om de fietsen
op te laden en om te kleden. Kortom, leuke route,
goede organisatie, fijn gezelschap en alles was
heel gebleven. Topdag dus!

Hier is de link: https://youtu.be/2h3MRn9Lp9s

_____________________________________________________________________________________
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Fuerteventura

door: Marcel Vermoolen

In de winter proberen wij als het enigszins kan
even een weekje de warmte op te zoeken en zo
zaten we begin januari in het vliegtuig naar
Fuerteventura. Hadden een leuk appartement geboekt in Corralejo. Ter info: Fuerteventura is een
eiland gelegen in de Atlantische Oceaan dat deel
uitmaakt van de Canarische Eilanden en betekent
letterlijk ‘sterke wind’. Het is er overwegend dor,
droog, een beetje heuvelachtig en in het Noorden
van het eiland ligt Corralejo, vlak bij een prachtig
natuurgebied met oude vulkanen en zandduinen.
Thuis had ik nog even met behulp van JW een
fietskaart geladen dus verdwalen was dit jaar ook
niet meer mogelijk. De Full Suspension (besteld
bij Easyriders) stond al op me te wachten en de
fiets werd nog even keurig nagelopen. Mocht ik
lek rijden of iets anders krijgen kon ik gerust bellen. Ja ja.
De eerste dag was
een rondje van net
geen 50 km. Langs
de kust ging het lekker met de wind in
de rug naar Majanicho om uiteindelijk
bij de vuurtoren van El Cotillo lekker van de zee
te genieten. Hierna ging het door het binnenland
op een veel lager tempo terug naar Corralejo.
Wind op de kop en je weg zoeken tussen de keien
over een pad wat we hier niet eens een voetpad
mogen noemen. Mooie vergezichten en af en toe
een beetje van de stilte genieten. Bij thuiskomst
lekker in de zon op het terras genieten van een
mooi boek, een lekkere port met uitzicht over zee
wetende dat het in Nederland weer eens regent.
De tweede dag had ik me voorgenomen om een
keer richting het zuiden te gaan en hier het binnenland op te zoeken. Ik had een mooie rit van
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ongeveer 85 km in de Garmin gezet en met voldoende repen en liters vocht ging ik uiteindelijk
op pad.
In het begin 6
km zandduinen
met af en toe
een plukje gras.
Voor mij leek
het wel Dakar
maar dan met
de fiets. Uiteindelijk na een km of 35 ben ik over een bergkam
naar de andere kant van het eiland gereden. Omhoog ging prima maar downhill was op sommige
plekken te gevaarlijk. 85 km is uiteindelijk 95 km
geworden.
Het mooie van het eiland is dat je 20 kilometer
door het binnenland kan fietsen zonder iemand tegen te komen. Hierdoor kom je ook op de mooiste
plekken waar geen toerist komt. Gelukkig maar 1
keer lek gereden en verder niets gebeurd. Mocht
iemand van deze club hier ooit een leuke route
willen rijden laat
het even weten.
Aan het einde
van de dag ben je
een ervaring rijker. Neem wel
een satelliet telefoon mee. smile
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Vrijwilligers ook afgelopen jaar weer verwend
Aan het einde van 2017 hebben de vele vrijwilDe keus was dit jaar gevallen op een heerlijke
ligers van onze club een brief ontvangen van het
kerstcake en die is ongetwijfeld door allen met
bestuur waarmee zij bij de banketbakker een leksmaak verorberd.
kernij konden ophalen.
_____________________________________________________________________________________

Reanimatiecursus
Op 24 januari jl. hebben 5 Merels deelgenomen
aan de reanimatiecursus, t.w. Peter de Jong, Gert
Doornekamp, Nico Kroon, Joop Roeleveld en
Herman de Groot.
Fijn dat ze die moeite hebben genomen. Mochten
er zich onderweg vervelende situaties voordoen
dan is het heerlijk te weten dat er deelnemers zijn
die deskundige bijstand kunnen verlenen.

_____________________________________________________________________________________
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De Merel SportPubquiz 2017
Op 15 december organiseerde het bestuur van
TTC de Merel de allereerste SportPubQuiz!
Onder leiding van quizmaster Gijs en zijn assistente Stefanie werden snel 6 teams gevormd. Met
de ludieke namen De Terugtrappers, Team Ria,
Klaveren 4, Colnago, De Stampers en De Pimpelmezen gingen de teams (onder het genot van een
royale hoeveelheid drankjes) de strijd met elkaar
aan. Maar voordat de eerste vragen op tafel kwamen werd eerst nog een sportieve afspraak gemaakt: mobiele telefoons mochten niet als zoekmachine worden gebruikt!
Er kwamen diverse vragen aan bod. Een serie vragen waren de wieler-vragen zoals: Wie was de
laatste Belg die de Tour de France heeft gewonnen? (antwoord: Lucien van Impe in 1976).
Daarna volgden algemene sportvragen zoals: ‘In
welk land bevindt zich het
grootste stadion ter wereld’?
(In Pyongyang, Noord Korea!) En dan was er ook een
aantal vragen om de algemene kennis te testen. Wie
wist bijvoorbeeld wat brontofobie is? De antwoorden
liepen uiteen. Van angst
voor spinnen tot angst voor
benauwdheid of ‘geen afstand kunnen doen van dingen’. Maar dat klopte allemaal niet. Het bleek een abnormale angst voor onweer
te zijn, in het bijzonder voor
donderslagen.
Toen volgde nog een rondje
bijnamen van sporters (Ronald Koeman die Sneeuwvlokje wordt genoemd!) en
sportclubs (het voetbalteam
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door: Stefanie Miltenburg
van Brazilië heeft de bijnaam ‘de Goddelijke Kanaries’. Persoonlijk vind ik dat meer iets voor
ons). Daarbij moesten delen van logo’s worden
geraden en werd een blad met foto’s van bekende
wielrenners uitgedeeld. Wie is wie??? Het niveau
was topniveau, maar toch werd er goed gescoord.
Team Colnago en De Stampers eindigden op een
gedeelde 3e plaats, Team Ria op de tweede plaats
en team de Pimpelmezen scoorde uiteindelijk de
meeste punten. Het hele team werd met een medaille beloond en deze deelnemers mogen zich
een jaar lang ‘Winnaar TTC de Merel SPortPubQuiz 2017’ noemen!
Voor wie alvast wil oefenen voor volgend jaar:
hieronder de namen bij de foto’s van bekende
wielrenners.
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Fiets mee met de openingstocht op 4 maart!
Sneeuw, ijs en regen hebben ervoor gezorgd dat de
meeste Merels al wekenlang niet op de racefiets zitten. Maar hoe warm of koud het ook zal zijn, zondag 4 maart houden we de Openingstocht.
Deze eerste clubtoertocht van het fietsseizoen rijden we traditiegetrouw in één of twee groepen achter vaste voorrijders. De afstand is 55 à 60 km. We
houden een rustig tempo aan zodat iedereen mee
kan fietsen. Of je nou met de A groep op zondag
rijdt, met de woensdagavond groep of met de senioren op donderdag, bij de Openingstocht rijden we
allemaal één tempo.
In verband met de veiligheid, telt een groep maximaal 16 deelnemers. We zullen dus in twee of drie
groepen rijden. De groepen vertrekken met een
paar minuten tussentijd.

gelegenheid om elkaar na de winter weer te spreken
en afspraken te maken voor het komende seizoen.
De Schans is open om 8.30 uur en we vertrekken
om 9.00 uur
Voor vertrek worden er consumptiebonnen uitgedeeld.
Joop Roeleveld, Herman de Groot en Margot Kompier zijn de toerleiders.
Tot ziens op 4 maart om 08.30 uur in de Schans!

Onderweg houden we geen pauze, maar na afloop
gaan we naar de Schans voor een kop koffie of een
ander drankje. De Openingstocht is bij uitstek de
Start: Schans - Wilnisse zuwe - Spengen - Kortrijk – Breukelen - langs kanaal naar Maarssen - langs Vecht Oud Zuilen hier achterlangs - bij buitenweg links - hier langs en tussendoor bij 2 molens - langs forten De
Klop/gagel/ruige hoek - naar Westbroek-Oud Maarssenveen - Tienhoven - voor fort Tienhoven naar rechts Scheendijk - Breukelen de brug over langs kanaal - Nieuwer Ter Aar - naar de Schans.
De route kunnen jullie ook laden vanaf de welsite van TTC de Merel.
Hieronder de route en op de volgende pagina enkele foto’s en een stukje (recente) geschiedenis.
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Audi-bende (hoe bedenk je het)
De molen werd in maart 2016 in brand gestoken, mogelijk door leden van de Audi-bende, die het deden als afleidingsmanoeuvre Die groep beruchte plofkrakers steelt geregeld Audi's om plofkraken mee te plegen. Vrijwel tegelijkertijd met de molenbrand werd in Maarssen-Dorp geprobeerd een Audi te stelen.
De kleinste wipwatermolen van de provincie Utrecht brandde daardoor vorig jaar maart geheel af. (Wederopbouw zoveel mogelijk d.m.v. bruikbare balken af te schrapen leuk om te volgen zo dicht bij huis). Al snel
besloot Utrechts Landschap de karakteristieke molen uit 1830 restaureren. De restauratie ging in april 2017
van start en was in december 2017 klaar.
_______________________________________________________________________________________
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Toeristenplaag
De winter is bijna voorbij. Dat betekent dat ik weer
wat vaker op de racefiets stap. Zo ging ik vorige
week op die fiets naar Amsterdam. Heen en terug is
dat in de opbouw van het fietsseizoen een mooie
ritje. Ik moest ergens in het centrum zijn, dus je
houdt er al rekening mee dat het druk is. Geen probleem voor mij, want ik heb jarenlang gewerkt in
Amsterdam-Centrum en ging altijd op de racefiets
naar mijn werk.
Tegenwoordig is er echter een verschijnsel dat weliswaar niet nieuw
is, maar nu wel een grote plaag
wordt. Namelijk de toerist op de
fiets. Dankzij, en dat bedoel ik
niet positief, goedkope vliegtarieven en vooral Airbnb is de
toerist in Amsterdam een plaag
geworden. Ook op de fiets. In het
buitenland weet iedereen wat we
doen in Nederland, en dus ook dat we
fietsen. En dat iedereen dat kan.
Waarom begin ik hierover? Omdat ik vorige week
tot twee keer toe een snelle stop moest maken om
een botsing met zo’n fietsende toerist te vermijden.
Niet dat ik in gevaar verkeerde, want als ervaren
Amsterdam-fietser ben ik er altijd op attent en anticipeer ik op elke fietser die herkenbaar is aan zijn
of haar huurfiets. Maar ik erger me wel.
Kijk, er zijn toeristen die nog nooit hebben gefietst
en in Amsterdam een fiets huren. Ze komen natuurlijk geen meter ver en de fietsverhuurder grijpt direct in en neemt de fiets meteen weer in. Maar soms
kunnen ze al een beetje fietsen. Een klein beetje,
want thuis fietsen ze nooit. Ze rijden de stad in en
dan gaat het mis. Ze missen de ‘feeling’ die Amsterdammers met fietsen hebben. Denken dat alles mag
en dat je nooit je hand hoeft uit te steken en dat je
zomaar door rood mag rijden. Dat mag natuurlijk
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ook, maar de Amsterdammer weet precies wanner
het wel en wanneer het niet kan. Die toerist rijdt
gewoon door en let nergens op. Overigens geldt dat
in veel gevallen ook voor Nederlanders die niet uit
Amsterdam komen,. Die hebben ook moeite met de
Amsterdamse regels. Zo fietste ik jaren geleden met
mijn fietsclub van de Veluwe dwars door Amsterdam. “Gewoon achter me aanrijden”, zei ik nog.
Toen ik omkeek waren ze er niet
meer. Fietsen in Amsterdam is
ook voor iemand van de Veluwe
toch wel eng.
Met regelmaat staat er in de
krant dat er een groep fietsende
toeristen van de snelweg is gehaald. Nou vind ik dat fietsen op
de snelweg niet zo erg, daar heb
ik geen last van. Maar ik heb wél
last van die zwalkende, niet-oplettende en niet-anticiperende fietsers in
de hoofdstad. Op internet lees ik dat ik
niet de enige ben. Sommigen stellen voor dat je als
buitenlander een rijbewijs moet laten zien als je een
fiets huurt. Fantastisch natuurlijk, maar dat zal niet
lukken. Misschien een verplicht theorie-uurtje om
mee te beginnen, met daarna een proefritje op het
terrein van de verhuurder voordat je ‘los’ mag? Of
heeft iemand een ander idee?
Ik ben echter bang dat er niets aan die plaag is te
doen. Dus ik laat het maar bij een boel ergernis.
.
Reageren?
tom.zuijdervliet@gmail.com
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Ploegentijdrit voor Energy4All
Mijn naam is Ron Okhuijsen en ik ben ambassadeur van Stichting Energy4All. Deze stichting zet
zich in om het onderzoek naar een medicijn voor
patiënten met een energiestofwisselingsziekte te
steunen.
Er zijn circa 500 patiëntjes in Nederland die deze
vreselijke en slopende ziekte hebben. Vijftig procent overlijdt voor het 10e levensjaar en 70%
haalt de volwassen leeftijd niet.
Mijn dochter (Lola, 14 jaar) is ook patiënt en het
behoeft geen uitleg dat ik niet passief langs de zijlijn blijf wachten tot er iets gebeurt. Ik ondersteun
de stichting en organiseer diverse evenementen.
Op zondag 9 september 2018 heb ik een benefietploegentijdrit georganiseerd. Hiervoor heb ik, met
behulp van een aantal sponsoren, het wielercircuit
De Nedereindse Berg in Nieuwegein exclusief gehuurd.
De gehele opbrengst van deze PLOEGENTIJDRIT ENERGY4ALL gaat naar stichting
Energy4All.
De ploegentijdrit is bedoeld voor alle (geoefende)
recreatieve fietsers die samen met vrienden, leden
van een fietsclub of collega's een team willen vormen en willen bikkelen voor het goede doel. Het
zal een heuse wedstrijd zijn; alles is geregeld, van
baancommissarissen tot tijdregistratie en EHBO.
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door: Ron Okhuijsen
Een ploeg bestaat uit minimaal 4 leden en maximaal uit 8. Een team zal sponsorgelden dienen op
te halen en hoe meer sponsorgeld hoe meer leden
er mogen starten. En de kans om te winnen neemt
dan toe !
Ook uw leden zijn dus van harte welkom om mee
te doen, en zodoende een unieke middag te beleven. Na de ploegentijdrit is iedereen (ook de toeschouwers) van harte welkom om nog een borrel
te drinken onder het genot van live muziek.
Kortom, een bijzondere maar ook gezellige middag.
Mijn vraag aan u is of u de banner (zie bijlage)
plus website www.energy4all/acties/ploegentijdrit op uw site en/of facebookpagina zou willen
vermelden.
Iedereen is van harte welkom. Het maximum aantal deelnemende ploegen bedraagt 20.
Veel informatie vindt u terug op onze site. Mocht
u vragen hebben dan verneem ik die heel graag.
Ik hoop dat u mij wilt helpen om de ploegentijdrit
tot een groot succes te willen maken.
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.

www.energy4all.nl
www.energy4all.nl/acties/ploegentijdrit
facebook: Forza4Lola
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Noteer zaterdag 7 april in je agenda! De 14e editie van deze toerklassieker staat dan op het programma!
Over de Utrechtse Heuvelrug, langs de Rijn en over de Veluwe: een hele mooie voorjaarsklassieker dus
en dit jaar ook met de hoogst mogelijke NFTU-waardering: ‘extra goed geregeld’.
De voorbereidingen zijn in volle gang, de deelnemers kunnen ook dit jaar rekenen op:
Start en finish bij het clubhuis in Veenendaal;
2 afstanden;
Goed gepijlde routes;
HIER INSCHRIJVEN - ALLEEN VIA DEZE VOORINVerzorgingsposten onderweg.
SCHRIJVING

Belangrijk om te weten:
Deelnemen alleen via bovenstaande voorinschrijving;
Vol = vol, er kunnen maximaal 3.500 fietsers deelnemen.
De afgelopen jaren is de tocht ruim van tevoren uitverkocht geweest dus schrijf tijdig in om niet teleurgesteld te worden.
BEKIJK HIER DE WEBSITE VEENENDAAL-VEENENDAAL

Bike Motion Beurs
Van 2 t/m 4 maart a.s. wordt de jaarlijkse fietsbeurs weer gehouden in de Jaarbeurshallen in Utrecht.
Na een jaartje te hebben overgeslagen gaat de redactie er maar weer eens een kijkje nemen en in de volgende
eMerel leest u er waarschijnlijk wat meer over. Òf we krijgen van een onzer leden een stukje over hetgeen
hij of zij interessant heeft gevonden.
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FIETSPROGRAMMA TTC DE MEREL
t/m 22 maart 2018
15 februari

donderdag

Donderdagtocht
Zondagrit

10.00 uur
10.00 uur
09.30 uur

CR
CR
CR

80-100 km
70-90 km
60-80 km

18 februari

zondag

25 februari

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

28 februari

woensdag

Jaarvergadering
20.00 uur
Willisstee, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis

zaal open: 19.30 uur

1 maart

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur
10.00 uur

CR
CR

80-100 km
70-90 km

4 maart

zondag

Openingstocht
De Schans Vinkeveen

09.00 uur

CR

60 km

8 maart

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur
09.30 uur

CR
CR

80-100 km
70-90 km

11 maart

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

15 maart

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur
09.30 uur

CR
CR

80-100 km
70-90 km

18 maart

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

22 maart

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur
09.30 uur

CR
CR

80-100 km
70-90 km

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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