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Nog steeds…..! 
 

En ik had me nog zo voorgenomen het woord ‘Corona’ niet meer in mijn 

column te gebruiken. Na vaccinaties in het voorjaar en de zomer leek 

dat ook echt te gaan lukken, maar nu ongeveer 10% van onze bevolking 

de vrijheid van de andere 90% redelijk beperkt, zijn we toch weer aan 

de beurt. Ieder voor zich moet natuurlijk zelf de afweging maken, of ie 

prikkelbaar is of niet, maar jammer en lastig blijft het wel. Want wat zijn 

de consequenties voor de Merel? Theo Roos en ondergetekende zijn al 

druk in de weer met de pub quiz op 11 december, maar zoals het er nu 

naar uitziet wordt dat toch weer een probleem. Ons 45-jarig jubileum-

viering in Januari eveneens en zelfs de Bosdijkloop, waarvan we de in-

komsten en de gezelligheid echt niet nog een keer willen missen, staat 

weer op losse schroeven. Nog maar te zwijgen over dat gedoe met de 

QR-code iedere keer als je met de club koffie gaat drinken. De gevolgen 

ondervonden Ria en ik ook privé. Ons weekje Portugal werd op het laat-

ste moment gecanceld, omdat het hotel ter plekke het restaurant tot 

eind van het jaar heeft gesloten. Als compensatie hebben we drie dagen 

in een hotelletje in het schilderachtige Deventer vertoefd. Ook nog een 

prachtige fietstocht door Kroondomein Het Loo volbracht. Willy niet ge-

zien trouwens.  

Het bestuur maakt zich zorgen over het afnemend aantal leden, dat op-

komt dagen bij de reguliere clubritten. Zelf ben ik vooral een donderdag-

fietser, en dan valt het aantal deelnemers nog niet tegen. Vaak zijn er 

meer dan 20 dames en heren present, verdeeld over drie (!) groepen 

met verschillende afstanden en snelheden. De C-groep (nog gekleed in 

het oude Mereltenue) fietst met een kruissnelheid van rond de 22 a 23 

km en een afstand van 50 a 60 km. De B-groep onder leiding van Enno 

en John gaan wat sneller en rijden zo rond de 80 km. De A-groep, 

meestal onder aanvoering van Gerard, fietst tegen de 30 km/u en af-

standen van rond de 100 km. Onze zorg zit vooral in de zondagmorgen 

groep en nog meer in de woensdagavond, waar soms maar drie a vier 

Merels te vinden zijn. Hoe komt dat? En hoe komt het dat veel Merelle-

den op die tijden wel meefietsen met ‘ongeorganiseerde’ groepen als de 

Stampers, de Trappers, de Stoempers of hoe ze ook mogen heten. Om 

daar achter te komen willen we alle leden binnenkort telefonisch bena-

deren. Wellicht vinden we een oorzaak en kunnen we het fietsgedeelte 

van de Merel nieuw leven in blazen. Of ligt het ook hierbij weer aan die 

vermaledijde Corona. Nu echt voor de laatste keer genoemd. Hoop ik! 

En als je al die narigheid een keer zat ben, kijk dan eens naar het Sinter-

klaasjournaal (al dan niet met eventuele kleinkinderen). Daar knap je on-

middellijk van op! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Gijs Ekelschot 
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MEREL 
NIEUWS 

 
 
 

 
 

Bericht van de RABO-bank 
 
Met Rabo Club Support bieden wij kennis, ons net-

werk en financiële ondersteuning aan clubs en vereni-

gingen. Leden van Rijn en Veenstromen hebben tij-

dens de stemperiode bepaald welke financiële bij-

drage de deelnemende clubs en verenigingen ontvan-

gen. Dankzij jullie stem kan de Merel € 431,61 bij-

schrijven op de rekening. Vorig jaar was dat € 424,00. 

Een bedrag dat toen is gebruikt om de bestrating en 

fietsenstalling bij de tennishal te upgraden. Bedankt 

voor jullie deelname aan Rabo Club Support! 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Pub quiz 2021 
 

Het wielerseizoen zit er voor de meeste Merels weer 

op. In deze donkere dagen zullen we elkaar vast wat 

minder op de fiets tegen komen. Reden om ook dit 

jaar weer ’s winters gezellige bijeenkomsten te orga-

niseren. Eén daarvan is natuurlijk de niet meer weg te 

denkende pub quiz. Vorig jaar door Corona uitgesteld, 

maar dit jaar hopen we derde editie te spelen. Zater-

dag 11 december is het weer zo ver. Locatie is als van-

ouds de tennishal. Inloop vanaf 20.00 uur met een 

kopje thee of koffie. Om 20.30 starten we met de pub 

quiz; weer bedacht en geleid door Gijs Ekelschot en 

Theo Roos. Eenieder ontvangt drie consumptiemun-

ten. Dus daar kan het niet aan liggen. Opgeven uiter-

lijk 5 december bij Gijs. 

Per mail: ekelscho@ziggo.nl of tel. 06 25 094 428. 

NB. Alleen nieuwe, verscherpte, maatregelen zouden 

nog roet in het eten kunnen gooien, maar daar gaan 

we niet vanuit. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Snerttocht 2021                                                                       door Maria Ekelschot 

 

De reporter, die onze tochten normalerwijze verslaat, bevindt zich momenteel elders in het land. Ik zou zeker 
niet in haar voetsporen willen treden, ik weet mijn plaats, maar omdat 250 km enigszins te ver van haar bed is, 
zodat zij het overzicht nu even niet heeft, ben ik zo vrij geweest deze taak op mij te nemen. 
 
Op geen enkele wijze waren nog excuses te verzinnen 

om niet mee te gaan fietsen met de laatste- en tevens 

afsluitende tocht van het jaar: De snertrit! De enig be-

dervende factor zou het weer nog kunnen zijn, want 

de dag ervoor regende het pijpenstelen en bladeren. 

Die zouden nog voor een spekglad wegdek 

kunnen gaan zorgen. Na een extra lange 

nacht, die droog bleef, begon de dag zowaar 

met een bleek zonnetje. Bij het clubhuis van 

Adriaan & Erna hingen 31 fietsen buiten ge-

stald aan het rek (toen nog wel lekker 

schoon). De koffie, op kosten van de club, 

werd binnen geserveerd. Fanny, onze toer-

leidster, zorgde met Gerard ervoor dat ie-

dereen op de lijst werd geregistreerd. André 

heette iedereen welkom en zei dat er 3 ge-

lijkwaardige groepen zouden starten. Het 

moest ons wel duidelijk zijn dat het ging om de gezel-

ligheid! En zo werd dan ook gestart, elkaar bijpratend 

over van alles en nog wat. De eerste rijders haalden 

wij al snel in, niet omdat wij sneller waren, wij hadden 

de boodschap van André begrepen, maar zij kampten 

met luchtpro-

blemen in de 

vorm van 2 

lekke banden. 

Met tegen-

wind en Aad 

en Piet op kop 

liep de route 

via Woerdense Verlaat, Zegveld (daar kwam een 

groot peloton Snertrijders van WTC ons tegemoet!) 

Nieuwerbrug, Bodegraven, Zwammerdam, Aarlan-

derveen, Korteraar, Ter Aar, Zevenhoven en via de 

blauwe ophaalbrug in De Hoef terug naar Mijdrecht. 

In de tussentijd werd het kopwerk afgelost door San-

der en Gijs. Sommigen moesten het met een tandje 

minder doen en dat mocht gewoon op deze dag. 

Bij terugkomst stonden de tafels al gedekt met scho-

tels die door Adriaan 

en Erna werden opge-

vrolijkt met grote 

kommen hete erw-

tensoep. Het tekort 

aan zout en vocht kon na de rit rijkelijk aangevuld 

worden. De fietsen hingen weer aan het rek, maar nu 

wel rijp voor een flinke wasbeurt.  

 

Ik kijk nu al weer uit naar een Voorjaarsrit!  

_____________________________________________________________________________________________ 
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43ste PK Sport Bosdijkloop 
 

Vrijwilligers gevraagd voor de 

PK-Sport Bosdijkloop 2022 

We weten inmiddels dat we op jullie steun van de 

meeste van jullie kunnen rekenen maar toch weer even 

de oproep ! 

Zondag 20 februari 2022 organiseren wij voor de 43ste 

keer de BOSDIJKLOOP.   

 

Vrijwilligers 

Als je wil helpen en dat nog niet eerder hebt gedaan meld je dan aan bij mij via peter.ttcdemerel@gmail.com of bel 

06-48013782. Alle vrijwilligers zal ik in de loop van December 2021 weer benaderen. 

 

Verkeersregelaars 

De verkeersregelaars worden ingezet bij evenementen, zoals de Bosdijkloop, om het verkeer te regelen en de 

veiligheid van de deelnemers te waarborgen. Wij hebben voor de Bosdijkloop 25 verkeersregelaars nodig die ook 

een geldige pas moeten hebben. Deze pas ontvangt je van de gemeente als je een jaarlijkse cursus volgt. Dit jaar 

hebben we op gevaarlijk punten ook EXTRA verkeersregelaars nodig. Het volgen van deze cursus is een wettelijke 

vereiste en dient in geval van ongevallen ook als dekking voor de verzekering. Zeker belangrijk dus. 

 

De e-learning cursus kan je volgen op https://www.verkeersregelaarsexamen.nl. Alle verkeersregelaars die géén 

geldige pas hebben moeten dat dit jaar dus weer doen! Kost 30 tot 45 minuten tijd. Het certificaat is 1 jaar geldig. 

LET OP: ook al is je pas nog geldig, log dan toch even in voor dit evenement. Je krijgt dan de melding dat je nog een 

geldige pas hebt en dat je niet opnieuw de cursus hoeft te doen. Je naam komt dan wel op de lijst voor de 

Bosdijkloop. Als je vragen hebt over de cursus kan Ger Hulsman (bosdijkloop@gmail.com) je helpen, maar de 

handleiding op de site is heel duidelijk. 

 

Voor de zekerheid nog een korte instructie hoe de verkeersregelaars zich kunnen aanmelden en inloggen. 

 Ga naar verkeersregelaarsexamen.nl 

 Inloggen of registreren 

 Wanneer je al eerder verkeersregelaarsexamen hebt gedaan ben je al geregistreerd en log je in met je 

emailadres en een wachtwoord. 

 Doe je voor het eerst examen klik dan op registreren en vul je gegevens in. 

 Nadat je bent ingelogd: Ik wil een code verzilveren. 

 Vul de code in:  DEELN43sDeRPRGFJDQMQX 

 Je ziet het scherm: Code verzilveren verkeersregelaar 

 Opslaan en verder gaan. 

 Open Takenmenu 

 Verkeersregelaar: Instructie volgen 

 

 

Peter Meijer 

mailto:peter.ttcdemerel@gmail.com
https://www.verkeersregelaarsexamen.nl/
http://verkeersregelaarsexamen.nl/
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Dilemma’s van  

             Jan Alblas 
 

 

 

 

 

 

Carbon frame of Metalen frame ? Carbon 

Velgremmen of Schijfremmen ? Velgremmen 

Bel op je fiets of schreeuwen ? Bel 

Vive le Vélo of Avondetappe ? Avondetappe 

Ass saver onder het zadel of spatbord ? Spatbord 

Meer of Minder dan 10.000 km per jaar ? Meer van 10.000 km p/j 

Merel fietskleding of Ander tenue ? Ander tenue 

Windje mee of Windje tegen ? Windje mee 

Sportdrank of Water in je bidon ? Water 

Zelf fiets onderhouden of Onderhouden laten plegen ? Onderhoud laten plegen 

Fietsklassieker of Formule 1 kijken ? Fietsklassieker 

Elektronisch of Mechanisch schakelen ? Elektronisch 

Race of MTB ? Race 

Koprijder of in de groep meerijden ? In groep meerijden 

Giro of Tour de France ? Giro 

Behaarde of Geschoren benen ? Behaard 

Appeltaart of Krentenbol bij de koffie ? Appeltaart 

Klim toertocht of Lange afstandstoertocht ? Klim toertocht 

Spinning bij sportschool of Zwiften thuis ? Spinning sportschool 

Tubeless of Tubes ? Tubeless 
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MTB in Limburg                                                                         door Jan-Willem Bouwman 

 

Het laatste weekend van oktober verbleven we in Limburg en die werd gestart op vrijdag in Geleen. We konden 

’s middags pas in het huisje dus moest eerst maar even een route worden gefietst. Een uur verlaat door een 

ongeluk op de snelweg (note to self, altijd luisteren naar de mevrouw van Google) die we hadden kunnen ver-

mijden, kwamen we aan op een parkeerplaats alwaar we de fietsen van de auto haalden om daarna aan te kleden 

en de gopro’s te monteren. GPS op de fiets, route aan zetten en we konden op weg. 

 

Zoals bekend is in het Limburgse de weg vaak minder 

vlak als bij ons in de buurt en zo ook hier, na 500 me-

ter begon de weg te stijgen. Net op de fiets is dat altijd 

weer een dingetje dus rustig aan omhoog gepeddeld 

en rechtsaf een onverhard pad op gestuurd. Blijkbaar 

begonnen we meteen aan het steilste deel van de 

route want het werd meteen aanpoten. Ook Loes 

moest wennen en omdat na klimmen vaak ook dalen 

komt was dat wel even schrikken toen ze een gruwe-

lijke afdaling met grote geulen voor zich zag liggen. 

Deze jongen was 

al beneden toen 

ik omhoog keek 

en Loes zag stun-

telen. Het achter-

wiel gleed in een 

geul en toen be-

sloot ze de fiets 

maar neer te leg-

gen. Zonder erg 

overigens en ge-

lukkig hadden we 

de beelden nog. 

Daarna vervolgde we de route en omdat het een mak-

kelijke route was ging dat vrij aardig. Mooie afdalin-

gen werden afgewisseld met steile klimmetjes en 

steevast eenmaal ‘boven’ kreeg je mooie vergezich-

ten te zien. Daar doemden gedachtes op als waarom 

doen we dit toch niet vaker, maar meteen gevolgd 

door het realistische dat 4 uur snelweg voor 3 uurtjes 

fietsen toch geen optie is. Nog afgezien van de ben-

zine kosten tegenwoordig trouwens. Tegen half 1 

stopten we ‘boven’ bij een bankje en aten een kren-

tenbol. Doorgaans zit op die plek dan geen horeca en 

al helemaal in Qrankzinnige tijd is het allemaal wat 

lastig als je nog even wilt wachten op de onderzoeks-

resultaten alvorens een prikje te nemen. Dus met een 

reepje toe was de suikerbehoefte weer voldaan en 

konden we de rest van de route fietsen. Ondertussen 

had ik voldoende gegevens verzamelt om in de shock-

wiz de resultaten te bekijken. Een shockwiz is een 

kastje die je op de luchtveer van je voorvork of ach-

terdemper kunt zetten om te zien of de veer/demping 

afstelling een beetje klopt. Daar moest nog een klikje 

meer demping op dus moest ik een nieuwe sessie 

starten. Ondertussen waren we alweer bij de auto 

aangekomen en naar het huisje gereden. De volgende 

dag heb ik ’s mid-

dags toen het 

droog was de 

route van Vijlen 

gefietst. Getoerd 

want ik had nog 

wel wat zuur van 

de route van vrij-

dag. De beklim-

mingen van Vijlen 

zijn langer en stei-

ler, maar daar-

door de afdalin-

gen ook spectaculairder. Veel blad en gravel maakte 

dat ik wat minder stoer naar beneden reed dan an-

ders. Als je alleen fiets houd je vaak toch wat meer 

reserve dan wanneer je met een groepje rijdt. Ook op 

deze route zijn de uitzichten fenomenaal en vooral als 

je dwars door de landerijen fietst. Ik moet bekennen 

dat ik niet overal de kracht had om fietsend naar bo-

ven te komen. Wortels en stenen maken het nog las-

tiger dan wanneer je op de weg klimt. Daarnaast had 

het ’s morgens geregend en het glibberde op som-

mige plaatsen dan ook nog. Wel geweldig want daar 

doen we het voor. Uiteindelijk was ik na 35 kilometer 

net op tijd thuis om aan te schuiven. De familie had 

pizza besteld en die was net binnen. De volgende dag
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namen Loes en ik afscheid en reden 

20 kilometer met   de auto naar Nuth. 

Een plaats waar opnieuw een MTB-

route gefietst moest worden en per-

soonlijk was ik blij dat het een makke-

lijke route was met maar 400 hoogte-

meters. Loes had na 15 kilometer wat 

problemen met schakelen omdat ik 

nieuwe kabels had gemonteerd. Deze 

rekken altijd een beetje en die rek 

moest er even uitgesteld worden. 

Ook meteen de shockwiz bij mijn fiets 

uitgelezen en die was naatje. Route 

Vijlen had een prima afstelling opge-

leverd maar op de route Nuth – Voerendaal moest er 

minder demping gegeven worden. Dus 2 klikjes open 

en een nieuwe sessie starten. Loes vond het een 

mooie route, geen gekke dingen, niet 

al te moeilijke klimmetjes of afdalin-

gen, gewoon prima. Voor mij was 35 

km wel weer genoeg en was blij om 

weer bij de auto aan te komen. Er 

moesten nog 2,5 uur worden afge-

legd om thuis te komen want de A2 

bij Deil lag er door onderhoud uit en 

we moesten over Venlo – Nijmegen 

naar huis, de A76-A12 dus. Alles bij 

elkaar genomen was het een heerlijk 

weekend met beter weer dan ver-

wacht. Hopelijk kunnen we met de 

Bosmerels het weekendje van 2019 

nog een keer herhalen in Limburg. 

Aan de MTB-routes zal het zeker niet 

liggen, Limburg kent er inmiddels veel 

en daar zitten ook routes bij voor min-

dere cracks op mountainbike gebied. 

Voor komende lockdownwinter zijn 

we te vinden rond Hilversum. Heb je 

zin om mee te fietsen stuur dan een 

appje naar de MTB-groep of mij. 

Meestal zaterdags, maar wellicht ook 

een aantal zondagen in overleg.  

MTB groetjes van JW 

 

 

Videolink: https://youtu.be/iJngdgZIjhQ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

https://youtu.be/iJngdgZIjhQ
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De Razende Reporter!  
 

Gewoonlijk schrijf ik in deze rubriek over fiets gerelateerde zaken. Maar dit keer 

ziet het verhaal van de Razende Reporter er anders uit. Ten eerste omdat ik op 

het gebied van fietsen even geen inspiratie had om iets op papier te zetten en 

ten tweede omdat er zoveel verandert in de wereld om ons heen. Daarover wil 

ik graag mijn gedachten met jullie delen. 

 

Ik begin steeds meer te beseffen dat er dingen gebeu-

ren in deze wereld waar wij met zijn allen niet op zit-

ten te wachten. Het vervelende is dat ik niet weet 

waar dit zal eindigen en dat ik het gevoel heb er geen 

invloed op te kunnen uitoefenen. Voorbeeld 1: de 

huizenmarkt. Het is toch van de zotte hoe overspan-

nen het er momenteel aan toegaat in de huizenmarkt. 

Een huis kopen voor de vraagprijs is er niet meer bij 

tegenwoordig. Wil je in aanmerking komen voor een 

woning dan moet je minimaal 10 – 15 % overbieden 

en dan nog is het maar de vraag of het gaat lukken. 

Oké, de hypotheekrente is laag maar dat neemt niet 

weg dat er een absurde situatie ontstaat door stijging 

van de prijzen. Jongeren kunnen geen betaalbaar 

stekkie meer vinden om zelfstandig te gaan wonen. 

Tel daarbij de studieschuld op die ze hebben wanneer 

een studie is afgerond en je snapt dat een koophuis 

een utopie is geworden. Huurwoningen verdwijnen 

voor het overgrote deel naar mensen die voorrang 

krijgen op de rest (gescheiden mensen, politieke 

vluchtelingen). En ik rea-

liseer me dat ook deze mensen een veilig en warm 

onderkomen willen hebben. Maar ik zie geen maatre-

gelen om voor jongeren kleine betaalbare woonunits 

te realiseren. Elk bouwproject dat wordt ontwikkeld 

bevat woningen die alleen voor een inkomen boven 

modaal haalbaar zijn. Omdat iedereen zo nodig veel 

geld eraan wil verdienen. Maar veel jongeren willen 

tegenwoordig ook wel erg veel. Voorbeeld 2: ons fi-

nanciële stelsel. Hoezo moet men geld aan de bank 

gaan betalen wanneer je zuinig leeft en je vermogen 

boven een bepaalde drempel uitkomt? Was het niet 

zo dat de bank juist geld kan verdienen met ons geld 

door het te beleggen. En waarom moet je geld beta-

len wanneer je per jaar meer dan bijv. € 10.000,00 op-

neemt. Dan gaan we ons geld maar weer in een oude 

sok onder de matras stoppen (moet ik wel mijn werk-

gever vragen mijn salaris handje contantje uit te be-

talen).  

_____________________________________________________________________________________________ 
 



10 eMerel Jaargang 29, Nummer 10 

Wegzetten op een bank spaarrekening levert toch 

bijna niets op door de lage rente. Maar is dat wel ver-

standig? Door de digitalisering is het betalen per pin 

in rap tempo toegenomen. Binnenkort is er geen geld 

meer nodig omdat alles digitaal gaat. Ga maar eens 

luisteren naar de podcast ‘Leef je Mooiste Leven’, af-

levering 101 Hoe groot is de financiële chaos in Eu-

ropa? Het zet je aan het denken. Voorbeeld 3: Ver-

minderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. 

Wij moeten allemaal van het gas af zijn in 2030 terwijl 

onze regering het nog steeds nodig vindt om energie 

op te wekken via biomassacentrales, wat leidt tot het 

kappen van heel veel bomen (waar die dan ook van-

daan komen), veel minder rendement dan energie uit 

kerncentrales en een toename van CO2-uitstoot. Bij-

komend probleem is dat door minder fossiele brand-

stoffen te gebruiken er meer elektra nodig is. En we 

kunnen regelmatig lezen dat dit nu al problemen gaat 

veroorzaken door een elektriciteitsnet dat het niet 

aan kan. Voorbeeld 4: het ongenuanceerd spuien van 

vaak kwetsende woorden als men reageert op social 

media. Ik vind het ongehoord hoe mensen soms rea-

geren op berichten wanneer ze een andere mening 

hebben over een onderwerp dan diegene die het be-

richt openbaar zet. Je kan het niet eens zijn met ie-

mand maar heb respect voor deze andere mening en 

laat deze persoon in zijn waarde. En wil je hem of haar 

overtuigen van jouw standpunt ga dan op een fat-

soenlijke manier de discussie aan. Maar dat durven 

velen niet. Ik weet dat ik in mijn voorbeelden niet alle 

voors en tegens tegen elkaar afweeg. Daarvoor heb ik 

te weinig kennis van de onderwerpen. Het zijn zeer 

complexe onderwerpen waarvoor niet altijd een op-

lossing is te vinden. 

We leven in een maatschappij waar het nog steeds 

draait om CONSUMEREN. Ik denk dat we wereldwijd 

moeten in gaan zetten op CONSUMINDEREN. Na het 

lezen van dit alles denken jullie misschien dat ik wel 

heel erg aan het somberen ben. Ik moet toegeven dat 

ik de laatste tijd meer aan dit soort zaken denk dan 

voorheen. Maar wees gerust: ik geniet nog steeds 

heel veel van mijn heerlijke huis. Ik geniet van mijn 

lieve man en van mijn kinderen, kleinkinderen, fami-

lie en vrienden om me heen. Ik geniet van een goed 

gesprek (als het maar niet over COVID gaat want dat 

ben ik wel een beetje zat). Ik geniet van een wande-

ling in de buitenlucht, ook dicht bij huis. Ik geniet van 

het fietsen, mountainbiken, schaatsen. Ik geniet van 

lekker eten. Ik geniet van de zon op mijn wangen, de 

wind door mijn haren. Ik geniet van een complimentje 

wanneer er weer een eMerel is verstuurd. Kortom: 

mijn leven is zo slecht nog niet. En stilletjes hoop ik 

dat mijn kinderen dat over 30-40 jaar ook kunnen zeg-

gen. We kunnen niet in de toekomst kijken en dat is 

misschien maar goed ook. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Herfst: 
 

Bladeren op de weg. 

Balancerend tussen droog en nat, 

In de bochten 

het gevaar ligt 

op de loer. 

Het natte blad 

vormt slipgevaar 

voor het peloton. 

Knarsend zand, 

in de ketting, ook op het grote blad. 

Regen en wind 

spelen mee, 

lage zon verblindt. 

Het is herfst!! 

 

Maria Ekelschot, november 2021 
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Fietsprogramma t/m 23 december. 

 
18 november donderdag  Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
21 november zondag Zondagrit 09.30 uur CR 60 - 80 km 
 
25 november donderdag  Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
28 november zondag Zondagrit 09.30 uur CR 60 - 80 km 
 
  2 december donderdag  Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
  5 december zondag Zondagrit 09.30 uur CR 60 - 80 km 
 
  9 december donderdag  Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
12 december zondag Zondagrit 09.30 uur CR 60 - 80 km 
 
16 december donderdag  Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
19 december zondag Zondagrit 09.30 uur CR 60 - 80 km 
 
23 december donderdag  Donderdagtocht 10.00 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! 

_____________________________________________________________________________________ 
 


