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Je een dag een prof
voelen...

A

l jaren ben ik een groot liefhebber van het wielrennen, ik kijk veel
naar koersen op TV en soms gaan we naar een koers toe, dan staan we
langs de weg te kijken hoe een peloton in 5 seconden al weer voorbij is
gekomen.
En natuurlijk heb ik een aantal helden op de fiets zoals, Puck Moonen,
Tom Boonen, Joop Zoetemelk, Tom Dumoulin en De Leeuw van Vlaanderen, ook wel bekend als Johan Museeuw. Johan is nog steeds een
grootheid op de fiets en dan niet alleen in België, hij heeft onder andere 3x de Ronde van Vlaanderen en 3x Parijs Roubaix gewonnen ook
was hij Wereldkampioen in 1996.
Laatst kreeg ik een uitnodiging van een Belgische klant om samen met
zijn vriend “De Leeuw” te gaan fietsen, mijn hart sloeg over….. Johan!!
We zouden met De Leeuw de laatste lus van De Ronde van Vlaanderen
gaan fietsen. Thuis heb ik me ingelezen in boeken en op het internet
over De Leeuw zelf, West Vlaanderen, de Paterberg, de Oude Kwaremont en natuurlijk KASSEIEN ( vanaf nu schrijf ik deze alleen nog maar
met hoofdletters).
Maandag 6 mei was het zover.
Samen met een andere Merel,
tevens een klant van mij, op
naar Wevelgem, naar de start
van onze eigen Ronde met De
Leeuw. 115 km lang genieten
van het fietsen door WestVlaanderen onder leiding van
Johan, steile beklimmingen die
je longen er uit doen pompen
en KASSEI stroken die je nieren
doen shaken…… maar het was de moeite meer dan waard. Ik heb genoten, van alles, zelfs van de pijn die sommige meters mij deden. Soms
komen dromen uit, en zijn ze mooier dan in je slaap.

Groeten van een tevreden voorzitter.
André Kroeze
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MEREL
NIEUWS
Ziekenboeg
Sjoerd de Boer is onlangs geopereerd aan zijn heup.
vangen. We wensen Sjoerd een voorspoedig herstel
Zoals jullie in de app groep hebben kunnen zien
toe.
heeft hij van de club een mooie bos bloemen ont_____________________________________________________________________________________________

Nieuwe Leden
Robert Schuurs, Co Outshoren, Jan Fontijn, Willibrord Blom, Wil van Rooy en Fanny Meijer zijn lid
geworden van TTC De Merel.
Dames en Heren welkom bij onze club en we wensen
jullie heel veel veilige en gezellige ritten bij De Merel.
_____________________________________________________________________________________________

OPEN DAG!!
A.s. zondag, 19 mei, is de OPEN DAG van TTC De Merel. Nodig je familie en vrienden, die graag een rondje willen
fietsen, uit en kom.
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Start2bike training 2019

oor Peter Kuijper

Moet ik nog leren fietsen vraag ik mezelf af?
Ik fiets al vanaf toen ik kind was. Naar school in Amsterdam en dan ook dwars door de stad. Ging altijd goed,
dus wat heb ik gemist? Dus toch even getwijfeld voor dat ik me opgaf. Maar baat het niet dan schaadt het niet,
denk ik bij mezelf, en er zijn vast wel tips en trucks die ik nog niet weet.

De Op 6 april is het dan zover. We worden om 9 uur
verwacht op het vaste verzamelpunt van de TTC De
Merel. Koffie/thee is deze keer van de club en voor
later op de dag worden ons ook bananen en krentenbollen beloofd. We worden ontvangen door de
trainers Gert, Alex, Herman en Rubia. Natuurlijk
volgt er een voorstelrondje want ook de deelnemers
kennen elkaar niet. Er wordt verteld dat de groep
van vorig jaar een goed niveau had en ook een heel
gezellige groep was. De druk op ons, beginnelingen,
wordt dus direct lekker opgevoerd. Nadat de eerste
beginselen van rijvaardigheid, tekens tijdens groepsritten en de belangrijkste verkeersregels zijn uitgelegd mogen we naar buiten. Maar denk nu niet dat
we direct mogen vertrekken. Nee, Herman verteld
ons eerst allerlei technische wetenswaardigheden
over remmen, zadelhoogtes en versnellingen. Herman roept dan iedere keer ‘bravo’ terwijl we nog
helemaal niets gedaan hebben. Maar ik kom er toch
al snel achter dat hij wat anders bedoelt. Het blijkt
de controle te zijn van Banden en wielen, Remmen,
Aandrijving, Veiligheid en Overige. Geen meter gefietst en al wat geleerd. Pas nadat de remmen ook
werkelijk getest zijn kunnen we weg. We worden
naar de speelplaats van een school geleid waar het
echte werk gaat beginnen. Er wordt ons voorgedaan
hoe en wanneer we het best kunnen schakelen, zowel voor als achter. Dan moeten we een aantal remproeven doen. Eerst voorzichtig zonder uit te klikken
van de pedalen en later met wat meer snelheid en
ook echt uitklikken. Daar moet ik nog even aan wennen want ik heb deze pedalen en fietsschoenen nog
niet zolang. Na een korte stop voor koffie en wat
eten bij de Tennishal gaan we ook nog een stukje
toeren. Twee voorrijders op kop en twee aan de
staart van ons peloton van 10 beginnelingen. Onderweg krijgen we alle tekens mee die horen bij het
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in een groep rijden
en te horen aan het
gebabbel onderling
heeft iedereen het
naar zijn zin.
Dag 2, 13 april, ben
ik er niet bij omdat
ik met vrienden een
fietstocht heb gepland. Uit de samenvatting van de oefenstof die we
elke week krijgen lees ik dat geoefend is op balans
en slalommen en een aantal tips over voeding.
De derde dag staat het rijden van bochten en staand
fietsen op het programma. Loes is nu ook toegetreden tot het trainersgilde. Bij vertrek blijkt dat de
ketting van de fiets van Inge eraf ligt. Twee trainers
schieten onmiddellijk te hulp en het is zo weer geregeld. Zou Inge dit expres hebben gedaan om de
hulpvaardigheid en technisch vernuft van onze trainers te testen? Ik denk het niet. En zouden die mannen ook zo snel te hulp zijn geschoten als het bij een
van de mannelijke cursisten was gebeurd? Ik denk
het wel. Enfin we rijden naar de parkeerplaats van
de begraafplaats in Wilnis.
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Met pionnen wordt een parcours uitgezet waar we
in rustig tempo gaan slalommen. Vervolgens en oefening met hele kleine bochten maken en halverwege de tegemoetkomende fietser een hand of highfive geven. In de later toegezonden filmpjes kunnen
we mooi zien hoe we dat doen. Uit de reactie van de
trainers blijkt dat ze
niet hadden verwacht dat dit zou lukken. Dus toch
een echte ‘bravo’ voor ons beginnelingen. Maar nu
begint het serieuze werk. Met hogere snelheid rondjes rijden over de parkeerplaats waar we leren om
de bocht goed aan te snijden en op het hart gedrukt
krijgen om vooral vooruit te blijven kijken wat er ver
voor je te zien is. En dat doen we zowel linksom als
rechtsom. Vervolgens weer het fietstochtje waar we
naar horen zeggen toch een gemiddelde van 22/23
km rijden. Weer een mooie dag met leuke oefeningen, mooi weer en goede sfeer.
De laatste dag alweer op 4 mei. Na de koffie in
groepsverband naar de carpool bij de A2. Eerst weer
tikkertje spelen en wie getikt is mag met de aanwijzingen over hoe we moeten klimmen en dalen van
start om het viaduct langs de A2 op te gaan. Boven
keren en weer naar beneden en dat doen we natuur-

lijk een paar keer. Intussen razen de donkere wolken
links en rechts langs ons heen maar wij blijven nog
droog. Daarna in rustig tempo met de wind in de rug
naar het viaduct bij Nieuwer ter Aa. Opnieuw klimmen en dalen maar nu proberen om dat staand op
de pedalen te doen. Nou na een paar keer ga je dan
de bovenbenen wel voelen. Na het aanvullende
fietstochtje weer terug naar de koffie en als verrassing een groot stuk appeltaart om de calorieën weer
op peil te brengen. Voelen die trainers zich toch een
beetje schuldig dat ze ons zo afgemat hebben? Aan
het einde van elke clinic hoor natuurlijk een test. In 2
groepen moeten we de juiste benaming van een
aantal uitgestalde fietsonderdelen of belangrijk
noodzakelijkheden opschrijven. We slagen natuurlijk
allemaal en krijgen ons diploma uitgereikt met voor
iedereen een persoonlijk woord.
Een paar heel geslaagde trainingsochtenden met
enthousiaste trainers en deelnemers.
Waarvoor dank!
Peter Kuijper

__________________________________________________________________________________________
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11-Stedentocht van Utreg 2019
Bij de koffietafel tijdens een rit in maart kwam de jaarlijkse lange rit ter sprake. Of eigenlijk het niet doorgaan
ervan. We hadden het over het rondje Markermeer, wat door Rijkswaterstaat vakkundig om zeep is geholpen
in verband met het weghalen van de fietspaden langs een groot stuk van de dijk. Ik opperde om de 11 steden
van Utrecht te fietsen en ja, ik mocht dat regelen. Route en data. 4 en 11 mei kwamen als datum uit de bus.
Want ja, met het polsen via de Merel tourapp bleken veel mensen animo te hebben maar, konden of 4 mei niet
of 11 mei niet.
En toen begon het wachten en kijken op buienradar.
De lange termijn verwachting bleek steeds slecht
maar daags voor 4 mei leek het droog te worden
met kans op een buitje. Niet ideaal, maar alla, wat
moet dat moet.
Helaas kwam er
voor mij woensdagavond voor
de rit een vervelend bericht binnen. De moeder
van 1 van mijn
beste vrienden
bleek het tijdelijke voor het eeuwige te hebben
verwisseld EN ze
werd op zaterdag 4 mei begraven. Tja, dat was een
kink in de kabel voor de mensen die wilde fietsen.
Want geen routelezer, geen rit. Hoewel iedereen
een Garmin heeft en een route in kan laden, is een
route voorrijden toch wel een ander ding. Maar geen
nood, er werd een mooie uitgepijlde rit gevonden bij
WTC Woerden zodat er toch gefietst kon worden.
Met zaterdag 11 mei in het vooruitzicht leek Buienradar het pas een paar dagen van te voren bij het
rechte eind te krijgen. Met een zonnetje in het vooruitzicht kwamen nu ook wat meer aanmeldingen los
op de speciaal voor dit doeleind aangemaakte 11
steden Appgroep. Om half acht stonden daar Alex,
André, Heite, Ed Woons (nieuw lid?) Mirjam, Richard
W., Hans de R., Peter de J. en mijn persoontje. Na
wachten tot 4 over half acht op nog een lid wat op
Strava had gezegd dat hij mee zou gaan, zijn we toch
maar vertrokken. De eerste stad op de lijst was
Utrecht, we reden dus rechtsom en via Breukelen en
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Maarsen reden we Utrecht aan de zijkant, dat wel,
door. Ondanks waarschuwingen dat we misschien
wel te vroeg bij het koffiehuis aan zouden komen,
werd toch boven de 30 gekruist. Aard van beestje
zullen we maar
zeggen
Na
Utrecht reden
we via Zeist naar
Austerlitz, de 2e
stad op het programma. Daarna
via Soesterberg
naar restaurant
’t Hoogt om
koffie te drinken. En inderdaad, we waren
een kwartier te vroeg maar al gauw kwam er iemand
met de sleutel om het koffiezet apparaat aan te zetten. Met 60 km achter de wielen waren de praatjes
groot en de benen nog fris dus vlogen de kwakjes
over tafel. Figuurlijk dan. Na de 2e bak koffie werd
het tijd om weer op te stappen. Wie al eens bij ‘t
Hoogt is geweest weet dat je een onverhard paadje
over moet fietsen om bij het fietspad te komen. Dit
bleek voor sommige mensen best wel lastig en hen
nodig ik graag uit om van het najaar de start2mtb
cursus mee te doen om deze skills op het onverharde te verbeteren. Richting Baarn en Eembrugge, de
volgende 2 steden op de lijst, moesten we dwars
door de stad. Een voorproefje wat ons later in
Amersfoort goed van pas kwam. De veelvoorkomende fout hierbij is dat men veel te hard de richting
wijziging benaderd. De bocht dus. En ja, daar zit het
peloton niet op te wachten. Rustig door de BBK fietsen is het devies. Goed, na beide steden reden we
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naar Bunschoten-Spakenburg, de volgende op het
lijstje. Echter door de kilometerbeperking van 200 en
een beetje bleven we in het industriegebied rijden.
Een terecht minpuntje van de route. Richard ging
nog steeds lekker en reed mee tot na Amersfoort
dus op een gegeven moment reed hij naast mij om
mee te navigeren door de stad. Opnieuw een minpuntje in deze route, maar omdat de route oorspronkelijk vanaf de andere kant kwam en Amersfoort een lunchplaats, was het prettig om in de binnenstad te eten. Maar met de route rechtsom had ik
het randje op kunnen zoeken van Amersfoort. Genoteerd dus.. Na Amersfoort belandde we langs het
valleikanaal welke tot aan Woudenberg liep. Als
fietsend langs het kanaal met de wind in de rug hebben we afscheid genomen van Richard. Bij Leusden
gaf hij de Garmin opdracht om terug te gaan naar
het startpunt. Dat is wel een makkelijker optie van
Garmin maar als de route is begonnen bij Restaurant
’t Hoogt bleek dat niet zo’n slimme zet van hem en
leverde dar de nodige extra kilometers en tijd op.
Wij reden ondertussen lekker door richting Amerongen waar de Berg nog even overgefietst moest worden. Nergens zijn de verschillen zo duidelijk als
bergop dus Heite en Hans gingen los en wij hobbelde
erachter aan. Gelukkig was de lunch niet ver weg en
net voor Elst streken we neer bij Pannenkoeken restaurant Sturms alwaar we een heerlijke pannenkoek
hebben genuttigd met het nodige vocht.

Tijd voor uitbuiken was er niet, dus moesten we de
volgende stad bezoeken. Die volgende stad was
Rhenen dat in 1250 zijn stadsrechten kreeg. We waren daar net te laat om de brassband te zien spelen
in het centrum maar als je eens in de buurt bent
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rond een uur of 11 kun je het zelf live meemaken,
het geeft sfeer aan het centrum. Niet voor ons dus,
wij reden de Nederrijn over om over de dijken richting de volgende Utrechtse stad te fietsen. Wijk bij
Duurstede kreeg zijn stadsrechten in 1300 en alvorens we daar aan kwamen moesten we met de pont
naar de overkant, een stukje rechts en daarna weer
links. Anders hadden we het BBK bord gemist en als

je de rit 11 steden van Utreg noemt kun je dit niet
overslaan. De (tegen) winderige dijken werden op
een gegeven moment verlaten toen we Schalkwijk
en daarna Tull in ’t Waal door fietsten. Vreeswijk
(Nieuwegein), de laatste pauzeplaats, was nu niet
ver meer. Helaas was door de werkzaamheden aan
de Beatrixsluis de weg naar Vreeswijk afgezet en
moesten we even improviseren. Gelukkig bleek dat
niet moeilijk door aangegeven fietsomleiding. Bij
Brasserie ’t Raadhuis werden koffie, cola en appeltaart genuttigd door de groep. De inwendige mens
moest worden bevredigd al hoewel dat geen nieuwe
benen opleverde. De laatste 38 kilometer bleek best
een dingetje en werden de sterke mannen onder ons
aangesproken om de kop te pakken. We hadden
namelijk windkracht 4 schuin op de kop. Daarna
weer aangesproken om de opdracht van 30 km
kruissnelheid na te leven. Misschien weet iemand
een fietsteller te koop met een scherm van 10 centimeter? Graag doorgeven aan onze voorzitter! Zo
werden de steden IJsselstein, Montfoort en Woerden geslecht en net na Kanis op de van Teijlingenweg kreeg Ed nog een kusje op zijn hand van de
spiegel van een VW Golf. Een pijnlijk kusje wat waarschijnlijk wat dikke vingers heeft opgeleverd. Knijpen
ging goed dus na het uitwisselen van de telefoonnummers reden we naar Wilnis, de laatste stad.
Jaargang 27, Nummer 4

O nee.. Helaas stond Wilnis in 1200 onder beheer
van de Proost van Utrecht
en die Roomsen waren
niet zo scheutig met het
verlenen van stadsrechten. Desalniettemin werd
de dag afgesloten zonder
Heite en Richard, die al
eerder afscheid hadden
genomen. We hebben allemaal ons steentje bij ge-

dragen en het was gezellig. Tips voor volgend jaar
zijn wat route aanpassingen en wellicht wat meer
mensen mobiliseren om mee te fietsen. De startversie van de 11 steden van Utreg was een succes. Rest
mij te bedanken voor deelname, Alex, Heite, André,
Mirjam, Hans, Richard, Peter en als laatste Ed
Woons, de jeugdvriend van André. Het was een topdag.
Jan-Willem Bouwman
(uitzetter, organisator, toerleider)

_____________________________________________________________________________________________
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De Razende Reporter!
TUSSEN DE OREN!
Na het zien van de Amstel Gold race, met de overwinning van Mathieu van
der Poel, en mijn eigen ervaring tijdens 2 zondagen fietsen rees bij mij de
vraag welke invloed ons brein heeft op sportprestaties. Zit een goede of slechte prestatie tussen onze oren? Heeft het menselijke brein ongewild invloed op
onze sportprestaties?
Neem nou bijvoorbeeld de overwinning van Mathieu
En ik vind het ongelooflijk knap dat deze jongen zo
van der Poel. Wij hebben deze geweldige actie via de
diep kan gaan om iets te bereiken. Zelf kan ik dat
radio in de auto waar genomen. En ik moet bekenniet. Ik bouw altijd een beetje boel reserves in.
nen dat ik nooit had verwacht, met mij waarschijnlijk
Waarom? Geen idee. Maar ik heb in mijn brein niet
velen anderen, dat hij de Amstel Gold Race op zijn
de drang om echt tot het uiterste te gaan. Een paar
naam kon schrijven. Hoe is het mogelijk dat iemand,
weken geleden ging ik met Jan-Willem op zondagdie niet uit de discipline van het wegwielrennen
middag een stukje fietsen. Jan-Willem had de dag
komt, zo’n klassieker vanuit een onervoor het grootste deel van de 11-steden
mogelijke positie toch op zijn naam
tocht door de provincie Utrecht voorgeweet te schrijven? Buiten kijf
reden en zijn benen voelden nog
staat dat hij beschikt over een
moe aan. De eerste 10 km ging het
onmetelijk portie fietstalent.
niet hard en bleef hij bij tegenMathieu heerst bij het veldrijwind lekker achter mij hangen. Ik
den, hij doet in de top mee bij
vond het prima. Voor mij hoeft
het mountainbiken en ook op de weg
het geen racepartij te zijn. Na deze
mag je hem nooit onderschatten. Maar
eerste 10 km was hij warm en ging het
bij mij kwam direct de vraag naar boven waartempo omhoog (32 km/u), maar iets in
om hij aan het eind van zo’n klassieker nog zoveel
mijn hoofd zei dat ik dat eigenlijk niet wilde. Ik haakkracht kan leveren om met een eindsprint als eerste
te niet bij hem aan en langzaam aan liep hij op mij
over de streep te komen en daarmee veel gereuit. Verderop in de route, wind mee, reden we genommeerde renners het nakijken geeft. Wat zit er bij
zamenlijk verder. Hij laat me gelukkig nooit alleen.
hem tussen de oren en wat zit er bij de andere renDe zondag erna ging ik met de Merels mee fietsen.
ners niet tussen de oren? Het brein dat zit er bij beiGeen grote opkomst, slechts 9 Merels, dus werd er
den. Is het zijn onbevangenheid, zijn absolute wil om
besloten om in één groep te gaan rijden. De meeste winnen, is het de onderschatting door de andere
ten waren rijders op A-niveau. Het tempo lag iets
renners? Iedereen in het peloton wil de Amstel Gold
hoger dan de zondag ervoor en nu kon ik het goed
Race winnen. Dus ik ga er vanuit dat, indien het binbijhouden. Natuurlijk speelt de vorm van de dag mee
nen de mogelijkheden ligt, iedereen er vol voor gaat.
en ook wat je de dagen daarvoor hebt gedaan. Maar
Inmiddels kent de hele wielerwereld Mathieu van
hoe het tussen mijn oren voelt en hoe ik mij er mender Poel is en weet men wat zijn kwaliteiten zijn.
taal op instel speelt bij mijn prestaties zeker mee.
Onderschatten van zijn kwaliteiten is dus geen tactiWanneer mijn hoofd zegt: ‘Het hoeft vandaag niet zo
sche zet. Dan zal het toch de gedrevenheid en de
hard’ dan gaat ook echt de rem erop. Ik heb niet zo’n
onbevangenheid van Van der Poel zijn die ervoor
prestatiedrang. Ik hoef geen tocht van 200 km te
zorgen dat hij onmogelijke prestaties kan leveren. Ik
kunnen rijden, ik hoef geen berg van buitencategorie
ben fan van Mathieu, ik vind het een ongelooflijk
te hebben beklommen. Ik vind het belangrijk dat ik
mooi sportmens.
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plezier heb in wat ik doe. En sporten is een van de
de uiteindelijke winst afhankelijk van zeer veel factodingen waar ik veel plezier aan beleef.
ren. Alle onderdelen moeten als een puzzel in elkaar
En hoe zit dat dan echt ‘Tussen die oren’? Er is al
passen om op het hoogste podium te kunnen eindiregelmatig onderzoek naar gedaan maar een eengen.
duidig antwoord kan niet worden gegeven. Wanneer
Groeten,
je er alles aan hebt gedaan om de top te bereiken is
Loes
_____________________________________________________________________________________________

Rondje IJsselmeer kan dit seizoen tóch
De NTFU heeft aan Rijkswaterstaat datums voorgesteld waarop de Afsluitdijk het beste opengesteld
kan worden voor fietsers. Dit is onder andere rond
de langste dag van het jaar en tijdens de IJsselmeer
Challenge. Rijkswaterstaat laat zo spoedig mogelijk
weten wat de exacte datums zullen zijn.
Minister Van Nieuwenhuizen gaf eerder in een brief
aan dat het fietspad deze zomer op vier zondagen
opengesteld kan worden. De NTFU sprak daarom op
woensdag 1 mei samen met de Fietsersbond, het
Landelijk Fietsplatform en Wandelnet opnieuw met
Rijkswaterstaat over de driejarige afsluiting van het
fietspad op de Afsluitdijk.

Aanbod Rijkswaterstaat onvoldoende
De NTFU is uiteraard blij met dit tastbare resultaat.
Onaangenaam was de mededeling dat openstelling
in 2020 en 2021 hoogstwaarschijnlijk onmogelijk is.
De NTFU heeft duidelijk gemaakt dit niet acceptabel
te vinden en erop aangedrongen in november in
gesprek te gaan over de openstelling in 2020 en
2021.
Binnenkort: samen over de Afsluitdijk!
Zodra de datums bekend zijn wordt dat uiteraard
gecommuniceerd. De NTFU roept alle fietsers op dan
te komen fietsen op de Afsluitdijk. En zo duidelijk te
maken dat de openstelling belangrijk is, ook in 2020
en 2021.

_____________________________________________________________________________________________

Extremer kan altijd
De 11-Stedentocht - een fietstocht van 200 km, of
deze nu door Friesland gaat of zoals jullie hebben
kunnen lezen langs 11 plaatsen met stadsrechten in
onze eigen provincie; ik vind het een hele lange afstand. Om dit te kunnen volbrengen moet je vooraf
al een aantal kilometers hebben weggetrapt. Voor
een rondje IJsselmeer (vanuit Mijdrecht zo’n 350
km) geldt dat nog meer natuurlijk. Op de website
van Fiets.nl las ik echter over de ‘Race around the
Netherlands’. Wat mij betreft een krankzinnig idee.
Op 1 mei zijn zo’n 140 fietser/ idioten in Amerongen
gestart voor een rondje rondom Nederland. Een rit
van 1890 kilometer die je in 9 dagen moet volbren-
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gen. Tijdens deze rit is er geen volgwagen, hulp onderweg van je matties is niet toegestaan en je moet
zelf al je bagage meenemen. Interesse om volgend
jaar ook mee te doen? Dan mag je al vast beginnen
met trainen.
SUCCES!
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Oud en Nieuw
Of ik het nieuwe Merelshirt soms niet mooi vind? Dat
was een van de reacties op mijn vorige column,
waarin ik schreef dat ik in Jeruzalem was te zien in
het ‘oude’ Merelshirt. Ik legde toen uit dat ik al een
hele verzameling hoofdstedenfoto’s in dat oude Merelshirt heb en dat niet ga aanpassen. Dat heeft dus
niets te maken met het wel of niet mooi vinden van
het nieuwe shirt. Al schreef ik wel dat ik het
voormalige clubshirt op afstand beter
herkenbaar vind.

Italië. Op Rome na dan. Misschien wel in het nieuwe
Merelshirt. Als dat het geval is, zal ik een foto laten
maken bij de replica van Michelangelo’s David.

Of ik het nieuwe Merelshirt wel of niet
mooi vind, dat is helemaal niet belangrijk. De meerderheid van de leden heeft
ervoor gekozen en dan is het het nieuwe clubshirt. Zo simpel is het. En natuurlijk draag ik dat shirt, zeker als ik meefiets
met clubritten van De Merel. Ik ben lid van die
club, ik vind het teamgevoel heel belangrijk. Dat
teamgevoel straal je uit door bij clubritten allemaal
in hetzelfde shirt te fietsen, of je het nou mooi vindt
of niet. Je zult me bij Mereltochten dan ook nooit
zien in een ander clubshirt dan het huidige. Onze
voormalige voorzitter, Enno, kan alleen maar beamen hoe ik daarover denk.

Die fietsreis door Toscane heeft zeven
etappes. De meeste fietsers nemen dan
twee of drie shirts en broeken mee. En
moeten dus onderweg een paar keer
hun fietskleding wassen (shirts, broeken,
hemden, sokken). Dat probleem heb ik
gelukkig niet, want als we zeven dagen fietsen
in het buitenland, dan heb ik van alle kleding zeven
exemplaren mee. Want ik heb nergens zo’n hekel
aan als onderweg in een wasbak in een soms heel
kleine Italiaanse badkamer de handwas te doen.
Makkelijk toch, de kleding de volgende ochtend in de
grote zak doen (eerst een nachtje uithangen want
het moet wel droog zijn). Je moet alleen wel je neus
dichthouden als je thuis die zak open doet en de kleding sorteert voor in de wasmachine. Dan ruikt het
niet echt aangenaam meer.

Over twee weken fiets ik in Italië. Niet in Rome, dus
mijn oude shirt hoeft niet mee. Op een rustige zondagochtend, zo rond een uur of negen, fiets ik dan
door het op dat vroeg tijdstip nog stille centrum van
Florence. De stad met de mooiste gebouwen van

Het probleem is echter dat ik lid ben van nóg twee
fietsverenigingen: Le Champion en CYCLO’78. En van
allebei heb ik ook een shirt. Die gaan allebei dus ook
mee. En dan krijg ik nog een nieuw
shirt van de organisatie waarmee ik in
Toscane ga fietsen.

Reageren?
tom.zuijdervliet@gmail.com

___________________________________________________________________________________________
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Smaak!?

door Loes Kuijper

Ik wil direct maar even reageren op het artikel van Tom: ‘Oud en
Nieuw’. Ik denk namelijk dat we in het tenue van TTC de Merel best
mogen worden gezien. Het nieuwe tenue vind ik persoonlijk qua kleurstelling en draagcomfort veel fijner dan het oude tenue. Echter ik ben
het wel met Tom eens dat we in het oude tenue beter zichtbaar waren.
Maar onlangs kwam ik op de website van Fiets.nl/Pedala een artikel
tegen over de ’15 meest foute fiets jerseys’. Zie hier de winnaar van
deze verkiezing. Ik snap wel waarom. Zelfs als pyjama wil je nog niet in
zo’n outfit gevonden worden. Chapeau voor de heren die in dit tenue
(herkenbaar) op de foto wilden gaan.

_______________________________________________________________________________________

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8

13

April
Totaal
punten

Vorige maanden punten

April
punten

CATEGORIE:

<65 JAAR

Anton
Jan-Willem
Alex
Mirjam
André
Margot
Hans
Peter
Stefanie
Loes
Richard

Senten, van
Bouwman
Wolf
Spek, van der
Kroeze
Kompier
Hazeleger
Meijer
Miltenburg
Kuijper
Wagenaar

1022
997
976
953
910
871
720
614
484
481
411

329
407
429
631
238
241
117
286
147
140
254

693
590
547
322
672
630
603
328
337
341
157

Marcel
Machteld
Joyce
Marius
Tom
Stefan
René
Leo
Severine
Sjoerd

Imming
Rijkeboer
Paffen
Oosterom
Zuijdervliet
Lüschen
Elenbaas
Greft, van der
Kroeze Doornekamp
Boer, de

378
338
289
267
246
233
137
112
77
58

72
197
25
137
56
0
92
67
25
17

307
141
263
130
190
233
45
45
52
41

CATEGORIE:

≥65 JAAR

Ger
Gerard
Gijs
Enno
Joop
Kees
Jan
Richard

Hulsman
Graaff, de
Ekelschot
Steenhuis
Roeleveld
Smit
Alblas
Reurings

1676
1371
1173
442
388
370
369
224

713
696
281
92
182
160
162
77

964
675
893
350
206
210
207
148

eMerel

positie
tov
vorige
maand
(i)
(i)
(i)
↑
↑
↓
↓
↓
↑
↑
↓
←
↑
↓
↑
↓
↑
↓
←
↓
↓
↓
↓
↓

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

April
Totaal KM

Vorige
maanden
KM

April KM

positie
tov vorige
maand
(i) (i) (i)

1
2
3
4
5
6
7

Gerard
Jan-Willem
Joop
Ger
Kees
Jan
André

Graaff, de
Bouwman
Roeleveld
Hulsman
Smit
Alblas
Kroeze

2653
2137
1940
1882
1850
1846
1651

1080
987
910
764
800
810
540

1573
1150
1030
1118
1050
1036
1111

8
9
10
11

Alex
Peter
Gijs
Margot

Wolf
Meijer
Ekelschot
Kompier

1532
1521
1417
1354

695
782
504
506

837
739
913
848

12
13
14
15
16
17

Richard
Marius
Enno
Anton
Tom
Stefan

Wagenaar
Oosterom
Steenhuis
Senten, van
Zuijdervliet
Lüschen

1353
1334
1310
1261
1231
1166

870
684
460
396
280
0

483
650
850
865
951
1166

18
19

Richard
Mirjam

Reurings
Spek, van der

1122
1117

383
355

739
762

20
21

Hans
Stefanie

Hazeleger
Miltenburg

1000
968

184
485

816
483

22
23

Marcel
Loes

Imming
Kuijper

892
803

359
298

533
505

24

Rene

Elenbaas

686

461

225

25
26

Joyce
Leo

Paffen
Greft, van der

643
561

126
334

517
227

27
28

Machteld
Severine

Rijkeboer
Kroeze Doornekamp

489
385

182
126

307
259

29

Sjoerd

Boer, de

290

85

205
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←
←
←
↑
↑
↓
↑
↑
↓
↑
↑
↓
↓
↑
↑
↑
↓
↓
←
↑
↓
↓
↓
↓
↑
↓
↓
↓
↓
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FIETSPROGRAMMA t/m 20 juni 2019
19 mei

zondag

Open Dag

08.30 uur

CTT

50 km

22 mei

woensdag

Avondrit en Kracht/Techniek training

18.30 uur

CR

50-70 km

23 mei

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

26 mei

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

29 mei

woensdag

Avondrit en
Laatste avond Kracht/Techniek training

18.30 uur

CR

50-70 km

30 mei

donderdag

Hemelvaartsdag

09.30 uur

CR

80-100 km

2 juni

zondag

Groene Hart Classic

08.30 uur

VTT 40,70,100 km

5 juni

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-70 km

6 juni

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

9 juni

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

12 juni

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-70 km

13 juni

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

16 juni

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60–80 km

19 juni

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-70 km

20 juni

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

BCR = Besloten clubrit in groepsverband, alleen voor Merelleden
CR = Wekelijkse clubritten in groepsverband
VTT = Vrije Toertocht (uitgepijlde rit niet in groepsverband)
CTT = Clubtoertocht (in groepsverband door toerleiders georganiseerd, gastrijders welkom)
UR = Uitgepijlde route
GD = Opbrengst naar een goed doel
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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