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Blik op de toekomst. 
 

We zijn bijna klaar voor de openingsrit, over een paar weken de traditi-

onele start van het nieuwe fietsseizoen. Lekker weer naar buiten, kilo-

meters maken.  

Het bestuur heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten. Het organiseren van 

een fysiek “Fietscafé” was niet moge-

lijk. We hebben daarom een groot 

aantal van onze leden telefonisch be-

naderd met als doel te weten te ko-

men wat er onder de Merels leeft en 

hebben de Merels gevraagd naar hun 

mening en bevindingen. En wat we 

voor een mooie toekomst als fiets-

club hebben? We willen hier graag in de komende Algemene Ledenver-

gadering met jullie over van gedachten wisselen.  

Nog altijd hebben wij geen vervanger 

voor Alex gevonden. Alex gaat tijdens 

de komende ALV het bestuur verla-

ten, het zou erg mooi zijn als er voor 

die tijd een goede opvolger is. Alex 

heeft de afgelopen jaren in het be-

stuur veel voor de Merels betekend, 

zijn vrolijke instelling en scherpe kijk 

op de zaken was het puzzelstukje wat het bestuur compleet maakte. 

Alex stelde het fietsen en het samenzijn met de leden altijd voorop. Ook 

al is het afscheid nog niet zo ver wil ik hem daar wel alvast voor bedan-

ken. Desalniettemin hebben we vers bloed nodig in het bestuur! Men-

sen met nieuwe ideeën en verse energie om TTC de Merel weer verder 

te helpen! 

We zitten voorlopig nog goed in de 

Tennishal in Mijdrecht, zoals het er nu 

naar uitziet kunnen we heel 2022 nog 

genieten van de gastvrijheid van Erna 

en Adriaan.  

 

De komende tijd zullen wij jullie over 

van alles op de hoogte houden middels 

nieuwsbrieven en de eMerel: over o.a. de ALV, clubcompetitie en alle 

andere activiteiten van TTC de Merel.  

 

Met vriendelijke groet en vooral veel fietsplezier, 

 

Met vriendelijke groet, 

André Kroeze 

 

 

COLOFON 
De eMerel is de maandelijkse digitale Nieuws-
brief van Toer Trimclub De Merel. De eMerel ver-
schijnt elf keer per jaar (niet in januari). 
De eMerel wordt per e-mail verzonden naar alle 
leden, donateurs, sponsoren en adverteerders 
van onze vereniging. 
 
Bestuur: 
André Kroeze, voorzitter ............ 06-21369372 

voorzitter@ttcdemerel.nl 
 

Stefanie Miltenburg, secretaris ... 0297-288486 
secretaris@ttcdemerel.nl 
 

Gijs Ekelschot, penningmeester .. 0297-286208 
penningmeester@ttcdemerel.nl 
 

Alex Wolf, bestuurslid ................ 0297-287730 
bestuurslid@ttcdemerel.nl 
 

Fanny Meijer ............................ 06-81624479 
toercommissie@ttcdemerel.nl 
Coördinator Toertochten 
 

 

Ledenadministratie: 
Tom Zuijdervliet ....................... 0172-409476 
info@ttcdemerel.nl   
 

Fietscompetitie: 
Henk Mulder  ........................... 0297-241793 
competitie@ttcdemerel.nl 
 

eMerel: 
Loes Kuijper ............................. 06-22870029 
redactie@ttcdemerel.nl 
 

Website: 
Richard Morssink ...................... 0297-288397 
webbeheer@ttcdemerel.nl 
www.ttcdemerel.nl 
 

Twitter: 
@Bosdijkloop 
 

Erelid: H.A. Könst 
 

Leden van Verdienste: 
Peter Meijer, Enno Steenhuis Geertsema,  
Tom Zuijdervliet 
 

Vrijwilligers v.h. jaar: 
2010: Kees Smit 
2011: Tom Zuijdervliet 
2012: Ger Hulsman 
2014: Joyce & Dick Hagenaars 
2015: Gerard de Graaff 
2016: Frans de Koning 
2017: Jan-Willem Bouwman 
2019:  Gert Doornekamp 
 

 

Clublocatie: 
Tennishal De Ronde Venen 
Dr. J. van der Haarlaan 3 
3641 JW  Mijdrecht 
 
 

TTC De Merel is aangesloten bij de NTFU, de 
overkoepelende organisatie van alle fietsver-
enigingen in Nederland (www.ntfu.nl). 
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MEREL 
NIEUWS 

 
 
 

 
 

Toerprogramma 2022 

Het toerprogramma voor 2022 is via de email naar 

alle leden verstuurd. Noteer de data vast in je agenda. 

Dan kan je met het plannen van afspraken rekening 

houden met deze ritten. Zo zorgen we ervoor dat dit 

jaar weer veel Merelleden tijdens de geplande ritten 

meerijden. Het programma staat achteraan in deze 

eMerel en is ook te vinden op de website. 

LET OP: Datum van de De Ronde Venen Route is ge-

wijzigd van 17 juli naar 10 juli. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Vrijwilligers gevraagd 

 
De toercommissie is nog op zoek naar toerleiders. 
Maar ook naar vrijwilligers die willen helpen bij het 
maken van een mooie rit, controleren van een rit of 
andere hand en spandiensten willen vervullen.  
Zoals je in het verhaal van onze voorzitter hebt kun-
nen lezen wordt er ook gezocht naar een vrijwilliger 

voor een bestuursfunctie ter vervanging van Alex. 
Zeg niet direct nee. Denk erover na, want hoe meer 
vrijwilligers hoe minder tijd het voor iedereen kost. 
Wil je je steentje bijdragen aan onze club laat dit dan 
weten aan Fanny of Andre. 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Openingsrit zondag 27 februari 
 

Beste Merelleden, 

 

Ja, het is weer zover! 

Zondag 27-02-2022 starten we het fietsseizoen met de Openingsrit. 
 

Ontvangst : om 08.30 uur bij ons clubhuis Tennishal De Ronde Venen met een lekker kopje koffie. 

Start tijd : om 09.00 uur. 

Route  : ca. 55 km over bekende maar ook iets minder bekende wegen. 

     TVM – Haarzuilen – Maxima park rond – Maarssenbroek – fietsbrug over A2 – 

     Portengen – TVM 

Toerleiders : Margot Kompier / Richard Harte / Peter Dries / Joop Roeleveld 

 

’s Morgens ontvang je muntjes voor een 

consumptie. Na de rit komen we terug bij 

de Tennishal waar we gezamenlijk een 

koffie, thee of iets anders kunnen drin-

ken. Zoals gebruikelijk worden de deel-

nemers verdeeld over verschillende 

groepen. Er wordt in een rustig tempo 

gereden zodat iedereen mee kan fietsen. 

 

Attentie:  

- Willen de wegkapiteins hun spullen 

weer mee nemen voor deze route? 

- De GPX file is te downloaden vanaf 

de website.  

 

Kortom, kom allemaal gezellig meefietsen! 

 

Hartelijke groet, 

Margot Kompier /Joop Roeleveld 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Merel in de Spotlight                      door Alex Wolf 

 
 

Deze editie: Richard Harte 
 

Een nieuw jaar en een nieuw interview. 

Deze keer niet met een vrijwilliger maar 

met het gewaardeerde Merel-lid Richard 

Harte. 

 

Even voorstellen: 

Ik ben geboren en getogen Vinkevener. 

Geboren op de Demmerik, waar mijn va-

der en moeder een tabak en hengelsport 

zaak hadden. Die zaak was 7 dagen in de 

week open totdat de winkeltijdenwet 

werd ingevoerd, waarna er een limiet 

werd gesteld! Een echt middenstandsbe-

drijf dus. Daarnaast had mijn vader ook 

een tuinderij, maar moest daar vanwege gezond-

heidsredenen al snel mee stoppen. Hij stapte, na ver-

schillende andere banen, op een gegeven moment 

over naar L’Oréal. In 1984 na jaren ook op een tuin-

derij gewerkt te hebben stapte ook ik over naar 

L’Oréal waar ik nog steeds werkzaam ben. Na ver-

schillende functies binnen het bedrijf werk ik op dit 

moment op de inkoopafdeling. Ik heb daarnaast door 

de jaren heen in allerlei internationale inkooppro-

jecten gezeten. En ben inmiddels ook al vele jaren lid 

van de Nederlandse en Europese OR. Een echt inte-

ressant aspect van mijn werk, omdat ik een veel bre-

dere kijk op L’Oréal heb gekregen. In 1990 ben ik ge-

trouwd met Josien, van oorsprong een Wageningse. 

Wij hebben samen een zoon en een doch-

ter gekregen. Zoon woont om de hoek, 

mijn dochter wat verder weg, in Hengelo. 

Maar daar zit ook wel weer een leuke kant 

aan, want Twente is een prachtig fietsge-

bied.  

De passie voor het fietsen: 

Eigenlijk ben ik pas laat met fietsen be-

gonnen. Tijdens een scooterritje op va-

kantie in Griekenland gleed ik onderuit op 

de gladde weg en scheurde mijn ham-

string. Om te herstellen werd door de fy-

siotherapeut fietsen geadviseerd. Tot 

2017 solo gefietst, bijna elke zaterdag en 

zondag maakte ik tochten van tot 100 km. In 2017 ben 

ik meegegaan met Stichting For Life. Dat jaar gingen 

o.a. ook Marius, Margo, Mirjam, Gijs en Ria en nog 

anderen van De Merel mee. Dus ja toen werd de con-

nectie gemaakt en dacht ik: Ik moet toch maar eens 

lid worden van De Merel. Bij een open dag in 2017 

ben ik lid geworden van de Merel. Inmiddels ook de 

nodige klassiekers gefietst, Veenendaal-Veenendaal, 

Limburgs Mooiste, Amstel Gold en de Reichswald 

toer. De meeste wel een paar keer en nog wel wat 

andere ook, wel allemaal binnen Nederland. Enfin het 

moge duidelijk zijn dat ik de smaak van het fietsen 

goed te pakken heb gekregen, afgelopen jaar zat ik 

net boven de 20.000 km (jan-dec). ’s Winters train ik 

bij de Wielerschool van Cees den Toom & Miranda 

Braat op de Wattbike. Maar eerlijk gezegd, er gaat 

niets boven buiten fietsen! 

Hobby’s naast het fietsen: 

In mijn jonge jaren heb ik aan allerlei sporten gedaan, 

tafeltennis, volleybal, hardlopen waaronder ook de 

Bosdijkloop. Mijn grootste hobby naast fietsen is mu-

ziek luisteren. Mijn muziekkeuze gaat van klassiek, 

naar rock, pop, Nederlandstalig en alles wat daartus-

senin zit. En ik vind het ook geweldig om concerten te 

bezoeken. Alleen is daar door Corona wel een beetje 
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de klad ingekomen. Maar gelukkig mogen we binnen-

kort weer en de eerste kaartjes voor de Avond van de 

Filmmuziek zijn (waren) al binnen! 

De mooiste herinnering aan de Merel: 

Een mooiste herinnering heb ik eigenlijk niet. Natuur-

lijk is het clubweekend geweldig, maar misschien ge-

niet ik nog wel het meeste van onze gezamenlijk club 

ritten. Samen fietsen en ondertussen een beetje slap 

ouwehoeren. En als ik een dag de benen niet heb, ge-

woon achter in het peloton gaan hangen. Heerlijk 

toch!  

Een Blooper: 

Ik denk niet dat je van een echte blooper kan spreken, 

maar wat mij wel te binnen schiet is mijn pech in 

Zandvoort. Na de koffiestop trapte ik mijn ketting op 

de helling naar de boulevard in tweeën; op zondag. 

Diverse Merels op zoek naar een fietsenmaker die 

misschien open zou zijn. Mooi niet. Daar sta je dan, 

maar gelukkig was Jan-Willem erbij. Die heeft op in-

genieuze wijze en met weinig hulpmiddelen toch mijn 

ketting kunnen repareren. Kon ik er toch nog mee 

thuiskomen.  

Bucketlist: 

Voor het fietsen heb ik nog wel een paar grote uitda-

gingen op mijn verlanglijst staan. De beklimmingen 

van de Stelvio, de Col du Galibier en de Mont Ven-

toux. Wie weet valt dat zelfs nog wel een keer met 

een paar Merels te realiseren. En samen met mijn 

vrouw Josien zou ik heel graag een keer naar Japan 

gaan. Dat zijn we al twee jaar aan het plannen. Maar 

ja, Corona hé. Wie weet gaat het nu toch ergens in de 

komende twee jaar wel lukken! 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Dilemma’s van ……  

  André van den Berg 
 

 

 

 

Carbon frame of Metalen frame ? Carbon 

Velgremmen of Schijfremmen ? Velgremmen 

Bel op je fiets of schreeuwen ? Bel 

Vive le Velo of Avondetappe ? Avondetappe 

Ass saver onder het zadel of spatbord ? Ass saver 

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

Merel fietskleding of Ander tenue ? Beiden 

Windje mee of Windje tegen ? WIND MEE !!! 

Sportdrank of Water in je bidon ? Sportdrank 

Zelf fiets onderhouden of Onderhouden laten plegen ? Onderhoud laten plegen 

Fietsklassieker of Formule 1 kijken ? Fietsklassieker 

Electronisch of Mechanisch schakelen ? Mechanisch 

Race of MTB ? Race 

Koprijder of in de groep meerijden ? Koprijder en soms in de groep 

Giro of Tour de France ? Tour de France 

Behaarde of Geschoren benen ? 
Ongeschoren…dat is toch be-
haard? 

Appeltaart of Krentenbol bij de koffie ? 2 krentenbollen 

Klim toertocht of Lange afstandstoertocht ? Lange afstandstoertocht 

Spinning bij sportschool of Zwiften thuis ? Winter doorfietsen 

Tubeless of Tubes ? Tubeless 
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Winterwandelingen                                                                   door Maria Ekelschot 

 
Winterwandeling 1: Botshol 

Een keer per jaar wandelen wij (voorafgaand aan de 

feestdagen) met het gezin. Wandelen vanuit onze wo-

ning kunnen we ondertussen blindelings. Dat is geen 

uitdaging. Strand en duinwandelingen zijn leuk maar 

dan moeten we eerst met de auto naar de kust. Geen 

zin in want de horeca zit nog potdicht en je zou maar 

plotseling dorst of honger krijgen. Er moet toch iets 

leuks in de buurt te vinden zijn?  

‘Is Botshol wat?’, vraagt zoonlief. ‘Ook niet zover toch 

en voor ons nog onbekend’, stelt hij. We parkeren de 

auto’s bij de Zwarte 

Schuur in Botshol. 

Deze schuur heb ik zo 

vaak gezien tijdens 

mijn fietsritten, maar 

nooit het besef gehad 

dat hier een wandel-

route begint. Direct 

na het openen van 

het hek lopen we 

langs de schuur over 

een modderig paadje. 

Dit paadje is smal en bedekt met aarde en droge riet-

resten. We lopen in ganzenpas terwijl de kleinkin-

deren hard voor ons uit rennen. Links zien we de 

Grote Wije en het info-

punt Kloosterkolk met 

een uitzichtpunt. Daar 

maken we een foto, en 

rechts zien we de Vin-

keveense Plassen.  

Aan het einde buigen 

we een klein stukje 

naar rechts en vervol-

gens naar links. We be-

vinden ons nu in Polder 

Nellestein waar vogels 

mogen broeden tussen 

15 maart en 16 juni. (Note: deze regeling geldt overi-

gens voor de hele wandeling tijdens het broedseizoen 

en is om die reden niet toegankelijk voor publiek.)Het 

weiland is drassig en daarom lukt het niet meer om 

onze schoenen droog te houden. De weg vervolgt 

richting de Winkeldijk. Langs een oude boerderij klim-

men we over een hek naar de Winkel. Ineens ontdek 

ik dat we bij de Stokkelaarsbrug zijn aangekomen. 

Ook hier fietsen wij zo vaak overheen, maar dan ne-

men we de weg naar Abcoude. We blijven rechtdoor 

lopen en komen aan bij cafe/ restaurant Bon. Klein-

zoon Julien is blij want hij herkent dit van de vaartoch-

ten in de zomer. Daar eet hij graag ijsjes, zegt hij. In 

deze periode valt er niets te eten vanwege de lock-

down. Het terras en aanlegsteigers zien er treurig en 

verlaten uit. We warmen onze handen door er flink in 

te blazen en wandelen vol goede moed het pad terug 

richting de Stokkelaer waar normaliter koffie gedron-

ken kan worden. De kleinkinderen worden het een 

beetje zat en daarom zetten we de pas er flink in om 

verveling tegen te gaan. We passeren weer het ge-

bied waarin geen honden toegelaten worden. We 

proberen op de paden diepe plassen te ontwijken 

door helemaal rechts of links te gaan lopen, helemaal 

omzeilen lukt niet in dit drassig gebied in deze tijd van 

het jaar. Pas als we weer op het leuke paadje aanko-

men voelen we geen kou meer. De Zwarte Schuur is 

weer in zicht! Wat een mooie ervaring opgedaan in 

onze eigen gemeente.  

Winterwandeling 2: Marickenlandroute 

Vandaag ook weer zonnig. Tijd voor nog een mooie 

wandeling.  De helft van het gezin gaat dit keer mee, 

want de overige gezinsleden zijn naar Frankrijk om te 

skiën. We beginnen bij de algemene begraafplaats op 

de Ringdijk. Deze wandeling is een combinatie van na-

tuur- en cultuur vermaak. In 1915 liepen hier geen 

wandelaars of honden, maar lagen er rails. Het eerste 

wat ons opvalt is een Merel (Enno) die hier met zijn 

herdershond loopt. We begroeten elkaar vrolijk en 

maken even een praatje. Honden zijn hier wel toege-

staan op het Robert Moultonpad. Deze naam is een 

eerbetoon aan de Canadese piloot die in de 2e wereld 

oorlog met zijn bommenwerper in de weilanden van 

Wilnis is neergestort. De blauwe bruggetjes die wij 

passeren zijn kenmerkend voor deze route. We lopen 

over verharde en onverharde paden. Bij laatst ge-

noemde is het flink drassig, maar ik ben nu beter 



9 eMerel Jaargang 30, Nummer 1 

voorbereid met 

echte wandelschoe-

nen aan. We komen 

uit in Vinkeveen 

langs de sport-

school, nieuwbouw-

wijk en lopen langs 

het VLC weer terug 

de polder in. We 

passeren sportpark 

de Molmhoek. Daar 

is nu geen enkele ac-

tiviteit te zien. Er zijn 

wel interessante platforms, gemaakt door kunstenaar 

Jan Konings, die naar de achtergrond verwijzen van 

dit gebied. Zo zien wij een origineel vervenershuisje 

en op de rugleuning van de brug zien we de namen 

van vogelsoorten geschreven die er nu leven en welke 

er in de toekomst mogelijk terugkomen. 

Onze eigen kleine vrolijke vogelaartjes poseren op de 

burg om al deze vogelsoorten te vereeuwigen. Met 

deze 2 winterwandelingen, heb ik weer ervaren hoe 

mooi onze gemeente is. Vaak ligt het geluk dichtbij 

huis. Maar het liefste vlieg ik als Merel wat verder bui-

ten de gemeentegrenzen van de Ronde Venen. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

De Razende Reporter!  
 

2022 : Het jaar van de Merel!! 

Hoe mooi klinkt dit dan? 2022 is het jaar van de Merel. Daar kunnen we als club 

zijnde dus voordeel uit halen. Helaas is de reden waarom dit het jaar van de 

Merel is iets minder positief. Het aantal Merels loopt achteruit. Dus tijd om daar 

eens wat meer aandacht aan te besteden. Daarom ben ik op onderzoek gegaan 

naar de gewoontes van de Merel vogels en de gewoontes van de Merel fietsers. 

 

We zien het binnen onze club: het aantal 

Merels loopt achteruit. Wanneer we kij-

ken naar de ledenlijst valt het op het 

eerste oog nog wel mee. Binnen elke 

vereniging zijn er schommelingen in het 

ledenaantal. Maar er is niet een echte 

drastische verlaging. Kijken we naar het 

aantal actieve leden dat deelneemt aan 

onze clubactiviteiten dan zie je de afgelopen jaren wel 

degelijk een afname. Deze daling heeft zich ingezet 

vanaf het jaar 2020, de pandemie verspreidde zich 

over de gehele wereld en heel veel groepsactiviteiten 

werden verboden. We mochten niet meer in groeps-

verband gaan fietsen, slechts met maximaal 2 perso-

nen. Bij de Merel fietsers kunnen we wel zeggen dat 

de oorzaak van de afname het Corona virus is. Bij de 

Merel vogels is de daling al ingezet in 2016. Ook hier 

is een virus één van de oorzaken 

van de afname; het Usutu virus. 

Ook de droogte van afgelopen ja-

ren wordt hier gezien als een oor-

zaak. Dat vinden de Merel fietsers 

nu juist weer niet zo erg. Droog en 

mooi weer is voor onze leden juist 

zeer gewenst. 

Hoe kunnen we met zijn allen ervoor zorgen dat het 

tij wordt gekeerd? Ik heb 5 tips gevonden om het aan-

tal Merels in je tuin te laten toenemen. Mijn voorkeur 

gaat uit naar meer Merel vogels in de tuin in dit geval 

(en niet de Merel fietsers). Buiten mijn eigen tuintje 

stel ik het wel op prijs wanneer het aantal Merels (de 

fietsvariant) toeneemt. Daarom zal ik deze tips eens 

tegen het licht houden om te zien of ze ook voor TTC 

De Merel effect kunnen opleveren. Zodat we dit jaar 
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weer clubritten kunnen rijden met een mooi aantal 

deelnemers. 1. Merels houden van wormen en die 

vinden ze in een 

gazon. Zorg daar-

om voor een stukje 

grasveld in je tuin. 

Nou ja, laten we bij 

onze startlocatie 

ook een stukje grasveld hebben dus je zou zeggen dat 

dat toch Merels aan moet trekken. En die wormen 

mogen jullie van mij gewoon in het gras laten zitten. 

Ik ga niemand verplichten om die te gaan eten. 2. Me-

rels houden van klimplanten om hun nestjes in te 

bouwen. En ze kunnen zich hierin verschuilen voor 

katten, ze kunnen spinnetjes zoeken of nog wat bes-

sen snoepen. Dit kan ik niet 1,2,3 rijmen met de fiets 

Merels. Fietsers horen niet thuis in klimplanten. De 

enige vergelijking die ik kan trekken is dat er onder de 

fiets Merels genoeg enthousiastelingen zijn die niet 

zozeer van klimplanten houden maar wel van klim-

men. Helaas hebben wij in onze omgeving geen heu-

velachtig terrein dus zijn we genoodzaakt om altijd 

eerst een stuk met de auto te rijden voordat we de 

heuvels in kunnen. 3. Merels houden van appels. Leg 

een appel in je vogelhuisje of hang deze ergens op in 

de tuin. Jahaa, fietsers nuttigen graag een stukje 

appeltaart tijdens de koffiestop. Dat stukje ap-

peltaart moet toch een prima lokaas zijn de fiets 

Merels op de fiets te krijgen. Of moeten we ’s 

morgens, voor aanvang van een rit, een appeltje 

nuttigen om wat extra suikers toe te voegen 

voor de broodnodige energie? Dit brengt ons 

meteen bij punt 4. 4. Merels houden van bessen. 

Struiken met bessen zoals de lijsterbes of vuurdoorn 

trekken Merels aan. Weer die struiken, daar kunnen 

wij als fiets Merel niet zoveel mee. Wat de bessen be-

treft: we zouden de appeltaart kunnen vervangen 

voor een bosbessentaartje. 5. Rommelhoekjes in de 

tuin. Veeg het blad en kleine takjes in de tuin naar een 

hoek. De Merel kan daar lekker in rommelen op zoek 

naar insecten en ander voedsel. Nog zo’n tip waar de 

Merel fietser niet veel aan heeft. Die fietst liever op 

mooi geasfalteerde wegen en fietspaden in plaats van 

wegen met een hoop rotzooi erop. 

Het jaar van de Merel: Laten we met elkaar zorgen dat 

het een fantastisch jaar wordt voor onze club. Kom 

naar de clubritten; het maakt niet uit of dat nu op 

donderdag, zondag of woensdagavond is. Of een MTB 

rit door de bossen. Trek andere clubgenoten over de 

streep ook al hebben ze even geen zin. Want je weet 

dat een lekkere fietsrit een heel voldaan gevoel geeft. 

Houdt rekening met de zwakste in de groep zodat ie-

dereen met plezier kan fietsen. Met elkaar moeten 

we er weer iets moois van maken.  

 
Groeten van Loes 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Dag Datum Naam tocht Afstand Starttijd Soort Organisatie

Afstand tocht

Zondag 27-02-2022 Openingstocht 50 km 09:00 uur BCR Margot Kompier / Joop Roeleveld

Zondag 27-03-2022 Voorjaarstocht 100 km 08:30 uur CTT Richard Wagenaar en Fanny Meijer

Zondag 15-05-2022 Open dag 50 km 08:30 uur CTT Herman Baars 

Zondag 29-05-2022 Utrechtse Elfstedentocht 200 km 8.00 uur - 8:30 uur VTT onbekend of het doorgaat

100 km 8:30 uur - 9:30 uur

Zondag 12-06-2022  Groene Hart Classic VTT Fanny Meijer 

100 km 08:00 - 10:00 uur

70 km 08:00 - 11:00 uur i.s.m WTC Woerden

40 km 08:00 - 12.00 uur

Dinsdag 12-07-2022 Zuid-Limburgtoer 110 km 7:00 uur BCR

Zondag 10-07-2022 De Ronde Venen Route 110 km 08.30 – 10.00 uur VTT Jan Alblas en Gijs Ekelschot

70 km 08.30 – 11.00 uur

40 km 08.30 – 12.00 uur

Zondag 21-08-2022 Nazomertoer 100 km 08:30 uur CTT Fanny Meijer en Richard Wagenaar

Vr / Za /Zo 02/09-04/09 Clubweekend 2020 100 km - 150 km nvt BCR Bestuur  TTC de Merel

Zondag 25-09-2022 Herfsttoertocht 100 km 08:30 uur CTT René Elenbaas en Fanny Meijer

Zondag 30-10-2022 Snerttoer 50 km 09:00 uur BCR Fanny Meijer en Richard Wagenaar

Overige zondagen tijdens zomerseizoen groep A en B 60 tot 80 km 8.30 uur CR

Alle zondagen tijdens winterseizoen groep A en B 60 tot 80 km 9.30 uur CR

Alle donderdagen tijdens zomerseizoen groep A en B 80 tot 100 km 9.30 uur CR

Alle donderdagen tijdens winterseizoen groep A en B 80 tot 100 km 10.00 uur CR

Alle woensdagen tijdens de zomerseizoen groep A en B50 tot 70 km 18.30 uur CR

CR = Clubrit (wekelijkse clubritten in groepsverband) Alle ritten starten bij het clubhuis van TTC de Merel:Tennishal De Ronde Venen

VTT = Vrije toertocht (uitgepijlde rit niet in groepsverband) Dr J vd Haarlaan 3

CTT= Clubtoertocht (clubrit in groepsverband, gastrijders welkom) Mijdrecht

BCR = Besloten clubrit      (clubrit in groepsverband, alleen voor Merelleden)

Bij alle ritten is het dragen van een valhelm verplicht

30-10-2022  t/m 19-03-2023

6-4-2022 t/m 28-09-2022

Algemeen

Voorlopig Fietsprogramma 2022 TTC de Merel

Clubritten

27-3-2022 t/m 23-10-2022

30-10-2022  t/m 19-03-2023

27-3-2022 t/m 23-10-2022
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Fietsprogramma t/m 27 maart 2022. 

 
20 februari zondag Zondagrit 09.30 uur CR 60-80 km 
 
24 februari donderdag  Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
27 februari  zondag Openingsrit 09.00 uur CR 50 km 
 
  3 maart donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
  6 maart zondag Zondagrit 09.30 uur CR 60-80 km 
 
10 maart donderdag  Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
13 maart zondag  Zondagrit 09.30 uur CR 60-80 km 
 
17 maart donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
20 maart zondag Zondagrit 09.30 uur CR 60-80 km 
 
24 maart donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
27 maart zondag Voorjaarstocht 08.30 uur CTT 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! 

_____________________________________________________________________________________ 
 


