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Het alternatieve club- 

weekend. 
 

Beste Merels, 

 

In mijn eerste column van 2020 beloofde het een mooi sportief 

jaar te worden. Met veel toertochten, clubritten en een clubweek-

end in de buurt van Arnhem. Maar ja, alles liep anders dan dat we 

ons ooit hadden kunnen voorstellen. Toen de corona-maatregelen 

weer iets werden versoepeld  kwam van een paar Merels het ver-

zoek om toch een alternatief clubweekend te organiseren. Na on-

derling overleg tijdens een skype bestuursvergadering werd er ge-

kozen om ‘Het Alternatieve Clubweekend’ te gaan organiseren. 

Gewoon vanuit de Tennishal in  Mijdrecht en met hulp van een 

aantal Merels voor het uitzetten van een paar klassieke Merel 

toertochten. Op zaterdag 29 augustus stonden we met een flinke 

groep Merels in de Tennishal klaar voor vertrek. We zouden die 

dag de Molenroute gaan fietsen, een tocht van 150 km.  En ook op 

zondag 30 augustus stonden er weer veel Merels aan de start voor 

een prachtige tocht van ca 120 km richting Leusden. Ok. Het kostte 

mij 2 paar schoe-

nen en heb maan-

dag mijn 2 fietsen 

nog nooit zo lang 

moeten schoon 

boenen, mijn 2 

sets clubkleding 

hangen nu nog op 

de waslijn te dro-

gen……… maar ik 

heb enorm geno-

ten. Ondanks ‘2 kleine buitjes’ waren het 2 prachtige dagen.      

Ik wens jullie de resterende maanden van 2020 nog mooie fiets-

kilometers en zoals we heel 2020 al tegen elkaar zeggen blijf ge-

zond!! 

 

Met vriendelijke groet, 

André 
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MEREL 
NIEUWS 

 
 
 

 
Ziekenboeg 
 
Hans de Ruig heeft, zoals hij het zelf zegt, een onge-

lukkige val met de fiets gemaakt. Zijn been zit in het 

gips en hij zal enige tijd nodig hebben voor herstel. 

Hans heeft een bloemetje ontvangen en we wensen 

hem heel veel beterschap toe.  

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Nieuwe leden! 
 
Jan Ouwehand en Theo Baars zijn lid geworden van 

TTC De Merel. Jan en Theo welkom bij onze club en 

we wensen jullie heel veel veilige en gezellige ritten 

bij De Merel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Vrijwilliger in de Spotlight               door Piet ten Kate 

 
 

Deze editie: Ger Hulsman 
 

Over ‘fietsen als uitlaatklep’, een gesprek met Ger Hulsman. In 1948 werd Ger geboren in Geleen, in het Katho-

lieke zuiden. Ik kan het nog een beetje horen aan zijn spreken, ook al woont hij al vele jaren niet meer in het 

Limburgse. Hij was de oudste van drie broers. 

 

Eén van zijn broers verdiepte zich in de geschiedenis 

van de familie en stelde vast dat er vooral schippers 

in de lijn van vader voorkwamen. Deze 

voeren van Limburg via Maas en Rijn vanaf 

Rotterdam tot Basel. Dat is er de reden van 

dat de achternaam Hulsman nogal eens 

geweld werd aangedaan. Als een kind in 

Duitsland werd geboren en aangegeven bij 

de burgerlijke stand, kwam er al snel een 

umlaut op de u en de laatste n werd al snel 

verdubbeld. Wij hebben hier echter te ma-

ken met de Nederlandse versie (zie bo-

ven). Wel met de nodige voorletters, want 

Maria wordt node gemist in een Limburgse katholiek 

naam. Zijn vader werkte bij een van de mijnen (de 

Maurits), de eerste niet-schipper. 

Ger ging na de lagere school naar de HBS en stu-

deerde daarna verder aan de HTS te Heerlen. Electro-

techniek was zijn studierichting. In Geleen was hand-

bal de sport. Ger was er echter niet zo’n kei in . Ook 

het voetbal kreeg niet zijn hart (Fortuna). 

Zijn vader voetbalde wel op vrij hoog ni-

veau en deze was ook erg muzikaal. Ger 

deelde dat echter niet met hem. Wel repa-

reerden ze samen graag voorwerpen die 

het niet meer deden, speelgoed of techni-

sche apparaten. Lekker puzzelen en kijken 

hoe het zat, daar hielden die twee van. 

Verder had Ger best veel tijd nodig om zijn 

huiswerk klaar te krijgen en bleef er niet 

veel tijd over. 

In 1969 riep de militaire dienst. De wapenen konden 

Ger niet boeien. Hij deed de opleiding voor officier en 

werd belast met het onderhoud van het materieel in 

Havelte. Ook kreeg hij daar een plek als stagebegelei-

der voor jongere pupillen. Dat lag hem beter dan bi-

vak op de Luneburgerheide, in Duitsland. Hij herin-

nert zich nog de halfbevroren vingers die een Uzi 

moesten omvatten. Op de heide oefenden de solda-

ten van diverse landen en vernielden tijdens ‘het sol-

daatje spelen’ nogal wat privé-eigendommen en 

openbare wegen. Samen met de betrokken burge-

meesters stelde Ger de schade vast die moest worden 

vergoed en daarbij werd het nodige gedronken 

(Schnapps en bier). Dit werd bij de schade opgeteld, 

neem ik aan.  

Na zijn HTS-tijd dreigde Ger een monteur voor vast-

gelopen motortjes te worden en dat was niet wat hij 

wilde. Hij verlegde zijn aandacht naar de computer, 

die in die tijd (jaren 70) steeds meer aandacht kreeg. 

Hij werkte bij de kassa-bouwer NCR . Hier heeft hij zijn 

verdere arbeidzame leven gewerkt met vanaf 1971 

standplaats Mijdrecht. Hij trouwde met zijn vrouw Els 

en kreeg met haar 2 dochters. De dochters wonen op 
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‘rolstoelafstand’ van hun huis. Zo kunnen ze gemak-

kelijk oppassen op de twee kleinkinderen en kan opa 

Ger één van hen het programmeren leren. In het zui-

den had Ger al gefietst in clubverband (wielerclub 

Weert, zie foto).  

In Vinkeveen vond hij zijn stekkie bij de Merels. Zijn 

werkkamer staat vol trofeeën en bekers, tekenend 

voor een fijne fietstijd. In zijn werk kwam hij de no-

dige stress tegen en fietsen was een ideale uitlaatklep 

voor de ‘doener’ Ger. Hij is al jaren actief als (samen 

met een aantal anderen) voorbereider van de jaar-

lijkse Bosdijkloop. Hij gaf veel cursussen in het om-

gaan met GPS apparatuur en is nog steeds laagdrem-

pelig voor een advies.  

Hij was jaren commandant van een eenheid die bij 

grote rampen mensen moest bevrijden, die op grote 

hoogte dreigden te verongelukken. Oefenen zonder 

hoogtevrees was het motto. Gelukkig heeft zich nooit 

een calamiteit voorgedaan…. maar een lintje van 

Onze Majesteit leverde het wel op. 

Ger heeft gelukkig geen last meer van zijn allergie 

voor koude lucht sinds de longarts het juiste puffertje 

aan hem voorschreef. We hopen dat hij nog vele jaren 

genieten mag van zijn en onze uitlaatklep, het fietsen. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Beklimming van 4 bergen! (deel 1) 
door Ria Ekelschot 

 

Verslag van de beklimming van 4 bergen:  Alpe d’Huez, col de Sarenne, col d’Ornon en Les Deux Alpes met Stich-

ting4life. 

 

Najaar 

Terwijl de benen nog nagloeien van de 24 klimkilome-

ters in september van de Col de La Bonette op 2.802 

meter hoogte, ontvangen we van Stichting4Life een 

uitnodiging om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Het 

voorstel is om 4 bergen te gaan beklimmen. 

De meest bekende hiervan is Alpe d’Huez. 

We nemen de uitnodiging graag aan en 

schrijven ons direct in. 60 Fietsfanaten zullen 

per bus, auto of vliegtuig naar Bourg-

d’Oisans afreizen. 

Italië col di Ginestra 

De herfst en winter hebben plaats gemaakt 

voor de lente en zomer. Voordat Gijs en ik 

naar Frankrijk afreizen gaan wij eerst 10 da-

gen naar de Italiaanse Riviera. Ook hier zijn 

bergen, maar dezen behoren tot het middenge-

bergte. Voor klimtraining zijn ze zeker geschikt. Een-

maal bovenop bieden ze prachtige vergezichten over 

de Ligurische Zee. Tijdens onze rit op Col di Ginestra 

horen wij op de top bellen rinkelen. ‘Het kan mijn gsm 

toch niet zijn’? 

Geen idee waar 

het geluid vandaan 

komt, maar dan in-

eens komt vanaf 

de andere kant van 

de berg een kudde 

met schapen, hon-

den, paarden en 

daarachter einde-

loos veel koeien 
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ons tegemoet. Geen tijd om de schaapjes te tellen 

want het zijn er teveel, wel tijd genoeg om van dit ta-

fereel een foto te maken. De koeien loeien boven de 

bellen uit! 

Frankrijk: aankomst 

Vandaag verlaten wij bella Italia, wel enigszins met 

weemoed, want ik vind het een heerlijk land met 

vriendelijke men-

sen. Via Turijn rij-

den we door on-

eindig veel tunnels 

naar de Franse Al-

pen. Ongelofelijk 

wat zijn die bergen 

hier hoog! De 

massieve rotspar-

tijen dreigen mij te 

verpletteren. Het 

is bijna angstaan-

jagend. Gelukkig 

ligt het hotel waar 

wij gaan overnach-

ten wat vriendelij-

ker en het oogt 

zeer ruimtelijk. Als 

we aankomen zitten enkele bekenden buiten op het 

grasterras onder de parasol. De bus zal pas vanavond 

arriveren. We drinken wat en ik laat even de indruk-

ken op mij inwerken voordat we onze bagage naar 

onze kamer dragen, wel 3 verdiepingen omhoog. ‘Ach 

een mooie training toch’, denk ik. Gijs stelt voor om 

met de auto de Alpe d'Huez te gaan verkennen. Zelfs 

met de auto er op rijden is al steil. ‘Moeten wij echt 

dit gaan klimmen met de fiets? Gekkenwerk toch voor 

mensen uit de polder’, denk ik bij mijzelf. Bij terug-

komst is de bus uit Mijdrecht inmiddels gearriveerd. 

Het is een gezellig weerzien van veel fietsbekenden. 

Tijdens het diner krijgen we trainingssuggesties van 

Coen de Groot. Coen behoort tot de sterke jongens-

club. Enkelen van de groep zeggen morgen de Mar-

motte te willen gaan rijden. Een tocht van 175 kilo-

meter. Wij besluiten met een groep van 8 personen 

eerst de La Bérarde, bij de kloof, te gaan fietsen, want 

volgens Coen is deze maar 23 kilometer heen, en 23 

kilometer weer terug, heel goed te doen dus. Leuk om 

mee te beginnen denk ik nog naïef.  

Donderdag : kloof La Bernarde en col d’ Ornon 

Bij het ontbijt is het een drukte van belang. De eerste 

renners vertrekken al vanwege de lange afstand. Wij 

kunnen het wat rustiger aan doen. Na de koffie, ban-

den oppompen, remmen controleren, fietskleding 

aantrekken, helmen en zonnebrillen opzetten, fietsen 

we eindelijk weg. Ons groepje bestaat uit 8 personen. 

De kloof waar wij 

doorheen fietsen is 

adembenemend 

mooi. Echter is het 

niet zo makkelijk 

zoals Coen ons 

deed geloven. Er 

zijn hier serieuze 

klimpercentages 

tot wel 10%. De 

kuitspieren wor-

den aangespannen 

om naar de top te 

rijden. Daar stopt 

de weg. Er bevindt 

zich een van de 

grootste natuurre-

servaten van 

Frankrijk. We nemen een paar mooie foto´s. Op het 

terras  drinken wij koffie en nemen een heerlijk stuk 

fruittaart erbij. De afdaling gaat een stuk makkelijker 

en 23 kilometer laten wij ons naar beneden vallen in 

gezelschap van duizenden witte vlinders. Het is inmid-

dels lunchtijd. Ik heb nog niet zoveel trek en eet 

daarom alleen een tosti. Anderen nemen een pasta-

maaltijd. Tot onze grote verbazing sluit Coen bij ons 

aan. Hij heeft last van zijn rug en wil het wat rustiger 

aan doen. Omdat de dag nog lang is nemen wij nog 

‘even’ één berg bij wijze van training. Vanuit ons hotel 

rijden we via Bourg-d’Oisans. Bij de fietsenwinkel 

gaan we langs om wat gelletjes (energieleveranciers) 

voor morgen te kopen. Daarna rijden we naar de Col 

d’Ornon. Een beklimming van 11km met 5,8% gemid-

deld en 643hoogtemeters in een prachtige omgeving. 

Ieder rijdt zijn eigen tempo. Het gaat best wel goed 

totdat ik gepasseerd wordt door Enno . Gijs rijdt er-

gens voor mij. Ik snap er niets van. Mijn fiets lijkt te 

zijn gesaboteerd. 
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De wind neemt toe en ik ploeter verder. In-

eens zie ik Coen en hij roept mij bemoedi-

gend toe dat het nog maar 1 kilometer is. 

Dat geeft moed. Maar het lijkt steeds 

zwaarder te worden en die kilometer groeit 

maar door en door. De wind blaast fiks om 

mijn oren. Mijn wielen blijven kleven aan 

het asfalt. Ineens is Coen daar weer. Hij 

roept dat hij zich heeft vergist: ‘sorry, sorry, 

maar het is nu nog 2,5 kilometer te gaan’. Ik 

schrik hiervan zo hevig dat mijn ademhaling 

blokkeert en ik merk dat ik ga hyperventile-

ren. Wat een afgang! Met tranen in mijn 

ogen zwoeg ik door. Ondanks zijn rugpijn 

haalt Coen mij op en houdt mij het laatste 

stukje uit de wind. 

Bovenop de berg staat de rest te wachten. Ik laat mij 

uitrijden en wacht achter Coen’s rug om eerst bij te 

komen, totdat ik ontdek dat hij aan de andere kant 

van de weg staat net als de anderen! ‘Was dat nou de 

man met de hamer waar ik achter stond?’ De terug-

tocht is een stuk makkelijker. Het dalen kost nauwe-

lijks energie. Echter moeten de 

laatste kilometers naar het hotel 

nog geklommen worden. Het eind 

is in zicht! Vandaag 95 kilometer 

getraind! We worden beloond met 

een pastabuffet. Had ik maar eer-

der die koolhydraten genomen. 

Heb ik last gehad van die beruchte 

hongerklop? Nu denk ik met angst 

en beven aan de dag van morgen! 

‘Kan ik het wel aan’? Het diner be-

gint om 20.00 uur. Er komt een 

groepje renners binnen van de 

Marmotte-beklimming. 2 Mannen 

moeten zich noodgedwongen met 

de auto laten terughalen met onderkoelingsverschijn-

selen en het wordt inmiddels ook al donker. We gaan 

op tijd naar bed, maar ́ s nachts spoken de bergen nog 

door mijn hoofd, want morgen wacht ons een gevaar-

lijke afdaling. Ik ben gelukkig niet de enige met afdaal-

angst.  

Citaat uit de Renner van Tim Krabbé: 

‘Ik kan er werkelijk niets van. Ik rem te 

vaak en op de verkeerde momenten. 

Mijn achterwiel wil onder me weg, 

hoekig wrik ik mij door de bochten. Ik 

ben te oud met deze sport begonnen. 

Mijn spieren hebben zich nog kunnen 

richten naar mijn fiets, die vonden het 

juist leuk, spieren zijn gezeglijk, snel 

te dresseren. Maar dalen is een kwes-

tie van zenuwen, en mijn zenuwen 

hebben vanaf het begin gedacht: krijg 

jij de kolere maar met je wielrennen.’  

 

Wordt vervolgd : 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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De Razende Reporter!  
 

Fietsen in de regen 

Het alternatieve clubweekend ligt alweer een paar weken achter ons. Inmid-

dels kunnen we genieten van een aantal dagen heerlijk nazomeren. En van de 

Tour de France. Vandaag de beklimming van de Col de la Loze. Wordt vandaag 

het klassement overhoop gegooid of kunnen de Jumbo mannen hun kopman in 

het geel houden? De TV staat aan dus ik kan het volgen. 

 

Maar terug naar het alternatieve clubweekend. Zowel 
voor de zaterdag als de zondag voldoende aanmeldin-
gen om er een gezellig weekend van te maken. 
Weersvoorspellingen voor het weekend waren 
comme si comme ca. Qua temperatuur zag het er 
prima uit, niet de hitte van de afgelopen 2 jaren. Ech-
ter werd er wel wat regen voorspeld. Waar de regen 
zou gaan vallen was nog even afwachten. Fietsen in 
de regen had ik al heel lang niet meer gedaan. Ge-
woon omdat ik dit jaar wat minder op de fiets zit en 
probeer de mooie momenten uit te kiezen. Zodra de 
voorspelling prut was heb ik even overgeslagen. De 
zaterdag was ik niet aanwezig maar ik heb me laten 
vertellen dat het mooie ritten waren. Nog veel mooier 
wanneer je dit op een mooie zonnige dag zou rijden. 
De B-ploeg had het zaterdag getroffen. Met een aan-
tal spetters, niet noemenswaardig om een regenjasje 
aan te doen, hadden ze een lekkere rit gereden. De A-
ploeg daarentegen 
had het tot de koffie-
stop aardig droog ge-
houden. Tijdens de 
koffie begon het te re-
gen dus werd er geop-
perd om rustig binnen 
af te wachten tot het 
weer droog zou wor-
den. Maar de rust-
pauze zou dan te lang 
duren. Dus ging het re-
genjack aan en vetrok-
ken de mannen in de 
hoop dat het weer snel 
droog zou worden. Maar het was alsof de regenbui 

met touwtjes aan de helmen van de mannen vastzat. 

Met bakken kwam het water uit de lucht vallen en 

daar kwam geen verbetering in. Totaal verzopen kwa-

men ze na een rit van 150 km aan bij de Tennishal. Ik 

weet niet of er nog na-geborreld is. Ik kan me voor-

stellen dat je na zo’n rit verlangt naar een warme dou-

che en droge kleren. En de fiets…? Die kon je gewoon 

vies weg zetten om op zondag de volgende rit te gaan 

rijden. Alhoewel de voorspellingen voor de zondag in 

de weer ervoor beter waren dan voor de zaterdag zag 

het er ’s morgens somber uit. Maar…. het was nog 

droog bij aankomst bij de Tennishal. Dat was echter 

van korte duur. Bij vertrek begon het al te miezeren 

dus werden snel de regenjasjes aangetrokken. Het 

miezeren stopte even, kwam weer terug, ging over in 

harde regen, die even later weer stopte. Het was even 

droog. Kunnen de jasjes uit? Nee, want het ging weer 

miezeren, regenen, miezeren, stoppen. Zo is het voor 

de B-ploeg de hele ochtend door gegaan. Zo’n 10 ki-

lometer voor de koffiestop werd het peloton stil ge-

zet. Sjoerd had een aflopende band en daar moest 

wat lucht bij. Dan zou hij het tot de koffiestop wel red-

den, dacht hij. Helaas moest er nog 1 maal worden 

gestopt om een beetje 

lucht in de band te pom-

pen. Bij de koffiestop aan-

gekomen, ’t Hoogt bij 

Soest, konden wij plaats-

nemen op het overdekte 

terras. Voor André werd 

de terrasverwarming aan-

gezet dan kon zijn shirt 

weer een beetje drogen. 

Wilde je naar het toilet 

dan kregen de dames een 

badeend bruidje mee die 

uit een teil met desinfecterend spul werd gevist. Voor 

de heren was er uiteraard een badeend bruidegom. 

De badeendjes zorgden ervoor dat er niet teveel men-

sen tegelijk naar het toilet gingen. Geen eendje meer 

in de teil……dan had je pech. Moest je je plas even op-

houden. Maar gelukkig is dat bij iedereen goed ge-

gaan. En ach, die fietsbroeken waren toch al nat.
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Sjoerd had zijn band gerepareerd, de koffie was op en 

de regen was gestopt. Tijd dus om onze rit weer op te 

pakken. De gehele terugweg hebben we bijna droog 

af kunnen leggen. Helaas kregen we de laatste 6 kilo-

meter toch nog een buitje over ons heen. Weer terug 

bij de Tennishal waar de andere B-ploeg al binnen was 

werden we door Erna en Adriaan verwend met een 

heerlijk kop soep. Dat gaat er wel in na zo’n natte, 

grauwe rit. Ook het broodje kroket en de andere bol-

letjes gingen erin als zoete koek. Het was een gezellig 

samenzijn na 2 natte fietsdagen. En zoals jullie in het 

stukje van André hebben kunnen lezen is er de dagen 

daarna waarschijnlijk door heel veel mensen poets-

werk verricht aan de fiets. Dat was ook zeker nodig. Ik 

heb maar 1 dag mee gereden en vond het, ondanks 

de regen, een gezellige dag. Laten we hopen dat we 

over 1 jaar weer een clubweekend op locatie kunnen 

houden. Met mooie routes door onbekende streken, 

met veel gezelligheid en hopelijk mooi weer. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Met de donderdag ‘ouwe mannen-
ploeg’, een ritje naar Oudewater.  
                                                                                                                                                door Wijtze de Vries 
 

Het is donderdag 27 augustus, de weersverwachting is gunstig, half bewolkt en weinig wind, dus ideaal fietsweer. 

Wekker zetten is niet nodig want het vertrek op deze donderdagen is gepland op 9.30 uur dus op tijd wakker wor-

den is geen probleem. Snel de wielerkleding aan, eten en drinken mee en op naar ons clubhuis. 

 

Die wielerkle-

ding is trou-

wens wel een 

dingetje. De 

‘oude man-

nenploeg’ 

vind dat bij 

oude mannen 

de oude club-

kleding hoort. 

Dus ondanks 

dat ik de nieuwe clubkleding heb aangeschaft schik ik 

me en kom dus opdraven in de oude outfit. Nu moet 

ik zeggen dat uit milieutechnisch gezichtspunt het ei-

genlijk niet zo onlogisch is, waarom iets nieuws aan-

schaffen als het oude nog prima is.  Maar daar zullen 

de meningen wel over verdeeld zijn dus laat ik het 

maar bij deze constatering. Na enige tijd, ik zit al aan 

de koffie, komen mijn andere ploeggenoten binnen.  

Klokslag 9.30 uur moeten we vertrekken. De rit wordt 

vrij democratisch doorgenomen en gaat naar Hol-

landse Rading. Maar we zijn nog geen 5 meter ver of 

Cees onze voortreffelijke navigator roept dat we die 

richting al vorige week op zijn geweest en dat het dus 

Oudewater gaat worden. Zonder gemor 

wordt de bestemming gewijzigd. Zo gaan we 

met 7 man op pad. Op naar de fietsbrug over 

de Kromme Mijdrecht. Daar aangekomen is 

de brug open, een schip uit Hilversum vaart 

erdoor. We roepen wat naar de kapitein 

maar die verstaat ons niet, blijkt een Duitser 

te zijn, dan maar Guten Fahrt geroepen. Voor 

de brug weer sluit duurt het even, dus oppe-

ren enkelen, we kunnen ook via Woerdense 

verlaat. Achteraf een zinloze opmerking want 

bij deze groep is gezelligheid eigenlijk nog be-

langrijker dan het fietsen. Dus als we verder 

kunnen rijden we via Nieuwekoop naar Meije tussen 

de plassen door. Nu moet gezegd dat Cees keurig on-

geveer 20 km/h fietst en ik verdenk hem ervan dat als 

het in zijn ogen te snel gaat hij roept rechtsaf en gaat 

linksaf. Zo moet de groep zich daarna weer hergroe-

peren en is het tempo weer aangepast. Of het echt zo 

is weet ik niet maar het kwam zomaar in mij op omdat 

ik het onderweg meer mee maak. Maar goed via 

Meije rijden via het café de Halve Maan naar Zegveld 

en vandaar ko-

men we aan in 

Woerden. Daar 

laat Cees ons 

even de binnen-

stad van Woer-

den zien om uit-

eindelijk bij een 

terras op te ste-

ken voor een koffiestop. Op mijn vraag of Woerden 

niet een andere plaats is dan Oudewater antwoord 

onze navigator, ach ik rijd maar wat en soms krijg ik 

andere dingen in mijn hoofd. Ben helemaal van slag 

want ik was geprogrammeerd op Oudewater, maar 

Cees beloofd me plechtig dat we dat nog een keer 

gaan doen. Dan maar gezellig 

aan de koffie en cola. En het 

werd supergezellig want Piet 

had zijn mondharmonica mee-

genomen en speelde op het 

terras een aantal deuntjes. Dat 

werd niet alleen door de Me-

rels gewaardeerd maar ook an-

dere gasten konden zijn muziek 

waarderen, zelfs voorbijgan-

gers applaudisseerde. 
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Nu hoop ik maandag 31 augustus weer een jaartje te 

kunnen bijschrijven dus heb ik de Merels getrak-

teerd en binnen afgerekend. Dat was weer aanlei-

ding voor Piet om zijn mondharmonica weer te-

voorschijn te halen en het lied lang zal hij leven te 

spelen. Van Woerden ging de rit verder naar Har-

melen, Haarzuilen en Portengen. En op de Koren-

molenweg ging het even mis. Ab was onze kopman 

en had gepland om de Korenmolenweg af te rijden. 

Echter een deel van de groep riep linksaf en op dat 

bewuste kruispunt was de groep van 7 plotseling 

verdeeld in twee groepjes. Helaas eindigde Ab niet 

bij ons clubhuis omdat er thuis nog be-

langrijke dingen te doen waren. Maar we 

zijn het er achteraf echt allemaal over 

eens dat de kopman de rit bepaald en dat 

het afsplitsen niet zo’n aardig gebeuren 

was. Bij ons clubhuis waar de zon begon 

te schijnen hebben we ons te goed ge-

daan aan wat biertjes en konden we te-

rugkijken op een zeer geslaagde rit.  

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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FIETSPROGRAMMA t/m 29 okt 2020  

 
 
20 september zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
23 september woensdag  Woensdagavondrit 18.30 uur CR 50-70 km 
 
24 september donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
27 september zondag HERFST TOERTOCHT 08.30 uur CTT 100 km 
 
30 september woensdag  Woensdagavondrit 18.30 uur CR 50-70 km 
  Dit is de laatste rit op woensdagavond 
 
1 oktober donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
4 oktober zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
8 oktober donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
11 oktober zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
15 oktober donderdag Donderdagtocht 09.30 uur  CR 80-100 km 
 
18 oktober zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
22 oktober donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
25 oktober zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
29 oktober 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 ! 

 

 

 


