
 

1 eMerel Jaargang 30, Nummer 10 

 

 

Maandelijkse Digitale Nieuwsbrief van Toer Trimclub De Merel uit Vinkeveen 
 

NOVEMBER 2022 Jaargang 30, Nummer 10 

 

 

 

 

Een grote opkomst bij de snertrit, 

de afsluiting van 2022! 
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Waar en Wie? 
 

De laatste bestuursvergadering, een aantal weken geleden, was nogal 

een heftige. Bijzonder was dat we weer eens compleet met 5 mensen 

vergaderden, en eens een keer gewoon fysiek. Het heftige zat hem in 

twee agenda punten: Wat wordt onze nieuwe startlocatie, nu de tennis-

hal in april 2023 gaat stoppen. En hoe gaat ons bestuur er vanaf die-

zelfde datum uitzien. Om met dat eerste punt te beginnen. Daar waren 

we eigenlijk snel uit. Er zijn heel wat locaties besproken en uiteindelijk 

bleven er twee over op de shortlist. Het ‘Eiland van Hein’ viel uiteindelijk 

af. Op zich een perfecte plek. Maar toch wat nadelen. Geen douchege-

legenheid, alleen maar buiten kunnen zitten en toch wel een eind uit de 

slinger. De keuze viel daardoor eensgezind op “de Willisstee” in Wilnis. 

Lekker centraal, goede parkeergelegenheid,  en een sportaccommodatie 

met horeca, waar de consumptieprijzen liggen op het niveau van de ten-

nishal.  En het belangrijkste: beheerder Simone is heel enthousiast om 

ons te ontvangen. Het ziet er dus naar uit dat we onze nieuwjaarsrecep-

tie daar al zullen houden. Intussen hebben we na de snertrit op waardige 

wijze afscheid genomen van Erna en Adriaan, die ons 4 jaar lang prima 

hebben verzorgd.  

En nu dat tweede punt. Ik kreeg deze week een bericht in mijn mailbox 

met de titel NOODOPROEP. Daar schrok ik nogal van, terwijl ik hem 

(mede) zelf had geschreven. Kun je nagaan wat dat met onze andere 

Merelleden heeft gedaan, althans dat hoop ik. Tijdens onze vergadering 

waren we nogal pessimistisch, omdat we nogal veel pogingen hebben 

gedaan om dit bestuursprobleem op te lossen. Zonder resultaat helaas, 

waarbij we niet vergeten dat Loes ons gelukkig al is komen versterken. 

Het woord is nu aan jullie. Van nature ben ik wel optimistisch (valt lang 

niet altijd mee , in deze tijd) en ik denk zeker dat het goed komt. 

Of zoals onze voorzitter het zegt. Het spel wordt gespeeld door de spe-

lers, de scheidsrechter en de technische staf. Zij hebben wat te zeggen. 

De toeschouwers doen niet mee met het spel. De Johan Derksen van 

deze tijd staan buitenspel. Alleen maar commentaar geven vanaf de zij-

lijn is lekker makkelijk, maar zij doen gewoon niet mee. Zorg dat je een 

speler wordt ! 

 

Groeten van Gijs 
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MEREL 
NIEUWS 

 
 
 

 
 

Ziekenboeg 
 

Goedemiddag, 

Zoals een aantal leden inmiddels weten ben ik afgelo-

pen donderdag geopereerd aan prostaat kanker. Een 

hele vervelende en helaas bij wat oudere mannen va-

ker voorkomende vorm van kanker. Ik vind mijzelf ui-

teraard totaal nog niet oud maar moet er blijkbaar 

toch maar aan gaan wennen. 

In mijn geval was het goed te opereren en is in overleg 

met mijn uroloog de prostaat verwijderd. Komende 6 

tot 8 weken mag ik nog niet zwaar sporten maar de 

bedoeling is toch echt om vanaf januari het fietsen 

weer op te pakken. 

Afgelopen weekend mocht ik weer naar huis om thuis 

te herstellen. Vele lieve, leuke kaarten en app berich-

ten heb ik mogen ontvangen en daar kwam gisteren 

een prachtige bos bloemen bij van de Merel. Dit doet 

ons echt goed. Dank jullie wel allemaal en ik hoop jul-

lie vanaf komend jaar 

weer op de fiets te 

mogen begroeten. 

Met vriendelijke 

groet, 

Rob van Essen 

 

 
Voor Gijs is het een pechjaar. Na alle ellende die hij 
afgelopen jaar al heeft gehad zit hij nu wederom met 
zijn beentje omhoog. Dit keer door een zweepslag in 
zijn kuit. 

We wensen Rob en Gijs heel veel sterkte met hun her-
stel. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Einde fietsseizoen 2022                                            door Loes Kuijper 

 

Zondag 30 oktober werd het fietsseizoen 2022 afgesloten met de traditionele SNERTRIT. Een stukje fietsen met zijn 

allen en daarna gezellig snert eten. Echter nog nooit hebben we het tijdens deze dag zo warm gehad. Gekleed in 

korte broek en sommigen zelfs in een fietsshirt met korte mouwen vertrokken we voor een rit van ca. 50 km richting 

Zegveld, Woerden, Bodegraven, Aarlanderveen, Korteraar, Zevenhoven en weer terug naar Mijdrecht. 

 

Ondanks een tijdige berichtgeving en het verzoek je 

aan te melden voor deze seizoen afsluiter was er in 

eerste instantie weinig response. Totdat Fanny nog-

maals een oproep plaatste via WhatsApp. De aanmel-

dingen stroomden daarna binnen. En toen het aantal 

deelnemers (43 stuks maar liefst) werd doorgegeven 

aan Erna Panman schrok ze zich een hoedje. Dat be-

tekende wel een hele grote pan met erwtensoep. Uit-

gerust, iedereen had een uurtje langer kunnen slapen 

i.v.m. ingaan van de wintertijd, druppelden alle Me-

rels binnen bij Tennishal De Ronde Venen. Onder het 

genot van een kop koffie of thee werd er al druk ge-

kletst over allerhande zaken. Na een kort woordje van 

Loes was het om 9.00 uur tijd om te vertrekken. De A-

groep met voorrijder Richard W., B1-groep met voor-

rijder Fanny, B2-groep met voorrijder Peter v.A. en de 

oudjes van de donderdag onder leiding van Kees K. 

We hebben het weleens slechter getroffen tijdens de 

snertrit voor wat betreft het weer. De zon scheen, er 

was nauwelijks wind en de temperatuur was zeer 

aangenaam. Een heerlijk ritje met in het vooruitzicht 

een lekkere kop snert. Vrij snel na elkaar arriveerden 

de groepen weer bij de Tennishal. Binnen waren alle 

tafels keurig gedekt maar de voorkeur ging toch uit 

naar een plaatsje buiten in de zon. Even een klein 

beetje paniek. Maar met een beetje hulp van Maria 

die de roggebroodjes met katenspek uitdeelde en 

Fanny die zorgde dat de bord-

jes met servetten en lepels op 

de juiste plaats kwamen kon-

den de koppen snert worden 

rondgedeeld en genoot ieder-

een van de laatste warme zon-

nestralen. Omdat dit het laatste grote evenement 

was dat bij de Tennishal plaats vond werden Erna en 

Adriaan ver-

rast met een 

mooi bos 

bloemen. Ze 

werden be-

dankt voor 

hun gastvrij-

heid gedu-

rende de af-

gelopen 4 

jaar. Helaas 

komt daar eind 2022 een einde aan door andere plan-

nen voor deze locatie.  

In de eerste eMerel van dit jaar schreef ik een stukje 

over hoe we meer Merels naar onze club kunnen lok-

ken. Na de afsluitingsrit heb ik het antwoord. Beloof 

na elke rit een lekkere kop snert, of desnoods iets an-

ders, en de Merels komen in grote getalen tevoor-

schijn.

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  



 

5 eMerel Jaargang 30, Nummer 10 

PK Bosdijkloop 2023 
 
Zondag 19 februari 2023 organiseren wij wel voor de 43ste keer 

de BOSDIJKLOOP. 

 

Vrijwilligers gevraagd!!! 

Als je wilt helpen en dat nog niet eerder hebt gedaan meld je dan 

aan bij mij via peter.ttcdemerel@gmail.com of bel 06-48013782. 

Alle vrijwilligers zal ik begin december 2022 weer benaderen. 

Verkeersregelaars 

De verkeersregelaars worden ingezet bij evenementen, zoals de Bosdijkloop, om het verkeer te regelen en de 

veiligheid van de deelnemers te waarborgen. Wij hebben voor de Bosdijkloop 25 verkeersregelaars nodig die ook 

een geldige pas moeten hebben. Deze pas ontvangt je van de gemeente als je een jaarlijkse cursus volgt. Dit jaar 

hebben we op gevaarlijk punten ook EXTRA verkeersregelaars nodig. Het volgen van deze cursus is een wettelijke 

vereiste en dient in geval van ongevallen ook als dekking voor de verzekering. Zeker belangrijk dus. De e-learning 

cursus kan je volgen op https://www.verkeersregelaarsexamen.nl. Alle verkeers-regelaars die géén geldige pas 

hebben moeten dat dit jaar dus weer doen! Kost 30 tot 45 minuten tijd. Het certificaat is 1 jaar geldig.  

 

LET OP: ook al is je pas nog geldig, log dan toch even in voor dit evenement. Je krijgt dan de melding dat je nog een 

geldige pas hebt en dat je niet opnieuw de cursus hoeft te doen. Je naam komt dan wel op de lijst voor de 

Bosdijkloop. 

Voor de zekerheid nog een korte instructie hoe de verkeersregelaars zich kunnen aanmelden en inloggen. 

 Ga naar verkeersregelaarsexamen.nl 

 Inloggen of registreren 

 Wanneer je al eerder verkeersregelaarsexamen hebt gedaan ben je al geregistreerd en log je in met je 

emailadres en een wachtwoord. 

 Doe je voor het eerst examen klik dan op registreren en vul je gegevens in. 

 Nadat je bent ingelogd: Ik wil een code verzilveren. 

 Vul de code in:  DEELN43sDeRJEIBAMEPOG 

 Je ziet het scherm: Code verzilveren verkeersregelaar 

 Opslaan en verder gaan. 

 Open Takenmenu 

 Verkeersregelaar: Instructie volgen 

Hulp nodig? Kijk op ‘Handleiding website voor verkeersregelaar’. 

Nadat je examen hebt gedaan en geslaagd kun je de instructieverklaring downloaden. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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November 2022 

 

 

Lieve Merelmensen, 

 

Ieder jaar zijn er wel problemen om in Nederland te komen met mijn boot. 

Pakjes verdwenen, boot nu weer lek, maar deze problemen lijken even minder groot. 

 

Om toch op tijd aan te komen, 

heb ik om die reden het vliegtuig genomen. 

Maar het had wat mij betreft ook de racefiets mogen zijn, 

want in Nederland fietsen lijkt mij echt reuze fijn. 

Fietsen is daar op het vlakke,  ja echt waar, lijkt mij  een makkie, 

kijk maar eens naar al die mannen en enkele vrouwen in hun lycra-pakkie. 

Kleurrijk, aaneengeschakeld, in een grote rij, 

rijden zij met hun clubkleuren aan je voorbij. 

Natuurlijk zie ik ook enkele solisten onderweg, 

die hebben vast geen cluppie, nou dat lijkt mij toch wat minder zeg. 

Want met een voorrijder die de route bepaalt, 

zorgt dat iedereen ook een mooi gemiddelde behaald. 

Koffiedrinken onderweg, soms met taart 

en vervolgens weer terug met nog meer vaart. 

Ondertussen worden wereldse zaken doorgenomen, 

of kan je even lekker weg zitten dromen. 

Ook het lief en leed wordt met elkaar gedeeld, 

zodat de onfortuinlijke weer veel sneller heelt. 

De clubweekenden zorgen voor een hechte band, 

3 dagen met elkaar fietsen door heel Nederland. 

 

Lieve mensen ik zou volgend jaar graag met jullie mee willen gaan, 

Maar dan moet deze club wel blijven voortbestaan. 

De nood is hoog! 

Met gaten in de boot hou je het immers ook niet droog. 

 

Kom en meld je aan, 

Anders kan deze club niet blijven bestaan. 

 

 

Adios, 

De Sint 
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Bowlingavond een succes                                      door Loes Kuijper 

 

Vorig jaar bestond 

onze club 45 jaar. 

Helaas door de 

toen geldende 

maatregelen 

moesten we deze 

mijlpaal zonder 

feestelijkheden aan ons voorbij laten gaan. Tijdens de 

ALV begin dit jaar stelde Peter M. voor om toch nog 

iets leuks te organiseren voor de leden, bijv. een bow-

lingavond. Het bestuur stemde in en daarmee ging 

Peter aan de slag. Vrijdag 4 november jl. was het zo-

ver. Ca. 30 Merelleden, inclusief een aantal partners, 

hadden zich bij Peter aangemeld voor dit leuke initia-

tief. Bij Bowling Mijdrecht waren 5 banen gereser-

veerd om de strijd met elkaar aan te gaan. Eens kijken 

of de Merels naast fietsen ook nog andere sporten 

kunnen beoefenen. Met een drankje erbij, om de 

dorst te lessen of om de souplesse te bevorderen, vlo-

gen de ballen over de baan. Er werden STRIKES en 

SPARES gegooid, maar de ballen belanden ook menig-

maal in de goot. De Merels gooiden niet met een zeer 

vaste hand. Na een uur bowlen werd er nog gezellig 

na gekletst met een kleine versnapering. Peter 

maakte uiteindelijk de algemeen winnaar over 5 ba-

nen na 1 volledige ronde bowlen bekend: 

1. Peter Dries met 117 punten 

2. Gerard de Graaf met 93 punten 

3. Hanneke de Vries met 91 punten 

De prijs voor Peter Dries bestond uit een eervolle 

vermelding in deze eMerel  

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Aangeboden: 

 

Nico Kroon heeft het afgelopen jaar wat gezondheid betreft heel veel op zijn bordje gekregen. Om deze reden heeft 

hij 2 Merelshirts in de aanbieding. 

1 x Shirt korte mouw, maat XL 

1 x shirt lange mouw, maat XL 

 

De shirts zijn nog maar 1 keer gedragen dus in zeer goede staat. Voor de helft van de prijs mag je deze van Nico 

overnemen. Heb je interesse in deze shirts stuur dan even een berichtje naar de redactie. Dan kan ik je in contact 

brengen met Nico. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

ICE – In Case of Emergency 
 

Ook in de Cyql app is het nu 

mogelijk om een nummer te 

noteren dat gebeld kan wor-

den in noodsituaties. Open de 

app, klik op je profielfoto en daarna op ‘aanpassen’. 

Scrol naar beneden. Daar kan je een nummer inge-

ven. Dit nummer is alleen zichtbaar voor de deelne-

mers van een rit. LET OP: Je moet je dus wel aanmel-

den voor de woensdag-, donderdag- of zondag ritten. 

 

_____________________________________________________________________________________________  
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De Razende Reporter!  
 

In September zijn we op de zaterdagmorgen met een 8-tal liefhebbers, 

waarvan 2 niet Merels weer de bossen in gedoken. Onder de bezielende 

leiding van Jan-Willem hebben we weer een Start2MTB traject gevolgd. 

Nu waren de meesten geen starters op de MTB, maar je leert heel veel 

tijdens de oefeningen die we uit moeten voeren. 

 

De eerste zaterdag stond in het teken van balans. Met 

pionnen werd een vierkant uitgezet van 10 bij 10 me-

ter waarin alle 8 de deelnemers, Richard W, Ed d J, 

Fanny, Loes, Marcel V, Joep K, Erica en Ruud (beiden 

geen Merel leden) kriskras door elkaar heen moesten 

manoeuvreren. Hinderen was toegestaan. Zodra je 

met je voet van de trappers af moest moest je het 

vierkant verlaten om een klein strafrondje te rijden. 

In het begin van de oefening zag je menigeen nog on-

wennig met de fiets omgaan maar dit ging uiteindelijk 

steeds beter. De slakkenrace is ook zo’n mooie oefe-

ning waarbij de ba-

lans wordt geoe-

fend. Je start alle-

maal vanachter een 

lijn en het is de be-

doeling om zo lang-

zaam mogelijk naar 

de overkant te rij-

den. Na een uur al-

lerlei gekke oefe-

ningen op aanwijzing van Jan-Willem te hebben ge-

daan vertrokken we voor een ritje door de bossen 

rondom Hilversum en 

uiteraard een koppie koffie bij Theehuis ’t Bluk. De 2e 

zaterdagochtend stond in het teken van bochten aan-

sturen en goed kijken. Slalom oefeningen waarbij het 

belangrijk is om direct in de richting te kijken waar je 

heen wilt zodat je ziet wat eraan komt en hierop kunt 

anticiperen. Zelfs bij deze deelnemers, waarvan velen 

toch al vaker door het bos heen rijden werd er niet 

goed genoeg vooruitgekeken. De meesten keken net 

voor hun voorwiel om eventuele obstakels (dennen-

appels, boomwor-

tels) te ontwijken. 

Verder vooruit kijken 

resulteert echter in 

het beter insturen en 

uitsturen van boch-

ten. Ook op de weg, 

op de racefiets, is het 

beter om verder 

vooruit te kijken zo-

dat je de situatie voor 

je kunt zien en 

daarop kunt anticiperen. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Ook deze ochtend werd afgesloten met een mooie rit 

door de bossen met veel lol onderweg. Helaas kwa-

men we niet helemaal droog aan. Aan het einde van 

de rit kregen we nog net even een buitje over ons 

heen. Maar gezien de hoeveelheid regen die we op de 

terugweg vanuit Hilversum, zittend in de auto, over 

ons heen kregen hadden we geluk. Dag 3 van deze 

Start2MTB was gericht op het nemen van obstakels. 

In het bos kom je van alles tegen, van gladde boom-

wortels tot boomstammen dwars over het pad. Jan-

Willem probeerde ons de basistechniek te leren om 

deze obstakels veilig te kunnen nemen. Rijdt altijd 

recht over een gladde boomwortel! Doe je dat niet 

dan glijdt je onderuit. En een boomstam, mits niet te 

hoog, kun je ook al rijdende nemen. Til je voorwiel op 

door flink aan het stuur te trekken, je gewicht naar 

achteren te verplaatsen en tegelijk kracht op je pe-

daal te zetten. Het mooiste is wanneer je daarna ook 

je achterwiel kunt liften door in een vloeiende bewe-

ging je gewicht weer naar voren te verplaatsen en 

door een sprongafzet vanaf je pedalen je achterwiel 

probeert te ontlasten. Ed is hier een kei in. Bij hem 

ziet dat er allemaal zo makkelijk uit. Maar ik krijg dat 

na al die jaren nog steeds niet voor elkaar. In de prak-

tijk blijkt dat wanneer je voorwiel eenmaal over die 

boomstam is je achterwiel uiteindelijk wel volgt. Dus 

zo kom ik er wel.  

Tijdens de vierde ochtend werd er aandacht besteed 

aan het klimmen en dalen. Ook rondom Hilversum 

zijn er een aantal 

punten waar je 

dat heel goed 

kunt oefenen. 

Dus had Jan-Wil-

lem een route ge-

maakt waarbij we 

de bergen en da-

len passeerden 

om dit mooi te 

oefenen. Waar 

het bij de ene 

berg wel lukte 

om omhoog te 

fietsen moest ik ook regelmatig van de fiets af. En 

soms zijn er ook afdalingen die zo stijl, en met lastige 

obstakels (denk hierbij aan wortels, bochtjes, kuilen) 

bevatten dat ik rijden naar beneden geen goede optie 

vind. Afstappen dan maar en lopend naar beneden 

tot het punt dat ik de afdaling weer aandurf. Al met al 

hebben we weer 4 hele leuke ochtenden met elkaar 

beleefd en hebben we tips mee gekregen om tijdens 

een rit op de MTB toe te passen. Jan-Willem namens 

alle deelnemers heel erg bedankt voor je tips en ad-

viezen. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Merel in de Spotlight                                                                  door Alex Wolf 

 

Deze editie : Piet ten Kate  
 

 

Even voorstellen 

Eén van de weinige Drenten 

bij De Merel. Ik ben 71 jaar 

geleden geboren in Hooge-

veen. Oudste uit een gezin 

van drie. Mijn vader is al 

vroeg overleden. Ik was toen 

4 jaar oud. Daardoor hadden 

we het niet breed, maar ge-

lukkig hebben we geen 

echte armoede gekend. Bo-

vendien was ik er al vroeg bij 

om mijn eigen zakcentje te 

verdienen. De Telegraaf 

rondbrengen voor fl. 13,65 

per week! Kom daar nog 

maar eens om tegenwoor-

dig. Maar dat vroege op-

staan vond ik eigenlijk maar 

niets. Gelukkig heeft school 

er niet onder geleden en heb ik zonder mankeren 

mijn Gymnasium Alfa diploma gehaald. Na de middel-

bare school ben ik naar Groningen gegaan om Rech-

ten te studeren. Theologie had ook mijn interesse, 

maar wat ik eigenlijk wilde was Geneeskunde stude-

ren. Ik dacht dat dat met mijn Alfa diploma niet kon. 

Maar in dat eerste studiejaar heb ik een medestudent 

leren kennen, die mijn leven verregaand beïnvloed 

heeft. Hij gaf me bijles in de vereiste aanvullende vak-

ken natuur-, scheikunde en biologie. Toen gingen de 

medische deuren voor mij open, wel degelijk. Ik ben 

er toen voor 200% voor gegaan en met hulp van deze 

mentor heb ik 7 jaar later de studie met succes afge-

rond. In Taizé heb ik mijn 1e vrouw, Barbara leren ken-

nen. Taizé is een groot protestants klooster in Frank-

rijk, waar zomers grote groepen jongeren op af ko-

men. Ik ben daar aantal jaren naar toe gegaan. Ik 

kwam er graag, niet verbazend dus dat de liefde daar 

kon opbloeien. Barbara is Zwitserse, zodoende heb ik 

één jaar in Bern gewoond. Ben er trots op dat ik nog 

steeds moeiteloos Zwitser-

deutsch versta en spreek! 

Toch na een jaar Bern terug-

gekeerd naar Groningen, 

waar ik als ambulante huis-

arts ben gaan werken en 

waar mijn 1e dochter Ma-

rieke is geboren. Na een jaar 

kreeg ik de kans op een vaste 

baan als huisarts bij een ge-

zondheidscentrum in Koog 

aan de Zaan. Daar kwam mijn 

2e dochter Christine ter we-

reld. Helaas hield mijn 1e hu-

welijk geen stand en zijn wij 

in 1988 gescheiden. Een paar 

jaar daarna heb ik mijn hui-

dige vrouw Ine leren kennen. 

In 1993 ben ik samen met 

haar mijn eigen praktijk in 

Nieuw Sloten begonnen. Deze praktijk heb ik tot aan 

mijn pensioen gevoerd. Bij de start van de praktijk 

woonden wij in Maarssen. In 2002 zijn we in Vinke-

veen komen wonen om de afstand woon-werk te ver-

kleinen. Sterker nog, het was nu ineens mogelijk om 

regelmatig op de fiets naar mijn werk te gaan! Vertel 

eens wat over je passie voor fietsen 

Van nature ben ik sportief aangelegd. Op jonge leef-

tijd deed ik aan atletiek. Fietsen deed ik ook wel, maar 

eigenlijk niet als sport. Tijdens mijn studententijd in 

Groningen was het wel gewoon voor mij en een aan-

tal Drentse studenten om samen in het weekend op 

de fiets naar huis te gaan. En vele vakanties met stu-

dievrienden gingen ook op de fiets. Tijdens mijn stu-

die ben ik ook met een vriend naar de USA gegaan. In 

drie maanden zijn wij van LA naar New York gefietst. 

Fantastische ervaring, maar het fietsen stond niet 

voorop. Het was gewoon een leuke manier om op die 

manier door Amerika te reizen. In 2001, voor mijn 
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50ste verjaardag heb ik van de familie een racefiets ge-

kregen. In eerste instantie heb ik die vooral gebruikt 

voor woon-werk verkeer. Dus om nou te zeggen dat 

ik ben gaan racefietsen. Fietsen is wel een wezenlijk 

onderdeel van mijn leven. Met Ine ga ik vaak op va-

kantie met de trekking fiets. En met mijn vriend Bob 

heb ik ook aardig wat tochten achter de rug. Jaren ge-

leden vanuit Bari naar Vinkeveen gefietst en afgelo-

pen jaar nog in 5 weken via België, Duinkerken en En-

geland naar Ierland om terug te fietsen via Schotland 

en Noord Engeland. Fietsen staat voor mij voor volle-

dige vrijheid. Fietsen bij De Merel en trainen bij PK 

Sport is vooral een manier om in conditie te blijven 

om lange fietstochten door andere landen te maken. 

Dat vind ik het mooiste wat er is! 

Heb je ook hobby's naast het fietsen 

Wandelen is een andere grote hobby van mij. Ik heb 

diverse routes naar Santiago de 

Compostella gelopen. Met Ine heb 

ik in drie jaar tijd van kust naar kust 

door de Pyreneeën gelopen. Ach 

en verder, de Sierra Nevada en nog 

zo wat. Maar wellicht mijn groot-

ste passie is zingen. Ik ben actief lid 

van een koor en door de jaren 

heen vormen zingen en koren een 

soort van rode draad in mijn leven. 

Daarnaast ben ik actief met andere 

zaken. Hobby’s kun je het niet noemen, maar waar ik 

me heel erg voor inzet: pastoraal werk voor de PKN 

Janskerk in Mijdrecht. Mijn leven had in voeger jaren 

zomaar een andere wending kunnen nemen. Ware ik 

niet in mijn jonge jaren een stotteraar geweest, dan 

was ik zomaar op de kansel beland. Mijn handicap 

heb ik gelukkig goed kunnen overwinnen, en inte-

resse voor theologie is altijd gebleven. Ook ben ik ver-

bonden aan Vluchtelingenwerk en geef ik al jaren Ne-

derlandse les aan vluchtelingen. En lees ik wekelijkse 

voor aan een blinde man. 

Mooiste herinnering aan het lidmaatschap van de 

Merel 

Het leukste aan De Merel vind ik de sociale contacten 

die ik er op doe. Met name ook mijn dinsdagritten 

met Enno en Margo hebben een warme plek in mijn 

hart. Last but not least vond ik ook de twee clubweek-

enden waaraan ik heb deelgeno-

men erg leuk. 

Wat staat er op je bucketlist? 

Een echte bucketlist heb ik niet. 

Maar er is één persoon die ik graag 

zou willen spreken. En dat is de 

Paus. Daarnaast wil ik nog wel eens 

een Langlauf vakantie doen. Dus 

dan kom je al snel uit op een 

‘Pauslauf’: langlaufen met de Paus. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Fietsprogramma t/m 31 dec. 2022. 

 
 
20 november  zondag Zondagrit 09.30 uur CR 60-80 km 
 
24 november donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
27 november  zondag Zondagrit 09.30 uur CR 70-80 km 
 
24 november donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
  4 december  zondag Zondagrit 09.30 uur CR 70-80 km 
 
  8 december donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
11 december  zondag Zondagrit 09.30 uur CR 70-80 km 
 
15 december donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
18 december  zondag Zondagrit 09.30 uur CR 70-80 km 
 
22 december donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
25 december  zondag 1e Kerstdag – geen geplande rit 
 
29 december donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
  1 januari  zondag Nieuwjaarsdag – geen geplande rit 
_____________________________________________________________________________________________ 

BCR = Besloten club rit 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! 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


