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ZOMERTOER

Het kon bijna niet anders: onder zomerse omstandigheden is de
Zomertoer verreden door maar liefst 33 Merels.
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De Sportzomer duurt voort!

V

orig jaar rond deze tijd klaagden we over de zomer. Niet
dat het altijd slecht weer was (denk maar aan het zonovergoten clubweekend in Wolvega), maar mooi weer was niet
vanzelfsprekend. Inmiddels lijkt dat wel zo en hebben we al heel
wat zonovergoten fietsweken achter de rug. Daarbij was niet de
regen, maar hooguit het teveel aan zon of de te hoge temperatuur
misschien iets om over te klagen.
Ik heb zelf een heerlijke week in Zeeland doorgebracht. Met de
tent in de boomgaard bij een boer die we al jaren kennen. Als
agrarisch ondernemer heeft hij altijd wat te klagen en dit jaar was
het weer de oorzaak van een slechte erwten- en aardappeloogst.
Voor ons was het de beste plek om neer te strijken. Prachtig fietsen over de eilanden, bij een verkoelend zeewindje en met onderweg voldoende terrasjes in de schaduw om bij te komen. Op die
condities hoop ik ook tijdens het clubweekend (zonder dat zeewindje uiteraard). Dit jaar gaan we naar Enschede met liefst 39
Merelleden. Een record aantal volgens de organisatoren, die druk
bezig zijn om ons verblijf, het vervoer daar naartoe en de routes te
regelen. Een hele verantwoordelijkheid, dus petje af voor Gerard
en Enno. Op de ALV is het al aangekondigd; voor hen is dit de
laatste keer. Wie durft het aan en neemt de organisatie van het
clubweekend volgend jaar op zich? Het is duidelijk dat onze vereniging groeit en bloeit. Naast dit record clubweekend deelnemers
hebben we in 2018 ook een record aantal nieuwe leden. De meeste toertochten zijn goed bezocht en het drukke app verkeer voor,
tijdens en na de tochten laat zien dat we het ook heel gezellig
hebben. Een actieve vereniging is er voor en door de leden. Dat
betekent dat we een beroep blijven doen op iedereen om als vrijwilliger iets op te pakken. Zoals het clubweekend (mede) organiseren of nieuwe leden actief uitnodigen om mee te fietsen, zodat
ze zich snel thuis voelen. Nog veel sterkte voor een bijzondere
vrijwilliger. Tom Zuijdervliet is begin augustus aan zijn oog geopereerd en kan voorlopig niet
lezen en dus ook niet schrijven.
De eMerel (wij dus) moeten het
deze maand zonder zijn column
doen. Blijf genieten van deze
voortdurende sportzomer en stel
je eigen veiligheid en die van
anderen altijd voorop!
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MEREL
NIEUWS
Welkom!
Het volgende nieuwe lid heten we hartelijk welkom bij onze club:
- Stef van Zoomeren
Stef leuk dat je lid bent geworden van TTC De Merel. We wensen je heel veel veilige en gezellige ritten
bij De Merel.
_____________________________________________________________________________________

Ziekenboeg . . .
Zoals jullie in het stukje van Stefanie hebben kunnen lezen is Tom
Zuidervliet vanwege gezondheids redenen een tijdje uitgeschakeld. Uiteraard
wensen we hem heel veel beterschap.
_____________________________________________________________________________________

Clubweekend 2018
Nog slechts een paar dagen te gaan en dan vertrekken een heleboel Merels richting Enschede om te beginnen aan het clubweekend. De kamerindeling is gemaakt, het vervoer is geregeld, de routes zijn klaar.
Kortom alle ingrediënten zijn er voor wederom een heel gezellig weekend.
_____________________________________________________________________________________
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Rondje Beatrix sluizen, 70 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 - Nieuwer Ter Aa – Breukelen - Maarssen - Oud Zuilen - Overvecht
- Oog in Al-kanaal eiland - Jutphaas - Nieuwe Gein - Beatrix sluis - Leidse Rijn - Haarzuilen - Kockengen - Schans.
Start: richting Nieuwer Ter Aa
Momenteel vindt er een grondige restauratie van de kerk (uit 1480) plaats. De toren zakt weg en zal worden gefundeerd (het is duidelijk te zien hoe scheef de kerk is). Leuk om te volgen van zo dicht bij.
Daarna via Breukelen naar Maarssen langs Amsterdam rijnkanaal
Het Amsterdam-Rijnkanaal is het drukst bevaren kanaal van de wereld. Er varen ongeveer 100.000 schepen per jaar over het kanaal.
Water uit het Amsterdam-Rijnkanaal wordt gebruikt voor de productie van drinkwater.
Bij Maarsen langs de Vecht en bij Oud Zuilen rechtsaf en weer langs het kanaal verder. (Ik ben altijd verbaast dat Vecht en Rijnkanaal zo dicht naast elkaar liggen). Bij splitsing Rijnkanaal naar Merwede kanaal,
hier via sluis oversteken, en kanaal verder vervolgen.
Door via Oog in Al en Lombok (dit zijn gedeeltelijk probleemwijken). Als je hierdoor fietst vergeet je
bijna dat je in Nederland bent, door de vele nationaliteiten en de klederdrachten.

Merwedekanaal in Utrecht; op de achtergrond de Munt

Jongerius gebouw

Het Merwede kanaal aanhouden langs Jongerius en Munt gebouw, Rijnkanaal oversteken en Merwede
blijven volgen. Daarna bij splitsing Lek en Rijnkanaal rondje om de Beatrix sluis.
_____________________________________________________________________________________
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Prinses Beatrixsluis is een rijksmonument uit 1938 en is zichtbaar in de wijde omgeving. Het getijde verschil is max. 7 meter. Steeds meer en steeds grotere schepen passeren het Lek kanaal. Met een 3e en grotere kolk kunnen meer en grotere schepen gebruikmaken van de sluis. (50000per jaar)

Aanzicht van oude sluis .

Aanbouw 3e kolk

Nieuwe sluis deur vanuit China.

Verplaatsen van bunkers

Een wirwar van kranen

De bunkers van 1,6 miljoen kilo staan in de weg i.v.m. de uitbreiding van de sluis en worden verplaatst
naar een andere plek voor behoud van de historie (over de kostbare verplaatsing van deze bunkers is een
lange discussie geweest).

Na de verbreding van de sluis is een mooi fietspad teruggekomen. Weg vervolgen en andere zijde aanhouden, naar Jutphaas. Dan naar Leidse rijn over dak van de A2 - rond Haarrijnse plas - Haarzuilen Spengen - Schans.
Dit is een mooie tocht met koffie stop bij de Haarrijnse plas bij 50 km.
Sportieve groet Joop Roeleveld.
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De Zomer toertocht!

door Theo Roos

Vandaag is de jaarlijkse zomertoertocht van de Merel. Voor mij wordt het de eerste keer dat ik
meerijd. Ik ben niet al te vroeg vanochtend, dus laad mijn fiets in mijn auto en rijd naar Vinkeveen. Even voor half negen kom ik aan bij de Schans waar al ruim 30 mannen en vrouwen staat te
wachten. Het kan misschien lijken dat ik hier een gender statement maak om de mannen als eerste
te noemen, maar de volgorde is hier gebaseerd op het aantal mensen van hetzelfde geslacht, waardoor ik het in meerderheid zijnde mannelijke deel van de groep als eerste benoem. Misschien kan
ik beter zeggen dat er ruim 30 fietsers staan te wachten.
Voor we gaan worden we toegesproken door
Margot die wankel vanaf een plantenbak een
aantal mededelingen doet. Door de grootte van
de groep wordt de B-groep opgesplitst in twee
groepen die op korte afstand van elkaar zullen
rijden. Een groep mag achter Margot aan fietsen
en een groep mag achter Loes aanfietsen. Ik ben
ingedeeld bij de Loes-volgers. Via de altijd
mooie Vinkeveense Plassen, die er deze zondagochtend als een spiegel bijliggen fietsen we naar
Baambrugge, waar we niet zoals vaak, afbuigen
naar Abcoude, maar gelijk recht door het weiland naar het Amsterdam Rijnkanaal fietsen. Al
snel rijden we onder een voor mij nieuwe fietsbrug door. Herman vertelt dat deze brug binnenkort geopend wordt. Later lees ik dat de brug
afgelopen vrijdag is opengesteld en dat er op 7
september een feestelijke opening is. De doorvaarhoogte onder de brug is 10 meter wat tot
gevolg heeft dat er een relatief lange aanlooproute naar de brug is gemaakt.
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(zie de projectfoto
[bron:https://www.weespernieuws.nl/nieuws/nat
uur-en-milieu/83389/langs-vecht-en-gein-eenmooi-nieuw-rondje?redir]).
We rijden langs
Driemond en draaien
dan rechtsaf het
Gaaspermolenpad
op. In een flits zie ik
een aankondiging dat
het Diemerbos in
zouden rijden, maar
meer dan een verdwaalde boom zie ik
niet. Misschien in
aanleg? In dit fietspad liggen de bruggetjes waar Margot ons vanochtend voor gewaarschuwd heeft. In mijn gedachten, en zoals ik
hoor ook in die van anderen, waren dit vrij hoge
bruggetjes. De werkelijkheid is
echter anders. De bruggetjes zijn
niet hoog, maar de afdaalkant is
wel ongelooflijk steil. Voor
fietskunstenaars zou hier een
kans liggen. Het verraderlijke is
dat je bij het aanrijden van de
brug eigenlijk niets ziet, dat het
eigenlijk een gewoon bruggetje
lijkt. We waren blij dat we
vooraf op de hoogte waren.
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Na weer even langs het Amsterdam-Rijnkanaal
te hebben gereden steken we het water over en
vervolgen onze weg door het Diemerpark waar
we IJburg rechts laten liggen. Ik bespreek de
voor-en nadelen van een wijk als IJburg met
mijn fietsende buurman. Hij vertelt dat er prachtige woningen staan, die overigens ook een goede cent kosten, en ik zeg dat
er ook gewoon heel veel
rijtjeshuizen staan. Mijn
zijrijder vertelt me dat het
nogal wat voeten in aarde
heeft gehad om de wijk vol
te krijgen, onder andere
vanwege de crisis. Maar dat
niet alleen want als je toch
in Amsterdam wilt wonen,
zou je misschien niet voor
IJburg moeten willen kiezen. Deze wijk is een
beetje als Amsterdam-Noord. Tegen de hoofdstad aangebouwd, maar eigenlijk geen deel van
de stad. We komen uit bij Camping Zeeburg en
draaien dan richting de Schellingwouderbrug. Bij
het omhoog rijden zien we al dat de brug open
staat, dus we rijden rustig aan de brug op. Voor
de slagbomen ontstaat een vrolijk weerzien van
verloren gewaande onbekenden, die gewoon in
de groep van Margot blijken mee te rijden.
Het volgende deel van de route is voor mij redelijk bekend. Ik heb hier in het verleden regelmatig gefietst en ook de sloten en de plassen waar
wij langsrijden heb ik per schaats aangedaan. Als
eerste rijden we naar Durgerdam. Via de klin-
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kerweg rijden we richting de kapel, het multifunctionele gebouwtje (kerk, raadhuis, school)
dat karakter aan Durgerdam geeft. Het valt hier
nog niet mee om een foto te maken en JanWillem roept me dat van achter ook toe, maar na
wat gegoochel lukt het me toch.
We kiezen voor het fietspad op de dijk langs het

IJsselmeer, dat hier eigenlijk IJmeer heet. Boven
het land uit rijden we tegen de wind in richting
Uitdam. In tegenstelling tot Durgerdam heeft
Uitdam niet zoveel eigens, gewoon een lintdorp
met wat huizen. Bij de dijk naar Marken draaien
we naar links, nog steeds hoog boven het land,
richting Monnickendam. Het smalle fietspad
langs de Gouwzee noopt ons geconcentreerd te
rijden. We zijn niet de enigen die hier fietsen,
wat niet verbazingwekkend is met dit mooie
weer. Zonder kleerscheuren of andere ellende
bereiken we Monnickendam waar we na een
kleine sight seeing neerstrijken op het terras van
De Koperen Vis. Waar de meeste terraseigenaren
en/of koffieschenkers blij zijn ons te zien lijkt
het hier anders te zijn. Margot heeft vanochtend
bij de mededelingen al verteld dat we hier geen
eigen broodje mogen nuttigen, maar de beloofde
heerlijke taart valt ook tegen. De Cheesecake is
van een kleivormige substantie waar in gezocht
moet worden naar de smaak. En als ik de taart
afreken heb ik toch een eigen consumptie gegeten en mag dat dan wel? Afrekenen moet per
tafel, want individueel afrekenen is maar lastig!
Kortom, het meest fietsonvriendelijke etablissement dat ik in jaren ben tegengekomen. Maar ja,
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als je aan de koffie zit met een groep gelijkgestemden overleef je overal en heb je het toch wel
naar je zin.
Voor het tweede deel van de route gaan we eerst
via de Ringvaart naar Ilpendam en dan langs het
Noord-Hollandskanaal naar Watergang. Het
pontje waar ik ooit heb gewerkt ligt niet meer op
zijn plaats, maar is even verderop in het kanaal
weer opgebouwd. Broek in Waterland, waar we
even later doorheen rijden, is een schilderachtig
dorp en al van oudsher daarom geliefd. Keizer
Josef II kwam hier al aan het einde van de achttiende eeuw buurten, maar had geen rekening
gehouden met de werkzaamheden van de boerin.
Deze nijvere vrouw vond haar werk zo belangrijk dat ze geen tijd had voor de keizer. Aan het
begin van de negentiende eeuw kreeg Napoleon
bij zijn bezoek wel de aandacht waar hij vond
recht op te hebben.
Nadat we de N247 zijn overgestoken rijden we
de Volgermeerploder in. Deze polder is bekend
geworden door het gifschandaal dat in de jaren
tachtig aan het licht kwam. Er waren tienduizenden vaten gif gedumpt door diverse bedrijven.

folie en hier bovenop grond van elders aan te
brengen. En zo kon in het begin van de eenentwintigste eeuw het sein ok aan de grond gegeven worden en ontstond een nieuw natuurgebied.
Midden in deze polder maken we kennis met de
eigenwijsheid die sommige fietsers eigen is.
Waar de eerste vier fietsers rechtdoor rijden,
vindt de vijfde fietser dat we hier naar links moeten en draait dan ook daadwerkelijk af naar links.
Met enige overtuiging hebben we hem weer binnenboord kunnen krijgen en de route van onze
gewaardeerde voorrijders laten volgen.
Via de vele fietspaden vinden we weer onze weg

naar de Schellingwouderbrug die, zoals een goede brug betaamt, open staat. Sommigen van ons
hopen op een hernieuwd weerzien met vrienden
van de koffie, maar de groep Margot lijkt voor
de opening onder de bomen te zijn doorgeschoven, dus blijft voor ons onzichtbaar. We pakken
twee bruggen en rijden even Amsterdam in, maar
draaien direct terug naar het kanaal om in één
ruk door te fietsen naar Driemond. We kiezen nu
de altijd mooie Gein en via bekende routes rijden
we terug naar de Schans, waar ik na 100 kilometer fietsen afscheid neem van mijn medefietsers
van de dag en in de auto naar huis stap.

Gezien de oppervlakte van de vervuilde grond
was sanering kansloos en uiteindelijk werd gekozen om de vervuilde grond af te dekken met
_____________________________________________________________________________________

8

eMerel

Jaargang 26, Nummer 7

Overtredingen en Boetes voor Fietsers
door Tom Zuijdervliet
Als fietser word je over het algemeen gezien als
gelden. Zo mag je als fietser andere verkeersdeelzwakkere verkeersdeelnemer, maar dit betekent
nemers – uitgezonderd fietsers –rechts inhalen en
niet dat je onschendbaar bent. Een overzicht van
mag je met z’n tweeën naast elkaar rijden (zolang
overtredingen die je als fietser kunt begaan en de
je
het
andere
verkeer
niet
hindert).
bijbehorende boetes.
Verder mag je – als dit wordt aangegeven – bij
Zwakkere verkeersdeelnemer, het klinkt denigreeen rood stoplicht rechts afslaan. Wel moet je dan
rend. Toch is dat niet hoe je deze typering moet
voetgangers en andere gebruikers van het trottoir
interpreteren. Het betekent gewoon dat je als fieten links afslaande, tegemoetkomende bestuurders
ser kwetsbaarder bent: je hebt minder beschervoor laten gaan. Daarnaast geldt er voor fietsers
ming, bent minder goed zichtbaar en hebt meer
geen maximumsnelheid, tenzij deze op het weglast van een slecht wegdek, wind en andere omdek is aangegeven. En zelfs dan gaat het vaak om
standigheden die je uit balans kunnen brengen. Dit
een snelheid die je als fietser waarschijnlijk niet
betekent ook dat je als fietser – zeker in de bezult halen.
bouwde kom – bij een ongeval vaak in een betere
Boetes:
positie zit dan een automobilist als het gaat om
Verkeersovertredingen van fietsers worden nog
aansprakelijkheid.
afgehandeld volgens de Wet Mulder uit 1989. De
Een groot verschil tussen fietsen en auto’s is naregelgeving die gehanteerd wordt, is gebaseerd op
tuurlijk het ontbreken van een kentekenplaat,
de Wegenverkeerswet 1994 en het RVV 1990. Als
speed pedelecs buiten beschouwing gehouden. Dit
fietser kun je de volgende boetes krijgen. Als er in
betekent dat je als fietsers rechtstreeks aangehouplaats van een bedrag ‘Openbaar Ministerie’ staat,
den moet worden om een boete te krijgen, terwijl
betekent dit dat het Openbaar Ministerie de hoogte
je als automobilist via je kenteken geregistreerd
van de boete bepaalt.
kunt worden. Dit zorgt ervoor dat in verhouding
Controle en Aanwijzingen:
veel minder fietsers dan automobilisten een boete
Niet meewerken aan een onderzoek kan je een
krijgen. Toch bestaan boetes voor fietsers wel
boete opleveren van €90. Hierbij wordt geen ondegelijk.
derscheid gemaakt tussen een onderzoek naar psychomotorische, oog- en spraakfuncties, een speekUitzonderlijke regels voor fietsers:
Voor een fietsers gelden een aantal uitzonderingen
selonderzoek of een adem-/alcoholcontrole.
op regels die wel voor andere verkeersdeelnemers
_______________________________________________________________________________________
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Verder ben je strafbaar als je aanwijzingen of bevelen niet opvolgt:
 Niet opvolgen aanwijzingen opsporingsambtenaar: Openbaar Ministerie
 Niet opvolgen van bevelen na een overtreding:
€140
Inhalen en positie op de weg:
 Niet zoveel mogelijk rechts houden: €90
 Niet links inhalen (van fietsers): €90
 Links inhalen van een bestuurder die linksaf
wil slaan: Openbaar Ministerie
 Inhalen vlak voor een voetgangersoversteekplaats: Openbaar Ministerie
Rijgedrag:
 Blokkeren van een kruispunt: €90
 Niet gebruiken van het verplichte fietspad of
fiets/bromfietspad: €55
 Bij ontbreken van een verplicht fietspad of
fiets/bromfietspad, niet gebruiken van de rijbaan: €55
Rijrichting:
Het spreekt voor zich dat je niet tegen de toegestane richting in mag rijden. Dit geldt voor alle
soorten wegen en rotondes. Hierop staat een boete
van €35.
Spookrijden:
Onder spookrijden wordt hier verstaan: het rijden
op een autoweg of autosnelweg met een fiets.
Hiervoor kun je een boete krijgen van €150. Wegen die voor bepaald verkeer zijn bestemd, bijvoorbeeld bus- of trambanen, moet je als fietser
vrijhouden. Overtreding van deze regel resulteert
in een boete van €55.
Voorrang en afslaan:
Voor het niet verlenen van voorrang kun je een
boete krijgen van €90. Het gaat hierbij om alle
vormen van voorrang: bestuurders van rechts, bestuurders op een verharde weg, trambestuurders,
en voertuigen met optische en geluidssignalen,
maar ook om het blokkeren van een overweg.
Bij het afslaan moet je altijd rekening houden met
andere weggebruikers. Als je het tegemoetkomend
verkeer of het verkeer naast je niet voor laat gaan,
ben je strafbaar en kun je een boete krijgen van
€90 euro. Het afslaan zonder richting aan te ge-

10

eMerel

ven, wordt bestraft met een boete van €35.
Ook mag je als fietser geen militaire colonne of
uitvaartstoet doorsnijden. Doe je dit wel, dan riskeer je een boete van €35.
Parkeren en stilstaan:
Je mag met je fiets niet op zo’n manier stilstaan
dat je het andere verkeer in gevaar brengt of hindert. Hiervoor kun je een boete krijgen van €55.
Het parkeren van je fiets op een andere wijze dan
is toegestaan, is strafbaar en levert een boete op
van €35.
Verlichting:
Op de fiets moet je zorgen voor goed werkende
verlichting. Dat betekent onder andere dat je zowel een werkend voor- als achterlicht moet hebben. Ontbreekt een van de twee, dan kun je hiervoor een boete krijgen van €35 in de bebouwde
kom en €55 buiten de bebouwde kom. Het bedrag
van €55 geldt ook voor verlichting die niet voldoet
aan de wettelijke eisen. Deze kun je hier vinden.
Voetgangers:
Je bent strafbaar als je in bepaalde situaties voetgangers niet voor laat gaan. Hierbij moet je denken aan slechtzienden of mensen die zich moeilijk
voortbewegen. Ook voetgangers en gehandicaptenvoertuigen die gebruik willen maken van een
voetgangersoversteekplaats krijgen voorrang. De
hoogte van de boete bij overtreding van deze regels wordt vastgesteld door het Openbaar Ministerie.
Negeren van verkeerslichten:
Voor het negeren van verkeerslichten, waaronder
stoplichten en overweglichten, kun je een boete
krijgen van €90. Dit geldt ook voor verkeerslichten die voor andere weggebruikers bedoeld zijn.
De enige uitzondering geldt voor het negeren van
het rijstrooklicht dat een busbaan aanduidt. Hiervoor bedraagt de boete €55.
Gebruik van een telefoon:
Het gebruik van een mobiele telefoon of andere
communicatieapparatuur tijdens het fietsen is verboden. Als je betrapt wordt, kun je een boete krijgen van €90.
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 Gebruik van verdrijvingsvlak of puntstuk en
Overige overtredingen:
 Het vervoeren van een kind ouder dan 8 jaar
overschrijding doorgetrokken streep met verop een onveilige zitplaats: €55.
keer in beide richtingen: €90.
 Het belemmeren van een bus bij het wegrij Niet stoppen voor een stopstreep: €35.
den: €55.
 Overschrijding van doorgetrokken streep met
Bron: Auto en vervoer & Fietsen123
verkeer in één richting: €55.
_______________________________________________________________________________________

Komkommertijd??

door Loes Kuijper

‘Slappe tijd, waarin weinig zaken gedaan worden, dus in de maand Augustus, als de komkommers
rijp zijn en de handel over het algemeen niet zeer levendig is.’ Voor de redactie van onze club is het
inderdaad komkommertijd. Weinig copy wordt ingeleverd, onze vaste columnist is helaas vanwege
zijn gezondheid niet in staat om iets te schrijven en veel leden zijn op vakantie. Fietsen doen we allemaal wel. De reguliere ritten worden goed bezocht, we zien foto’s van fietsende leden op vakantie en
zelfs grote ritten zoals Luik-Bastenaken-Luik worden niet geschuwd.
Echter op sportgebied is het geen komkommertijd.
Want tot nu toe kunnen we naast zelf actief bezig
zijn onze landgenoten, die op hoog niveau sport
bedrijven, blijven volgen op TV. En daar valt heel
veel te genieten. Wat een prestaties worden er
geleverd. Natuurlijk hebben velen van jullie de
Tour de France gevolgd. Een prachtige 2e plek
voor Tom Dumoulin. Wat had ik hem graag in het
geel gezien, maar dit is echt een top prestaties. En
dan de 2 mooie sprint overwinningen van Dylan
Groenewegen. Jammer dat hij af moest stappen na
die nare val op zijn knie. Anders hadden er wellicht nog een paar ritzeges bij gekomen. En hoe
mooi was de strijd bij ‘La Course’ dit jaar? De
Nederlandse dames hebben daar ook echt geweldig gepresteerd met een overwinning voor Annemiek van Vleuten en een 2e plaats voor Anna van
der Breggen. Na het wielrennen dacht ik in een gat
te vallen. Geen sport meer op TV en geen Avondetappe meer of, wat Jan-Willem veel leuker vindt,
de Belgische versie ‘Vive le Vélo’. Maar na de
Tour konden we overschakelen naar het tennis op
Wimbledon en het EK Beachvolleybal in eigen
land. En afgelopen week was het genieten geblazen bij het EK van verschillende sporten: Wielrennen, Atletiek, Zwemmen, Turnen, Triathlon,
Golf en Roeien. Er is een EK waterpolo geweest,
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het WK paracycling en het WK zeilen/surfen. En
zie hieronder het rijtje met resultaten eens van
onze Nederlanders:
Europees Kampioenen
:
- Nederlands damesteam - Waterpolo
- Sanne Keizer/ Madelein Meppelink - Beachvolleybal
- Kirsten Wild - 10 km scratch (baanwielrennen)
- Nils van ’t Hoenderdaal, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Matthijs Buchli - Teamsprint
- Matthijs Buchli - 1000 m tijdrit
- Jeffrey Hoogland - sprint mannen
- Kirsten Wild - Omnium vrouwen
- Sanne Wevers - Turnen balk
- Laura Smulders - BMX
- Celine van Duyn - 10 m plank schoonspringen
- Ferry Weertman - 10 km zwemmen open water
- Sharon v Rouwendaal - 10 km zwemmen open
water
- Sharon v Rouwendaal - 5 km zwemmen open
water
- Esmee Vermeulen, Sharon van Rouwendaal,
Pepijn Smits, Ferry Weertman - 5 km Mixed
Team Relay
- Ellen van Dijk - tijdrijden wielrennen
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- Ilse Paulis, Marieke Keijser - Roeien lichte dubbeltwee
- Sifan Hassan - 5 km hardlopen
Wereld Kampioenen:
- Dorian van Rijsselberghe - Windsurfen
- Lilian de Geus - Windsurfen
- Annemiek Bekkering, Annette Duetz - Zeilen
49’er FX klasse
- Jenette Jansen - Paracycling wegwedstrijd WH4
- Carmen Koedood - Paracycling wegwedstrijd
WH2
- Jetze Plat - Paracycling wegwedstrijd MH4
- Tim de Vries - Paracycling wegwedstrijd MH5
- Jetze Plat, Carmen Koedood, Laura de Vaan,
Jennette Jansen - Paracycling tijdrijden in diverse categorieën.
Mijn oprechte excuses als ik toch nog kampioenen
ben vergeten te noemen in deze lange en bijzondere lijst. Naast de toppers die goud hebben gewonnen waren er natuurlijk ook nog vele landgenoten
die met een zilveren of bronzen plak naar huis zijn
gegaan. Ik had ze eigenlijk allemaal in dit overzicht willen plaatsen, maar kwam tot de conclusie
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dat de lijst dan wel heel erg lang zou worden.
Diep, diep respect heb ik voor deze mensen die
tijdens hun topsportcarrière alles opzij zetten om
de absolute top te behalen. Een gouden medaille is
dan natuurlijk een prachtige kroon op al dat werken.
Ik ben ongelooflijk trots op ons kleine Kikkerlandje dat zoveel kampioenen voortbrengt.
Op het gebied van sport is er dus absoluut geen
sprake van komkommertijd. De grote sportevenementen zijn voor deze zomer nu wel een beetje
voorbij. Er staat nog 1 evenement op het programma: ons gezellige clubweekend in Enschede.
Maar hiervoor geldt: meedoen is belangrijker dan
winnen. De sportprestaties in dit weekend steken
in een schril contrast af tegen de topprestaties van
onze kampioenen. Bij mijzelf staat het sporten
door de aanhoudende warmte al een aantal weken
op een laag pitje. Vanaf mijn idyllische vakantiehuisje, waar ik ook ’s avonds even aan de eMerel
werk, neem ik mijzelf voor om dit na de vakantie
dit weer op te pakken.
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FIETSCOMPETITIETTC DE MEREL 2018
Stand Puntencompetitie (uitgedrukt in punten):

Maand: juli

1
2
3

Dames:
Margot
Loes
Stefanie

(i) (i) (i)

2331
2246
1270

1613
1640
763

718
607
507

←

1
2
3

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

3439
2779
1584

2375
1878
1141

1064
901
443

←
←
←

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

2980
2165
1983
1848
1434
909
825
768
570

2492
1396
1758
1193
1145
383
618
653
345

488
769
225
655
288
526
207
115
224

←

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

5501
3930
3746
1811
1372
1300
968
558
319
132

4033
2810
2586
1241
899
940
767
398
240
132

1468
1120
1160
570
474
360
201
160
79
0

←
←
←
←
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Kompier
Kuijper
Miltenburg

vorige
totaal maanden
juli
punten punten punten

positie
tov vorige
maand
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↑
↓

↑
↓
←
←
↑
←
↓
←

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

Maand: juli

totaal
km

vorige
maanden
km

juli
km

positie tov
vorige
maand
(i) (i)

(i)

1
Gerard
Graaff, de
8550
6299
2251 ←
2
Richard
Wagenaar
7995
6127
1868 ←
3
Ger
Hulsman
7355
5465
1890 ←
4
Tom
Zuijdervliet
7339
4565
2774
↑
5
Jan
Alblas
6862
4493
2369
↑
6
↓
Kees
Smit
6500
4700
1800
7
↓
Enno
Steenhuis
5982
4580
1402
8
Jan-Willem Bouwman
5575
4032
1543 ←
9
Joop
Roeleveld
4841
3834
1007 ←
10
Margot
Kompier
4706
3664
1042 ←
11
Anton
Senten, van
4048
3208
840
↑
12
Marcel
Imming
4018
2704
1314
↑
13
↓
Alex
Wolf
3964
3140
824
14
↓
Marius
Oosterom
3841
3267
574
15
Hans
Hazeleger
3772
2617
1155 ←
16
↓
Peter
Meijer
3568
2827
741
17
Rene
Elenbaas
3475
2440
1035 ←
18
Gijs
Ekelschot
3357
2356
1001 ←
19
Leo
Greft, van der
2848
1726
1122
↑
20
↓
Richard
Reurings
2792
1990
802
21
↓
Loes
Kuijper
2432
1798
634
22
Stefanie
Miltenburg
2299
1465
834 ←
23
Sjoerd
Boer, de
1846
814
1032 ←
24
Henk
Mulder
1144
751
393 ←
25
Dick
Winters
660
660
0 ←
gezakt
tov
vorige
maand
↓
←
positie tov vorige maand onveranderd
↑
gestegen tov vorige maand
_____________________________________________________________________________________
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FIETSPROGRAMMA t/m 24 september 2018
19 augustus

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

22 augustus

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-60 km

23 augustus

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

70-100 km

24 t/m 26 augustus

Clubweekend Enschede

26 augustus

zondag

Zondagrit (voor de achterblijvers) 08.30 uur

CR

60-80 km

29 augustus

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-60 km

30 augustus

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

70-100 km

2 september

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

5 september

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-60 km

6 september

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

70-100 km

9 september

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

12 september

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-60 km

13 september

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

70-100 km

16 september

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

19 september

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-60 km

21 september

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

70-100 km

24 september

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

BCR = Besloten clubrit in groepsverband, alleen voor Merelleden
CR = Wekelijkse clubritten in groepsverband
VTT = Vrije Toertocht (uitgepijlde rit niet
in groepsverband)
CTT = Clubtoertocht (in groepsverband
door toerleiders georganiseerd, gastrijders
welkom)
UR = Uitgepijlde route
GD = Opbrengst naar een goed doel
De zondagsritten starten bij Eetcafé De
Schans, Uitweg 1, Vinkeveen.

De woensdag- en donderdagtochten starten bij Smit Fietsen, Stationsweg 1/3, Wilnis.
Bij alle ritten is het dragen van een valhelm verplicht !
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