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Een foto uit de oude doos (vorig jaar),
maar wat hadden we behoefte
aan verkoeling afgelopen weken!
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Tips van de NTFU

COLOFON

Sinds 1 juli hoeven we als fietsers onderling geen afstand meer te houden. Fietsen in de groep mag weer en naast de reguliere ritten reden we
12 juli dan ook weer onze eerste echte club-rit! Nog steeds geldt dat we
1,5 meter afstand moeten houden tot andere weggebruikers. Dat gebeurt zeker nog niet overal en altijd (wel bij onze club natuurlijk….maar
bij veel anderen nog niet). De NTFU gaf een paar goede tips, misschien
hebben wij er ook wat aan!
Groepsgrootte: fietsen in kleine groepjes is overzichtelijk en veilig. Je
bewaart makkelijk afstand tot andere weggebruikers, ook bijvoorbeeld
bij wachten voor het rode licht en het oversteken van een kruispunt.
Wél 1,5 meter afstand houden bij start en finish. Dat geldt nog steeds!
Goede afspraken en goed communiceren. Afspreken hoe we als groep
1,5 meter afstand tot andere weggebruikers houden en hoe we veilig
inhalen. Maar ook waar en hoe we wachten op elkaar als er iemand lek
rijdt. En natuurlijk: onderling 1,5 meter afstand op de pauzeplek!
Rijden met een wegkapitein. Op tijd ritsen en zo lang achter elkaar blijven rijden als nodig is. Daarbij helpt het fluiten van de wegkapitein.
Route over rustige wegen en op een rustig moment. Spreekt voor zich.
Misschien een beetje belerend stukje zo, maar ik vind het persoonlijk fijn
dat de NTFU zo meedenkt en daarom deel ik dit ook graag hier met jullie.
Het helpt ons om als club verantwoord te blijven fietsen en zo ons steentje bij te dragen aan de veiligheid van elkaar en medeweggebruikers
maar ook aan het imago van de wielersport.
Over een paar weken organiseren we het alternatieve clubweekend.
Jullie hebben hier informatie over ontvangen. We fietsen vanuit
Mijdrecht, maar wel met elkaar en met een afsluitende BBQ op zondag
30 augustus. Voor wie dit nog niet heeft gedaan, meld je aan bij:
secretaristtcdemerel@gmail.com
Hartelijke groet,
Stefanie
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MEREL
NIEUWS
Ziekenboeg
Helaas hebben we de afgelopen weken tweemaal een
hebben een bloemetje ontongeval gehad tijdens onze zondagse ritten. Stefan
vangen en we hopen uiterLüschen raakte de macht over zijn stuur kwijt en
aard dat ze spoedig volledig
kwam hard tegen het asfalt. Eén week later kwam
hersteld zijn.
Nico van der Meer ten val. Beiden zijn na de val ter
controle naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig bleken de verwondingen mee te vallen. Beiden heren
_____________________________________________________________________________________________

Alternatieve clubweekend
Zaterdag 29 en zondag 30 augustus staat het alternatieve clubweekend op het programma. Beide dagen
kan er een rit van ca. 120 km voor de B-rijders en ca.
150 km voor A-rijders worden gereden. Opgeven voor
de ritten is gewenst (via secretaris@ttcdemerel.nl) en
nog mogelijk, maar niet perse noodzakelijk. Op zon-

dag wordt de rit afgesloten met een lunch bij Tennishal De Ronde Venen. Aanmelding voor de lunch was
mogelijk tot 20 augustus.
De reguliere zondagsrit komt op zondag 30 augustus
te vervallen.

_____________________________________________________________________________________________
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Nazomer toer

door Peter Meijer

Maar liefst 9 renners voelden zich deze ochtend fit genoeg om mee te gaan met A-groep tourleider Richard
Wagenaar, die herkenbaar was aan oranje fiets-kapitein armband en fluit. Kort nadat de A-groep vertrok,
omstreeks 08.30 uur, volgden ook achtereenvolgens
de groepen B1 en B2. De route die te boek stond als
nazomertour, werd door eenieder als een echte zomertour ervaren, immers de weersomstandigheden waren echt zomers, met een
windje, die schuin tegen op de heen - en
schuin mee op de terugweg, ons over het algemeen goed gezind was. De fietstocht
vond plaats nadat de dag, /avond en de
nacht voorafgaand aan onze tocht er weer
ellenlange files te noteren waren op Route
du Soleil etc. voor mensen die dit hartje zomerweekend hun vakantie startten: Zwarte
zaterdag. Onze rit ging, zonder file, langs
kasteel Loenersloot naar Baambrugge, vandaar langs
het Amsterdam-Rijn kanaal richting Driemond. Bij
Driemond even weg van het kanaal, maar langs de
Gaasp, Weesper trekvaart en de Diem, om via Diemen
middels de Nescio fietsbrug het kanaal over te steken.
Aangekomen in IJburg (nieuwe wijk) werd de Enneus

Heermabrug ook wel in de volksmond de ‘ kameel’ genomen en als laatste hindernis, alvorens ‘ Noord’ te
bereiken, ook de oude Schellingwoudebrug. In Amsterdam-Noord ging de rit door het Waterland, een
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polderlandschap te vergelijken met ons Ronde Venen
gebied, maar hier waren de bruggetjes/weggetjes net
iets meer karakteristiek volgens ons oordeel. Via Zuiderwoude en de Zuiderzee-dijk, die helaas deze dagen nogal negatief in het nieuws was, kwamen we
aan bij de Koperen Vis in Monnickendam.
Na uitleg om verspreiding tegen Corona tegen te gaan

Sjoerd en Gerard vinden het maar niks, zoveel afstand.

en verwijzing waar we konden gaan zitten werden we
goed geholpen. Koffie en appeltaart gaat er altijd in
bij een fietser, ze waren op ons voorbereid. Een klein
uurtje rust daarna weer de terugreis, door hetzelfde
waterland, maar nu via Ilpendam. Langs Watergang
en het dorpje Zunderdorp, bekend van de vreemde
boer van de laatste BZV-editie, kwamen we
weer bij de Schellingwoudebrug. De terugweg ging, nadat we de klinkerstrook langs
het Amsterdam-Rijn kanaal voor Driemond
hobbelend hadden bereden, via het Gein riviertje. Dit is zoals we inmiddels weten na de
herindeling Ronde Venen gebied en ieders
fiets rook daarom al honk. Bij Vinkeveen, vlak
bij Apollo Hotel, werd onze tourleider nog
even ‘ tourlijder’ aangezien hij het was die
als enige pech opliep. (lekke achterband).
Kortom al met al een geslaagde sportactiviteit deze dag! Vanzelfsprekend bedankt ook
de A-groep degenen die deze zondagochtend
hebben voorbereid en georganiseerd.
Namens de A-groep: Mirjam, Wil, Ed, Marius, Richard
H, Richard W, Gert, PeterdJ en gastrijder Eduard
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De Razende Reporter!
‘Oh moeder wat was het heet!’
De vakantie zat eraan te komen. We hadden al besloten om in Nederland te blijven dit jaar vanwege de
Corona toestanden. Nederland is een prachtig vakantieland dus wat ons betreft geen probleem. Ook al
hebben we vorig jaar in Oostenrijk wel heel erg genoten
van de bergen. Maar dat komt wel weer een keer. Zo’n 3
weken terug hadden we nog niets gepland. ‘We moeten wel wat gaan plannen JanWillem, want 2 weken thuis hangen daar word ik niet vrolijk van.’ Dat zei ik niet tegen
dovemans oren. Jan-Willem kroop achter de computer, flanste wat routes in elkaar en
boekte een aantal B&B’s. En klaar was de vakantie voor de eerste week.
Op de MTB naar Limburg en weer terug, met minimale bagage: alleen een zadelpack en een rugzak op.
Een fantastisch mooi plan totdat de weersvoorspellingen een langdurige hittegolf aankondigde. Met
temperaturen boven de 30 graden denk je niet aan
fietsen in Limburg, maar eerder aan chillen op de
Vinkeveense Plassen. En zo gebeurde het dat wij op
Zondag 9 augustus vertrokken op de MTB voor onze
heetste week ooit! Fietsdag 1: Vroeg in de ochtend,
op de Wilnise Zuwe kwamen we Andre en Severine
tegen, die ook al vroeg op pad waren. Na melding van
de eerste rit op Strava vroeg Andre zich af waar onze
bagage was. In de zadelpack zat bijna alles. Gelukkig
waren de voorspellingen voor de hele week goed. Dat
scheelde in kledingkeuzes, want in een 10 liter tas
krijg je toch niet zo heel veel mee. Een extra set
schone fietskleding, wat spullen om ’s avonds aan te
trekken en een paar andere schoenen. Dan is die vol.
Gelukkig was een lange broek en trui
niet nodig. In de rugzak zo’n 2 liter water, toilettas, gereedschap en reservematerialen en de e-reader. Toen was
deze ook vol. Back to basic zoals we
vroeger samen op 1 motor op vakantie
gingen. Het eerste stuk van ons rit verliep goed. Er hing nog wat sluierbewolking waardoor de zon nog niet op ons
stond te branden en we hadden windje
mee. De rit ging via Woerden en Montfoort richting de Lek waar we met het
pontje over staken. Via Leerdam richting
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Brakel waar we wederom met een pont de Waal overstaken. Op deze pont was het verplicht een mondkapje te dragen. Die hadden we bij de hand en deden
we keurig op voordat we de pont op liepen. Mensen
die met de auto de pont op gingen hoefden geen
mondmasker te dragen mits ze in de auto bleven zitten. Vol verbazing heb ik gekeken naar een man in
een open Jeep. Zonder mondmasker op parkeerde hij
zijn auto op de pont en niemand die hem verzocht
zo’n ding op te doen. Kan iemand mij uitleggen
waarom wij als fietser een mondmasker op moeten
en een persoon in een open auto niet? Ik snap hier de
logica niet van. Door het land van Maas en Waal ging
de route naar Heusden, een mooi vestingstadje waar
we bij de haven genoten van een heerlijke lunch. De
temperatuur was inmiddels aardig opgelopen en mijn
poriën stonden continu open om de warmte uit mijn
lijf te laten vloeien. Het vochtverlies moest ook weer
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worden aangevuld dus moesten we onderweg goed
drinken. Uiteindelijk, rond een uur of 3, bereikten we
onze eerste B&B vlak voor St. Oedenrode na een 105
km fietsen. Eenmaal binnen in onze kamer, waar het
koeler aanvoelde dan buiten, zat ik er even helemaal
doorheen. Zitten, drinken en afkoelen, dat waren de
eerste prioriteiten. Na een heerlijke verkoelende douche knapte ik weer lekker op en het powernapje deed
helemaal wonderen.
’s Avonds echt verrukkelijk gegeten bij een Italiaans
restaurant, de vakantie was begonnen!! Fietsdag 2:
Voor dag 2 was de route 102 kilometer, via Son en
Breugel om Eindhoven heen richting Weert, via een
aantal bekende stukjes waar we vorig jaar tijdens het
clubweekend hebben gefietst, België in waar we een
heel groot stuk langs de Zuid Willemsvaart hebben
gereden met als eindbestemming Geulle. Wederom
een bloedhete dag. De hitte en een zeer zitvlak gingen
ons parten spelen. Wij fietsen allebei toch redelijk
wat kilometers en hebben eigenlijk nooit last van een
gevoelig zitvlak. We denken dat door het vele vochtverlies en daardoor al snel een natte fietsbroek de
huid wat gevoeliger was geworden. Regelmatig
moesten we toch even, staand op de pedalen, het
bloed weer door de billen laten stromen. Respect
voor mensen die maanden op de fiets rondtrekken en
per dag toch een behoorlijke afstand afleggen. Ik was
blij met het vooruitzicht dat de volgende dag een rustdag zou zijn. ’s Avonds gegeten in het Wapen van
Geulle; het enige restaurant in de omgeving dat op
maandagavond was geopend, met bediening door
een heer op leeftijd en uit de luidsprekers nog veel
oudere muziek (niet om aan te horen).
Rustdag: Wat doe je op een
vrije dag: dan ga je een stukje
fietsen. Richting Valkenburg.
Ik had verwacht dat Jan-Willem nog wel even een MTBtoertje door het bos wilde
maken, maar gelukkig zag hij
daarvan af. De hitte viel me
zwaar deze dag en daardoor
zag ik eigenlijk een beetje op
tegen nog eens 3 dagen fietsen met routes van 100 km
of meer. Dus werd ’s avonds
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het plan een klein beetje gewijzigd. Fietsdag 3 bleef
nagenoeg ongewijzigd omdat we nou eenmaal naar
de B&B in Vierlingsbeek moesten rijden. De routes
voor de dagen daarna werden door Jan-Willem ingekort naar 75 km.

Fietsdag 3: Na een heerlijk ontbijt in de tuin bij de
B&B in Geulle konden we vertrekken voor onze volgende rit. ’s Morgens was het qua temperatuur
steeds goed te doen. Deze dag bleek er ook nog een
lekker windje bij te staan. Zo werden wij door het Limburgse land richting het noorden geblazen. Een iets
minder mooie route vandaag, veel langs provinciale
wegen gereden met weinig schaduw. Maar het
schoot wel lekker op waardoor we aan het begin van
de middag bij de volgende B&B aankwamen. Het is
overigens erg leuk om op deze manier te overnachten. Elke B&B maakt er op zijn manier het beste van.
Deze B&B was ingericht met meubilair uit de jaren 70.
Wij kregen de kamer met de bedstee. Daar was ik nou
weer niet zo blij mee met dat warme weer. Toen ik ’s
avonds de bedstee in kroop kreeg ik het Spaans benauwd. Na een uur te liggen draaien en woelen ben
ik eruit gekropen om voor het open raam te gaan zitten lezen. Dat bracht weer enige verkoeling. Toen
mijn ogen bijna dicht vielen ben ik de bedstee weer
ingekropen en uiteindelijk in
slaap gevallen.
Fietsdag 4: van Vierlingsbeek naar Wageningen. Een
hele mooie rit door een afwisselend landschap. Tussen
Groesbeek en Nijmegen
hebben we kilometers over
een prachtig fietspad gereden door de bossen. Druk in
Nederland? Wij vonden van
niet. Dit hele traject door de
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bossen zijn we 2 fietsers tegen gekomen. Na Nijmegen een flink stuk langs de Rijn gefietst, ook mooi. Uiteindelijk kwamen we bijtijds aan bij onze laatste stop,
het Fletcher hotel op de Wageningse berg. We moesten even geduld hebben voordat we onze kamer in
konden. Dit keer een kamer met airco; wat een genot
na alle bloedhete dagen. Eerst maar even alle viezigheid van ons afgespoeld onder de douche. Bij fietsen
in de regen wordt je smerig, maar bij fietsen in de
warmte evenzogoed. Ingesmeerd met zonnebrandcrème factor 50, transpiratievocht en stof (door de
droogte) is een goede combinatie alles te voorzien
van een grijze sluier. Voor het diner had Jan-Willem
een tafel gereserveerd op het terras. Rond etenstijd
zag de lucht rondom Wageningen er echter dreigend
uit. We mochten een tafeltje uitkiezen op het terras.
Per slot van rekening waren wij de enige die buiten
zaten. De rest van de hotelgasten had allemaal binnen plaats genomen. Na ons broodje met kruidenboter begon het te
spetteren. Wij
zaten
echter
nog net droog
onder een overhangend deel
van het gebouw. De ober
die ons drankje
kwam bezorgen
meldde vriendelijk dat bij regenval er niet
buiten
werd
uitgeserveerd.

Nou dan moeten we ons bord binnen maar gaan halen als de regen doorzet. Gelukkig trok de bui om Wageningen heen en bleef het bij slechts een paar spetters. Fietsdag 5: Vrijdag de laatste etappe van Wageningen naar huis. Toen wij vroeger op de motor tourritten reden trok Jan-Willem het gas altijd nog wat
meer open zodra hij huis rook. Op de fiets leek dit zich
te herhalen. Eenmaal buiten Wageningen had hij een
lekker tempo erin gezet. ‘Schat, we hebben toch de
hele dag om naar Vinkeveen te fietsen? Mag het dan
iets rustiger?’ Het tempo werd aangepast en we genoten van de prachtige omgeving waar we doorheen
fietsten. Bij Klein Zwitserland nog een koffiestop gehouden om daarna onze reis richting Vinkeveen te
vervolgen. Het was een prachtige week, we hebben
ervan genoten en gaan zeker nog eens zo’n tocht maken. Hopelijk dan met iets koeler weer. Vakantie in
Nederland is OOK genieten!

_____________________________________________________________________________________________

7

eMerel

Jaargang 28, Nummer 7

Strava aso’s..

van Wijtze de Vries

Wij kunnen binnen onze club trots zijn over hoe we ons willen presenteren op de openbare weg. Kleine groepen
aangepast aan de snelheid en wegkapiteins die ons bij de les houden. Maar helaas bewijst een artikel in HP de Tijd
dat er anders tegen ons wordt aangekeken, terecht of niet U kent uw gedrag! Ik wil u het artikel van Ilja Leonard
Pfeijffer niet onthouden…...om eens rustig over na te denken!
Een groot deel van de maatschappij bestaat tegenwoordig uit egoïsten. In dit artikel schrijft hij over de
kern van heel veel conflicten die de Nederlandse samenleving de laatste tijd op scherp zetten en dreigen
te verscheuren: egoïsme. ‘Je eerste gedachte moet de
ander zijn en niet jezelf. Je moet nadenken over je
plichten voordat je over je rechten begint.’
Ze worden de ‘Strava-aso’s’ genoemd, want de app
waarop je kunt aflezen hoe snel je een bepaald parcours hebt afgelegd op je racefiets en waarmee je jezelf kunt opzwepen om, met de juiste rugwind, je persoonlijke records te breken, heet Strava. Ze zijn steeds
vaker in het nieuws als onderwerp van wanhopige,
verontwaardigde en woedende opiniestukken, want
de amateurwielrenners, die met hun in aerodynamische lycrapakjes gepropte bierbuiken op vederlichte
en peperdure carbonfietsjes alleen of in pelotons
over de openbare weg razen, veroorzaken overlast en
een gevaar voor de veiligheid van andere fietsers en
voetgangers. Deze week stond er nog een uitgebreide
reportage in NRC Handelsblad over de smalle weg
langs de Vecht op de idyllische route tussen Utrecht
en Amsterdam, waar scheldpartijen, ruzies en ongelukken aan de orde van de dag zijn en waar de bewoners inmiddels in opstand zijn gekomen tegen de
wielrenamateurs. ‘Vooral in het weekeinde is het ontzettend druk’, zegt Kees Hobo uit Loenen aan de
Vecht in dat artikel. ‘De wielrenners willen tussen de
wandelaars en auto’s door. Ze raken geïrriteerd.
Laatst is de spiegel van mijn auto kapotgeslagen. Ik
moest afremmen voor een invalidenvoertuig en enkele gewone fietsers. Een wielrenner wurmt zich er
tussen, is boos en geeft een klap op mijn spiegel en
rijdt als een speer door. ‘Pure agressie,’ voegt zijn
vrouw Liesbeth toe. ‘Ze zijn opgefokt en willen persé
hun snelheid halen,’ concludeert Kees. Dat verdraagt
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zich niet met de smalle weg. De situatie op de smalle
weg langs de Vecht zou een metafoor kunnen zijn
voor heel veel conflicten die de Nederlandse samenleving de laatste tijd steeds meer op scherp zetten en
dreigen te verscheuren. De schilderachtige route is
een openbare weg en daarmee per definitie een gedeelde ruimte. Wie gebruik maakt van deze weg,
weet dat hij andere weggebruikers zal tegenkomen
en zou de weg daarom moeten betreden met een
houding van coöperatieve inschikkelijkheid. Maar
precies die houding is nu juist toevallig hopeloos uit
de mode geraakt. Zoals de wielrenners de openbare
ruimte met agressieve vanzelfsprekendheid opeisen
voor zichzelf en voor de vrijheid hun eigen individuele
behoeften te bevredigen, zo is het overal in de maatschappij in de mode geraakt om voor alles eerst maar
eens even strijdbaar en luidkeels op te komen voor
het eigenbelang. De samenleving wordt tegenwoordig beschouwd als een hinderlijke massa andersdenkenden waarop vrijheden en privileges moeten worden bevochten. Het is de kern van het boerenprotest,
van verschillende vormen van identiteitspolitiek en
van de opstand tegen de coronamaatregelen. De georganiseerde en gekanaliseerde verontwaardiging
over al deze thema’s wordt gevoed door de gedachte
dat je als individu of als groep voor jezelf moet opkomen en je rechten moet opeisen. Net zoals de wielrenners langs de Vecht geen rekening wensen te houden met het feit dat ook anderen gebruik maken van
diezelfde weg, zo gaat protest tegen maatregelen om
de uitstoot van stikstof te beperken, tegen de afschaffing van Zwarte Piet of tegen de mondkapjes op doelbewuste, assertieve en agressieve wijze voorbij aan
het feit dat anderen last hebben van de vrijheid die
de verontwaardigden voor zichzelf opeisen.
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De openbare weg wordt niet langer als een openbare
weg gezien, maar als privé-eigendom van de toevallige hardwerkende belastingbetaler die er met zijn
carbonfiets en Strava-app overheen wil jakkeren en
de samenleving wordt niet langer beschouwd als een
samenleving maar als een hinderlijke massa andersdenkenden waarop vrijheden en privileges moeten
worden bevochten. En je kunt het hen niet eens kwalijk nemen dat zij zo denken. Dit is de vrucht van een

paar decennia neoliberaal evangelie. We hebben inmiddels een
hele generatie opgevoed met het
idee dat de samenleving bestaat
uit winnaars en verliezers en dat
het leven een strijd is waarin je
voor je eigen belangen moet opkomen en je eigen vrijheden op
die van anderen moet bevechten.
We hebben een hele generatie
opgevoed tot ondernemers, die
volgens het neoliberale evangelie
de hoogste menssoort zijn, en we
moeten niet verbaasd opkijken
dat niemand nog gelooft in altruisme, want een altruïstische ondernemer is een slechte ondernemer.
Je eerste gedachte moet de ander zijn en niet jezelf.
Je moet nadenken over je plichten voordat je over je
rechten begint. Dat is de enige manier waarop een
samenleving kan gedijen. Maar terwijl ik dit opschrijf, besef ik hoe hopeloos ver verwijderd we zijn
geraakt van deze gedachte.
(Bron: HP de Tijd, artikel van 12-08-2020 ‘Een groot deel
van de maatschappij bestaat tegenwoordig uit egoïsten’
door Ilja Leonard Pfeiffer)

_____________________________________________________________________________________________
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Tropische dagen in augustus

door Maria Ekelschot

De zon doet er alles aan om de verloren uurtjes van de afgelopen weken met ons goed te maken. Hij schijnt de hele
dag uitbundig om ons alsnog te overtuigen dat hij het best wel goed met ons voor heeft en om dit te bewijzen gooit
hij er wat extra warmte tegenaan. Inmiddels loopt iedereen te puffen, zet alle deuren en ramen wagenwijd open,
ventilators draaien op volle toeren en airco’s staan op de hoogste stand om ons het hoofd nog een beetje te laten
koel houden.
’s Nachts wordt het slapen en eventuele andere activiteiten bijna onmogelijk gemaakt, want de hitte in
huis is inmiddels opgelopen tot ongekende tropische
temperaturen: 25 graden rond middernacht volgens
de thermometer. De poezen liggen verlamd van de
warmte languit op de terrastegels. Vogeltjes die laag
overvliegen, aanschouwen zij lui door lodderig even
een oogje half te openen, maar het is te warm dus laten zij deze gevleugelde jongens ongeïnteresseerd
voorbij gaan. Ook de honden, die met hun tong uit
hun bek lopen te zweten en overmatig lopen te hijgen
zijn nu totaal niet interessant voor de poes. Deze zon
heeft nog steeds niet in de gaten dat hij een beetje is
doorgeslagen; dat mens en dier
verlamd worden door de extreme hitte. Ook de bomen en
de bloemen bezwijken bijna onder deze tropische temperaturen. Zij schreeuwen om verkoeling en smachten naar water. Maar omdat het water gieten tijdens de zonuren meer
kwaad dan goed doet, moeten
zij wachten tot de avond-uurtjes. Dan leven zij weer helemaal op en rechten de ruggen
met opgeheven kelken. Nog
meer als aan het water een scheutje pokon is toegevoegd, kijken zij de gulle gieter extra dankbaar aan.
Ook de appelboom ( James Grieve) heeft het zwaar
te verduren. De blaadjes beginnen door de droogte al
te verkleuren en de boom laat onder deze zware omstandigheden te vroeg zijn appels vallen. Vogels die
hitte gewend zijn vinden het heerlijk om in deze appels te pikken. Ook wespen maken zich hieraan
schuldig, ondanks dat er in de boom een wespenvanger is opgehangen. Hierin zit een heerlijk zoet drankje
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dat toch aantrekkelijker zou moeten zijn dan door de
zure appel heen te bijten. De James Grieve is immers
nog niet helemaal rijp. De enige die er fris en rank bij
blijft staan in de hitte is de druif. Deze kickt op hoge
temperaturen. De druiven zie je dagelijks uitdijen: de
wijn kan binnenkort geoogst worden. Als het tenminste heet genoeg blijft en de vogels uit de wijde omgeving de druiven met rust laten. Maar als het tropisch
blijft, zullen de katten helaas niet alert genoeg kunnen optreden om de vogels af te schrikken. De hitte
zorgt ervoor dat mensen, ondanks de coronamaatregelen, massaal naar het water toe trekken. Files of
niet: er moet gekoeld worden. Een zonnesteek oplopen in de auto terwijl er geen
airco aanwezig is, moet maar
geriskeerd worden. Als er uiteindelijk, na het urenlang filerijden en een parkeerplaats zoeken, uiteraard tegen betaling,
een plek op het strand gevonden is tussen al die andere duizenden badgasten, is het zaak
om zo snel mogelijk in de zee
verkoeling te zoeken. Gelukkig
zullen de voeten op het zand
ondanks de hitte niet verbranden, want je kunt letterlijk over
de hoofden lopen. In de golven kan, tussen de menigte en andere kwallen, het zoute water eindelijk
verkoeling brengen. Echter wel met gevaar voor eigen
leven, want ook surfers zetten hun zeiltje bij om wat
frisse wind op te vangen. Het is nu fijn om een Merel
te zijn. Ik vlieg wel mijn eigen koers. Mijn vleugels sla
ik uit tijdens mijn fietstochten en laat de (rij) wind mij
wat verkoelen en na het fietsen trakteer ik mijzelf op
een heerlijk stuk appeltaart en natuurlijk van de appels van eigen kweek.
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FIETSPROGRAMMA t/m 20 sep 2020
23 augustus

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

26 augustus

woensdag

Woensdagavondrit

18.30 uur

CR

50-70 km

27 augustus

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

29 augustus

zaterdag

Alternatieve Clubweekend

09.00 uur

BCR

120-150 km

30 augustus

zondag

Alternatieve Clubweekend
09.00 uur
BCR
Met aansluitend lunch.
LET OP: opgave voor de lunch was mogelijk tot 20 augustus

120-150 km

2 september

woensdag

Woensdagavondrit

18.30 uur

CR

50-70 km

3 september

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

6 september

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

9 september

woensdag

Woensdagavondrit

18.30 uur

CR

50-70 km

10 september

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

13 september

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

16 september

woensdag

Woensdagavondrit

18.30 uur

CR

50-70 km

17 september

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

20 september
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
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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