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Een nieuw seizoen, een nieuwe locatie,
een nieuwe vlag en een nieuwe lay-out.
2019 gaat goed uit de startblokken!
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2019 voor ons

COLOFON

N

a een mooi 2018 ligt er nu een nieuw fietsjaar 2019 voor ons.
Een jaar met op dit moment nog veel vragen. Zal het weer net zo mooi
en zonnig worden als in 2018. Kunnen we door de klimaatverandering
nog meer fietskilometers maken? Zien we door de veranderingen in
het weer en klimaat nog meer
andere vogels en dieren in
onze mooie polderomgeving
verschijnen? Vaak zie je tegenwoordig Zilver Reigers en
de kleine maar dappere Amerikaanse Rivierkreeftjes voor
ons op de weg, dreigend met
hun pootjes omhoog.
Toegegeven, niet elke verandering is goed en we zullen er als maatschappij hard aan moeten werken om te overleven in deze nieuwe
omgeving.
In 2018 hebben we met onze fietskleding al een grote verandering
ondergaan, wat een mooi succes is geworden.
In 2019 staat TTC de Merel ook een ‘grote’ verandering te wachten.
We zullen gaan verhuizen naar een nieuw onderkomen. ‘Tennishal de
Ronde Venen’ in Mijdrecht zal ons nieuw startpunt worden voor evenementen en onze wekelijkse fietstochten. Na een lange periode bij de
Schans hebben we gekozen om te verkassen naar een ‘meer sportieve
omgeving’
En dan nog een verandering in
2019, dit jaar organiseren Jan
Willem, Gert en ondergetekende het clubweekend. We
zullen flink ons best moeten
doen om onze voorgangers
minimaal te evenaren qua
prestaties. We hebben er voor
gekozen om dit jaar in Deurne
(NB) te verblijven. Inmiddels hebben we al flink werk verzet met z’n
drieën en het lijkt een mooi weekend te gaan worden.

Met vriendelijke groet
André Kroeze
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De eMerel wordt per e-mail verzonden naar
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MEREL
NIEUWS
Algemene Ledenvergadering
Woensdag 27 februari is de Algemene Ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden in de Willisstee te Wilnis.
Inloop is vanaf 19.30 uur; aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.
De agenda en stukken worden jullie toegestuurd.
_____________________________________________________________________________________________

Openingsrit!
Zondag 3 maart start het fietsseizoen 2019 met de openingsrit. Vertrek is om 09.00 uur vanaf Tennishal
De Ronde Venen, de nieuwe startlocatie van onze club. Kijk voor meer informatie elders in deze nieuwsbrief.
_____________________________________________________________________________________________

Clubkleding
Er is een kleine voorraad clubkleding beschikbaar. Het gaat hier om koersbroeken kort, zomershirts voor dames
en heren. Wil je jou collectie nog aanvullen neem dan even contact op met André Kroeze.
_____________________________________________________________________________________________
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Openingsrit zondag 3 maart
Start is vanaf de nieuwe locatie: Tennishal De Ronde Venen.
Adres
: Dr. J. van der Haarlaan 3 Mijdrecht.
Verzamelen
: De Tennishal is om 8.30 uur open voor een kop koffie of thee.
Vertrek
: We vertrekken om 09.00 uur.
Onderweg houden we geen pauze, maar na afloop gaan we naar de Tennishal
voor een drankje. Vóór vertrek worden consumptiebonnen uitgedeeld.
Globale routebeschrijving:
Tennishal – rechtsaf - Dr. J. van der Haarlaan - daarna links - Renesse straat - rechts hoofdweg - rotonde links Oosterland weg – Bovendijk - rotonde recht door – Portengen – Breukelen - over klapbrug Vecht la - Vecht aanhouden tot Vreeland - tunnel N201 onderdoor - dan la witte brug over - Vecht aanhouden aan je rechterhand dan net voor Nigtevecht la - de nieuwe fietsbrug over aan eind la - eerste weg links - Gein links - voor Abcoude
witte brug ra - langs station - brug over la - eind ra dan volgende 2x la - langs golfclub - bij Abcoudermeer ra onder A2 door meteen la - dan omhoog langs A2 (aan je linker hand) - bij Viersprong ra Baambrugse Zuwe - la
herenweg - bij Schans ra – terug naar de startlocatie.

De route is vanaf onze website te downloaden op je Garmin, Wahoo, Mio of elk
andere GPS.
Wegkapiteins tijdens deze rit zijn:
- Margot Compier - Joop Roeleveld
- Herman de Groot - Aad van ’t Hart

_____________________________________________________________________________________________
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Alles is nieuw
Een nieuwe locatie
Andre heeft het in zijn stukje al genoemd en het is
ook via de mail bekend gemaakt. Dit jaar vertrekken
al onze ritten vanaf een nieuwe locatie, Tennishal De
Ronde Venen in Mijdrecht. Tijdens de Nieuwjaars
receptie zijn we door de dames al heel hartelijk ontvangen en zijn we getrakteerd op lekkere drankjes
en hapjes.

Een nieuwe opmaak
De een zal het direct zijn opgevallen, de ander leest
er gewoon overheen. Maar met een ander lettertype
en een iets ander kleurgebruik heb ik geprobeerd de
eMerel een nieuwe frisse look te geven. Ik ben benieuwd wat jullie er van vinden.
Een nieuw seizoen
Een nieuw seizoen staat weer voor de deur. Met
nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen en nieuwe doelen. Kansen om nieuwe leden aan ons te binden. We
gaan immers in April weer een Start2Bike training
verzorgen. Uitdagingen om er met elkaar weer een
heel gezellig en mooi fietsseizoen van te maken.
Doelen die je fietsprestaties van vorig jaar doen verbleken. Ga jij dit jaar meer kilometers maken? Een
nog hogere berg beklimmen? Je topsnelheid vergroten? Ik wil het graag van jullie horen!! Dus schrijf
over je fietsdoelen en/of -avonturen en stuur het
naar de redactie (redactie@ttcdemerel.nl).

Een nieuwe vlag
Jullie kunnen hem niet gemist hebben. Tijdens de
Nieuwjaarsborrel te zien en nu ook pronkend op de
voorpagina. We hopen zo beter herkenbaar te zijn.
_____________________________________________________________________________________________

Wegkapitein
De commissie Toeren, Trainen, Veiligheid heeft in
2017 voor de 1e maal een cursus ‘wegkapitein’ georganiseerd. Hieraan namen liefst 14 Merels deel.
Aangezien er al zo’n zes mensen aangegeven hebben
hier ook interesse in te hebben, organiseren wij ook
dit jaar weer zo’n cursus. De groep mag maximaal
uit 14 man/vrouw bestaan. De opleiding duurt één
dag en wel op een zaterdag van circa 10:00 – 15:30
uur. Plaats en datum zijn nog niet bekend, maar wij
mikken op de periode april - mei.
In de ochtend is het theorie gedeelte en in de middag de praktijk.
De kosten voor de cursus wegkapitein bedragen
circa € 300,- en zullen door de vereniging betaald
worden.
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Onderstaand een stukje van de NTFU site:
Fiets je in een groep van meer dan 4 personen? Dan
zorg je als wegkapitein voor de veiligheid van de
groep. Jij zorgt dat de verkeersregels en gedragsregels van je vereniging worden gevolgd en spreekt
leden hierop aan als dit nodig is. Ook zie je toe op de
snelheid van de groep. Dit doe je aan de hand van
afspraken die binnen je vereniging zijn gemaakt en
de gedragscode van de NTFU.
Heb je interesse in deze cursus wegkapitein of heb je
nog vragen, neem contact op met:
Anton van Senten
0624 984 604
anton.vansenten@outlook.com
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Winter Fiets Elfstedentocht

door Margot Kompier

‘Dé alternatieve Elfstedentocht op de fiets voor als de rayonhoofden het ijs nog niet, maar het asfalt wel dik
genoeg vinden’. Zondag 3 februari heb ik samen met Gert K. deze barre tocht gereden.

Nadat het Friese volkslied door de Elf Stedenhal in
Leeuwarden geschald had, mochten we starten. Het
was nog pikdonker, koud en door nachtvorst een
beetje glad, dus licht aan en rustig rijden. Na een
uurtje fietsen was het al bijna licht en na nog een
uur was de gladheid verdwenen. We hadden echt
geluk met het weer. Toen de zon eenmaal op was,
bleef die de hele dag schijnen. Met een stevig windje
en maximaal 6 graden was het goed te doen. Ja, wel
met dikke wanten, muts en overschoenen. Wat een
mooie tocht, en wat een geweldige sfeer! 210 km
met in alle elf steden een stempelpost in het plaatselijke café. Bij deze tocht had je geen chip op je
fiets, en waren er geen uitslagenlijsten op internet.
In plaats daarvan kreeg iedereen bij de finish het Elf
Steden kruisje om de nek gehangen door een dame
in prachtige Friese klederdracht. Bij de stempelpos-
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ten werden we getrakteerd op een
stukje
gedroogde
Friese worst, een
blokje kaas en snert
met roggebrood en
spek. Tussen de elf
steden zie je vooral
weiland waar de
wind vrij spel heeft.
Het was dus flink
trappen. Met al die kleren aan gaat het in de winter
toch wat trager en stroever als op een warme zomerdag. We waren dan ook best blij toen we weer in
Leeuwarden waren.
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NTFU Ledenpas

door Tom Zuijdervliet

Leden van de NTFU, dus ook Merelleden, kregen in 2016 een plastic ledenpas die geldig blijft tot het lidmaatschap wordt opgezegd. Werd je na 2016 lid, dan kreeg je ook een ledenpas die geldig blijft tot het einde van je
lidmaatschap. Jullie kunnen deze pas dus gewoon blijven gebruiken. Mocht je deze pas kwijt raken dan kun je
gebruik maken van de digitale ledenpas (zie hierna) of een nieuwe pas aanvragen voor € 5,-.
Nieuwe leden
Nieuwe leden krijgen per 1 januari 2019 niet meer
automatisch een ledenpas opgestuurd. Met de
komst van de digitale ledenpas en het vele gebruik
daarvan, krijgen nieuwe leden niet meer automatisch een fysieke pas.
Wil je als nieuw lid toch een ouderwetse plastic ledenpas, dan kan dat. Je kunt die pas voor € 5,- aanschaffen. De pas kun je aanvragen op je profielpagina op Fietssport (www.fietssport.nl) via Mijn Producten, onder het kopje Plastic Scan & Go-pas aanvragen.
Gebruik ledenpas
Als lid heb je een ledenpas van de NTFU zodat je bij
een tocht kunt aantonen dat je lid bent en dus korting krijgt. Er zijn drie manieren waarop je dit kunt
aantonen:
1. Je plastic ledenpas.
2. Je digitale ledenpas. Je vindt je digitale ledenpas
op
je
profielpagina
op
Fietssport

(www.fietssport.nl). Tip: maak een snelkoppeling op je smartphone, zodat je de barcode altijd
bij de hand hebt.
3. Uitprinten. Ook kun je ervoor kiezen om jouw
ledenpas zelf uit te printen. Ga naar Fietssport
en Mijn Producten en kies voor de optie Printbare Scan & Go-pas downloaden.
Account aanmaken
Een lid kan bij de ledenpas door zich te registreren
op Fietssport en zijn of haar NTFU-lidnummer hieraan te koppelen. Dit kan via Mijn gegevens, onder
het kopje Accountgegevens. Het lidnummer heb je al
gehad bij de bevestigingsbrief na je aanmelding als
nieuw lid. Of vraag het op bij:
ledenadministratie@ttcdemerel.nl.
Vragen
Heb je vragen over het lidmaatschap of de ledenpas?
Stuur een mail naar:
ledenadministratie@ttcdemerel.nl.

_____________________________________________________________________________________________
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De Razende Reporter!
Gedurende het gehele winterseizoen is er een groepje Merels elke week te vinden bij PK Sport. Ze sloven zich daar een klein uurtje uit onder de bezielende
leiding van Peter Kinkel. Eerst een kleine 3 kwartier fietsen met als heerlijk toetje
een kwartiertje core-oefeningen. Oftewel kreunen en steunen om de buikspieren
een beetje actief te krijgen. De razende reporter vond het tijd om daar eens een
kijkje te nemen.
Sinds de aanvang van dit seizoen staan er nieuwe Technogym fietsen tot ieders beschikking tijdens de lessen. Het
mooie van dit systeem is dat
iedereen, na het afleggen van
een FTP-test, op zijn/haar eigen
vermogen fietst gedurende de
training. Aan het begin van het seizoen heeft iedereen een FTP-test gedaan om het eigen vermogen te
bepalen. Doe je voor het eerst zo’n test dan is het
moeilijk in te schatten wat je eigen mogelijkheden
zijn. Er zijn mensen die een beetje reserves in bouwen en zich niet volledig geven tijdens zo’n test. Het
is dus goed om na een bepaalde tijd nogmaals een
test uit te voeren. En uw reporter kwam net een
week na de 2e test binnen stappen. Mooi moment
om te kijken wie er nu echt zijn best aan het doen is
en wie redelijk relaxed op de fiets mee peddelt. De
inspanningen van iedereen zijn te volgen op een
groot scherm. De intensiteit waarin je fietst wordt
weergegeven in kleurzones, van blauw (lichte inspanning) naar groen, geel, oranje tot rood (zware
inspanning).

Tja, en als we dan naar dit scherm kijken dan lijkt het
toch op een gezellig keuvelend clubje. Alleen Aad (de
oranje bol) schijnt zich nog enigszins in te spannen.
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Maar schijn bedriegt, zo kan jullie reporter uit eigen
ervaring meepraten. Af en toe ga je behoorlijk kapot
op deze fietsen en is het een hele andere ervaring
dan in een gestaag tempo 80 km wegtrappen in de
buitenlucht. Kijk bijvoorbeeld eens naar het hoofd
van Gert. Hij heeft het duidelijk zwaar te verduren
terwijl de man
naast hem (dezelfde Aad die net nog
zo zijn best deed)
nog vrolijk rond kan
kijken. Gert had de
dag ervoor samen
met Margot echter
de
Winter
11Stedentocht gefietst. Misschien moest er nog wat
verzuring uit zijn benen getrapt worden.
Wanneer je na een zware inspanning denkt even tijd
te hebben om op adem te komen bedenkt
trainer Peter weer wat anders. Het
aantal RPM moet boven de 110 komen of het % WATT moet in het
rood. Maar ook een bijscholing in
lezen voor slechtzienden is hem niet
vreemd. Dat lijken deze heren tenminste te doen.

Uw razende reporter vond een bezoekje aan deze
‘spinning’Merels in actie de moeite waard. In de
wetenschap dat andere Merels ook niet stil zitten
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tijdens de winterperiode. Zo zijn er de
ook buiten het reguliere fietsseizoen lekker
‘diehard’Merels (zij fietsen buiten, weer of
actief. Ga zo door heren….en dames. De volgeen weer), de ‘MTB’Merels oftewel de
gende keer zal de razende reporter jullie
bosmerels en de ‘Zwift’Merels (zij die ontrakteren op weer ander nieuws.
line thuis de strijd aangaan met andere
fietsliefhebbers). Eigenlijk kunnen we dus
Loes Kuijper
best trots zijn op onze Merels. Ze blijven
_____________________________________________________________________________________________

Is de lente al aangebroken?
Het is zondag 3 Februari 2019 en het belooft een
zonnige dag te worden. Ofschoon het tegen mijn
eigen afspraken in is –‘bij vorst niet fietsen’- wil ik
toch richting De Schans. Het is namelijk alweer drie
weken geleden dat ik er fietsend nog op uit getrokken ben én er is de afgelopen week al zoveel gestrooid, dat de gladheid op de wegen vast wel meevalt. Bij De Schans valt het tegen, niet de gladdigheid, maar de opkomst van De Merels. Ik ben namelijk de enige …. Was Margot dat 14 dagen terug ook
niet overkomen? Na wat dralen en rondjes rijden
(wellicht komt er nog iemand wat later) over de Ter
Aarse Zuwe en terug, idem dito het Donkereind, er
uiteindelijk alleen op uit getrokken, via de Uitweg.
Het is inderdaad heerlijk zonnig, met weinig wind.
Temperatuur rond de 0°C. De wegen zijn goed berijdbaar, alleen op de fietspaden doe ik echt rustig
aan. Onderweg zie ik het eerste uur, vooral hardlopers, altijd alleen op pad. Veelal zonder handschoenen en één iemand in korte broek. Is het al zo
warm? De windmolen van Johnson Wax staat stil,
het verkeer over de N201 raast rustig door. Langs de
Veldweg in Waverveen zie ik een nieuw monument,
ter gedachtenis aan een neergestort vliegtuig in de
2e W.O. Bij Nessersluis ligt de oude veerpont werkloos aan de kant. In het riviertje de Waver zie ik een
aalscholver zwemmen en dat in deze tijd. Op de
Waver – zo heet die weg – kom ik de 3e fietser tegen,
terwijl de lopers nog steeds -solo – hun kilometers
maken. Rijdend over de ‘Ronde Hoep West’, zie ik
aan de overkant van de Amstel plots een groep van

door Anton van Senten

wel 7 toerfietsers. Het kan dus wel… En later nog
een groep van 4. Nog steeds rijdend in een heerlijk
zonnetje zie ik plots, ja hoor, een Merel uit tegengestelde richting, namelijk Jan-Willem B. op zijn MTB.
Vlak bij de vertakking van de rivier de Amstel naar
het riviertje Bullewijk zie ik de 1e en enige roeiboot
van de dag: een ‘dubbel vier met stuurman/vrouw’,
al trainend op het water, met de glinstering van de
zon in het gezicht. Op de rivier Holendrecht jagen
een paar meerkoeten elkaar al de tent uit. De lente
lijkt echt te beginnen. Bij de ophaalbrug in de Baambrugse Zuwe, hoef ik nog net niet te wachten op een
vroege watertoerist met kajuitboot. Bij de W.V.A.
(Watersport Vereniging Vinkeveen-Abcoude) wordt
al druk getraind op het water, met een 5-tal RS Feva
zeilboten, een spectaculaire tweemans zwaardboot
voor zeilers van 12 tot18 jaar. Met al die ervaringen
rijker – en blij dat
ik gegaan ben –
komt er een eind
aan dit heerlijke
‘lentetochtje’. De
Merels
moeten
alleen nog even
uitvliegen, …………..
gezamenlijk, maar
dat komt vast
goed.

_____________________________________________________________________________________
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App verbod!
Het heeft lang geduurd. Door het getreuzel van de
overheid zijn er diverse doden gevallen. Maar eindelijk is het erdoor: op 1 juli gaat het verbod op het
gebruik van de smartphone door fietsers in, het z.g.
app-verbod. En niet alleen voor fietsers, ook voor
bijvoorbeeld trambestuurders. Daar schrik ik
van. Niet dat het voor tram- en metrobestuurders ook wordt ingevoerd, want ik
dacht altijd dat het voor hen allang
gold. Nee dus, een bestuurder van een
tram mag tijdens het rijden lekker zijn
appjes checken. Tot 1 juli nog. Voorlopig maar geen openbaar vervoer in
Amsterdam.
Alle Merelleden zullen het ermee eens zijn
dat die regel ingaat. We hebben allemaal
wel eens te maken gehad met gevaarlijke situaties die werden veroorzaakt door fietsers die met hun
smartphone bezig zijn. ‘Want’, aldus minister Cora
van Nieuwenhuizen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ‘fietsers die met hun telefoon bezig zijn, zijn cognitief en visueel afgeleid.’
In gewonemensentaal: ze letten niet op.
Maar… mag ik tijdens het fietsen nog wel op mijn
Apple Watch kijken? Dat leidt toch ook af? Gelukkig
is de minister niet voor één gat te vangen. De wet
spreekt namelijk niet over een mobiele telefoon of
smartphone, maar over mobiele elektrische apparaten. Dat maakt de toestellen die eronder vallen, een
stuk ruimer. Maar toch ook een stuk onduidelijker.
Stel dat ik tijdens het fietsen mijn favoriete podcast
wil beluisteren en die op mijn smartphone aanzet
voordat ik ga fietsen, en die podcast dan beluister
met oordopjes: mag dat? Want ik mag wel met oordopjes fietsen, de wet zegt daar niks over.
Veel Merelleden fietsen met gps. Dat kan een specifiek gps-apparaat van bijvoorbeeld Garmin zijn,
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maar ook je smartphone die je op het stuur bevestigt. Dat mag allemaal. Maar mag je dat apparaat
dan tijdens het fietsen bedienen? Bijvoorbeeld inzoomen door het scherm even aan te raken? Ik denk
het niet, want je bedient dan je mobiele elektrische
apparaat. Maar wat ik denk is natuurlijk wel wat anders als wet- of regelgeving.
Selfies maken tijdens het fietsen is natuurlijk helemaal uit den boze. Dat
geldt ook voor het maken van ‘gewone’
foto’s tijdens het fietsen. Af en toe
doen wij Merelleden dat toch, bijvoorbeeld als illustratie bij een artikel in de
eMerel. Dat mag dus niet meer. Maar
wat doen we als we tijdens het fietsen in
groepsverband zien dat iemand een foto maakt,
bijvoorbeeld voor de eMerel? Spreken we hem of
haar dan daarop aan? Of als iemand de gps bedient?
Zegt de toerleider of wegkapitein voor de rit dat het
gebruik van een mobiel elektrisch apparaat niet is
toegestaan (net als het fietsen in groepsverband
zonder helm)?
Hoe komen we in de toekomst aan mooie fietsfoto’s?
Dan moet er telkens iemand hard vandoor gaan,
terwijl de groep inhoudt. Als de groep eraan komt,
kan dan de foto worden gemaakt. Gaat dat werken?
Begrijp me goed: ik ben helemaal voor dat
smartphoneverbod voor fietsende fietsers (en trambestuurders). Ik ben echter benieuwd hoe wij bij De
Merel daar in de praktijk mee omgaan. Welke afspraken we daarover maken. En of we elkaar erop
aanspreken als die afspraken niet worden nagekomen.
Reageren?
tom.zuijdervliet@gmail.com
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In het hart van de wielrenner!
Bijgaand artikel kwam ik onlangs bij toeval tegen in een (Belgisch) wielertijdschrift geheten Wielergids 2019 van
Sport/Voetbalmagazine, (www.sportmagazine.knack.be – uitgave 24 januari 2019) wat in de schappen van de
tijdschriften hoek bij de AH van de Maxis (Muiden) lag. Wetende dat er onder de leden van TTC De Merel een
aantal (zeer) fanatieke fietsers zijn lijkt me dit interessant leesvoer voor onze leden.
Vooral de passage (op bladzijde 129) waarin de schrijver het volgende opmerkt:
'Over het algemeen zie ik weinig problemen bij wielertoeristen wanneer ze onder
de 7000 kilometers per jaar blijven. Vanaf 10.000 kilometers zijn er veel met problemen, en ja, óók rustig fietsen kan kwaad als je veel afstand rijdt.'
Het artikel is hier te downloaden.
Groeten,
Sjoerd de Boer
_____________________________________________________________________________________________

Reanimatie cursus:

in 2 opzichten geslaagd!

TTC De Merel vindt het erg belangrijk dat zoveel mogelijk leden leren reanimeren.
Daarom organiseren we ieder jaar een cursus reanimatie met AED!!
Dit keer waren er twee cursussen met in totaal 17 deelnemers. Alle deelnemers aan deze cursus zijn geslaagd.
Proficiat, daar zijn we trots op!!!

_____________________________________________________________________________________________
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FIETSPROGRAMMA t/m 28 maart 2019
17 februari

zondag

Zondagrit en PK BOSDIJKLOOP

09.30 uur

CR

60-80 km

21 februari

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

80-100 km

24 februari

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

28 februari

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

80-100 km

3 maart

zondag

Openingsrit

09.00 uur

BCR

7 maart

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

10 maart

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

14 maart

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

17 maart

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

21 maart

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

24 maart

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

28 maart

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

50 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
Alle ritten starten vanaf Tennishal De Ronde Venen, Dr. J. van der
Haarlaan 3, 3641 JW Mijdrecht
Bij alle ritten is het dragen van een valhelm verplicht !
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