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Deze 13 Merels
reden onder een stralende lentezon de

8 van Abcoude.
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Willem.

COLOFON

W

eet je wat echt nodig is bij het schrijven van de column van het
bestuur? Een goed onderwerp. Motivatie. Daar draait het om. En op
het moment dat ik dit schrijf heb ik last van een enorm ‘writers-block’.
Even niet weten waar ik het stukje over zal schrijven, maar dan komt
het toch.
Gebrek aan motivatie doet me denken aan een collega van mij, Willem.
In zijn tienerjaren een niet onverdienstelijk renner bij de nieuwelingen
en junioren. Een paar maanden geleden kwam ik hem na een lange tijd
weer eens tegen. En zoals dat gaat bij fietsers gaat het gesprek al snel
over fietsen. Willem heeft tijdens deze winter iets onschuldigs opgelopen: gebrek aan motivatie. Even geen zin meer om op de fiets te stappen. ‘Ik rijd al bijna 40 jaar door deze polders’ zei Willem. ‘Ik heb elk
weggetje rondom Breukelen al honderden keren gereden. Ik weet elke
kuil te zitten langs de Vecht tussen Loenen en Maarssen’.
Ik begrijp Willem wel. Alleen heb ik er totaal geen last van. Iedereen
kan zich die mooie week in februari nog wel herinneren. De dag van de
ALV. Net als vele andere gemotiveerde fietsers heb ik die middag vrij
genomen om te fietsen. In korte broek met korte mouwen, in jargon
kort-kort, reed ik een rondje Westeinderplassen. Helaas was het mooie
weer van korte duur en rijd ik nu alweer weken in lange broek, dikke
jas en handschoenen.
Hoe is het nu met Willem? Net zoals mijn ‘writers-block’ is verdwenen
heeft Willem zijn motivatie weer terug gevonden. Wekelijks rijdt hij
weer zijn rondjes door de polder, gemotiveerd door een nieuwe uitdaging: nog 1 keer La Marmotte.

Hans Hazeleger
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MEREL
NIEUWS
Ziekenboeg
Tijdens een ritje op de MTB met zijn vrouw Stefanie
is Alexander bijna onderuit gegaan. Toen hij zijn val
probeerde op te vangen heeft hij zijn hamstring geblesseerd. We wensen hem een voorspoedig herstel
toe en hopen hem snel weer te mogen verwelkomen
op één van onze ritten.

herstel toe en hopen we uiteraard snel weer op de
fiets te zien.
En aan Joyce willen we onze welgemeende excuses
aanbieden. Zij heeft in Januari haar enkel gebroken.
Wij hebben verzuimd dit in de eMerel te vermelden
en haar een bloemetje te sturen. De enkel van Joyce
is inmiddels weer in uit het gips en ze is gelukkig
alweer een beetje aan het fietsen.

Mirjam is een echte pechvogel. Door een val heeft zij
een hersenschudding en een scheurtje in haar duim
opgelopen. Ook Mirjam wensen we een voorspoedig
_____________________________________________________________________________________________

Nieuwe Leden
Ed de Jong is lid geworden van TTC De Merel.
Ed welkom bij onze club en we wensen je heel veel
veilige en gezellige ritten bij De Merel.
_____________________________________________________________________________________________

Geen nood, want..
Bij Tennishal De Ronde Venen verkopen ze ook
energie-repen, energie-drinks enz. Ben je dus
in de haast een keer vergeten een gelletje,
krentenbol of energiereep mee te nemen dan
kan je altijd vóór aanvang van de rit nog wat
kopen aan de bar.
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Cursus Wegkapitein 25-04-2019
De cursus wegkapitein gaat definitief door op zaterdag 25 Mei a.s. Margot Kompier heeft aangeboden
de cursus bij haar thuis te houden, waarvoor dank !
Margot wil zelfs ook onze lunch verzorgen.
Chapeau!!
Het adres is dus: Demmerik 47A in Vinkeveen.
De cursus wordt gegeven door Willem Blankwater,
een ervaren NTFU-docent.
Het programma ziet er als volgt uit:
08:45 uur – Verzamelen bij het huis van Margot
09:00 uur – Start theorie gedeelte
11:00 uur – Kort stukje praktijk
11:30 uur – Lunch
12:00 uur – Praktijk op de fiets
15:00 uur – Evaluatie en einde cursus

Er is nog plaats voor 2 a 3 personen, in principe voor
leden die de cursus nog niet gedaan hebben. Maar
als je de cursus eerder al eens gedaan hebt, en je
wilt eea nog eens opfrissen, geef je gerust op! Je
kunt je aanmelden tot 29 april bij Anton van Senten.

__________________________________________________________________________________________

Voorjaarstocht 2019

(100 km)

door Peter Meijer

Op zondag 14 april stond de jaarlijkse VOORJAARSRIT op het programma. Het gaat altijd het eerst over het
weer : ‘April doet wat ie wil’ en ‘Aprilletje zoet geeft soms nog een witte hoed’. De witte hoed had ik zaterdag
bij het bloemencorso in Lisse.
Zondagmorgen was
de gevoelstemperatuur -2 en er lag nog
rijp op het gras. De
zon kwam langzaam
door. Iedereen dus
weer in winteroutfit. Tot zover Peter
Paulusma. Er waren
ongeveer 30 merels
aan komen vliegen
die in 2 groepen de
tocht gingen rijden.
Voor sommige was
het uitrijden van
Veenendaal-Veenendaal maar voor de meesten de
VOORJAARSTOCHT van 100 km. Ik had mij aangemeld voor de A-groep samen met 10 andere merels
en ons nieuwe lid Ed De Jong (weer een De Jong) uit
De Hoef. Hans Hazeleger had het Voorrijder schap
overgenomen van Richard die zich had afgemeld
met een slijmbeursontsteking (beterschap). De gro-
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ter B-groep ging onder leiding van Gerard de Graaff
iets eerder van start. Haastige spoed is zelden goed
en dat bleek al op Molenland waar de B-groep met
de eerste lekke band aan de kant stond. Wij gingen
met de voorrijders Hans en René (van Bemmelen)
via Kockengen, Harmelen, Lopik en Schoonhoven
voor het windje naar de koffiestop in Vlist.

We hadden toen al 60 km gefietst en de laatste 40
zouden nog tegen wind zijn. We besloten een trainingsmethode (na 3 minuten wisselen van kop) te
hanteren om iedereen een beetje te sparen en
evenveel werk te laten doen. Dat ging goed. Jack (de
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collega van Loes en gastrijder) was ook bij ons aangesloten. De 2e helft verliep ook
voorspoedig zonder pech en
via Woerden , Zegveld en de
Amstelkade kwamen we rond
12.30 uur weer terug op de
basis om nog een drankje te
nuttigen. Voorrijders Hans en
René en de andere merels
bedankt voor mooie fijne rit!

__________________________________________________________________________________________

Aanstelleritis!

van Loes Kuijper

Renate Wennemars, de vrouw van oud professioneel schaatser Erben Wennemars, schrijft columns voor de
krant ‘De Stentor’. In november 2018 schreef zij de column ‘Aanstelleritis’. En deze wil ik jullie niet onthouden
want hij is echt TE leuk. Sorry heren als ik jullie ego hiermee kwets maar er zit wel een tikkeltje waarheid in.
Lees en oordeel zelf maar.
Auw…Auw! Strompelend komt hij de keuken in met
een van pijn vertrokken gezicht. Voorzichtig schuifelt
hij naar de tafel. Hij zuigt lucht naar binnen, laat zich
langzaam op een stoel zakken waarbij hij één been
gestrekt houdt en laat dan de lucht weer ontsnappen. Hij zit. Hij draait een kwartslag en met zijn hand
sleept hij zijn pijnlijke been onder de tafel. Zo.
‘Ik denk dat dit is waar ik altijd voor gevreesd heb….’,
zegt hij. ‘Iets waar ik niet meer van afkom.’ Langzaam kauwt hij op zijn broodje. Ik zie hem denken:
einde sporten, einde sportief imago en de geboorte
van een dikke pens. De avond ervoor is hij gevallen
op het ijs. De achtvoudig wereldkampioen is op zijn
plaat gegaan tijdens een schaatsclinic. IJs, dat voor
hem is als grond voor ons: een solide basis. En hij
viel niet tijdens een keiharde race in de bocht, maar
gewoon tijdens het glijden. Ik geloof best dat hij pijn
heeft, maar vrees dat het met name zijn eergevoel
geen goed heeft gedaan.
Na het ontbijt staat hij kreunend op. ‘Ik ga tien rondjes om het kookeiland lopen’, mompelt hij hardop.
Wij zijn ongewild publiek. Bij het achtste rondje
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loopt hij al wat soepeler. Een uur later zit hij op de
mountainbike.
Mannenpijn. Het bestaat. Het is iets totaal anders
dan vrouwenpijn, want vrouwenpijn is echt. Vrouwen kunnen zonder verdoving een kind op de wereld zetten. Ik bedoel maar. Na terugkomst is hij
eerst nog euforisch. Geen centje pijn. Een uur later
begint het gemekker weer. Hij vraagt zich hardop af
of hij er wel goed aan heeft gedaan. Of hij niet heeft
gefietst met een breuk. Stiekem zou hij dat wel een
stoer verhaal vinden. Als hij de volgende ochtend
weer bijna niet kan lopen, stel ik voor dat hij naar de
dochter gaat. Ben ik van het gezeur af.
Even aankijken, zegt de dokter. Hij belt nog een andere dokter. Eentje die hij heel goed kent uit zijn tijd
als professioneel schaatser. Even aankijken, zegt die
ook. Lachend. Want hij kent zijn pappenheimer. Aan
het eind van de dag strekt en buigt hij zijn been al
zonder zijn gezicht te vertrekken. Hij gaat in de
schaatshouding staan en stapt van links naar rechts.
Ik denk niet dat de dokter hem nog terugziet.

Jaargang 27, Nummer 3

Merelshirt in Jeruzalem
Trouwe lezers van dit digitale magazine kennen één
van mijn hobby’s. Dat is fietsen in hoofdsteden, in
mijn Merelshirt. Afgelopen weekend was ik in Jeruzalem. Zoals met elke buitenlandse reis ging mijn Merel-shirt mee. Niet de broek, want meestal huur ik ter
plaatse een fiets en dan kun je net zo goed een gemakkelijke broek aan hebben tijdens het fietsen.
Fietsen in Jeruzalem is echter moeilijker
dan gedacht. De highlights van Jeruzalem liggen in de zogenaamde Old City,
de binnenstad met een oppervlakte van
nauwelijks een vierkante kilometer.
Daar kun je niet fietsen. Het is trapje op,
trapje af. En als je al zou willen fietsen,
dan lukt dat nog niet vanwege de drommen
pelgrims en toeristen die de weg versperren
(vooral in de Via Dolorosa, de Kruisweg van Christus).
Een ander probleem: is Jeruzalem wel de hoofdstad
van Israël? Daar kun je lang over discussiëren, daar
zijn al veel oorlogen over gevoerd. Volgens veel Israeliërs én volgens Trump is Jeruzalem de hoofdstad.
Volgens de meeste landen en volgens de Verenigde
Naties niet (dat zou Tel Aviv zijn). Volgens de Palestijnse Autoriteit weer wel, maar die heeft niets te
zeggen in Jeruzalem.
Kortom: als ik zou fietsen in Jeruzalem, mag ik dat
dan meetellen als hoofdstad waar ik heb gefietst? Ik
denk het wel, want volgens sommigen is het een
hoofdstad.
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Zoals ik hierboven al schreef, is het echter ondoenlijk
om in de binnenstad te fietsen. En om dan maar naar
een lelijke buitenwijk met flats te gaan, dat kan niet.
Er moet in elke hoofdstad wel iets historisch op de
Merelfoto staan.
Gelukkig bedacht ik dat De Merel niet
alleen een fietsvereniging is, maar ook
een loopvereniging. Althans, we zijn
een Toer en Trimclub. Dus wandelen in
Merelshirt mag ook. Dus dat heb ik
gedaan, op de Tempelberg, een plek
van groot belang voor alle religies. Op
het grote plein staan o.a. de Rotskoepel en de Al-Aqsamoskee. Een foto ervan postte ik op Facebook. En dan komt
het verwachte commentaar van Merelleden. Waarom ik mijn oude Merelshirt aan heb
en niet het nieuwe tenue? De reden daarvoor is simpel: ik heb al een hele verzameling hoofdstedenfoto’s
in dat oude Merelshirt en dat ga ik niet aanpassen.
Dan kan ik net zo goed opnieuw beginnen. Dus ik ga
door met dat shirt. Bovendien is dat shirt op afstand
veel beter herkenbaar dan het nieuwe Merelshirt
(zeker met donkere gebouwen op de achtergrond).
Mijn hoofdstedentrips zijn geen clubritten, dus dan is
het nieuwe shirt niet verplicht. En bouw ik dus langzaam voort aan mijn hobby: foto’s in Merelshirt in
hoofdsteden. Altijd fietsend, maar deze keer wandelend.
Reageren?
tom.zuijdervliet@gmail.com
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Vrijwilliger in de Spotlight

door Alex Wolf

Deze editie: Gerard de Graaff
Even voorstellen
Gerard de Graaff, geboren en getogen Wilnisser. In
1948 ben ik geboren op de boerderij aan de Padmosweg nummer 10 en ik kom uit een gezin met 11
kinderen. Inmiddels ben ik 47 jaar getrouwd met Ria.
Samen hebben we één zoon en één dochter gekregen. En die hebben weer voor 6
kleinkinderen gezorgd. Behalve
de laatste vier heb ik al die jaren in Wilnis gewoond. Nu sinds
vier jaar naar volle tevredenheid op een appartement in
Mijdrecht. En sinds kort toevallig ook nog eens lekker dichtbij
ons nieuwe clubhuis De Tennishal.
In mijn actieve werkzame leven
ben ik voornamelijk als monteur bezig geweest. De laatste jaren monteur bij een
hoveniersbedrijf, maar daarvoor bij andere bedrijven
waar ik de nodige ervaring heb opgedaan met landbouw-, graafmachines en vrachtauto’s. Maar nu dus
gepensioneerd waardoor ik tijd heb voor de VVE
(waarover later meer) en natuurlijk fietsen.

die tijd meer een schaatser. En om de conditie op
peil te houden deed ik aan hardlopen. In die tijd liep
ik ook wedstrijden zoals de 10 Engelse mijlen en
halve marathons. Maar goed, zomers ligt er geen ijs,
dus fietsen maar. En daar ben ik tot op de dag van
vandaag niet meer mee gestopt. Eerst tijdens onze
vakanties veel in Frankrijk. Met
gezin en caravan erop uit, vaak
naar de omgeving van Annecy.
De cols die daar in de buurt
liggen zoals de Colombier heb ik
allemaal wel gehad. Maar niet
alleen daar. Ook de Aubisque en
de Mont Ventoux heeft Gerard
gezien. En nog heel veel andere
bekende en minder bekende
cols. Veel klassiekers heb ik niet
gereden, maar wel drie keer
Luik-Bastenaken-Luik in de jaren ’90.
Eind jaren ’90 voor de eerste keer lid geworden van
De Merel. Maar al snel door een valpartij op het
befaamde Italiaanse weggetje belandde ik met een
gebroken heup in het ziekenhuis. Van de heup bleef
ik veel last houden waardoor ik mijn lidmaatschap
heb opgezegd. In 2012 kreeg ik een heupprothese
Vertel eens wat over je passie voor fietsen.
waardoor ik weer goed kon gaan fietsen. Toen weer
e
Ik ben pas rond mijn 40 jaar gaan fietsen. Daarvoor
begonnen met de donderdagritten bij De Merel. Dat
was ik te druk met werk en gezin. Eigenlijk was ik in
ging zo lekker, dus snel voor de 2e keer lid geworden
_____________________________________________________________________________________________
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en sindsdien ook een vaste voorrijder bij de donderdag groep gebleven. De zondagochtend ritten probeer ik ook zoveel mogelijk mee te rijden. Vroeger
reed ik ook op de woensdagavond mee, maar sinds
ik regelmatig op dinsdag een toertje in mijn ééntje
rijd schiet die rit erbij in.
Heb je ook hobby’s naast het fietsen?
Naast het fietsen heb ik ook andere hobby’s. Ik ben
voorzitter van de VVE (Vereniging Van Eigenaren). En
het mag gek klinken, maar dat is echt een soort hobby van mij geworden waar ik veel plezier aan beleef
maar ook trots op ben. Ik heb er o.a. voor gezorgd
dat er zonnepanelen zijn gekomen en door LED verlichting in de algemene ruimten aan te leggen zijn de
energiekosten met meer dan 50% verminderd! Dat
waren uitdagende klussen waar ik veel van heb opgestoken, maar ook een boel tijd kosten. Verder doe
ik aan tuinieren bij Hecla aan de Oudhuijzerweg.
Vertel eens iets over het vrijwilligerswerk dat je
voor De Merel verricht.
Het belangrijkste vrijwilligerswerk wat ik voor de
club heb gedaan is het regelen van het clubweekend. Eén keer met Andre van den Berg en twee keer
met oud voorzitter Enno Steenhuis. Mijn taak was
het uitzoeken en opzetten van de routes. Zoeken
naar de mooie wegen en paden, plannen van de
leukste koffietentjes op de juiste afstand. En (bijna)
alles zelf voorrijden. Van dat alles heb ik heel veel
plezier gehad en ik zal het ook zeker missen dit jaar.
Maar het is goed dat anderen het nu doen en ik
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wens ze bij deze veel succes toe met de organisatie.
Een andere vaste vrijwilligerstaak is verkeersregelaar
op de hoek Plevierenlaan/Roerdomp tijdens de Bosdijkloop.
Wat is je mooiste herinnering (tot nu toe) aan het
lidmaatschap van De Merel?
De mooiste herinneringen aan het lidmaatschap van de Merel zijn
de clubweekenden.
Ik beleef er zelf veel
plezier aan, maar het is
ook fantastisch om te
zien hoe de 30 – 40
deelnemers
genieten
van het jaarlijkse evenement wat je zelf hebt
helpen mee organiseren.
Daar kan niets tegenop.
… en de grootste blooper?
Tsja, ik kan het zo gauw niet bedenken, dus deze laat
ik graag aan één van de andere Merel leden over.
Levensmotto
Ik heb in 2006 de ziekte Non Hodgkin (lymfeklierkanker) gehad. Daar ben ik gelukkig van genezen,
maar daardoor is mijn doel geworden, lekker gezond
blijven. En mijn motto: ‘Vallen en opstaan, knokken
en weer doorgaan naar de dag van morgen!’
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De Razende Reporter!
De boscrosser binnen onze club, Jan-Willem, treedt graag buiten de geasfalteerde wegen. Hij heeft een aantal makkers waarmee hij dat regelmatig doet
en ook zijn vrouw, de razende reporter in eigen persoon, neemt hij graag
mee om door de bagger te prutten. Vorig jaar zijn ze voor het eerst naar een
locatie in de buurt van Nijmegen gegaan om daar 3 dagen te gaan fietsen. Dit
was een succes. Dus werd er ook dit jaar dit weer een lang weekend gepland
door 3 mannen (waarvan er helaas 1 de dag ervoor wegens prive omstandigheden
moest afzeggen) en 1 vrouw om te gaan mountainbiken. Dit keer in het Sauerland in Duitsland, in de buurt van
Winterberg.
De eerste dag, vrijdag, kwamen we aan het begin
van de middag aan bij de overnachtingslocatie in
Züschen. Na een korte rondleiding en het tonen van
onze kamers werd besloten om snel om te kleden en
alvast een eerste tocht te gaan maken. De expert in
het maken van routes had al snel wat gevonden. Om
het niet al te gek te maken en om te zorgen dat we
voor het donker weer terug zouden zijn werd er
gekozen voor een afstand van slechts 20 km. We
moesten even zoeken hoe we vanaf ons pension het
snelste naar beneden konden, het dal in om de route
op te pakken. Eenmaal gevonden bleek dit een zéér
snelle route te zijn. Met een dalingspercentage van
36% stoven we naar beneden. Als dit een voorteken
van de gehele route zou zijn dan stond ons nog wat
te wachten. Eenmaal het dorp uit en de bossen in
was het volop genieten. Wat een prachtige omgeving is dit, ook al was het zicht beperkt door de mist.

Maar zwaar was het wel. De ondergrond van het bos
was erg sompig door de sneeuw die hier de hele

9

eMerel

winter heeft gelegen
en nu bijna was gesmolten. En de hoogteverschillen in dit
gebied doen de klimmetjes in de bossen
rondom
Hilversum
verbleken. Op het
allerkleinste verzet en
hijgend als een paard overwonnen we de ene heuvel
na de andere heuvel. Soms lukte dat ook niet en
moesten we vanwege het enorme stijgingspercentage, de spoorvorming op de paden en de zware ondergrond halverwege toch afstappen om de top
lopend alsnog te bereiken. Ook dan kwamen we
hijgend boven. Want lopen was net zo zwaar als
fietsen. De route die door Jan-Willem was gekozen
bleek een wandelroute te zijn. Reden waarom het
stijgingspercentage voor ons soms fietsend niet was
te doen en de ondergrond ook niet altijd geschikt
was voor fietsers. Soms was het echt even spoorzoeken om weer op het juiste pad te komen. Maar wat
een rust en een prachtige natuur is er in dit gebied.
Deze korte tocht hakte er conditioneel echter al
behoorlijk in. Moe en voldaan arriveerden we bij ons
pensionnetje. De fietsen mochten we in de garage
stallen. Maar naast de auto, een motor en het schilderwerk van houtwerk van het balkon en met MTB’s
zonder standaard ging dat niet helemaal lukken. De
duurste MTB mocht binnen slapen. De andere 2
bleven buiten in de tuin staan met een ketting aan
de brandtrap. Volgens de eigenaresse van het pension was er nog nooit wat uit de tuin meegenomen. Ze
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snapte onze bezorgdheid niet totdat we vertelden
dat we uit de buurt van Amsterdam kwamen en dat
het bij ons niet zo vanzelfsprekend is dat alles blijft
staan. Eerst maar eens lekker genieten van een
warme douche om de viezigheid af te spoelen en de
benen even te laten rusten. Rond 7 uur liepen we
het dorp in om een hapje te gaan eten. Een gigantisch bord Döner kebab werd me voorgeschoteld.
‘Hoe krijg ik dat in vredesnaam naar binnen?’ Zoals
je misschien kunt raden: Het is niet gelukt.
Dag 2 stond ons ontbijt klaar om half 9, simpel maar
het smaakte heerlijk. Daarna de fietskleren snel aan
en weer op pad voor een tocht van 50 kilometer.

Zouden we de tocht wel volbrengen? Want de 20 km
van gisteren was al pittig. Helaas begon de dag wederom mistig en best fris. Gisteren hadden we echter gemerkt dat je door al dat klimmen snel warm
wordt. Na de eerste 300 meter fietsen ging de weg
omhoog, gelukkig nog over een verharde weg. Aan
de stijging bleek enige tijd geen einde te komen. Op
2/3 van de klim doken we de prachtige bossen weer
in. Het was alweer op en top genieten. Het klimmen
werd afgewisseld door afdalingen. De paden waren
vandaag beter te berijden. Tijdens de
afdaling werden snelheden van 58
km/u gehaald. Goed opletten dus. Na
een heerlijke kop koffie (Duitse koffie is
niet mijn favoriet, blèh) in Winterberg
vervolgden we onze route. De zon deed
zijn uiterste best en kwam af en toe om
de hoek kijken. Vanaf een uur of 1 was
het zicht stukken beter en konden we
nog meer genieten van de mooie omgeving en de vergezichten. Maar het
bleef ook opletten tijdens het fietsen.
Soms reden we omhoog via een bospad
waar de boswerkers voor flink wat prut
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op het pad hadden gezorgd. Het was dan glibberen en glijden door de
klei-modder bende. Het
volgende moment ging
een glooiende afdaling
over in een zeer steil stuk,
over een smal spoor en
met veel grit op de ondergrond. De mannen rosten
snel naar beneden. Deze heldin stapte toch even van
de pedalen omdat ik te weinig vertrouwen had in
mijn eigen kunnen en liever heelhuids beneden aan
wilde komen. In het eerstvolgende dorp dat we tegenkwamen gingen we op zoek naar een lunchlocatie. Het was inmiddels 2 uur en we hadden zo’n 33
km gereden. De benen voelden al moe aan dus waren even rust en wat extra energie zeker welkom. Na
deze break werd de route vervolgd. Als onze routemaker het goed had uitgedacht was het 2e deel van
de route meer dalen dan stijgen. Ik denk dat hij daar
gelijk in had maar na al het klimwerk dat we inmiddels achter de kiezen hadden voelde elke heuvel
steeds zwaarder. Door het inlassen van meer kleine
stops en fotomomentjes pakten we tussendoor even
rust. Rond half 4 kwamen we weer aan bij ons pension (totaal 6,5 uur onderweg geweest waarvan 3 ¾
uur fietstijd, gemiddeld zo’n 14 km/u). Aan de fietsen was te zien dat het een barre tocht was geweest.
En als je bedenkt dat er niet veel spatbord op een
MTB zit kan je raden hoe onze kleding er uit zag.
Maar wat een geweldige dag was dit.
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Met een heerlijk halve liter bier in de hand namen
we plaats in de zon om nog even na te genieten. ’s
Avonds tijdens het diner schoot de kramp in de benen van Marcel V.; ja het was pittig geweest. En dat
klopt ook wel als je op Strava ziet dat we 50 km hebben afgelegd met daarin 1200 hoogtemeters. Het
programma voor de zondag werd tactisch besproken. Het leek ons slim om het rustig aan te doen
zodat we op tijd terug zouden zijn bij ons pension
om weer huiswaarts te keren. Er werd voor een route gekozen over een oude spoorbaan die nu dienst
doet als fietspad. Dat ging goed, even lekker uitfietsen. En als je dan na zo’n weekend thuis komt is het
werk nog niet gedaan. De fietsen en fietskleding
moesten nog schoon. Jan-Willem buiten aan de gang
om de fietsen af te spuiten, borstelen, soppen en
weer oppoetsen. Ik binnen aan de gang om de tassen uit te pakken en de wasmachine diverse keren te
vullen. ’s Avonds met een heerlijke kop koffie en de
voetjes omhoog op de bank hebben we samen nagenoten van dit weekend.
Groeten,
Loes

________________________________________________________________________________________
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Stand in de fietscompetitie
Stand Puntencompetitie (uitgedrukt in punten):
Maand:
maart

12

Totaal
punten

Vorige
maanden
punten

Maart
punten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CATEGORIE:
Mirjam
Alex
Jan-Willem
André
Peter
Richard
Margot
Machteld
Stefanie
Marius
Hans
René
Loes
Marcel
Leo
Tom
Severine
Joyce
Sjoerd
Anton

<65 JAAR
Spek, van der
Wolf
Bouwman
Kroeze
Meijer
Wagenaar
Kompier
Rijkeboer
Miltenburg
Oosterom
Hazeleger
Elenbaas
Kuijper
Imming
Greft, van der
Zuijdervliet
Doornekamp
Paffen
Boer, de
Senten, van

631
429
407
298
286
254
241
197
147
137
117
92
80
72
67
56
25
25
17
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

631
429
407
298
286
254
241
197
147
137
117
92
80
72
67
56
25
25
17
0

1
2
3
4
5
6
7
8

CATEGORIE:
Ger
Joop
Richard
Jan
Kees
Gerard
Enno
Gijs

≥65 JAAR
Hulsman
Roeleveld
Reurings
Alblas
Smit
Graaff, de
Steenhuis
Ekelschot

713
474
452
162
160
134
92
74

0
0
0
0
0
0
0
0

713
474
452
162
160
134
92
74
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Stand Kilometercompetitie (uitgedrukt in kilometers!!):
Maand:
maart
Totaal
KM
1080
987
910
870
810
800
782
764
695
684
540
506
504
485
461
460
383
359
355

Vorige
maanden
KM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Maart
KM
1080
987
910
870
810
800
782
764
695
684
540
506
504
485
461
460
383
359
355

1
Gerard
Graaff, de
2
Jan-Willem
Bouwman
3
Joop
Roeleveld
4
Richard
Wagenaar
5
Jan
Alblas
6
Kees
Smit
7
Peter
Meijer
8
Ger
Hulsman
9
Alex
Wolf
10
Marius
Oosterom
11
André
Kroeze
12
Margot
Kompier
13
Gijs
Ekelschot
14
Stefanie
Miltenburg
15
Rene
Elenbaas
16
Enno
Steenhuis
17
Richard
Reurings
18
Marcel
Imming
19
Mirjam
Spek, van der
20
Leo
Greft, van der
334
0
334
21
Loes
Kuijper
298
0
298
22
Tom
Zuijdervliet
280
0
280
23
Hans
Hazeleger
184
0
184
24
Machteld
Rijkeboer
182
0
182
25
Severine
Doornekamp
126
0
126
26
Joyce
Paffen
126
0
126
27
Sjoerd
Boer, de
85
0
85
28
Anton
Senten, van
0
0
0
____________________________________________________________________________________________
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FIETSPROGRAMMA t/m 19 mei 2019
17 april

woensdag

Avondrit en Kracht/Techniek training

18.30 uur

CR

50-70 km

18 april

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

22 april

maandag

2e Paasdag rit

08.30 uur

CR

60-80 km

24 april

woensdag

Avondrit en Kracht/Techniek training

18.30 uur

CR

50-70 km

25 april

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

28 april

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

1 mei

woensdag

Avondrit en Kracht/Techniek training

18.30 uur

CR

50-70 km

2 mei

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

5 mei

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

8 mei

woensdag

Avondrit en Kracht/Techniek training

18.30 uur

CR

50-70 km

9 mei

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

12 mei

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60–80 km

15 mei

woensdag

Avondrit en Kracht/Techniek training

18.30 uur

CR

50-70 km

16 mei

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

19 mei

zondag

Open Dag

08.30 uur

CTT

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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