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De laatste keer II 
 

Beste Merels, 

 

Mijn vorige column staat in de eMerel van april jl. Ik begon daar met de 

zin: ‘Afgelopen winter heb ik een belangrijk besluit genomen.’ De eerste 

zin van een korte alinea over het mezelf niet meer herkiesbaar stellen 

voor een volgende bestuurstermijn en de gevolgen van Corona. Nu 6 

maanden later is deze column nog steeds actueel: dit is nog steeds mijn 

laatste bestuurstermijn, Corona schopt nog steeds het toer-programma 

in de war, we werken nog steeds zoveel mogelijk thuis en 1 meter 50 is 

nog steeds de norm. Veel evenementen van het toer-programma kon-

den niet doorgaan. Ook konden we als bestuur niet anders dan het club-

weekeind afgelasten. Er werd een alternatief clubweekeind georgani-

seerd op initiatief van een paar doorgewinterde vrijwilligers. Helaas nam 

regen een (te) prominente plaats in tijdens het alternatieve clubweek-

eind, maar dit mocht de pret niet drukken. Al die regen was snel verge-

ten tijdens de lunch na afloop van rit op zondag. Vorige week kregen we 

de melding dat de horecagelegenheid van de Tennishal is gesloten, van-

wege de nieuwe Corona-maatregelen. Morgen, dinsdag 13 oktober, is 

er weer een persconferentie. De verwachting is dat er een aanscherping 

komt op de bestaande maatregelen. Tegen de tijd dat de eMerel bij jullie 

in de mailbox valt zijn deze bekend. Ik houd de berichtgeving met veel 

interesse in de gaten. Want als het kan gaan we van de Snertrit, op 1 

november a.s., een mooie afsluiter van het seizoen maken. Aan de route 

kan het niet liggen, die is weer tot op de laatste kilometer uitgezet door 

onze meester routemaker. 

 

 

Stay safe, blijf gezond! 

Hans 
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MEREL 
NIEUWS 

 
 
 
 

Snerttoer 
 

Op zondag 1 november stond de snerttoer op het programma. Zoals jullie inmiddels via een email van het bestuur 

hebben gelezen gaat deze tocht niet door. Door de aangescherpte maatregelen rondom Covid 19 is het niet moge-

lijk om dit soort activiteiten te organiseren. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Verscherpte maatregelen 
 

Dinsdag 13 oktober zijn tijdens de persconferentie de maatregelen om Corona te bestrijden aangescherpt. Dit heeft 

ook gevolgen voor onze club. We mogen met maximaal 4 personen fietsen en de afstand tussen elkaar moet mini-

maal 1,5 meter zijn. Dat betekent dus niet meer naast elkaar fietsen en ook niet achter het wiel, uit de wind, rijden. 

Een uitgebreide uitleg kan je vinden op de site van de NTFU.  

_____________________________________________________________________________________________ 
 

MTB-Merels 

 

De MTB-merels gaan, rekening houdend met de maatregelen, nog wel het bos in. Wil je een keer mee dan kan dat 

uiteraard. Je kan je aanmelden voor een rit bij Jan-Willem via de MTB app groep of via mtb@ttcdemerel.nl.  

Je moet wel zelf zorgen voor een MTB.  

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1202/wat-betekenen-de-verscherpte-maatregelen-voor-de-wielersport
mailto:mtb@ttcdemerel.nl
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Herfst toertocht                             door Fanny Meijer 

 

Na een storm en regenachtige nacht kregen we via de Merel Toer App groep een bericht van de voorzitter André 

dat de vooruitzichten goed waren en dat de regen mee zou vallen voor de Herfsttoer. Herfsttoer een uiterst 

goede benaming voor de rit van 27-09-2020. De wegen lagen vol takken, eikels, bladeren en plassen. Het was 

niet koud, maar het waaide wel behoorlijk. Gelukkig kwam de wind uit het noordoosten, wat voor de geplande 

route niet nadelig was. 

 

We verzamelden zoals gebruikelijk bij TVM. Maar 

liefst 27 fietsers, 20 Merelleden en 5 leden van de 

Trappers waren aanwezig (26 heren en 1 dame). En 

dan nog Richard Wagenaar en Gert 

Korver, Merels of Trappers? Zelf 

noemde Richard zich een ‘halve’. 

Om 8:30 vertrokken we in 2 groe-

pen. De A-rijders met 17 man, met 

als voorrijder René Elenbaas en de 

B-rijders met de overige 10 fietsers 

met als voorrijder Hans Hazeleger. 

We reden via Wilnis richting Porten-

gen naar Haarzuilen, daarna rich-

ting Maxima Park waar we dwars 

door heen fietsten naar Leidsche 

Rijn. De wind was iets gaan liggen 

en was ons goed gezind. Na 

Leidsche Rijn fietsten we naar het Amsterdam Rijnka-

naal, langs het kanaal naar Nieuwegein waar we via 

de Overeindsebrug het Lekkanaal en de Nieuwe 

Heemstedebrug het A’dam Rijnkanaal overstaken. In 

Nieuwegein werden we (de B-groep) ingehaald door 

de A-groep. Heel vreemd aangezien de A-rijders eer-

der waren vertrokken. Waarschijnlijk toch een an-

dere route gereden. Op de Overeindsebrug kregen 

we gezelschap van Joop Roeleveld, hij wisselde van 

de A naar de B groep. We gingen verder langs het ka-

naal richting Houten. We hadden een aardig stuk zij-

tegenwind, maar Hans en Gerard hielden het tempo 

er goed in. Een mooie rit langs het water, door de pol-

ders en via het bos bij Driebergen-Rijsenburg. Om on-

geveer 10:30 kwamen we aan bij Klein Zwitserland 

waar de koffiestop was gepland. De fietsen van de A-

groep stonden allemaal geparkeerd en er stond 1 

fiets zonder achterwiel. Al snel bleek dat iemand lek 

had gereden en de band tijdens de koffie werd ver-

wisseld. We genoten van de koffie en een heerlijk 

stuk appeltaart voor de liefhebbers en kletsten wat bij 

over de route. De appeltaart werd in zijn geheel op de 

tafel gezet en André nam het op zich om de stukken 

te verdelen. Jammer was wel dat 

niet iedereen zijn koffie (appel-

taart) heeft betaald en dat Hans 

toen hij als laatste ging betalen, het 

resterende bedrag moest afreke-

nen.  Vriendelijk verzoek aan een 

ieder om bij een koffiestop je eigen 

consumpties af te rekenen, zodat 

we ook volgend jaar weer welkom 

zijn op de uitgekozen locaties. Toen 

we allemaal weer de fiets pakten, 

bleek ook André helaas een lekke 

band te hebben, de A-rijders moes-

ten dan ook nog even wachten 

voor ze verder konden rijden. Via de bosrijke omge-

ving van Zeist, Bunnik en de Bilt reden we richting 

Maarssen om langs de Vecht naar Breukelen en door 

naar Kockengen en Spengen te rijden. Het kopwerk 

van de B werd merendeels gedaan door Hans, Gerard 

de Graaf, Peter Dries en mijzelf. Het tempo was af en
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toe te hoog zodat de voorrijders werden teruggeroe-

pen. We zakten dan naar ongeveer 28-29 km/uur 

maar het tempo ging dan weer snel naar de 30-31. Er 

werd wel goed gevolgd. Toen we uiteindelijk vanaf de 

Bovendijk Molenland opdraaiden, kregen we de 

wind, welke toch weer sterk was toegenomen, vol te-

gen. Na 100 km viel het zeker niet mee om het 

tempo constant te houden. De groep viel aan 

het einde van Molenland uit elkaar, aangezien 

velen direct naar huis reden en even na 13.00 

uur kwamen we aan bij de tennishal. Na onge-

veer 10 minuten kwam ook de A-groep aan, 

ook bij deze groep waren veel leden al naar 

huis gegaan. André had nog twee maal lek ge-

reden, wat wel voor wat oponthoud had ge-

zorgd. Aan zijn gezicht te zien, baalde hij hier 

wel behoorlijk van. Richard Wagenaar had bij 

70km de groep verlaten om op tijd thuis te zijn voor 

de Formule 1. De Formule 1 start was om 13:10 uur 

met Max Verstappen op de 2e startplek, velen wilden 

dit zien. Het was een hele mooie geslaagde toer met 

dank aan de voorrijders Hans en René. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Het veervoorvork hospitaal                         door Marcel Vermoolen 

 

Soms kom je onverwachts grappige conversaties tegen. Zo ook onderstaand verhaal over de reparatie van de voor-

vork van Marcel’s MTB fiets. 

 

Vanavond naar Nieuwkoop geweest en mijn voorvork 

in het vorkenveerhospitaal van Reefo’s Bikeshop ach-

tergelaten. Mijn Rebatje was teleurgesteld dat ik hem 

daar moest laten maar ik heb verteld dat het voor zijn 

eigen bestwil was. Hij ligt nu samen 

met andere vorkjes en veertjes te 

wachten op de operatie en is best 

zenuwachtig. De operatie staat ge-

pland voor donderdag of vrijdag en 

tijdens de operatie zal de vorken-

veerhospitaaldokter wat foto’s ma-

ken van het inwendige van de vork, 

de bussen en mogelijke slijtage 

plekken. Ik heb de vorkenveerdok-

ter gevraagd lief met Reba om te gaan want dat heb 

ik namelijk ook ALTIJD gedaan. Een aantal dagen later 

werd ik gebeld met de mededeling dat de vork inmid-

dels op de recovery kamer lag. De operatie was ge-

slaagd zonder vervelende bijwerkingen. Inwendige 

beschadigingen aan de poten of bussen waren niet 

waargenomen dus met een beetje geluk kan hij er nog 

wel twee jaar tegenaan. Lock is op de rechterpoot ge-

zet en al met al ben ik wel weer tevreden. WD 40 mag 

wel dan niet gebruikt worden maar 

eigenwijs als ik ben ga ik daar wel 

lekker mee door. Net als afgelopen 

4 jaar. Hans Kazàn had trouwens de 

olie laten verdwijnen en dat was wel 

een puntje van aandacht. Fietsje 

thuis weer netjes opgebouwd. De 

luchtdruk in de vork is net iets te 

weinig maar morgen krijg ik via de 

post mijn nieuwe pomp en dan zal ik 

hem ietsje meer lucht geven. De rebound staat inmid-

dels goed en de fiets komt niet los van de grond. Al 

met al krijgt Reefo’s Suspension in Nieuwkoop van mij 

een duimpje omhoog. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Alternatieve ‘Corona proof’  

Clubweekend 2020 
door Peter Meijer 

 

Op 16 maart, na onze laatste zondagsrit, werd de Lock-down afgekondigd. In verband met het Covid-19 virus 

mochten we voorlopig tot 1 september 2020 geen ritten meer in clubverband rijden. Dat betekende ook geen 

clubweekend eind augustus was al gauw de conclusie. 

 

Gaandeweg het seizoen werd er een en ander versoe-

peld en mochten we weer in kleine groepjes gaan rij-

den. Dat bood misschien toch ook weer kansen voor 

een aangepast clubweekend. Ik dacht ik pols de voor-

zitter eens. Het bestuur kwam al gauw tot de conclu-

sie dat het niet ging lukken. Het hotel was al afgezegd, 

de routes moesten nog worden voorgereden en men-

sen hadden al weer andere afspraken staan voor dat 

weekend. Jammer maar helaas. Gelukkig zijn er ook 

nog creatieve geesten die opperde voor een ‘alterna-

tief’ weekend. Zonder slapen in een hotel en gezellige 

avonden. Maar we zijn uiteindelijk een fietsclub en 

dus werden er 2 ritten voor de zaterdag en de zondag 

van 150 km op het programma gezet. Ger, Anton en 

Peter v A. hadden de Molentocht voor de zaterdag en 

de Bos-en Kastelentocht voor de zondag bedacht. 

Start- en Finish locatie was natuurlijk De Tennishal 

waar we konden starten met koffie en op zondag kon-

den afsluiten met een heerlijke lunch en bier! On-

danks het ‘mindere’ weer was de opkomst beide da-

gen goed. Er werd in 3 groepen gereden. A, B1 en B2. 

Zowel zaterdag als zondag koos ik voor de B1 groep 

met voorrijder Peter v Adrichem. Zaterdag ging het 

prima maar zondag waren de weergoden ons minder 

gezind. Na 30 km bij Westbroek stonden mijn schoe-

nen al vol water. We waren met een groepje van 6 

gestart maar 2 besloten weer huiswaarts te keren na 

40 km. Na de koffiestop halverwege kwam ik moeilijk 

op gang maar ik werd op sleeptouw genomen en kon 

de rit voltooien. Ik was blij dat ik het weekend weer 

heel had afgesloten na het klappertje van het week-

end van vorig jaar. Ik kon weer meedoen en dat was 

het belangrijkste voor mij. Nogmaals dank 

voor de organisatie Ger Hulsman, Anton 

van Senten en Peter van Adrichem (waar 

ken ik die van…) en natuurlijk het bestuur 

en de medewerkers van de Tennishal. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Alternatieve fietsweekend voor de  

‘jeugd’ van TTC de Merel 
door Ronald Boelaard 

 

De teleurstelling was groot toen het dit voorjaar duidelijk werd dat het clubweekeinde in 2020 niet door kon 
gaan wegens Covid-19, zeker met een zeer geslaagd clubweekeinde van vorig jaar te Deurne nog in gedachte. Na 
een lange periode van lock down en soloritten mochten we in juni weer in kleine groepjes samen op pad en 
tijdens 1 van de ritten ontstond onder de ‘jonge’ leden van de TTC de Merel het idee om zelf een weekeinde op 
pad te gaan. 
 
Drenthe leek ons een mooie omgeving en na enig 

zoekwerk vonden we Hotel de Stobbe (‘de stobbe’ be-

tekent de boomstronk) in Ruinen, iets ten zuiden van 

het Dwingelderveld, als geschikte uitvalsbasis voor 

onze ritten. In verband met schoolvakanties en werk 

is uiteindelijk besloten om het weekeinde van 21, 22 

en 23 augustus op pad te gaan. We keken er erg naar 

uit om de enige Col in Nederland, de Col du VAM, met 

een hoogte van wel 4800 cm te kunnen beklimmen. 

Helaas bleek la-

ter dat net dit 

weekeinde ook 

het NK wielren-

nen plaats zou 

vinden op en 

rond de Col du 

VAM en dat dit 

gebied was afgesloten voor bezoekers en toeschou-

wers. Daarom ging de beklimming van deze Col niet 

door en moesten we onze geplande routes aanpas-

sen. Natuurlijk een goede reden om later hier nog 

eens naar toe te gaan, wellicht tijdens een toekomstig 

TTC de Merel clubweekeinde. 

Dag 1, vrijdag 21 augustus: vertrek naar Ruinen en 

heideroute. 

Op vrijdag 21 augustus vertrokken we rond negen uur 

in de ochtend naar Ruinen en na 158 km en 1 uur en 

3 kwartier rijden kwamen we aan bij Hotel de Stobbe 

en konden we onze spullen bij de receptie achterla-

ten. We namen eerst nog een kop koffie en lieten een 

groepsfoto maken voordat we aan onze rit van 90 km 

zouden beginnen. Er stond een heiderit op de plan-

ning waarbij we een aantal kleinere en grotere heide-

gebieden zouden 

aandoen. Het was 

een zonnige dag 

en in de ochtend 

was het al aardig 

warm, later die 

dag tikte het kwik 

30 graden aan. 

Vol goede moed 

vertrokken we 

rond 11:30 op de fiets, eerst richting Havelte om daar 

af te buigen naar het noorden richting Apelscha. Net 

voorbij Apelscha boog de route af in zuidelijke rich-

ting en waren we toe aan een lunch en wat verfris-

sende drankjes. Een geschikte locatie bleek lastig te 

vinden omdat de route voorlopig geen dorpjes meer 

aandeed. Ver-

der kreeg Ro-

bert een lekke 

band waar-

door ons ge-

duld verder 

op de proef 

werd gesteld. 
Groepsfoto dag 1: V.l.n.r. Michel, Edwin, Willibrord, Robert en Ronald Robert vervangt zijn band, de rest stond erbij en 

keer er naar...... 
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Na circa 67 km, waarvan de laatste 17 km enigszins 

een beproeving werden door hitte en dorst, kwamen 

we gelukkig in de omgeving van Spier bij het Van der 

Valk hotel aan. Daar genoten we van heerlijk koel (al-

coholvrij) bier en een lunch. Robert nam de kans waar 

om zijn vervangen lekke band door een professional 

te laten oppompen. De ploeg van Van der Poel was 

daar toevallig ook neergestreken en de techneuten 

van deze ploeg waren Robert welwillend van dienst 

en zetten zijn band weer op 8 bar. Met volle buik, de 

dorst gelest en harde banden begonnen we aan de 

laatste 23 km van de route. Dit bleek een ware be-

proeving wegens de hitte en vermoeidheid, maar uit-

eindelijk door iedereen op eigen kracht gehaald. Het 

was een mooie fietsdag in een mooie omgeving. Tijd 

om na te genieten met echt bier en een heerlijke 

maaltijd in het hotel. Later genoten we op het terras 

nog van een mooie zomeravond. 

Dag 2: ingekorte waterland route. 

Op dag 2 stond 

de waterland-

route op de 

planning. Deze 

route begint of-

ficieel in Hoo-

geveen, maar 

omdat we in 

Ruinen verbleven moesten we deze wat aanpassen. 

Verder bleek de rit van dag 1 ons nog behoorlijk in de 

benen te zitten, of wellicht de drank, en besloten we 

de route in te korten bij Meppel. De route liep deels 

langs de Hoogeveensche Vaart, door Ronald 

aangezien voor de IJssel😊. 

Vandaag deden we aanvankelijk rustig aan omdat we 

een flinke tegenwind tot aan Meppel moesten 

wegtrappen. Meppel was daarom een mooie locatie 

voor een koffiestop en na 2 koppen keek iedereen 

ernaar uit om met een stevige (zuid-westen) wind in 

de rug weer naar Ruinen terug te fietsen. Dit bleek in 

hoog tempo te lukken en we waren voor 12 uur weer 

in Ruinen, precies op tijd voordat een enorme 

hoosbui losbarstte. 

Gelukkig konden we binnen in het café aan de Brink 

te Ruinen met broodjes kroket en frikandel deze bui 

uitzitten. Nadat we hadden gegeten en het gestopt 

was met de ergste regen, gingen we de laaste 200 m 

naar het hotel terug. Daar hebben we nog even 

genoten van het zwembad. Rond 3 uur knapte het 

weer op. Robert en Ronald waren nog niet uitgefietst 

en gingen daarom nog een kort rondje maken. Het 

tweede parcours van die dag ging langs de 

Hunnebedden in 

Havelte. Verder 

zijn Robert en 

Ronald ook nog 

even langs de 

Johannes Post 

kazerne gefietst, 

waarvan ze 

beiden nog herinneringen van hun diensttijd hadden. 

De andere mannen zaten ondertussen in de zitkamer 

van het hotel, tijdelijk in gebruik als herenloge, te 

genieten van speciaal bier en nootjes. In de avond 

gingen we op bezoek bij de burgemeester aan de 

Brink waar de spareribs ons goed smaakten. 

.....gelukkig toch nog een helpende hand 
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Dag 3, zondag 23 augustus: aangepaste plannen. 

Dag 3 verliep iets anders dan gepland. Het weer zat 

niet mee, evenals de maag van een van de ploegle-

den. Daarom eerst maar eens rustig ontbeten om 

daarna in te pakken en naar Wilnis terug te rijden. Het 

idee was om dan in de middag, bij beter weer, in de 

omgeving van Wilnis nog een stuk te fietsen. Rond 

13:00 vertrokken 3 man voor een kort slotritje van 

circa 40 km, echter ook hier moest 1 van de rijders, na 

circa 10 km, verstek laten gaan wegens een lekke 

band. Gelukkig was Edwin bereid om Robert met de 

bezemwagen op te halen. Uiteindelijk reden Willi-

brord en Ronald nog een ritje van circa 42 km om het 

weekeinde fietsend af te sluiten. Al met al voor ons 

een zeer ge-

slaagd en gezellig 

alternatieve fiets 

weekeinde met 4 

top 10 noterin-

gen in het TTC de 

Merel weekover-

zicht op Strava. 

Een echt TTC de 

Merel club week-

einde blijft echter toch het mooiste. Hopelijk volgend 

jaar weer. 

 

Hartelijke groet van de ‘jonge’ (c.q. recente) TTC de 

Merel leden 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Wind, wind, herfstwind! 
 

 

Ik ben geen Anna, Floortje, Ellen of Annemiek, 

Zijwind op de Amstelkade 

Niemand om achter te gaan hangen 

De Meije 11 kilometer lang met veel bochten 

Ik ploeter en ik foeter 

Een tandje erbij dan weer terug 

Rechtsaf aan het einde langs de Oude Rijn 

Volop in de wind 

Ik val bijna stil 

Nog even volhouden tot aan Alphen 

Ik ben geen Anna, Floortje, Ellen of Annemiek 

Ik zwoeg helemaal alleen langs het water. 

Niemand om achter te gaan hangen. 

Keerpunt in Alphen 

Zijwind achter 

Kost nauwelijks energie 

Langs de Oude Rijn 

Weer door De Meije, 

Het gaat nu lekker snel 

Woerdense Verlaat en Amstelkade 

Ik geniet 

Niet met die tijden van Anna, Floortje, Ellen of Annemiek 

Maar ik ben niet ontevreden 

Ik voel me weer helemaal energiek. 
 

Maria Ekelschot (10-10-2020) 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Beklimming van 4 bergen! (deel 2) 
door Ria Ekelschot 

 
Alpe d’Huez in cijfers: De beklimming van de Alpe d’Huez is pittig. De route naar de top van de berg, die op 1860 
meter hoogte ligt, is 13,2 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 7,9%. Er zit zelfs een 
stuk in de route met een stijging van 14%! Vanaf het bergdorpje Bourg d’Oisans leg je een flink hoogteverschil 
van 1061 meter af. Daarnaast kent de klim 21 haarspeldbochten die de renners met bloed, zweet en tranen 
moeten bedwingen. Het eerste gedeelte is het zwaarst. De 5 bochten zijn flink steil en hebben een stijgingsper-
centage van rond de 10,5% 
 

Afgesproken is dat we om 08.15 uur op het terras 

moeten verzamelen voor het maken van een groeps-

foto. Het is een hele klus om 60 man bij elkaar te krij-

gen, maar uiteindelijk lukt het. Deze dag zullen wij 

uniform fietsen. Het 4Life gevoel zullen wij allen uit-

dragen en uitstralen. Diverse renners hebben lekke 

banden. De renners die 4 bergen gaan beklimmen 

vertrekken als eersten. Wij kunnen rustig ontbijten, 

want gisteren hebben wij de eerste berg (col d’Ornon) 

al gedaan en vinden vandaag 3 bergen ook wel mooi 

genoeg. Enno heeft een lekke band geconstateerd die 

nog gauw geplakt wordt. Het ‘feest’ kan gaan begin-

nen. De eerste 4 kilometer vanaf ons hotel moeten 

we dalen. We wachten beneden elkaar op. Maar Auke 

ontbreekt nog! Van de laatste renner horen we dat 

Aukes fiets balhoofdproblemen heeft en daardoor 

zwabberde tijdens zijn afdaling. Auke haakt met spijt 

af en gaat naar de fietsenmaker. Daar hoeven wij niet 

op te wachten. We fietsen nog enkele kilometers 

braaf in colonne, want het is druk op de weg, naar de 

voet van de Alpe d´Huez. Hier stoppen we nog geza-

menlijk voor het echte werk gaat beginnen. Gijs en ik 

wensen elkaar veel succes toe. Zijn nieuwe fiets lijkt 

wel vleugels te hebben gemonteerd bij de laatste on-

derhoudsbeurt, hij fladdert als een vlinder naar bo-

ven. Rob (ex- Merel) en ik zijn aan elkaar gewaagd. 

We hebben genoeg lucht tijdens de eerste 3 kilome-

ters, die als het zwaarste gelden met een gemiddeld 

stijgingspercentage van 11 %. Rob krijgt echter last 

van zijn rug en om die reden stoppen wij bij een bocht
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zodat hij zijn rug goed kan strekken. 

In deze bocht staat een man met 

exact dezelfde kwaal. We vervolgen 

onze weg en klimmen en kletsen ons 

omhoog. De man met rugklachten 

blijkt achter ons te blijven fietsen. 

Ons gekwebbel leidt hem wat af van 

zijn pijn, zegt hij. Rob moet echter 

weer een keer stoppen voor zijn rug. 

Ik ben solidair en stop weer met hem. 

Ook de andere man stopt. Beide man-

nen hangen ver achterover om de rug 

te ontlasten. Ik maak ondertussen 

wat foto´s. We zijn nu bijna op de 

helft. Het klimmen gaat mij een stuk beter af dan gis-

teren en als Rob weer moet stoppen vanwege zijn pijn 

vertrouw ik hem toe aan de andere ruglijder, zodat zij 

samen verder kunnen klimmen. Ik ga nu alleen en 

zonder onderbrekingen verder. In de bochten maak ik 

zoveel mogelijk gebruik van de buitenbochten. Deze 

zijn namelijk het minst steil en hier kan ik dan wat wa-

ter drinken zonder in tempo terug te zakken. Het gaat 

goed. Kilometer voor kilometer klim ik solo verder. 

Het laatste stuk oogt nog wat steiler, maar het eind 

komt in zicht! Eerst zie ik Auke met zijn camera en 

daar achter staat Gijs. Ik versnel nog even en dan ben 

ik ook boven op de top. 

De Alpe d´Huez is een feit! Ik heb het gehaald zonder 

problemen. In het restaurant zitten al veel mederen-

ners. Iedereen juicht elkaar toe. Het is heel bijzonder 

en we zijn allemaal heel blij. Linda en Carolien Schenk 

(van de organisatie) delen bananen uit. Natuurlijk 

hebben we op de top weer fotomo-

menten. Na de euforie wordt het tijd 

voor de volgende berg. We hebben er 

nog 2 te gaan vandaag! Normaal ge-

sproken daalt iedereen Alpe d’ Huez 

af, maar wij vervolgen de weg door 

het dorp naar col de Sarenne.  

Col de Sarenne staat bekend om het 

mooie klimmen, de onaangetaste na-

tuur en het slechte wegdek, vooral tij-

dens de afdaling. Aan dit wegdek zou 

in 2013 wat gedaan worden voordat 

de tour langs kwam, maar lokale na-

tuurbewegingen staken daar een 

stokje voor.  

Col de Sarenne 

Voor deze berg zijn wij al diverse keren gewaar-

schuwd. Deze jongen is gevaarlijk met afdalen. We 

moeten eerst klimmen en vervolgens dalen en dan 

weer gaan klimmen. Deze berg is totaal anders dan de 

Alpe d’Huez. De weg is smal en in het asfalt zitten 

scheuren en gaten. Naast de berg is een grote diepte 

te zien en in de verte steken pieken robuust omhoog. 

Ook deze berg is steil en hier moeten we flink de be-

nen laten werken. Insecten blijven irritant om mij 

heen cirkelen, maar ik heb geen tijd om daar aan-

dacht aan te besteden. De boomgrens zijn we al ge-

passeerd. Het lijkt een maanlandschap. Op deze be-

klimming kan ik Carolien (ex-Merel) en Enno achter 

mij laten. Dat voelt als een overwinning. Op het hoog-

ste niveau waait het behoorlijk. Ik trek mijn windstop-

per vast aan. We wachten wederom tot iedereen 

compleet is. Ik neem een banaan, want ik moet echt 

koolhydraten gaan eten voordat de man met de ha-

mer weer langs komt en ik zoek een plek om de schil 

weg te gooien. Als ik terugkom is iedereen al weg. ‘ 

Hoe kan dat nou?’ Gijs zou op mij wachten met deze 

enge afdaling, tenminste dat had hij mij beloofd. Ik 

zie alleen nog Rob staan. Godzijdank. Ik mag achter 

hem afdalen. ‘Wel pompend remmen hoor, anders 

worden je velgen heet en dan heb je zo een klap-

band’, zegt hij. Van deze informatie word ik niet blijer 

en met angst in mijn lijf daal ik    6 kilometer. Rechts 

van mij zie ik de afgrond met angstaanjagende diep-

tes, zodat ik automatisch zoveel mogelijk links rijd 

met mijn handen constant diep in de remmen. 
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Pas als de boomgrens weer in zicht is wordt de weg 

breder en mijn afdaalangst minder. Ineens zie ik ons 

clubje staan en reageer mijn stressgevoel direct af. 

‘Waar was je nou, je weet toch dat ik deze afdaling 

super eng vind‘ roep ik tegen Gijs. Hij zegt dat ieder-

een dacht dat ik al naar beneden was en zelfs Enno 

heeft bevestigd dat je al weg was. ‘Ik ben achter een 

gele jas aangegaan, en ik vond dat je al zo hard ging’, 

zegt hij. Als ik van de schrik ben bekomen dalen we 

nog zeker 12 kilometer, maar de weg is nu lekker 

breed en overzichtelijk. Hier ervaar ik geen afdaal-

angst. Beneden bij het stuwmeer begint onze laatste 

beklimming. 

Om Les Deux Alpes te beklimmen volg je de D213 

vanaf het stuwmeer Lac du Chambon. Via enkele 

haarspeldbochten kom je al snel in het dorpje Mont-

de-Lans. Zodra je dit dorp uitfietst, volgt er een stuk 

waar de weg licht daalt. Je rijdt nu verder naar het 

dorp Bons. Na Bons volgen nog enkele haarspelden en 

dan fiets je het skidorp Les Deux Alpes binnen. 

Les Deux Alpes 

Ook hier fladdert Gijs ‘geSpecialized’ zijn doel tege-

moet. Met enkele andere klimmers fietst hij op kop. 

Op mijn goedkopere Trek trek ik wederom mijn eigen 

plan. Gestaag klim ik mijn weg. Deze berg is nog 9 ki-

lometer te gaan naar de top. Hij mag dan niet zo steil 

zijn als de Alpe d`Huez, maar hij laat zeker niet met 

zich spotten. Als ik de poort van het dorp nader staat 

Peter Egbers met zijn camera klaar. Hij heeft zijn plan-

nen voor het klimmen moeten laten varen vanwege 

een onrustig hart. Het terras van dit wintersport-

plaatsje is wederom gevuld met allemaal bekenden. 

Zelfs Linda, met haar voet in het gips, heeft zich hier 

weer naar toe verplaatst samen met Carolien in 

stoere cabrio met Auke als chauffeur. We delen erva-

ringen met elkaar en ik drink een heerlijk koel glas 

cola. Goed voor de suikers. Gisteren hadden we be-

sloten om met de kabelbaan naar beneden te gaan, 

maar omdat we allen in zo’n goede conditie zijn, be-

sluit de een na de ander de kabelbaan te laten voor 

wat het is en op de fiets verder te gaan. We dalen 

deze berg af, maar missen Enno’s aan-

sluiting al heel snel. Ik heb hem aan het 

begin van de afdaling in de berm zien 

staan. ‘ Is hij weer op zoek naar een 

stukje steen als souvenir?’ In een bocht 

wachten wij geruime tijd maar het duurt 

te lang. We zijn bang dat er toch iets an-

ders aan de hand is. Omdat niemand van 

ons meer ‘even’ naar boven wil fietsen 

bellen we Linda. Peter zal gaan kijken wat 

er aan de hand is. Hij neemt de auto. We 

dalen weer en daar staat Gijs te wachten 

die met een andere groep afgedaald is. 

Het laatste stuk moeten we ook nog naar 

het hotel terugfietsen over een hele druk 

weg. Deze weg loopt door 2 tunnels. Om-

dat onze fietsen onverlicht zijn is het eigenlijk veel te 

gevaarlijk om doorheen te fietsen, maar het moet 

toch echt om terug te komen bij het hotel. We komen 

gelukkig veilig in het dorpje Bourg- d’Oisans. Daar 

wachten we nog even op Enno die een lekke band 

bleek te hebben. Gezamenlijk fietsen we de laatste ki-

lometers klimmend naar het hotel terug en strijken 

neer op het terras voor een heerlijk koel drankje en 

een pastabuffet voor de nodige energie. Vandaag 75 

kilometer gefietst! Bij het diner wordt het sponsorbe-

drag voor Stichting 4Life bekend gemaakt. Het is een 

mooi bedrag geworden van € 11.600, dat dankzij de 

mensen die in ons geloven en vertrouwen hebben ge-

schonken, bijeen is gebracht. 200 Kinderen in Nairobi 

kunnen 1 jaar lang hiervan geschoold worden. Onze 

missie is geslaagd! 

_____________________________________________________________________________________________ 
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De Razende Reporter!  
 

Plannen voor de winter 

De afgelopen zomer heb ik niet zoveel gefietst als andere jaren. Regelmatig 

heb ik de Merelritten laten schieten. En vooral de laatste weken voelt het alsof 

ik veel te weinig aan sport doe. Dus wordt het tijd om plannen te maken voor 

de winter. 

 

Ik zie jullie allemaal denken: ‘Had dat eerder gedaan 

want nu komt het slechte weer er aan’. Jullie hebben 

helemaal gelijk maar ook in de herfst en winter is het 

heerlijk om buiten te zijn. Wandelen, fietsen, schaat-

sen; gewoon lekker naar buiten. Dan worden het wel-

licht geen ritten van 100 km vanwege de kou, maar 

het geeft wel een voldaan gevoel wanneer je na zo’n 

tocht lekker op de bank kunt kruipen waar het aange-

naam warm is. 

Ik heb op Strava gecheckt hoe slecht het gesteld is 

met mij. Er zijn wel verschillen met vorig jaar, maar 

toch vind ik het eigenlijk nog wel mee vallen. Waar 

komt dan dat onvoldane gevoel vandaan? Dat heeft 

meerdere oorzaken denk ik. Die stomme crisis is een 

belangrijke oorzaak. Daardoor ben ik ook sinds maart 

niet meer naar de sportschool geweest. Tijdens de les 

in de sportschool was het altijd een uurtje flink buffe-

len. Je hartslag werd regelmatig naar een maximum 

gedreven en de benen kregen het tijdens de spinning 

les zwaar te verduren. Maar ook veran-

deringen in de werksfeer hebben er de 

afgelopen periode even geen goed aan 

gedaan. Daar heb ik nu een punt achter 

gezet dus kan ik mij gaan focussen op 

nieuwe plannen. Ik ben weer met de 

mannen mee geweest tijdens ritten door 

het bos. Waarom heb ik dat zo lang niet 

gedaan? Een blessure aan mijn duim, na 

een val, was de reden dat ik even niet 

mee kon. En daarna……? Ik had gewoon 

een schop onder mijn hol moeten heb-

ben, want ik heb de afgelopen ritten ge-

merkt dat dit toch echt heerlijk is. Het 

schaatsen is ook weer begonnen. Na de 

eerste slagen op het ijs 

afgelopen zondag was ik even bang dat de ijsbaan 

weer dicht zou gaan. Maar gelukkig mogen we, net als 

bij het fietsen, blijven schaatsen mits we maar 1,5 

meter afstand houden. Ik ben heel benieuwd of ons 

dat gaat lukken. Net als bij het fietsen ben je geneigd 

om achter iemand aan te kruipen die dezelfde slag 

heeft als jij om zo lekker rondjes te kunnen schaatsen. 

Nou doe ik heel vaak kopwerk tijdens onze les dus 

voor mij verandert er niet zoveel. Die hele sliert die 

gewoonlijk achter mijn gat hangt ben ik vanaf de vol-

gende les kwijt! Wandelen heb ik de afgelopen maan-

den vaker gedaan. Ik vond het heerlijk om na het eten 

toch nog lekker een uur te gaan wandelen. Tijdens de 

thuiswerk periode had ik overdag veel minder bewe-

ging dan wanneer ik op kantoor werkte. Ook in het 

weekend trok ik geregeld mijn wandelschoenen aan. 

Met een podcast op mijn telefoon liep ik dan door de 

polders in de Ronde Venen te genieten. 

Wat zijn dan mijn plannen voor de win-

ter? Ik heb bedacht om minimaal 1 x per 

week een fietstocht te maken van  ca. 60 

km., regelmatig een MTB rit door de bos-

sen. Onder de Merel MTB’ers zijn er lief-

hebbers voor de zaterdag en voor de zon-

dag. Dat zal dus afgewisseld worden. 

Voor de zondag staat schaatsen op het 

programma. Dat is voor mij heilig omdat 

je dat maar gedurende een bepaalde tijd 

van het jaar kunt doen. Ik ga binnenkort 

weer naar de sportschool (minimaal 1x 

per week) en ik blijf een aantal keren per 

week wandelen. Is het een periode echt 

heel slecht weer dan kan ik altijd nog op 

het martelwerktuig bij ons op zolder.

_____________________________________________________________________________________________ 
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FIETSPROGRAMMA t/m 29 okt 2020  

 
 
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 
 
  1 november  zondag SNERTTOER is geannuleerd  
 
  5 november donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
  8 november zondag Zondagrit 09.30 uur CR 60-80 km 
 
12 november donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
15 november zondag Zondagrit 09.30 uur CR 60-80 km 
 
19 november donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
22 november zondag Zondagrit 09.30 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 ! 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 


