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EEN FAMILIE PORTRET

Is het niet een prachtig plaatje? Acht Merels in een rozentuin.
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Fantastisch Fietsweer

COLOFON

H

et is nog steeds lente, maar voor mijn gevoel zitten we in
de mooiste zomer sinds jaren. En als ik naar evenementen als de
Open Dag, maar ook de opkomst op de woensdagavond kijk, dan
genieten velen met mij van het mooie (fiets)weer.
Recent record op de woensdagavond was 26 Merel-leden. Heel
wat jaren geleden dat wij zo’n aantal gehaald hebben. Tuurlijk ligt
het niet alleen aan het mooie weer. De afgelopen trainingssessies,
verzorgd door Richard en Jan Willem, waren een doorslaand succes. En door onze nieuwe Start2Bike leden hebben we nu ook een
standaard groep mensen die een ritje van 40 km met een wat lagere snelheid maakt. En wat blijkt, ook (revaliderende) Merel-leden
doen hier graag aan mee. Je zou het bijna vergeten, maar al die
tijd is ook de groep die lekker wil knallen stug door blijven rijden.
Wat heet, ik hoorde Peter de Jong tijdens zo’n rit een keer enthousiast roepen we gaan naar A++ niveau toe!
De ontwikkeling die we als bestuur verleden jaar hebben ingezet,
krijgt dit jaar een duidelijke vorm. Met als resultaat een mooi
compleet fiets aanbod met alleen maar blije Merel gezichten.
Helaas hebben we ook met een aantal zieken te maken. Ik leef
mee met Sjoerd en Rubia die door valpartijen noodgedwongen
thuis zitten. Maar mijn hart gaat uit naar Kees de Graaff en Cock
Fangmann. Beiden lijden aan een ernstige ziekte en ik hoop dat ze
spoedig zullen herstellen, zodat ze binnenkort weer hun rondjes
met ons mee kunnen draaien.
Mede daarom roep ik al onze leden op om op zondag 24 juni mee
te doen aan de Ankertour. Dit is onze benefiet tocht die TTC De
Merel samen met WTC uit Woerden organiseert en waarvan de
totale opbrengst ten goede komt aan de twee inloophuizen voor
mensen met Kanker in Mijdrecht en Woerden. Het is mooi dat wij
op deze manier een bijdrage kunnen
leveren voor mensen die het nu zwaar
hebben. Met jullie deelname gaat het
ook dit jaar vast en zeker weer een
geslaagd evenement worden.
Alex Wolf

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:
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: Jan-Willem Bouwman
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).

2

eMerel

Jaargang 26, Nummer 5

MEREL
NIEUWS
Welkom!
De volgende nieuwe leden heten we hartelijk
Christine, Edwin en Michel leuk dat jullie lid
welkom bij onze club:
zijn geworden van TTC De Merel. We wensen
- Christine Boland
jullie heel veel veilige en gezellige ritten bij De
- Edwin Lek
Merel.
- Michel Goossens
_____________________________________________________________________________________

Ziekenboeg . . .
Zoals jullie in de column van ons bestuur hebben
En enkele weken geleden is Rubia Bertijn tijdens
gelezen zijn een aantal Merelleden vanwege
een donderdagrit ten val gekomen waarbij zij
verschillende redenen al een tijdje uit de running.
diverse kneusingen heeft opgelopen. Ook zij zal
Bij Kees de Graaff is er in februari longembolie
het even rustig aan moeten doen.
geconstateerd. Daardoor wordt hij beperkt in zijn
energie en is Kees niet in staat om met ons mee
Deze pechvogels hebben een mooie bos bloemen
te fietsen. Ook Cock Fangmann is al enige tijd
ontvangen van de club en uiteraard wensen wij
uit de running door een aandoening die gepaard
ze alledrie een voorspoedig herstel toe. We
gaat met pijn in spieren en bindweefsel. Dit
hopen ze binnenkort of over een wat langere
belemmert hem in het dagelijks functioneren.
termijn weer te zien bij een van onze wekelijkse
Volgens de artsen is herstel mogelijk maar het is
ritten.
een langdurige kwestie.
_____________________________________________________________________________________
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Ook TTC de Merel “Privacy-Proof”
Ook onze fietsclub moet in het kader van de privacywet een aantal zaken regelen. Wij leggen
namelijk persoonsgegevens vast van de leden en
daar moet uiterst zorgvuldig mee worden omgegaan.

Daarnaast is het zo dat we regelmatig foto’s maken tijdens het fietsen in clubverband en dat we
deze graag plaatsen op social media en de website. Wie daar onverhoopt bezwaar tegen heeft
kan dat per mail laten weten. .

De NTFU biedt een stappenplan aan
om “Privacy-Proof” te worden. Een
handig hulpmiddel waar we mee aan
de slag zijn en regelen dat er aan de
eisen is voldaan. Een van die eisen is
het opstellen van een ‘AVGverklaring’. Die wordt jullie allemaal
toegestuurd.
In
onze
‘AVGverklaring’ staat ter welke persoonsgegevens we als club verzamelen,
met welk doel en wie toegang heeft
tot die gegevens.
We gaan ervan uit dat alle leden instemmen met deze manier van werken.
_____________________________________________________________________________________

Evaluatie Bosdijktraining
Richard en ik hebben dit jaar de BosdijktrainingHeb je de enquête al ingevuld via de link op
en verzorgd voor jullie en we zouden daar graag
WhatsApp dan hoeft het uiteraard niet nog een
feedback voor willen ontvangen van de Merels
keer. Alvast bedankt,
die er gebruik van gemaakt hebben. We hebben
daar een kleine enquête voor in elkaar gedraaid
Richard en Jan-Willem
en hopen dat je even de tijd neemt om dit in te
https://www.survio.com/survey/d/J4H9E1L2J2T
vullen. Het duurt slechts een paar minuten.
1E9E5E
_____________________________________________________________________________________
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Trainingsperikelen

door Jan-Willem Bouwman

Daar sta je dan als zogenaamde trainer.. Een discussie over welk trio nu
1 was en welk trio nummer 2.
Wat ging er vooraf: Op de voorlaatste trainingsavond had ik met Richard Wagenaar, de ander voorganger in het sportieve, afgesproken dat we een
vorm van koppelkoers zouden organiseren. Na
het verzamelen in Wilnis, eerst maar even warm
gefietst en de groep bekeken. Ik had al gezien dat
we drie trio’s konden maken en aangekomen op
de parkeerplaats werd het spel aan de deelnemers
Wil. Hans, Ger, Anton, René, Loes, Stefanie en Adrie uitgelegd. Iedereen moest
zijn telefoon, teller en Garmin bij mij
inleveren en per trio aan mij opgeven
welke gemiddelde snelheid ze dachten
gaan te fietsen. Er moest kleine 3 rondjes
Bosdijk worden gefietst en dat was in
totaal 17,8 kilometer. Foefje was dat er
steeds afgeslagen moest worden naar de
parkeerplaats om het mij wat makkelijker
te maken. Het eerste trio Wil, Hans en
Richard gaven van te voren 31,43 km/u
gemiddeld op en die reden uiteindelijk
33,68km/u. Met het verschil van 2,5 km/u
kwamen ze samen met Loes, Stefanie en
Adrie op de eerste plaats. Die hadden
27.6km/u opgegeven en reden 29,85. Ger,
Anton en René hadden 27,9 opgegeven
en 30,95 km/u gereden en derhalve een
verschil van 3 km/u opgelopen en waren
sowieso derde. Omdat ik de Excel had
gesloopt bleek de uitslag niet ter plaatse
zichtbaar te zijn en om toch een (denkbeeldige) beker uit te reiken moest ik thuis het
verschil uitrekenen. Daar kwam uit tevoorschijn
dat Trio Wil, Hans en Richard met 0,003 km/u
minder dan het andere trio op de eerste plaats
moest komen.. Echter na publicatie op de app
kwam een protest van het andere nummer 1 team
binnen, moest ik overgaan tot diskwalificatie van
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het trio Wil, Richard en Hans! Wat bleek, uit de
gegevens op Strava (zie plaatje) hadden zowel
Wil als Richard, zich niet aan de regel, telefoon,
teller, Garmin inleveren, geconfirmeerd.
Tot groot verdriet van Hans (denk ik) moest ik
mededelen dat ze toch 2e waren geworden. Jam-

mer jongens, volgende keer beter. Team Loes,
Stefanie en Adrie wonnen dus, na protest, de
eerste trioregelmatigheidsrit 2018. Gefeliciteerd
namens het halve trainersduo! De andere helft
zat en een hoekje te snikken!
Wedstrijdlijder Jan-Willem
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Vrouwen aan de kop

door Loes Kuijper

Zaterdag 9 juni stond de jaarlijkse RaboSponsortocht weer op ons toerprogramma. Enkele Merels hadden de vrijdag vooraf aan deze tocht alle
routes alweer keurig uitgepijld, samen met enkele concullega’s van WTC Woerden. Na wat verwarring omtrent de starttijd bleek dat er om 9.00
uur er gestart kon worden bij de Rabobank in
Mijdrecht (in het toerprogramma stond 08.30 uur
en volgens mij was dat andere jaren ook zo.) Het
was direct een drukte van belang. Diverse Merels
waren aanwezig om een van de verenigingen/doelen te sponsoren door 100 km te gaan fietsen. De A-groep vertrok met een klein ploegje,
slechts 5 rijders. De B-groep was aanzienlijk
groter met ca. 14 rijders. En een aantal Merels
kozen ervoor om 2 of 3 maal 30 km te gaan fietsen om op deze manier meerdere doelen te sponsoren.

Het weer zat mee, lekkere temperatuur, af en toe
een wolkje en niet al te veel wind. Eenmaal klaar
voor vertrek kwam daar onze secretaris Stefanie
nog aanfietsen met Alexander. TE LAAT: terwijl
ze het dichtste bij de Rabobank wonen!! Dus nog
heel even wachten voordat we konden starten.
De inschrijving hadden ze gelukkig snel voor
elkaar. Met 2 dames op kop, Joyce en Machteld,
vertrokken we richting Woerden. Het ging lekker
windje mee en de gang zat er lekker in. Twee
nieuwe Merelleden fietsten mee, Michel en Edwin, en Loes had een gastrijder (Peter, potentieel
Merellid) meegenomen. Ondanks dat er een aan-
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tal wegkapiteins in de groep meefietsten werden
er geen fluitsignalen doorgegeven. De kapiteins
waren vergeten een fluitje om de nek te hangen
of mee te nemen. Door middel van armsignalen
en roepen lukte het ook wel, maar de signalen
werden toch gemist. Na de stempelpost in Woerden reden we schaatsclub Nooitgedacht achterop.
Onze voorste rijders begonnen met inhalen maar
dat was geen succes. Beiden groepen waren te
groot. Door een lekke band moesten wij pas op
de plaats maken en werd de inhaalmanoeuvre
afgebroken. Marjan had een stootlek door een
gat in de weg. Het euvel werd verholpen en we
konden onze rit vervolgen. Door de Meije werd
er achter elkaar gereden. Veiliger en ook veel
rustiger fietsen. Je hoeft hierdoor niet telkens aan
te zetten om weer naast iemand te gaan fietsen.
Hier werd ook een koffiestop gehouden met voor
menigeen een heerlijke appelpunt.
Bij de volgende stempelpost in
Zegveld hoorden we Enno zeggen
dat we een gratis kop koffie konden nuttigen. We hadden echter
net koffie gedronken en de groep
besloot unaniem om door te fietsen. Nou ja, bijna unaniem! Want
terwijl wij allemaal klaar stonden
langs de kant van de weg om verder te gaan zagen we Anton met
een kop koffie bij één van de statafels staan. De
koffie werd in no time achterover geslagen en we
konden onze rit vervolgen. Vanaf hier tegen de
wind in richting Woerdense Verlaat. Joyce en
Loes hielden de rest uit de wind. Verderop langs
de Kromme Mijdrecht werden we uit de wind
gehouden door de papier-vuilniswagen. Deze
reed een heel stuk voor ons uit. Wij volgden op
gepaste afstand om een botsing te voorkomen.
Ook op de Tienboerenweg ging het lekker tegen
de wind in, die ook nog wat straffer was gaan
waaien. Vlak voor de laatste stempelpost, op de
Proosdijerdwarsweg, wederom een stop vanwege
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materiaalpech. Sommigen van ons kwamen, mewas nog maar een klein stukje richting het eindde door nog andere activiteiten deze dag, in tijdpunt, dus geen probleem. Even voor 2 uur arrinood en de helft van de groep besloot alvast door
veerden we bij het start/eindpunt. Het was een
te fietsen naar de laatste stempelpost. Daar zouheerlijke fietstocht. Hopelijk hebben alle deelden ze dan op de rest wachten. Maar vanaf dit
nemende verenigingen een mooi bedrag verdient
punt bleef de groep opgesplitst in 2 groepen. Het
via deze RaboSponsortocht.
_____________________________________________________________________________________

Provincie Zuid-Holland plaatst 100 bankjes
door Tom Zuijdervliet

TTC De Merel is een fietsvereniging uit de proin aanmerking komt. Op de honderd mooiste
vincie Utrecht. We fietsen echter ook dikwijls in
locaties worden de bankjes daadwerkelijk gede provincie Zuid-Holland. Soms heb je dan zin
maakt. Daarbij wordt ook rekening gehouden
om even te rusten, om te eten en te drinken, of
met zaken als verkeersveiligheid en de spreiding
gewoon wat te genieten van het mooie uitzicht.
van de bankjes over de provincie.
Een bankje langs de weg is dan erg fijn.
Waarom doet de provincie dit? Uit onderzoek
De provincie Zuid-Holland gaat binnenkort honvan de ANWB blijkt dat fietsers hun fietstocht in
derd nieuwe bankjes plaatsen. En wij MerelZuid-Holland gemiddeld waarderen met het cijleden kunnen mede bepalen waar die bankjes
fer 7,6. Best een hoog cijfer, maar er is nog
komen. Wie een favoriete plek voor een bankje
ruimte voor verbetering, geven de fietsers aan.
heeft, kan dat nu doorgeven via de website van
Met name aan rustpunten is nog behoefte. Dus,
de provincie Zuid-Holland:
Merel-leden, pak je kans en bepaal mede waar de
www.zuid-holland.nl/evenzitten.
nieuwe bankjes worden geplaatst. Want wie weet
Als je op de website een keuze maakt, kun je
beter waar de bankjes moeten komen dan de fietmeteen zien of de door jou gewenste plek ervoor
ser zelf?
_____________________________________________________________________________________
Het kortste fietspad van Nederland bestaat niet
meer. Het was slechts twee meter lang en had
twee verkeersborden, die voor veel verwarring
en ophef zorgden. Het fietspad bij Haaksbergen
is dan ook opgeheven.
Bron: Fietsen123
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MAMIL’s, OMIL’s of MAWIL’s
Zodra het wielerseizoen weer start in het voorjaar zie je ook de rubrieken, nieuws items en
columns weer opdoemen over wielrenners. De
recreatieve wielrenner, de asociale wielrenner,
de beroepswielrenner, de beginnende wielrenner,
ze zijn er in veel verschillende groeperingen.
Sinds enkele jaren wordt er ook gesproken over
rubrieken zoals genoemd in de titel.
MAMIL
= Middle Age Men In Lycra
OMIL
= Old Man In Lycra
MAWIL
= Middle Age Women In Lycra
Dit zijn slechts voorbeelden van rubrieken waarvan ik denk dat ze in onze club voorkomen (je
hebt natuurlijk ook nog de UIL-tjes en BRIL-len
(Ukkies In Lycra en Beroeps Renner In Lycra)).
Over de OMIL’s wordt gesproken met respect.
Hoe heerlijk is het wanneer je gezondheid het
toelaat om op oudere leeftijd nog regelmatig een
fietstocht te maken tussen de 60 en 100 kilometer. Het is goed voor
de geest, het lijf en
de algehele gezondheid. Over de MAWIL hoor je eigenlijk niet zo heel erg
veel, behalve dan
dat het aantal fietsende vrouwen de
afgelopen jaren flink
is toegenomen. En
dat is iets wat we bij
onze club aanmoedigen. Meer vrouwelijke leden is een
verrijking voor onze
club. De MAMIL’s
onder ons krijgen het soms zwaar te verduren in
de media. Ze worden door menig journalist, columnist verguist en omschreven als mannen met
dikke buiken met een BMI van 30+, die toch
zeker zo’n 10.000 kilometer per jaar fietsen, op
veel te dure fietsen en de fietspaden onveilig
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door Loes Kuijper

maken door daar met 40 km per uur over heen te
knallen en al schreeuwend alle andere weggebruikers aan de kant te blèren. Echter bij mensen
die zoveel per jaar fietsen kom je niet zo heel
vaak een dikke buik tegen. Er worden immers
genoeg calorieën verbrand. Ik denk dat ze een
BMI van 30 niet halen. En hoezo zou een fiets te
duur zijn? Wanneer fietsen je passie is kan ik me
voorstellen dat je daar wat geld voor over hebt.
Iedereen beslist toch zelf waar hij zijn geld aan
uit geeft. De één koopt een blitse auto, de ander
een blitse racefiets. Rijden alle wielrenners die
40 km per uur? Er zijn er die dat halen maar over
het algemeen ligt de gemiddelde snelheid toch
lager. Ik wil niet ontkennen dat er in de verhalen
een kern van waarheid zit, maar vind de artikelen
die ik lees vaak erg overdreven en alle wielrenners worden gegeneraliseerd tot één schreeuwende en gevaarlijke, dikbuikige bende. Daar
ben ik het niet mee
eens. Als de columnist wil dat
wielrenners
met
respect
omgaan
met de medeweggebruikers
dan
dient hij ook met
iets meer respect
over wielrenners te
schrijven. Uit ervaring weet ik dat er
nog meer gevaarlijke fietsers voorkomen op het
fietspad. Wat dacht
je van scholieren
die 3 dik naast elkaar rijden en liever niet voor je
aan de kant gaan. Of de scholier met een mobiel
in zijn/haar handen of oortjes in, waardoor ze
geen contact meer hebben met de buitenwereld.
Maar ook ouderen op de e-bike veroorzaken
soms gevaarlijke situaties omdat de zware fietsen

Jaargang 26, Nummer 5

onhandelbaar zijn of ons gewoonweg niet goed
Heb respect voor elkaar en:
horen aankomen. Ik vind dat wij een gezellige
WGNWDUGDDOEAN!
groep MAMIL’s, OMIL’s en MAWIL’s hebben.
(Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een
Maar houd rekening met de andere weggebruiander niet)
kers.
_____________________________________________________________________________________

Uitstekende service!
Op een mooie dag in mei fietsten Marius en
Margot een rondje Markermeer.
Halverwege de dijk van Enkhuizen naar Lelystad kan je niet verder fietsen in verband met
werkzaamheden aan de dijk. Een pendelbusje
brengt je met je fiets de laatste 14 km naar Lelystad. Het pendelbusje blijkt een gehuurde
rolstoeltaxi.
Zelf je fiets in het busje zetten?
Geen sprake van. Er zit niet voor niks een rolstoellift in!
Zo zouden we het wel vaker willen zien.

_____________________________________________________________________________________
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Dinsdag 3 juli, Valkenburg - Spa - Valkenburg!
HERHALING OPROEP
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
Vertrek
Start

Afstand
Route

: Dinsdag 3 juli
: Vanaf 6.30 uur staat de koffie klaar bij Margot Kompier op Demmerik 47 a Vinkeveen.
Vertrek om 7.00 uur
: 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.
: 120 km.
: 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.

Opgeven kan nog bij Margot tot uiterlijk 1 juli 2018. 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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Pech onderweg
Een van mijn grootste angsten tijdens het fietsen is
dat ik pech krijg. Een band verwisselen lukt nog
wel, maar daarmee houdt het dan ook op. Al lukte
dat bandverwisselen enkele jaren geleden ook
niet. Sommige Merel-leden herinneren zich nog
wel dat ik een keer bij een tocht een lekke band
kreeg. Zelfs de meest stoere Merel-leden
lukt het niet om de band te verwisselen en de nieuwe band over de velg
te krijgen. Uiteindelijk lukte het
toch, maar met hulpmiddelen en
de nodige verwensingen. Later
bleek dat dat helemaal niet aan
mij lag. Ik had ‘toevallig’ twee
velgen met een fabrieksfout; de
velgen waren ietsepietsie te hoog.
Margot attendeerde mij daarop, want
zij had dezelfde velgen gehad met hetzelfde
probleem.
Maar goed, dat probleem is opgelost. Stel echter
dat er wat anders gebeurt?
Nou ben ik ook lid van de ANWB, de Algemeen
Nederlandse Wielrijders Bond. Je zou dan verwachten dat je als fietser bij pech ook terecht kunt
bij de ANWB. Maar dat is niet het geval. Daarvoor moet je een extra abonnement nemen. Alsof
die 146 euro die ik vorig jaar betaalde, al niet
hoog genoeg is. Overigens heb ik in al die jaren
slechts één keer de ANWB Wegenwacht gebeld.
Voor een lekke band. Met de auto. Ik reed de parkeergarage van mijn werk in, nam de bocht te
vroeg en reed tegen een verhoging. Lek! Ik reed
nog 20 meter door om de auto netjes te parkeren.
Ik belde de Wegenwacht; die zei dat het wel een
uur kon duren. ‘Geen probleem’, zei ik, ‘ik sta
toch in de parkeergarage. Ik heb de hele dag de
tijd. Laat de monteur maar bellen als hij er is.’
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Een paar uur later kwam de monteur. Eerst de
portier bellen om hem gratis toegang te geven tot
de parkeergarage. De monteur vroeg hoe lang ik
al een rijbewijs heb. ‘Hoezo?’, vroeg ik. ‘Heeft u
dan nooit tijd gehad om te lezen hoe u een band
kunt vervangen?’ Mijn antwoord was dat ik dat
zeker niet ging lezen, dat ik geen zin
heb om me erin te verdiepen en dat
daarvoor de Wegenwacht is.
Daar gaat het nu echter niet om. Ik
kan me bij de Wielrijdersbond dus
bijverzekeren om ervoor te zorgen
dat ik hulp krijg als ik pech heb met
mijn rijwiel. Dat gaat me principieel echter te ver.
Mijn goede vriend J., voorzitter van de
fietsclub uit Weesp, attendeerde me echter op
FietsNED. Als NTFU-lid kun je daar voor 15 euro
per jaar een Pechpas krijgen. Heb je pech, dan bel
je en ze komen naar je toe om de pech op te lossen. Lukt dat niet, dan brengen ze je thuis. Nou
vraag ik me af hoe ze dat doen als ik naar mijn
broer in Friesland ga en in de Noordoostpolder
pech krijg, of ze me dan naar huis brengen. Maar
ze beloven het. Kortom: met mijn Pechpas nooit
meer angst voor pech op de fiets. Zelfs als je een
lekke band hebt, komen ze helpen. Maar dat moet
me toch lukken. Anders zou ik weer zo’n vervelende reactie krijgen als bij de Wegenwacht. En dit
keer terecht.
NTFU-leden kunnen online de Pechpas aanvragen
via hun account bij Fietsport.nl (Mijn Producten).

Reageren?
tom.zuijdervliet@gmail.com
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FIETSCOMPETITIETTC DE MEREL 2018
Stand Puntencompetitie (uitgedrukt in punten):
Maand: mei
totaal punten

vorige
maanden
punten

mei punten

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

1
2
3

Dames:
Margot
Loes
Stefanie

1
2
3

1168
1142
374

694
531
285

474
612
89

←
←
←

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

1509
1209
833

842
774
403

667
435
430

←
←
←

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

1878
1077
1034
966
773
494
445
377
240

1141
488
651
648
507
321
224
377
112

737
589
383
318
266
174
221
0
128

←

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

2715
2136
1682
768
640
548
476
286
216
132

1900
1444
1015
568
380
368
476
171
145
132

814
692
667
200
260
180
0
115
70
0

←
←
←
←
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Kompier
Kuijper
Miltenburg
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↑
↓
↓
↓
←
↑
↓
←

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

vorige
maanden
kilometers

mei 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

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

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

4678
4345
3624
3200
3110
2963
2741
2719
2541
2442
2381
2279
2226
2187
2064
1822
1696
1432
1390
1260
1201
969
786
660
628

3120
2212
2502
1900
2123
1635
1841
1706
1307
1322
2381
1389
1120
1140
1113
953
1119
856
690
753
562
526
786
660
277

1558
2133
1122
1300
987
1328
900
1013
1234
1120
0
890
1106
1047
951
869
577
576
700
508
639
443
0
0
351

←
↑
↓
↑
←
↑
←
←
↑
↑
↓
↓
↑
↓
↑
↑
↓
←
↑
←
↑
↑
↓
↓
↓

gezakt tov vorige maand
positie tov vorige maand onveranderd
gestegen tov vorige maand
wacht op nadere info

_____________________________________________________________________________________
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FIETSPROGRAMMA t/m 18 juli 2018
17 juni

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

20 juni

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-60 km

21 juni

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

70-100 km

24 juni

zondag

Ankertoer
08.30 uur
Startlocatie: Inloophuis ‘t Anker
Hoofdweg 85a, Mijdrecht

VTT

27 juni

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-60 km

28 juni

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

70-100 km

1 juli

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

3 juli

dinsdag

Grenslandtoer
07.00 uur
Vertrek vanaf Demmerik 47a, Vinkeveen

CTT

4 juli

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-60 km

5 juli

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

70-100 km

8 juli

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

11 juli

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-60 km

12 juli

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

70-100 km

15 juli

zondag

Rabo Knooppuntenroute
Vertrek vanaf De Schans

08.30 uur

VTT

18 juli

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

35 km
70 km
100 km

120 km

35 km
70 km
100 km
50-60-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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