
1 eMerel Jaargang 30, Nummer 2 

 

 

Maandelijkse Digitale Nieuwsbrief van Toer Trimclub De Merel uit Vinkeveen 
 

MAART 2022 Jaargang 30, Nummer 2 

 

 

 

 

We zijn weer begonnen! 

Op naar een mooi fietsseizoen. 
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Rouwrandje. 

 

Dit zal de laatste column van mij worden als bestuurslid. Normaliter doe 

je dan een terugblik op zes jaar bestuurslid van De Merel. Ik zou in deze 

column ook een laatste dringende oproep kunnen doen om je als kandi-

daat voor het bestuur voor te stellen. Want voor mijn portefeuille heeft 

zich helaas nog niemand gemeld. Of ik zou het over mijn recente, heer-

lijke vakantie in de Dominicaanse Republiek kunnen hebben. Toevallig 

ook het 100ste land wat ik bezocht heb. Iets waar ik stiekem veel voldoe-

ning uithaal. Maar dat ga ik allemaal niet doen. Er wordt altijd gezegd 

dat sport en politiek gescheiden moeten blijven. Dat is natuurlijk altijd 

al kolder geweest, maar gelukkig hebben de officiële instanties nu ook 

het licht gezien, door Rusland en Wit-Rusland uit te sluiten van de Para 

Olympics in China. Daarom kruipt ook bij De Merel nu de politiek de 

sport in. Daarom wil ik in deze column een kort maar krachtig pleidooi 

houden om rechtstreeks aan het Oekraïnsche leger te doneren. Velen 

van jullie zullen al gedoneerd hebben afgelopen maandag tijdens de 

grote televisie marathon aan Giro 555. Dat is goed en ook hard nodig. 

Want de aantallen vluchtelingen die nu op drift zijn in Europa gaan het 

voorstellingsvermogen te boven. En helaas is het einde nog niet in zicht. 

Maar hoe nodig en goed bedoeld die giften ook zijn, het zal de oorlog in 

Oekraïne niet stoppen. Poetin heeft zich in de afgelopen jaren tot een 

immer meer, nietsontziende dictator getoond. De oorlog in Tsjetsjenië 

ging nog grotendeels langs ons heen, maar reeds hier toonde Poetin zich 

rücksichtlos en maakte hij minimaal honderdduizend slachtoffers. De in-

vasie in Georgië en de annexatie van De Krim daarna waren voor hem 

een vingeroefening voor wat nu is uitgemond in een volledige oorlog in 

de Oekraïne. Binnen enkele jaren een inval in Moldavië en de Baltische 

Staten is geheel niet ondenkbeeldig. De beste kans om een einde te ma-

ken aan deze oorlog en verdere escalatie te voorkomen, is om de Oekra-

ine en met name het Oekraïense leger direct te steunen. Zij vechten nu 

voor hun eigen vrijheid, maar vergis je niet, zij vechten ook voor de vrij-

heid waar wij hier zo van genieten. Het leger van Oekraïne houdt boven 

verwachting stand. Hoe langer zij volhouden, hoe groter de kans wordt 

dat Poetin aan de onderhandelingstafel gedwongen wordt. Maar om het 

vol te houden en om überhaupt te kunnen vechten heeft het leger van 

de Oekraïne wel wapens en hulpmaterialen nodig. Daarom roep ik op 

om rechtstreeks aan het Oekraïense leger te doneren. Iedereen die hier 

de noodzaak van inziet kan contact met mij opnemen. Ik zal dan een mail 

sturen met daarin twee links met de mogelijkheid tot rechtstreekse be-

taling aan Oekraïense leger. Eén link is bedoeld voor wapenaankopen, 

de andere link is voor aankopen van hulpmaterialen voor het leger. Dit 

is een geheel andere column dan ik een maand geleden nog in gedach-

ten had. Maar, willen wij in vrijheid blijven fietsen, dan moeten wij ho-

pen dat Rusland in Oekraïne opgeeft. En door aan het Oekraïense leger 

te doneren kunnen wij daar bij helpen! 

Groeten van Alex Wolf 
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MEREL 

NIEUWS 
 
 
 

 
 

Voorjaarstocht 27 maart 

 
Op zondag 27 maart a.s. organiseert TTC de Merel de 

Voorjaarstocht. De route van ongeveer 100 km gaat 

via Amstelveen, Sloten en Zwanenburg/Halfweg rich-

ting IJmuiden. Na de Koffiestop in de Kop van Haven 

gaat de rit verder om via Santpoort, Spaarndam en 

Hoofddorp terug te keren naar Tennishal de Ronde 

Venen in Mijdrecht. De tocht kenmerkt zich door 

prachtige polder- en natuurlandschappen. Alle leden 

van TTC de Merel, maar uiteraard ook niet-leden, zijn 

hierbij uitgenodigd aan deze rit deel te nemen. Er zal 

worden gereden in 3 groepen; 1 groep met een snel-

heid van 20 tot 25 km, 1 groep van 24 tot 28 km en de 

andere groep met een snelheid van 28 tot 34 km op 

de teller. Natuurlijk wordt de snelheid aangepast aan 

de weersomstandigheden. Er wordt gestart om 8.30 

uur bij Tennishal de Ronde Venen in Mijdrecht. In ver-

band met het reserveren bij de koffiestop, zou het fijn 

zijn wanneer het aantal deelnemers ongeveer bekend 

is.  

Opgeven graag voor woensdag 23 maart bij Fanny: 

Fanny61@ziggo.nl 

Toerleiders: 

A: Richard Harte / B: Richard Wagenaar / C: Fanny 

Meijer 

Veiligheid: 

1 x fluiten is RITSEN (achter elkaar, waarbij berm-

kant voor de wegkant gaat). 2 x fluiten - je kan weer 

veilig naast elkaar gaan fietsen. 3 x fluiten - RUSTIG 

STOPPEN aan de RECHTERKANT van de weg en ga in 

de berm staan wachten op instructies van de Wegka-

pitein. 

Willen de wegkapiteins hun spullen weer meenemen 

voor deze tocht? 

Kortom, kom allemaal gezellig meefietsen! 

Hartelijke groet, 

Richard Wagenaar / Fanny Meijer 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
  

mailto:Fanny61@ziggo.nl
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Openingsrit 2022                                                                     door Maria Ekelschot 

 

Het nieuwe jaar is slecht begonnen. Heel veel regen, heel veel storm en zeker niet te vergeten de coronamaatre-

gelen. Dat laatste maakte het onmogelijk om tijdens een tochtje, al dan niet alleen, gezellig een kopje koffie te 

gaan drinken. De mondkapjesplicht is nog steeds een feit. Van de stormen: Corrie (genoemd naar de 1e vrouwe-

lijke meteoroloog in 1964 bij het KNMI), die werd gevolg door Dudley (ingezonden naam door het Engelse publiek 

), daarna door Eunice Foote, een van de 1e klimaatwetenschappers, en de laatste werd genoemd naar Franklin 

Kroonenberg (hij heeft bijgedragen aan de totstandkoming van meteoalarm, het internationale platform met 

weer-waarschuwingen), heeft iedereen zijn buik wel vol.  

Het telefoongesprek van André met zijn goede vriend 

Mark Rutte, waarin hij hem vraagt niet weer een fiets-

seizoen naar de klote te helpen, werpt vandaag zijn 

vruchten af. De zon schijnt zelfs. Dat we niet alleen 

een fijne voorzitter hebben getuigt van zijn verzoeken 

aan Markie. En dat niet alleen, want hij heeft hem 

zelfs zover gekregen dat de mondkapjes in de kliko’s 

mogen verdwijnen. En ja, we mogen elkaar weer aan-

raken. Een dikke kus en omhelzing van mijn kant vind 

ik dan ook zeker op zijn plaats. André, die hou je nog 

tegoed! En je hoeft niet bang te zijn voor Mark Over-

mars toestanden. Niet alleen André verdient een 

pluim. Ook onze toerleiders van vandaag: Margot, 

Joop R, Richard H, en Peter D. zullen straks 36 renners 

door het zonnige parcours van 55 kilometer leiden. 

Maar eerst staat ons 1e gratis kopje koffie bij Adriaan 

en Erna klaar. Ondertussen hangen de fietsen gedul-

dig te wachten aan de stang tot André zijn speech 

houdt. Daarna volgt een woordje van Margot. Zij 

heeft bijgehouden wie er allemaal mee-

fietsen en zegt ons dat deze rit niet om 

de snelheid maar om de gezelligheid te 

doen is. We hebben elkaar lang niet ge-

zien. Gelegenheid genoeg om elkaar 

weer bij te praten. Iedereen heeft in-

middels een muntje gekregen. Die is 

goed voor koffie met appeltaart na de 

rit. Er worden buiten 3 groepen ge-

vormd. Degenen die wat meer in hun 

mars hebben vertrekken als eersten. Er 

blijven nog 2 groepen over. Margot heeft grote aan-

trekkingskracht. Dat moge duidelijk zijn als iedereen 

achter haar aan gaat rijden. Het lijkt of onze toerlei-

ders op de hoogte waren gebracht van de windrich-

ting. Al weken kwam de wind uit het westen. Vandaag 

hebben we een fikse Zuidoosten wind. We fietsen 

richting Kockengen naar het Kortjaksepad naar Vleu-

ten toe. We steken de Hindersteinlaan over en komen 

in het Maximapark. Het is een majestueus fietspad. 

Het is breed en biedt skeelers, hardlopers en wielren-

ners voldoende ruimte om elkaar te passeren. Het 

keerpunt ligt vlakbij Utrecht. We krijgen nu de wind 

in ons voordeel. We passeren de Haarrijnse Plas en 

via de hoge brug in Maarssen dalen we naar beneden 

langs het Amsterdam Rijnkanaal. Net als ik denk dat 

we al lekker opschieten omdat ik Breukelen al bijna 

kan zien, slaan we linksaf de Parallelweg op en komen 

we weer uit in Maarssenbroek. We slingeren door de 

nieuwbouwwijken. Margot leidt ons probleemloos de 

fietsbrug over de A2. Klimmende op dit stukje hoor ik 

nog een man Margot en mij aanmoedigen. Wij zijn 

dan ook de enige dames. (Fanny is met de snelle jon-

gens op pad).Waarschijnlijk verdienen wij daarom 

een pluimpje? In Haarzuilens, nog steeds de wind in 

onze rug, dat gaat lekker, zijn we een paar renners 

kwijt. Margot blaast op haar fluitje om de groep tot 

orde te roepen. Je weet maar nooit of zij wel de route 

hebben, zegt ze. Met het peloton weer compleet zet-

ten we onze tocht voort door Portengen over een
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smal en redelijk slecht onderhouden fietspad naar de 

Korenmolenweg, Gagelweg en voor wij de Ing. En-

schedeweg bereiken slaan wij rechtsaf en verdwijnen 

even in het tunneltje naar de Wilnisse Zuwe langs de 

Heinoomsvaart. De laatste kilometers doen wij flui-

tend. We ruiken de stal. De eerste fietsers, zij waren 

al een half uur eerder binnen, vertrekken alweer. 

Maar wij gaan nog even nagenieten van deze mooie 

en zonnige rit met koffie en appeltaart.  

Hopelijk stormen wij nu af op een mooi fietsseizoen. 

Ik heb er zin in! 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Veerpont Amsterdam Rijn kanaal  

 

Al sinds de aanleg 

van het Amster-

dam-Rijnkanaal 

(toen Merwedeka-

naal) in 1892 wor-

den fietsers en 

voetganger tussen 

Breukelen en Nieu-

wer ter Aa overge-

zet door een pont. 

Rijkswaterstaat wil 

deze veerpont nu 

uit de vaart nemen. De Fietsersbond heeft samen met 

WandelNet, Vereniging Te Voet en de Vrienden van 

de Voetveren Rijkswaterstaat opgeroepen om het 

veer te behouden. Het fiets- en voetveer is belangrijk 

voor de 740 inwoners van Nieuwer ter Aa die voor 

veel voorzieningen naar Breukelen moeten en voor 

vele recreatieve fietsers in de regio. Het pontje is on-

misbaar voor het Lange Afstand Wandelpad (LAW) 

Floris V van Amsterdam naar Bergen op Zoom, en ook 

binnen het Utrechtse Wandelnetwerk is de veer-

dienst een belangrijke schakel voor het oversteken 

van het Amsterdam-Rijnkanaal. Opheffen van de 

veerdienst betekent voor velen een kilometerslange 

omleiding, inclusief steile hellingen en onveiligere 

wegen. 

De Fietsersbond, 

Wandelnet, Te Voet 

en de Vrienden van 

de Voetveren zijn 

tegen de opheffing. 

Samen roepen wij 

Rijkswaterstaat op 

om de veerdienst in 

stand te houden. En 

als het niet anders 

kan, moet Rijkswa-

terstaat voor fiet-

sers en wandelaars een vlotte en veilige alternatieve 

verbinding op dezelfde plek bieden, vóór-dat het veer 

uit de vaart wordt genomen. 

De provincie Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht 

hebben zich ook al uitgesproken tegen opheffing van 

de veerpont. Verantwoordelijk wethouder zegt tegen 

RTV Stichtse Vecht: ‘De veerpont is al sinds 1892 een 

noodzakelijke (fiets)verbinding en kan niet na 130 

jaar trouwe dienst van de ene op de andere dag op-

geheven worden zonder goed alternatief.’ De ge-

meenteraad nam unaniem een motie aan waarin ook 

zij oproept om het veer te behouden. 

 
Bron: www.fietserbond.nl, nieuwsbericht 21 februari 2022 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

http://www.fietserbond.nl/
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De Razende Reporter!  

 

Vertrouwen 

Het voorjaar komt eraan en dat hebben we gemerkt in Maart. Heerlijk weer, ’s 

nachts nog koud maar overdag merk je dat de zon alsmaar krachtiger wordt en 

de zonnestralen heerlijk warmte geven. Zeker op de windluwe plekken. Één van 

de redenen dat je steeds meer wielrenners op de weg ziet. En dat zie ik ook op 

Strava. De Merels worden weer actief en stappen weer op de fiets. De meeste 

fietsers beginnen rustig aan met ritjes rond de 60 km. 

Ik zie echter Merels die bijna wekelijks alweer ritten 

rijden tussen de 80 en 100 km (of meer). De angst 

slaat mij om het hart. Hoe moet dat wanneer mijn 

schaatsseizoen straks is gestopt en ik weer met TTC 

De Merel mee wil fietsen? Vorige week heb ik voor de 

eerste keer mijn racefiets onder het stof vandaan ge-

haald om solo een ritje te gaan rijden. Op zich heb ik 

best lekker gefietst. En vooral genoten van het buiten 

zijn. Maar er stond een venijnige koude 

wind, mijn rug was stram (al de hele 

winter loop ik op en af met mijn rug te 

tobben. Niet ernstig maar vooral verve-

lend), het tempo lag laag, de houding 

op de racefiets was weer wennen en 40 

km was eigenlijk wel genoeg. Van de 

week sprak ik mijn bezorgdheid uit naar 

Jan-Willem. Hij sprak mij bemoedigend 

toe: Heb vertrouwen Loes! Binnenkort 

gaan we samen weer op de racefiets en 

dan komt het goed. Dat hoop ik maar. Ik denk dat het 

met de conditie wel meevalt. Ik ben immers de hele 

winter toch regelmatig actief geweest. Schaatsen, 

mountainbiken en ook thuis ben ik af en toe aan het 

trainen geweest. Dan om de armen en mijn core te 

trainen. Maar mijn goede voornemen om dat 2 x per 

week te doen kon ik toch niet opbrengen. Thuis trai-

nen is saai. Met dat schaatsen en mountainbiken heb 

ik met name intervaltrainingen gedaan en zeker geen 

duurtrainingen. Op dit moment heb ik daarom nog 

geen vertrouwen dat ik zomaar even een ritje van 80 

km. rij. Jan-Willem en ik moeten dus samen weer op 

pad om kilometers te gaan maken, duurtrainingen 

doen. Maar ja, wanneer gaan we dat doen? We zitten 

midden in een verbouwing. Het meeste werk wordt 

door een aannemer gedaan. Maar binnen elektra 

aanleggen, verwarming aansluiten, alles 

afwerken etc. dat doet mijn handige 

Harrie zelf. En daar gaat veel tijd in zit-

ten. Tevens bestaat de wekelijkse invul-

ling van de zaterdagochtend uit moun-

tainbiken. En dat is veel te leuk om te 

laten schieten. Het is zelfs zo dat wij tij-

dens de voorjaarsrit op 27 maart niet 

aanwezig zijn vanwege een MTB week-

end in de Achterhoek. Misschien maar 

goed ook want of ik die 100 km al had 

kunnen volbrengen vraag ik me af. Alhoewel ik ook 

mijn twijfels heb bij een MTB rit van 60 km die dan op 

het programma staat. Vertrouwen wordt dus het to-

verwoord voor de komende weken. Vertrouwen dat 

de verbouwing goed afloopt. Vertrouwen dat we tijd 

hebben om weer op de racefiets te stappen en ver-

trouwen dat we de langere ritten weer snel in de be-

nen krijgen. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Merel in de Spotlight                                                             door Piet ten Kate 

 

Deze editie : Dirck Compier  
 

Interview met een gewoon Merellid: 

Dirck Compier. Een tijdlang hebben 

we Merels geïnterviewd, die zich op 

speciale manier nuttig maakten of 

maken voor de vereniging. De leden 

die wat minder aan de weg 

timmeren binnen de club, maar wel 

degelijk hun partijtje meeblazen, 

willen we ook graag aan het woord 

laten. In dat nieuwe kader vandaag 

het woord aan Dirck. Bij dat woord 

‘gewoon’ schiet me de vraag door 

het hoofd: ooit een gewoon mens 

gezien? En zo ja: beviel dat? Bij Dirck 

beviel me dat zeer: een bijzonder 

aardig mens met hart voor een ander! Terwijl ik Dirck 

het hemd van zijn lijf vraag zit zijn vrouw Nel op de 

achtergrond moeilijke puzzels uit de krant op te 

lossen. Ik krijg een rondleiding in zijn werkplaats. De 

fietsen hangen aan haken, zoals de slagers vroeger 

hun vlees etaleerden. Dirck is een bezige bij. Hij pimpt 

graag fietsen op wanneer ze er een beetje doorheen 

zitten. Enno heeft aan hem een goede buurman. Hij is 

een werktuigbouwer en deed grote klussen in de 

scheepsbouw en bij de Strukton, een 

aannemer in de spoorwegbouw. Als 

bedrijfsleider stuurde hij grote 

groepen mensen aan op diverse 

projecten. Nu is dat verleden tijd, 

want hij is zeventig en mag het dus 

kalmer aan gaan doen. Hij was jaren 

lang voorzitter van de Zonnebloem. 

Vanuit die tijd heeft hij nog altijd 

contact met een drietal mensen die 

hij regelmatig bezoekt. Hij 

organiseert uitjes voor ze en 

doorbreekt zo hun alleen-zijn. Ook 

heeft hij 3 kinderen en 7 

kleinkinderen. Ze wonen allemaal in 

de buurt en dat levert regelmatig oppaswerk op. Dirck 

probeert zijn bijdrage te leveren aan een duurzame 

maatschappij. Hij zal niet zomaar met een vliegtuig 

reizen. Vlees eten is niet een vaste gewoonte en ik zit 

in een goed geïsoleerde woonkamer met een 

gashaard met nephaardblokken. Compromissen 

horen bij het leven. Hij is ook geïnteresseerd in 

filosofie. Hij leest veel en liet me een boek zien van 

Krishnamurti, een spiritueel man uit India. Inzicht in 

de schepping door middel van meditatie….. mooie en 

diepzinnige onderwerpen. Hoe bevooroordeeld ben 

je als je naar iets kijkt? Wat ziet de een en wat ziet 

een ander? En wat is daar de verklaring voor…om 

maar eens iets te noemen. Dirck speelt graag een 

partijtje bridge, vaak met Anton. Hij wil niet 

opscheppen over het peil waarop hij speelt en dat 

siert hem. Fietsen staat al sinds lang op zijn agenda. 

Zo rond de leeftijd van twintig kocht hij zijn eerste 

racefiets. Hij begon als lid van de wielerclub van 

Uithoorn. Nu is hij al zo’n 25 jaar lid van de Merels. 

Momenteel staat de snelheid niet meer zo op de 

voorgrond. Een recreatieve fietser noemt hij zichzelf. 

Vroeger reed hij in één dag om het IJsselmeer. Nog 

niet zo lang geleden heeft hij dat nog eens gedaan 
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maar daar ligt niet meer zijn ambitie. In het verleden 

reed hij op een motor, om precies te zijn een BMW. 

Dit vervuilende product hoort echter tot de voltooid 

verleden tijd. Dick houdt van muziek, Vivaldi, maar 

ook andere genres kunnen hem bekoren. De familie 

Compier heeft een eilandje in de Vinkeveense plassen 

waar ze met mooi weer kunnen genieten. Iets waar 

Dirck een bloedhekel aan heeft: het knisperen van 

een chipszakje. Dus als je ze dan toch wilt eten, doe 

ze dan even in een schaaltje. Dit waren wat ditjes en 

datjes uit het leven van een gewoon Merellid. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Omleiding naar…….?  

 

De Utrechtse theatermaker Oscar Kocken is in coro-

natijd foto’s gaan verzamelen van omleidingsborden. 

Toen hij twee jaar geleden door Utrecht wandelde, 

kwam hij tot zijn verbazing een omleidingsbord tegen 

met daarop de letter X. Voor hem een opvallend ge-

zicht, dus maakte hij er een foto van. De vlinders die 

toen in zijn buik zaten gaven hem het idee om de foto 

– in plaats van een getypte letter – te gebruiken als 

afsluiting van het eerstvolgende bericht naar zijn 

date. Een leuk idee, maar, dacht de romanticus, wat 

nou als ik haar hele naam bij elkaar spaar? Zo begon 

Kocken aan een uniek coronaproject. 

Bijna het gehele alfabet heeft hij al compleet. Alleen 

de I, L, Q en Y ontbreken nog. Het bord waarmee het 

allemaal begon, viel hem op door een misverstand. ‘Ik 

dacht dat het bord met een X betekende dat de rond-

leidingen A tot en met X door de stad liepen. Nou gaat 

Utrecht nog eens een prijs winnen voor de stad met 

de meeste omleidingen, maar dat het zo erg was, 

deed mij wel schrikken.’ Wat bleek: ‘De letter waar-

mee de omleiding wordt aangegeven staat voor de 

plek waar deze naartoe gaat. Voor een omleiding naar 

de Adelaarstraat wordt de A gebruikt, een rondleiding 

naar de Neude krijgt een N.’ Nadat hij een tweet had 

geplaatst heeft hij reacties uit het hele land ontvan-

gen. De letter L heeft hij inmiddels aan zijn collectie 

toegevoegd. Nu blijken er maar weinig straten in Ne-

derland te zijn die met een Q of Y beginnen. En als ze 

er zijn is het te hopen dat er een keer een omleiding 

naar die straat ligt zodat hij zijn verzameling compleet 

kan maken. 

Kom je nou tijdens het fietsen een omleidingsbord te-

gen met de letter I, Q of Y stop dan even om een foto 

te maken en stuur deze met de locatie door naar Os-

car.  

 

 
 
Bron: www.duic.nl, nieuwsbericht 10 februari 2022 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.duic.nl/


10 eMerel Jaargang 30, Nummer 2 

Fietsprogramma t/m 21 april 2022. 

 
20 maart zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60 - 80 km 
 
24 maart donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80 - 100 km 
 
27 maart zondag Voorjaarstocht 08.30 uur CTT 100 km 
 
31 maart donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80 - 100 km 
 
  3 april zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60 - 80 km 
 
  6 april woensdag Avondrit 18.30 uur CR 50 - 70 km 
 
  7 april donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80 - 100 km 
 
10 april zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60 - 80 km 
 
13 april woensdag Avondrit 18.30 uur CR 50 - 70 km 
 
14 april donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80 - 100 km 
 
18 april maandag 2e Paasdag, paasrit 08.30 uur CR 60 - 80 km 
 
20 april woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 50 - 70 km 
 
21 april donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80 – 100 km 
_____________________________________________________________________________________________ 

BCR = Besloten clubrit in groepsverband, alleen voor Merelleden  

CR   = Wekelijkse clubritten in groepsverband 

VTT = Vrije Toertocht (uitgepijlde rit niet in groepsverband) 

CTT = Clubtoertocht (in groepsverband door toerleiders georganiseerd, gastrijders welkom)  

UR   = Uitgepijlde route 

GD   = Opbrengst naar een goed doel 

 

Alle ritten starten vanaf Tennishal De Ronde Venen, Dr. J. van der Haarlaan 3, 3641 JW  Mijdrecht 

Bij alle ritten is het dragen van een valhelm verplicht! 

_____________________________________________________________________________________ 
 


