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Terugblik op 2020!
Exact een jaar geleden wenste ik jou op deze plaats een heel gelukkig
2020. Natuurlijk kan het zo zijn dat er individueel toch heel gelukkige
jaren zijn uitgereikt, maar over het algemeen is het, op zijn zachtst gezegd, een heel teleurstellend jaar geworden. De pandemie heeft ook
onze fietsclub in haar greep gehouden. Als de algemene ledenvergadering in februari het hoogtepunt van het jaar was, dan weet je wel hoe
laat het is. Gelukkig ging de Bosdijkloop op het laatste moment (vanwege de storm !!) nog wel door. Tussen twee virusgolven hebben we
ook nog de zomertoer naar Monnickendam kunnen rijden. Het clubweekend, toch normaal het hoogtepunt van het Mereljaar, werd vervangen door een alternatief thuisblijf weekend. Ondanks het slechte weer
hebben veel Merels daarvan genoten. Voor de rest was het armoe troef
met solo rijden en in groepjes van vier. Een aantal leden is ook besmet
geraakt door het virus en sommigen moesten daardoor zelfs in het ziekenhuis worden opgenomen. Voor zover bekend niet met blijvende gevolgen voorlopig. Het bestuur heeft wel vergaderd, maar vooral online
natuurlijk. Veel viel er ook niet te beslissen in dit saaie jaar. Eén project
dat wel van de grond gekomen is, is de bestrating bij de tennishal. Verder in de eMerel meer daarover. Als penningmeester ben ik wel tevreden. Voor het eerst in jaren een positief resultaat waarschijnlijk. De inkomsten van de Bosdijkloop waren er wel, maar de grote uitgave van
het clubweekend bleef achterwege. Graag had ik dat natuurlijk anders
gezien. Volgend jaar bewandelen we het tegenovergestelde pad. De
Bosdijkloop gaat, zoals je waarschijnlijk wel weet, in 2021 niet door en
we gaan ervan uit dat het clubweekend nu hopelijk wel gevierd gaat
worden. Daartegenover staat de contributieverhoging, die de ALV in februari heeft goedgekeurd. Door het niet door gaan van ‘start2bike’ en
‘start2mountainbike‘ en het cancelen van onze open dag is ook het aantal nieuwe leden, dat zich heeft aangemeld, minimaal. Per saldo is het
aantal leden gedaald met zes. Voorlopig hebben we nog wel last van het
coronamonster. De Nieuwjaarsborrel is al gecanceld en de ALV zal waarschijnlijk uitgesteld worden naar het late voorjaar. Volgens onze statuten is dat geen probleem. Het zal een korte ALV worden. In ieder geval
zijn er geen kampioenen te huldigen, voor het eerst in ruim 40 jaar?!
Als ik dit stukje zo terug lees is het wel één grote treurnis en daar moeten
we natuurlijk voor waken. Deze feestmaand is ook het feest van de terugkeer van het licht. De dagen gaan weer lengen, het vaccin komt eraan, Mathieu van der Poel wordt wereldkampioen, het Nederlands elftal
gaat schitteren op het EK en Tom wint de Tour de France! De Merel gaat
ongetwijfeld zijn beste jaar ooit beleven. Met dat optimisme gaan we
2021 aanvallen. Maak er een mooi jaar van, samen met de mensen die
je nauw aan het hart liggen, blijf gezond en rijd veel, mooie, veilige kilometers!
Gijs Ekelschot
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MEREL
NIEUWS
Lockdown
In de persconferentie van maandagavond hebben we het bericht ontvangen dat heel Nederland in lockdown gaat.
Dat betekent voor ons als Merels dat er nog maar met 2 personen mag worden gefietst. Hierbij het vriendelijke
verzoek je aan deze maatregelen te houden. Ze gelden in ieder geval tot 19 januari 2021.
_____________________________________________________________________________________________
In de laatste eMerel van het coronajaar 2020 géén oproep aan de vrijwilligers voor
de PK Sport Bosdijkloop 2021. We hebben de werkzaamheden een jaar opgeschort
en hopen net als iedereen op een beter 2021 en 2022. Namens de werkgroep Bosdijkloop wens ik iedereen fijne (coronaproef) feestdagen en hopelijk een gezonder
2021. Blijf gezond en neem de regels in acht! Groeten van Peter Meijer
_____________________________________________________________________________________________

Winterstop!
In de maand Januari verschijnt er geen eMerel. Uiteraard hoop ik dat jullie voor de ‘Februari 2021 editie’ weer copy
aanleveren om weer een mooie Nieuwsbrief te kunnen maken. Copy kan aangeleverd worden tot uiterlijk
10 Februari.

_____________________________________________________________________________________________
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Stratenmakers bij een tennishal!
door Gijs Ekelschot
Een aantal jaren geleden alweer betrokken we onze nieuwe startlocatie, tennishal ‘de Ronde Venen’. Een perfecte locatie voor onze fietsclub. Meedenkende, vriendelijke gastheer- en vrouw, betaalbare consumpties en
centraal gelegen. Buiten werden steigerbuizen bevestigd aan de TVM hekken, zodat we onze fietsen keurig konden ophangen. Er was echter geen rekening gehouden met het Hollandse weer. Bij meer dan een paar druppels
regen veranderde de grasstrook om bij de fietsen te komen in een waar moeras. Met als gevolg dat de fietsen
schots en scheef op het terras werden geplaatst.
In september lanceerde de Rabobank: RaboClubsupport. Indien je een bepaald doel voor je vereniging
kon aangeven zou de Rabo financieel daarin kunnen
ondersteunen. Het donatiebedrag hing af van het
aantal mensen dat stemde op jouw project. Het bestuur besloot mee te doen aan RaboClubsupport en
het geld dat eventueel binnen zou komen te besteden
aan bestrating van bovengenoemd ‘moeras’. Van de
Rabo ontvingen we 423 euro en via een particulier initiatief nog eens 37 euro. Geld was er dus. Nu nog de
uitvoering. En toen bleek wat een fantastische club
we toch eigenlijk zijn. Na 6 telefoontjes waren evenzoveel leden direct bereid de handen uit de mouwen
te steken. In veel verenigingen waar ik in bestuur en
commissies zat of nog zit, kost het een veelvoud van
dat aantal verzoeken om eenzelfde team op de been
te krijgen. Onder leiding van opper-uitvoerder Gerard
de Graaff werden (gebruikte) grindtegels en zand
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aangeschaft. Naast Gerard werd er op maandag en
dinsdag anderhalve dag keihard gebuffeld door Joop
Roeleveld, Martien Winters, en de drie Peters: van
Adrichem, Dries en de Jong. De straat werd daarmee
een plaatje. Ook Erna en Adriaan, die de koffie verzorgden, waren content met het verbrede terras.
Nu moesten alleen nog de horizontale steigerbuizen
verplaatst worden van het TVM hek naar het nieuwe
terras. Daarvoor moesten wel eerst verticale staanders worden besteld. Die kwamen aan het eind van
de week, zodat op zaterdagmorgen het karwei kon
worden afgemaakt. Uiteindelijk heeft het hele project
bijna 500 euro gekost. Slechts een klein deel (40 euro)
uit de Merel kas. Mannen, nogmaals hartstikke bedankt, namens alle leden ongetwijfeld. Jullie hebben
maar weer eens aangetoond, dat een mooi club als de
onze, niet zonder loyale vrijwilligers kan. En het eindresultaat mag er wezen. Hulde !!
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Wintertraining

door Joop Roeleveld

De wintertraining is een mooie gelegenheid om korte routes te rijden met een thema. Deze winter is het thema
‘rondom de forten’. Tijdens deze prachtige fietsroutes ontdekken we militaire landschap met een kleine groep
Merels.
Rondom Maarssen zijn in het verleden
veel forten gebouwd, op schoot afstand
van elkaar, want de wapens in die tijd
hadden niet zo een groot bereik. In molenpolder Ruigenhoek staat Fort Ruigenhoek. Hier is een mooie koffiestop
(Koffie to Go) bij een forellen vijver. Op
zondag is deze vanaf 9 uur geopend.

Dan naar Groenekan waar fort Blauwe kapel
staat. Voor het fort staat een mooie kapel uit
het jaar 1550 met bankjes om even plaats te
nemen. Een prima plek voor een korte rustpauze (bananen tijd). Dan door naar fort Voordorp: daar is een mooie zelf service koffie stop
in een keetwagen bij MARIA, die altijd is geopend.
V

(V.l.n.r. Gerard de G, Peter M, Marius, Peter D.)

Het koffiegeld, 1 Euro per kop, doe je gewoon in een bakje. Als je deze route wilt fietsen dan kun je deze vanaf de
website op je fietscomputer downloaden. Of op een zondag morgen met een kleine groep ‘winter’ merels herhalen.
_____________________________________________________________________________________________
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De Razende Reporter!
Bijnamenbidon
Nu we elkaar zo weinig spreken en niet in clubverband kunnen fietsen valt het
soms niet mee om inspiratie op te doen voor mijn bijdrage in de Razende Reporter. In de laatste editie van ‘Fietssport Magazine’ van de NTFU kwam ik echter een leuk gadget tegen wat mij weer op een ideetje bracht. Misschien hebben
jullie het ook zien staan. Het gaat om de bijnamenbidon van Trivio.com.
Toen ik dit zag ging ik direct aan het fantaseren welke
Merel ik één van de volgende titels kan toedichten:
Sprintbom, Wegkapitein, Superknecht, Klimgeit,
Stoemper, Waterdrager, Strijkijzer. Toch valt dat nog
niet mee. Mede
omdat ik lang niet
met alle Merels samen fiets en daardoor dus niet van
iedereen alle eigenschappen ken. Des
te leuker om toch
eens het ledenbestand langs te gaan
om te kijken welke
Bron: www.trivio.com
titel bij iemand
past. En wanneer jullie na het lezen van deze rubriek
een andere mening hebben over de verdeling van de
titels dan hoor ik dat graag. Wellicht komt er dan een
vervolg in de eerste eMerel 2021, die in maart gaat
uitkomen. Laten we beginnen met de Sprintbom. Een
aantal jaren terug werd er aan het eind van een rit
nog weleens een sprintje getrokken over de Wilnisse
Zuwe. Dat gebeurt de laatste tijd echter niet meer,
tenminste niet in de B-groep. Dus hoe moet ik hier nu
de juiste persoon voor uitkiezen. Ik besluit dat Wil O.
wat mij betreft voor deze titel in aanmerking komt.
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Hij heeft in ieder geval heel veel kracht in zijn benen
en met een overbuurman die heeeeel goed kan sprinten verdenk ik hem dat hij soms met hem gaat oefenen. De Wegkapitein: mijn eerste ingeving is Joop R.
Maar toch klopt dat
niet. Joop neemt
vaak het voortouw
om aan te geven
welke route we
gaan fietsen. Maar
de titel wegkapitein
vind ik toch beter
passen bij Gert D.
Hij overziet goed de
verkeerssituaties en
leidt de groep veilig
door het verkeer. Heeft waarschijnlijk ook te maken
met het beroep dat hij heeft uitgeoefend. De Superknecht: Fanny heeft zich dit jaar ontpopt als een superknecht. Nog helemaal niet zo lang lid van de Merel
gaat ze doordeweeks met Joop R. op pad om de routes te verkennen en op zondag neemt ze dan het
voortouw en leidt de Merels op een mooi rondje over
de Nederlandse wegen. De Klimgeit: Dit is ook een
lastige. We rijden natuurlijk niet zoveel in de heuvels.
Maar voor deze titel nomineer ik toch al snel 2 personen: Gijs en Ria.
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Door het jaar heen zie ik op Strava ritten voorbijkoGer H. als eerste bovendrijven. Waarom? Omdat ik de
men van dit koppel waarin behoorlijk wat hoogtemewaterdrager een beetje associeer met de bezemwaters worden geslecht. En ook in de stukjes die Ria
gen. En Ger rijdt, als er geen kopwerk van hem wordt
schrijft kunnen we lezen over hun belevenissen tijgevraagd, in 90% van de ritten lekker rustig achteraan
dens beklimmingen ergens in Europa. De Stoemper:
als een soort bezemwagen. De Strijkijzer: Voor deze
Eigenlijk komt er direct 1 naam boven drijven en dat
titel nomineer ik Gerard de G. Wanneer je Gerard op
is Gert K. Zet Gert op een fiets, druk op de knop ‘aan’
de fiets ziet zie je alleen zijn benen bewegen. En…… je
en hij gaat in een gestaag tempo aan het fietsen wat
hoort uiteraard wanneer zijn mond in beweging is. Als
hij kilometers lang vol houdt. De Waterdrager: Bij de
koprijder, wat hij vaak doet, kan hij een heel gelijkmaMerel zorgt iedereen voor zichzelf; zorg dat je voltig tempo aanhouden. Hij glijdt als een strijkijzer over
doende drinken en wat te eten bij je hebt zodat je
de weg. Als afsluiter wil ik De Werkplaats hieraan toe
zonder problemen de rit kunt volbrengen. En onze ritvoegen. En deze titel bedeel ik toe aan Jan-Willem.
ten zijn niet van dien aard dat er tussendoor aanvulBen je op pad en krijg je pech dan heb je geluk als Janling nodig is. Behalve het koppie koffie dan, ergens op
Willem ook mee fietst. Zijn rugzak gaat open en een
een terras. Maar dat is meer voor de gezelligheid. Dus
heel arsenaal aan gereedschap en onderdelen komt
wie kunnen we voor deze titel aanwijzen. Bij mij komt
eruit om het euvel te verhelpen.
_____________________________________________________________________________________________

Fietsen zonder racefietsen

door Maria Ekelschot

Het fietsen is mij als kind met de paplepel ingegoten. Zijwieltjes kan ik mij niet herinneren. Omdat wij enige
kilometers van het dorp woonden was fietsen al heel jong een must. Omdat ik één van de jongste telgen uit het
gezin was kreeg ik de afdankertjes. Fietsen zonder comfort of luxe was de basis voor mijn ritjes naar school. Ook
toen ik als 6-jarige 6 weken lang met een afgeplakt oog naar school moest gaan bestond mijn vervoer uit op de
fiets, maar toen op de bagagedrager van mijn 2 jaar oudere zusje. Ik vond dat heel gewoon. Ook toen ik naar de
middelbare school ging werd dat gedaan op de fiets, nog steeds zonder versnellingen en comfort. 15 Kilometer
heen en weer terug door wind en weer. In de winter was het ook donker en vaak glad op de wegen, maar met
de bus gaan was voor mij echt geen optie. De fiets heeft altijd een grote rol gespeeld in mijn leven, maar dan
meer als vervoermiddel. Met 2 kleine kinderen, één in een zitje voorop en één in een zitje achterop, met voorop
ook nog eens een mandje voor de boodschappen. Zowel de kindertjes en mama genoten niet van grote luxe.
Toch heeft mij dit alles geen kwaad gedaan. Ik wist niet beter. En dat fietsen zonder versnellingen kwam mij later
heel goed uit voor onze ritjes op fietsen in andere continenten.
Nieuw-Zeeland
In februari 2007 huren wij tijdens onze reis op het Zuider Eiland in het dorpje aan het Lake Te ANAU een
fiets met brede banden. Voor mij een totaal nieuwe
ervaring. Best wel spannend vind ik dat. De verhuurster weet een leuk tochtje voor ons. ‘Ga maar langs
het meer, dat is een leuke route’, zegt ze. ‘Er is wel
een stukje onverhard’, voegt ze er nog even aan toe.
Gehelmd (dat is een nieuwe ervaring voor mij), want
dat is voor iedere fietser verplicht in Nieuw-Zeeland,
rijden wij langs het meer. De weg gaat van asfalt over
in grasland. Geen enkel probleem totdat we bij een
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terrein
komen
waar een flinke
hobbel ligt. Door
het
losliggende
split raak ik in een
slip en spring ik een
halve meter omlaag. Ik houd nog
net mijn fiets in bedwang en zwoeg door dikke lagen
zand en grof grint. Ik heb nog nooit met een versnelling gereden. Gijs schreeuwt dat ik mijn kleinste versnelling moet gebruiken. Het blijkt te helpen. Wij
zwoegen kilometers door flinke plassen over dit
zware terrein. De modderspetters zijn zichtbaar als ik
mijn helm afzet als we veilig terug zijn in Te Anau.
Mijn vuurdoop met versnellingen!
Bali
In 2008 onderbreken wij de luxe van ons 5 sterren hotel om een fietstochtje in de omgeving buiten de stad
Ubud te maken. Nadat de dag opgestart is met een
aardbeving waarbij de ramen van ons verblijf rinkelen
en wat zware regenbuiten vallen, besluiten we als de
zon doorgebroken is om fietsen bij de receptie van
ons hotel te huren. De banden en de remmen zijn in
slechte staat.

De lucht die Gijs erin pompt loopt er net zo snel weer
uit. Dan maar fietsen met zachte banden, want fietsen zullen we! Het eerste stuk begeven we ons in het
drukke verkeer tussen de brommers en auto’s.
Daarna pakken we een rustige weg. We passeren
white herons (kraanvogels) die in groten getale op het
land leven. Onderweg drinken we een gekoeld co-
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laatje voor 2000 rupiah (15 cent omgerekend). Tijdens onze tocht stappen we af en observeren wij het
rij gedrag van de scooters en andere passanten.
Na onze lunch
in het dorp
worden
we
aangesproken
door een Balinees die ons
vraagt of we
een
‘nice
view‘ willen.
De
fietsen
kunnen we gerust bij de tempel aan de kant van de weg laten staan,
zegt hij. Ik heb zo mijn bedenkingen, maar Gijs vindt
dat ik niet zo truttig moet doen. De hike is fantastisch.
En passant wordt mij gezegd op te passen voor de giftige schorpioenen in de rijstvelden. Zonder giftige
beet komen we weer terug bij de tempel waar onze
fietsen, zonder slot, heilig bewaard zijn gebleven.
Vietnam
Februari 2009. In onze reis naar Vietnam hebben wij
ook gekozen voor een 3-daagse fietstocht door de uitgestrekte Mekongdelta. We fietsen op een moderne
mountainbikes, althans volgens onze beschrijving
dan. Echter als we de fietsen onder leiding van Hoc,
onze toerleider, ophalen blijkt Gijs zijn fiets wel erg
klein te zijn. We volgen een uitgezette route over afgelegen wegen door kleine dorpjes en langs kleurrijke
tempels. Het is overal vlak net als thuis, maar door de
klamme hitte krijgt Gijs het Spaans of Vietnamees benauwd. Ik heb niet zoveel last van de hitte. De eerste
overnachting is bij een Vietnamese familie thuis. Het
is heel eenvoudig
maar zo ervaren
wij het slapen op
een dun matrasje
zonder comfort op
de grond, maar
wel onder een
klamboe. De volgende dag fietsen
wij richting de stad
Cantho. Terwijl ik over een bruggetje met schamele
planken met mijn fiets aan de hand loop (het is zo
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smal dat ik hierop echt niet durf te fietsen) verdwijnt
over de smalle paadjes waar wij over moeten rijden.
ineens mijn been tussen 2 planken. Hoc helpt mij uit
Aan die paadjes staan minihuisjes met grote gezinnen
mijn benarde positie. Gelukkig zijn de fiets en ik in een
erin. Zij oefenen hier hun vakgebied uit en er is echt
goede conditie gebleven. We vervolgen onze weg
van alles te bewonderen. De weggetjes leiden ons
naar de stad met de
naar de Chao Praya waar wij met een longtailboot
drijvende markten.
met onze fietsen erop een tochtje maken naar de
We overnachten in
overkant.
een hotel en op onze
laatste dag fietsen
we in ongeveer 30 kilometer naar Ho Chi
Minh city. Er is een
apart busje voor de
bagage ingezet. Ondanks de hitte en beloofde moderne mountainbikes zijn we een mooie en sportieve
ervaring rijker.
Daar is gelukkig minder verkeer. We worden getrakThailand
teerd op een tropische bui als we aan de overkant uitJanuari 2018. Omdat we een paar dagen in Bangkok
stappen. Als het droog geworden is trekken we onze
verblijven kiezen wij voor een fietstocht, verzorgd en
poncho’s weer uit en vervolgen onze weg door dit
opgezet door de Nederlander Ko van Kessel. We melmooie gedeelte van Bangkok. Onderweg worden we
den ons ’s morgens bij het kantoor aan de brede Chao
getrakteerd op een warme lunch waarna we onze
Praya rivier. We worden ingedeeld in een internatioroute weer vervolgen. We komen weer veilig op onze
naal gezelschap. Ook hier zijn de fietsen simpel en
leenfietsjes terug in het hectische centrum.
voorzien van een mandje. De fietsen zijn geel van
kleur. We fietsen achter een Thais meisje aan die een
Het blijven mooie herinneringen aan onze reizen.
gele vlag omhoogsteekt als waarschuwing voor het
Maar oh, oh wat vind ik het toch fijn om ook op mijn
drukke verkeer. We volgen haar braaf in de hectische
racefiets zoveel mooie kilometers te kunnen maken
chaos van het verkeer in de stad. Achter de laatste
in eigen land.
fiets van ons gezelschap rijdt de bezemwagen, ook
een Thai. Bij kruispunten is extra waakzaamheid geboden. We fietsen door de klongs en verbazen ons
_____________________________________________________________________________________________
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‘Geen’ Fietsprogramma
Maandagavond jongstleden hebben we vernomen dat Nederland in lockdown gaat. Dat betekent voor ons dat we
vanaf dinsdag 15 december nog maar met 2 mensen tegelijk op de fiets mogen stappen. Helaas het is niet anders.
We zullen onszelf weer moeten motiveren om gedurende de rest van 2020 tot en met 19 januari 2021 zelf op de
fiets te stappen of om op een andere manier aan onze conditie te werken.
Vanwege deze maatregelen heb ik in deze laatste eMerel van 2020 geen fietsprogramma opgenomen.

_____________________________________________________________________________________

Blijf gezond, blijf bewegen, zorg voor elkaar, wees lief voor elkaar en
maak er het beste van!

Hele fijne feestdagen en een rustige jaarwisseling.

_____________________________________________________________________________________________
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