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‘Maart roert zijn staart’
Lammetjes in de wei maar het kan nog verraderlijk koud zijn.
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Van de secretaris
Vorig jaar schreef ik net als nu de maart-column voor de eMerel. Toen
was na een lange periode met veel wind en regen het voorjaar aangebroken. We hadden er allemaal weer zin in maar ik moest jullie laten
weten dat alle clubactiviteiten in ieder geval tot 31 maart zouden stil
liggen.
Afgelopen week zaten wij als bestuur bij elkaar, uiteraard veilig op afstand, voor onze vergadering. Met de recente versoepelingen van de corona-maatregelen durfden wij alweer te denken over het nieuwe seizoen. Een soort openingsrit bijvoorbeeld. Op 21 maart, een eerste ritje
van zo’n 50 kilometer en dan met ergens onderweg een Coffee2Go. Uiteraard in hele kleine groepjes.
Helaas…met de huidige versoepelingen zijn wij als wielersporters nog
niet geholpen. Buiten sporten op een sportaccommodatie mag inmiddels wel weer, mondjesmaat. Zo’n accommodatie is dan een ‘afgekaderde’ locatie met toezicht. Ook bij een wielervereniging met een afgesloten parcours kan er weer samen gefietst worden. Maar zo’n parcours
hebben wij natuurlijk niet. Wij fietsen gewoon op het fietspad en op de
weg en dat is een openbare buitenlocatie. En daar geldt nog steeds:
maximaal 2 personen, omdat Nederland zich nog steeds in de meest kritieke Corona-risicofase bevindt.
Het wachten duurt lang. Wij missen de club en zien er naar uit om weer
samen te fietsen. Maar het kan nog niet. Voorlopig blijft de regel van
maximaal 2 personen nog staan.
Ik sluit af met de oproep van Arjan de Vries, de directeur van de NTFU
die het volgens mij mooi verwoord: ‘Blijf fietsen en blijf genieten, van
elke kilometer die je maakt. Fietsen is één van de weinige sporten die
we sinds het uitbreken van de coronacrisis élke dag hebben kunnen beoefenen. Laten we goed met dit privilege omgaan, voor de volksgezondheid, voor ons imago als fietser en voor je vereniging of vriendengroep.
Zodat we uiteindelijk weer samen mogen fietsen’.

Met vriendelijke groet,
Stefanie Miltenburg
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MEREL
NIEUWS
Versoepelingen lockdown?
Per 8 maart zijn er een aantal versoepelingen met betrekking tot het uitoefenen van sport. Helaas biedt dit voor
onze club geen voordelen. Op de openbare weg mag er vanaf die datum nog steeds slechts solo of als duo worden
gefietst. Alleen wielerverenigingen met een afgesloten parcours mogen (bij 27 jaar of ouder) in een groep van 4
gaan rijden.
Zie hieronder de regels die dan gelden:

_____________________________________________________________________________________________
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Darm to Darm Ride
Wie wil mijn sponsor zijn voor de Darm To Darm Ride?
Op 2 juli 2021 doe ik namens het Cancer Center Amsterdam mee aan de Darm to Darm ride
(https://darm-to-darm-ride.nl/). Dit is een estafette
wielertocht van 500 km van Amsterdam naar Darmstadt. Samen met mijn teamgenoot fiets ik 500 km in
24 uur tijd (250 km per persoon) om geld in te zamelen voor het onderzoek naar de verbetering van de
behandeling van darmkanker. Wij zijn 2 fietsende fysici (vandaar de 2 f-jes op onze foto) die werken bij de
afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van
het Amsterdam UMC en wij zetten onze passie voor
fietsen graag in voor dit goede doel. Ons team hebben we ‘GUTe RAD ist Teuer’ genoemd. We hopen
o.a. met jullie hulp zo veel mogelijk geld op te halen
voor dit onderzoek. Willen jullie ons sponsoren? Dit
mag ook anoniem. Elk bedrag, klein of groot, is welkom. Alvast hartelijk dank.

Voor sponsoring van ons team volgt u de volgende
link: https://darm-to-darm-ride.nl/teams/team-guterad-ist-teuer of via de QR code

Met vriendelijke groet,
Ronald Boellaard

_____________________________________________________________________________________________
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De Razende Reporter!
Be Prepaired!
Wat een bizarre weersomstandigheden hebben we in februari gehad. Het begon op 7 februari met een pak sneeuw wat werd opgevolgd met een ijzig koude
week. Aan het eind van die week 4 heerlijke dagen met schaatsen op natuurijs.
Menig Merel had de schaatsen ondergebonden en ben ik op het ijs tegen gekomen. Dit had van mij nog wel een week mogen duren. Echter toen de dooi eenmaal
intrad werd het ook in één klap lente. Zo reed ik de ene zondag, warm aangekleed,
rondjes over de Botshol op de schaats. De zondag daarna reed ik in mijn blote beentjes een rondje op de fiets
door het Groene Hart.
Natuurlijk heeft iedereen direct zijn
fiets uit de schuur gepakt om met dit
heerlijke lenteweer de eerste kilometers te gaan maken. Sommigen onder
ons rijden in de winter ook wekelijks
hun ritten. Respect daarvoor. Ik vind
het toch altijd minder aantrekkelijk
om in de winter te fietsen. Anderen
zetten de racefiets op zolder in de Tax
en rijden hun ritjes op Zwift en er is
vast ook een deel die de fiets gedurende de winter laat verstoffen in de
schuur.
Maar zijn jullie allemaal al voorbereid op het nieuwe
fietsseizoen? Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je
fiets weer in prima staat is om aan een nieuw fietsseizoen te starten. Dit verhoogt de veiligheid tijdens het
fietsen. Lees daarom op de volgende pagina de
BRAVO controle. Een aantal van deze checks kan je
prima zelf uitvoeren. Voor een aantal heb je wellicht
de hulp van een expert nodig. Maak dan een afspraak
bij de wielerspecialist en laat een APK op je fiets uitvoeren zodat je met een gerust hart weer veilig met
je fiets de weg op kunt. Maar er zijn meerdere zaken
om rekening mee te houden. Hoe oud is je helm? Een
fietshelm gaat ca. 4-5 jaar mee. Dan is deze aan vervanging toe omdat de buitenkant van de helm wordt
aangetast door UV-straling. De buitenschaal wordt
daardoor brozer en biedt minder bescherming. En de
binnenzijde heeft inmiddels héél veel zweetdruppels
moeten verwerken en zal niet meer erg fris zijn. Zijn
je schoenplaatjes nog oke? Ondanks dat we niet veel
lopen op onze fietsschoenen (van en naar de schuur,
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het terras, het toilet) kunnen de
schoenplaatjes toch slijten. Check dus
aan het begin van het seizoen of ze
aan vervanging toe zijn en koop zo nodig nieuwe. Check of je fietskleding
nog op orde is. Heb je voldoende ondershirts, wielershirts, een jack, beenen armstukken, handschoenen en niet
te vergeten de fietsbroeken. Belangrijkste van de broek is of de zeem nog
goed is om weer een seizoen mee te
fietsen. Maar minstens zo belangrijk:
is je fietsbroek niet te veel versleten
door het vele dragen en fietsen? Ik zie wel eens wielrenners voorbij komen met een fietsbroek aan die
aan de achterzijde zo dun is geworden dat je duidelijk
de bilspleet van de heren kunt zien. Dit is niet het
meest interessante deel van de man om naar te kijken. En dan nog de vraag of je eigen lichaam onderhoud heeft gehad gedurende de winterperiode? Belangrijkste hiervan is natuurlijk het onderhoud van je
fysieke gestel. Kom uit die slaapstand vandaan. Zorg
ervoor dat je spierkracht weer op orde komt. Dat
geldt voor de beenspieren maar natuurlijk ook voor
de buik- en rugspieren. Zet die ook maar eens lekker
aan het werk. Goed getrainde buik- en rugspieren verhogen het fietsplezier. Je zult minder snel vermoeid
raken. En neem de schouders dan ook direct mee zodat je zonder ongemakken weer op het stuur kunt
hangen tijdens je fietstocht. Ook de buitenkant van je
lichaam heeft wellicht weer wat onderhoud nodig.
Gelukkig mochten we vanaf 1 maart weer naar de
kapper. De corona coupe zal bij de meesten dus wel
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weer verdwenen zijn. Maar zijn de benen al netjes
glad geschoren? Ongeveer de helft van de amateur
renners vindt dat je gesoigneerd op de fiets moet zitten en scheert dus zijn benen. En laat je die witte
melkflessen dan gewoon zien totdat je voldoende in

de zon hebt gefietst om een tint op de huid te creeren? Of wordt het bruin uit een potje op de benen
gesmeerd. Om goed voorbereid het nieuwe fietsseizoen in te gaan is er dus nog heel wat voorbereiding
nodig. Snel aan de gang dus!!

_____________________________________________________________________________________________
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anden en wielen





Bandenspanning (5-6 bar bij 28 mm banden, en 7-10 bar bij 23-25 mm banden)
Loopvlak / zijkant beschadiging (scheuren, bobbels, ingereden steen, schelp of glas, ventiel)
Profieldiepte (indicatoren weggesleten, anti-leklaag of karkas zichtbaar? Band vervangen!!)
Wielen (vlak, rond en geen losse spaken, test spaakspanning en wiellagers)

emmen





Remmen (Knijp remhandel in, minimaal vingerdikte tussen stuur en remhendel, doe steiger/ sleeptest)
Remblokken (blokdikte/ groeven schoon) Centreer remblokken op de velgrand (band niet raken)
Centreer remklauwen (niet aanlopen langs de velgrand of band)
Disc schijfremmen (let op de blokdikte, kabelafstelling of ontluchting van het hydraulisch systeem)

andrijving




Ketting (loopt soepel over alle tandwielen, loopt niet van de tandwielen af)
Derailleurs (goed afgesteld, alle tandwielcombinaties mogelijk, schakelt soepel)
Trapas (controleer op speling en vastzitten)

eiligheid (‘in-mold’ helmen genieten de voorkeur, bekleding in de buitenschaal gegoten)





Helm (THT datum, EN 1078 norm, goede pasvorm, kinband gesloten en driehoek om het oor)
Kleding en handschoenen (bescherming bij vallen, kleding ter bescherming voor regen en zon)
Schoenplaatjes (controle of ze vastzitten, grip ook bij het lopen op gladde ondergrond)
Voldoende eten en drinken (vooral bij warm weer) meenemen!!

verig (bij carbon onderdelen carbonpasta en een momentsleutel gebruiken)




Balhoofd en as-speling (stuitertest, 10 cm optillen bij stuur/zadel en loslaten, rammelt hij dan is er speling)
Pedalen (controle op speling en vastzitten, mogelijk inklik/uitklik spanning afstellen)
Zadelpen (controle op vastzitten, pen mag niet boven maximale indicator uitsteken)

_____________________________________________________________________________________________
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Voor paal staan

door Maria Ekelschot

Als je bij ons met de deur in huis komt vallen, sta je direct voor paal. Nou ja bij wijze van spreken dan, want in
het totaal staan er 22 paaltjes die symbool staan voor onze bergbeklimmingen op de fiets. In Nederland hebben
wij geen bergen en ook dus geen paaltjes van naam. De bergen in ons mooie Zuid-Limburg zoals de Cauberg,
Lemelerberg, Vaalserberg en Keutenberg ect, ect. die wij wel beklommen hebben zijn zeker pittig maar verdienen
nog niet dit predicaat.
GEEL
De gele paaltjes zijn allemaal afkomstig uit Frankrijk.
Ze verwijzen naar de D-wegen. Op de paaltjes kun je
lezen hoeveel kilometer het is naar de top. Nog nooit
eerder een echte berg beklommen en de eerste de
beste die door ons genomen werd bevindt zich in
Zuid-Frankrijk met een lengte van 24 kilometer naar
een hoogte van 2.802 meter; Col de La Bonette. Deze
D-64 weg is de hoogst geasfalteerde berg van Europa.
Wij fietsten deze niet alleen maar met de Stichting
4life. De dag ervoor konden wij ons voorbereiden op
andere D-wegen: D209 Super Sauze, D530 La Bérarde
en de D902 Col de la Cayolle. Het jaar daarna bezochten we, wederom met de Stichting de Alpe d’Huez.
Ook hier beklommen we de D-wegen. D211 Alpe
d’Huez, D526 Col d’Ornon, D25a Col de Sarenne,
D159 Col d’Aulan en D213 Les Deux Alpes. In het jaar
dat we, wederom met de Stichting, naar de Pyreneeën gingen bezochten we daarvoor eerst privé de
beruchte kale berg. D974 Mont-Ventoux en de D942
Gorges de la Nesque. Vanuit Argelés Gazost in de Pyreneeën, beklommen we de D918 Col du Soulor, D102
Col de Spandelles en als klap op de vuurpijl de D918
Col du Tourmalet.

ROZE
De roze gekleurde paaltjes die op onze sidetable
pronken zijn trofeeën uit Italië. De SS38 Passo dello
Stelvio en Via Cancano (zonder nummer) en Torri di
Fraele uit Bormio in de Italiaanse Alpen.
Uit de Dolomieten komen de SS243 Passo Gardena,
SS498 Passo Pordoi, SP244 Passo Campolongo en de
SS242 Passo Sella. Deze vier vormen samen de Sella
Ronde, die ’s winters ook op ski’s te doen is.
ROOD
Rood staat voor Oostenrijk met 107 De Grossglockner
bij Bruck Fusch. Ook hier maakten wij deel uit het gezelschap van de Stichting.
ROOD met gele band van de Spaanse vlag
De TF28/TF21 El Teide op Tenerife.
Net als wij hebben meerdere Merels met ons deze
hoogtepunten bereikt. Daarin vormen wij echt geen
uitzondering, maar wel de paaltjes die bij ons prijken,
als je tenminste met de deur bij ons in huis komt vallen. En dat zit er met de coronamaatregelen helaas
nog niet in.
Hopelijk kunnen we weer snel met elkaar een tochtje
gaan maken, ook al is het dan op het vlakke!

_____________________________________________________________________________________________
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1,3 fietsen per Nederlander

door Wijtze de Vries

De Nederlander bezit gemiddeld 1,3 fietsen.
Ik las bovenstaande stelling en met schaamrood op de kaken dacht ik: ‘oeps dan lig ik ietsje boven het gemiddelde’. Maar ik kan me dus rekenen bij de echte fietsgekkies en gelukkig zie ik om me heen dat ik niet de enige
ben. Je vraagt je dan af: hoe is dat zo gekomen? Tja eigenlijk is TTC de Merel daar schuldig aan. Ik zal dat verklaren.
Toen mijn toenmalige werkgever zijn kantoor verplaatste naar de zuidkant van de stad leek het ons
handig vanuit Purmerend mee te verhuizen. En na
wat zoeken besloten we In Mijdrecht te gaan wonen.
Dat was rond 1978. Mijn toenmalige buurman (voor
oud leden Herman Lijding) fietste ook en samen fietsten we na het werk in de omgeving van Mijdrecht.
Uiteindelijk besloten we eens een proefritje mee te
fietsen bij TTC de Merel. We wisten niet wat we
moesten verwachten maar werden prima opgevangen zodat we al vrij snel besloten lid te worden. En
daar zijn we besmet geraakt (rare term in deze tijd)
met het fietsvirus. Ik fietste dagelijks naar het werk
(kon daar douchen en omkleden) en maakte zo de nodige trainingskilometers. Ik hoor mensen denken, kan
je dan geen clubkampioen worden? Ik zal jullie snel ut
de droom helpen. Destijds reed ook Dingeman den
Braber bij TTC de Merel en die klokte jaarlijks rond de
30.000 kilometer. Daar kwam ik totaal niet aan en
dacht wel eens als je zoveel kilometers rijdt moet je
je af en toe aan je vrouw weer voorstellen wie je
bent!! Zo zijn we dus fietsgek geworden. Na wat gevaarlijke manoeuvres in de Vogezen besloot ik mijn
confectie fiets te verruilen voor een op maat gebouwde fiets. Dat werd een RIH, gebouwd in de Westerstraat in Amsterdam. Om het fietsgekkie te illustreren, de fiets kosten destijds 2850 gulden en op
mijn salarisstrookje las ik 811 gulden bruto. Weet nog
steeds niet hoe lief ik mijn vrouw heb aangekeken
maar uiteindelijk kwam de fiets er en heb ik in de
Franse Alpen er erg veel plezier aan gehad. Uiteindelijk heb ik mijn stalen RIH verruild voor een plastic
fiets (carbon heet dat geloof ik), gekocht en opgebouwd door Kees Smit, een werkelijk geweldig deskundige man. Denk daar nog steeds met veel plezier
aan terug. In 2003 mocht ik met pensioen, ik zeg speciaal mocht omdat ik toen pas 57 jaar oud was. Ook
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in dat jaar kochten we een huis in Frankrijk (Bourgogne tegen de Jura aan) We woonden daar vrijwel
de gehele zomer en fietsen bij de Merel was er niet
meer bij. Ergens in die periode heb ik mijn lidmaatschap opgezegd, maar fietsen deden we daar veel.
Helaas heb ik in de buurt va ons huis tijdens een tocht
(met TTC de merel vrienden) een herseninfarct gehad. Daar ben ik gelukkig uiterlijk goed vanaf gekomen maar ben wel erg snel emotioneel en heb een
kort lontje. Als mensen dat lontje niet aansteken is er
best met mij om te gaan!! In 2017 verkochten we na
14 jaar ons huis in Frankrijk en niet ver daarna meldde
ik me weer als lid aan. En nu kunnen we niet als groep
fietsen, hoop van harte dat het einde in zicht is.
Ik zal gelet op de stelling eens mijn fietsen de revue
laten passeren:
1e Mijn op maat gebouwde ‘Mees fiets’
Ik heb daarop veel gefietst in Frankrijk. Gezellig met
vrienden door het Franse landschap en langs terrasjes
voor een hapje en drankje. Ben samen met mijn
schoonzoon op deze fiets in 6 dagen naar ons huis
(800km) gereden. Kijk daar nog steeds met veel plezier op terug.
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2e Mijn ‘e-bike’
Samen met mijn vrouw reed ik op mijn Mees fiets
door Nederland. We mochten graag vanuit hotels
tochtjes maken. Helaas was de actieradius niet groot.
Om die groter te maken hebben we samen een e-bike
gekocht. Het
wielergekkie
moest
wel
even wennen
aan het idee,
maar we hebben er geen
spijt van.
3e Mijn ‘race fiets’
Toen ik weer lid werd van TTC de Merel moest er natuurlijk weer een fiets komen. Dat werd een race fiets
met een recht stuur. Dat rechte stuur was noodgedwongen. Door een valpartij met de fiets ben ik aan
mijn nek geopereerd. Het doorzagen van drie nekwervels was nodig om het hersenvocht weer te laten
doorstromen. Resultaat een krom stuur lukt niet
meer dus vangen we helaas
wat
meer
wind. Ook een
reden om niet
meer met de
snelle groep
mee te fietsen.

4e Mijn ‘opoe fiets’
Voor de dagelijkse boodschappen hebben we een
oude ‘opoe fiets’ met veel ruimte in de fietstassen.

5e Mijn ‘trainingsfiets’
Op zolder train ik elke
ochtend en avond 30
minuten op een trainingsfiets. Zo houden
we in de wintermaanden de conditie wat op
peil. De teller staat
vanaf 1 januari al weer
op 1700 km.
Tja ik heb op de stelling ‘De Nederlander bezit gemiddeld 1,3 fietsen’ dus een positieve inbreng gehad. Ik
vind het getal 1,3 nog steeds weinig, maar als we ouderen en baby’s mee tellen (ik ken de rekenmethode
niet) zal het wel kloppen.

_____________________________________________________________________________________________
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FIETSPROGRAMMA t/m 15 APRIL
We moeten nog even alleen of met z’n tweeën op pad. We hopen natuurlijk zo snel mogelijk weer in clubverband
te mogen fietsen. Daarom hieronder toch maar een fietsprogramma voor als we weer mogen.
18 maart

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

21 maart

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

25 maart

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

28 maart

zondag

Voorjaarstocht (onder voorbehoud
van dan geldende maatregelen)

08.30 uur

CTT

100 km

1 april

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

5 april

2e paasdag

Paasrit

08.30 uur

CR

60-80 km

8 april

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

11 april

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

15 april

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 !

_____________________________________________________________________________________
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