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Sneeuwklokjes boven de grond… 

 
De lente komt eraan! Het wordt tijd om weer 

 heerlijke tochten te gaan maken. 
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Klaar voor de start? 
 

Zoals elk jaar starten we na de feestdagen weer met goede voorne-

mens. Afvallen, minder eten en vooral meer bewegen. Maar dikwijls 

ontbreekt het ons aan doorzettingsvermogen of aan de juiste inspira-

tie. Gelukkig hoeft het in 2020 geen probleem te zijn om geïnspireerd 

te blijven om vaak en veel te gaan sporten. Als je ziet wat 2020 voor 

een sportjaar gaat worden!!  

Het EK Voetbal komt naar Ne-

derland, Max Verstappen gaat 

zijn rondjes rijden in Zandvoort, 

de Olympische Spelen zullen er 

weer zijn en wellicht voor ons 

wielrenners belangrijk; de start 

van de Vuelta a España komt 

naar onze mooie provincie 

Utrecht. Belangrijker dan kijken 

naar al deze mooie sport is het 

natuurlijk het zelf gaan doen, 

dus spring in 2020 lekker veel op 

de fiets. Maak mooie tochten en 

laat je neus vaak zien bij de acti-

viteiten van TTC de Merel. Of dat 

nou op donderdag, zondag is of 

op de woensdagavond, in het 

bos of op de weg, kom gewoon 

lekker meefietsen! Vanaf 14 

augustus zal de Vuelta a España 

4 dagen door ons land rijden. Ik 

weet zeker dat er rond die tijd 

veel mooie toertochten georga-

niseerd zullen worden met als 

thema de Vuelta in Nederland. 

Dus kijk eens op de site van de NTFU www.fietssport.nl voor mooie 

tochten van andere fietsclubs. Ik wens jullie veel fietsplezier toe het 

komend seizoen. 

 

 

Met sportieve groet, 

André Kroeze  
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MEREL 
NIEUWS 

 

 

Nieuwe leden 
 

Joep Kuijper en Patrick van Zijl zijn lid geworden van 

TTC De Merel. Joep en Patrick welkom bij onze club 

en we wensen jullie heel veel veilige en gezellige 

ritten bij De Merel. 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Een nieuwe columnist 
 

Ik was enigszins bezorgd toen Tom Z. mij meedeelde te stoppen als columnist voor de eMerel. Jarenlang heeft hij 

elke maand zijn bijdrage bij mij aangeleverd. Daarvoor wil ik hem uiteraard heel hartelijk danken. Wie zou deze 

leegte nu kunnen opvullen? Tot mijn grote verrassing (en vreugde) werd er zeer snel na mijn oproep gereageerd. 

Maria Ekelschot gaat het stokje van Tom overnemen en ons elke maand verblijden met haar belevenissen, me-

ningen of wat ze zoal aan ons kwijt wil. In deze eMerel kunnen jullie haar eerste bijdrage lezen. 

Maria heel fijn dat je vanaf nu je bijdrage gaat leveren aan onze nieuwsbrief. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Nieuwjaarsborrel                                                                                      door Loes Kuijper

 
Onze club is het nieuw jaar begonnen met een gezel-

lige nieuwjaarsborrel op zondag 12 januari. Onder 

het genot van een drankje en een hapje werden alle 

wilde fietsplannen voor het jaar 2020 besproken. 

Blijft het bij de reguliere clubritten, staan er klassie-

kers op het programma, welke hoge bergen worden 

er bedwongen, gaat de voorkeur uit naar verhard of 

onverhard fietsen, hoeveel kilometers moeten er dit 

jaar minimaal op de teller 

komen? Allemaal keuzes 

die je kunt maken wanneer 

je een liefhebber bent van 

fietsen. Maar gelukkig 

kunnen Merels ook over 

heel veel andere dingen 

praten. Voorzitter André 

dichtte ons nog wat mooie 

woorden toe, waarbij hij 

ons een mooi en veilig fietsjaar wenste en ook aan 

alle leden de bereidheid vroeg om te helpen wan-

neer er voor activiteiten extra handjes nodig zijn. 

Het was een gezellig samenzijn. Laten we er voor 

zorgen dat het gedurende het hele jaar zo gezellig 

wordt. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Jullie zijn toch van de politie?                 door Margot Kompier 

 

Afbeelding van Alexas_Fotos via Pixabay 

 

Ze liep in het midden van de straat, een oudere 

dame achter haar rollator. Herman en ik reden op de 

fiets in Mijdrecht, we hadden met Aad en Joop 

zojuist de Openingstoer voorgereden. We waren 

gekleed in Mereltenue. ‘Mag ik u iets vragen?’, zei 

de dame. ‘Jazeker’, was ons antwoord. We waren 

één en al oor. Er volgde een heel verhaal. Over een 

buurvrouw die ze niet vertrouwde. Die altijd de 

gordijnen dicht had, en die elke dag het huis uitging 

met een paar grote volle boodschappentassen, en 

later weer terugkwam met een paar grote lege 

boodschappentassen. Dat is toch vreemd, nietwaar? 

En er waren nog veel meer vreemde dingen aan de 

betreffende buurvrouw. Ze dacht erover om naar de 

politie te gaan, maar nu ze ons toevallig tegenkwam, 

wilde ze meteen onze mening eens horen. Kennelijk 

keken Herman en ik elkaar wat schaapachtig aan, 

want de dame achter haar rollator stopte haar 

verhaal en zei: ‘Jullie zijn toch van de politie?? Dat 

zie ik aan jullie uniform, geel met zwart en blauw!!’ 

Toen wij de dame hadden uitgelegd wie wij ècht 

waren, hebben 

we er alle drie 

hartelijk om ge-

lachen. Het was 

de eerste keer 

dat wij werden 

aangezien voor 

politieagenten! 
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Openingsrit!                                                                                                         door Joop Roeleveld 

 
Zondag 1 maart start de Merel het seizoen met de openingsrit.  

Uiteraard willen we iedereen uitnodigen om deel te nemen aan deze rit. 

 

Start   : vanaf Tennishal De Ronde Venen, Dr. J. van der Haarlaan 3 te Mijdrecht 

     De tennishal is vanaf 08.30 uur geopend voor een kop koffie of thee. Er worden consumptie- 

     bonnen uitgedeeld. 

Vertrektijd : 09.00 uur 

Afstand  : 50 km 

Onderweg wordt er geen pauze gehouden. Na afloop van de rit 

wordt iedereen terug verwacht bij de tennishal voor een kop koffie, 

warme chocomel, thee of waar je trek in hebt. 

 

Hieronder een globale beschrijving van de route. 

TVM -kerkvaart- oosterlandweg- molenland-fietsbrug over -langs de 

groene jonker-Zevenhoven-rotonde recht over- eerste ra naar Ter 

Aar-brug over la -dan ra fietspad op eind la-dan eind ra- bij bocht la -

onder tunnel door la-  dan weer ra- helemaal aan het eind la-eind ra- naar Leimuiden -Vrouwenakker brug over- 

ra langs Amstel naar schans Uithoorn onder brug door eind la, dan eind weer la fietspad op langs N201 naar TVM. 

 

 
 
Voor- en achterrijders zijn Margot Kompier, Joop Roeleveld, Herman de Groot en Aad van ‘t Hart. 

Bij een grote opkomst gaan we ervan uit dat andere Merels ons hierin willen assisteren. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Vrijwilliger in de Spotlight               door Piet ten Kate 

 

 

Deze editie: Enno Steenhuis Geertsema 
 

Even voorstellen 

Enno werd in 1944 geboren in de 

buurt van het Noord Groningse Lop-

persum, de streek waar de bodem 

toen nog heel stabiel leek. Hij was één 

van de 3 kinderen van een ‘herenboer’ 

met een grote boerderij. Enno kon 

goed leren en, zoals dat gebruikelijk 

was en nog misschien wel, mocht hij 

‘deurleeern’ (Gronings voor doorle-

ren). Dat gebeurde eerst op de plaat-

selijke HBS en daarna aan de universi-

teit van Utrecht, studierichting Dier-

geneeskunde. Tijdens die studie leerde hij zijn vrouw 

Carla kennen, die ook dierenarts is. Inmiddels is hij al 

vanaf 2009 met pensioen. De start van zijn veterinai-

re loopbaan speelde zich af aan de westkust van 

Afrika, alwaar hij een kudde koeien en varkens uit 

Nederland begeleidde. Terug in Nederland werd hij 

dierenarts te Mijdrecht. Hij trouwde met Carla en ze 

kregen drie kinderen. Paarden spelen een belangrij-

ke rol in de familie, met name voor Carla en hun 

dochter Rinske. Aan de wand en op de tafeltjes prij-

ken veel foto’s van paarden. Achter het huis bevindt 

zich een stal voor 2 paarden en tegenover zijn huis 

kunnen de beide vierbeners grazen 

in de wei. U begrijpt al: peerdenbek 

is daar geen scheldwoord. 

Vertel eens wat over je passie voor 

fietsen. 

Enno is ongeveer 13 jaar lang lid 

van TTC de Merel. Aanvankelijk wist 

hij nauwelijks wat een derailleur 

was, maar dat werd snel beter. Hij 

werd voorzitter en deed de klus 10 

jaar lang! Onder zijn leiding ver-

huisde ons ‘clubhuis’ naar de locatie 

‘De Paddenstoel’. Later keerde het 

weer terug naar café de Schans. 

Enno organiseerde vele clubweek-

enden en reed mee in vele fietstoeren 

in binnen- en buitenland. Hij heeft van 

alle cols die hij heeft bedwongen een 

steen mee genomen. Zeven cols prijken 

er in zijn trofeeënkast. Zo heeft hij een 

mooie stenenverzameling. Helaas ging 

het ook wel eens mis: In België kwam 

hij een keer lelijk ten val, waarbij zijn 

nekwervels werden beschadigd. Geluk-

kig heeft hij er slechts een stijve nek 

aan overgehouden. Enno is ooit gezakt 

voor het tentamen delegeren en deed 

dus het liefst veel dingen zelf. Hij 

schreef vroeger een vaste column in dit krantje. Hij 

veranderde (natuurlijk wel met behulp van anderen 

zoals bv Jacques Turkenburg) het oude logo van de 

club naar de huidige vorm (met Mercedes wiel). 

Kortom, hij is lid van verdienste met een mooie oor-

konde als bekroning (2017). Hij reed mee in diverse 

klassiekers, zoals de rit Luik-Bastenaken-Luik en Lim-

burgs mooiste. Dat Enno een aimabel mens is, wordt 

algemeen, en zeker ook onder de vrouwelijke ren-

ners, beaamd. Het aantal Merels, en dus ook zeker 

het aantal dames, nam enorm toe onder zijn voorzit-

terschap. Genoeg wierook nu. 
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Heb je ook hobby's naast het fietsen? 

Verdere hobby’s: de buurtbus (is hij net mee gestopt 

toen hij 75 jaar werd), bridgen met zijn vrouw Carla 

en zingen (in de zeldzame stemsoort tenor) o.a. met 

ondergetekende. Tevens graaft Enno graag in de 

geschiedenis van zijn familie. Met zo’n dubbele ach-

ternaam stuit je al snel op een goudader. 

.… en de grootste blooper? 

Op mijn vraag naar bloopers, als vast onderdeel van 

onze vragenlijst , kreeg ik geen voorbeelden. Carla 

heeft mij over dat onderwerp het woord ontnomen.   

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Veiligheidstips! 
 

Het fietsseizoen gaat weer beginnen. Menig Merellid heeft deze winter regelmatig op 

de fiets gezeten. Er zijn er echter ook die de fiets tijdelijk hebben opgeborgen en nu 

weer uit de winterstalling halen om ermee de weg op te gaan. Voordat je de eerste rit 

gaat rijden raden wij je aan om onderstaande BRAVO controle tijdig uit te voeren. Constateer je mankementen 

aan de fiets dan heb je nog even tijd om dit op te lossen. Zo kunnen we allemaal weer veilig de weg op.  

 

BANDEN EN WIELEN 

• Bandenspanning (minimaal 6 bar, normale spanning 8-10 bar) 

• Loopvlak/zijkant beschadiging (scheuren, bobbels, ingereden steentjes, schelp of glas, ventiel) 

• Profieldiepte (indicatoren op de band) 

• Wielen (recht, rond en geen losse spaken, test spaakspanning) 

REMMEN 

• Remmen (knijp remhandel in: minimaal vingerdikte tussen stuur en remhandel, doe steiger/sleeptest) 

• Remblokken (blokdikte, groeven schoonmaken) 

• Centreer remklauwen en remblokken op de velgrand (mogen band niet raken) 

AANDRIJVING 

• Ketting (loopt soepel over alle tandwielen, loopt niet van tandwiel af) 

• Derailleurs (goed afgesteld, alle tandwielcombinaties mogelijk, schakelt soepel) 

• Trapas (controleer op speling en vastzitten 
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VEILIGHEID 

• Helm (THT datum, pasvorm, 2 vingers voorzijde helm, kinband gesloten en driehoek om oor) 

• Kleding en handschoenen (handbescherming bij vallen, kleding tegen bescherming kou en zon) 

• Schoenplaatjes (controle of ze vast zitten, grip ook bij lopen) 

OVERIG 

• Balhoofd en as-speling (stuitertest: 10 cm optillen bij stuur/zadel en loslaten, rammelt dan is er speling) 

• Pedalen (controle op speling en vastzitten, mogelijk inklik/uitklik spanning afstellen) 

• Zadelpen (controle op vastzitten, pen mag niet boven maximale indicator uitsteken) 

 

In de volgende eMerel vinden jullie weer een editie met betrekking tot veiligheid tijdens het fietsen. 

Volgende aflevering:  

Dicht tegen de berm rijden en voor je kijken 
 

Gert Doornekamp 

(reacties naar: agd_drive@live.nl) 

Bron: www.slimmerfietsen.nl 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Fietsplezier op Tenerife!                                       door Maria Ekelschot 

 

Vakantievoorpret november 2019: Een beklimming van de El Teide, de hoogste berg van Spanje waarvan de top 

op 3715 meter ligt, staat op ons verlanglijstje voor januari, als het in Nederland nog grijs, grauw, koud en saai 

is. In november boeken wij onze reis naar Las Americas. We tellen de dagen af naar de zon. Online reserveren 

wij de allernieuwste Specialized fietsen. We hebben er zin in! 

 

9 januari 2020:  

De kerstbomen zijn nog maar net door de hakselaar 

gehaald als ik mijn oor bij de huisarts moet laten 

uitspuiten. Maar mijn oor is niet het enige probleem, 

want ook mijn neusholtes veroorzaken klachten die 

ik nu niet kan gebruiken. Bij de apotheek kan ik ge-

lukkig nog net voor vertrek een antibioticakuurtje 

ophalen. De koffers staan klaar. Na het eten met het 

hele gezin drinken we thuis koffie en gaan vroeger 

dan normaal naar bed. In mijn buik voel ik krampen. 

Gauw naar de wc. Dit kan ik nu echt niet gebruiken. 

Heel, heel vroeg in de 

ochtend word ik badend in 

het zweet wakker. Mijn 

shirt plakt aan mijn lijf. De 

tegels beneden zorgen 

wat voor verkoeling, dat is 

fijn. Ik zoek een paraceta-

mol die ik in eerste instan-

tie niet kan vinden. Ik krijg 

het er nog warmer van. 

Gelukkig bedenk ik mij nog 

net dat ze al ingepakt zijn 

in mijn rugtas. Hebbes, nu 

nog wat water drinken en dan nog gauw 2 uurtjes 

terug naar bed. Bibberend sta ik op mijn benen als ik 

de pilletjes doorslik. Door een bijwerking van de 

kuur is het spannend of onze reis wel door kan gaan. 

Het geluk is met mij als ik ’s morgens weer wonder-

baarlijk weer fit ben. Althans ogend voor mijn zoon 

en kleindochter dan, die ons om 07.00 uur naar 

Schiphol brengen. Die wil ik echt niet ongerust ma-

ken. 

Tenerife: 

Het hotel is groot, mooi en gelegen aan de boule-

vard. Onze kamer biedt uitzicht op de Atlantische 

Oceaan. Ondanks wat bewolking bij aankomst rusten 

we wat uit bij het zwembad. De eerste dagen bren-

gen we luierend door op strandbedjes met het op-

lossen van cryptogrammen en boeken lezen. Iedere 

dag laat de zon zich van zijn nog betere kant zien, de 

lucht is stralend blauw, de temperatuur bedraagt 21 

graden, maar in de zon en uit de wind voelt het veel 

warmer aan. Het eten is overdadig, gevarieerd en 

lekker. Natuurlijk eten we veel meer dan gewoonlijk. 

Tijd voor actie. Per dag nemen we de trap naar onze 

kamer (50 treden per keer) en daarmee trainen we 

ons al een beetje voor de klimactiviteiten. El Teide 

here we come! 

Fietsen in het gebergte - 

Fietsdag 1: 

Bij Free Motion staan onze 

fietsen klaar. Mijn zadel 

wordt iets lager en naar 

voren gezet, zodat ik com-

fortabel bij mijn remmen 

kan komen. Net als Gijs 

heb ik nu ook een uitvoe-

ring met vering in het bal-

hoofd en schijfremmen! 

Deze fiets voelt als gego-

ten voor mijn lijf, alleen 

het zadel voelt stugger dan mijn eigen zadel thuis. 

Gijs mag niet klagen want hij is dit comfort al zo ge-

wend. Uitgerust met routes verlaten wij na veel om-

zwervingen eindelijk het labyrint van vele wegen die 

naar de voet van El Teide leiden. Via Los Cristianos 

komen we bij de TF-1, maar dat is een snelweg en 

dat is verboden terrein voor fietsers. Daar verdwalen 

we nog even voordat we bordjes ontdekken richting 

San Miquel de Abona over Calle Hilario, ook bekend 

als de TF-28. In een scherpe bocht (op 654 m) stop-

pen we even voor het uitzicht. Hier worden wij aan-

gesproken door een paar Belgen. Ze vinden het knap 

van ons dat wij op de fiets, zonder ondersteuning , 

deze rit doen. Ze waarschuwen ons nog even voor
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het drukke verkeer voordat we onze weg verder 

vervolgen naar Arona via de TF-51. Deze weg slingert 

zich voort en inmiddels beseffen we, dat het al meer 

dan een half jaar geleden is dat wij bergen hebben 

beklommen. Puh, we hebben nog een lange weg te 

gaan. Links van ons zien we de Montana del Coto. 

We zijn na 40 kilometer klimmen  bij Vilaflor aange-

komen op bijna 1400 meter hoogte. Hier vinden we 

een terras, met vliegen, en bestellen een heerlijk 

koude coca-cola voor de energie. Ik constateer even 

een zere bil. Via een prachtige weg van 23 kilometer 

dalen we. Het is een fluitje van een cent. O wat ben 

ik blij met mijn schijfremmen. Ze gehoorzamen di-

rect. Wel zo veilig. Terug in het  toeristisch gebied bij 

de Atlantische Oceaan raken we bijna verdwaald 

door alle verkeershectiek rond de TF-1. We komen 

uiteindelijk weer bij ons hotel terug, dankzij Strava 

en Gijs. ’s  Avonds nemen we een extra toetje om de 

verloren calorieën te compenseren. 

Fietsdag 2: 

We worden nagestaard als we met de fietsen door 

de hotellobby lopen. Het voelt nu een beetje als een 

mini clubweekend van de Merels. Eerst uitgebreid 

gebruik maken van het ontbijtbuffet en daarna met 

wat kriebels in de buik op de fiets stappen voor de 

rit. Vandaag heeft Gijs een andere route op zijn 

Garmin. In plaats van naar El Teide gaan we nu 

noordelijke richting via Adeje. Via de TF-481 langs 

vele playa’s en costa’s fietsen we naar Los Gigantos. 

Op de route is heel veel verkeer. Wat mij tevreden 

stemt is, dat de automobilisten rekening houden 

met ons. Ze bewaren een veilige afstand en jagen 

ons niet op. In Los Gigantos wordt het flink klimmen 

om boven te komen. Het uitzicht is hier heel mooi 

terwijl we nog niet eens op de klif zijn, maar zover 

zullen wij nu niet gaan. Na een lunch bij een vriende-

lijke ober vertrekken wij weer. We rijden weer een 

stuk terug in zuidelijke richting tot Playa San Juan. 

Gijs stelt voor om hier linksaf te slaan zodat we nu 

een andere route kunnen nemen. We rijden nu op 

de TF-463, die een ware beul zal blijken. Direct voe-

len we dit in de benen. We weten nog niet hoelang 

deze beklimming wordt, zodat we de weg maar ver-

volgen. Iedere keer als we bij een nieuwe bocht aan-

komen gaan de percentages met ons mee omhoog. 

We modderen 6 kilometer door met stijgingspercen-

tages tussen de 14 en 20%. Dat is behoorlijk afzien, 

want door de druk protesteert mijn linker bil flink. 

Ook is het warm en dat maakt het klimmen nog 

zwaarder. Na 5 km is een afslag. Deze slaan we in 

naar rechts en komen vervolgens op een doodlo-

pend stuk weg uit. Dat is balen. We moeten weer 

terug naar de steile weg en slaan vervolgens rechts 

af. Er volgt nog een stuk en we weten niet waar deze 

steile weg gaat eindigen. Als je ooit de Cauberg en 

Keutenberg hebt beklommen weet je ongeveer hoe 

het voelt, maar dan 6 kilometer achtereen. Ik ben er 

ondertussen behoorlijk klaar mee en als we zowaar 

door een dorp zwoegen met een flinke onoverzichte-

lijke bocht ga ik zo langzaam dat ik zigzag over de 

weg. Omdat ik over de middenlijn ga wil ik mij corri-

geren, want er kan best weleens  verkeer achter de 

bocht vandaan komen. Ik zet even mijn voet op de 

grond voor een correctie en wil weer opstappen. 

Mijn fiets is er ook klaar mee. Die gaat in plaats van 

omhoog naar beneden en ik dus ook. Achteruit rij-

den is geen optie zodat ik met fiets en al op het Te-

nerifiaanse asfalt lig. Mijn helm vangt mijn val op en 

op mijn elleboog verrijst nu een mini El Teide-bergje. 

Een geschrokken Spanje snelt naar mij toe en waar-

schuwt Gijs die voor mij rijdt. ‘Medico, medico’, 

roept hij en wijst naar het eind van het dorp. Ik voel 

dat het allemaal wel mee valt en kijk eerst naar mijn 

leasefiets voor schade. Ook dat valt erg mee. De fiets 

en ik komen er goed af maar Gijs is wat geschrokken. 

We gaan niet naar de medico maar stoppen wel bij 

de plaatselijke bar. Door een vriendelijke barman 

wordt mijn wond met ontsmettingsmiddel gereinigd. 

Met een pleister op de wonde vervolgen we onze 

route. Nu hoeven we niet meer te klimmen maar 

mogen we lekker afdalen tot Adeje. Langs Playa El 

Bobo en Golfclub las Americas keren we hotel-

waarts. Bij het zwembad nemen we als afsluiting een 

koud drankje om het nodige vocht weer aan te vul-

len, gelijk het clubweekend van De Merels. Voor het 

eten douchen we het zweet eraf en Gijs desinfec-

teert mijn kapotte bil. Ik schreeuw het uit van de 

pijn. Nu begrijp ik weer waarom onze kleinkinderen 

voor dit middel zo angstig zijn. Vanavond uitgebreid 

buffetten.  
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Fietsdag 3: verjaardag van Gijs. 

Na een uitgebalanceerd ontbijt, een extra boter-

hammetje mee voor onderweg, gaan we vandaag 

naar ruim 2200 meter hoogte om Gijs zijn verjaardag 

te vieren. Welke Merel zou dat ook niet wensen op 

zijn/haar feestje? Omdat wij nooit van die vroege 

starters zijn, besluiten we waar we eergisteren wa-

ren gebleven, onze tocht te herstarten. Dan is deze 

rit voor ons nog 70 kilometer te gaan. In Vilaflor in 

de bocht van de TF-21 drinken we koffie en begin-

nen dan aan een lange klim. Het is wederom strak 

blauw en zonnig. Heb ik voor Gijs zijn verjaardag 

kunnen regelen, zeg ik hem. Volgens hem zou het 

niet zo zwaar worden vandaag. Dat klopt echter niet 

helemaal! De benen moeten flink aan de bak. We 

klimmen niet snel maar wel gestadig door in het hier 

nog groene landschap. We zien hier nog meer wiel-

renners. Op een stuk waar wij niet veel harder kun-

nen dan ca. 10 km per uur wordt achter mij iets in 

het Spaans toegeroepen. Weet niet wat, maar be-

grijp dat ik aan de kant moet. Ook Gijs wordt met 

grote snelheid gepasseerd. We zijn verbijsterd! De 

man rijdt 2 keer zo hard en rijdt op het buitenblad. 

We vallen bijna om van verbazing. Dat kan echt geen 

amateurtje zijn. Hoe hoger wij komen hoe kaler het 

landschap oogt. Grote rotspartijen doemen voor ons 

op. Het is surrealistisch, maar het is mooi en sereen. 

Eindelijk vlakt het af en zien we op het bord El Teide 

Parque Nacional met daaronder ‘bienvenido’ staan. 

Een vriendelijk welkom dus. We zijn niet de enigen 

die hier op 2.100 meter hoogte staan. Gijs vraagt aan 

een jonge sportief ogende Spanjaard of hij ook is 

ingehaald door een snelle wielrenner. Hij ook. Zegt 

ons, dat het de profrenner Enrique Mas van het Mo-

vistar team was. Tja, daar is niet tegen op te fietsen 

toch? We genieten hier nog van het uitzicht en laten 

ons fotograferen door de Spanjaard om het hoogte-

punt vast te leggen op de foto. Hierna dalen we en-

kele kilometers en vervolgens klimmen we richting 

het hotel/restaurant ‘El Parador’ (op 2205 meter) 

waar het team van de Sky-ploeg inclusief Froome 

logeerde, om daar wat te gaan eten en drinken. Het 

is hier echt een maanlandschap, maar wat een geluk 

dat het zicht mooi en eindeloos is. Gijs is de geluk-

kigste jarige vandaag op de wereld temeer hij aan 

zijn 40 km lange afdaling kan gaan beginnen. Het is 

zelfs voor mij een genot om te gaan dalen, omdat de 

weg prima is. Gijs haalt bijna de 80 km. Ik doe het 

iets rustiger aan, maar piek ergens tegen de 60 km. 

Vind ik hard genoeg ondanks schijfremmen op mijn 

fiets. De Teide is een van de mooiste bergen die wij 

gereden hebben. Eind van de dag moeten wij onze 

fietsen weer terugbrengen. Het zit er helaas weer 

op. De Spanjaarden zijn heren op de weg, dat heb-

ben wij nu ervaren. Geen agressief gedrag en heb-

ben eerbied voor de fietser! Terug in het hotel wacht 

nog een leuke verrassing voor Gijs. Op ons bed ligt 

een persoonlijke felicitatie en hij krijgt een fles Cava 

(Spaanse champagne) van de hoteldirectie aangebo-

den. 

Nagenieten: 

’s Avonds wordt de champagne in een grote ijskoeler 

op het terras geserveerd. De overige dagen die ons 

nog resten sluiten wij weer af op onze strandbedjes 

met luieren en ondertussen mijmer ik over een 

clubweekend op Tenerife in de winter! 
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FIETSPROGRAMMA t/m 5 april 2020 
 
 
16 februari zondag Zondagrit 09.30 uur CR 60-80 km 
 
20 februari donderdag  Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
23 februari zondag Zondagrit 09.30 uur CR 60-80 km 
 
27 februari donderdag  Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
  1 maart zondag Openingsrit 09.00 uur CR 50 km 
 
  5 maart donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
  8 maart zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
12 maart donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
15 maart zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
18 maart donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
 22 maart zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
25 maart donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
29 maart zondag Voorjaarstocht 08.30 uur CTT 100 km 
 
  1 april woensdag Woensdagavondrit 18.30 uur CT 50-70 km 
 
  2 april donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
  5 april zondag  Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 

 

BCR = Besloten clubrit in groepsverband, alleen voor Merelleden 

CR   = Wekelijkse clubritten in groepsverband 

VTT = Vrije Toertocht (uitgepijlde rit niet in groepsverband) 

CTT = Clubtoertocht (in groepsverband door toerleiders georgani-

seerd, 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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Toertochten in de buurt!! 
 

Wil je in de omgeving een keer een toertocht rijden, georganiseerd door een andere vereniging, dan volgende 

hieronder diverse mogelijkheden. Heb je geen zin om deze tocht alleen te rijden dan kan je natuurlijk via de 

Whatsapp of op onze reguliere ritten op zondag vragen of andere mensen ook belangstelling hebben. 

 

21 maart Joop Zoetenmelk Classic start vanuit Leiden 50 – 75 – 100 - 150 km 
21 maart Plassentocht start vanuit Huizen 80 – 105 km 
 
5 april Acht van Abcoude start vanuit Baambrugge 40 – 60 – 100 km 
5 april Rotary Bike Challenge start vanuit Ter Aar 25 – 40 – 70 – 120 km 
 
11 april Groenendaaltocht start vanuit Amsterdam Noord 100 km 
11 april Veenendaal – Veenendaal start vanuit Veenendaal 105 – 140 km 
 (niet in de buurt maar altijd een mooie rit) 
 
25 april Lentetour start vanuit Maarssen 65 – 100 – 125 km 
25 april  Ronde van Noord Holland start vanuit Oostzaan 40 – 70 – 110 – 160 km 
 
 
Voor meer informatie over deze ritten kan je kijken op de NTFU website. 
 
 
 

 
 
 


