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We mogen weer! 
 

Beste Merels, 

We kunnen weer los!!!! We mogen weer!!! 

Na maanden van beperkingen en maatregelen mogen we met de Merels 

weer samen fietsen. En dat hebben we gemerkt. Tijdens de verlate ope-

ningstocht was het enorm druk. En we hadden gelijk geluk met het weer, 

buiten op het terras werden de vriendschappen weer aangehaald. Tij-

dens de lockdown was dit toch wel iets waar ik persoonlijk moeite mee 

heb gehad. Ik ben graag onder de mensen, samen plezier maken, samen 

een rondje fietsen en vooral samen lachen. Gesloten bioscopen, musea 

en beperkte vrijheid thuis zijn natuurlijk voor niemand leuk. Maar je 

vrienden of sportgenoten niet meer ontmoeten is voor mij de grootste 

straf geweest (ok, dat mondkapje was en blijft een drama). 

Maar nu het licht 

weer op groen 

staat zijn we ge-

lijk weer begon-

nen met het uit-

werken van de 

plannen, zo gaan 

de toertochten 

weer door en 

zijn we inmiddels 

bezig met het or-

ganiseren van 

het clubweekend in de Ronde Venen. Zelf ben ik ook weer wat meer op 

de fiets te vinden. Ruim een half jaar ben ik druk geweest met het op-

zetten van mijn eigen Keukenstudio. Dat was voor mij persoonlijk een 

droom die ik eindelijk kon laten uitkomen. In augustus ben ik klaar met 

mijn werk voor Kemie, daarna gewoon normaal één baan en daarnaast 

weer alle aandacht voor de TTC de Merel. En 

dat zal nodig zijn ook. 

 

Inmiddels is bekend dat ‘ons clubhuis’ te 

koop staat. Ik zal dus op zoek moeten om een 

nieuw en vooral gezellig onderkomen te vin-

den voor ons. En dat gaat lukken, dat beloof 

ik jullie. Ik wens jullie allemaal een hele 

mooie zomer en een vakantie waar dat ook 

mag zijn. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

André Kroeze 
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De Zuid Limburgtoer 
 

Op dinsdag 13 juli 2021 vindt de Zuid Limburgtoer plaats. 

Dit keer gaat TTC de Merel lus 3 van de Amstel Gold Toerversie fietsen. Vorige jaren hebben we steeds lus 2 ge-
fietst. Deze is wel langer maar nauwelijks minder zwaar. Lus 3 van de Amstel Goldtoer is bijna 80 km en heeft 1100 
hoogtemeters. In deze rit kom je oa de Cauberg, de Eyserbosweg, de Gulpenerberg, de Kruisberg, de Keutenberg 
en nog veel meer beklimmingen tegen. De route is permanent uitgepijld met duidelijke borden en uiteraard ook te 
downloaden. Wil je mee naar Zuid Limburg realiseer je dan wel dat de rit onder de categorie zeer zwaar wordt 
gerekend! 
 

De organisatoren zijn Margot Kompier en Enno Steen-

huis Geertsema 

 Deelname aanmelden vóór maandag 5 juli bij 

Enno op steenhuis31@zonnet.nl  

 Verzamelen bij ons clubhuis Tennisvereniging de 

Ronde Venen. Dr. V. d. Haarlaan 3, Mijdrecht 

vanaf 6.30 uur 

 Voor vervoer en indeling in de auto’s moeten de 

deelnemers zelf zorg dragen 

 Vertrek vanuit Mijdrecht om 7.00 uur 

 Verwachte aankomst in Valkenburg uiterlijk 9.30 

uur 

 Verzamelpunt in Shimano Experienc Center, de 

Leeuwhof 2, 6301 KZ in Valkenburg alwaar moge-

lijkheid van verkleden en kluisjes tegen een ver-

goeding van €3.50 (Het ons bekende startpunt  

AmstelGoldXP op de Plenkertstraat is opgeheven) 

 Auto’s parkeren op een nabij gelegen parkeer-

plaats. Dagkaart kost € 9.00 

 Vertrek met de fiets 10.00 uur 

Ieder mag in een eigen gevormde groep fietsen. De 

groep moet minimaal uit 3 personen bestaan om el-

kaar bij eventuele calamiteiten bij te staan 

Onderweg mag ieder pauzeren zoveel hij/zij wil, reke-

ning houdend met verwachte uiterlijke terugkomst 

van 16.30 uur alwaar mogelijkheid om te douchen en 

te verkleden.  

Bij calamiteiten bellen naar telefoonnummers  

Enno 06 5490 7347 of Margot 06 2920 4925 

 

Het zal duidelijk zijn dat we de hele dag de op dat ogenblik geldende corona richtlijnen naleven. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Save the date 
 

Clubweekend TTC de Merel, 28 en 29 augustus. 

 

Beste Merelleden, 

 

Ook dit jaar hebben we besloten om het clubweekend toch nog in de regio te houden.  

En wel op Zaterdag 28 en zondag 29 augustus. 

Op zaterdag starten we om 12.00 uur met een rit van 100-120 km. We eten ’s avonds dan ergens in een restaurant 

in Mijdrecht. De prijs voor het etentje is bij de kosten voor het clubweekend inbegrepen en bedraagt € 30,00. 

Drank/consumpties zijn voor eigen rekening, net als eventuele consumpties tijdens de koffie-stops.  

Zondag start de rit om 10.00 uur, ook weer zo'n 100-120km waarna we bij terugkomst een eenvoudige kleine maal-

tijd nuttigen bij de Tennishal. 

Weet je nu al dat je mee wilt doen? Meld je dan aan bij Fanny Meijer via Fanny61@ziggo.nl 

 

Groet namens het bestuur, 

Stefanie Miltenburg 

Secretaris 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 App groepen 
 

Er zijn drie app groepen vanuit de club.  

 

 Merel Toer-app groep (Zon-/Woensdag) 

Wil je worden toegevoegd aan de toer-app groep: meld je dan bij Fanny Meijer 

 

 Merel Toer-app groep (Donderdag) 

Wil je worden toegevoegd aan de app voor de donderdag groep: meld je dan bij Gert Doornekamp. 

 

 Merel MTB-app groep 

Wil je worden toegevoegd aan de MTB toer-app groep: meld je dan bij Fanny Meijer 

_____________________________________________________________________________________________
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Blessures tijdens het wielrennen 
                    door Gert Doornekamp 

 

Fietsen is tegenwoordig een populaire vrijetijdsbesteding. Denk hierbij aan racefietsen, toerfietsen, mountain-

biken maar ook aan spinning in de sportschool. Een (toer)tocht op een racefiets vraagt andere inspanning dan 

een bosrit op de mountainbike. De blessures die het meest frequent voorkomen als gevolg van fietsen zijn rug, 

nek, hand en knie blessures. Als gevolg van een val kunnen ook hoofdletsel, schaafwonden, breuken en kneu-

zingen voorkomen. 

 
Nek en rug 

Tijdens het fietsen zit je vaak langdurig in een be-

paalde houding. Voor de rug en de nek is dit belas-

tend. Om te voorkomen dat deze belasting uitmondt 

in overbelasting, is het belangrijk de fiets goed af te 

stellen. Ter voorkoming van rugklachten is de stand 

van het zadel van grote invloed. Bij dreigende nek-

klachten kan het hoger afstellen van het stuur een op-

lossing zijn. 

Hand 

Doordat je langdurig op je handen steunt, kan de druk 

op de handzenuwen een tintelend gevoel veroorza-

ken. Als oplossing kun je denken aan het dragen van 

fietshandschoentjes, ander stuurlint en het regelma-

tig van grip wisselen. 

Knie 

Als gevolg van het herhaaldelijk buigen en strekken 

van de knie tijdens het fietsen kunnen allerlei struc-

turen rond de knie overbelast raken. Denk hierbij aan 

de bewegingen van de knieschijf en de pezen van de 

spieren rond de knie. Ter voorkoming van overbelas-

ting van deze weefsels is de afstelling van de fiets be-

langrijk. 

Met name een juiste afstelling van de plaatjes waar je 

de fietsschoenen in vastklikt, is van groot belang. 

Houd hierbij rekening met de natuurlijke stand van je 

onderbenen ten opzichte van je knieën. Een te hoge 

of een te lage zadelstand kan ook problemen rond de 

knie veroorzaken. Bij klachten kan het dragen van een 

Kniebrace helpen. 

Hoofd 

Het dragen van een helm kan ernstig hoofdletsel 

voorkomen. Daarnaast kun je ook een aantal maatre-

gelen nemen om de kans op vallen te verkleinen. Zorg 

dat je materiaal in orde is. Goed werkende remmen, 

schone klikplaatjes (zodat je voeten gemakkelijk los 

kunnen komen) en een bel als je in een drukke omge-

ving fietst. Houd ook voldoende afstand voor een mo-

gelijke noodstop!

_____________________________________________________________________________________________ 
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Het begon allemaal in een opwelling 
                                                                door Mirjam van der Spek 

 

Daar heb ik wel meer ‘last’ van. Vorig jaar kocht ik een vakantiefiets, tasjes voor, tasjes achter en reed voor de 

eerste keer met bepakking een rondje door Duitsland. Fietser ernaast, gezellig, kar erachter. Samen de 100 

Schlossner route. Een rondje van 1200 km met prachtig weer en bijzonder veel mooie kasteeltjes. Het was een 

fantastische ervaring die smaakte naar meer. 

 

Ik werd een soort van hebberig naar meer km’s. De 

uitdaging in Duitsland was niet zozeer de benodigde 

aantal km’s per dag maken. Onze ‘problemen’ zaten 

meer in de hoek van ‘waar vind ik een camping!’ Wat 

meteen een tweede dringende vraag opriep namelijk 

waar vind ik stroom om mijn telefoon, Garmin en lap-

top op te laden. Zonder Garmin geen route, zonder 

route geen kasteeltjes. En zonder laptop geen inko-

men. Het was een regelmatige ware zoektocht. Dan 

reden we, ja ik was met een hele gezellige leuke 

vriend samen aan het fietsen, soms maar even op 1 

Garmin en ging de telefoon uit. Zetten we de tent 

naast een prachtig maisveld, waar geen stroom te vin-

den was. Behalve dan misschien dat beekje dichtbij. 

Of gingen we van ellende een motel in. Waar onze na-

vigatie als eerste aan de stroom hing. Voor de vakan-

tie was er wel een powerbank aangeschaft. Super 

ding maar ook die raakt een keer leeg. En hoe onhan-

dig om met zo’n ding aangesloten rond te fietsen. Bo-

vendien het opladen van zo’n PB duurt best wel een 

tijdje. We deden onderzoek om de spullen op te laden 

met zonnecellen. Daar waren de resultaten nog niet 

echt heel goed van. Dus we waren eigenwijs en vol 

goede moed. Dan maar zonder. En zo fietsen we rus-

tig verder. Met af en toe wat 

stroom te kort, hadden we 

na afloop een geweldig 

boek met foto’s en waren 

we een ervaring rijker. Een 

maand geleden begon het 

dan weer te kriebelen. En zo 

zei ik voor de ‘gein’ zullen 

we naar Rome op de fiets. Ik 

ben toe aan een nieuwe uit-

daging. Alsof ik die nog niet genoeg had afgelopen 

tijd. Nou zei mijn Duitsland fietsmaatje dat lijkt mij 

waanzinnig leuk. En zo begonnen we plannen te ma-

ken. Leenden we boekjes van Margot en begonnen 

met de voorpret.  

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Zo kwam ook het puntje stroomvoorziening aan de 

orde. Dat kon en moest toch handiger kunnen. En 

weer struinden we het internet af om te kijken of er 

iets was dat paste bij ons. Onder het genot van een 

kop koffie tijdens een wandeling op de lange Vuur-

sche, waren we eruit. Ik ging de Busch+Müller USB 

Werk aanschaffen. Een handig apparaatje dat aange-

sloten kan worden op mijn naaf met een stekkertje. 

En daar dan weer een snoertje aan dat aangesloten 

kan worden op mijn telefoon of Garmin. Waar het op 

neer komt. Ik fiets en tegelijkertijd laad ik de navigatie 

en bereikbaarheidsdienst op. Nog een handig frame 

tasje erbij waar het ding in kan en dan maar ervan uit-

gaan dat het lukt. En dan heb je een oplader en dan 

wil je die wel uitproberen. De regen zat ons behoorlijk 

tegen. Eindelijk was het eind mei dan zover. We gin-

gen met alles erop en eraan richting Nijkerk. 

Voordat we op de fiets stapte werd de Busch+Müller 

USB Werk aangesloten. Een fluitje van een cent. Onze 

tijd staat op 20 minuten. Het tasje werd op de boven-

buis vast gemaakt, Busch+Müller erin en fietsen 

maar. Eerst een klein stukje om het accuutje een 

beetje op te laden. Daarna mijn bijna lege telefoon 

erop aangesloten. Na een bescheiden aantal km’s zag 

ik dat mijn telefoon meer batterij had. Waaruit ik 

dus constateerde dat het heus werkte. De Garmin 

deed het ook. Dus conclusie. Wil je onderweg je 

telefoon of Garmin opladen kijk eens naar een 

Busch+Müller USB Werk. Voor €73 te koop. Het 

enige wat je wel moet kunnen is minimaal 15 

km/u rijden. Dat zal voor een Merel geen pro-

bleem zijn denk ik zo. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Belgische wielertermen                                                         door Loes Kuijper 

 

Wanneer wij naar het wielrennen kijken op TV dan staat meestal de Belgische zender op. Geweldig hoe die com-

mentaar geven op de gebeurtenissen in en rondom het peloton wielrenners. Regelmatig komen er uitdrukkingen 

voorbij die wij niet kennen. Toch is het vrijwel direct duidelijk wat ze ermee bedoelen. Het is een mooi taaltje dat 

Vlaams. Een aantal van die wielertermen wil ik jullie niet onthouden. Lees ze maar eens op je gemak door. Oké ze 

komen niet allemaal uit het Vlaams maar ze zijn wel bijzonder. 

Aan de boom schudden : hard doorrijden om tegenstanders in de kopgroep te lossen. 

Wieltjeszuiger   : Wielrenner die steeds in het wiel van een ander rijdt en geen kopwerk doet. 

Chasse patate   : één of meer wielrenners die ondanks alle inspanningen niet de koploper(s) weten  

       te bereiken en door de groep erachter langzaam maar zeker worden bijgehaald. 

Door de wind boren  : met wind pal op kop voor het peloton proberen uit te blijven. 

Een wapper krijgen  : Hongerklop krijgen. 

Er vanonder muizen  : wegspringen, demarreren op een onopvallende manier. 

Er een snok aan geven  : extra hard gaan rijden of een laatste krachtsexplosie. 

Iemands karretje in de poep rijden: geheel tegen de tactiek van een tegenstander in koersen. 

Linkeballen   : tactisch manoeuvreren aan het eind van een koers en maar weinig kopwerk doen. 

Op het rooster leggen  : de renners worden door de besten in de groep helemaal kapot gereden. 

Patat krijgen   : een sportieve draai om je oren krijgen. 

Het skoekeloen in rijden : het ravijn in rijden. 

Verdapperen   : Harder gaan rijden 

Er af gepierd worden  : het tempo niet meer kunnen volgen. 

Met je hol open zitten  : zwoegen om nog mee te kunnen komen. 

Asfalt eczeem   : Schaafwond 
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Alles over MTB onderhoud                              door Gert Doornekamp 

 

Ben jij in het bezit van een mountainbike en wil je de levensduur van deze fiets optimaal benutten? Dan is het 

noodzakelijk om je fiets goed schoon te maken en te onderhouden. Op deze pagina lees jij alles over het schoon-

maken en onderhouden van je mountainbike. Na het lezen van deze informatie weet jij hoe je goed (of nog beter) 

voor je fiets kunt zorgen! 

 

Waarom is schoonmaak en onderhoud belangrijk? 

Vuil en water kunnen ervoor zorgen dat verschillende 

onderdelen van je fiets sneller slijten. Om de kans op 

dure of onverwachte reparaties te verkleinen is het 

dus belangrijk om je fiets goed schoon te maken en te 

onderhouden. Om op een veilige manier van je fiets-

tocht te kunnen genieten is het belangrijk dat de ver-

schillende onderdelen van je fiets tijdig worden ver-

vangen. Het is daarom van belang de belangrijkste on-

derdelen regelmatig te controleren en de ‘minder be-

langrijke’ of ‘minder kwetsbare’ onderdelen ook af en 

toe mee te nemen in een controlebeurt. Maak je fiets 

altijd schoon voordat je je bezig gaat houden met het 

onderhoud. Over het schoonmaken van een moun-

tainbike verschillen de meningen nogal. Zo lang je de 

fiets niet nooit poetst én niet neurotisch schoon-

poetst ben je al een heel eind in de goede richting. En 

wat net zo belangrijk is als het poetsen is het afdrogen 

en smeren. 

Voor elke rit (Duur: < 5 minuten) 

Om de kans op onverwachte of plotselinge manke-

menten aan je fiets te verkleinen is het slim om voor 

elke rit je fiets globaal te inspecteren. Controleer je 

fiets op enkele punten voordat je gaat fietsen, waar-

onder: 

 Bandenspanning. 

 Werking van je remmen. 

 Of de snelspanners van je wielen goed vastzitten. 

 Of je stuur, banden etc. nog goed recht staan. 

 En kijk even of je ketting nog goed gesmeerd is. 

De fiets schoonmaken 

Het beste is om je mountainbike na elke fietsbeurt 

schoon te maken. Heb jij geen zin om na elke keer dat 

je gefietst hebt je fiets grondig schoon te maken, dan 

kun je ook gaan voor een basis schoonmaakbeurt. Ga 

in ieder geval altijd voor een basis schoonmaakbeurt, 

meestal ook voor een gemiddelde beurt en eens in de 

3-6 maanden (afhankelijk van het gebruik) voor een 

grondige beurt. Maak altijd van boven naar beneden 

schoon, zo wordt het vuil naar beneden toe afge-

voerd. Tip: gebruik het liefst geen hogedrukspuit. Mo-

gelijk spuit je per ongeluk extra vet/olie weg op plaat-

sen waar het moet blijven zitten of spuit je zand/vuil 

naar plekken waar je niet gemakkelijk meer bij kunt. 

Basis; afspoelen (Duur: 5-10 minuten) 

De basis schoonmaakbeurt bestaat uit het afspoelen 

of wegpoetsen van het zichtbare vuil. Heb jij enkel 

over een droge ondergrond gefietst dan kun je het 

vuil gemakkelijk van je fiets vegen met een doek of 

borstel. Heeft het geregend en/of heb je over een 

modderige ondergrond gereden? Dan kun je het 

beste een tuinslang gebruiken om het meeste vuil 

weg te spuiten. Doe dit niet met een te hoge druk en 

let erop dat je niet rechtstreeks richt op draaiende on-

derdelen. Het loont om je mountainbike meteen na 

een fietsbeurt schoon te spoelen, zo kan het vuil na-

melijk niet aankoeken. Na het afspoelen met een 

tuinslang is het belangrijk om de mountainbike goed 

af te drogen (om roestvorming te voorkomen). Toch 

roest? Gebruik dan een staalborsteltje om de roest 

weg te krijgen en vervolgens een schuurspons om de 

plekken weer glad te schuren. 

Gemiddeld; afspoelen + sopje + fietsketting 

(Duur: 15-30 minuten) 

Is je fiets wat viezer of wil je jouw fiets gewoon stan-

daard wat beter schoonmaken? Ga dan met een sopje 

met lauwwarm water aan de slag. Na het afspoelen 

van het grofste vuil ga je met een sopje en fietsreini-

ger de fiets nog eens na. Fietsreinigers zorgen ervoor 

dat vuil gemakkelijk los komt, waardoor schoonma-

ken een stuk grondiger en sneller gaat. 

Fietsketting schoonmaken 

Daarna maak je de fietsketting schoon. De ketting 

hoort geluidloos te draaien. Na een lange fietstocht 

of een tocht door de regen kan het nodig zijn de ket-

ting opnieuw te smeren. Als je hem toch moet gaan  

https://www.internet-bikes.com/fietsketting/onderhoud/
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smeren kun je hem net zo goed ook even goed 

schoonmaken. Dit gaat heel gemakkelijk met een tan-

denborstel. Is hij de ketting erg vies? Haal hem er dan 

gewoon af en doe hem in een sopje. Ook kun je de 

fietsketting als hij erg vies is ontvetten met een ket-

tingreiniger. Na het ontvetten spoel je de ontvetter 

eraf met water, droog je alle onderdelen en smeer je 

de ketting opnieuw met olie of wax. Smeer de ketting 

door hem 

langzaam 

rond te 

draaien en 

op iedere 

schakel een 

druppeltje 

vet of olie 

achter te laten. Als laatste stap draai je de ketting 

even goed en hard rond zodat het smeermiddel goed 

tussen de schakels terecht komt. 

Gebruik niet te veel olie/vet. 

 

Grote schoonmaak; afspoelen + sopje + alle onderde-

len grondig aflopen (Duur: 30 - 60 minuten) 

Bij een grote beurt ga je al het bovenstaande af en ga 

je daarna alle kleine onderdeeltjes grondig af. Vuil en 

water, maar vooral ook stof, kan overal tussen komen 

te zitten. Haal je wielen even los en je ziet meteen dat 

er vuil zit op plekken die je anders niet ziet. 

 Als je de ketting schoonmaakt en opnieuw 

smeert, is het aan te raden ook de onderdelen 

waarmee je ketting in contact komt goed schoon 

te maken. Dit is tenslotte allemaal belangrijk voor 

de aandrijving van je fiets. 

 Cassette. Dit maak je het beste schoon met een 

speciale borstel. Je hoeft de cassette niet te sme-

ren. 

 Derailleur. Schroef de wieltjes eens los, hier kan 

veel vuil zitten. 

 Voorblad. Dit maak je het beste schoon met een 

doek + ontvetter. 

 Check ook de bouten, lagers, trappers, voorvork 

en andere kleinere onderdelen van je fiets op vuil 

en vocht. Haal de onderdelen een beetje los om 

er beter bij en tussen te kunnen. Let er op dat je 

ze weer goed vast maakt als je klaar bent met het 

schoonmaken. 

 Daarnaast is het slim bouten en moeren af en toe 

even los en vast te draaien om vastroesten te 

voorkomen. 

Als je onderdelen echt goed schoon zijn zie je pas goed 

of ze aan vervanging toe zijn. Let er tijdens het 

schoonmaken al op of je geen gekke dingen ziet. 

De fiets onderhouden 

Om ervoor te zorgen dat je fietsduur optimaal is, is 

het belangrijk om alle onderdelen regelmatig te con-

troleren. Doe dit voor en/of na een fietsbeurt. Bekijk 

ook af en toe je schoenplaatjes eens en neem ze mee 

in een schoonmaakbeurt. Zo voorkom je dat ze vast 

komen te zitten door water en vuil. Als jij geen zin 

hebt om steeds alles na te lopen, kun je ook gaan voor 

een basis onderhoudscheck. Ga in ieder geval elke 

keer voor een basis onderhoudscheck, af en toe voor 

een gemiddelde check en om de 3-6 maanden (afhan-

kelijk van het gebruik) voor een grote check.  

Tip: loop altijd even alle beweegbare onderdelen na. 

Werkt alles nog soepel en zoals het hoort? 

Basis; algemene check en banden check 

(Duur: 5 minuten) 

Bekijk je fiets globaal. Zie je geen gekke dingen (bij-

voorbeeld een slag in je wiel of scheef stuur)? Ban-

dencheck. Check je banden op steentjes, sneetjes en 

slijtage. Band versleten? Ga voor een nieuwe binnen- 

en/of buitenband. Kijk ook even of je ventiel en de 

bandenspanning nog goed zijn. De maximale banden-

spanning staat aangegeven op de zijkant van de band. 

Kijk daarnaast even goed of je wielen niet wiebelen. 

Wiebelt het? Probeer het dan aan te passen met een 

spaaksleutel. Bouten kunnen losser gaan zitten door 

een fietsbeurt. Loop ze even na en draai ze wat vaster 

indien nodig. 

Gemiddeld; algemene check + remmen en ketting 

controleren (Duur: 15-30 minuten) 

Bekijk je fiets globaal en doe een banden-check. 

Controleer vervolgens je remmen. Doe dit regelmatig, 

je wilt er niet in een afdaling achter komen dat je rem-

men niet goed (meer) werken. Soms komt de zuiger 

verder uit de remklauw en wil hij niet goed meer te-

rug. Dan zal je toch even langs de fietswinkel moeten. 

 Schijfremmen? Haal ze er even uit. Verwijder 

eerst je achterwiel, daarna het veertje van de 

splitpen/vergrendelingspen van je remblokken 

en trek daarna de splitpen eruit. Daarna kun je de
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  remblokjes naar boven toe eruit trekken. Even 

schoonmaken, schuren en opnieuw in-remmen. 

 V-brake remmen? Maak de zijkant van de velgen 

en remblokjes goed schoon. 

Controleer ook je fietsketting. Waarschijnlijk zie je tij-

dens het schoonmaken van je ketting al als er iets ver-

sleten is of aan vervanging toe is. Je kunt hiermee 

door blijven fietsen, maar dat zal dan weer zorgen 

voor extra slijtage aan derailleurwieltjes en/of je ket-

tingblad. Een fietsketting kost maar een paar tientjes 

en is de vervanging zeker waard. Grote beurt; alles 

controleren (cassette, kabels, kettingblad, derailleur, 

lagers) (Duur: 30-60 minuten) 

Voor een grotere onderhoudsbeurt is het slim om, als 

je niet super handig bent, dit te laten doen. Wil je toch 

zelf aan de slag gaan? Dat kan zeker. Ten eerste doe 

je alles wat je bij een gemiddelde check ook doet. Ver-

volgens let je nog op onder andere de volgende pun-

ten: 

 Controleer of vervang versnellingskabels, remka-

bels en het stuurlint. 

 Controleer het kettingblad. De tanden horen aan 

de bovenkant plat en symmetrisch te zijn. Zijn ze 

puntig en schuin, dan zijn ze aan vervanging toe. 

 Derailleurwieltjes controleren. Erg puntig? Dan 

zijn ze aan vervanging toe. 

 Controleer minimaal 2x per jaar de lagers (met 

name balhoofdlagers, trapaslagers en wiellagers). 

Lagers kunnen speling gaan vertonen. Versleten 

lagers zorgen ervoor dat je minder efficiënt fietst. 

 Bouten controleren. Deze kunnen na een fiets-

beurt losser gaan zitten. Gebruik hiervoor altijd 

een momentsleutel, zodat je ze nooit te los of te 

vast draait. 

 Haal minimaal 1x per jaar de pedalen, zadelpen 

en stuurpen los. Zo voorkom je dat deze vast ko-

men te zitten. 

Algemene tips 

1. Gebruik = schoonmaakfrequentie 

Hoe vaak en grondig je jouw mountainbike schoon-

maakt en onderhoudt moet vooral afhangen van hoe 

je de fiets gebruikt. Hoe vaak ga je fietsen, in welke 

weersomstandigheden en op wat voor soort onder-

grond? Na een rondje fietsen in de regen op een mod-

derige ondergrond kan je fiets erg vies worden en is 

een gemiddelde of grote schoonmaakbeurt aan te ra-

den, terwijl na een rondje fietsen tijdens droog weer 

en op een redelijk harde ondergrond wat vuil wegve-

gen met een borstel of doek kan volstaan. 

 

2. Ontlucht je remsysteem, ‘brake bleeding’ (1 – 2 

keer per jaar) 

Het ontluch-

ten van je 

remsysteem 

verbetert de 

werking van 

je remmen. 

Bij dit ont-

luchtingspro-

ces verwijder 

je alle lucht-

bubbels uit 

de remvloeistof van een hydraulisch remsysteem. 

Naast het ontluchten is het ook goed om de remvloei-

stof af en toe te vervangen. Je kunt dit allemaal laten 

doen, maar er zijn ook ontluchtingskits te koop waar-

mee je dit handig zelf thuis kunt doen. Het type rem-

vloeistof dat je nodig hebt hangt af van het merk van 

je rem. Er zijn twee types remvloeistof: DOT vloeistof 

en Minerale olie. Zoek altijd van tevoren op welke je 

nodig hebt, de twee soorten zijn niet uitwisselbaar. 

Het ontluchten werkt bij elk merk net wat anders. 

Wat je in ieder geval doet is vloeistof van de ‘caliper’ 

naar de rem hendels spuiten. Luchtbubbels en rem-

vloeistof komen dan bij de rem hendels naar buiten. 

3. Wax gebruiken voor beschermlaag 

Wax breng je aan op je fiets na het schoonmaken, 

drogen en smeren. Het brengt een dun bescherm-

laagje aan op je lak en beschermt je frame tegen vuil 

en water. Je zult merken dat vuil minder goed op je 

frame blijft zitten. Hierdoor gaat je fiets schoonma-

ken nadat je wax hebt aangebracht een stuk sneller. 

Schijfremmen? Zorg ervoor dat er geen wax op je 

remblokken komt. Hierdoor zullen de remmen een 

stuk minder goed werken. 

4. Winter maatregelen 

Als je in de winter gaat fietsen en er wordt veel zout 

gestrooid, dan is het aan te raden na iedere fietstocht 

een grotere schoonmaak- en onderhoudsbeurt uit te
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 voeren. Vaak neemt dit zeker één tot 1,5 uur in be-

slag. Bij iets mildere weersomstandigheden is het 

over het algemeen voldoende om alle onderdelen 

voor de aandrijving goed schoon te houden en te 

smeren. Ga je in zowel de zomer als de winter veel 

fietsen en ben je veel met wassen, smeren of ander 

onderhoud van je fiets bezig? Dan kan een montage-

standaard/steun een ontzettend handig hulpmiddel 

zijn. Zet in de winter je zadel iets lager. Zo kun je altijd 

met je voeten afremmen als je wegschuift. Laat wat 

lucht uit je banden. Zo heb je iets meer grip op een 

winters wegdek. Ga je vaak in de sneeuw fietsen? Dan 

kunnen winterbanden ideaal zijn. Bij regen of ijs zijn 

winterbanden niet echt beter dan gewone banden. 

Speciale spijkerbanden kunnen dan echt voor meer 

grip zorgen. 

5. Pech onderweg? 

Een frametas, zadeltas of stuurtas is ideaal om enkele 

kleine onderhoudsproducten mee te kunnen nemen 

voor onderweg. Zo kom jij tijdens een fietsrit ook ge-

garandeerd weer thuis. Enkele dingen om aan te den-

ken om mee te nemen: 

 Neem een passende binnenband en fietspompje 

mee. 

 Neem een kettingpons en powerlink mee. Ket-

tingbreuk onderweg? Dan heb je de tools om het 

onderweg te repareren. 

 Lange rit? Neem extra remblokken mee. Bij mod-

derige omstandigheden slijten (organische) rem-

blokjes ontzettend snel. 

 Neem een met water gevulde bidon mee in een 

bidonhouder. 

 

Alles op een rijtje 

Je weet nu hoe jij je mountainbike goed kunt schoon-

maken en onderhouden. Na het lezen van de infor-

matie kun jij goed voorbereid gaan fietsen. We vatten 

de belangrijkste punten uit het artikelen nog één keer 

voor je samen: 

 Schoonmaken én onderhoud belangrijk voor op-

timaal benutten levensduur fiets. 

 Basis = 10 minuten (schoonspoelen, drogen en 

globale checks). 

 Gemiddeld = 30 minuten (basis + ketting en rem-

men). 

 Grote beurt = 1.5 uur (alles goed schoonmaken, 

controleren, smeren en vervangen). 

Maak altijd schoon voordat je met onderhoud aan 

de slag gaat en gebruik wax voor een extra be-

schermlaag tegen vuil/water. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Eerste rit van de ‘oudjes’                                    door Wijtze de Vries

Na zoveel corona perikelen zaten we allemaal te 

wachten totdat we weer met elkaar mochten fietsen. 

Met veel verwachting kijken en luisteren we naar de 

persconferenties over dit onderwerp. Maar helaas 

krijgen we steeds niet het gewenste antwoord van 

het kabinet. En toen een fotograaf de stukken onder 

de arm van Kajsa 

Ollongren fotogra-

feerde hoopten 

we dat we daar 

voor ons fietsers 

een positieve mel-

ding op zou staan. 

Helaas weten we 

nu dat dat er wat 

anders op de stuk-

ken stond. Velen 

van ons hebben 

individueel nog wat kilometers gemaakt maar samen 

fietsen is toch wat we graag doen. En opeens melde 

onze secretaris ons dat we weer meer mochten. Ge-

lijk op de ‘ fietsen op donderdag’ app een melding ge-

plaats….mannen wanneer gaan we weer. Maar helaas 

de 1e donderdag dat we weer samen mochten fietsen 

hadden we allemaal wat anders te doen. Ondertussen 

werd het weer steeds beter en ja hoor, donderdag 3 

juni kwamen Kees, Ab, Piet, Kees en Wijtze tezamen 

bij ons clubhuis om samen de eerste rit te rijden. 

Voorzichtig werd afgesproken niet te snel te fietsen 

en de afstand beperkt te houden. Eerst even aftasten 

hoe het met het fysiek gesteld is. Zonder veel discus-

sie werd besloten om naar Haarzuilen te rijden en 

daar gezellig koffie met appelgebak te nuttigen. En zo 

vertrokken we via de Bovendijk, Wilnisse zuwe, Geer-

kade en Spengen naar de Hollandse Kade om via Vleu-

ten naar Haarzuilen te rijden. Daar konden we genie-

ten van onze koffie met appelgebak. Terug hebben 

we nog even langs de Grote Sniep gereden en konden 

we in het zonnetje 

genieten van ons 

verdiende biertje. 

Na al dat lange 

wachten en de no-

dige spanning heb-

ben we eindelijk 

onze eerst rit gere-

den……en dat 

voelde zeker nu 

zeer speciaal!!!! 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Pinda pompoen maaltijdsoep                    door Gert Doornekamp 

 

Bereidingstijd : ca. 25 minuten 

Benodigdheden :

1 ui 

2 teentjes knoflook 

200 g wortelen 

400 g pompoenblokjes  

           (voorgesneden) 

1 blokje biologische groentebouillon 

4 eieren 

500 ml water 

1 tl kerriepoeder 

200 ml kokosmelk 

3 el pindakaas 

2 stengel lente-ui 

2 handjes taugé 

Verse koriander 

Peper en zeezout 

Kokosolie 

Bereidingswijze: 

1. Snipper de ui en de knoflook. 

2. Was de wortelen en snijd ze in kleine stukjes. 

3. Verwarm een soeppan met kokosolie en fruit 

eerst de ui en knoflook op middelhoog vuur. Bak 

dan de wortel en pompoen een paar minuten 

mee. Roer goed door. 

4. Voeg het water, bouillonblokje en kerriepoeder 

toe en laat het geheel 12 minuten pruttelen op 

laag vuur met de deksel op de pan. 

5. Zet in de tussentijd een steelpannetje op met wa-

ter en kook de eieren in 4 minuten gaar. Laat ze 

schrikken door ze een minuut onder koud stro-

mend water te houden. Pel één van de eieren en 

laat het andere afkoelen.  

 

6. Snijd ook de lente-ui alvast in ringetjes. 

7. Zet het vuur onder de soeppan uit en voeg de ko-

kosmelk en de pindakaas toe.  

8. Pureer de soep in de blender (of met een staaf-

mixer) tot een romig geheel. 

9. Giet daarna terug in de pan en maak op smaak 

met peper en zeezout. 

10. Voeg een handje taugé toe en warm de soep nog 

een minuut door. 

11. Schep de helft van de soep in een soepkom en 

voeg het gepelde, in stukjes gesneden ei toe. Gar-

neer tot slot met de helft van de lente-ui en de 

verse koriander en wat ongezouten pinda’s 

12. Eet smakelijk! 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

14 eMerel Jaargang 29, Nummer 5 

De Razende Reporter!  
 

De afgelopen maanden zag ik met regelmaat een stukje voorbij komen in de 

eMerel dat we elkaar zo missen. Ook ik heb daar mijn bijdrage aan geleverd. 

Alleen fietsen is niet leuk, met elkaar is gezelliger. Het rijden in groepsverband 

levert ook als voordeel op dat je uit de wind kan kruipen, zelf geen route hoeft 

te bedenken, hulp krijgt als je lek rijdt onderweg, etc. Wat een fantastisch 

nieuws kregen we van het bestuur dat de openingsrit, helaas 2 maanden later dan 

oorspronkelijk gepland, op 30 mei zou plaatsvinden. Nog beter nieuws kregen we van 

onze weermannen(-vrouwen), namelijk dat die dag de zon zou schijnen en dat het ca. 18 tot 20 graden zou wor-

den. Zo warm hadden we het nog niet gehad in het voorjaar, op een paar dagen na dan. Onze nieuwe toerleidster 

Fanny, officieus al toegetreden tot het bestuur, kreeg dan ook een berg aanmeldingen binnen. 

 

De zondag begon nog wel wat fris. Enthousiast en vro-

lijk kwamen alle Merels aanrijden bij de tennishal. Er 

werd alvast wat bij gekletst, de nieuwe fietsen wer-

den bewonderd (ook al waren die soms al meer dan 

een jaar oud) en ook Erna en Adriaan waren blij ons 

allemaal weer te mogen begroeten. Na een woordje 

van voorzitter André stelden de groepen zich op en 

vertrokken om de paar minuten voor een kort maar 

mooi rondje rondom Maarssen. Ik zelf had voor deze 

dag de fiets thuis gelaten. Het was weer eens tijd om 

wat nieuw fotomateriaal van onze clubleden te schie-

ten. De vrijdag ervoor had ik de route gereden om een 

aantal locaties voor een fotoshoot uit te kiezen. Dus 

in de auto en vergezeld van mijn camera reed ik naar 

de eerste stop om daar de 3 groepen op te wachten. 

Toch wel weer even wennen om de snel naderende 

wielrenners goed vast te leggen met de camera. Ge-

lukkig heb ik een sportstand om mijn fototoestel. Dus 

knop indrukken en ratelen maar, dan zit er vast wel 

een goede foto tussen. Maar ja, soms ging het zo snel 

dat ik een aantal mensen toch heb gemist. Nadat de 

3 groepen mij hadden gepasseerd snel weer in de 

auto naar de volgende locatie gereden. Net aangeko-

men en camera aangezet om weer te kunnen fotogra-

feren kwam daar de A-groep alweer aan geracet. Ze 

hadden het tempo er lekker in zitten. Na de 1e B-

groep snel weer de auto in richting de volgende stop. 

Anders zou ik ze daar missen. Maar ja, in Breukelen 

stond de brug open. Dus moest ik wachten. Dat moe-

ten de wielrenners natuurlijk ook. Maar ik heb het 

vermoeden dat de A-groep de brug al was gepas-

seerd. Die heb ik bij de volgende locatie namelijk niet 

meer gezien. Ik had verwacht bij het bruggetje bij Fort 

Tienhoven een leuke fotolocatie zou zijn. Ik heb wel 

een aantal leuke foto’s daar geschoten, maar het viel 

me toch tegen. Nadat de 2 B-groepen waren gepas-

seerd weer terug de auto in en richting het viaduct bij 

Nieuwer ter Aa. Daar had ik even tijd een kopje (zelf-

service) koffie te drinken en te genieten van het 

mooie weer. Totdat, toch wel weer onverwachts, 

daar onze A-trein kwam aandenderen. Op die locatie 

ook nog gewacht op de 2 B-groepen om nog meer 

foto’s te maken en daarna weer richting de tennishal 

te rijden. Daar was het een gezellig samen zijn met 

koffie en appelgebak met slagroom. Zittend in de zon 

werd er honderd uit gekletst. Wat een heerlijke dag. 

Laten we hopen dat er nog veel mogen komen. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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FIETSPROGRAMMA t/m 11 juli  

 
 
16 juni woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 40-60 km 
 
17 juni donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
20 juni zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
23 juni woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 40-60 km 
 
24 juni donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
27 juni zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
30 juni woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 40-60 km 
 
  1 juli donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
  4 juli zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
  7 juli woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 40-60 km 
 
  8 juli donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
11 juli zondag Zondagrit 08.30 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 ! 

_____________________________________________________________________________________ 
 


