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We mogen weer.
We mogen weer in groepsverband fietsen en we gaan weer, maar hoe?
2022, zal dit jaar dan weer een beetje normaal worden? Maar ja weten
we nog wel wat normaal is? In 2021 ben ik heel enthousiast begonnen
als toercommissaris in het bestuur van onze gezellige vereniging, echter
veel samen rijden hebben we vorig jaar helaas niet gedaan. De toerleiders vergadering van november 2021 kon niet door gaan door de ellendige maatregelen en dat geeft mij helaas toch een achterstandje. Het
toerprogramma in elkaar zetten en dan ook nog vrijwilligers bij elkaar
krijgen die de club willen helpen, is een taak waar ik wellicht iets te gemakkelijk over heb gedacht. Van vele kanten klinken er mopperende
berichten en dat vind ik heel jammer. We zijn lid van TTC de Merel in
totaal met zo’n 120 leden waarvan er ongeveer 40 à 50 actief fietsen.
Het zou fijn zijn als er toch wat leden ook actief mee willen helpen aan
het organiseren van de ritten. Velen hebben het idee dat ‘alleen lid zijn’
genoeg is om mee te doen aan de activiteiten zoals bijvoorbeeld de wekelijkse clubritten, maar ook deze routes moeten bedacht en voorgereden worden door iemand, (dit betekent niet dat je de hele rit op kop
rijdt, maar wel op tijd aangeeft waar de rit naartoe gaat). Ook ritten van
het toerprogramma, zoals de zomerrit, de herfstrit, de ritten tijdens het
clubweekend etc, moeten worden bedacht en er zijn dan ook mensen
nodig als voorrijders, uitpijlers etc. Deze taken worden nu helaas door
een (te) kleine groep op zich genomen. Degenen die dit wel doen ben ik
ook zeer dankbaar, want alleen kan ik het niet voor elkaar krijgen. Ik wil
deze column dan ook niet laten klinken als een klaagzang, maar wel als
een oproep aan jullie leden om wat meer actieve steun. Als we er met
ons allen een leuk seizoen van willen maken, moeten we dit ook met ons
allen doen.
Jullie weten hoe jullie mij kunnen bereiken, dus stuur mij een berichtje
om je hulp aan te bieden.
Groeten van Fanny Meijer
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MEREL
NIEUWS
Ziekenboeg
Zoals jullie waarschijnlijk al hadden gelezen en/of gegroeien. Dank voor alle lieve kaartjes, telefoontjes,
hoord heeft Gijs na een val me de fiets zijn heup geappjes, persoonlijke bezoekjes en natuurlijk de prachbroken. Uiteraard heeft hij van de lief&leed commistige bos bloemen, die de voorzitter van de lief en leed
sie een mooie bos bloemen ontvangen. We wensen
commissie persoonlijk kwam overhandigen. Tot eind
hem heel veel sterkte toe met zijn herstel en hopen
april op krukken en daarna verder revalideren. Door al
hem later dit jaar weer op de fiets te zien.
jullie belangstelling wordt dat ongetwijfeld een stuk
Van Gijs heb ik onderstaand bericht ontvangen:
makkelijker. Ik hoop jullie snel weer in het peloton te
Op 13 maart heb ik door een val met mijn racefiets
ontmoeten.
mijn heup gebroken. Drie grote schroeven zorgen ervoor dat de botten weer netjes aan elkaar zullen
_____________________________________________________________________________________________

Zondag 15 mei ‘Open Dag’
Speciaal aan onze leden die we niet zo vaak bij de club
overzien, de snelheden worden per groep aangepast
zien doe ik hierbij een oproep om Zondag 15 mei te
en je mag ook introducees meenemen op deze dag.
noteren in jullie agenda. Kom gezellig met ons meeMeer informatie vinden jullie op onze vernieuwde
fietsen tijdens de ‘Open Dag’. De afstanden zijn te
website.
_____________________________________________________________________________________________
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Veenendaal - Veenendaal

door Peter Meijer

Bij veel Merels staat de klassieker Veenendaal-Veenendaal in de agenda om deze op de 2e zaterdag in april te
fietsen. Dat was ook zo bij Marius Oosterom die hem al vele jaren heeft gefietst met zijn maatjes. Marius was
een man die altijd vroeg wilde beginnen en voor de drukte uit wilde rijden. Het liefst dus om 7.00 uur starten
terwijl het hek dan bij de club nog niet eens open was voor de inschrijving. De laatste editie was in 2019 terwijl
2020 en 2021 werden afgelast door corona.
Na het overlijden van
Marius wilde zijn
dochter Marieke en
haar vriend Roy de
tocht ook wel eens rijden. 9 april 2022 stond
dus in de agenda genoteerd. Wat zou er
mooier zijn dat dan
met de vrienden van
Marius de tocht te rijden. René Elenbaas,
Peter van Adrichem,
Margo Kompier en
mijn persoontje boden
zich gelijk aan om mee te rijden. We schreven ons in
voor de 140 km ongeacht de weersomstandigheden.
Er moest namelijk onder aan de voet van de Posbank
bij restaurant de Ruif in Rheden koffie met appel-kruimeltaart worden genuttigd net als Marius dat altijd
deed. Lekker intiem en niet zo druk als bij de verversingspost. We besloten om op zaterdagmorgen om 8
uur af te spreken bij de inschrijving in Veenendaal.
Daar waren ook nog 2 andere clubmaten die zich aansloten, Richard Harte en Gert Korver. De weersvoorspellingen, winterse buien, leiden er toe dat het deelnemersveld niet zo groot was als ten tijde van het
‘korte broeken’ weer. We hadden alle ruimte en konden met 8 tegelijk makkelijk over het parcours. De
eerste beproeving kwam bij de afdaling van de Amerongse berg. Toen we gingen afdalen was daar net
een pittige hagelbui gevallen. We moesten beneden
dus voorzichtig remmen om de bocht naar links niet
te missen. Daarna ging het lekker voor het windje via
Rhenen langs de uiterwaarden van Wageningen naar
Doorwerth richting de Italiaanse weg. Na een kleine
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pauze werd ook die
‘berg’
bedwongen
(met actiefoto). Vervolgens gingen we
naar de verversingspost op 56 km waar de
splitsing was van de
korte en de lange afstand. Op de borden
stond 105 km en 135
km maar uiteindelijk
kwamen we uit op 147
km. Na een korte plaspauze en materiaal reparatie (onwillig versnellingsapparaat, die uiteindelijk niet gerepareerd
bleek) gingen we verder. We reden de lange afstand
richting de Posbank. Daar was eerst de lang verwachte koffie
met appeltaart-stop.
Vervolgens
niets ‘opwarmen’ maar
gelijk de Posbank op. Het
weer klaarde
daar weer een beetje op. Het scheelde gelijk 5 graden
als de zon er bij was. Bij de laatste verversingspost
kregen we nog flinke hagelstenen voor onze kiezen.
Daarna was het richting de Wageningse uiterwaarden
en -berg. Het laatste obstakel was ook genomen. Op
de borden stond opeens 1 km naar Veenendaal. Daar
werden we allemaal blij van. Dat was echter tot de
bebouwde kom want we moesten nog 6 km naar de
andere kant van Veenendaal.
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Voldaan kwamen we aan bij de start- finish locatie en
hebben we nog een drankje gedaan op een mooi dag.

nog een keer een andere tocht van de Merel meerijden en zijn natuurlijk altijd van harte welkom!

Zonder lekke banden en een beetje ander materiaalpech werd de rit volbracht. Marieke (op de fiets van
Marius) en haar vriend vonden het een mooie ervaring en hadden er ook van genoten. Ze willen graag

_____________________________________________________________________________________________

Open Dag – zondag 15 mei
Zondag 15 mei staat de ‘Open Dag’ op het toerprogramma.
Op deze dag is iedereen die eens met TTC De Merel
mee wil fietsen van harte welkom. Heb je vrienden,
familie, kennissen of buren die wel eens op de racefiets op pad gaan nodig ze dan uit voor deze rit. Er
wordt gereden in 3 verschillende groepen. Elke groep
wordt begeleid door een voorrijder/wegkapitein.

Groep A
Groep B
Groep C
Locatie

Verzamelen
Vertrek

: ca. 30 km/u koerssnelheid
: ca. 27 km/u koerssnelheid
: ca. 25 km/u koerssnelheid
: Tennishal De Ronde Venen
Dokter J. van der Haarlaan 3
3641 JW Mijdrecht
: vanaf 08.30 uur
: om 09.00 uur

Een helm is verplicht.
_____________________________________________________________________________________________
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De Razende Reporter!
Ga direct naar de gevangenis. Ga niet langs ‘Start’. U ontvangt geen € 200,00
Dit is een bekende pest kaart van het Monopoly spel. Mooi balen wanneer je
die uit de stapel trekt want dan ben je tijdelijk uitgeschakeld. En zo gebeurde
het in huize Bouwman - Kuijper ook. Aan het eind van het schaatsseizoen, het
begin van een fietsseizoen op de Race en met een prachtig MTB weekend in het
vooruitzicht moest ik de gevangenis is.
Helaas positief getest op Corona. De eerste 2 dagen
wat je van tevoren had bedacht. Maar ja, waar hebflink beroerd. Daarna flinke spierpijn in de kuiten,
ben we het over? Uiteindelijk is het allemaal niet zo
geen energie in de bovenbenen en
ernstig. De corona is achter de rug
gewoon geen puf. Hangen op de
en het klussen in huis is begonnen
bank dus. Na twee dagen had Janen vordert gestaag. Nog even volWillem ook een positieve test en 2
houden en dan is er weer tijd gedagen later zoonlief ook. Dus met
noeg om op de fiets te stappen. We
zijn allen in de gevangenis, in huis.
zitten pas begin april. Hopelijk koEen huis waar het best een zooitje
men er nog heel veel mooie dagen
was omdat er een verbouwing gaande is. Een deel van
om op pad te gaan. Dus binnenkort ben ik er weer;
deze verbouwing gebeurd door een bouwbedrijf.
om gezellig met de clubritten mee te rijden. In de tusMaar die handige man van mij doet binnen alles zelf.
sentijd hebben wij nog wel een mooi pareltje gevonElectra omleggen, verwarming verplaatsen, muren afden: een filmpje van een tijdrit van TTC De Merel. Gesmeren, stuken. Dat stagneerde nu even. Gelukkig
filmd door de vader van Jan-Willem die ook jaren lid
had Jan-Willem al na een paar dagen weer energie om
van TTC De Merel is geweest. Startende vanaf De
wat te gaan doen. Hij ging alweer snel aan de gang in
Schans zien we daar in zeer jonge uitvoering diverse
de kamers boven. Terwijl ik nog op zoek was naar wat
Merels aan de start verschijnen. Wij herkennen ze
meer energie. Het MTB weekend hebben we helaas
niet allemaal, maar wellicht dat anderen zo alle naaf moeten blazen. Ontzettend jammer want het was
men kunnen opnoemen. Ik zal eens, in overleg met
prachtig weer en we hadden er zoveel zin in. Maar
het bestuur, kijken of we dit filmpje een keer na een
zonder energie is een MTB tocht van 60 km per dag
rit kunnen vertonen.
geen goede keuze. En de eerste ritten op de racer
De inspiratie om voor deze eMerel wat te schrijven
moeten ook nog maar even wachten. Eerst zorgen
was even weg. Daarom is het van alles wat geworden.
voor herstel en daarna wordt het schilderen, behanMaar zodra de pedalen weer rond gaan, of dat nou op
gen enz. Soms lopen dingen gewoon even anders dan
de racer of de MTB is, heb ik ook weer stof om wat te
schrijven.
_____________________________________________________________________________________________
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Helmplicht JA of NEE

door Loes Kuijper

De meeste mensen die op een racefiets rijden dragen een helm. Het ziet er gewoon gek uit wanneer je iemand
zonder helm ziet rijden. Bij onze club ben je verplicht een helm te dragen, anders mag je niet mee met de clubritten.
Maar hoe zit dat dan met andere weggebruikers die zich op een 2-wieler in het verkeer begeven? We merken
allemaal dat het steeds drukker is geworden op de fietspaden en ook dat de snelheidsverschillen groter zijn geworden. Een normale fiets, racefiets, eBike, Speedpedalic, bakfiets, snorfiets, brommer, je kan ze allemaal tegenkomen
op de fietspaden. Maar ook het andere verkeer is drukker geworden. Wanneer auto’s, vrachtauto’s, openbaar vervoer en alle 2-wielers de openbare weg moeten delen kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een toename van verkeersongelukken, waarvan velen met ernstig letsel of zelfs ongevallen
met dodelijke afloop.
Afgelopen week kwam ik een tweetal artikelen tegen
die ik jullie niet wil onthouden. Via het NOS Nieuws
van dinsdag 12 April kwam ik de volgende informatie
tegen:
Het aantal fietsers dat bij een ongeluk ernstig gewond
is geraakt, is de afgelopen tien jaar met bijna een
derde toegenomen. Dat concludeert kenniscentrum
VeiligheidNL na onderzoek. Vorig jaar was bijna de
helft van de fiets-slachtoffers ouder dan 55 jaar. Ook
jongeren tussen de 12 en 17 jaar liepen de afgelopen
jaren ernstige verwondingen op bij ongelukken op de
fiets. Volgens VeiligheidNL speelt de elektrische fiets
daarin steeds vaker een rol. Zo steeg het aantal
slachtoffers met ernstig letsel onder 12-17-jarigen die
op een e-bike reden van 4 procent in 2016 tot 22
procent vorig jaar.
E-bikes: Die elektrische fietsen worden steeds
normaler in het verkeer, voor jong en oud, zegt
directeur Martijntje Bakker daarover. Volgens het
kenniscentrum liepen de slachtoffers die op een elektrische fiets reden meer risico op ernstig letsel dan
slachtoffers op een gewone fiets. "Verder onderzoek
zal moeten uitwijzen hoeveel groter dat verhoogd
risico is", zegt Bakker. De meeste fietsongelukken met
ernstige gevolgen zijn eenzijdig, aldus VeiligheidNL.
Dat houdt in dat er geen andere verkeersdeelnemers
bij betrokken zijn. In bijna de helft van de fietsongelukken was eigen gedrag de oorzaak, concludeert het kenniscentrum. Het ging dan bijvoorbeeld
om rem- of stuurfouten.
Fietshelm: In totaal steeg de afgelopen tien jaar het
aantal verkeersslachtoffers met ernstig letsel met 18
procent. Vorig jaar moesten zo'n 110.000 verkeersslachtoffers worden behandeld op de spoedeisende
hulp, van wie 66.000 met ernstige verwondingen als
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een schedelfractuur of hersenletsel. Twee derde van
hen was fietser. Volgens VeiligheidNL is preventie
essentieel om het aantal verkeersslachtoffers weer te
laten dalen. Volgens het kenniscentrum zouden
kwetsbare verkeersdeelnemers er bijvoorbeeld goed
aan doen een fietshelm te dragen. Van de fietsslachtoffers op de spoedeisende hulp droeg 3 procent een
helm. Bij slachtoffers die op een e-bike reden was dat
2 procent. (Bron: NOS Nieuws d.d. 12-04-2022)
Uit deze gegevens zou ik concluderen dat
VeiligheidNL het dragen van een fietshelm wil
stimuleren om ernstig letsel te voorkomen. Op de
website van de fietsersbond kwam ik onderstaande
info tegen. De Fietsersbond heeft dit geschreven
vanuit het een ander oogpunt dan VeilidheidNL Zij
willen namelijk meer mensen stimuleren om te gaan
fietsen en denken dat een helmplicht dit streven
belemmerd.
In Nederland laait af en toe de discussie op over
actieve promotie van de fietshelm of zelfs over een
helmplicht voor fietsers. De Fietsersbond heeft gerede
twijfel over nut en noodzaak van deze
fietshelmmaatregelen en maakt zich ernstig zorgen
over de negatieve effecten van verplichte fietshelmen
in Nederland Fietsland. Fietsen in Nederland is veilig.
Bijna elke Nederlander stapt wel eens op de fiets
zonder zich direct onveilig te voelen. En daarmee zijn
we vrijwel uniek. De Nederlandse ongevalscijfers
behoren voor fietsers tot de laagste in de wereld. De
kans om als fietser in het verkeer om te komen is
miniem. Toch blijven we onvermoeibaar strijden voor
nog meer fietsveiligheid. Ook overheden vinden fietsveiligheid belangrijk en komen geregeld met
actieplannen, beleidsdocumenten en bewust-
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wordingscampagnes. Regelmatig wordt hierin geopverwachten veel minder te gaan fietsen bij een
perd dat Nederlanders misschien maar eens een
helmplicht. Deze ontwikkelingen hebben in totaal een
fietshelm moeten gaan dragen, al dan niet verplicht.
negatief effect, zowel op het fietsgebruik als de op de
Mensen moeten zich volgens deze plannen immers
volksgezondheid. Nu is fietsen geen doel op zich, maar
beschermen tegen ieder onheil, ook al is het risico nog
voor een maatregel die de volksgezondheid juist moet
zo klein. Bijkomend voordeel: het is voor de
vergroten is dit toch een ongewenst neveneffect.
beleidsmakers geen dure maatregel: fietsers kopen de
Helpt het? Natuurlijk kun je beargumenteren dat dit
helm tenslotte zelf.
een offer is dat we moeten brengen om tot nul
Averechtse effecten
verkeersslachtoffers te komen. Minder, maar veiliger
Nu is er niets tegen mensen die er zelf voor kiezen een
fietsen, is dat dan niet een idee? De Fietsersbond zet
fietshelm op te zetten omdat ze zich dan prettiger
daar zijn vraagtekens bij. Fietsveiligheid bestaat
voelen. Als je je zeker voelt, dan fiets je veiliger. Helaas
namelijk voor een groot deel uit safety in numbers: het
is inmiddels meermaals gebleken dat mensen
is zo veilig in Nederland omdat er zoveel gefietst
dwingen om een helm op te zetten ook een averechts
wordt. Dat zorgt voor goed onderhouden fietsroutes,
effect heeft. Mensen gaan minder fietsen. Fietsen
automobilisten die rekening houden met de fiets en
wordt door een helmplicht meer ervaren als een
een groot gevoel van veiligheid. Een afnemende
gevaarlijke bezigheid, iets waar je bang voor moet
hoeveelheid fietsers zou wel eens kunnen leiden tot
zijn. Met de fiets op pad wordt ook ingewikkelder. Wat
onveiliger fietsen. Daarnaast is de vraag of de helm nu
doe je immers met die helm als je hem niet op hebt?
de meest ideale maatregel is. Helmen beschermen
En wat doe je als je de helm vergeet of als hij gestolen
namelijk tegen een zeer specifiek soort ongeval: een
wordt? Allemaal factoren – al dan niet terecht – die
botsing van het hoofd met een relatief lage snelheid.
het kiezen voor de fiets minder makkelijk maken. In
Door deze energie te steken in andere maatregelen,
diverse landen blijkt dan ook dat mensen in landen
bijvoorbeeld veiliger infrastructuur, lagere snelheden
met een helmplicht veel minder snel en minder vaak
voor auto’s en betere fietslessen, voorkom je ook
de fiets pakken. Ze gaan in plaats daarvan wandelen,
andere ongevallen, zonder de nadelige effecten van
maar vooral met het openbaar vervoer, met de auto
een helmplicht. Daarom pleit de Fietsersbond vol
of ze blijven thuis. Ook een recent Nederlands
overtuiging tegen een helmplicht voor fietsers. (Bron:
onderzoek (2021) wijst uit dat Nederlanders
www.fietsersbond.nl)
_____________________________________________________________________________________________
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Nieuws uit de ALV
Dinsdag 12 april heeft de ALV plaatsgevonden. Net als andere jaren was er tijdens deze ALV een flinke opkomst.
Maar niet alle leden waren aanwezig en daarom informeren wij jullie over een paar punten die tijdens de ALV
ter sprake kwamen.

Afscheid van een bestuurslid
Tijdens de vorige ledenvergadering (die
vanwege de pandemie
plaatsvond in september i.p.v. februari
2021) had Alex Wolf al
aangegeven dat hij zijn
functie als bestuurslid
zou neerleggen. Er
werd een oproep gedaan voor een nieuw
bestuurslid of om eens over een functie in het bestuur
na te denken. Helaas heeft zich tot op heden nog
nieuwe kandidaat gemeld. Uiteraard werd Alex tijdens de ALV bedankt voor al zijn inspanningen voor
het bestuur en werd hem een mooie bos bloemen
overhandigd.

Nieuwe website
De afgelopen winter is er gewerkt aan een nieuwe
website voor TTC De Merel en deze werd hier aan de
aanwezigen gepresenteerd. Gert D. heeft in de afgelopen maanden veel tijd en energie gestoken in het
bouwen van de nieuwe website. Dit heeft geresulteerd in een mooi resultaat. Dus neem snel een kijkje
op onze vernieuwde site www.ttcdemerel.nl
Uiteraard ontving Gert uit handen van het bestuur
een mooie bos bloemen als dank voor alle uurtjes die
hij hieraan heeft besteed. Hiermee heeft Gert het
stokje van webmaster overgenomen van Richard M.

legt uit wat er allemaal met deze app mogelijk is. TTC
de Merel heeft zich aangemeld voor deze app. Via de
Cyql app kunnen al onze reguliere ritten, maar ook ritten die door onze leden zelf worden geïnitieerd zichtbaar worden gemaakt. Bij de rit kan je zien hoe laat
de vertrektijd is, hoe hard er wordt gereden, je kunt
zien wie er mee gaan en je kan jezelf ook aanmelden
voor deze rit.
Hoe kan je hieraan deelnemen?
- Download de app ‘Cyql’ op je mobiel
- Scan de QR code
Er komt dan bij de beheerder een melding dat
je wiltworden toegevoegd. Daarna kun je dan
ritten toevoegen of aangeven dat je mee rijdt
met een aangeboden rit.
Via de Cyql app heb je alle
belangrijke informatie over de gezamenlijke rit zoals
het tijdstip van starten, verzamelplek, route, afstand,
snelheid etc.
Je kunt bij instellingen de notificaties aanzetten, zodat je op de hoogte blijft van de toegevoegde ritten.

Cyql app
Vanuit de NTFU is er een nieuwe app ontwikkeld.
Deze app wordt al door veel fietsclubs gebruikt en al
deze clubs hebben een zeer positieve reactie gegeven
op deze nieuwe tool. Fanny, onze toercommissaris
_____________________________________________________________________________________________
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Gevallen

door Maria Ekelschot

Het is december en ik ben een avondje stappen in gezelschap van mijn broertje en een vriend in Uithoorn. Het is
gezellig in de kroeg. Ineens zie ik een vrolijke, donkere krullenbol met bakkebaarden en een snor op mij af komen
stappen. Hij stelt zich voor als Gijs en komt uit De Hoef. Het is duidelijk dat hij op mij valt en hoe leuk, ik val ook
op hem. Hij heeft een vrolijke babbel. De kerstdagen brengen wij samen door in Drenthe bij familie.
Het jaar 2022 begint met een lastige start, maar na 2
Merel tochten op donderdag fietsen we gelukkig
weer. We rijden samen op een mooie, zonnige zondag naar Oudewater. Hier drinken we buiten koffie op
het terras, maar het sfeertje is anders omdat de stad
er gewond bij ligt. Het zal nog even duren voordat het
centrale pleintje met alle terrassen en wielrenners
hier weer bezet zijn, laten we ons vertellen. We verlaten het Heksenstadje richting Montfoort en nemen
de Waardsedijk. Het stemt mij hier vrolijker, want ik
vind dit soort landelijke weggetjes zoveel leuker dan
de drukke fietspaden en wegen. We kijken wat om
ons heen en Gijs kijkt verbaasd schuin achterom omdat hij een ‘vreemd’ gebouw in dit landschap ziet.
Daardoor raakt hij uit balans en komt in de berm terecht. Hij stuurt bij maar de weg ligt iets hoger dan de
berm. Ik rijd schuin achter hem en zie tot mijn grote
ontzetting hem omvallen. Ik schrik hevig maar ik kan
hem niet meer ontwijken. Dit is het moment dat we
opnieuw op elkaar vallen, al is het dan niet op dezelfde manier als toen. Ik roep tegen Gijs dat hij zijn
fiets van mijn enkel af moet halen, want ik zit vast aan
zijn clicker. Dat doet ook nog eens flink pijn. Hoe Gijs
het voor elkaar heeft gekregen is mij tot vandaag nog
niet helemaal duidelijk, maar we staan nu weer. We
rapen de fietsen op en Gijs strompelt naar de kant.
Lieve wandelaars bieden Gijs een zitkussentje aan.
Waar ze deze ineens vandaan getoverd hebben is mij
een raadsel. We zitten nog bij te komen van de schrik
als we een harde knal horen. Die werd veroorzaakt
door de klapband van Gijs zijn fiets. ‘Het wordt niets
meer om terug te fietsen’, zeg ik Gijs. ‘Ik bel wel naar
de kinderen om jou, inclusief je fiets, op te halen’. Ik
geef het thuisfront onze locatie door. Gijs voelt inmiddels dat het niet goed zit met zijn heup en vraagt mij
112 te bellen. Op het moment dat ik verbinding krijg
met de centrale meldkamer, komt Enno vanaf de
Montfoortse kant aan fietsen. Hij stopt. Het duurt erg

10

eMerel

lang voordat onze locatie van de Waardsedijk, Snelrewaard /Oudewater wordt gevonden. Ondertussen
stoppen fietsers, wandelaars en automobilisten en
vragen of ze hulp kunnen bieden. Ik bedank vriendelijk en zeg dat het goed komt. Het wachten duurt lang
en Enno ergert zich hieraan en belt nogmaals 112. Na
een half uur komt de ambulance eraan rijden. De verpleegkundige controleert de onfortuinlijke op zijn
verwonding. Ze helpt Gijs te gaan staan en merkt dat
zijn heup niet meewerkt. ‘We nemen u mee voor een
röntgenfoto’, zegt ze. Hij wordt op de brandcard getild en verdwijnt de ziekenauto in om nog enkele testjes te doen voordat de ambulance richting Leischenrijn ziekenhuis gaat. In overleg met Gijs, gelukkig
heeft hij de pijn aardig onder controle, stel ik voor om
niet met hem mee te rijden, maar te wachten op
Mark onze schoonzoon. Met hem kan ik dan de fietsen mee naar huis nemen en eerst gaan douchen alvorens ik ook naar het ziekenhuis ga.
Gedoucht en met frisse kleding aan rijd ik met dochterlief naar het ziekenhuis waar Gijs inmiddels de
röntgenfoto heeft doorstaan. Hij ligt op de SEH waar
een aardige verpleegkundige zich over hem ontfermt.
Er wordt bloed afgenomen in afwachting voor het
vervolg. De foto wijst uit dat zijn heupbot ‘netjes’ gebroken is en heeft hij de keuze gekregen: a) een
nieuwe heup, b) schroeven erin. Omdat zijn heup niet
aan slijtage onderhevig is kiest Gijs voor optie b. Het
is druk op de SEH. Er moet op gerekend worden dat
de operatie in de avond gaat plaatsvinden (waarschijnlijk ook omdat hij eerst nuchter moet zijn voor
de operatie?). Als de verpleegkundige klaar is met Gijs
vraag ik haar om naar mijn verwonding op mijn hiel te
kijken. ‘Of moet ik mij gaan melden bij de huisartsenpost’, vraag ik. Ze zegt tot mijn verbazing dat zij dat
nu kan doen. ‘Loop maar even mee naar de gang en
neem op je buik plaats op dat bed zodat ik de verwonding beter kan bekijken’. Het voelt raar dat ik nu ook
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eventjes patiënt ben terwijl ik de brancards en ziekenbroeders voorbij zie komen. Mijn clickergaatjes worden gereinigd en geplakt en daarna voorzien van een
steriel gaasje. Met een tetanusinjectie wordt mijn patiëntenstatus
afgerond. Ik ben weer het mannetje. Dat geldt nog niet voor Gijs,
want hij moet nog onder het operatiemes. Om 19.00 uur is het zover. De verpleegkundige vraagt
aan mij of ik het bed met Gijs erop
naar beneden wil helpen duwen.
Dat wil ik wel. Beneden neem ik
afscheid van hem. Ik hoef niet te
blijven wachten en kan naar huis
gaan. Om 21.00 uur belt de chirurg dat de operatie goed is gegaan en dat hij nu op
de recorver ligt. Na 2 uur belt Gijs mij zelf op, hij is
inmiddels weer bij kennis gekomen. Hij zegt dat hij
zich aardig goed voelt en dat hij trek heeft in een boterhammetje. Fietsen en een operatie ondergaan maken kennelijk hongerig. De nacht heeft hij goed doorstaan, want hij heeft zelfs nog naar sport gekeken. De
fysio heeft hem uit bed gehaald en ondanks dat hij het

een beetje eng vindt om op zijn eigen benen te gaan
staan, moet hij met 2 krukken gaan lopen. 50% belasting is toegestaan. Ook moet hij bij wijze van oefening
een paar treden op en af stappen
om te laten zien dat hij in staat is
naar huis te mogen. Dat motiveert
hem. Als de orthopeed in de late
middag met de oude en nieuwe
heupfoto’s langs komt krijgt hij
fiat om naar huis te gaan. Hiermee
wordt hij per direct ontslagen uit
het ziekenhuis. Het is wennen aan
zijn nieuwe status van patiënt. Nu
pas dringt de realiteit door dat hij
niet echt uit de voeten kan. Fietsen, behalve op de hometrainer,
kan hij voorlopig minimaal 6 weken vergeten. Gelukkig vergeten de Merels hem niet. Velen komen hem
opzoeken, bellen of appen hem of sturen kaartjes.
Een mooie bos bloemen van de Lief & Leedpot wordt
persoonlijk afgeleverd door Enno. Ondertussen fiets
ik mijn solo tochtjes. Na zijn revalidatie hoop ik weer
gauw met hem leuke tochtjes te maken. Want heb ik
al gezegd dat ik op hem gevallen ben?

_____________________________________________________________________________________________
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Stand Fietscompetitie
Stand Puntencompetitie (uitgedrukt in punten):
Maand:

maart

totaal
punten

vorige
maanden
punten

maart
punten

CATEGORIE: <65 JAAR
1
2
3
4
5
6
7
8

Richard
Sjoerd
Peter
Gert
Alex
Richard
Fanny
Leo

Harte
Boer, de
Meijer
Korver
Wolf
Wagenaar
Meijer
Greft, van der

737
619
544
402
393
360
357
47

0
0
0
0
0
0
0
0

737
619
544
402
393
360
357
47

728
685
308
155
101

0
0
0
0
0

728
685
308
155
101

CATEGORIE: ≥65 JAAR
1
2
3
4
5

Anton
Ger
Gerard
Kees
Tom

Senten, van
Hulsman
Graaff, de
Smit
Zuijdervliet

Stand Kilometercompetitie (uitgedrukt in kilometers!!):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

12

Maand:

maart

Richard
Gert
Gerard
Fanny
Richard

Harte
Korver
Graaff, de
Meijer
Wagenaar

Ger
Anton
Kees
Peter
Sjoerd
Tom
Alex
Leo

Hulsman
Senten, van
Smit
Meijer
Boer, de
Zuijdervliet
Wolf
Greft, van der

totaal
kilometers
2234
2012
1289
1135
948
873
838
776
772
647
506
365
237

eMerel

vorige
maanden
maart
kilometers kilometers
0
2234
0
2012
0
1289
0
1135
0
948
0
0
0
0
0
0
0
0

873
838
776
772
647
506
365
237
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Fietsprogramma t/m 18 mei 2022.
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

24 april

zondag

zondagrit

08.30 uur

CR

60 - 80 km

27 april

woensdag

KONINGSDAG – geen clubrit

28 april

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80 – 100 km

1 mei

zondag

zondagrit

08.30 uur

CR

60 - 80 km

4 mei

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50 - 70 km

5 mei

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80 – 100 km

8 mei

zondag

zondagrit

08.30 uur

CR

60 - 80 km

11 mei

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50 - 70 km

12 mei

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80 – 100 km

15 mei

zondag

OPEN DAG

08.30 uur

CTT

60 - 70 km

18 mei
woensdag
Avondrit
18.30 uur
CR
50 - 70 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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