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Valkenburg - Spa - Valkenburg

Nog fris en fruitig voor de start!
(in de schaduw staan nog Dick C. en Herman de G., hurkend Marius en Heite)
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De Sportzomer is begonnen!

A

ls ik dit schrijf is het grootste wielerspektakel (niet het
mooiste, want dat is zonder twijfel de Giro d’Italia) ter
wereld zojuist van start gegaan. We kunnen hopelijk weer genieten van drie weken prachtige televisie. Na 6 weken voetbal is een
mens wel weer toe aan echte sport, met natuurlijk heerlijk commentaar van Jose de Cauwer en Michel Wuyts op de Belg. Bij ons
eigen cluppie de Merel is het ook een spektakel aan het worden.
En dan duid ik vooral op het grote aantal nieuwe leden dat we de
laatste weken mochten verwelkomen. Dit jaar staat de teller al op
12, waaronder gelukkig ook enkele zeer talentvolle dames. Onze
leden-administrateur komt zelf niet meer aan fietsen toe naar het
schijnt. Er is door de Merels de laatste maand weer heel wat af
gefietst. De Ankertoer is nu al niet meer weg te denken uit ons
programma, en hoewel de opkomst dit keer wat tegen viel, kunnen we toch ruim 650 euro overmaken aan het inloophuis. Ook de
Rabo sponsortocht was weer een mooie happening. Maar dit evenement dreigt ten onder te gaan aan zijn eigen succes. Geruchten
gaan dat dit wel eens de laatste editie geweest zou kunnen zijn.
Vooral het gebrek aan voldoende Rabo vrijwilligers is daar debet
aan. De Limburg sessie (dit keer Valkenburg-Spa v.v.) was een
groot succes. Met bijna 2000 hoogtemeters en 125 kilometer onder de wielen een ware slijtageslag, en dat bij tropische temperaturen. Maar een goed getrainde Merel kan wel een stootje hebben.
Zelf heb ik met nog 43 andere wielergekken, waaronder mijn eigen Ria, met de Stichting4Life enkele weken geleden de
Grossglockner bedwongen. Ook nog 10 andere Merels waren van
de partij. Bijna 16.000 euro werd aan sponsorgeld binnengehaald.
Dit bedrag gaat naar schoolprojecten in de sloppenwijken van
Nairobi. En dan staat al weer de volgende toer op het programma
(of als je dit leest, misschien net achter de rug). De Rabo knooppunten route op 15 juli. Jan Alblas en ondergetekende zijn verantwoordelijk voor de routes en alles er omheen. Het is een mooie
tocht en we verwachten dan ook weer veel Merelleden aan de
start. Ik wens iedereen weer mooie en
vooral veilige kilometers en geniet tussen
het racen ook nog even van deze prachtige
zomer. Fijne vakantie voor degene die nog
mogen en de thuisblijvers zien we natuurlijk op één van onze reguliere ritten of op
15 juli.
Gijs Ekelschot
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MEREL
NIEUWS
Welkom!
De volgende nieuwe leden heten we hartelijk
Hester, Charlotte, Toon en Rian leuk dat jullie
welkom bij onze club:
lid zijn geworden van TTC De Merel. We wen- Hester Jong
sen jullie heel veel veilige en gezellige ritten bij
- Charlotte de Groot
De Merel.
- Toon van Diemen
- Rian van Diemen
_____________________________________________________________________________________

Ziekenboeg . . .
Jullie hebben misschien al vernomen dat Anton om medische redenen een
tijdje uit de running is. Anton zal het even rustig aan moeten doen omdat hij
herstellende is van een operatie. Anton heeft een mooie bos bloemen
ontvangen van de club en uiteraard wensen wij hem een voorspoedig herstel
toe.
_____________________________________________________________________________________

Verklaring AVG
Via de mail hebben alle leden een schrijven ontvangen met betrekking tot de verklaring AVG. Lees deze
verklaring goed door en zorg ervoor dat je vóór 1 september reageert indien je bezwaar hebt tegen het
gebruik van persoonsgegevens zoals in de verklaring omschreven.
Heb je geen bezwaar dan hoef je gaan actie te ondernemen.
_____________________________________________________________________________________
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Fietsreis Oostenrijk:
beklimming van de Gross-glockner
door Enno Steenhuis Geertsema
Stichting4Life was weer de organisator van deze
jaarlijkse fietstocht in de bergen. Uiteraard is hun
opzet geld te vergaren voor hun grote project in
Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Het totale bedrag dat met onze reis door alle sponsoren was
opgebracht was meer dan € 15.000,00. Een bedrag waar de stichting erg blij mee was.

Onze fietsreis in Oostenrijk begon woensdagmorgen om 4.00 uur met het vertrek van de bus
bij het zwembad in Mijdrecht. De verwachte
aankomsttijd in Zell am See was om 17.00 uur.
Lange files in Duitsland zorgden ervoor dat het
echter 21.30 uur werd. Het werd dus een lange
rit in een overigens zeer comfortabele touringcar.
Donderdag vanuit Zell am See de eerste fietstocht. Een tocht van 90 km langs de plaatsen
Lend, Dienten en Maria Alm. Er zaten wat kortere klimmetjes in met, voor de deskundigen, 650
hoogtemeters. Een mooie rit die ons echter voor
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een groot deel langs een grote weg met veel autoverkeer leidde.
Vrijdag een rit van 120 km langs Saalfelden,
St. Martin en Waidring. Een hele mooie rit door
diepe kloven en prachtige bossen over kleine
weggetjes en fietspaden. Een hele mooie maar
veel vlakkere rit dan donderdag. Dat was maar
goed ook want Zaterdag ging de rit over de
Grossglockner Hochalpenstrasse. Een klim van
35 km omhoog. De eerste 20 km ging voortreffelijk met een stijgingspercentage tot 5%. Maar
daarna kwam de volgende 15 km. Hierbij was
het stijgingspercentage tussen de 10 en 12% met
17 haarspeldbochten en nergens een vlakker
deel! In deze betrekkelijke korte afstand zaten
1700 hoogtemeters. De afstand lijkt niet groot
maar het was afzien hoor! Over deze 15 km heb
ik dan ook bijna 2 1/5 uur gedaan. Ik ben een
paar keer gestopt om even wat te eten en te drinken. Eén keer zelfs was ik ervan overtuigd dat er
een remblokje behoorlijk aanliep. Dit was echter
geenszins het geval. Boven moest ik toch wel
even bijkomen voordat ik van de prachtige vergezichten kon genieten. De sterkere deelnemers
waren al lang daarvoor aan de afdaling begonnen. Met het groepje van de minder sterken hebben we eerst wat gegeten in het restaurant op de
top. Boven was het tussen de besneeuwde bergtoppen 1 graad boven nul. Na de extra meegenomen kleding aangetrokken te hebben volgde
de afdaling.
Gezien mijn
ervaring uit
het verleden
doe ik dat
vrij
rustig
aan en probeer
niet
boven de 45 km te komen.
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Ik was de senior van een gezelschap waaronder
ook enkele deelnemers van in de 30 zaten. Allemaal vonden ze dit de zwaarste klim van de 7
reizen die de stichting tot nu heeft georganiseerd.
Veel zwaarder dan de Mont Ventoux, de Alp
d'Huez, de Tourmalet, de Stelvio en de anderen.
Enkele deelnemers waren een dag eerder al naar
boven gegaan maar wilden met de grote groep
beslist niet nog een keer naar boven.
Ik word niet alleen een dagje ouder, ik ben al een
dagje ouder. Ik moet het maar eens op een rijtje
zetten of ik volgend jaar weer meega. Eens moet
je er een punt achter zetten. Ook dit keer was het
wel is waar een zeer zware maar mede daardoor
wel weer een onvergetelijke reis die we zondagochtend om 8.30 uur beëindigden met de aankomst van de touringcar in Mijdrecht.
_____________________________________________________________________________________

Ontspoord!

door Loes Kuijper

Er wordt veel, heel veel, gesproken over wielrenners. Die idioten die voor velen het fietspad
en de weg onveilig maken, die alle andere weggebruikers aan de kant schreeuwen en asociaal
gedrag vertonen. Bij De Merel doen wij aardig
ons best om van dit slechte imago af te komen.
Veel mede weggebruikers kunnen dit waarderen.
Het is per slot van rekening een kwestie van elkaar wat gunnen. Er zullen altijd mensen blijven
die, hoe keurig wij ons ook gedragen, de wielrenners verafschuwen.
Er zijn zelfs wielrenners die door hun eigen soort
worden verafschuwd. Neem nou bijvoorbeeld die
enkele wielrenner die wij op een vroege zaterdagmorgen (rond 10.00 uur) tegen kwamen bij
Medemblik. Wij, Jan-Willem en ik, waren op
weg naar de ‘Bellodagen’, een stoom
tram/treinen festival. Toen wij de afslag namen
richting een parkeerplaats kwam ons een wiel-
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renner tegemoet aan de rechterkant van de weg.
Een spookrijder was het dus. Maar deze heer zat
ook wat vreemd op zijn fiets. Toen wij elkaar
naderden werd mij duidelijk waarom deze heer
zo vreemd op zijn fiets zat. Schuin hangend over
zijn stuur, hield hij zijn lid in zijn hand (buiten
zijn broek) om zo al fietsende over zijn stuur te
urineren. Zelfs in de Tour stappen ze nog af om
even een boodschap te doen. ’t Is dat ik mij te
laat realiseerde wat er gebeurde. Had ik dit eerder in de gaten gehad dan denk ik dat ik een
klein rukje aan het stuur had gegeven om hem te
laten schrikken in de hoop dat hij met een ferme
slinger en een natje broek in de kant was beland.
Deze fietser was duidelijk ontspoord. Gelukkig
zijn wij deze dag niet ontspoord en hebben we
met de stoomtram, stoomtrein en boot een mooi
rondje gemaakt van Medemblik naar Hoorn,
Hoorn – Enkhuizen en Enkhuizen- Medemblik.
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Rondje Gouda om de wereld beroemde kaasmarkt, 80 km.
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 : Schans - Geerkade - Woerdense Verlaat - Meije - Bodegraven Reeuwijk - Gouda - Haastrecht - Hekendorp - Oudewater - Lange Linschoten - Woerden - Schans.
Start: Donkereind - Geerkade - naar Woerdense Verlaat
Het dorp Woerdense Verlaat dankt zijn naam aan het ‘verlaat’, de sluis tussen de Grecht en de Kromme
Mijdrecht, deze zijn recent gerenoveerd in 2017 (leuk om te volgen zo dichtbij).

Daarna over de sluis 5e rechts (bij groene schuur) de Meije in.
De Meije ligt aan het gelijknamige riviertje de Meije, een zijrivier van de Oude Rijn, en aan de Nieuwkoopse plassen. In De Meije staat een opvallend hoge witte watertoren, in de omgeving ook wel Pietje
Potlood genoemd, die vanaf grote afstand herkenbaar is (mooi baken voor je orientatie).

Aanleg getrokken waterleiding
onder het veen

Als alles gereed is komt er weer
mooi fietspad terug

Pietje potlood

De watertoren werd gebruikt voor het opslaan en onder druk houden van drinkwater. Met de vernieuwde
pompen is de toren overbodig. Nu is er een nieuwe waterleiding getrokken op diverse plaatsen onder het
veen door. Zodanig dat deze leiding op de zandlaag ligt en niet meer kan zakken.
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Techniek staat voor niets. Daarna is het pad tussen Nieuwkoop en de Meije weer helemaal opgeknapt
zodat het een mooi fiets en wandelpad is geworden tussen de plassen door, met aan weerszijden water. Ik
ben benieuwd wat er in de toekomst met de watertoren zal gebeuren. Het is een rijksmonument.
Nu aan het eind van de Meije linksaf door Bodegraven en Reeuwijk, dan naar Gouda. Midden op de
markt van Gouda staat het beroemde gotische stadhuis uit 1448 en Sint Janskerk. Tevens vindt hier de
kaashandel plaats. Als je van kaas houdt is dit een goede plaats om te bezoeken. Hier is een prachtige
koffiestop op 40km, bij koffiehuis La Place (om 9 uur open).

Het stadhuis

Dan weg vervolgen langs stadhuis en brug over de rivier de Gouwe aan einde naar links de hollandse
IJssel volgen tot Haastrecht-Hekendorp-Oudewater-Lange Linkschoten-Woerden-Schans.
Dit is een mooie tocht met koffie stop op de historische kaas markt.
Sportieve groet Joop Roeleveld.
_____________________________________________________________________________________
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Valkenburg – Spa – Valkenburg (de B-ploeg)
door Paul Ruiter
Het vertrek stond een half uurtje eerder gepland
dan de 7.00 uur uit de aankondiging. Waarschijnlijk door het warme weer dat al dagenlang
aanhield en ook voor die dinsdag 3 juli voorspeld
was. Dus om 06.30 uur per auto vanuit de Ronde
Venen richting Valkenburg om daar bij het Amstel Gold Experience te verzamelen. Binnen
haalde je een parkeerkaart voor achter de ruit en
de douche kon vooruit betaald zodat je achteraf
mocht douchen. Om half tien met 2 teams op
dezelfde route van start. Meestal volg je vanuit
Valkenburg een der routes van de Amstel Gold
maar dit was een eigen route van 120 km. Margot mocht de snellere groep naar Spa aanvoeren
en Enno de iets minder snelle.
Enno en Stephanie begonnen bij ons op kop.
Iedereen was zo nodig met zonnebrand ingesmeerd en had voldoende water mee. Talrijke

interessante klimmetjes en afdalingen volgden .
Elke keer wanneer weer van een lange afdaling
kon worden genoten dacht ik bij mezelf: ´Ja dat
gaat wel fijn rap naar beneden maar waar ge-
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daald wordt moet ook worden geklommen!´ En
dat kreeg je dan vanzelf weer voor de kiezen.
Een hele andere discipline, rijden in een heuvelachtige omgeving. Afgesproken werd dat ieder
in zijn of haar eigen tempo omhoog kon gaan
maar bovenaan op de rest van de groep moest
wachten. Dat ging eigenlijk vanzelf want automatisch kies je de voor jou meest prettige snelheid en versnelling omhoog. We waren met 12
personen waaronder 2 dames, Loes en Stephanie. Verder hadden we nog 2 tijdelijke fietsers,
Belgen waarschijnlijk, die gezellig mee trapten
met ons. Wat opviel aan de wat oudere man waren zijn enkellange witte sokken en uitstekende
toeclips riempjes waarmee hij vastzat aan ouderwetse pedalen. Hij fietste er anders goed mee
en daar ging het om. Na een poosje waren ze
ook weer verdwenen en vast op huis aan.
De avond ervoor had België zich geplaatst voor
de achtste finale van het WK in Rusland. In de
uitgestorven dorpjes op die zonnige dinsdag was
weinig van de euforie te merken. Maar af en toe
kwam er een auto langs met wapperende Belgische vlaggen of was opeens een gevel bekleed
met de Belgische vlag.
Nadat we eindelijk Spa bereikten – na een dikke
60 km - zat de snelle ploeg nog na te genieten op
het terras in de schaduw. De laatste 5 appelpunten die het restaurant rijk was hadden zij voor
ons besteld en opgegeten. Voor ons restte niets
dan de soep van de dag. En drankjes want het
was zeer dorstig weer. De A-groep had een 2e
rondje cola besteld en betaald maar wachtten er
tevergeefs op. Dus toen zij vertrokken werden
wij ingeseind: mocht het bestelde alsnog komen
dan was het voor ons.
Verder ging het weer en hoewel de bewolking
steeds meer toenam bleef het onverminderd
warm. Het wachten op elkaar deden we alleen
nog maar in de schaduw van een boom of een
gebouw. Pauze twee diende zich aan op 85 kilo-
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meter. Na eerst enkele heerlijke koele drankjes in
een cafeetje in Blegny gingen we verder voor de
laatste 40 km.
Er stonden ons nog enkele pittige klimmen te
wachten maar achteraf viel het mee. Wel begon
de afstand nu haar tol te eisen. Het ging allemaal
niet meer zo soepel en krachtig als aan het begin
van de dag. De Nederlandse grens kwam dan
ook als een geschenk uit de hemel.
Daarna was het niet ver meer naar het eindpunt.
Half zes kwamen we Valkenburg binnenrijden.
Op terrassen werd voor ons groepje soms geapplaudisseerd. De dames en heren van de snelle
groep waren al gedoucht en zaten op het terras
voor de Amstel Gold Experience op ons te
wachten.

Gezamenlijk liepen we naar een Italiaans restaurant met pizza´s uit de houtoven. Ze hadden een
groot terras. Aan een enorme tafel zaten we met
25 Merels heerlijk in de avondwarmte en een
voor een kwamen de pizza’s. Goddelijk. Daarna
voldaan terug naar huis.

_____________________________________________________________________________________

Valkenburg – Spa – Valkenburg (de A-ploeg)
door Mirjam van der Spek
Op 3 juli vertrokken we vroeg vanaf Margot naar
Valkenburg. Enkelen gingen op eigen gelegenheid of waren er al. Het weer zat mee, de koffie
met zelfgemaakte appeltaart van Margot smaakte
goed. De stemming zat erin en de fietsen schoven soepel in de auto. In Valkenburg verdeelden
de groepen zich vanzelf. Enno had de Merels;
Henk, Dirk, Herman, Hans S, Loes,
Peter D, Paul, Stefanie, Jan A, André en Michel bij zich. De groep
van Margot bestond uit de Merels;
Rene E, Peter van A, Hans H, Heite, Hans d R, Alex, Richard, André,
Ger, Marius, Gerard en Mirjam.
Jan Willen ging solo op de MTB.
Nog voor we op weg waren kwam
er commentaar op uitpuilende
voedselzakken, 'Jee ga je een week
fietsen?' 'Nee die extra krentenbol
en reepjes zijn voor hongerige
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fietsmaatjes!'
Toen enkele heren tot de ontdekking kwamen,
dat op het laatste moment de route over zetten
van Garmin naar Garmin niet lukte gingen we op
pad. Pas later op de dag kregen we door hoe essentieel eten en de route op je Garmin is.
De groep van Margot was een gezellige mix van
goede klimmers, snelle vlakrijders
en van die typjes 'Ik kan alles!'.
Die zijn het meest irritant. Niet
moe te krijgen zulke Merels. In de
eerste klim werd het verschil al
gemaakt. Sommige benen werden
wreed wakker getrapt. Ik liet mij
niet gek maken en ging in het
staartje met Ger, Alex en Richard
omhoog. De weg was nog lang. De
dag nog jong.
Wachtend op een bergje tot de
laatste boven kwam, om daarna
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weer in flinke vaart naar beneden te suizen, genoten we allemaal van de zon en de blauwe
lucht. Heite had wat problemen. Hij was aan het
rommelen met zijn fiets. Een paar bleven staan,
de rest reed verder over het typisch Belgische
gatenkaas parcours. Heite haalde weer in. Bij het
eerstvolgende viaduct stond hij weer stil. Zijn
fiets ging op z'n kop. Ja heus gewoon ondersteboven. Dat doe je toch niet? Heite wel. Heite
deed nog meer. Hij haalde daar onder het viaduct
op zijn dooie gemak zijn halve fiets uit elkaar.

De lagers vielen als pingpong balletjes op de
grond. Hans d R. kon zijn lol op. De eerste keer
mee en dan direct een wiel en kransjes vasthouden. Ik heb wel het idee dat Hans het over het
algemeen best naar zijn zin had. En als we dan
toch aan het wachten zijn ......... Rene maakte
wat tandtechnische afspraken. Er werden foto's
van het zooitje ongeregeld gemaakt en weer een
ander trapte rustig door. De fiets was gemaakt en
verder draaide we door het mooie landschap.
Heite bleef pielen aan zijn fiets. Vlak voor Spa
zag Rene zijn kans schoon om op gepaste wijze
van Heite verlost te worden. Rene, heeft hem in
de postkoets gezet. Dubbelgevouwen naast zijn
tweewieler zat hij daar achterin. Terwijl wij een
terras zochten in Spa, belandde de fiets van Heite
in de fietsenwinkel. Met een paar nieuwe lagers
kwam die niet lang erna op het terras bijzitten.
De ketting was nog wat droog. De paniek sloeg
lichtelijk toe. Macgyver Marius had de oplossing. Met Labello kun je ook een ketting smeren.
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Heerlijk zaten we in de schaduw te wachten op
koffie met appeltaart. Vijf stukken verdelen over
10 personen is goed te doen. Met extra ijs en
slagroom zaten we twee aan twee van 1 bordje te
eten. De tweede ronde werd er cola besteld. Ik
denk dat die nog steeds onderweg is. Wij hebben
het in ieder geval niet gezien. Het verlangen naar
koud drinken werd er niet minder om. Spa waren
we nog niet uit of er werd alweer geremd. Een
supermarkt. Degene die hun cola waren misgelopen snelde de winkel in en lieten zich vollopen. Door berg en dal ging de tocht verder. Hier en daar een geintje, veel zweet
en liters water.
Ergens in niemandsland tussen 3 huizen, een slechte weg en verdwaalde
hond, was daar een fietsenwinkel. Het
walhalla voor Heite. Hij reed met fiets
en al naar binnen. Het duurde. We
wachtten. We werden ongeduldig. We
kwamen om te fietsen. Samen met de
Garmin van Rene hebben we Heite achter gelaten in goed gezelschap van André. Die wel wat sputterde, spartelde en stribbelde. Vond dat er beter iemand van gelijk tempo
met Heite mee kon fietsen. We trapten er niet in.
Nee we trapten door. Succes André! En weg
waren we. Gerard en Ger waren al meteen doorgereden naar het volgende terras. Zo slonk de
groep, de stemming bleef erin. Vlak voor de
tweede stop was daar een afdaling, die niet voor
iedereen even goed afliep. Ik noem geen namen.
Maar het deed zeer. Dat weet ik dan weer wel.
Grind, bochtig, kuilen..... Blijf dan maar eens op
je fiets zitten. Ik raakte achterop. Hans reed door
en kwam terug met Margot. De Merelploeg deed
een snelle check up! Het zag er wat stoffig uit
aan de linkerkant. Verdere schade was er niet
echt. Aangekomen bij de tweede stop werd ik
meteen doorgestuurd naar het toilet. Hoezo? Zo
smerig stoffig daar kwam je niet mee aan tafel
zitten.
Niet lang daarna schoven Heite en André aan.
Heite keek blij. André zag er opgedroogd, vermoeid en uitgehongerd uit. Praatjes had hij nog
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steeds. Zijn commentaar van die ochtend op de
'uitpuilende voedselzak' slikte hij met een gegeven krentenbol, uit dat zelfde zakje, weer in.
Gerard nam nog een hamburger. Die had serieus
honger. De uitbater vulde de flessen bij met lekker koel water. En dan denk je dat je compleet

bent. Niks was minder waar. Alex ontbrak. André en Richard spoorde hem op. Daar zat die op
een bankje, moederziel alleen en in standje
relax 'Ik word ook deze keer wel weer gevonden!' Voor de zekerheid telde we de koppen nog eens. De laatste 40 km's van deze rit
waren een feit. Volgens Margot kregen we
nog een toetje. Het was een nagerecht. We
konden het bijna niet op. 19,5% omhoog en
dan tot de ontdekking komen dat er niks meer
te schakelen valt. Au! Gelukkig was het een
kort stukje. Wat een lol toen er nog een
klimmetje kwam. Marius en Margot reden
die omhoog alsof het hun eerste bergje was.
Vlak voor het einde kreeg Richard nog een
lekke band. Samen met Peter lag er zo een

nieuwe omheen. Uit betrouwbare bron heb ik
vernomen dat Richard zelfs soms twee keer achter elkaar lek rijd!
De Cauberg namen we deze tocht vanaf boven.
Als een baksteen schoten we naar beneden. Nog
een paar bochtjes en daar was de Amstel Gold
Experience.
De andere groep kwam al snel. De verhalen werden uitgewisseld, de dorst spoelde we weg met
een biertje. Het stof ging het doucheputje in. In
het avondzonnetje wandelden 28 hongerige fietsers naar de Pizzeria in Valkenburg om daar bijna het volledige terras in beslag te nemen. De
klimmetjes en afdalers werden doorgenomen.
André sprak een kort woordje waarin hij Enno en
Margot bedankte voor het organiseren van deze
fantastische dag. Voor mij voelde het als een
mini clubweekend. Volgend jaar hoop ik dat we
weer gaan.

_____________________________________________________________________________________
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Vlaams stopbord
Eens per jaar, mijn vaste lezers weten het, heb ik
het over het wangedrag van racefietsers. Oftewel
die fietsers die ons zo’n slecht imago bezorgen. Ik
was nog niet van plan om er nu al aandacht aan te
geven, tot ik enkele weken geleden
een Facebook-bericht zag van mijn
goede vriendin Sheila K. Zij woont
in Zeeuws-Vlaanderen. Op Facebook plaatste ze de volgende post
en die geef ik ongewijzigd weer:
Afgelopen zondag rij ik hier de
Margeretsedijk af richting Vogelwaarde om te gaan werken. Er
komt een troep Belgische wielrenners aan. Witte shirt, zwarte letters. De voorste heeft een stopbordje, gooit dit omhoog. Dus ik
denk nog dat hij de troep waarschuwt! Nee 🙄 hij gooit zijn fiets voor mijn
auto, bordje haast op mijn voorruit 🙃 en ik
word gedwongen te stoppen (krijg hier toch enge
neigingen van). De meute fietst gewoon in peloton
voorbij. De mafeend stapt op zijn fiets en vervolgt
zijn weg na enige vriendelijke woorden van mij.
Henk had aan de andere kant van de dijk precies
hetzelfde. Dit is toch gewoon verboden, lijkt me?
Ze nemen op zondag gewoon de polders over. Het
zijn echt een stel onbeschofte wielerterroristen. En
komen er gewoon mee weg. Waar moet ik zijn om
een klacht in te dienen? Iemand een tip? Ik ben nu
voorbereid en ga echt niet meer stoppen voor die
mafklappers
Nou, dat is niet niks. Het slaat alles wat we tot nu
toe op dat gebied hebben meegemaakt. Sheila mag
van geluk spreken dat ze met de auto naar het
werk ging. Ik weet dat ze ook wel eens een paardentrailer achter haar auto heeft, met daarin dan
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uiteraard een paard. Wat gebeurt er als je dan een
noodstop moet maken voor een stelletje racefietsers dat zich de weg toe-eigent? Ik moet er niet
aan denken.
Gelukkig heb ik dat hier in de buurt
nog niet gehoord, dat er zelfs groepen racefietsers met zo’n stopbord
rondrijden. Het schijnt volgens de
commentaren op Facebook een
typisch Belgisch verschijnsel te
zijn. Het lijkt me trouwens helemaal niks voor degene die het bord
moet hanteren. Hij of zij moet helemaal voorop rijden, dat bord
tijdig ergens vandaan halen want
ik denk niet dat hij of zij het de hele
tijd in zijn of haar hand houdt
(genderneutraliteit zou in dit soort
zinnen wel handig zijn, trouwens). Dan nog op tijd
stoppen en het verkeer ten onrechte tegenhouden.
En al het terechte gescheld ondergaan (maar hij
of zij scheldt natuurlijk terug).
Ik zal jullie alle commentaren op het Facebookbericht besparen. Maar je kunt het wel raden.
Daar ging ons imago weer een paar treden omlaag.
Wat ik me afvraag is hoe dat in zo’n groepsproces
gaat. Hoe zo’n groep, waarschijnlijk in het dagelijkse leven keurige mensen, ineens beslist om in
het weekend in een groep racefietsers ineens een
stopbordje mee te nemen om de andere weggebruikers, ook als ze voorrang hebben, illegaal tot
stoppen te dwingen. Voer voor psychologen, lijkt
me.
Reageren?
tom.zuijdervliet@gmail.com
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FIETSCOMPETITIETTC DE MEREL 2018
Stand Puntencompetitie (uitgedrukt in punten):
Maand: juni

totaal
punten
1
2
3

Dames:
Loes
Margot
Stefanie

positie tov
vorige
maand

(i) (i) (i)

1640
1613
763

1142
1168
374

498
444
389

←

1
2
3

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

2315
1878
1141

1509
1209
833

806
669
308

←
←
←

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

1878
1758
1396
1193
1145
653
618
383
345

1878
1077
1034
773
966
445
494
377
240

0
681
363
420
180
208
124
6
105

←
←
←

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
Jan
Alblas
Joop
Roeleveld
Richard
Reurings
Henk
Mulder
Dick
Winters

4033
2810
2486
1241
940
899
767
398
240
132

2715
2136
1682
768
640
754
548
286
216
132

1318
674
804
473
300
145
219
112
25
0

←
←
←
←
←
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Kuijper
Kompier
Miltenburg

vorige
maanden
juni
punten punten

eMerel

↑
↓

↑
↓
↑
↓
←
←

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

totaal
punten

vorige
maanden
juni
punten punten

positie tov
vorige
maand

(i) (i) (i)

1
Gerard
Graaff, de
6299
4678
1621
←
2
Richard
Wagenaar
6127
4345
1782
←
3
Ger
Hulsman
5465
3624
1841
←
4
Kees
Smit
4700
3200
1500
←
5
Enno
Steenhuis
4580
3110
1470
←
6
Tom
Zuijdervliet
4565
2963
1602
←
7
Jan
Alblas
4493
3769
724
↑
8
Jan-Willem
Bouwman
4032
2719
1313
←
9
↓
Joop
Roeleveld
3834
2741
1093
10
Margot
Kompier
3664
2442
1222
←
11
Marius
Oosterom
3267
2226
1041
↑
12
Alex
Wolf
3140
2187
953
↑
13
↓
Peter
Meijer
2827
2279
548
14
Marcel
Imming
2704
2064
640
↑
15
Hans
Hazeleger
2617
1696
921
↑
16
↓
Anton
Senten, van
2541
2541
0
17
↓
Rene
Elenbaas
2440
1822
618
18
Gijs
Ekelschot
2356
1390
966
↑
19
↓
Richard
Reurings
1990
1432
558
20
Loes
Kuijper
1798
1260
538
←
21
Leo
Greft, van der
1726
1201
525
←
22
Stefanie
Miltenburg
1465
969
496
←
23
Sjoerd
Boer, de
814
786
28
←
24
Henk
Mulder
751
628
123
↑
25
↓
Dick
Winters
660
660
0
gezakt tov vorige maand
↓
←
positie tov vorige maand onveranderd
↑
gestegen tov vorige maand
_____________________________________________________________________________________
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Met De Merel op verkenningstocht

door Theo Roos

Het is zondagochtend, half acht. Ik stap op de fiets en rijd vanaf Ter Aar en Korteraar het zondagochtendniemandsland richting Zevenhoven in. Het is rustig, het is mooi en zo stil. Dit tijdstip is wel
het mooiste moment van de dag om per fiets het landschap te doorkruisen. Dit tijdstip inspireert.
Het is fijn te fietsen in de ochtend waar:
Het zacht zoemen van mijn fiets door de stilte heen breekt
als een explosie van schreeuwen in een mannelijk brulkoor
De zon zich nog gedraagt als een vriend
door zich achter de langzaam verdwijnende nachtelijke wolken te verschuilen.
Een vliegtuig de slapende vogels uit hun dromen laat opschrikken
zodat een hees gekrijs de serene stilte verbreekt.
Een eenzame wandelaarster zichzelf en haar trouwe viervoeter
laat genieten van de vochtige dauw op het zachtgroene gras.
Konijnen en reigers de vrede een gezicht geven
door zonder veel woorden een weiland te delen.
Eenden in ganzenpas het water doorklieven
van een zacht kabbelend stroompje benoemd tot rivier.
Jonge ganzen als waggelende eenden het hazenpad kiezen
vooraf gegaan door moeder die haar kroost beschermt.
Koeien verlost van het juk van machines
en bevrijd van hun melk de vrijheid verkiezen.
Gevormd staal en botten zich langzaam vermengen
tot fiets en zijn fietser in eenheid gevormd.
Het windstille water als vormeloze spiegel
in haar vlakke zelf mijn contouren vervormt.
De stilte overweldigender is dan de drukte van alle dag
en niet wordt verstoord door menselijk falen.
En dan kom ik aan bij de Schans. Ik
voel mijn energie veranderen en
wordt verwelkomd door een vriendelijke kring fietsers die de eerste ideeen over de gedeelde koffiebestemming uitwisselt. Na een paar minuten
15

zijn we eruit en als ik hoor dat we
naar Klein-Scheveningen gaan denk
ik op de terugweg wel heel dicht
langs huis te kunnen komen, maar al
snel wordt mij gezegd dat het hier
niet om de plaats Scheveningen gaat,
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maar om de Beach Club aan de Lek bij Lopikerveld. Mij wacht dus weer een lange rit, maar daar
heb ik vooraf ook rekening mee gehouden. We
rijden richting Breukelen, steken het Amsterdam
Rijn kanaal niet over, maar volgen de weg langs
het kanaal. Onze voorrijders Peter en Gerard hebben er zin in, hun benen lijken moeiteloos rond te
draaien en elke keer als ik naar mijn teller kijk zie
ik de snelheid beginnen met een drietje. We rijden
dus constant rond de 30 per uur. Na een paar kilometer langs het kanaal laat mijn fietscomputer
geen verandering zien in gegevens, niet in cadans,
niet in hartslag en niet in snelheid. Ik herstart het
apparaat en ik blijk na vergelijking met het kilometrage op Joyce haar GPS 6,5 kilometer geen
gegevens te hebben ontvangen. We rijden een
prachtige route met een klein uitstapje over Bedrijventerrein Lage weide, waar geen zichtbaar
interessante bedrijven gevestigd zijn. Maar ja, dit
uitstapje is nodig om de route aan de mooie kant
van het kanaal te volgen. Na enige tijd worden we
verwelkomd met een bord ‘Slechte weg’ en de
trillingen die de klinkers veroorzaken doen Joyce
bijna verzuchten
naar een zogenaamde tril plaat
op zolder. Een
trilplaat spreekt
bij veel mensen
tot de verbeelding omdat je
met
minimale
inzet maximale
resultaten
zou
kunnen behalen.
Maar
hoewel
onze manier van
cellulitisbestrijding veel meer energie kost met misschien wel
minder resultaat is de inzet minder eenzaam en
een stuk gezonder.
Als de eerste verbrandingsresten van de cellulitis
voelbaar worden in de benen draaien we naar
rechts een fietspad op door het Verdronken Bos
richting Tull en Waal. Inmiddels hebben we ongeveer 40 km onder de wielen weggereden en begint
16
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de roep om koffie te weerklinken. We worden nog
even getrakteerd op een cellulitis oefening twee
die in mijn soms verknipte gedachten de tekst van
de klassieker Bohemian Rhapsody deed veranderen van Mama Mia let me go tot Cellulitis let it go.
In het altijd mooie Vreeswijk, bekend van Cornelis met zijn Nozem en de Non, rijden we de koffie
tenten voorbij kruizen de A27 en de A2 op weg
naar Lopikerveld om te genieten van een koffiestop in een heuse Beach club. Vrijwel gelijk met
ons komt de A-groep daar ook aan en wordt het tot
op dat moment vrij rustige terras goed bevolkt.
Altijd weer een gezellig moment, je voelt je thuis
als je met Merels bent schiet door mijn hoofd als
ik in de grote groep geanimeerde gesprekken zie
ontstaan en ik zelf kennis maak met voor mij
nieuwe mensen.
Na een klein half uurtje verrekenen we onze
schulden met de vrolijke serveerster en we pakken
onze fietsen om weer verder te gaan. Dit duurde
ongeveer twee trappen waarna ik de band van het
voorwiel van de velg voelde wegslippen. Lek was
ik dus, nou ja, mijn fiets. En al snel kwamen verschillende handen mij te hulp
met als sterkste
handen die van
Peter die zonder
bandenlichters
mijn velg bevrijde van de
buitenband. Een
snelle bandwissel, een stikstofpatroon erin
en gaan! Maar
het lijkt wel of
de kracht van
het stikstofpatroon ook vat heeft gekregen op Gerard, want hoewel we nu tegenwind hebben ligt de
snelheid hoger dan voor de koffie. Langzaam voel
ik wat kracht uit me wegglippen, soms het wiel
van mijn voorganger iets loslatend en dan weer
bijtrappend tot aan het achterwiel. Maar het zal
mij niet gebeuren dat ik degene ben die de groep
ophoudt. En deze exercitie is goed voor mij, ik
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word er alleen maar sterker van. Via de N204 rijden we langs Montfoort en Linschoten richting
Woerden. ik tel de kilometers en een gesprek van
mijn kant met medefietsers stokt wat. Ik vraag wel
aan Gerard wat er in zijn koffie zat maar in het
antwoord liet hij alleen zijn benen spreken. Wilnis
komt dichterbij besef ik als we door Kanis, van de
klap, rijden en ik besef hier ook dat ik bij de
Woerdense Verlaat mijn eigen gang richting huis
ga kiezen. Inmiddels rijdt Joyce weer naast me en
ze vraagt of het gaat. Ik knik en zeg dat het nog
maar een paar kilometer is voor ik, alleen fietsend,

in elkaar kan storten. Als afscheid van de groep
rijd ik even voor ze uit en draai met mijn gezicht
naar de achteropkomende groep om de B-menigte
op video vast te leggen. Ik zeg gedag en zie dat er
27,6 km gemiddeld op mijn teller staat. Dat tempo
ga ik alleen niet aanhouden. Ik rijd soepel bewegend met een fijne cadans naar huis. Even dreig ik
in de berm te belanden als bij Zevenhoven een koe
zonder uitkijken het pad oversteekt, maar met een
soepele beweging ontwijk ik de gevlekte vriend en
even daarna zijn faeces. Zo kom ik ongeschonden
weer thuis.

Wil je meer verhalen van Theo lezen kijk dan op zijn webblog www.yourblogging.nl.
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FIETSPROGRAMMA t/m 19 augustus 2018
15 juli

zondag

Rabo Knooppuntenroute 08.30 – 12.00
Vertrek vanaf De Schans
08.30 – 11.00
08.30 – 10.00

VTT
VTT
VTT

18 juli

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-60-km

19 juli

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

70-100 km

22 juli

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

25 juli

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-60 km

26 juli

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

70-100 km

29 juli

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

1 augustus

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-60 km

2 augustus

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

70-100 km

5 augustus

zondag

Zomertoertocht

08.30 uur

CTT

8 augustus

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-60 km

9 augustus

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

70-100 km

12 augustus

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

15 augustus

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-60 km

16 augustus

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

70-100 km

19 augustus

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

35 km
70 km
100 km

100 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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