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OPEN DAG

Met de open dag, verreden op zondag 6 mei, fietsten 10 gasten met ons mee.
Een zonovergoten dag met mooie routes.
Het verslag van deze dag lees je verderop in de eMerel.
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Voor elk wat wils.

W

COLOFON

e zijn al weer een paar maanden verder in het fiets-

seizoen en we hebben weer diverse mooie ritten gemaakt met de
Merel. Het fietsen met de wegkapiteins werkt naar mijn mening
prima, het geeft mij altijd een gevoel van veiligheid en het idee
dat er controle is tijdens het rijden.
Ook is Start 2 Bike inmiddels afgerond, we hadden een mooie
groep ‘nieuwe’ fietsers, hiervan zijn er zelfs al een paar op onze
clubactiviteiten geweest! En de Bosdijk trainingen worden ook
met veel plezier bezocht. Zelfs het gebruik van de whatsappgroepen begint al wat te wennen.
Wat ik weet is dat er ook behoefte is aan een A+ groep, dit betekent een gemiddelde snelheid van 30+ km per uur rijden. We
hebben daar al vaker over gesproken, of we dit als club moeten
aanbieden. De laatste weken heb ik gemerkt dat zoiets vanzelf
ontstaat als de juiste groep Merels bij elkaar is. Tijdens de Voorjaarstocht kwamen we veilig en met een mooi gemiddelde van dik
boven de 30 km per uur weer terug bij de Schans.
Op woensdagavond twee weken later kregen we fietsles van Joop
Roeleveld, ook hier weer een mooi gemiddelde van boven de 30
km per uur. Een voordeel is, dat je veel ziet, veel kilometers
maakt, en toch weer op tijd terug bent voor de koffie.
Als we goed naar elkaar luisteren en kijken dan is dit mogelijk
met de Merels. Vooral de wegkapiteins hebben tijdens deze snelle
ritten een belangrijke rol.
De groep van Start 2 Bike gaf tijdens de afsluitende borrel juist aan
minder snel en minder ver te willen fietsen. We hebben hiervoor de
trainers gevraagd dit te coördineren.
Zo zie je maar , trainen, hard rijden, rustig rijden, er is bij TTC de
Merel voor elk wat wils!!
Met vriendelijke groet en veel
fietsplezier
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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
Welkom
We hebben er in de maand mei weer een nieuw lid bij gekregen, Hans de Ruig.
Hans welkom bij onze club en we wensen je heel veel veilige en gezellige ritten bij De Merel.
_____________________________________________________________________________________

Aan alles komt een eind . . .
Zo’n 5 jaar geleden ben ik me met de eMerel
bezig gaan houden. Tom Zuijdervliet had het na
een aantal jaren wel een beetje gezien en het
bestuur (Enno) zocht iemand om het over te nemen. Zo rolde ik er dus in. Geruime tijd alleen,
toen sloot Stefanie aan maar die vertrok alweer
snel naar een belangrijker functie: het bestuur.
Veel later sloot Loes aan en dat is - gelukkig een blijvertje gebleken. Ze liet zich vlot inwerken en maakte zich alles snel eigen en dat is voor
mij reden om het roer over te geven. Vijf jaar is
een mooie periode en je moet ergens niet te lang
‘in blijven hangen’. De club heeft zich verder
ontwikkeld en ook de eMerel moet zich verder
kunnen ontwikkelen en daar moet een bijna 75jarige ex-graficus geen rem in willen zijn.
Om het blad levend te houden is het noodzakelijk dat er medewerking is van méér leden. Leuke of fraaie ervaringen, tips of wat dan ook worden lang niet altijd met iedereen gedeeld. Natuurlijk, niet iedereen is even vlot met de pen,
maar uw redactie zorgt er altijd voor dat er een
vlot stuk van wordt gebrouwen als dat nodig is.
Zelf heb ik weleens gedacht dat Merels op va-
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door Frans de Koning

kantie geen fiets aanraken. Dat gelooft toch geen
mens! Waar blijven de foto’s van Merels op de
hoogste bergtoppen of bij fraaie vergezichten,
watervallen of wat dies meer zij? En nu helemaal
in de spiksplinter nieuwe kleding! Laat anderen
meegenieten van leuke ervaringen! Meerdere
keren heb ik beweerd dat de eMerel niet het blad
van de redactie is maar van jullie zelf! Kortom:
help Loes er een goede eMerel van te maken en
blijf dat doen.
Afijn, ik stop ermee en Loes gaat verder. Indien
zij dat wenst help ik haar natuurlijk. Tot er een
ander lid is dat het samen met haar gaat doen.
Helaas ben ik er niet in geslaagd een plaatsvervanger te vinden waarvan ik dacht ‘die kan
het wel, daar schat ik van in dat de taal gevoeligheid, computerkennis en enig gevoel voor
vormgeving aanwezig is’.
Mijn dank gaat uit naar de vaste schrijvers, en
degenen die er mede voor zorgden dat de eMerel
steeds goed kon worden gevuld.
Ik wens iedereen voor de toekomst een leuke,
lezenswaardige eMerel toe. Loes: Succes!
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Open dag 2018

door Herman Baars en Marjan ‘t Hart

Op zondag 6 mei stond de Open dag op het programma van de Merel. De dag werd georganiseerd
door gastvrouw Marjan van 't Hart en gastheer Herman Baars, met als doel nieuwe leden aan te
trekken bij De Merel. Een schitterende zonnige dag, 25 graden, met weinig wind. Geen excuses om
thuis te blijven. 10 nieuwe gasten melden zich ’s morgens vroeg om mee te rijden en om te proeven
wat het fietsen bij de Merel nu eigenlijk inhoudt. En vooral om in een groep te rijden. Twee van
hen hadden de clinic Sart2Bike gedaan en de drempel genomen om een keer mee te fietsen bij de
Merel.
Dit onder een heerlijke
ontspannen sfeer. Eerst
onder het genot van een
bakkie koffie met vervolgens een welkomstwoordje door Alex. Gezamenlijk
waren we met 44 mensen.
De Merels waren dus goed
vertegenwoordigd om zo
onze gasten de kneepjes
van het fietsen bij te brengen. Er werd in 3 groepen
gereden met verschillende
snelheden, door het Groene Hart uiteraard. Hier
werd genoten van de mooie natuur. De snelle
groep ging richting de Meije. Met duidelijke
aanwijzing van Alex om daar meteen te ritsen
i.v.m. de onoverzichtelijke bochten. Dit ging
onder aanvoering van Alex met René Elenbaas
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als wegkapitein die overzicht hield in de achterhoede. De midden groep
ging richting Haarzuilens, onder aanvoering
van Aad en Anton, waar
verschillende nieuw aangelegde fietspaden werden bereden. Deze groep
werd ondersteund met de
wegkapitein Dirk, altijd
vertrouwd. De langzame
groep onder leiding van
Herman Baars en Marjan reden met de wegkapitein Gert, altijd nuttig. Deze groep ging richting
Botshol, Ouderkerk aan De Amstel en ontspannen fietsend langs de Amstel via Uithoorn en
Vrouwenakker weer terug.
Een snelle wezel, die plotseling de weg overstak,
veroorzaakte nog even hilariteit in de groep.
Ook werd er af en toe even stapvoets gereden omdat er nog mooie foto's geschoten
moesten worden, al ging dat niet helemaal
soepel. Het was goed dat de brug bij Vrouwenakker open ging en het goede shot genomen kon worden. Konden we ook even
uitrusten van deze vermoeiende rit.
Na een geslaagde ochtend troffen we elkaar
weer bij de Schans. Onder het genot van een
drankje op het terras was het weer berengezellig. De evaluatie voor de gasten moest
ook nog uiteraard gecheckt worden zodat
men tevreden naar huis kon gaan.
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En nu maar hopen dat de gasten enorm hebben
genoten en lid willen worden van de Merel. Hier
doen we het uiteraard voor. Na een mooie en
geslaagde ochtend ging ieder weer zijn eigen
weg.
Iedereen bedankt voor de steun en aanwezigheid
voor onderweg.

_____________________________________________________________________________________

Vogelleed in Nederland?

door Loes Kuijper

Onheilspellende daling van het aantal merels. ‘Het gaat slecht met de Merels in Nederland. Hun
aantal is in vergelijking met vorig jaar rond deze tijd met 15% verminderd.’ (RTL Nieuws, 2 mei
2018) Tja, dit konden we allemaal lezen en hoorden we ook in het nieuws. Terwijl wij dachten dat
het griepvirus, dat aardig heeft huis gehouden deze winter, nu toch wel voorbij zou zijn blijken de
Merels nog steeds last te hebben van een virus. Triest voor deze vogelsoort.
Gelukkig gaat het met de Merels op de fiets best
goed. Het fietsseizoen is alweer een tijdje geopend en dat is goed te merken. Op zondag en
donderdag wordt er flink getoerd. En op de
woensdagavond kan je kiezen tussen een rondje
toeren of een training op de Bosdijk onder leiding van Jan-Willem en Richard. En tijdens die
trainingen op de Bosdijk is het soms hard werken, veel leren, elkaar corrigeren en regelmatig
lachen, gieren en brullen.
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Woensdag 3 mei werd, zoals elke week, de training gestart met een molentje draaien. De binnenkant rijdt 26 en de buitenkant 28 km/u. Zo
doet iedereen een stukje kopwerk. Verrassend
om te zien dat met name de mensen die nog
nooit aan de training hebben deelgenomen altijd
even moeten wennen. Ze rijden te hard aan de
buitenkant, zetten te hard aan zodra ze aan kop
komen of minderen geen vaart wanneer ze weer
aan de binnenkant rijden. Het tweede deel van de
training was een interval oefening. Alle Merels
in een lange rij achter elkaar en de achterste
sprint zo snel mogelijk naar voren. ‘Zo snel mogelijk’ kent vele interpretaties. Vloog de ene ons,
staand op de trappers, als een raket voorbij. Een
ander kwam rustig zittend op het zadel met een
iets hoger beentempo de groep voorbij gereden.
Trainer Jan-Willem gaf zelfs de tip dat je een
versnelling op de fiets hebt om harder te kunnen
gaan fietsen. Met andere woorden: gebruik die
daar dan voor. Dolle pret bij de andere Merels
natuurlijk. Henk P., die sinds kort een mooie
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nieuwe fiets heeft aangeschaft, melde dat hij wel
op wilde schakelen maar dat er dan achter het
een en ander gaat ratelen. We hebben hieruit de
conclusie getrokken dat Henk te veel geld heeft
betaald voor zijn nieuwe fiets. De fietsenwinkel
heeft daar uit coulance 2 a 3 tandwielen extra
voor geleverd maar gebruiken kan hij ze niet.
Lekker dan, dat is alleen maar extra gewicht dat
je mee moet zeulen. Trainer en fietsenmaker JanWillem wist de oplossing: Je moet je versnellingskabel even goed af laten stellen. Staat waarschijnlijk te strak.
Volgende onderdeel van de training was een
‘Dylan Groenewegje’. ‘Een wat?’ vroeg Margot.
Loes probeerde haar uit te leggen wie Dylan
Groenewegen is en dat hij ook in onze regio
vaak traint. Terwijl ze dit deed stond ze natuurlijk door de uitleg van de trainers heen te ratelen
(doet ze vaker ) met als gevolg een reprimande
van trainer Richard. De oefening startte bij
Nieuwer ter Aa, het viaduct over de A2 over

richting het kanaal. Dit moest gedaan worden
staand op de trappers en in het aller zwaarste
verzet dat op de fiets mogelijk is (en dit volhouden tot je het tunneltje onder het spoor door bent
en bij het kanaal staat). Voor Henk een probleem
omdat de laatste 3 tandwielen gratis waren en
niet bruikbaar. Voor Margot geen probleem,
maar helemaal doorschakelen naar het zwaarste
verzet had ze niet gedaan. Reden….., je raadt het
nooit. Die tandwielen zijn nog mooi schoon!!

Je begrijpt dat dit Margot een hoop commentaar
heeft opgeleverd maar dat we met zijn allen erg
hebben moeten lachen. Een mens verzint hele
gekke dingen om niet tot het maximale te hoeven
gaan. Je snapt dat die arme trainers Jan-Willem
en Richard heel wat met dit zooitje ongeregeld
hebben te stellen. Eén ding staat vast: we hebben
er allemaal veel plezier in en het is weer eens
wat anders dan gewoon een rondje fietsen.

_____________________________________________________________________________________
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Dinsdag 3 juli, Valkenburg - Spa - Valkenburg!
Elke zomer fietsen we met de Merel een tocht in Zuid Limburg, waarbij we ook België
aandoen. Dit jaar hebben we weer een hele mooie nieuwe route: Valkenburg - Spa - Valkenburg
We starten in Valkenburg en gaan bij Slenaken de grens over. We rijden door de provincie Luik naar de
mooie plaats Spa waar we lunchpauze houden. We zijn hier aan de rand van de Ardennen en hebben dan
52 km op de teller staan. Na nog eens 40 km houden we een 2e korte stop de buurt van Blegny. Bij Mesch
komen we weer in Nederland en fietsen we terug naar Valkenburg.
De route heeft weinig vlakke meters, en is hierdoor behoorlijk zwaar. Het eerste deel valt nog mee, maar
in België krijgen we te maken met flinke heuvels, vaak kilometers lang. Een bergverzet en een behoorlijke conditie heb je hier echt nodig!
Datum : Dinsdag 3 juli
Vertrek : Vanaf 6.30 uur staat de koffie klaar bij Margot Kompier op Demmerik 47 a Vinkeveen.
Vertrek om 7.00 uur
Start
: Amstel Gold Experience in Valkenburg.
Hier kunnen we voor een klein bedrag parkeren, douchen en spullen achterlaten in een
kluis. Er is ook een café.
Afstand : 120 km.
Route : De route is niet uitgepijld. We rijden de tocht met 2 groepen. Margot is toerleidster van
de snelle groep, Enno neemt de minder snelle groep onder zijn hoede.
Als je liever je eigen tempo rijdt, geen probleem, de GPS route wordt nog gemaild.
In verband met vervoer graag even opgeven bij Margot. Geef dan ook aan of je over een auto beschikt en
hoeveel mensen en fietsen je evt. mee kunt nemen.
margotkompier@msn.com
06-29204925
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TTC DE MEREL
CLUBWEEKEND 2018
Het traditionele clubweekend van TTC de Merel vindt dit jaar plaats op 24, 25 en 26 augustus.
Ook dit jaar gaan we weer met eigen vervoer naar een mooie locatie op afstand van de Ronde Venen zodat de fietsroutes helemaal nieuw voor ons zullen zijn. We gaan logeren in het Van der Valk Hotel Enschede. Het is een groot hotel waarin 20 ruime 2-persoonskamers voor ons zijn gereserveerd. Vanuit dit
hotel gaan we 3 dagen prachtige afwisselende ritten fietsen waarbij één dag door Duitsland zal worden
gefietst. Gerard de Graaff verzorgt de routes wat garant staat voor prachtige tochten.
Enige uitleg over het weekend. Gezelligheid staat voorop! Zowel voor, tijdens als na het fietsen. Er wordt
deze dagen in 2 of bij grote deelname in 3 groepen gefietst. Eén groep fietst verder en sneller dan de
tweede of derde groep zodat ieder aan zijn trekken komt. Op vrijdag en zondag is er een rit van 125 resp.
en 100 km. Vanwege de autorit er naar toe en terug wat korter dan zaterdag waarop een rit van 150 resp.
120 km wordt gefietst. De afstanden zijn voor alle groepen goed te doen want we nemen alle tijd en maken onderweg de nodige stops.
Het bestuur heeft toegezegd een financiële bijdrage bij het weekend te leggen waardoor de bijdrage voor
de leden zeer beperkt is gebleven.
Datum

: vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 augustus

Locatie

: Van der Valk Hotel Enschede
Zuiderval 140
Enschede

Kosten

: € 120.00 per persoon op basis van een tweepersoonskamer.
Hiervoor 2 dagen halfpension (dus 2x logies, ontbijt en diner) dus excl. alle consumpties
en lunches.
Voor een éénpersoonskamer zijn de kosten € 170.00

Opgave

: Bij Enno op steenhuis31@zonnet.nl. Opgave is na betaling pas definitief.
Er kan bij voorkeur een kamergenoot aangegeven worden

Uiterlijk

: Voor 1 juni in verband met de reservering van het hotel

Betaling

: Op bankrekening NL 92 RABO 0365 511 471 tnv penningmeester TTC de Merel
o.v.v. naam deelnemer en clubweekend.

Organisatie

: Enno Steenhuis Geertsema en Gerard de Graaff
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Rondje Zorgboerderij – Oude Ade 80 km
door Joop Roeleveld
Inleiding: Routes maken met achtergrondinformatie, om je eigen omgeving beter te leren kennen. Als je
hier belangstelling in hebt dan kan je deze route via onze website openen en op je fietscomputer downloaden.
NIEUWE - FIETS ROUTE : De Schans - Bovendijk - Molenland - fiets brug over - Groene Jonker Zevenhoven - Langeraarsw plas - Woubrugge - Hoogmade - Oud Ade - Zorgboerderij - Oude
Wetering - Leimuiden - Kudelstaart - Vrouwenakkers brug - Kromme Mijdrecht - Schans.
Start : De Schans – rechtsaf Gagelweg – Bovendijk - fiets brug Kromme Mijdrecht over -langs Groene
Jonker

De Groene Jonker is een waterrijk natuurgebied met een grote plas, rietkragen en natte graslanden. Een
paradijs voor veel weide- en moerasvogels. En ook voor de wandelaar is het hier heerlijk: de bijzondere
vogels zijn bv de lepelaar is van heel dichtbij te zien.

De Groene Jonker verbindt de Nieuwkoopse Plassen met de Vinkeveense Plassen. Ik kan iedereen aanraden om in de vier seizoenen daar te gaan kijken.
Daarna rechtsaf naar Zevenhoven-dwars door de Langeraarse plas (dan heb je aan weerszijden water,
mooier kan je het niet hebben). Volg het fietspad tussen de plassen door, Kerkpad genaamd en zo'n kilometer lang.
De Langeraarse Plassen bestaan in totaal uit drie plassen, uitgegraven voor veen .

Richting vervolgen naar Woubrugge en vervolgens naar Hoogmade. Koffiestop bij 40 km : bij zorg boerderij in Oud Ade .
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De koffie en appeltaart, die ze hier zelf maken, smaken hierdoor nog beter want het is tevens voor een goed doel .

Over woon-/ werklocatie Oud Ade:
Aan de rand van Leiderdorp en Oud Ade bevindt zich de prachtige gerenoveerde monumentale boerderij
die dienst doet als woon- en werklocatie. Aan de linkerkant van het erf staan 8 appartementen met eigen
voordeur onder één kap. Daarnaast staat de woonboerderij met 10 studio’s. Hierachter ligt de werkplaats
waar op bestelling steigerhouten meubels worden gemaakt en verkocht. In woonlocatie Oud Ade wonen
18 jongeren met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende problemen. Het wonen op Oud Ade
betekent ook een zinvolle dag invulling. Dit kan zijn: werken in de werkplaats, vrijwilligerswerk verrichten, betaald werk, school etc. Bij ‘Werkplaats Om de Hoek’ worden meubels van steigerhout gemaakt,
bakken ze taarten op bestelling, leveren en verkopen ze groente en fruit aan particulieren en onderhouden
ze de tuinen.
Weg vervolgen naar Rijpwetering - Nieuwe wetering – Leimuiden. Langs de Westeinder naar Vrouwenakkerse brug, linksaf Kromme Mijdrecht en door naar De Schans. Dit is een mooie tocht door het groene
hart heen.

Standbeeld Joop Zoetemelk
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Start2Bike trainingen

door Gert Doornekamp

Hoe het begon…
Alex Wolf is 2 jaar lid van ons bestuur. Hij zag al snel dat TTC de Merel aan het vergrijzen is. Als
bestuurslid zonder portefeuille heeft hij het werven van vrijwilligers en nieuwe leden als taak gesteld voor de komende jaren. Alex wist weinig van Start2Bike (voorheen FietsFit), maar begreep al
snel dat het een uitstekende kans was om TTC de Merel in De Ronde Venen onder de aandacht te
brengen en cursisten aan te trekken die mogelijk lid willen worden van onze fietsclub.

Alleen de kar trekken was voor Alex geen optie,
ook omdat in het bestuur was afgesproken de
leden meer bij activiteiten te betrekken. Andre
Kroeze tipte Alex dat zijn schoonvader Gert
Doornekamp vast wel een bijdrage aan
Start2Bike wilde leveren. Een gouden tip. Gert
zei ja en al snel hadden we een taakverdeling
waarbij Alex de communicatie met de NTFU
deed en Gert de praktische trainingen van
Start2Bike zou organiseren.
Ongewis over het aantal aanmeldingen besefte
Alex dat 2 trainers voor 4 trainingsochtenden te
weinig zou zijn. Gert vroeg aan Herman Baars of
hij zin had om als trainer te gaan fungeren en die
stelde zich direct beschikbaar. Via Herman
meldde ook Rubia Bertijn zich aan (ook Rubia is
via Start2Bike lid geworden) en als laatste kreeg
Alex ook Joyce Paffen zover om deel uit te gaan
maken van het Start2Bike Team.
Maar voordat we aan lesgeven konden beginnen
moesten wij eerst zelf een cursusdag volgen bij
de NTFU. Maar helaas door zeer koud weer (ge-
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voelstemperatuur –17°) ging de training
niet door en een nieuwe datum was voor
beide partijen geen optie. Dus geen tips
en tricks van het overkoepelend orgaan de
NTFU en daarom zelf maar de handleiding uitgewerkt.
De aanmeldingen kwamen slecht op
gang. Wij hadden zelf posters ontworpen
en door clubleden laten drukken. Bij de
jaarvergadering en het uitdelen van de
nieuwe clubkleding konden wij veel posters uitdelen die door onze leden op allerlei plaatsen werden opgeplakt. Ook nam
Alex contact op met de NTFU en hoorde dat er
budget was om advertenties te plaatsten. Daarna
kwamen de aanmeldingen binnen en kon het
trainersteam aan de bak!

Hoe ga je lesgeven aan mensen die nog nooit op
een racefiets gezeten hebben? Gert (afkomstig
uit de rijopleiding) nam hierin het voortouw en
maakte een trainershandboek en voor elke training een lesplan waarin de taken verdeeld werden. Zo wisten de trainers precies wie wat wanneer te doen stond. Rubia’s praatje, plaatje en
daadje werkte prima! Ook de trainers zelf vertel-
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den dat ze weer veel wijzer zijn geworden door
alle informatie en de oefeningen tijdens de trainingen.
De trainingen waren gericht op Remmen, Schakelen (o.a. noodstop, in- en uitklikken), Balans
(op zeer lage snelheid, staand fietsen), Bochten
(volgen van de ideale rij-lijn), Klimmen en Dalen (tips & tricks). Een vast onderdeel van elke
training was een groepsrit (voorgereden door
Herman) waar ook de regels en tekens onder de
aandacht werden gebracht.

was er een ultieme test op de terugweg naar de
Schans door bij Nieuwer ter Aa de twee hellingen die ook worden gebruikt door Dylan Groenewegen (Nederlandse topsprinter) te nemen en
het klimmen en dalen te beoefenen.

Leuk om te zien hoe snel beginnende fietsers
zich hier keurig aan houden en zich daardoor
binnen de groep veiliger voelen. Nieuw voor ons
was het inlassen van een plaspauze tijdens de
groepsrit. Herman belde willekeurig bij mensen
aan of wij gingen naar een Bouwmarkt.
De cursisten kregen na iedere training een duidelijke samenvatting van het geleerde en een vooruitblik en advies voor de komende training.
Voorafgaand aan de nieuwe training werd het
geleerde van de vorige training getoetst. Veel
van de oefeningen waren verpakt in een spelvorm met daarin een gezonde competitie tussen
de cursisten. Ook werd er regelmatig afstelwerk
aan de fiets gedaan door onze techneut Herman.
De trainingen vonden plaats op zaterdagochtend
van 7, 14, 21 en 28 april 2018. Vier trainingen
van 09:00-12:00 uur voor de prijs van € 37,50.
De parkeerplaats van de begraafplaats in Wilnis
en de carpoolplaats langs de A2 bij Vinkeveen
waren de gebruikte locaties. De laatste training

Daarna volgde de koffie en appeltaart met slagroom ter afsluiting van een succesvol Start2Bike
2018.
Er waren in totaal 9 cursisten waarvan 7 dames,
en twee heren (jongste was 14 jaar). Er was
maar één cursist met racefiets ervaring en voor
de rest van de cursisten was alles nieuw. De sfeer
onderling was heel goed en de cursisten pakten
de onderdelen verbluffend goed op door de goede uitleg en demonstraties van de trainers. De
cursisten waren zeer tevreden!
De trainers vonden het leuk en gezellig om te
doen. Tijdens de trainingen vulden de teamleden
elkaar uitstekend aan. Humor en plezier met z’n
allen stond voorop tijdens de trainingsochtenden.
Er is een goede training in elkaar gezet die de
komende jaren hopelijk zijn vruchten zal gaan
afwerpen.
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Nadat de cursisten in Eetcafé de Schans aan een
theorietest waren onderworpen, die zeer goed
werd gemaakt werden de diploma’s (mooi geseald door Joyce) aan alle cursisten uitgereikt
door TTC de Merel voorzitter Andre Kroeze.

Jaargang 26, Nummer 4

Alle informatie wordt aan TTC de Merel beomdat de overgang te groot is. Ook andere (beschikbaar gesteld voor toekomstige trainingen.
staande) leden zijn welkom!
Ook zijn er afspraken gemaakt om nazorg te reMede namens Alex Wolf bedank ik Rubia, Joyce
gelen voor de Start2Bikers in de vorm van een
en Herman voor hun inzet
extra woensdagavondrit die start om 19:00 uur
en die wat betreft afstand en snelheid aansluiten
Deze samenvatting van de Start2Bike trainingen
bij beginnende toerfietsers. Zonder deze optie
is samengesteld uit de verslagen van alle bovenzullen veel cursisten afhaken om lid te worden
genoemde trainers.
_____________________________________________________________________________________

Een prachtige Bloesemtocht!

Allemaal stoere mannen, en een stoere vrouw,
weer, gewoon voor de gezelligheid een keer mee
die op een prachtige zomerse donderdag in het
op de donderdag. Ontzettend leuk dat de redactie
voorjaar een echte bloesemtocht hebben gereden
deze mooie foto mocht ontvangen.
richting Wijk bij Duurstede. De fotografe reed
Margot, dank je wel!
deze dag, waarschijnlijk vanwege het heerlijke
_____________________________________________________________________________________
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Vrijwilliger in de Spotlight

door: Marjolein Pesch en Alex Wolf

Deze editie: Loes Kuijper
allerlei functies met veel plezier bekleed. Nu
werk ik bij de verkoopondersteuning en hou mij
bezig met orderverwerking, facturering en nog
duizend andere taken.

Even voorstellen:
Loes Kuijper weliswaar geboren in Amsterdam,
maar je kunt toch zeggen een geboren en getogen
Vinkeveense. Want daar woon ik nu alweer bijna
56 jaar, waarvan heel veel jaar samen met JanWillem Bouwman. Jawel Jan-Willem kennen
jullie ook als enthousiast lid van De Merel, zowel als fietser en ook als vrijwilliger. Eigenlijk
ben ik via Jan-Willem bij De Merel gekomen,
maar daar over later meer. Samen hebben wij 2
kinderen, Max 22 jaar oud en Lotte 19 jaar. Max
woont nog thuis. Lotte woont inmiddels samen
met haar vriend in het Noord-Hollandse Opperdoes. Na een studie fysiotherapie ben ik gaan
werken. Niks fysiotherapie, maar op een technisch handelsbureau, eerst in Amsterdam en later
in Almere. Vanwege de reistijd naar Almere ben
ik op zoek gegaan naar een baan in de buurt.
Inmiddels werk ik alweer 30 jaar bij Alrec in
Mijdrecht. Alrec is van origine een familiebedrijf
en produceert Point of Sale materiaal (meubilair
waarop producten worden gepresenteerd) voor
grote merken, zoals je kunt zien bij Mediamarkt
bijvoorbeeld. Ik heb het bedrijf in die dertig jaar
zien groeien naar een internationaal bedrijf van
ca. 500 man met o.a. kantoren in Polen, Duitsland en Engeland. Door de jaren heen heb ik
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Vertel eens wat over je passie voor fietsen
Vanaf mijn 13e was volleybal mijn sport. Bij de
volleybal club speelde ik in het 1e dames team.
Maar spelen op het hoogste niveau is belastend
naarmate je ouder wordt.
Sinds een jaar of 10 ben
ik op zondagmorgen ook
gaan schaatsen (mijn hele
familie is schaatsgek). En
omdat ik dat zo leuk vind
heb ik 2 jaar geleden besloten te stoppen met
volleybal zodat ik ook
door de weeks kan
schaatsen. Jan Willem fietste al en vond dat ik
ook maar eens moest gaan fietsen. Hij heeft ca. 5
jaar geleden een race fiets voor mij gekocht en
nadat ik een cursus bij Fiets Fit heb gevolgd (nu
Start2Bike), heb ik mij bij De Merel als lid aangemeld. En zo is het gekomen. Ik vind het erg
leuk en probeer elke woensdagavond en zondagmorgen met de club mee te fietsen. Het moet
wel leuk blijven, dus voor mij geen klassiekers.
Met een rit van 80 tot 100 km is het mooi geweest. Sinds 1 jaar ben ik ook gaan mountainbiken. Heel anders, hartstikke intensief, maar zeker
zo leuk.
Heb je ook hobby’s naast het fietsen
Nou het is wel duidelijk dat ik van sporten houd.
In de winter doe ik ook aan spinnen bij PK
Sport. Daarnaast ben ik ooit met fotografie bezig
geweest en dat wil ik weer gaan oppakken. Fotografie lijkt zo makkelijk. Maar zo zag ik een keer
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een prachtige foto van een roofvogel op een paal.
Toen ik aan de fotograaf vroeg hoe lang die
daarover gedaan had en hij antwoordde vier
maanden, wist ik dat ik nog wel een weg te gaan
had! Verder hou ik van handwerken en maak ik
allerlei gekke figuurtjes en beestjes als ik hoor
dat er weer iemand zwanger is.

zouden kunnen doorvoeren of over nieuwe rubrieken. Zo’n initiatief om over de vrijwilligers
te schrijven past dan ook heel mooi.
Wat is je mooiste herinnering (tot nu toe) aan
het lidmaatschap van De Merel
De clubweekenden. Je fietst in een mooie, onbekende omgeving. Het is gezellig en omdat je het
hele weekend met elkaar op stap bent krijg je de
kans om andere leden ook echt een beetje beter
te leren kennen. Zo’n clubweekend is toch een
andere beleving dan de gewone clubritten.

Vertel eens wat over het vrijwilligerswerk dat
je voor De Merel verricht
Vrijwilligerswerk zit wel in mijn DNA. Bij de
volleybalclub, was ik o.a. jeugd coach, lid van de
activiteiten- en jubileumcommissie, organisatie
van het buitentoernooi en zo’n 12,5 jaar secreta… en de grootste blooper?
ris, en tot en met afgelopen jaar ook nog scheidsVerleden jaar ben ik tijdens het mountainbiken
rechter. Toen Enno mij vroeg om Frans de Komet Jan Willem in de Morvan volledig over de
ning te assisteren bij de E-Merel leek mij dat een
kop geslagen. Ik zag een steen te laat en ben in
leuke klus en heb ik ja gezegd. Ik heb veel kuneen reflex gaan remmen i.p.v. erover heen te
nen leren van Frans en daardoor doen we de taspringen. Gelukkig ben ik er met alleen maar
ken nu zo’n beetje om en om. De ene maand doe
kneuzingen en schaafwonden vanaf gekomen.
ik de redactie en Frans de opmaak en de andere
Het ergste was misschien nog wel dat Jan Wilmaand andersom. Voor het maken van een Elem alles op de Go Pro had opgenomen. Bij het
Merel ben ik wel twee tot drie avonden kwijt. Is
terug kijken die middag zat hij allemaal profesbest een hoop tijd, maar ik vind het telkens weer
sioneel commentaar te geven, terwijl ik verrekte
een leuke uitdaging om met de vormgeving en de
van de pijn. Lekker hoor.
kopij te puzzelen om er weer een leuke editie
van te maken.
Bucketlist: try before you die
Daarnaast is het ook een kwestie van aansturen.
Ik heb geen grote wensen, maar ik zou heel
Je moet er op tijd aandenken om iemand te vragraag nog een keer een ballonvaart willen magen om een stukje te schrijven over bijv. de
ken. En dan met name hier boven De Ronde VeOpeningsrit, Open Dag, of het Club weekend.
nen. Zal wel heel moeilijk worden vanwege
Zelf wil ik ook nog weleens vergeten de camera
Schiphol, maar je moet wat dromen blijven hebmee te nemen voor een leuke foto. Verder denk
ben.
ik met Frans na over wat voor veranderingen we
____________________________________________________________________________________

15

eMerel

Jaargang 26, Nummer 4

Rit naar Amsterdams havengebied
Op vrijdag 11 mei heeft een klein groepje Merels
een erg leuke en gezellige rit gemaakt naar het
Amsterdams havengebied. Joop Roeleveld was de
initiatief nemer. Gezien de weersvoorspellingen
werd op een grote opkomst gerekend maar we
hebben er met z'n vieren een leuke dag van gemaakt. Naast Joop reden Andre Kroeze, Machteld
Rijkeboer en Année de Jong mee.

door Année de Jong

Spaarndammerbuurt een haventje in Noord binnen. Hier ligt ook het oude Veronica schip.
Joop heeft ons door Amsterdam Noord geleid,
slingerend tussen bouwterreinen, dijkjes met leuke
huisjes en de meest moderne appartement complexen. Na Camping Zeeburg fietsten we de Diemerzeedijk op met een koffiestop bij Jachthaven
Bovendiep. Daar heerlijk in de zon gezeten. We
stonden nog voor de keuze om een wat langere
tocht te rijden via Muiden om dan op een afstand
van ongeveer 100 km uit te komen maar we kozen
toch voor de oorspronkelijke afstand van ongeveer
80 km. Dan maar geen Muiden.
Inmiddels hadden we de wind behoorlijk tegen
langs opnieuw het Amsterdam-Rijnkanaal maar
we hebben lekker doorgereden en er werd niet
geklaagd.
Bij Loenersloot zijn we het kanaal weer overgestoken, op weg naar de Schans. Daar ging ieder
zijns weegs.
Al met al een rit die zeer de moeite waard was.
Het weer werkte mee, dat zeker.
In ieder geval Joop bedankt voor de uitnodiging
en de prachtige route. Andre en Machteld bedankt
voor het aangename gezelschap.

In een heerlijk zonnetje reden we eerst naar
Baambrugge en daarna langs het AmsterdamRijnkanaal richting Amsterdam. Ter hoogte van de
Zuiderzeeweg verlieten we het kanaal en gingen
de stad in via het Oostelijk Havengebied. Er heerste een gezellige en niet storende drukte, vooral
achter het Centraal Station. Bij de pont was het
even wachten op de overtocht naar Noord. Vervolgens namen we niet de pont die recht oversteekt richting Eye en Tolhuis maar een die scheef
weg vaart en Eye rechts laat liggen. Met prachtige
uitzichten op de stad voeren we ter hoogte van de
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Lengte en Gewicht.
Twee maanden geleden schreef ik erover dat het
bij diverse grote rondes en eendagswedstrijden,
zoals klassiekers, niet meer gebeurt dat er kussende dames op het podium staan. Ik ben blij te zien
dat de Giro d’Italia zich daarvan niets aantrekt.
Daar wordt nog gewoon gekust. Nou verbaast me
dat niets. Het gaat om Italië, en daar
wordt op dit gebied toch altijd anders
en minder krampachtig gereageerd
dan elders in de wereld.
Iedereen die de afgelopen week bij
de Giro het podium haalde, verliet
na de huldiging dat podium met
links en rechts op de wangen een
duidelijke afdruk van de gestifte
lippen van de dames.
Kortom: goed dat dat gewoon doorgaat.
Waar ze in Italië echter wel wat aan moeten doen,
is het lengteverschil tussen de renners en de kussende dames. Italiaanse mannen zijn over het algemeen wat kleiner dan West-Europese mannen.
Italiaanse vrouwen lijken altijd wat langer, wat
natuurlijk mede komt door de hakken onder de
schoenen. Bij de wielrenners op het podium valt
dat lengteverschil altijd pas goed op. Enkele dagen geleden viel dagwinnaar Esteban Chaves al in
het niet bij de dames, maar de Ecuadoriaan Richard Carapaz sloeg afgelopen zaterdag alles.
Tijdens de eerste felicitaties, toen de dames nog
een stapje lager stonden, zag je het al. Maar toen
de dames voor de kussen op dezelfde hoogte kwamen staan als de winnaar, moesten ze diep door
de knieën buigen om hem van hun mooie afdruk te
voorzien. De lengte scheelde zeker 30 centimeter,
meer dan een kop. Het was een etappe met aankomst bergop, dan weet je dat er meestal een klein
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en licht mannetje wint. Misschien iets om rekening
mee te houden bij de podiumceremonie?
Sprinters zijn over het algemeen grotere en meer
stevige kerels. Maar ook daarin kun je je vergissen. Ik was vroeger een grote fan van de Slowaakse sprinter Ján Svorada. Ik mocht hem een keer
ontmoeten en dat werd een grote
teleurstelling. Ik dacht nog: “Is dat
alles”? Alsof ik stond te praten met
mijn broertje van veertien. En er
kwam ook geen verstandig woord
uit. Wat dat betreft voldeed de
Fransman Brice Feillu wel aan de
verwachtingen. Ik was in 2010 als
redacteur van een sportblad bij de
ploegenpresentatie van de Nederlandse ploeg Vacansoleil. Die had Brice speciaal aangetrokken voor de bergritten. Na de
presentatie was er een fantastische lunch voor de
journalisten en genodigden, waarbij de renners
zich moesten verdelen over de tafels met genodigden. Ik had het voorrecht om naast Brice aan tafel
te zitten en een tijdje met hem te praten. En inderdaad, hij woog niks. Maar dat een klimmer klein
moet zijn, klopt ook weer niet. Hij was met zijn
1,90 meter, bij 65 kilo (!), aardig aan de lengte.
Tijdens het kletsen met hem, een heel leuke en
intelligente vent trouwens die ook goed Engels
sprak, zat ik constant te letten op wat hij at. En dat
was bijna niks, en ook nog allemaal gezonde dingen. Ik ben gewend me Bourgondisch en ongezond
vol te stoppen, maar toen ik naast hem zat, deed ik
ook maar alsof ik altijd met mate én gezond eet. Al
had hij ongetwijfeld door dat dat niet zo was.
Reageren?
tom.zuijdervliet@gmail.com
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FIETSCOMPETITIETTC DE MEREL 2018
Stand Puntencompetitie (uitgedrukt in punten):
Maand: april
totaal punten

vorige
maanden
punten

april punten

positie
tov vorige
maand
(i) (i) (i)

Dames:
1 Margot
2 Loes
3 Stefanie

Kompier
Kuijper
Miltenburg

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

18

694
531
89

145
18
89

549
513
0

←

842
774
403

237
109
30

605
665
372

←
←
←
←

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

1141
651
648
507
377
321
298
224
112

217
199
243
50
365
170
160
53
29

924
452
404
457
13
151
138
171
84

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

1900
1444
1015
568
476
380
368
171
145
132

474
452
208
74
245
160
134
93
8
132

1426
992
717
494
231
220
234
78
138
0
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↑
↓

↑
↑
↓
↑
↓
↓
↓
↓
←

←
←
↑
↑
↓
↓
↓
←
↑
↓
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Stand Kilometercompetitie (uitgedrukt in kilometers!!):
Maand: april
totaal kilometers

vorige
maanden
kilometers

april kilometers

positie
tov vorige
maand
(i) (i) (i)

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

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

3120
2502
2381
2212
2123
1900
1841
1706
1635
1389
1322
1307
1140
1120
1119
1113
953
856
786
753
690
660
562
277
145
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1159
371
1224
887
738
800
671
694
252
567
427
287
448
267
245
152
198
465
723
90
72
660
144
38
145

1961
2131
1157
1325
1385
1100
1170
1012
1383
822
895
1020
692
853
874
961
755
391
63
663
618
0
418
239
0

↑
↑
↓
↓
←
↓
↑
↓
↑
←
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↑
↑
↓
↓
↑
↓
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FIETSPROGRAMMA t/m 17 juni 2018
16 mei

woensdag

Techniek-/Krachttraining
Avondrit

18.30 uur
18.30 uur

CR
CR

50-60 km

17 mei

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

70-100 km

21 mei

Maandag

2e Pinksterdag/ Maandagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

23 mei

woensdag

Techniek-/Krachttraining
Avondrit

18.30 uur
18.30 uur

CR
CR

50-60 km

24 mei

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

70-100 km

28 mei

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

30 mei

woensdag

laatste Techniek-/Krachttraining 18.30 uur
Avondrit
18.30 uur

CR
CR

50-60 km

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

70-100 km

3 juni

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

6 juni

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-60 km

7 juni

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

70-100 km

9 juni

zaterdag

Rabobank Sponsortocht

08.30 uur

VTT

10juni

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

13 juni

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-60-km

14 juni

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

70-100 km

17 juni

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

31 mei

diverse afst.

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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