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Geen enkel goed
excuus!

COLOFON

Over fietsen heb ik in mijn column niet zo veel te schrijven. Ook niet over
het clubweekend. Dat is er bij mij dit seizoen allemaal bij ingeschoten.
Daarvoor waren meerdere redenen, maar geen enkel goed excuus. Alle
hoop wat mij betreft op het nieuwe seizoen. Dat geldt waarschijnlijk
voor meer mensen. De coronaperiode was een dieptepunt voor het
fietsseizoen bij TTC de Merel. De puntencompetitie werd stopgezet, dus
op de ALV waren er voor het eerst (tenminste voor zover ik me kan herinneren) geen clubkampioenen te huldigen. Dat was volgens onze penningmeester goed voor de clubkas, maar nee, ook hij had het liever anders gezien!
André opende de ALV op 7 september met gelijksoortige woorden. Door
Corona werd de datum steeds opgeschoven en door het gekozen moment was dit daarmee ook nog eens de warmste ALV ooit. Het was gek
om terug te kijken naar het seizoen 2020, terwijl 2021 alweer bijna voorbij is. Toch hebben we de afgelopen tijd niet stilgezeten en was er daarmee nog genoeg aan informatie uit te wisselen en te bespreken. Jammer
vinden we allemaal het vertrek van Hans Hazeleger uit het bestuur. Hij
worstelt ook nog eens met zijn gezondheid en dat is veel erger. Hans was
zelf niet bij deze ALV, maar kreeg een groot applaus van alle aanwezigen
voor het vele werk dat hij voor de club, de toercommissie en de veiligheid van de toerrijders heeft gedaan. Daarna werd Fanny Meijer van
harte welkom geheten. Ze stapt als nieuwe toercommissaris in grote
schoenen, maar iedereen weet inmiddels dat ze haar mannetje wel staat
(en menige man eruit fietst).
Wat er verder allemaal is besproken kunnen jullie teruglezen in het verslag dat inmiddels aan iedereen is verzonden. Laten we dit jaar met z’n
allen nog op een goede en veilige manier afronden. Er staan nog twee mooie
tochten op het programma, de herfsttoer en de snerttoer. We gaan ervanuit
dat die gewoon gereden kunnen worden. We blijven hoopvol uitkijken naar
‘normale’ tijden en sommigen…naar
een nieuwe start in het seizoen 2022.
Met vriendelijke groet,
Stefanie Miltenburg
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MEREL
NIEUWS
Herfsttoer
Zondag 26 september staat de herfsttoer op het
toerprogramma. Dit is een rit van 100 km. Vertrek
is om 08.30 uur vanaf ons clubhuis, Tennishal De
Ronde Venen. Voor alle groepen zullen er voorrijders zijn. Introducees zijn welkom tijdens deze
tocht. Uiteraard hopen we dat de weergoden hun
best doen om er een heerlijke dag van te maken.
_____________________________________________________________________________________________

Belangrijke data




Laatste woensdagavond rit : Woensdag 29 September
Snert rit
: Zondag 31 oktober
Winterseizoen
: Vanaf 24 oktober hanteren we weer de starttijden voor het winterseizoen.

Dat betekent op zondag start om 09.30 uur en op donderdag om 10.00
uur.
_____________________________________________________________________________________________
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Clubweekend 2021!

door Loes Kuijper

Ja hoor weer een weekend genieten met elkaar. In eerste instantie was het de bedoeling om het clubweekend
op dezelfde manier te organiseren als vorig jaar. Maar gelukkig is na overleg in het bestuur toch een clubweekend
buiten onze regio georganiseerd. Ons bestuur richtte zich op zaken zoals aanmeldingen, hotel, prijsafspraken,
bezemwagen etc. En onze trouwe routemakers Ger en Gerard waren bereid om een aantal prachtige routes in
elkaar te zetten.
Zaterdag 28 september was het verzamelen bij Tennishal De Ronde Venen. Bagage kon in de bus van Erwin (man van Fanny) en hij fungeerde tevens als bezemwagen dit weekend. Er waren 2 mooie routes in
elkaar gezet. Eén van 119 km voor de A en B groepen
en één van 85 km voor de C groep. Na een lekkere kop
koffie en veel geklets vertrokken de verschillende
groepen. De A-rijders onder leiding van Jan-Willem,
de B-rijders onder leiding van Ger en Gerard en de Cgroep onder leiding van Enno. In elke groep reden 810 Merels mee. Een hele mooie verdeling dus. Het
weer was zo slecht nog niet deze zaterdag. We vertrokken met droog weer en hadden het grootste deel
de wind schuin in de rug. De temperatuur zeer aangenaam om te fietsen. Al kwebbelend en trappend gleden de fietspaden onder onze wielen door. Af en toe
het zonnetje erbij, kortom het was genieten. Bij het
Wapen van Sandenburg in Doorn werd gestopt om te
lunchen. De C-groep was naar een andere lunchlocatie gereden. Het ging lekker bij iedereen, dat is te zien
aan deze heren die er nog fris en fruitig bij staan.

Na Doorn kregen we echter te maken met serieuze
hoogteverschillen. Er moest geklommen worden over
de Amerongse berg, de Italiaanse weg en nog een
paar van die lastige bobbels in het landschap. Iedereen in eigen tempo naar boven en daarna rustig aan
doen voor de eersten om te wachten totdat de laatste
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weer was aangesloten. Op ¾ van de route zag de
groep van Ger een eenzame fietser voor zich rijden
met een rode helm op en in een tenue dat verdacht
veel op een Merel tenue leek. Terwijl we
deze eenzame fietser naderden zagen
we al snel dat dit een
achtergebleven Merel betrof. ‘Rij maar
door’ zei hij monter. ‘Ik red me wel’. Maar zo werkt
het niet bij de Merels. ‘Waar zijn je fietsmaten? Rijdt
maar met ons mee’. Een stukje verderop, bij een oversteek, stond de groep op het verloren schaap te
wachten. Gelukkig maar! Willibrord sloot weer aan bij
zijn eigen groep. Echter bij de volgende beklimming
bleek dat er geen energie meer in zijn benen zat. Het
klimmen koste hem erg veel moeite. Vanaf de stop
waar we wat hebben gedronken heeft hij besloten
zich verder te laten vervoeren met de bezemwagen.
Zonder rare incidenten, lekke banden of ander ongemak kwamen alle groepen aan bij Hotel Doorwerth.
De fietsen konden in een kamer worden gestald en na
te zijn ingecheckt konden we naar onze kamer om
even op te frissen. Langzaamaan kwamen alle Merels
weer naar beneden om in de lobby met elkaar gezellig
wat te drinken en uiteraard weer heel veel te kletsen.
En dat is nou zo leuk aan het clubweekend. Na een
uurtje of 2 schoven we aan tafel in de dinerzaal. De
Merels waren nog niet uitgekletst. Wat een lawaai
werd er geproduceerd. Het was maar goed dat we in
een apart zaaltje zaten. Na het avondeten liepen sommigen nog even een rondje door de gigantische tuin
van het hotel. Anderen schoven door naar de lobby
om nog een drankje te nuttigen en via de mobiel toch
nog wat met elkaar communiceren.
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De
stembanden
hadden het zeker al
begeven bij dit stel.
En beetje bij beetje
vertrok iedereen
naar zijn/haar kamer om energie op
te doen voor de volgende dag. Echter
die nacht kwam er
niet veel van slapen. Het was zeer rumoerig in het hotel. Muziek,
dronken hotelgasten op de gang, veel geschreeuw.
Na melding te hebben gedaan bij de nachtreceptie is
zelfs de politie opgetrommeld om deze rumoerige
gasten tot rust te manen.
Dag 2, zondag 29 augustus. Op deze sombere zondagmorgen verscheen menig Merel met kleine oogjes
(vanwege het slaaptekort) aan het ontbijt. Maar een
goed ontbijtje doet wonderen. Monter stapte iedereen weer op de fiets terug richting Mijdrecht. Bij vertrek vanuit het hotel in Doorwerth was het nog droog
maar wel heel somber. Al na een half uur begon het
te regenen en met een temperatuur van ca. 15 gr. Is
het dan aan de frisse kant. De meeste Merels waren
voorzien van een regenjasje. Er reden echter een paar
heren mee zonder regenjas en die kregen het op den
duur toch koud. De andere clubleden kregen medelijden met deze heren besloten actie te ondernemen.
Om deze arme sloebers van de regen in de zonneschijn te helpen is het idee geopperd om komend seizoen
een goede doelenrit te rijden.
Met de opbrengst van deze rit
kunnen deze verkleumde Merels dan een mooie regenjas
aanschaffen. Datum en vetrektijd voor deze GOEDE DOELEN rit worden later bekend
gemaakt. Tijdens de lunch, bij
de Hessenkar in Achterveld,
hebben we de hele pan
groentesoep leeg geschranst
om weer een beetje warm te
worden. Het smaakte lekker,
een kop warme bouillon. De
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groente was namelijk bijna niet terug te vinden. Wel
de gummi ballen!! Helaas moesten we daarna toch
weer de nattigheid in. Een enkeling had daardoor
toch wat haast om naar huis te komen en maakte een
paar kamikaze acties die maar ternauwernood goed
afliepen. Laat dit een goede les zijn: Haastige spoed is
zelden goed!. Blijf altijd goed uitkijken wanneer je op
de fiets zit en wantrouw alle andere weggebruikers.
Sommigen hebben het niet zo op wielrenners. Het
was beduidend stiller tijdens het fietsen dan de dag
ervoor. De rit viel velen ook zwaarder dan de dag ervoor. Oorzaak: de regen, schuin tegenwind, vermoeidheid in de benen van de rit op zaterdag. Uw razende reporter probeerde met een opbeurend liedje
daar nog wat verbetering in te brengen. ‘Hagel en
sneeuw, onweer, wind en regen, deren ons niet. Wij
kunnen er wel tegen.’ Later bleek de C-groep nauwelijks nat te zijn geworden. Zij hadden mazzel. Gelukkig
werd het toch rond een uur of half 1 droog wat het
fietsen een stukje plezanter maakte. Helaas de laatste
2 km voor Mijdrecht pikten wij nog weer even een
buitje mee. Als laatste groep kwamen wij aan bij de
tennishal. Daar zat nog een enkeling na te kletsen.
Heel begrijpelijk dat mensen snel naar huis gaan. Zeker na zo’n natte dag. Maar ik vind het altijd jammer
dat het zo eindigt. Nog even gezamenlijk een afzakkertje zou ik heel gezellig vinden.
Het was weer een gezellig weekend. Iedereen die
hieraan heeft meegeholpen bedankt en hopelijk volgend jaar weer.
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De Razende Reporter!
Op dit moment genieten we nog even van een mooie nazomer. Maar de zomer
is voorbij. Een slechte zomer? Volgens onze weermannen en weervrouwen
niet. Het is een gemiddelde Nederlandse zomer geweest. Wisselend weer, geen
hittegolf dit jaar, niet al te veel regen (behalve dan op een paar locaties in Nederland waar het echt bar en boos was), maar helaas wat minder zonuren dan
dat we afgelopen jaren gewent waren. Maar over het algemeen voor ons als fietsers prima. Niet te warm en niet te veel wind.
Als de zomer voorbij is wordt het tijd om plannen te
gaan maken hoe we gezond en fit de winter door komen. Velen van ons blijven natuurlijk gewoon fietsen,
zeker wanneer het weer dit mogelijk maakt. Dat is
ook het beste wat je kunt doen. Lekker buiten actief
zijn. Anderen stappen over van de racefiets naar de
gravelbike of MTB. Zo zijn er al een aantal Merels die
zich hebben aangemeld voor de Start2MTB clinic. En
ik kan jullie nu al verklappen dat dat erg leuk is. Ik heb
al 2 maal samen met de andere trainers deze clinic
mogen geven. Het is leuk om te zien hoeveel plezier
de deelnemers hebben en ook de trainers. Ik had zelf
ook nooit gedacht dat ik anderen toch nog zoveel nuttige tips mee kan geven. Natuurlijk zijn er ook Merels
die de fiets weer op zolder zetten om daar via Swift
zich volledig uit te leven. En er zijn mensen die het lichaam gaan teisteren bij de sportschool. Zelf geef ik
de voorkeur aan de MTB, een beetje schaatsen en een
beetjes sportschool. In de sportschool vind ik het fijn
om dan ook andere delen van het lichaam te trainen.
Maar stel dat het nou super slecht weer is en je absoluut geen zin hebt om naar buiten te gaan dan kan je

ook gewoon lekker op de bank ploffen en de TV of
computer aan zetten. Om dan toch een link naar het
fietsen te leggen heb ik een paar leuke tips om eens
te bekijken. Wat dacht van het reisverhaal van 2 dames die, ondanks hun lichaamsbouw het heerlijk vinden om lekker te fietsen. Kijk naar dit korte filmpje ‘All
bodies on bikes’. Van een heel andere categorie zijn
de filmpjes van Tour de Tietema. Menig Merel heeft
ooit de Mont Ventoux beklommen. Maar hebben jullie het wel eens geprobeerd op een ‘gewone’, of zoals
we het tegenwoordig ook vaak noemen ‘de boodschappenfiets’? Leuk om te kijken, maar ook de andere filmpjes van deze enthousiaste jongens die telkens weer iets nieuws verzinnen. En als laatste wil ik
jullie de filmpjes van de Brit Danny MacAskill niet onthouden. Het is onvoorstelbaar wat deze man allemaal
kan op de fiets. Daar hebben wij nog heel veel trainingsuren voor nodig. Euhm…….ik denk dat we dat
niveau nooit zullen bereiken. MAAR….je hoeft je de
komende winter dus niet te vervelen. Er is altijd wel
wat te doen op een fiets of kijkend naar een fietsfilm.

_____________________________________________________________________________________________
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Wie reist doet verhalen

door Maria Ekelschot

Helaas zijn we nog niet zover dat we onze vleugels buiten Europa mogen uitslaan. Dat zal nog enige tijd gaan
duren, vrees ik. Maar wel wil ik jullie veilig, op deze manier meenemen via Kuala Lumpur naar Auckland, laten
meegenieten van het moois aan de andere kant van de wereld: het land van de Witte Wolk Aoteroa. NieuwZeeland.

Fasten your seatbells. Ready to take off.
Deel 1: Het Noorder Eiland
De controles bij de aankomst in Nieuw-Zeeland zijn
erg streng, maar we kunnen zonder problemen overal
door. Een ‘Kiwi’ staat met een bordje met onze namen erop te wachten. Hij heet Dick en brengt ons
naar het Airedale hotel in Auckland-centrum. Bij het
inchecken krijgen wij de fly-drive travel guide met de
tekst ‘Kia Ora’ uitgereikt. Dit betekent welkom in het
Maori. Abel Tasman met zijn bemanning van de
Heemskerck en de Zeehaen waren de eerste Europeanen die Nieuw-Zeeland bereikten in 1642 bij de kust
van Hokitika. Omdat daar de branding te ruw was zijn
ze doorgevaren naar de Golden Bay. Daar troffen zij
vijandige Maori’s, die een sloep van de Zeehaen ramden en 4 matrozen doodsloegen. Abel Tasman hield
het voor gezien en voer verder. In 1769 waren het de
Engelsen, onder leiding van kapitein James Cook, die
Nieuw-Zeeland aandeden. Dit gebeurde tijdens een
ik uitgeteld om 22.00 uur mijn bed in, maar na 2 uurverkenning op een wetenschappelijke tocht over de
tjes slapen ben ik alweer wakker. De jetlag dient zich
Stille Zuidzee. Cook was een uitstekend zeeman en
aan, ook bij Gijs. Vrijdag: We gaan richting de haven
heeft de kustlijn van Nieuw-Zeeland nauwgezet in
en kopen kaartjes voor de boot naar Rangitoto. Eerst
kaart gebracht. Tijdens het eerst van zijn 3 bezoeken
drinken we nog koffie op een terras waar we uitzicht
aan Nieuw-Zeeland eiste hij het land op voor Engehebben op een groot cruiseschip. Het is de Statenland. Donderdag: In de middag maken wij onze eigen
dam, met de Nederlandse vlag. Om 12.15 uur, de kofontdekkingstocht door de stad, maar eigenlijk ben ik
fie is op, varen we naar Rangitoto. Dit is een vulkaante moe door de lange reis en het tijdsverschil van 12
eiland. In 1400 is dit eiland vanaf de zeebodem door
uur om de dingen in mij op te nemen. ‘s Avonds stap
_____________________________________________________________________________________________
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een eruptie naar boven geduwd. We lopen naar het
hoogste punt van het eiland, een wandeling over
steile paden, die een uur duurt. Het is inmiddels erg
warm geworden en als we de top bereiken, kunnen
we de krater goed zien liggen. Het uitzicht hierboven
is erg mooi. Auckland zien we aan de overkant liggen.
Als we weer op het vasteland terugkomen zijn we uitgehongerd. We eten bij een Italiaans restaurant waar
we gastvrij worden ontvangen door 2 meisjes, de ene
kant uit Chili en de andere uit Argentinië.
Beide dames komen
hier om de Engelse
taal te leren. Na het
eten gaan we naar de
Sky Tower. Deze toren is maar liefst 328
meter hoog. Via de
lift, die 18 km per uur
gaat, bekijken we in
één oogopslag de
stad en de zee vanaf het observatieplatforms. Ik vind
het wel een beetje eng, in mijn maag voelt het zelfs
een beetje weeïg. Zaterdag: Na met onze zoon gebeld
te hebben (met een kaart is het zeer goedkoop naar
Nederland bellen) wordt onze auto afgeleverd: een
blauwe Daihatsu Charade. Volgens de reisbescheiden
moet dit een ‘economic car’ zijn. De auto valt ons
zwaar tegen.
Hij is erg klein,
de koffers kunnen niet eens in
de achterbak.
Op ons verzoek
een
grotere
auto te huren
tegen betaling, vertelt de verhuurder, dat dat helaas
niet meer mogelijk is. Na veel administratieve rompslomp krijgen we eindelijk de sleutels. Het is een
nieuwe ervaring om in een auto te rijden met het
stuur aan de rechterkant en te moeten schakelen met
je linkerhand. Toch doet Gijs het niet slecht als we
Auckland-stad uitrijden. Af en toe gaat in plaats van
de richtingaanwijzer, de ruitenwisser aan. Vanaf nu
hebben wij onze fly-drive travelguide nodig. Deze
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noem ik vanaf nu onze reisbijbel. Via de State Highway 1 (deze loopt van het Noordereiland van Cape
Reinga naar het Zuider eiland tot Invergargill) gaan we
richting Albany. Als we de stad hebben verlaten,
wordt het een stuk stiller op de weg. Bij de afslag Dargaville begint een mooie, lange weg richting de Bay of
Islands. We stoppen in Matakohe waar we naar het
Kauri museum gaan. Hier koop ik onze eerste souvenirs en daarna rijden we door tot het Waioua Forest.
Hier kunnen we de Tane Mahuta Kauri boom (God
van het bos) na een wandeling van een kwartier bewonderen. Deze boom is 2000 jaar oud, 51 meter
hoog en meet 14 meter in omvang. Daar kun je niet
omheen! Zondag: Vandaag gaan we met de catamaran Cape Brett ‘The Hole in the Rock’ cruise maken.
We genieten van de mooie tocht en als hoogtepunt
varen we door het gat in de rots, waarvan ik denk dat
de boot daar echt niet door past. ‘De antenne van de
boot is zo lang dat het echt niet mogelijk is hoor’, zeg
ik tegen Gijs. Doch het onmogelijke is waar en de boot
gaat na een paar keer steken door het gat. De boot
meert daarna aan bij Motukokako Island waar we een

drankje gebruiken en een wandeling maken. Voordat
de boot weer naar Pahia terugvaart gaan Gijs en ik
aan wal op Russel. Het is de eerste door Europeanen
gestichte hoofdstad in Nieuw-Zeeland. Nog geheel in
oude stijl, maar we bespeuren nauwelijks enig leven
in dit stadje. We zien het hotel ‘The Duke of Marlborough’. Het is mij echter te stil, zodat we de eerstvolgende boot naar Pahia terugnemen. Maandag: Via de
SH1 rijden we richting Whangerei en bezoeken de
Whangerei Falls. We stoppen om de waterval te gaan
bekijken. Hiervoor moeten we wel een stukje lopen
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maar dat geeft niet, want we moeten vandaag nog
lang genoeg in de auto zitten. Onze volgende langere
stop is Otorohanga, want daar gaan we naar het nationale symbool kijken: de Kiwi. Helaas leven deze dieren nauwelijks meer in het wild. We zien 2 kiwi’s in
een wildlife park. Kiwi’s zijn loopvogels. Omdat zij
slecht kunnen zien en niet kunnen vliegen, zijn ze een
makkelijke prooi voor hun vijanden. Tijdens onze
lange ritten zie ik veel dode beesten op de weg liggen
waarvan ik denk het aangereden kiwi’s zijn. Later
hoor ik dat het opossums zijn geweest. Voordat we in

Hier logeren wij in Bed & Breakfeast: het Abseil Inn.
Het ligt boven op een heuvel. We denken dat ons autootje die steile weg (24%) niet zal halen, maar het
lukt toch. Het is zo’n leuk gastvrij huis met een veranda, waarop wij tot ’s avonds laat zitten. Om 22.00
uur kijken wij samen met een Duits artsenechtpaar
naar de vallende komeet. Dinsdag: Wij ontbijten samen met de Duitsers ‘gemütlich’ aan een tafel. Later
komt er ook nog een Amerikaans echtpaar bij. De
gastvrouw vertelt dat zij deze B & B cadeau heeft gekregen van haar man voor haar verjaardag. In het
dorp Waitomo, dat waterschacht betekent,
zijn beroemde gloeiwormgrotten te bezichtigen. Maar ik heb het niet zo op donkeren
grotten dus wij gaan iets anders doen. We
gaan voor een horseriding! Onder leiding van
een jong meisje
maken wij een
tocht van 2 uur
door de heuvels.
We lopen door
weides waar de
koeien en schapen voor ons
moeten plaatsmaken, hekken
moeten steeds opengemaakt en weer gesloten worden.

Waitomo aankomen, rijden we langs Hamilton en via
Highway 3 richting Te Kuiti. Eindelijk komen we eind
van de middag op onze plaats van bestemming aan.
_____________________________________________________________________________________________
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Sommige stukken zijn behoorlijk steil voor
de paarden en voor ons, maar de paarden
zijn het gewend. Mijn benen zijn echter
niet gewend aan zadels en riemen en binnen de kortste keren is mijn kuit door een
scherpe riem opengescheurd. Het is pijnlijk en als we terugkomen laat ik deze
wond direct desinfecteren bij de landlady.
Deze dame woont met man en 5 kinderen
op deze farm en beheert tevens een wildpark waar we vrij mogen rondkijken. Sommige dieren zitten in hokken, andere lopen vrij rond. Op onze eerste stop richting
Highway 30 naar Rotorua picknicken we in
het plaatsje Mangakino bij een groot meer
en drinken we koffie bij een camper, die
niet voor niets in hotel Geyserland. Volgens onze reiswordt gebruikt als snackwagen. Een forse Nieuw-Zeebijbel maakt Rotorua deel uit van een lange band van
lander laat ons iets in zijn gastenboek schrijven en laat
vulkanische activiteit die Mount Taranaki in het weshet bedienwerk over aan een jong meisje. ‘No worries
ten met White Island in het oosten verbindt. Morgen
mate’ is zijn motto. Eind van de middag arriveren wij
zullen we wel een verder gaan kijken!
in ons hotel. Het ruikt hier naar zwavel. Dat is niet zo
verwonderlijk. Vanaf onze kamer kijken wij uit op
(wordt vervolgd).
stoom en blubberende massa’s. We logeren tenslotte
_____________________________________________________________________________________________
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FIETSPROGRAMMA t/m 21 oktober.
19 september

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

22 september

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

40-60 km

23 september

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

26 september

zondag

Herfsttoer

08.30 uur

CTT

29 september

woensdag

LAATSTE AVONDRIT

18.30 uur

CR

40-60 km

30 september

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

3 oktober

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

7 oktober

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

10 oktober

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

80-100 km

14 oktober

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

17 oktober

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

80-100 km

100 km

21 oktober
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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