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Johan Zaal:
90 jaar en 25 jaar lid

Niet aanwezig op de jaarvergadering maar de oorkonde kreeg hij natuurlijk alsnog.
Johan zit nog altijd op de racefiets. Zondag kwamen we hem weer tegen en
donderdag meldde hij zich nog even in de Paraplu om na zijn ritje een kaartje te leggen.
Het blijkt: fietsen is gezond en kun je lang volhouden!
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Lente !

COLOFON

E

n plotseling is de lente
begonnen. En je kunt aan van alles merken dat de winter voorbij is:
de dagen worden langer, de temperatuur gaat omhoog, planten en
struiken komen in bloei en in de vroege ochtend word je getrakteerd
op een gratis fluitconcert van allerlei soorten vogels in de tuin. Het
zal niet lang meer duren voordat vogels gaan broeden. En dat terwijl de wilde ganzen al met jongen in het gras scharrelen.
En zo gaat dat bij TTC de Merel ook! Veel leden zijn ontwaakt
tijdens de Openingsrit van 4 maart jl. Hoewel het de daaropvolgende weken een beetje bleef winteren in Nederland. Iets wat het
fietsen er niet altijd even aantrekkelijk op maakte. Maar op het moment dat ik dit schrijf, zondag 8 april, is de lente begonnen!
Omdat het niet elke zondag lekker fietsweer was, maar voornamelijk door andere verplichtingen, was de Openingsrit mijn laatste rit
met de Merels op de weg. Tussendoor ben ik nog wel een keer met
de Merels door de bossen rondom Hilversum gevlogen. Maar ook
bij mij is de lente begonnen. Vanmorgen zaten de Merels gebroederlijk buiten op het terras van ‘Het Wapen van Huizen’ te genieten
van de lentezon, de koffie en een goed gesprek. Zowel de A- en Bgroep hielden hier hun koffiestop. Elke groep Merels via een andere
route aangevlogen.
Leggen echte vogels in het voorjaar een ei. De Merel doet in het
voorjaar aan ledenwerving! Vol enthousiasme hebben 5 fanatieke
Merelleden zich gestort op Start2Bike. Onder deze nieuwe naam,
voorheen Fiets Fit, geven zij training aan mensen die willen beginnen met toerfietsen. Met 9 aanmeldingen nu al een succes. Ik ga er
stiekem van uit dat één van de trainers in deze of de volgende eMerel een uitgebreid verslag geeft. Ik ben heel benieuwd naar hun
ervaringen.
En wat te denken van de Open Dag! Nog zo’n evenement waarbij
ledenwerving centraal staat. De voorbereidingen hiervoor zijn in
volle gang. Nu maar hopen op mooi weer en een grote opkomst van
potentiele leden.
Maar deze dag trekt traditioneel ook veel Merelleden.
Noteer maar vast in je
agenda: 6 mei Open Dag.
Tot snel, tot op de fiets!
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MEREL
NIEUWS
Ziekenboeg
Anderhalve week geleden plaatste Sjoerd de Boer een bericht op facebook waarin hij vertelde wat de
gevolgen waren van een, op het eerste oog, nog behoorlijk goed afgelopen valpartij. Schijn bedriegt
soms en het blijkt maar weer dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn en niet te snel moet denken dat
het vanzelf wel weer over gaat. Toevallig reed ik pal achter Sjoerd maar kon tijdig in de remmen
knijpen en was op dat moment ook opgelucht dat het nog ‘zo goed’ afliep. Hier volgt zijn relaas.
Wat is het geval? Even terug in de tijd. Op donEr blijkt een pees afgescheurd en alleen d.m.v.
derdag 8 februari fietste ik met de club door Kocvan een operatie weer op z'n oorspronkelijke plek
kengen.
aan de schouder te krijgen is.
Door een noodlottige samenloop van omstandigNa de operatie (op 12 april) is 4 tot 6 weken absoheden ben ik daar, in een poging een 'in-de-foutlute rust van de schouder noodzakelijk om genegaande' auto te ontwijken, hard op m'n rechterzing een optimale kans te geven . . . (de operatie
kant gevallen.
is goed verlopen, red.)
Na van de schrik bekomen te zijn, toch maar doorDaarna nog een revalidatie-traject bij een fysiogefietst: 'alles' functioneerde toch nog?!
therapeut. Niet te zeggen is nu, hoe lang dat gaat
Bij de koffiestop bleek al wel dat het uit- en (na
duren en wanneer ik weer 'mag' gaan fietsen. De
de koffie) het aantrekken van m'n fietsjack, over
orthopeed hield me wel voor dat het lang gaat dum'n schouder, een pijnlijke zaak te zijn. Maar het
ren . . . (veel langer dan bijvoorbeeld een sleutelidee hebbende dat 'de kneuzing' (die ik dacht te
beenfractuur . . .).
hebben) na een week of wat wel over zou zijn, 'ge'Ook beroepsrenners zijn er maanden mee uit de
woon' doorgegaan (ook nog wel gefietst, toch anroulatie' zei hij mij nog even fijntjes (nu wil ik abders dan zoals ik gewend was).
soluut niet zomaar vergelijken met de door hem
4 Weken verder waren m'n pijnklachten echter abbenoemde 'beroepssoluut niet minder en dus toch maar het medisch
groep', maar toch).
circuit in.
Kortom, het fietsen
Na een rij van bezoeken aan (afwisselend) huisgaat voorlopig naar
arts (3x) en ziekenhuis (röntgenfoto en een
de achtergrond (grr).
echo) uiteindelijk gisteren bij een orthopeed beSchrale troost is dat
land, die me eerst goed vertelde wat er aan de
er meer zijn die dit
hand (eh, aan m'n schouder!) is.
hebben 'mogen' meeWat er aan te doen is en wat het tijdpad tot vollemaken . . .
dige genezing vermoedelijk zal zijn.
_____________________________________________________________________________________
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Een verzopen woensdagavondtraining
De allereerste woensdagavondtraining werd vanwege het slechte weer afgelast. Jammer, volgens
mij heeft iedereen toch zin om weer te gaan fietsen. Niet getreurd want er komen nog heel veel
andere avonden. De week daarna leek het echter
weer fout te lopen. Spoedberaad tussen de trainers
Richard en Jan-Willem, en om het kwartier checken van Buienradar, deed de heren toch besluiten
de training door te laten gaan. Nadat er om 6 uur
nog hevig onweer met de daarbij behorende regen
over onze gemeente trok brak kort daarna de zon
door en gelukkig stonden er die avond een aantal
mensen te trappelen om mee te doen. Met acht
man/vrouw sterk reden we richting de Bosdijk.
Helaas over een zeer nat wegdek met enorm veel
plassen dus toch wat voorzichtig rijden. We begonnen in een rustig tempo (28 km/h) met kop
over kop rijden. Weer even wennen om niet te
breed te gaan rijden, niet te hard te gaan rijden en
de groep goed aaneengesloten te houden. Maar na
een rondje oefenen ging dat in de tweede ronde al
een stuk beter. Na 2 rondes kop over kop rijden
ging het tempo omhoog naar 30 km/u en moesten
beide voorrijders na 500 meter de kop overgeven
aan de volgende 2 rijders. Ook dit ging best lekker. Helaas zijn de avonden
nog kort en moesten we alweer
tijdig huiswaarts keren. JanWillem had als laatste nog een
leuke verrassing in petto. Gedurende de hele lange Ter Aarse Zuwe moest de versnelling
in het kleinste verzet voor en
middel verzet achter. ‘Ga staan
en blijf staan’. Ik kan je wel
vertellen dan duurt zo’n weg
heel erg lang. Ik heb het niet
volgehouden en moest tussendoor toch heel even op het zadel zitten om de bovenbenen
iets te ontlasten. Maar het was
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een lekkere trainingsavond. Woensdag 11 maart,
de volgende trainingsavond. De hele dag was het
droog, weliswaar met wisselende bewolking. Het
ene moment scheen heerlijk de zon en een uur later kon het er aardig donker uitzien. Tegen de
avond zou er wat meer kans zijn op een bui. De
lucht betrok ook al wat meer en zeker richting
Amsterdam zag het er aardig donker uit. Onze
trainers (en weermannen) lieten de training toch
doorgaan want misschien valt het mee en hebben
we mazzel.
Het was droog toen we vertrokken. Halverwege
de Ter Aarse Zuwe ging het druppelen, eenmaal
de bocht om ging het wat harder regenen. Op de
verzamelplek deed iedereen snel even een regenjasje aan want het was nu serieus gaan regenen.
Maar met de hoop dat het ook zo weer droog kan
zijn werd de oefening uitgelegd en vertrokken we
voor ons eerste rondje. De Haanweg op en aan het
einde rechtsaf slaan. Nadat we 2 bochten hadden
gehad werden de hemelpoorten opengegooid en
kwam het water met bakken uit de lucht vallen.
Daarom werd besloten het kleine rondje te nemen
en toch maar terug te rijden richting Wilnis. Eenmaal aangekomen bij de Schans was de meeste regen over getrokken. Het voorstel werd gedaan om dan toch
nog maar, voor de liefhebbers,
een rondje te gaan fietsen. Een
aantal vonden het welletjes en
reden richting huis om de natte
zooi uit te doen, te douchen en
een bakkie koffie te nemen.
Met een groepje van 6 besloten we nog een toertje door De
Ronde Venen te maken. Nat
waren we toch al. En om nou 6
km te gaan fietsen, je ondertussen zeiknat te laten regenen en
dan weer huiswaarts te keren
terwijl het in de tussentijd weer
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droog is vonden wij zonde. We hebben lekker geklein beetje schoon te spoelen. Als verzopen katreden, weliswaar ook nog met een lekke band van
ten arriveerden we weer bij ons knusse, warme
Jan-Willem, maar je wordt er niet mooier van.
stulpje voor een warme douche en koffie.
Wat een prut kwam er van de weg af, zand tussen
WOENSDAGAVONDTRAINING:
de kiezen, zand in de ogen en zand in de haren.
De trainers willen wel, daar ligt het niet aan. SomZie de prachtige foto bij dit verhaal. Gelukkig
mige Merels willen ook wel. Alleen het weer zit
hebben we het laatste stukje van Wilnis naar Vintot nu toe nog niet zo mee. Er komen vast betere
keveen nog wat extra regen gehad om weer een
tijden.
_____________________________________________________________________________________

Veenendaal-Veenendaal: De klassieker
Zaterdag 7 April. De wekkerradio licht op om
6.30 uur. De buitenthermometer wijst 3 graden
aan. Welke mafketel heeft ooit verzonnen, dat
toerfietsers om 8 uur, liefst nog iets eerder, op de
fiets moeten zitten. Ria en ik kijken elkaar aan en
draaien ons nog een keer om. Veel te koud. Veel
te vroeg. Om 8 uur een nieuwe poging en dat ziet
er al veel beter uit. Na een stevig ontbijt, bestaande uit een muesli bol en een rappe Japie, rijden we rond half negen richting Veenendaal. Daar
is het grote peloton natuurlijk al lang vertrokken,
zodat we zonder drukte een prima parkeerplaats
krijgen aangewezen vlak bij de startlocatie. De
temperatuur is inmiddels opgelopen tot 12 graden
en het zonnetje doet zijn best. Alleen de mouwstukken zijn nog even nodig. In ons splinternieuwe Mereltenue zitten we om half tien op de
fiets. Het keerpunt is in Arnhem, oostelijk van
Veenendaal. Maar verrassenderwijs gaan we eerst
naar het westen, waar na een paar kilometer al de
Amerongse berg opduikt. Dat is schrikken. Nog
geen meter geklommen dit jaar en ook nog eens
de verkeerde cassette gemonteerd. Hijgend en
puffend komen we boven. Ria is zwaar verkouden, dus die heeft een excuus. Inmiddels is de
temperatuur zodanig dat de mouwen af kunnen.
Op de Grebbedijk in Wageningen valt de tegenwind niet mee. Op het terras van het historische
hotel ‘De Wereld’, dat tegenwoordig trouwens ‘O
Mundo’ heet nuttigen we een duur , maar heerlijk
kopje koffie, terwijl de meute onverstoorbaar
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door Gijs & Ria

voorbij racet. De Wageningse berg is het volgende obstakel, maar inmiddels zijn we aan de
stijgingspercentages wat gewend geraakt. Via een
prachtige omgeving duiken we bij Heelsum naar
beneden richting de Nederrijn. Vlak voor we
linksaf de fameuze Italiaanse weg opdraaien komt
een groepje Merels ons tegemoet, die zijn dus
waarschijnlijk al bij de Posbank geweest. Via
Oosterbeek komen we uiteindelijk in Arnhem,
waar na 55 kilometer de ravitailleringpost zou
moeten zijn. Eerst in een park blijkbaar nog een
pijl gemist, maar na 60 kilometer dan toch eindelijk even de benen strekken in een heerlijk zonnetje. In Veenendaal zijn ze niet erg gul met het verstrekken van de nodige calorieën, maar misschien
mag je dat voor 6 euro ook niet verwachten. De
soep en het broodje gaan er desondanks wel in.
Het water is wel gratis. Als één van de laatste
deelnemers verlaten we Arnhem weer. De terugweg gaat gedeeltelijk over hetzelfde parcours. De
wind is inmiddels iets gedraaid, zodat stukken op
de dijk, die we vanmorgen schuin tegen hadden
ook nu weer in ons gezicht blaast. Nog steeds zien
we renners in lange broek en lange mouwen, terwijl het toch inmiddels ruim 20 graden is. Die zijn
waarschijnlijk inderdaad al om 7 uur gaan rijden
voor de 135 kilometer. We halen een ietwat corpulente coureur in, gesponsord door de brandweer, zoals op zijn gewatteerde winterjack te lezen staat. Alleen al bij het zien ervan breekt het
zweet ons uit. De Grebbeberg bij Ouwehands die-
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renpark is één van de laatste bulten en dan zijn we
er ook wel klaar mee. Na 111 kilometer en nog
wat genieten we samen met drie mannen van fiets-

club Breukelen van een verfrissende versnapering. Wonderwel vinden we onze auto snel terug,
zodat we om vier uur weer richting Mijdrecht vertrekken.

_____________________________________________________________________________________

Crossen door de bossen!

door Loes Kuijper

Op de eerste mooie lentedag van 2018 zijn we afgereisd naar de Hoge Veluwe om een rit te gaan
rijden op het mountainbike-parcours bij Terlet. De rit stond al even in onze agenda, bedoelt als trainingsritje voor het weekend daarna (een weekend mountainbiken in de buurt van Nijmegen/ Groesbeek). En hoe fijn is het dan dat je geluk hebt met fantastisch weer op deze dag.
Gelukkig niet al te vroeg in
de ochtend, het was zo rond
half 9, werd er verzameld
bij het viaduct in Vinkeveen. Deelnemers aan deze
rit waren de Merelleden
Pim, Marcel V., Jan-Willem, Wil O. en Loes en gastrijders Ruud en Hans. Spullen en fietsen werden in- en
opgeladen en de reis, van
ca. een uurtje, ging richting
Terlet. Eenmaal aangekomen was het even zoeken naar 2 van de deelnemers. Zij hadden de auto op een andere parkeerplaats gezet, ondanks de duidelijke aanwijzingen
van organisator Jan-Willem. Maar met de mobiele
telefonie van tegenwoordig is dat altijd zo weer
opgelost. Wat moeten we tegenwoordig toch zonder? Het was toch nog wel iets aan de frisse kant
dus een extra shirtje of armstukken bleven nog
even aan. Terwijl hordes wielrenners ons voorbij
reden, deelnemers aan de ‘Ronde van Arnhem’,
vertrokken wij tegen al dit verkeer in aan onze rit.
Gelukkig doken we na ca. 200 meter een bospad
op waar het heel rustig was. Bij dit parcours is het
echter wel oppassen geblazen want hij kan in
beide richtingen worden verreden. Tegenliggers
zijn dus mogelijk en daar moet je wel alert op zijn.
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Het was een kwestie van
de bordjes volgen. Gelukkig maar, want wat
nog nooit eerder gebeurde overkwam JanWillem deze dag. Hij
dacht dat hij de route op
zijn Garmin had gezet,
maar helaas deze was niet
meer terug te vinden.
Goed op de bordjes letten
dan maar. Met Wil op
kop ging dat aardig goed.
De temperatuur in het bos nam al snel toe toen de
zon eenmaal goed doorbrak, dus even een pauze
om een laagje kleding uit te trekken en in de tas
op te bergen. En dóór ging de rit. In een tempo dat
ik goed bij kon houden maar waarbij ik mijn twijfels had of ik na 50 km en al het klimwerk nog
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steeds fris en fruitig de pedalen rond zou krijgen.
Bij een eerste steile klim ging het bij mij al mis.
Wanneer het plotseling erg stijl wordt vergeet ik
goed voorop te gaan hangen (waardoor mijn voorwiel los komt), vergeet ik op tijd terug te schakelen (ben altijd weer net te laat) en vergeet ik los te
klikken uit die stomme k….t pedalen. Gevolg: als
ik stil val val ik om, naar links of rechts. Vanaf het
moment dat ik klikpedalen heb gebeurd me dat
bijna bij elke steile klim die ik net niet haal. Mannen lachen natuurlijk, Loes balen. Ze zeggen dat
het ooit goed gaat komen. Jan-Willem blijft me
telkens goed bedoelde adviezen geven. Maar ik
lag dus, alwéér, mopperend op de grond. Geef mij
maar zo’n lange helling die geleidelijk steiler
wordt. Dan vind ik mijn juiste cadans en kom ik
uiteindelijk wel boven. Daar denkt Marcel dan
weer anders over. Die rijdt een korte steile helling
op kracht naar boven en gaat langzaam-aan dood
bij de beklimming van een lange klim. Na anderhalf uur fietsen kregen we trek in koffie. Dus

doel is. Was dat misschien de reden dat het klimmen niet zo wilde lukken vandaag? Nee, bleek
achteraf. Bij de volgende korte klim viel hij stil
door een boomtak in zijn derailleur. En bij de eerst
volgende lange klim wou het ook niet echt vlotten. Naarmate we meer kilometers hadden gereden gingen we dat ook wel merken in de beentjes.
Met name Pim en ik konden het tempo af en toe
niet meer bijbenen en moesten het iets rustiger aan
doen. Ook de heerlijke lunch op een zonnig terras
bracht daar geen verandering in. Regelmatig stoppen de snelle mannen even om zorg te dragen
voor hereniging van de hele groep. Een slokje water, een grap en een grol en verder weer richting
de eindstreep. En zo hebben we bijna allemaal wel
een stommiteitje begaan deze dag maar met elkaar

Vlnr: Ruud, Wil, Pim, Hans, Loes

op advies van Ruud afgeweken van het parcours,
een dorpje in en op zoek naar een restaurant-café.
Helaas na wat omzwervingen geen geschikte plek
gevonden dus werd er besloten de route weer op
te pikken en verderop dan maar te kijken naar koffie. Gelukkig hebben we die gevonden. Op een locatie waar ook de ronde van Arnhem langs kwam.
Heel veel wielrenners dus op het terras, maar er
was ook nog een plekje voor ons. De koffie
smaakte lekker en onze route werd vervolgd. Na
de eerste afslag het bos weer in hadden we echter
een pech gevalletje. De voorrem van Marcel bleef
hangen en zorgde voor wat meer weerstand.
Mooie manier om te trainen, als dat tenminste je
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Een tak in de derailleur van Marcel, bijna iedereen moest eraf in
de klim
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genoten van een heerlijke dag ‘crossen door de
bossen’. De leuke foto’s, gemaakt door Jan-Willem met de GoPro tijdens het fietsen, getuigen
hier van.

____________________________________________________________________________________

Het spinnen bij PK Sport zit er weer op, maar . . .
Het waren heerlijke uren waar we met goede muziek en goede begeleiding heel wat kilometers
hebben weggetrapt.
En, met de oefeningen op de fiets en achteraf op
de mat zijn ook andere spieren, dan alleen die in
onze benen, aangesproken.
Het is jammer dat het voorbij is . . .
Maar . . . dat hoeft niet!
Ook in het fietsseizoen is het lekker om een uurtje
binnen te trainen.
Daarom biedt Peter Kinkel speciaal voor leden
van TTC de Merel tenminste 20% korting aan op
een abonnement.

Je kunt kiezen voor 1x per week of onbeperkt en
ook de duur van het abonnement is flexibel.
Daarnaast hoef je niet alleen te spinnen, je kunt
ook lessen volgen zoals CrossGym, CrossSpinning, Kracht-training, ClubPower etc.
Kijk voor meer informatie op www.pksport.nl
Ben je geïnteresseerd?
Laat dat dan per mail weten aan Peter van Adrichem: adrichem74@kpnmail.nl

____________________________________________________________________________________
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Rondje Jutphaas (rondom fort)70 km

door Joop Roeleveld

Routes maken met achtergrondinformatie, om je eigen omgeving beter te leren kennen. Als je hier belangstelling voor hebt dan kun je deze route via onze website openen en op je fietscomputer downloaden.
NIEUWE- FIETS ROUTE : De Schans - Breukelen - Maarssen - Oud Zuilen - Kanaaleiland Oog en All - Jutphaas - IJsselstein - Montfoort - Woerden - Kamerik - De Schans.
Start vanaf De Schans, recht oversteken Ter Aarse Zuwe naar Oud Aa – Breukelen, vecht brug oversteken
en gelijk rechts vecht aanhouden tot aan Maarssen. Hier met de bocht mee rechtsaf, Diependaalse Dijk, bij
Schoutenstraat rechts eind oversteken.

Rijksmonumenten langs de Vecht.

De vecht weer volgen tot aan Oud Zuilen, hier rechtsaf en dan rechtdoor tot aan kanaal, hier linksaf. Doorrijden tot aan Praxis hier rechtsaf kanaal weer volgen tot aan sluis bij Merwede kanaal. Hier oversteken en
links kanaal weg op langs casino en het Jongerius huis.

Dan weg vervolgen langs het Merwede kanaal, dan zie je aan de andere kant het oude munt gebouw staan.

Oude munten zoals de cent, stuiver, dubbeltje, kwartje, gulden en rijksdaalder
in de stoep geplaveid.
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Het Muntgebouw: Al 450 jaar de officiële producent van het Nederlandse muntgeld. Sinds 1567 wordt in
Utrecht het Nederlandse muntgeld geslagen. Daarnaast heeft de Koninklijke Nederlandse Munt voor meer
dan 40 Centrale Banken wereldwijd circulatiegeld geproduceerd. In 2016 heeft ook het pand een nieuwe
eigenaar gekregen. Nu is het al deels voor kleine of grote evenementen te huur. Het pand is een Rijksmonument.

Rechtsaf de Nedereindseweg op, door rustige gedeelte van Nieuwegein, afslag Nedereindse plas ,en deze
plas dwars oversteken.
Bij IJsselstein de noord IJsseldijk op, naar Marnemoende. Hier koffie met een prachtig uitzicht over de
Hollandsche IJssel.

Weg vervolgen naar Jutphaas, aan de linkerzijde kun je nog rondje fort rijden.
(vervolg op de volgende pagina)

_____________________________________________________________________________________
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Via Achthoven naar Montfoort - Cattenbroekerdijk - Woerden - Kamerik - Schans.

Dit is een mooie tocht met afwisselend stads-, platteland- en water-vergezichten.

Sportieve groet Joop Roeleveld
____________________________________________________________________________________
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Vooroordelen
Vorige week was ik bij de uitvaart van een fietsmaat. Hoewel, een fietsmaat, dat was hij al jaren
niet meer. Bijna zes jaar geleden viel hij met zijn
fiets en hield daar een dwarslaesie aan
over. Sindsdien was hij gekluisterd aan bed
en rolstoel.
Als ik anderen vertelde over het ongeluk
was vaak de reactie dat dat racefietsen zó
gevaarlijk is. Ze komen in groepen op je af
en houden geen rekening met je. Ze
schreeuwen je van de weg. Logisch dat er
dan ongelukken gebeuren. En dan vertelde
ik hoe het ongeluk echt was gebeurd. Hij was met
zijn vrouw aan het fietsen, op een gewone fiets. Met
een rustig gangetje. Zijn vrouw viel, tegen hem aan.
Waardoor hij ook viel. Hij kwam ongelukkig terecht, met bijna volledige verlamming als gevolg.
Zijn vrouw mankeerde niets.
Maar zodra men hoort dat er wat gebeurd is met
een racefietser of toerfietser, dan heeft men de mening klaar. De vooroordelen ten opzichte van racefietsers worden direct bevestigd. Helaas kan ik me
daar, eerlijk gezegd, ook wel wat bij voorstellen. Ik
heb daar al vaak over geschreven. Ik heb ook gezegd dat ik daar niet meer dan één keer per jaar
over zou schrijven. Nu dus maar, dan hebben we
het weer gehad.
Ik hoef jullie niet te vertellen dat het een ‘heet’
hangijzer is. Gelukkig is TTC De Merel een van de
vele fietsverenigingen die dit heeft opgepakt met de
cursus Wegkapitein. Zodat we ons in clubverband
tenminste gedragen. Daarbuiten hebben we er geen
greep op, maar ik hoop dat er dan toch iets blijft
hangen.

Of dat vorige week bij Veenendaal-Veenendaal ook
het geval was? Dat is een heel populaire toertocht,
zeker ook bij Merel-leden. Maar ook daar dachten
veel deelnemers dat ze met de Tour de
France bezig waren en de hele weg
voor zich alleen hadden. Inclusief het
trottoir. Op Facebook las ik een verhaal over een mevrouw die met haar
dochtertje Lotte van vijf jaar rustig op
het fietspad op de Grebbeberg fietste.
Maar ineens de schrik van haar leven
kreeg toen ze door een paar renners
werd ingehaald. Voor de zekerheid zei
ze haar dochtertje maar op de stoep te gaan fietsen,
maar ook daar reden de renners. Ze is maar gaan
lopen. Natuurlijk, het is een minderheid die zich
misdraagt en geen rekening houdt met anderen.
Maar ze verpesten het wel voor die grote meerderheid die zich netjes gedraagt. Zoals de leden van
onze vereniging. En misschien reageerde die mevrouw ook wat overtrokken, maar de toon voor de
discussie was in ieder geval weer gezet. Het gedrag
van racefietsers ging het gehele social network
weer over.
AXA Valleirenners, de organisator van Veenendaal-Veenendaal, heeft het Facebook-bericht in ieder geval goed opgepakt. Die mevrouw mag met
haar dochtertje een keer bij de club komen kijken.
Kijk, dat is dan weer klasse van zo’n vereniging.
Niet wegkijken van je verantwoordelijkheid, maar
reageren. Dat draagt bij tot begrip voor elkaar. En
wie weet: misschien is die Lotte over een jaar of
vijftien ook deelnemer aan Veenendaal-Veenendaal. Ik weet zeker dat ze zich dan gedraagt, want
dat doen fietsende dames altijd.
Reageren?
tom.zuijdervliet@gmail.com

_______________________________________________________________________________________
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FIETSCOMPETITIE
TTC DE MEREL 2018
Opmerking:
eerste maand van 8 maanden van de fietscompetitie 2018

Stand Puntencompetitie (uitgedrukt in punten)
Maand: maart

totaal
punten
1
2
3

Dames:
Margot
Stefanie
Loes

punten

maart
punten

145
89
18

145
89
18

1
2
3

Heren (< 55 jaar):
Richard
Wagenaar
Hans
Hazeleger
Marcel
Imming

237
109
30

237
109
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Heren (55 t/m 64 jaar):
Sjoerd
Boer, de
Peter
Meijer
Anton
Senten, van
Jan-Willem Bouwman
Rene
Elenbaas
Alex
Wolf
Marius
Oosterom
Tom
Zuijdervliet
Leo
Greft, van der

365
243
217
199
170
160
53
50
29

365
243
217
199
170
160
53
50
29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Heren (65 jaar en ouder):
Ger
Hulsman
Gerard
Graaff, de
Jan
Alblas
Enno
Steenhuis
Kees
Smit
Joop
Roeleveld
Dick
Winters
Richard
Reurings
Gijs
Ekelschot
Henk
Mulder

474
452
245
208
160
134
132
93
74
8

474
452
245
208
160
134
132
93
74
8
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Kompier
Miltenburg
Kuijper

vorige
maanden
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Stand Kilometercompetitie
(uitgedrukt in kilometers!!)
Maand: maart

totaal
kilometers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

14

Jan
Gerard
Richard
Kees
Enno
Sjoerd
Jan-Willem
Joop
Dick
Peter
Richard
Alex
Margot
Ger
Anton
Marius
Tom
Hans
Rene
Marcel
Stefanie
Leo
Loes
Gijs
Henk

Alblas
Graaff, de
Wagenaar
Smit
Steenhuis
Boer, de
Bouwman
Roeleveld
Winters
Meijer
Reurings
Wolf
Kompier
Hulsman
Senten, van
Oosterom
Zuijdervliet
Hazeleger
Elenbaas
Imming
Miltenburg
Greft, van der
Kuijper
Ekelschot
Mulder

vorige
maanden
kilometers

maart
kilometers

1224
1159
887
800
738
723

1224
1159
887
800
738
723

694
671
660
567
465
448
427
371
287
267
252
245
198
152
145
144
90
72
38

694
671
660
567
465
448
427
371
287
267
252
245
198
152
145
144
90
72
38
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FIETSPROGRAMMA t/m 13 mei 2018
15 april

zondag

Voorjaarstocht

08.30 uur

CTT

100 km

18 april

woensdag

Techniek-/Krachttraining
Avondrit

18.30 uur
18.30 uur

CR
CR

50-60 km

19 april

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur
09.30 uur

CR
CR

80-100 km
70-90 km

22 april

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

25 april

woensdag

Techniek-/Krachttraining
Avondrit

18.30 uur
18.30 uur

CR
CR

50-60 km

26 april

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur
09.30 uur

CR
CR

80-100 km
70-90 km

29 april

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

woensdag

Techniek-/Krachttraining
Avondrit

18.30 uur
18.30 uur

CR
CR

50-60 km

09.30 uur
09.30 uur

CR
CR

80-100 km
70-90 km

2 mei

3 mei

donderdag

Donderdagtocht

6 mei

zondag

Open dag
09.00 uur
De Schans is open vanaf 08.30 uur

CTT

9 mei

woensdag

Techniek-/Krachttraining
Avondrit

18.30 uur
18.30 uur

CR
CR

50-60 km

diverse

10 mei

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur
09.30 uur

CR
CR

80-100 km
70-90 km

13 mei

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 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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