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Fietsen in eigen land is ook mooi. 

Molen bij Kelmond 
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Ik mis jullie! 
 

Afgelopen dinsdag was de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de 

Jonge. Aansluitend gelijk een bestuursvergadering. Want zou het dan 

toch? Mogen we vanaf 19 mei dan eindelijk weer in club verband met 

elkaar fietsen. Hier en daar werd al in kleine groepjes met elkaar gefietst. 

Maar dat waren meestal vrienden of goede bekenden van elkaar. En 

hooguit met vier man. Dat is toch anders dan met de hele club erop uit-

trekken. Zo voelden wij dat bij het bestuur ook. Allerlei namen vlogen 

voorbij. Hoe is het met die? En spreek je die nog weleens? Dat lid fietst 

nog regelmatig, want is te volgen op Strava. Maar hoe het met die, die 

en die gaat; geen idee. Waren we als bestuur de binding misschien wel 

een beetje aan het kwijt raken? Tja, dat kan ook niet anders door zo een 

lange periode met zulke heftige Corona maatregelen. Maar met de po-

sitieve vooruitzichten begon het te bruisen en kunnen we beginnen met 

plannen maken. Helaas de Groene Hart Classic hadden we twee weken 

eerder afgezegd bij de NTFU. De openingsrit dan, die kunnen we nu als-

nog door laten gaan. Maar op welke dag, hoe gaan we dat met de club-

leden communiceren. En niet te vergeten natuurlijk even contact opne-

men met Erna en Adriaan van de Tennishal. Sowieso horen hoe het met 

ze gaat en behalve de openingsrit, gelijk maar het hele resterende toer 

programma met ze doorspreken. En zo ging het door. Vooral de invulling 

van het club weekend geeft veel stof tot discussie. Toch weer met de 

club een weekend weg, of beter net als vorig jaar iets organiseren vanuit 

de Tennishal? Want ja, er mag misschien weer meer, maar Corona is nog 

niet weg. En inmiddels weten we wel dat het met Corona altijd anders 

loopt dan iedereen denkt. Dus wat zijn de risico’s en valt het überhaupt 

op zo korte termijn nog wel te organiseren? We denken eruit te zijn, 

maar het is nu nog te vroeg om daar al wat over te communiceren. Dus 

hou de komende eMerels in de gaten, want wat het ook gaat worden, 

leuk en gezellig wordt het zeker! Ik hoop dat we binnenkort ook echt 

weer in club verband mogen gaan fietsen. Dat de donderdag, zondag en 

woensdagavond ritten weer worden opgepakt. Want ik mis jullie, het 

bestuur mist jullie en jullie missen elkaar vast en zeker ook. 

Tot gauw! 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Alex Wolf 
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MEREL 
NIEUWS 

 
 
 

 
 

Kan het echt??? 

 

De persconferentie van afgelopen week heeft ons het 

begin van versoepelingen gebracht. Komende maan-

dag zou een en ander nog eventueel kunnen worden 

teruggedraaid, maar die kans lijkt heel klein.  

Daarom hebben we als bestuur besloten om op 19 

mei weer te starten met de clubritten op woensdag, 

donderdag en zondag. Let op, in verband met Pink-

steren fietsen we niet op zondag 23 mei maar op 24 

mei (2e pinksterdag)!  

 

Ook willen we alsnog de openingsrit rijden en wel op 

zondag 30 mei. Start 09.00 uur, vanaf de kantine van 

de Tennishal. Belangrijk is dat je je hiervoor opgeeft! 

We moeten weten hoeveel mensen meedoen i.v.m. 

de ruimte op het terras bij de Tennishal en de indeling 

in groepen en het daarbij behorende aantal voorrij-

ders dat we moeten inzetten.  

Geef je daarom voor de openingsrit uiterlijk zondag 

23 mei op bij Fanny, op mailadres fanny61@ziggo.nl  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Aandacht voor veiligheid 
 

Nu we weer als groep de weg op mogen graag 

aandacht voor je eigen veiligheid en die van je 

medeweggebruikers.  

1. Houdt voldoende afstand t.o.v. je voorganger. 

Minimaal 1 wiel.  

2. Plaats je handen bovenop de remgrepen. Dan kan 

je direct ingrijpen indien nodig. (Dus niet bovenop 

het stuur in het midden). 

3. Rijdt zo smal mogelijk naast elkaar, zodat je 

andere weggebruikers niet hindert. Dat zal weer 

even wennen zijn.  

4. Volg aanwijzingen van de wegkapiteins op. 1x 

fluiten is ritsen, 2 x fluiten is terug naast elkaar,  

3 x fluiten is stoppen op een veilige plaats naast 

de weg. 

5. Blijf altijd goed voor je uitkijken, ook wanneer je 

als 2e, 3e of 4e in de groep rijdt. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Vrijwilliger in de Spotlight                    door Alex Wolf 

 
 

Deze editie: Koen Marques 
 

Even voorstellen: 

Ik ben de oudste uit een gezin met nog vier zonen. 

Geboren in Meerbeek bij Leuven. In Vlaan-

deren ook wel bekend als de witlofstreek. 

Vader was huisarts en moeder verpleeg-

ster. Bij Koen is de appel niet ver van de 

boom gevallen, want het huidige beroep 

van Koen is cardioloog. Maar voor het zover 

is gekomen moest er wel het nodige gebeu-

ren. Ik ging naar de middelbare school in 

het Sint Jan Berchmanscollege te Brussel 

zo’n 25 km verderop. Dit was een jezuïeten-

school. Een school met destijds alleen maar 

jongens. Ik bevond mij daar wel in goed gezelschap, 

want later gingen ook de kinderen van de koning al-

daar naar school. Na de middelbare school ging ik ‘op 

kot’ (Vlaams voor op kamers) in Leuven. Daar heb ik 7 

jaar geneeskunde gestudeerd. En vervolgens nog 

eens 6 jaar erbovenop omdat ik mij in Cardiologie 

wilde specialiseren. En ook toen was ik nog niet echt 

klaar met mijn studie. Voor verdere (sub)specialisatie 

kwam ik terecht in het Sint-Antonius Ziekenhuis in 

Nieuwegein. Daar bloeiden twee liefdes op. Het be-

gon met fietsen. Ik kocht een hybride fiets en begon 

zo de omgeving van Nieuwegein te verkennen. Vooral 

de Lekdijk en de Betuwe hebben mijn hart gestolen. 

Maar ik had wel wat moeite met het Nederlandse 

fietswegstelsel en raakte regelmatig de weg kwijt. Ge-

lukkig werkte in het Sint-Antonius éne Els als hart-

functie laborante. Die wilde mij wel wegwijs maken 

met de vaderlandse fietswegen. Samen hebben we 

vele fietstochten in de regio gemaakt. Tijdens één van 

die tochten kwam het tot een serieuze valpartij en 

sloeg de vonk pas echt over. In 1995 kreeg ik een aan-

stelling bij het VU, waar ik nu nog steeds met veel ple-

zier werk. We zijn in 1997 getrouwd. En in 1998 zijn 

we in Vinkeveen komen wonen. In datzelfde jaar 

werd ook onze dochter Ellen geboren. 

 

 

Vertel eens wat over je passie voor fietsen: 

Zo’n 12 jaar geleden heb ik mee gedaan aan Open Dag 

van De Merel. Dat beviel. Ik heb toen een 

racefiets gekocht en ben lid geworden van 

De Merel. Ik vind het erg leuk om met de 

toeren van De Merel nog steeds voor mij on-

bekende weggetjes te ontdekken. Dat is ook 

iets wat ik graag doe als ik solo fiets. Zo maar 

een onbekende pad in duiken en maar zien 

waar ik uitkom. Altijd weer verrassend! Klas-

siekers heb ik nooit gereden, maar wat ik 

een bijzonder mooie tocht vond was Vee-

nendaal- Veenendaal. En alhoewel ik geen 

klimmer ben vind ik het mooi om in de heuvels van 

bijv. Limburg te rijden. 

Heb je ook hobby's naast het fietsen: 

Sinds mijn jeugd speel ik piano. Iets wat ik nog steeds 

met veel plezier doe. Daarnaast heb ik in de laatste 

jaren nog een passie gevonden. Ik doe aan familie-

stamboom onderzoek. Zo ben ik erachter gekomen 

dat ik uit een geslacht van wagenmakers en herber-

giers stam. En dat ik onder andere verwant ben met 

Iris Mittenaere ‘Miss Frankrijk 

2016’. Via internet en DNA-onder-

zoek is er veel uit te zoeken. Daar-

naast is er veel onderzoek gedaan 

door de Mormonen. Al die kennis 

ligt in Salt Lake City en is openbaar 

en vrij toegankelijk. Dat heeft mij 

veel geholpen bij mijn onderzoek. Ik heb mijn stam-

boom tot 1700 terug kunnen zoeken. Daarna loopt 

het spoor dood. 

Vertel eens wat over het vrijwilligerswerk dat je 

voor de Merel: 

Ik ben gevraagd door Peter Meijer om foto’s voor de 

Bosdijkloop te maken. Ton Boxce deed dat voor mijn 

komst, maar wilde daar mee stoppen. Ik ben geen 

hobby fotograaf, maar had wel een goede camera. 

Dus zo ben ik erin gerold. Het leek mij een leuke job
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en was ook een goeie manier om meer betrokken te 

raken bij de club. 

Wat is je mooiste herinnering aan het lidmaatschap 

van de Merel: 

Het zal niet als een verrassing komen, maar de mooi-

ste herinneringen aan de club bewaar ik aan de club-

weekenden. Fietsen op de mooiste plekken van Ne-

derland waar je anders niet zo gauw komt. En het is 

een prachtige gelegenheid om de clubleden beter te 

leren kennen.  

en de grootste blooper? 

Engeland, Engeland, Engeland! Vooral bij rotondes di-

verse keren aan de verkeerde kant van de weg terecht 

gekomen en tegen de richting in fietsen... Wat zeker 

één keer tot een heftige confrontatie met een heet-

hoofdige Engelsman leidde. 

Een bucketlijst heb ik niet echt, maar een onmoge-

lijke wensenlijst bestaat er wel: 

- Mooie bergritten maken, zoals de Mont Ven- 

   toux. Maar gezien mijn klimmerstalenten zal 

   dat waarschijnlijk op een e-racefiets gebeu- 

   ren, ha, ha. 

- En anders wel een langere fiets trektocht, zo- 

   als The Garden Route in Zuid Afrika, of de pel- 

   grim route naar Santiago de Compostella. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Fietsonderhoud (8 tips)                                           door Gert Doornekamp 

 

Om de gebruiksduur van je fiets optimaal te benutten is het noodzakelijk om hem goed te onderhouden. Dit kun 

je laten doen, maar veel onderhoud kun je ook eenvoudig zelf thuis doen. Een belangrijk eerste punt om rekening 

mee te houden: wacht niet met onderhoud tot het nodig is. Zorg er gewoon voor dat je verschillende onderdelen 

van je fiets regelmatig nakijkt. In dit artikel lees je negen onderhoudstips die je eenvoudig thuis kunt navolgen. 

Met deze tips kun je jouw fiets in goede conditie houden en blijft hij soepel rijden! 

 

 
Tip #1. Regelmatig schoonmaken 

Maak je fiets regelmatig schoon. Vuil kan ervoor zor-

gen dat onderdelen sneller verslijten. Een sopje met 

een spons en tandenborstel doen al wonderen. Of ga 

voor een speciaal fiets-schoonmaakmiddel. Vermijd 

een hogedrukspuit, daarmee kun je water in de 

trapas en versnellingsnaaf spuiten (waar deze onder-

delen niet zo goed tegen kunnen). En na het schoon-

maken is het belangrijk om je fiets goed af te drogen, 

om zo roestvorming te voorkomen. 

 
Tip #2. Regelmatig ontvetten en smeren 
Je ketting en andere onderdelen voor de aandrijving 

moeten af en toe ontvet en opnieuw gesmeerd wor-

den. Eerst ontvetten en schoonmaken en als het goed 

schoon is kun je opnieuw gaan smeren. Om je ketting 

te smeren kun je het beste een speciale fietsolie ge-

bruiken die vuil werend en waterafstotend is, en geen 

gewone olie omdat deze vuil juist extra aantrekt. Hoe 

vaak je de onderdelen moet smeren hangt af van hoe 

vaak en waar je gaat rijden (soms is het noodzakelijk 

om het na elke rit schoon te maken en opnieuw te 

smeren). 

Onderdelen van je fiets die je regelmatig moet 

smeren: 
 Ketting 

 Derailleur 

 Remmen (veren, kabels, draaipunten) 

Wat je niet smeert:  

 de cassette. Het wordt zelfs afgeraden deze te 

smeren, een vette cassette trekt extra vuil aan.  

En belangrijk is ook dat je niet te veel vet gebruikt. 

Een aantal druppels olie/vet is al genoeg om de ket-

ting te smeren. 

 
Tip #3. Je remmen controleren 

Natuurlijk is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je 

fiets goed en soepel blijft rijden, maar wat zeker net 

zo belangrijk is, is dat je fiets goed blijft remmen. 

Want als je op hoge snelheid fietst en plots moet rem-

men, wil je natuurlijk wel dat dit lukt. Je remmen kun-

nen versleten zijn, maar ook verkeerd afgesteld staan. 

Moet je ze bijvoorbeeld te ver inknijpen voordat je 

merkt dat ze werken? Dan moet je de remkabel even 

opnieuw spannen. Draai hiervoor de schroef aan de 

remhandel een paar slagen naar buiten. Je remblok-

ken zijn versleten als ze een schrapend geluid maken, 

de groeven in het blokje zo goed als verdwenen zijn 

en/of je een soort plakkerigheid voelt als je remt. Heb 

je schijfremmen? Raak deze niet aan met je handen, 

de olie van je huid kan ervoor zorgen dat de remmen 

minder goed gaan werken. Daarnaast kun je schijf-

remmen onderhouden door ze 1 à 2 keer per jaar te
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ontluchten. Tijdens zo’n ontluchtingsproces verwijder 

je alle luchtbubbels uit de remvloeistof, waardoor je 

remmen weer beter gaan werken. Dit ontluchten kun 

je laten doen, maar ook zelf thuis doen met een spe-

ciale ontluchtingskit. 

Tip #4. De bandenspanning optimaal houden 

Als de bandenspanning goed is, is de kans op lekrijden 

stukken kleiner dan wanneer de spanning te hoog of 

te laag is. De minimum en maximum spanning van 

een band kun je vinden op de zijkant van de band. Rijd 

je veel? Check de spanning van je banden dan elke 

drie of vier dagen. Schaf een fietspomp aan met inge-

bouwde bandenspanning meter, zo kun je de banden-

spanning checken wanneer je je banden oppompt. 

Daarnaast is het slim om je wielen af en toe gewoon 

even globaal na te kijken. Zet je fiets ondersteboven, 

draai je wiel rond, en let er dan op of je gekke dingen 

ziet. Zie je bijvoorbeeld dat je wiel een beetje op en 

neer wiebelt, dan moet het wiel opnieuw uitgelijnd 

worden. 

Tip #5. Kapotte spaak? Meteen vervangen! 

Is er een spaak kapot? Dan is het noodzakelijk om 

deze meteen te vervangen. Een losse of kapotte 

spaak kan een slag in je wiel veroorzaken, die er ver-

volgens bijna niet meer uit te halen is. Zit er een slag 

in je wiel, dan komt er weer extra kracht op de andere 

spaken te staan waardoor die ook weer sneller kun-

nen breken. Dus, vervang je spaak meteen als hij ka-

pot is. Een spaak die los zit moet je opnieuw spannen. 

Om spaken te spannen heb je een spakenspanner no-

dig. Als een spaak onderweg kapot gaat tijdens een 

fietsrit moet je hem eruit halen en eventueel een 

noodspaak monteren. Dit duurt even, omdat je de 

buitenband eraf moet halen, binnenband moet legen 

en lint dat over de koppen van de speken heen loopt 

eraf moet halen. Heb je geen zin, tijd of niet de juiste 

materialen bij je, dan kun je er voor kiezen om de ge-

broken spaak om een andere spaak heen te buigen 

om hem tijdelijk vast te zetten.  

Let op:  

Spaken hebben niet allemaal dezelfde maat. Zorg er-

voor dat je nieuwe spaak de juiste maat heeft voor 

jou wielgrootte. 

Tip #6. Zorg ervoor dat schroeven, bouten en 

moeren goed vastgedraaid zitten 

Klein bevestigingsmateriaal, zoals schroeven, bouten 

en moeren, kunnen losser gaan zitten nadat je een 

tijdje op je fiets hebt gereden. Controleer dus om de 

paar ritten een keertje of deze onderdelen nog goed 

vast zitten. Draai ze ook niet te vast, dit is ook niet 

goed voor je fiets (en je krijgt ze vervolgens mogelijk 

niet meer los omdat ze vast kunnen roesten). Ge-

woon vast genoeg zodat je de onderdelen niet hoort 

rammelen. Of kijk even in de handleiding van de fa-

brikant voor de juiste specificaties. Gebruik bij voor-

keur een momentsleutel. (zeker bij carbon onderde-

len) 

Tip #7. Maakt je fiets gekke geluiden? Negeer dit 

niet 

Je fietst maakt niet voor niets gekke geluiden, er is 

iets vies, kapot of er moet iets gesmeerd worden. Het 

vervangen van onderdelen is vaak best duur, dus als 

je de gebruiksduur optimaal kunt benutten bespaar je 

zeker wat geld wanneer je onderdelen tijdig schoon-

maakt en/of vervangt. Zo zijn piepende remmen vaak 

vieze remmen. Even goed schoonmaken en afdrogen 

en in veel gevallen is het probleem dan al opgelost. 

En als je fietsketting piept moet hij waarschijnlijk op-

nieuw gesmeerd worden. Er zijn meerdere onderde-

len die geluiden kunnen maken als er iets mis is. Ga 

na waar je het geluid vandaan hoort komen en be-

denk dan wat er mis kan zijn. Zoek desnoods online 

op wat de mogelijke oorzaken van een geluid kunnen 

zijn. En altijd als eerst: het onderdeel schoonmaken 

of opnieuw vastzetten en smeren, mogelijk is dat ge-

woon de oorzaak. 

Tip #8. Laat je fiets af en toe nakijken door een 

professional 
Ondanks dat je veel onderhoud zelf kunt doen, is het 

toch slim om je fiets één keer per jaar na te laten kij-

ken en afstellen. Een professional kan dingen ontdek-

ken die je zelf over het hoofd hebt gezien of dingen 

vervangen die je zelf niet kunt vervangen. Door bo-

venstaande tips en deze tip te volgen, kun je de ge-

bruiksduur van je fiets en fietsonderdelen optimaal 

benutten. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Alles over fietskettingen                                           door Gert Doornekamp

Zonder een ketting kun je niet fietsen, dat is voor de meeste mensen wel duidelijk. Iets minder duidelijk is dat je 

een fietsketting goed moet onderhouden en op de juiste momenten vervangen. Hier brengen wij je graag van op 

de hoogte, inclusief (korte) handleidingen over hoe je dat precies doet. Is jouw ketting aan een opknapbeurt of 

vervanger toe, of wil je precies weten welke ketting je moet kiezen? Lees dan snel verder. 

 
Waarom is goed onderhoud belangrijk? 
Een fietsketting is altijd in beweging (als je fietst), 

waardoor deze op verschillende plekken komt en veel 

weersomstandigheden te verduren krijgt. Daarnaast 

is een ketting (als het goed is) ingesmeerd met vet, en 

dat trekt ander vet en vuil aan. We hoeven je niet uit 

te leggen dat een ketting daardoor niet erg soepel 

meer loopt over de tandwielen. Onderhoud je een 

fietsketting niet of niet goed, dan is er een grote kans 

dat de vettigheid verdwijnt. De ketting loopt dan 

steeds stroever en stroever en zal gaan roesten. De 

kans op breken neemt dan alleen maar toe. Wil je dus 

lang met een fietsketting blijven doen, maak deze dan 

regelmatig schoon. Hoe vaker, des te beter. Het on-

derhouden van een fiets kun je na een flinke tocht op 

bijvoorbeeld de racefiets of mountainbike ook direct 

doen. Het vuil is dan nog niet opgedroogd en dus ge-

makkelijk af te spoelen. Als je vervolgens de ketting 

opnieuw invet, heeft dat vet even de tijd om goed in 

te trekken. 

Hoe onderhoud ik mijn fietsketting? 
Wat zou advies zijn zonder een handig stappenplan? 

Juist, niets! Daarom zetten wij in 3 handige stappen 

voor jou op een rij hoe je de ketting onderhoudt. Zorg 

er wel voor dat je een set handschoentjes aan hebt, 

want vieze handen is nooit fijn en smeer is lastig van 

de handen af te krijgen. Een andere optie (grootmoe-

ders tip) is om je handen van tevoren met vaseline in 

te smeren. Je krijgt het vuil en vet er dan gemakkelij-

ker af. 

Stap 1. Maak de ketting volledig schoon en vetvrij 

Zorg ervoor dat al het vuil van de ketting is, en gebruik 

hierbij een kettingreinigingsmiddel. Als je dit op een 

doek doet, kun je met één hand de doek rond je ket-

ting houden en met de andere de trappers rond-

draaien (leg wel je fiets even op de kop hiervoor, of 

draai de trappers in tegengestelde richting). Iedere 

schakel van de ketting komt op die manier voorbij, en 

wordt schoongemaakt door de doek. Zie je vuil tussen 

de schakels zitten? Gebruik dan een borsteltje om het 

eruit te halen. Voor het vetvrij maken van de ketting 

gebruik je een andere doek met een ontvetter. Je 

doet hier exact hetzelfde als bij het schoonmaken en 

laat de ketting dus door je handen lopen terwijl je een 
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doek met ontvetter vasthoudt. Hierna maak je de ket-

ting volledig schoon en droog. 

Stap 2. Maak de rest van de fiets schoon 

Ook andere onderdelen van de fiets zijn belangrijk om 

een ketting soepel te laten lopen. Denk daarbij vooral 

aan de tandwielen van de kettingbladen en de (even-

tuele) derailleur. Deze onderdelen maak je ook met 

een ontvetter schoon, en vervolgens volledig droog. 

Ook naar je wielen, remmen, stuurpen en zadel kun 

je op dit moment nog een keer kijken. Ontdoe deze 

vooral van vuiligheid, en smeer ze vooral niet met te 

veel in. Remmen moeten bijvoorbeeld goed droog 

zijn, die kun je het beste vuilvrij en droog maken en 

verder met rust laten. Zorg ervoor dat je fiets goed 

droog is nadat je alles hebt nagekeken en schoonge-

maakt. Water zorgt voor roest, en dat wil je niet op 

een fiets. 

Stap 3. Smeer de fietsketting in 

Nadat alles schoon is, kun je de fietsketting gaan in-

smeren. Hiervoor heb je twee opties: met een spuit-

bus of met smeerolie op een doek. Beide manieren 

werken prima, maar let er op dat je met een spuitbus 

altijd enkel op de ketting sprayt. Doe je dit niet, dan 

kun je de remmen ook raken met de spray. Dat kan 

levensgevaarlijke situaties opleveren, blijf daar dus 

vandaan. Om dezelfde reden kun je het beste kiezen 

voor een wat dikkere olie. Je morst dan namelijk min-

der snel op andere onderdelen van de fiets. 

Wanneer moet ik mijn fietsketting vervangen? 
Je kunt bij de wanneer-vraag uitgaan van het gevoel 

of geluid op de fiets, of van het meten van de ruimte 

tussen de schakels. Bij de eerste manier luister je naar 

gekraak van de ketting, of het schuren langs de tand-

wielen. Hoor je dit, dan kun je er eigenlijk van uitgaan 

dat de ketting aan vervanging toe is. We raden wel 

altijd aan om alsnog even te meten. Een andere optie 

is om simpelweg te letten op het ‘doortrappen’ van 

de ketting. Hierbij schuift de ketting tijdens het fiet-

sen als het ware over de tandwielen heen, waardoor 

je op bepaalde momenten geen grip hebt. Is dit het 

geval, dan is de kans dat de cassette van je fiets ver-

sleten is ook erg groot. Vaak kun je dan ook de ketting 

gemakkelijk van de tandwielen aftrekken. Bij een 

nieuwe ketting is dit nagenoeg onmogelijk, die zit 

strak om de tandwielen. Bij het meten van de ruimte 

tussen de schakels weet je zeker of de ketting aan ver-

vanging toe is. Hiervoor heb je een hulpmiddel nodig: 

de slijtagemeter. Deze slijtagemeter kun je heel sim-

pel op de ketting zetten. Er zitten een aantal uitste-

kende punten aan, die je tussen de schakels van de 

ketting kunt duwen. Past het dunste uitstekende punt 

tussen de schakels, dan weet je dat de ketting binnen-

kort vervangen moet worden. Past de dikste punt er-

tussen, dan is het tijd om de ketting te gaan vervan-

gen. 

Welke fietsketting heb ik nodig? 
We gaan je natuurlijk vertellen hoe je een fietsketting 

vervangt, maar daar hoort wel een stukje voorberei-

ding bij. Eerst moet je namelijk weten welke soort 

ketting je hebt. Fietskettingen zijn er namelijk in ver-

schillende breedtes. Deze worden aangegeven door 

zogenaamde speeds. De reden dat deze zo genoemd 

worden, komt door het aantal kettingbladen op de 

cassette van het achterwiel. Een kettingblad is het 

blad waar de tandwielen op zitten die de ketting op 

zijn plek houden. Hoe meer je er hiervan hebt, des te 

dunner moet de ketting zijn. Hieronder staan de ma-

ten op een rijtje: 

Type ketting Breedte (uitwendig) 

1-speed 9,0 mm 

6-speed 7,8 mm 

7-speed 7,3 mm 

8-speed 7,1 mm 

9-speed 6,6 – 6,8 mm 

10-speed 6,2 mm, hier bestaan ook “narrow” 

varianten van 5,88 mm Let op! 

11-speed 5,5 mm 

12-speed 5,25 mm 

Zorg er altijd voor dat je een ketting koopt die past bij 

het aantal kettingbladen op de cassette. Dan weet je 

zeker dat je de meest efficiënte manier van fietsen 

hebt. Het is daarnaast verstandig om merken bij el-

kaar te houden. Heb je een cassette van het merk Shi-

mano, dan raden we je aan om ook een ketting van 

Shimano daarbij 

te kopen. De 

ketting zal dan 

perfect zijn afge-

steld op de 

tandwielen. 
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Hoe vervang ik een fietsketting? 
Nadat je hebt gemeten of de ketting aan vervanging 

toe is en weet welke ketting je nodig hebt, kun je de 

ketting gaan vervangen. Hiervoor heb je allereerst 

een kettingpons nodig. Met dit apparaatje kun je de 

schakels verwijderen om de oude ketting te verwijde-

ren. Je gebruikt het daarna nog een keer om de 

nieuwe ketting op maat te maken. Ook hiervoor heb-

ben we weer een handig stappenplan opgesteld: 

Stap 1. Verwijder de oude ketting 

Bij de eerste stap heb je direct de kettingpons nodig. 

Schakel eerst je ketting naar de kleinste tandwielen, 

dan ligt de minste spanning op de ketting. Je zorgt er 

daarmee voor dat de schakels los komen te hangen. 

Je kunt zo handig werken zonder dat de ketting los 

schiet. Met de kettingpons maak je één van de scha-

kels los zodat de ketting van de tandwielen af kan 

worden gehaald. Let op dat je de ketting niet langs 

het frame laat glijden, dat kan krassen veroorzaken. 

Stap 2. Nieuwe ketting op maat maken 

Voor je de nieuwe ketting op de tandwielen gaat leg-

gen, kun je deze voor de juiste lengte het beste naast 

de oude ketting leggen. Je ziet dan precies hoe lang 

deze moet zijn. De overige schakels verwijder je weer 

gemakkelijk met de kettingpons. Heb je geen oude 

ketting om mee te vergelijken? Dan kun je de lengte 

van de nieuwe ketting berekenen. De formule hier-

voor is GG+2. Dat klinkt nogal vreemd, maar is geluk-

kig erg handig te onthouden. Je legt de nieuwe ketting 

over de twee grootste kettingbladen (voor en achter), 

en telt er vervolgens twee schakels bij op. Dus twee 

keer G(root) en twee schakels erbij. We hopen echter 

dat je de oude ketting gewoon even bewaard om te 

vergelijken, dat scheelt weer. 

Stap 3. Nieuwe ketting plaatsen 

Voor het plaatsen van een nieuwe ketting ben je af-

hankelijk van welk merk de ketting is. De kettingen 

van Shimano zijn vrij makkelijk te plaatsen met een 

breekpen. Deze breekpen kun je met een kettingpons 

plaatsen in de twee uiteinden van de ketting om ze 

aan elkaar vast te maken. Bij het merk KMC werk je 

met een Missing Link systeem. Hiermee haak je de 

twee uiteinden gemakkelijk in elkaar. Bij het kopen 

van een fietsketting wordt in de handleiding altijd 

goed uitgelegd hoe je deze vastmaakt. 

Stap 4. Maak de ketting rijklaar 

Niet vergeten! De ketting insmeren met smeerolie is 

erg belangrijk voor het behoud en de prestaties van 

de ketting. Maar daar hebben we je eerder al volledig 

van op de hoogte gebracht, dus we gaan ervan uit dat 

je deze stap zelf al had bedacht. 

Alles op een rijtje over fietskettingen 
Je bent nu een ware expert op het gebied van fiets-

kettingen. Maar ook experts hebben herhaling nodig 

om dingen te onthouden. Daarom zetten we alles uit 

dit artikel nog gemakkelijk voor je onder elkaar: 

 Goed kettingonderhoud is belangrijk omdat je zo 

lang mogelijk met een soepel lopende ketting wilt 

doen. 

 Zorg ervoor dat je de ketting goed schoon en vet-

vrij maakt en vervolgens de rest van de fiets hele-

maal schoon poetst. Als laatste stap smeer je de 

ketting in met een wat dikkere olie om morsen te 

voorkomen. 

 Je weet wanneer je een ketting moet vervangen 

door óf te voelen en luisteren naar de ketting, óf 

door deze te meten met een slijtagemeter. 

 Zorg ervoor dat je de juiste ketting koopt, die past 

bij de cassette op het achterwiel. 

Een fietsketting vervangen doe je dus in 3 stappen. 

Volg het schema, en er kan niets misgaan! 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Heldere aspergesoep                                                       door Gert Doornekamp 

 

Het is weer in het seizoen: ‘Het witte goud’! Een heerlijke, heldere aspergesoep 

 

Benodigdheden voor 2 personen:  
750 ml water 

500 g witte asperges 

1 blokje biologische groentebouillon 

Zeezout 

 

Zo maak je 'm: 
1. Vul een soeppan met 750 ml water. 

2. Schil de asperges en snijd de onderste 2 cm 

af. Knip de schillen doormidden. Voeg de 

schillen en de onderste stukjes van de asper-

ges toe aan de soeppan. Breng aan de kook 

en laat 15 minuutjes zachtjes doorkoken. 

3. Snijd de geschilde asperges in stukjes. 

4. Voeg de geschilde asperges toe aan een tweede kookpan en giet er water bij tot de asperges helemaal onder 

water staan. Kook 5 minuten met een beetje zeezout. 

5. Pureer de schillen en stukjes in de soeppan met een staafmixer. Haal door een zeef zodat je een heldere bouil-

lon overhoudt. 

6. Breng opnieuw aan de kook en voeg het bouillonblokje toe. 

7. Voeg dan ook de stukjes asperges toe aan de soep. Laat 10 minuten zachtjes koken. 

 

Tips: 
- Lekker met stukjes gekookt ei of gekookte ham. 

- Voeg eventueel een klontje grasboter en snufje nootmuskaat toe aan de soep. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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De Razende Reporter!  
 

Ik weet niet of ik de enige ben, maar het fietsen dit voorjaar valt me zwaar. Elke 

rit kost me, naar mijn gevoel, veel meer energie dan andere jaren. Ik heb me de 

afgelopen tijd afgevraagd wat daar de reden voor zou kunnen zijn. Er zijn meer-

dere redenen die hierin een rol kunnen spelen en invloed kunnen hebben op de 

prestatie op de fiets. 

 

Coronatijd: De Corona pandemie is de oorzaak dat de 

sportscholen al ruim een jaar gesloten zijn. Voor deze 

periode ging ik in de winter 2 x per week naar de 

sportschool. Daarnaast ga ik altijd op zondagmorgen 

nog schaatsen. Die sportschool heb ik afgelopen win-

ter wel gemist. Natuurlijk kon ik trainen op de Tacx op 

zolder en probeerde ik ook thuis oefeningen te doen. 

Maar ik mis dat stukje groepsdruk om net een stapje 

meer te doen en niet als eerste op te geven. Ik doe 

alles dus een beetje rustiger en ga niet door tot het 

uiterste. Gelukkig heb ik wel de hele winter kunnen 

schaatsen op de Jaap Eden baan met als kers op de 

taart natuurlijk een aantal dagen prachtig natuurijs. 

Daar heb ik enorm van genoten.  

Koud voorjaar: Nog steeds rijden we met onze win-

terkleding aan omdat het 

buiten verrekte koud is en 

er een snijdende noord-

oosten wind staat. Dat is 

heel wat anders in vergelij-

king met de lente vorig 

jaar. Die was echt prachtig. Regelmatig kom je wiel-

renners tegen die daar erg naar verlangen en denken 

dat het vanzelf warmer wordt wanneer je in een korte 

broek en met blote armen gaat fietsen bij een buiten-

temperatuur van 10 graden. BRRR…dat kan niet goed 

zijn. Koude temperaturen hebben invloed op je pres-

taties. De spieren moeten langer opwarmen voordat 

ze lekker soepel zijn en uit onder-

zoeken is naar voren gekomen 

dat de signalen van de hersenen 

naar de ledematen trager verlo-

pen bij koude temperaturen. 

Daardoor is je reactievermogen 

trager, presteer je minder en zal 

je beter je best moeten doen om 

het lichaam op temperatuur te 

houden. Dat doe je 

uiteraard ten eerste met goede fietskleding. Laagjes 

over elkaar en eventueel een jas met een goede wind-

stopper. Daarnaast moet je bij langere tochten goed 

rekening houden met je energievoorraad en die eer-

der aanvullen dan bij hogere temperaturen. Je li-

chaam verbruikt energie om te fietsen maar ook om 

het op temperatuur te houden. Je bent dus sneller 

door je energievoorraad heen.  

Peloton: Het meest van alles mis ik het peloton van 

Merels waarin we gewoonlijk op zondag en de woens-

dagavond fietsen. Ze zeggen dat je van kopwerk doen, 

of alleen fietsen, sterker wordt. Dat zal best maar het 

is soms best fijn om tegen wind even in het peloton 

te schuilen en op adem te komen. Het is ook zo frus-

trerend om na een pittige rit met een gemiddelde van 

25 km/u thuis te komen. En vanwege dat gevoel vroeg 

ik mij af hoeveel het dan echt scheelt wanneer je in 

een groep rijdt. Onder leiding van TU/e en KU Leuven 

hoogleraar Bert Blocken is een onderzoek gedaan 

naar de luchtweerstand in een peloton van 121 ren-

ners. Nu blijkt dat de renners achteraan in het pelo-

ton slechts 10 tot 15 % inspanning hoeven te leveren. 

Zij rijden dus met gemak 54 km/u wat voelt als een 

inspanning van 15 km/u fietsen. Zelfs de voorste rij-

den heeft nog profijt van de hele bups wielrenners 

achter hem.  
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Nadat ik dit heb gelezen snap ik 

heel goed waarom het dit sei-

zoen aanvoelt alsof ik maanden 

heb stil gezeten. Ik wil mijn Merel 

pelotonnetje terug.  

Lekker achter de rug van de voor-

rijders meetrappen en gezellig 

babbelen. Zo kost een ritje van 

80 km nauwelijks moeite. Geluk-

kig ben ik samen met Fanny al di-

verse malen op pad geweest. Ge-

zellig en fijn dat we elkaar soms 

even uit de wind kunnen hou-

den. En……ik heb natuurlijk nog 

mijn rots in de branding Jan-Willem. Alsof we met een 

elastiek aan elkaar verbonden 

zijn kan ik vele kilometers achter 

hem aan rijden. 

Ik zal vast niet de enige zijn die 

het zo voelt. We willen allemaal 

lekker weer (met een aangename 

temperatuur), versoepeling van 

de corona maatregelen zodat we 

als club weer kunnen genieten 

van het samen fietsen. Laten we 

hopen dat dit op korte termijn 

toch echt weer mogelijk is. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Zuid-Limburg in mei                                                              door Maria Ekelschot 

 

Amstel Gold Experience 2, 

de mooiste route 

te overwinnen. 

Vergezichten over het dal. 

Lange en kortere klimmen 

Cauberg, Camerig, Vrakelberg, 

Eperheide, Drielandenpunt, 

Sibbegrubbe 

op naar Schinnen. 

Vaals, de uitkijktoren 

prijkt hoog. 

Wind, wind, veel geluid rond de oren 

Bij het dalen. 

Vogels die zingen 

tijdens het klimmen 

nu wel goed te horen. 

Geurende bloemen, bomen en struiken 

langs de wegen 

met zwoegende fietsers 

in het glooiende land. 

De lente kan je hier ruiken. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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FIETSPROGRAMMA  

 
Na de persconferentie van dinsdag 11 mei lijkt het erop alsof we vanaf volgende week weer in clubverband mo-
gen fietsen. Daarom hieronder alvast het fietsprogramma voor de komende maand. 
Let op: Dit is nog onder voorbehoud.  
Definitieve doorgang is afhankelijk van de berichtgeving op Dinsdag 18 mei.   
 
19 mei woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 40-60 km 
 
20 mei donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
24 mei maandag 2e Pinksterdag 08.30 uur CR 60-80 km 
 
26 mei woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 40-60 km 
 
27 mei donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
30 mei zondag Openingsrit (aanmelden verplicht) 09.00 uur BCR 50 km 
 
  2 juni woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 40-60 km 
 
  3 juni donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
  6 juni zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
  9 juni woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 40-60 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 ! 

_____________________________________________________________________________________ 
 


