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We gaan weer het bos in!

De temperaturen zijn abnormaal hoog maar toch breekt voor sommigen
de tijd weer aan om te gaan mountainbiken.
Lees de info Start2MTB en meldt je aan.
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Over 18 jaar. . . . .

COLOFON

N

a de zomervakantie breekt voor mij altijd een drukke
zakelijke tijd aan met weinig ruimte voor ontspanning en daardoor
behoorlijk wat minder kilometers fietsen.
Om de stress toch wat te doorbreken ben ik de afgelopen maand 2
x met de donderdaggroep mee wezen toeren. Ik dacht , lekker
toeren, handjes op het stuur en op mijn gemak met de mannen
een rondje fietsen , een kleine 70/80 kilometer en zeker niet te
snel.
Daar stond ik dan, netjes om half tien bij de kerk van Wilnis, wat
een opkomst!!!! Tot 2 keer toe een enorme groep Merels, helemaal in ons nieuwe outfit en allemaal vol passie in de ogen.
De eerste donderdag gingen we naar Leidschendam, waar op het
terras in de zon van de koffie werd genoten. Uiteindelijk terug in
Wilnis stond er 108 kilometer op de teller met een gemiddelde
van ruim 28 km/u.
Afgelopen donderdag naar Wijk bij Duurstede; het gas ging ook
deze keer weer volledig open. Een rit van ruim 105 kilometer en
nu maar liefst een topgemiddelde van ruim 29 km/u.
Ik vind het prachtig om te zien hoe goed de sfeer is onderling en
hoe goed er met elkaar wordt opgetrokken. Zelfs taken als voorrijder en teamkapitein worden ingevuld.
Nu weet ik dat ze over mannen zeggen dat ze altijd kind blijven.
Maar onze donderdag groep is hier een prachtig voorbeeld van!!!
Geef de mannen een mooie fiets en ze blijven met elkaar spelen!
Ik hoop dat er over 18 jaar als ik met pensioen ga er dan nog
steeds een donderdaggroep is als de huidige groep.
Een reden om nu al veel te blijven fietsen, want als je tegen die
tijd niet fit bent kom je echt niet meer mee…..
Mannen bedankt voor de leuke ontspannende tochten

André Kroeze
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MEREL
NIEUWS
De ziekenboeg
Paul Ruiter is enkele weken geleden, tijdens de Mergelheuvelland 2-daagse, ongelukkig ten val gekomen
en heeft daarbij zijn heup gebroken. Uiteraard heeft hij van De Merel een bloemetje ontvangen. We wensen hem een voorspoedig herstel toe en hopen hem over enige tijd weer op de fiets te zien.
_____________________________________________________________________________________

Sponsoren
In de vorige eMerel stond vermeld dat Merelleden bij Blom en Blom nog steeds korting ontvangen. Daarbij hebben we onze huidige adverteerder Smit Fietsen tekort gedaan. Ook daar ontvangen Merelleden
10 % korting op hun aankopen.
_____________________________________________________________________________________

Belangrijke data
Noteer de volgende data vast in jullie agenda:
- Zondag 28 oktober
: Snerttoer
- Vrijdag 16 november
: PubQuiz
_____________________________________________________________________________________
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Herfsttoer 2018 . . . .andere tijden sport!
door Loes Kuijper
Het Zondag 30 september stond de herfsttoer op
het programma van de Merel. Een frisse nacht,
dus een frisse start, iets waar we weer even aan
moeten wennen. Maar verder hadden we helemaal niets te klagen. Een prachtige blauwe lucht
en nauwelijks wind. Zo’n 30 Merels waren hiervoor op tijd uit bed gekomen om met elkaar een
mooie rit te gaan maken en te genieten van de
herfstkleuren in het bos.
De A-groep vertrok als eerste, met voorrijders
Andre en Heite. Een groep van zo’n 10 heren en
dames. De week ervoor hadden Andre en Heite
de rit alvast een keer gereden om goed voorbereid op pad te gaan en de andere Merels feilloos
voor te gaan. Deze test verliep niet zoals gepland. De Garmin gaf wel een route op het
scherm maar geen aanwijzingen waar ze links en
rechts moesten gaan. Totdat de fiets 180 graden
werd omgedraaid en plotseling het signaal ‘u zit
op de route’ verscheen. De heren hadden tot nu
toe de route in tegenovergestelde richting ge-
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fietst. Jan-Willem werd als back-up gevraagd
voor de dag zelf.
De B-groep vertrok met 17 mannen volgens Rene E., die samen met Ton het kopwerk voor zijn
rekening zou nemen. Nadat ik mij had laten horen mocht ik toch met de mannen meefietsen.
Zoals gezegd waren de eerste kilometers nog fris
maar de zon zorgde er voor dat het beetje bij
beetje toch warmer werd. Via Kockengen, Haarzuilens ging de rit richting Vleuten. Het mooie
Maxima park door en vandaar richting het Amsterdam-Rijn kanaal. In het Maximapark troffen
we de A-groep. Lekke band…..stront aan de
knikker. Figuurlijk en letterlijk,
want blijkbaar
had er iets naast
een hondendrol
gelegen. De reparatieklus resulteerde in poep
aan de vingers
van Margot.
Daar zat dus vanaf nu een luchtje aan. Voordat
de koffiestop, Klein Zwitserland in Driebergen,
werd bereikt moesten wij ook halt houden om
een lekke band te repareren. We hadden verwacht dat de A-groep ons op dit punt al had ingehaald en nu we stil stonden zou dat zeker gaan
gebeuren. De band was gerepareerd en wij konden onze rit weer vervolgen richting de koffie.
Van de A-groep was er in geen velden of wegen
iets te bekennen.
Jullie kennen ongetwijfeld het programma ‘Andere tijden Sport’, gemaakt door de NOS en
NTR. In dit programma wordt teruggeblikt op
een bijzondere gebeurtenis in de sport en wordt
een connectie gemaakt met het heden. Deze rit
begon daar aardig op te lijken. Ik heb nog nooit
meegemaakt dat de B-groep eerder bij de koffiestop arriveert dan de A-groep. Wij zaten al heerlijk aan de koffie toen de A-groep gelukkig toch
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ook arriveerden. Nog eens 2
lekke banden was de reden
van de vertraging van deze
groep. De boosdoener van
dit alles was in 2 van de 3
gevallen Richard W. Richard arriveerde echter niet
bij de koffiestop. Was hij
door zijn ploeggenoten in de
steek gelaten waardoor hij
alleen zijn band moest plakken? Nee hoor, nadat hij
voor een flinke vertraging
heeft gezorgd was hij bang
dat zijn groep sancties zou
nemen en is hij omgekeerd
met heerlijk weer en in goed gezelschap arriom naar huis te fietsen. Na de koffie was het
veerden we rond 13.00 uur weer bij de Schans
lekker opgewarmd buiten en werd de herfsttoer
waar door een enkeling nog een drankje werd
voortgezet. Het werd nog even spannend toen
genuttigd. A-rijders Mirjam en Peter M. schoven
Stefan een klein slippertje maakte doordat hij
ook nog even aan. Het was een heerlijke zonnaast het fietspad kwam. Gelukkig wist hij zijn
dagmorgen in de HERFST.
fiets en zichzelf overeind te houden en kwam hij
weer op het rechte spoor. Na een mooie tocht,
_____________________________________________________________________________________
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Kozakkenputtocht in Leusden

door Jan-Willem Bouwman

Daags van te voren begon ik al te appen of er
bebouwing van Amersfoort en via een onverhard
mensen zin hadden om op zondag 7 oktober mee
tussendoorpaadje de A28 over het natuurgebied
te gaan naar Leusden voor de MTB seizoen opeDe Hoge Kleij in. Langs de golfbaan reden we
ner, de Kozakkenputtocht. De Kozakkenput is
een lang stuk singletrack vals plat naar de Koloeen natuurgebied bij Zeist ten zuiden van Soesnel van Royenweg waar we linksaf het viaduct
terberg en ten noordoosten van Zeist in de provan de A28 weer over gingen om op topsnelheid
vincie Utrecht en 1 keer per jaar wordt er door
naar beneden te racen richting de verkeerslichdit gebied heen gefietst omdat de landeigenaren
ten. De provinciale weg N227 staken we over en
er alleen voor deze dag toestemming hebben
reden weer richting Den Treek. Langs een meergegeven om er met de
tje genaamd het VogelwaMTB doorheen te fietsen.
ter en de paden werden
Al met al reageerde in
hier en daar tricky omdat
eerste instantie alleen
er mul zand lag. Om daar
Marcel Vermoolen op
soepeltjes over te fietsen
mijn app oproep. Wil
moest je gaan staan op de
Oudshoorn wachtte nog
pedalen en goed achterop
steeds op het achterwiel
zitten om de druk van je
van zijn MTB dus liet
voorwiel af te halen. Op
verstek gaan en de rest
een gegeven moment
had andere plannen denk ik, want op een enkestopte ik langs de kant om de andere 3 voorbij te
ling na kwam er geen reactie meer. Loes werd
laten gaan om ze te filmen, de eerste, Marcel
overgehaald en ook de vriend van Marcel, Ben
reed door, maar Loes en Ben stopte. Al hijgend
Turkenburg wilde wel mee mits er 35 km gekoriep Loes dat ze een gemiddelde hartslag had van
zen werd. Dus uiteindelijk reden Loes en ik de
150 hartslagen en dat ze even moest bijkomen.
volgende dag, de tas gepakt en MTB’s achterop
Marcel die al weer terug kwam fietsen, ving de
om 8 uur naar Marcel. Ben T. bleek al bij Marcel
kreet van Loes op en was van mening dat ze dit
aanwezig te zijn en we reden dus gelijk met zijn
wat hem betreft veel eerder had mogen zeggen.
vieren weg richting Leusden. Zo’n drie kwartier
De vakantie die hij had genoten bleek zijn fietslater reden we het parkeerterrein van Fort 33 op,
conditie geen goed te hebben gedaan. Hij behet lokale ontmoetingscentrum van Leusden.
loofde dan ook dat hij er weer hard tegenaan zou
Loes deed de groepsinschrijving en zo konden
gaan in de sportschool. Ja ja, die vakanties…
we klokslag negen op pad naar het bos. We reMarcel heeft er meestal 4 van, dus we horen dit
den door het bos in noordwestelijk richting de
doorgaans wel een paar keer per jaar van hem.
_____________________________________________________________________________________
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Gelukkig waren we niet ver van de pauze plaats
en konden onder het genot van een sportdrankje
en een ontbijtkoek even verder herstellen. Na de
rust deden we het wat rustiger aan en reden we
verder door het Landgoed Den Treek naar de
Pyramide van Austerlitz. Daar kort even gestopt
en genoten van het uitzicht. Meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om het shirt met lange
mouwen uit te trekken, het was wel erg warm
geworden met 3 laagjes. Daarna maakten we ons
op voor het laatste gedeelte en met Loes voorop
spoedden we ons richting de finish. Helaas gooide de lekke voorband van Marcel roet in het eten
want kostte even tijd aleer Marcel de binnenband

er in zat en er voldoende lucht had gekregen. Die
60 mm bandjes fietsen wel lekker maar bevatten
ook veel lucht. Misschien toch weer eens wat
met patronen doen.. Met deze vertraging kwamen we uiteindelijk na 2 uur en 15 minuten weer
bij Fort 33 op de parkeerplaats aan. Het was een
mooie dag om lekker in het bos te fietsen en dat
dachten zo’n 750-1000 andere MTB-ers ook. Het
was dan ook erg aan gejongd met auto’s sinds
we eerder die ochtend waren vertrokken. Nadat
we hadden omgekleed tuften we weer richting
Vinkeveen. De fietsen waren slechts wat stoffig
geworden, dus poetsen was gelukkig overbodig.
Een douche volstond om weer schoon de dag
voort te zetten. Voor een impressie heb ik een
filmpje gemaakt en op YouTube gezet.
https://youtu.be/nrGroeNjr2A

Mocht je interesse hebben en een MTB met
noppen op de banden hebben, op 27 oktober,
3, 10 en 17 november geven we MTB cursus
aan beginners. Ben je geen beginner maar
vindt je het toch gezellig, ben je ook welkom.
Geef mij een seintje via app 0616477800 of
mail mtb@ttcdemerel.nl om je aan te melden.
______________________________________________________________________________________
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TTC De Merel in de Bourgogne

door Wijtze de Vries

Het is 2006, en ik bedenk me dat ik al weer drie jaar met pensioen ben. Fietsen bij de Merel is wat
minder geworden omdat ik met mijn vrouw in de zomer vaak in onze vakantiewoning in de Bourgogne ben. Vaak denk ik terug aan vele mooie tochten met de club, de jaarlijkse club tweedaagse en
de tripjes op Mallorca met verschillende merelleden. Ook leuke herinneringen aan mijn 10 jaar
voorzitterschap van TTC de merel. Mooie tijden maar ook vervelende herinneringen zoals het tijdens een tocht overlijden van Krijn Verbruggen. Samen met Wim Wagenaar onder begeleiding van
de politie vaststellen dat het om Krijn ging en toen met lood in de schoenen zijn vrouw, notabene op
Moederdag, het vreselijke nieuws vertellen. Het was binnen de vereniging ook een woelige tijd. Moeilijkheden met de opening op de zondagmorgen van café de Schans en het tumult dat daardoor ontstond binnen de leden heeft het bestuur destijds het besluit doen nemen de Paddenstoel in Mijdrecht
als clubhuis te kiezen. Dat het nu weer prima loopt doet me deugt.
Tja dat vaak in de Bourgogne vertoeven is niet bevorderlijk voor de fietsconditie. Gelukkig was er toen al
een “oude mannen ploegje”. En daar kon ik nog prima mee. Een leuke groep die gezelligheid hoog in het
vaandel hadden staan. Langzaam kreeg ik het idee dat het leuk zou zijn om met een deel van de mannen
een keer in de Bourgogne te fietsen, de Jura lag om de hoek dus klimmen kon ook als we dat wilden. En in
mei 2006 was het dan zover, met 5 deelnemers aangekomen in Le Planois. De deelnemers als ik ze zo oneerbiedig mag noemen waren Cees Kuijlenburg, Toon van Dijk, Piet van Amsterdam, Enno Steenhuis
Geertsema en Wijtze de Vries. Spullen naar de kamers en slaapplaatsen in orde maken was het eerst wat ns
te doen stond. Toen gezellig plannen maken voor de komende dagen wat eten en niet te vergeten wat drinken. Want wielervrienden die geen biertje lusten, ik ben ze nog niet tegengekomen.

11 mei hebben we rond onze woning wat rond gereden. Voor mij bekende wegen. Je kunt gemakkelijk
80/100 km over zeer rustige wegen rijden zonder ver van je oorspronkelijke vertrekpunt te zijn. Cees Kuijlenburg die in Nederland de omgeving van Mijdrecht kent op zijn duimpje wilde ’s avonds wel even op de
landkaart kijken waar we allemaal gefietst hadden. En Cees had een aantal van de C en D nummers van de
wegen onthouden en kon redelijk de rit herleiden. Bij terugkomst vonden enkelen het leuk om iets in de
tuin te doen en werd het grindpad rond het huis ontdaan van onkruid. Verder dan dat kwamen we niet want
op 4100qm tuin groeit meer onkruid.
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12 mei zouden we naar de Jura rijden, Mooie rit via Bletterans, Arlay naar Baume-les-Messieurs. Onderweg waren we een terras tegengekomen en afgesproken dat we daar na ons ritje Jura wat zouden drinken.
In Baume-les-Messieus moest een stevige klim gemaakt worden om vanuit het laagland op ongeveer 1100
meter te komen. Met Toon van Dijk was afgesproken dat als dat te moeilijk zou zijn hij weer terug zou
rijden naar het afgesproken terras en op ons zou wachten. Boven gekomen bleek inderdaad de klim voor
Toon te steil en met 4 man reden we langs prachtige afgronden over de hoogvlakte van de Jura. Maar eenmaal terug bij ons afgesproken terras was er geen Toon te bekennen. Ongerust keken we elkaar aan tot er
plotseling een taxi stopte met Toon erin en zijn fiets in de kofferbak. Wat bleek, Toon kon de weg niet
meer terug vinden en verdwaalde. Uiteindelijk heeft men een taxi voor hem besteld en hij hoopte dat hij de
chauffeur duidelijk kon maken waar hij heen wilde. En die rit eindigde dus toen hij ons zag….en die taxi
had slechts enkele kilometers met Toon gereden. Hij zal het financieel wel allemaal netjes geregeld hebben
maar een avontuur was het wel. s’Avonds hebben we ons tegoed gedaan met de aanwezige gourmetplaat,
en dat werd met het toetje met slagroom dikke pret.

13 mei gaan we naar Beaume rijden. Een bekende overnachtingsplaats van Nederlanders op weg naar het
zuiden. Dat is heen en terug een rit van ongeveer 100 km langs rustige c en d wegen. Het gebied rond ons
huis ligt op 200 meter hoogte, en als je naar Beaune rijdt daal je langzaam. In Beaune zit je aan de voet van
de beroemde wijngaarden van de Bourgogne. Namen als Pommard, Givry, Volnay, Meursault kom je daar
tegen. Heerlijke wijnen al vindt niet iedere portemonnee het aanschaffen een goed idee. Voor kenners ik
prefereer een witte Saint Aubin. Die zal je vergeefs zoeken in een Nederlandse supermarkt. Maar grappig
genoeg kom je wijnen van rond de 100 euro wel tegen in Franse supermarkten als de Super U.
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14 mei een rustdag. Op die dag zijn we naar de jura gereden met de auto om te waandelen bij de Cascades
du Herrisson. Velen zullen daar wel eens van gehoord hebben of er zelfs geweest zijn. Het is een stijgend
pad door het bos langs een watertje. Onderweg naar boven kom je verschillende watervallen tegen. Achter
een van die watervallen loopt een smal pad. Voor mensen met enige moed en niet bang voor natte kleding
kun je achter die waterval doorlopen. Velen durfden het aan en namen natte kleding voor lief. Een aantal
jaren geleden is het pad afgesloten voor publiek, mogelijk zijn ongelukken daar aanleiding voor geweest.
Was een hele mooie dag zonder fietsen.
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15 mei zijn we vanuit ons huis naar de rivier de Doubs gereden. Via allemaal stille wegen gereden naar
Saint-Jean-de Losne aan de rivier de Doubs. Dat is een zeer ondiepe rivier en in tegenstelling tot de Saone
niet bevaarbaar. In Verdun-sur-le -Doubs komen beide rivieren samen. Een plek die we terugkomend uit
Beaune eerder deze week ook hebben aangedaan.
Na deze tocht en weer heerlijk eten en drinken zijn we de volgende dag weer huiswaard getrokken. Al ligt
het al weer 12 achter ons ik denk nog vaak en met zeer veel plezier terug aan die onvergetelijke week. Vorig jaar hebben we ons huisje verkocht, het werken in de tuin werd teveel en korte vakanties met de elektrische fiets is ook geen straf. Misschien dat ik volgende zomer, nu ik weer terug ben in Nederland, de “oude
mannen” weer eens op zoek. Hoorde van de Vrouw van Cees Kuijlenburg dat het tempo best bij te houden
is. Als ik af en toe de op Strava zie hoe snel men ritjes rijd denk ik wel eens….poe poe. Maar eerlijk is
eerlijk ik was vroeger geen haar beter.

______________________________________________________________________________________
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IT SNOT FUNNY
Het is algemeen bekend dat bij heren zo rond het
40ste levensjaar de kracht van de straal bij het
plassen afneemt. De eens zo indrukwekkende
straal waarmee een ster in de pot werd geplast,
verandert langzaam maar zeker in een energieloos
straaltje. Ook dames in de gevorderde leeftijdscategorie ontkomen niet aan achteruitgang van rek
en kracht. Dit uit zich in zwaaiarmen, kalkoennekken, hangwangen en meer onverkwikkelijks.

Gevolg: Snot in het gezicht van degene die achter
jou rijdt. Jakkie!!
Kortom: Hoog tijd voor een:
SNOTREGLEMENT!
Snot-lozen in de groep is alleen toegestaan indien:
De snot bij forse tegenwind minstens 2 meter
opzij (en dus niet naar achteren waaiend!) geloosd kan worden. Richting berm als je aan de
bermkant rijdt, richting weg als je aan de wegkant
rijdt.
Kan je dat niet, maak dan gebruik van een fluitje.
1x, 2x en 3 x gebruiken we al voor respectievelijk
ritsen – je mag weer naast elkaar – stop.
Daar is nu aan toegevoegd:
Fluit 4 x als teken dat je snot gaat lozen zodat
degene die achter je rijdt gewaarschuwd is
Fluit 5 x als de snot niet los wil laten en het gevaar dus nog niet is geweken
Fluit 6 x als de lozing succesvol is beëindigd.

Minder bekend is dat bij zowel heren als dames
ook de kracht van het snotlozen afneemt.
Waar we in een ver verleden bij windkracht 10
tegen nog een klodder snot konden lozen zonder
degene die achter ons reed te bekladden, zien we
helaas ook hier een zekere verslapping optreden.

13

eMerel

Er zijn echter ook alternatieven:
Houd je hoofd recht naar voren gericht, zodat de
snot alleen op je eigen borst terecht komt.
Of gebruik een zakdoek, je mouw of je handschoen.
Succes!
Margot
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FIETSPROGRAMMA t/m 25 November 2018
21 oktober

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

25 oktober

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

70-100 km

28 oktober

zondag

Snerttoer

09.00 uur

BCR

1 november

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

70-100 km

4 november

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

8 november

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

70-100 km

11 november

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

15 november

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

70-100 km

18 november

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

22 november

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

70-100 km

25 november

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

50 km

LET OP: Vanaf 1 november start de donderdagrit om 10.00 uur en de zondagrit om 09.30 uur.
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 !

14

eMerel

Jaargang 26, Nummer 9

