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Wat brengt 2023 ons? 
 

Het jaar 2022 is bijna ten einde. Een jaar waarin we gelukkig weer onze 

clubactiviteiten volledig konden oppakken. We mochten weer in club-

verband onze ritten gaan rijden en konden gezellig gezamenlijk aan de 

koffie. Geen beperkingen meer! Toch heeft de 2 jaar corona-maatrege-

len wel impact gehad op onze club. De groepen waarin gereden wordt 

zijn meer versplinterd en bij menig Merellid is de vaste routine wat ver-

waterd. Ik heb dat ook bij mijzelf gemerkt. Ondanks dat 2022 het jaar 

van de Merel werd genoemd en ik in de allereerste eMerel van dit jaar 

heb opgeroepen om clubleden mee te trekken naar onze ritten is dat, 

op een aantal dagen na, toch wat tegen gevallen.  

Maar een nieuw jaar schept nieuwe kansen. Zo zijn er een aantal posi-

tieve punten te vermelden. We hebben een nieuwe clublocatie gevon-

den. Vanaf volgend jaar zullen onze ritten vertrekken vanaf de Willestee 

in Wilnis. Mooi centraal in onze gemeente waar we een warm welkom 

krijgen. In 2022 gaan we voor ons clubweekend naar Nunspeet. Een hele 

mooie omgeving waarin we mooie routes gaan uitzetten. De locatie heb-

ben we alvast vastgelegd. De Toercommissie gaat zorgen dat er een da-

tabase komt van fietsritten (60-80-100 km, incl. beschikbare koffiestop). 

De bedoeling is deze ritten op je fietscomputer te zetten zodat je ook 

eens een rit kunt voorrijden en we hiermee onze vaste toerleiders kun-

nen ontlasten. Dit neemt niet weg dat we jullie blijven vragen om nog 

meer hulp met betrekking tot het uitzetten en controleren van mooie 

fietstochten, activeren van onze slapende leden (zodat we weer meer 

reuring in de club krijgen), je hulp actief aan te bieden aan onze toer-

tochtcoördinator Fanny, zorg dragen voor veiligheid van de hele groep 

tijdens onze tochten en als laatste (en zeker niet de minste) ons te on-

dersteunen in het bestuur. Het water staat ons bijna aan de lippen. We 

staan dus met elkaar voor een hele grote uitdaging voor 2023 om de club 

gezelliger en actiever te maken. 

Voor nu rest mij nog om, namens het gehele bestuur, alle leden hele 

fijne Kerstdagen te wensen (in warmte en gezelligheid) en een goed uit-

einde. En voor 2023 wensen wij jullie natuurlijk heel veel fijne fietskilo-

meters, goede gezondheid voor iedereen en heel veel gezelligheid en 

plezier met alle andere Merels. 

Groeten van, 

Loes Kuijper 

 

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 ............ 06-21843476 

voorzitter@ttcdemerel.nl 
 

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

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

VACATURE, bestuurslid .................................  
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: 
Gert Doornekamp ..................... 06-54963434 
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 

 
 
 

 
 

Ziekenboeg 

 
Richard H. is herstellende van een operatie aan zijn 

voet. We wensen hem een voorspoedig herstel toe. 

Uiteraard heeft hij van de lief en leed commissie een 

bloemetje ontvangen. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Kledingbeheer 

Gert Doornekamp heeft al enige tijd de clubkleding in 
beheer. Aangezien hij zijn lidmaatschap heeft opge-
zegd zoeken we iemand die deze taak op zich wil gaan 
nemen. Heb jij nog wat ruimte op zolder voor een 

paar dozen en vindt je het fijn om bestaande leden en 
nieuwe leden te voorzien van ons mooie clubtenue 
meldt je dan bij één van de bestuursleden.

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Nieuwjaarsborrel en ALV
 
Twee belangrijke data om alvast in je agenda van 
2023 te noteren. 
Zaterdag 14 januari is de nieuwjaarsreceptie van 
16.00 tot 18.00 uur in De Willisstee te Wilnis 

Woensdag 15 februari staat de jaarlijkse ALV ge-
pland. Eveneens in de Willisstee te Wilnis. 
Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang van de vergadering 
is om 20.00 uur. Jullie ontvangen te zijner tijd meer 
info. 

_____________________________________________________________________________________________ 
  



4 eMerel Jaargang 30, Nummer 11 

Merel in de Spotlight                                                                  door Alex Wolf 

 

Deze editie : John Roeleveld  
 

Even voorstellen. 

Ik ben een echte Mijdrechte-

naar. Op de plek waar nu de 

Feka staat, heeft tot in de jaren 

’60 een boerderij gestaan waar 

ik geboren en getogen ben. Ik 

kom uit een kinderrijk gezin. 

Dat komt zo. Mijn vader is 

vroeg overleden. Mijn moeder 

was toen in verwachting van 

haar 4e kind. Na verloop van tijd 

is mijn moeder hertrouwd en 

toen zijn er nog 6 kinderen ge-

komen. Van onderscheid tussen de kinderen heb ik 

nooit iets gemerkt. Ik kijk dan ook terug op een geluk-

kige jeugd. 

Ook doordat ik tijdens mijn diensttijd een geweldige 

ervaring heb opgedaan. In 1960 kwam ik bij het Korps 

Mariniers. Na een half jaar training werd ik voor 17 

maanden uitgezonden naar Nieuw Guinea. Wat een 

tijd was dat! Pionieren en de ultieme vrijheid in één. 

We bouwden met elkaar een enorme kameraadschap 

op, omdat we zo’n beetje zelfvoorzienend moesten 

zijn. Putje graven en met z’n tweeën drie maanden 

onder een canvas tentzeil slapen. Eigen brood bak-

ken, zelf jagen en vissen met dynamiet om aan je eten 

te komen. Dat laatste is al jaren verboden, maar toen 

dacht niemand erbij na en kon het allemaal. 

Bij terugkomst in Nederland was het wel enorm wen-

nen, maar gelukkig kon ik mijn draai vinden toen ik bij 

een aannemer in Uithoorn aan de slag kon. Het was 

een kleine aannemerij en omdat dat zo veelzijdig was 

heb ik er bijna 20 jaar met veel plezier gewerkt. Nadat 

de aannemer gestopt was door het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd, ben ik als beveiliger bij 

de Cindu in Uithoorn aan de slag gegaan. Een heel an-

dere tak van sport, maar ook hier heb ik 17 jaar met 

veel voldoening gewerkt. Alhoewel ik daar ook hele 

erge dingen heb meegemaakt. De ontploffing in 1992 

zal ik nooit vergeten. Daarbij 

zijn drie van mijn directe col-

lega’s omgekomen. Een enorm 

heftige gebeurtenis die mij niet 

in mijn koude kleren is gaan zit-

ten. 

Natuurlijk ben ik ook getrouwd. 

Met mijn vrouw heb ik twee 

dochters gekregen. Het geluk 

kleefde mij in die tijd niet aan. 

Want zowel één van mijn twee 

dochters, als ook mijn vrouw 

zijn vroeg overleden. Maar de 

vier kleinkinderen die ik heb doen het goed en daar 

beleef ik veel plezier aan. En ik woon inmiddels al-

weer bijna 25 jaar heel gelukkig samen met Carla. 

Vertel eens wat over je passie voor fietsen. 

Fietsen was er gewoon altijd. Het is begonnen met 

fietsen naar school en later naar de discotheek. In 

mijn tijd deed je alles met en op de fiets. Ook op va-

kantie gaan. Met Kees Kuilenburg ben ik een keer op 

één dag naar Valkenburg gefietst. Met bagage, op een 

gewone fiets, dat spreekt vanzelf. En dan ’s avonds 

ook nog een keer de Cauberg op. Gewoon omdat het 

kon. Ergens rond mijn 50ste ben ik begonnen met 

race fietsen. Toen ben ik ook klassiekers gaan rijden, 

zoals Luik Bastenaken Luik en Amstel Gold. En tour 

tochten, waarvan ik Veenendaal-Veenendaal mis-

schien wel de mooiste vind. En bergritten, zoals Alpe 

d’Huez en Mont Ventoux. Die laatste heb ik o.a. met 

Andre van den Berg gereden. Het was een mooie be-

klimming, maar wat was die zwaar. Eens maar nooit 

weer! 

Uiteindelijk ben ik in 2007 lid geworden van De Merel. 

Eigenlijk best laat, maar ik heb er nooit spijt van ge-

had. Ik rijd graag met mijn vaste cluppie binnen De 

Merel. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Heb je ook hobby's naast het fietsen? 

Ik ben een fervent bridger. Dat doe ik nu al 40 jaar. 

Daarnaast houd ik erg van reizen. En Carla gelukkig 

met mij. We hebben veel van Europa gezien. Vroeger 

met de tent, toen met een AlpenKreuzer, daarna met 

een caravan. En nu gaan we er met de camper op uit. 

Fiets gaat wel altijd mee. Tegenwoordig maken we sa-

men veel kilometers op de elektrische fiets. Het race-

fietsen bewaar ik tegenwoordig voor De Merel. Bui-

ten Europa komen we ook. Vooral Azië trekt mij. We 

zijn diverse keren in de Filipijnen, Vietnam, Thailand 

en Indonesië geweest. Zal vast komen door mijn tijd 

in Nieuw Guinea. 

Wat is je mooiste herinnering aan het lidmaatschap 

van de Merel? 

Specifieke herinneringen aan De Merel heb ik niet. Ik 

vind het gewoon een prettige club om bij te fietsen. 

Ben dan ook een trouw deelnemer aan de donder-

dag- en zondagochtend ritten. En ik rijd ook nog vaak 

een solo rit op de dinsdag. Op mijn 81ste vind ik dat 

best een hele prestatie. 

 

Wat staat er op je bucketlist? 

Een bucketlist heb ik ook al niet. Maar er is wel één 

ding waar ik heel erg naar uitkijk. We zijn van plan om 

in 2023 met de hele familie een reis naar Vietnam te 

maken. Dat wordt nog een heel gepuzzel, want het 

gaat om 15 man. Zie dat allemaal maar eens op elkaar 

afgestemd te krijgen. Maar ook Carla is al druk aan 

het uitzoeken en een kei in het organiseren, dus ik 

weet zeker dat het een fantastische reis gaat worden! 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

John als vrijwilliger bij de Bosdijkloop 
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De Razende Reporter!  
 

Op Strava zie ik dat er afgelopen week nog steeds Merels zijn die op de 

fiets stappen om met deze koude temperaturen een tocht te rijden van 

ca. 80 km. Ik vind dat heel knap. Onder deze weersomstandigheden ga ik 

liever schaatsen. Maar comfortabel fietsen in de herfst en winter onder 

koude omstandigheden hoe doe je dat? Op de website van Bicycling kwam 

ik een aantal handige tips tegen die ik graag met jullie wil delen.   

 

Tip 1: 

Pas je training aan op de omstandigheden van de dag. 

Is het mooi zonnig weer met weinig wind dan kan je 

een rustige duurrit maken met de juiste kleding aan. 

Is het fris en vochtig weer doe dan een korte, inten-

sive intervaltraining. Staat er veel wind maak dan een 

rit met tempoblokken en zie de wind als mooie trai-

ningspartner. Je wordt sterker van tegen de wind in 

fietsen. Is het regenachtig weer dan kan je altijd nog 

binnen trainen, een krachttraining doen of een kort 

rondje op de MTB rijden. 

Tip 2: 

Zoek de beschutting op. Zeker als er veel wind staat 

zal je lijf warmer blijven wanneer de wind minder vat 

op je krijgt. Zoek fietspaden op door de bossen, rijdt 

een gravelrit of stap op de MTB. Is er geen bos in de 

buurt dan kan je ook kiezen voor een rit door de be-

bouwde kom of onder langs een dijk. Ik realiseer me 

dat in ons mooie polderlandschap deze alternatieven 

wat minder voor de hand liggen, maar even de fiets 

op de auto en je zit zo in een bosrijke omgeving. 

Tip 3: 

Kleed je goed aan, afgestemd op de omstandigheden. 

Armstukken geven ook bij koude temperaturen extra 

bescherming wanneer je ze onder een jasje draagt. 

Trek een bodywarmer met windshell aan. Draag een 

nekwarmer om de warmte binnen te houden. Wordt 

het te warm dan is deze snel weer af en makkelijk op 

te bergen. Draag goede handschoenen om je handen 

warm te houden en uiteraard overschoenen over je 

fietsschoenen. Nog beter is winterfietsschoenen. 

Deze isoleren beter, ook aan de voetzool, dan gewone 

fietsschoenen. 

Uiteraard zorg je ervoor dat je meerdere laagjes aan 

hebt zodat je eventueel wat uit kunt doen wanneer 

het te warm wordt.  

Neem in de winter ook altijd een regenjasje mee. 

Koude temperaturen in combinatie met regen zijn fu-

nest. Dan kom je zeker ijskoud thuis. En het regenjasje 

kan ook nog als windstopper fungeren indien je het 

toch nog koud hebt tijdens je rit. 

Tip 4: 

Zorg dat je goed zichtbaar bent. In de herfst en winter 

kunnen de dagen somber zijn. Zorg dat er verlichting 

op je fiets zit en doe dat ook aan tijdens je rit. En draag 

bij voorkeur fietskleding met reflecterende elemen-

ten. Zo ben je voor het andere verkeer goed zicht-

baar. 

Tip 5:  

Zorg dat je blijft drinken. Bij koude temperaturen heb 

je misschien minder behoefte om te drinken maar 

door de inspanning op de fiets verlies je net als in de 

zomer ook vocht. Het is dus belangrijk om te blijven 

hydrateren. Staat de koude slok je tegen neem dan 

warme drank mee in een isolerende bidon. 

Tip 6: 

Blijf ook goed eten. Om je lichaam op temperatuur te 

houden onder koude omstandigheden heb je wat ex-

tra energie nodig. Dat wil niet zeggen dat je nu 2 pun-

ten appeltaart mag wegwerken maar zorg wel dat je 

voor onderweg een extra energiereepje bij je hebt. 

 

Ik denk dat menig Merel  met deze tips al rekening 

houdt tijdens een koude fietstocht. Zo niet, doe er je 

voordeel mee en blijf lekker actief. Ook in de winter!
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Bosdijkloop 2023 
Vrijwilligers gevraagd voor de PK Sport BOSDIJKLOOP 2023 
 

Zondag 19 februari 2023 organiseren wij voor de 43ste 

keer de BOSDIJKLOOP. 

Vrijwilligers 

Naar aanleiding van mijn eerste oproep heb ik nog 

niet van alle vrijwilligers een reactie gehad. Ook zijn 

er een aantal afmeldingen. We hebben dus nog veel 

vrijwilligers nodig! 

Als je wilt helpen en dat nog niet eerder hebt gedaan 

meldt je dan aan bij mij via peter.ttcdeme-

rel@gmail.com of bel 06-48013782. We kunnen altijd 

nog meer vrijwilligers gebruiken. 

Alle vrijwilligers zal ik in de loop van januari 2023 weer 

benaderen. 

 

Extra FOTOGRAAF 

Naast Koen Marques zoeken wij nog een fotograaf die 

‘sfeer beelden’ wil maken bij de START/FINISH en op 

het parcours. Koen fotografeert de prijsuitreikingen 

en kan dus niet het parcours op. 

Verkeersregelaars 

Dit jaar hebben we op gevaarlijk punten ook EXTRA 

verkeersregelaars nodig.  

De verkeersregelaars worden ingezet bij evenemen-

ten, 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 ontvang je van de gemeente als je een jaarlijkse 

cursus volgt. Het volgen van deze cursus is een wet-

telijke 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 ver-

keersregelaars 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. 

Als je vragen hebt over de cursus kan Ger Hulsman 

(ger.hulsman@hccnet.nl) je helpen, maar de handlei-

ding op de site is heel duidelijk. 

Ik heb inmiddels de vergunning, en de daarbij beho-

rende INLOGCODE, bij de gemeente aangevraagd. De 

aanmeldcode voor het volgen van de cursus is: 

DEELN43sDeRJEIBAMEPOG en de handleiding is te 

downloaden vanaf de site https://www.verkeersre-

gelaarsexamen.nl. 

Tot nu toe heb ik pas 6 gecertificeerde Verkeersrege-

laars op de lijst staan.  

De komende feestdagen zijn uitermate geschikt om in 

te loggen op de site en je certificaat te halen of je aan 

te melden als je al een geldige pas hebt.  

Peter Meijer 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

IJskoud ritje 

Deze mooie foto op de voorpagina is afkomstig van Joop R. Samen met Peter D. hebben 

deze 2 heren op een koude dinsdag een fietstocht van bijna 80 km gemaakt. 

‘Konden het vanmorgen niet laten om de fiets in de schuur te laten staan dus gewoon 

naar buiten. Die hard-fietsers Peter D. en mezelf vertrokken, eerste kwartier (heel) 

koud daarna met zonnetje erbij en een prachtige winterse natuur mooie route rondom 

verschillende plassen. Bidon bevroren geen anti vries in gedaan.’  

mailto:peter.ttcdemerel@gmail.com
mailto:peter.ttcdemerel@gmail.com
https://www.verkeersregelaarsexamen.nl/
mailto:ger.hulsman@hccnet.nl
https://www.verkeersregelaarsexamen.nl/
https://www.verkeersregelaarsexamen.nl/
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Vergeet de e-bike 
Ingezonden door Gijs Ekelschot 

(Bron: Manners.nl – Maarten Verkoren – 25-11-2022) 

 

Vergeet de e-bike, hier is een volkomen logisch alternatief 

In dit betoog neem ik je mee langs de strijd om het fietspad, onthul ik enkele verontrustende bijwerkingen van e-

bikes en pleit ik voor een verrassend alternatief dat milieuvriendelijker, goedkoper, onderhoudsvriendelijker en 

gezonder is dan elke elektrische fiets. Terwijl ik dit schrijf, scheurt een fatbike langs mijn raam. Uiteraard over de 

stoep en tegen de richting in en met twee belhamels erop. De bijrijder trapt in het voorbijgaan zoals elke week mijn 

groenbak om. Helaas voor ze gaan ze te snel en trapt hij te laat. Ze maken een flinke smakkerd, gebroken plastic 

stukken vliegen in het rond en de jongens liggen op de grond. Hun knokkels en monden bloeden en ook hun namaak 

Gucci en Louis Vuitton-tasjes zijn kapot. Mijn buurman staat te juichen voor het raam terwijl ik eerste hulp verleen. 

Dit is het straatbeeld anno 2022 en er klopt veel niet aan dit plaatje. 

 

Kinderen op opgevoerde e-bikes 

Waarom moeten kinderen op een ‘e-bike’ naar school 

die meer weg heeft van een e-brommer? Waarom 

niet gewoon op de fiets? Ze zullen wel op een afgele-

gen school zitten. Maar nee, desgevraagd vertellen ze 

nog geen twee kilometer van school te wonen. Zou er 

wat mis zijn met hun benen? Hun longen? Ook dat 

blijkt niet het geval, want ze zitten ook op voetbal, 

zeggen ze. Waarom hun ouders dan duizenden euro’s 

neertellen voor hun vervoermiddel? Omdat we erbij 

willen horen, zoals met merkkleding, zo geven ze toe. 

Dat kinderen nog niet zo goed in staat zijn om ver-

keerssituaties te overzien, is kennelijk niet iets waar 

hun ouders aan gedacht hebben. Combineer dat met 

het gegeven dat jongens van hun leeftijd koste wat 

het kost hard willen rijden met hun (vaak opge-

voerde) ‘e-bike’ en je hebt een explosieve combina-

tie. Ook in drukke winkelstraten, bedoeld voor voet-

gangers, zie je ze regelmatig slalommend langs de 

voetgangers vliegen, in Dark Knight-stijl. Het percen-

tage ernstige elektrische fiets-ongelukken steeg de 

afgelopen vier jaar van 4 procent naar 22 procent bij 

tieners tussen de 12 en 17 jaar. En nee, er is (nog) 

geen helmplicht. Overigens zijn het niet alleen kin-

deren die in toenemende mate voor e-bike-excessen 

zorgen. Ook steeds meer volwassenen stappen over 

van echte fietsen op e-bikes. Er is zelfs een heuse e-

bikebond. De reclamecampagnes van e-bikemerken 

roepen hard dat e-bikes beter zijn voor het milieu om-

dat mensen minder vaak de auto pakken en ervoor 

zorgen dat mensen gezonder worden als ze meer fiet-

sen. Hierbij gaat men wel voorbij aan het feit dat de 

productie van de batterijen het milieu extra belast en 

dat ze meestal worden opgeladen door grijze stroom. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

https://www.metronieuws.nl/onderweg/verkeer/2022/11/fatbike-verkeersorganisaties/
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Daarnaast blijkt dat veel mensen niet echt meer fiet-

sen, maar steeds vaker de e-bike als een soort brom-

mer gebruiken. Er zijn verschillende onderzoeken 

waaruit blijkt dat veel mensen juist in conditie achter-

uit gaan door de overstap naar e-bikes. En dat is ei-

genlijk wel logisch. René Wormhoudt (conditietrainer 

Nederlands elftal) zei onlangs op een congres ook al 

zich zorgen te maken over de slechte conditie van de 

jongeren. 

Conditie e-bikerijders gaat achteruit. 

‘Volgens de norm gezond bewegen moet een jongere 

per dag een uur lang ongeveer 125 watt op de fiets 

leveren, een volwassene een halfuur 100 watt en een 

oudere een halfuur 75 watt. Dit is geen zware inspan-

ning, kost geen zweet en is goed voor je gezondheid. 

Dat halfuurtje ontspannen fietsen is onderhoud. Het 

bezwaar van de elektrische fiets is dat je je best moet 

doen om de minimale inspanning van 100 watt te ha-

len. Uit testen blijkt dat veel mensen met e-bikes dit 

niet halen waardoor hun conditie achteruit gaat.’ 

(bron: Fietsersbond) Je voelt intuïtief wel aan dat fiet-

sen zonder ondersteuning meer bijdraagt aan je con-

ditie en kracht. Waarom? Doe je ogen dicht en stel je 

voor dat je aan het fietsen bent. Het is herfst, het 

waait en regent stevig en je begint moe te worden. Je 

wil naar huis en zet, ondanks de vermoeidheid, nog 

maar even flink aan. Je begint te hijgen, te zweten en 

krijgt het warm; een flinke inspanning. 

Je kiest er niet bewust voor om te gaan sporten, maar 

je levert een fysieke prestatie omdat je geest je pro-

testerende spieren beteugelt: je spieren moeten aan 

de bak, er is geen andere optie. Dit is precies het type 

inspanning dat er in de sportschool voor zorgt dat je 

over je grenzen heen gaat. En door dit geregeld te 

doen, verbeter je je kracht en conditie, de volgende 

keer kun je net weer even wat langer en wat harder 

trappen. Het hangt er natuurlijk vanaf in welke stand 

je hem zet, maar de oogtest verraadt veel. Weinig e-

bikers halen de minimale inspanning van 100 watt. 

Als ervaren fietser begeef ik me veelvuldig op de fiets-

paden en ik zie een groot verschil. Veel jongeren (en 

ouderen) trappen nauwelijks, ook niet als ze heel 

hard gaan. Ik heb zelfs jongeren op e-bikes gezien die 

met hun voeten op het stuur zaten, terwijl de pedalen 

ronddraaiden en ze hard vooruit gingen. Mensen met 

overgewicht hebben ook massaal de e-bike omarmd. 

Voorheen verplaatsten ze zich vooral op brommers of 

Canta’s, nu dus ook op e-bikes, bij voorkeur uiteraard 

fatbikes. En nee, op geen van al deze rijtuigen versto-

ken ze 100 watt. Ter illustratie van de overlappende 

doelgroepen, zie je grappig genoeg ook weer dat 

scholieren uit rijkere milieus plots in Canta’s naar 

school gaan. 

Horen ze wel thuis op het fietspad? 

Nee. Dat opgevoerde e-bikes officieel niet op de 

openbare weg mogen, wordt door veel mensen over 

het hoofd gezien. Onterecht, want de situatie op de 

fietspaden wordt met de dag gevaarlijker. Iedere ge-

wone fietser die rustig peddelt en geniet van het weer 

en de natuur weet hoe vervelend het is om te worden 

opgejaagd door een e-bikerijder die ongeduldig ach-

ter je zit te tringelen dat hij of zij er langs moet. Moét, 

ja. Want in dat ene woordje ligt veel opgesloten. Hard 

kunnen staat gelijk aan hard moéten. En jij als gewone 

fietser berooft ze van hun kostbare tijd door niet snel 

genoeg ruim baan te geven. Vijf kostbare minuutjes 

eerder thuis. Die vervolgens weer verspild worden 

door eindeloze TikTok of Instagram-feeds door te 

scrollen. Wat overigens ook al fietsend gebeurt. Vijf 

minuutjes waarvoor deze e-bikerijders alle risico’s ne-

men door als een dolle te gaan inhalen op fietspaden 

of gemengde fiets-loop-straten die niet bedoeld zijn 

voor hoge snelheden. Probeer als gewone fietser 

maar eens zen te blijven als je achter je die irritante 

‘sonar’ van een VanMoof hoort. Om vervolgens bijna 

aangereden te worden door een andere VanMoof die 

uit een zijstraat komt en die boos is dat je niet hard 

genoeg gaat. Dan heb je nog de VanMoofjes die be-

stuurd worden door bekakte pubers, immer verge-

zeld van een trapschuwe schouderhangende maat. 

Die paar kilometer die ze per dag fietsen moeten na-

tuurlijk echt per e-bike. Anders zouden ze het maar 

zwaar hebben. In geen geval halen ze zo de minimale 

inspanning van 1 uur lang 125 watt. Benieuwd of ze, 

net als op hun scooters, komende winter ook met een 

dekentje over de beentjes gaan fietsen. 

Het alternatief? Een echte fiets! 

Alle excessen daargelaten, welk rijtuig kun je als 

stoere-man-die-met-zijn-tijd-meegaat dan het beste 

kiezen? Het alternatief is zo voor de hand liggend dat 

men hem simpelweg over het hoofd ziet. Wat dacht 

je van een echte fiets? Zouden er geen hippe fietsen 

https://www.fietsersbond.nl/de-fiets/fietssoorten/elektrische-fietsen/voor-wie/
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meer zijn? De innovatie heeft op dat gebied ook niet 

stilgestaan en de nieuwste modellen blijken razend 

populair en telkens uitverkocht. Met slechts 100 watt 

kun je ook op een echte fiets al best snel fietsen, blijkt 

uit metingen. 

‘Een fitte volwassene of een jongere hoeft voor een 

snelheid van tussen de twintig en vijfentwintig kilo-

meter per uur geen elektrische fiets aan te schaffen. 

Met een gewone, goede sportieve fiets en een ge-

zonde, matige inspanning haal je die snelheid ook. 

Dus overweeg je een elektrische fiets aan te schaffen 

omdat een gewone fiets zo zwaar trapt, kijk ook eens 

naar een snellere gewone fiets. In ieder geval veel 

goedkoper en minder kwetsbaar’, aldus de Fietsers-

bond. 

Nadat ik al deze afwegingen en testen tot me door 

had laten dringen, probeerde ik een normale e-bike 

uit van een vriendin. Deze Batavus had verschillende 

standen maar bij geen een had ik het gevoel dat ik me 

moest inspannen. Daarna testte ik de VanMoof van 

een andere kennis. Niets voor mij, ik vind het geen 

fiets. Een rondje langs de velden bij bezitters van Van-

Moofs levert dan ook een klachtenregen op: kromme 

remschijven, roestende lagers, piepende remmen, 

blokkerende kicklocks en remzuigers, bladderende 

lak. 

Ter vergelijking met deze e-bikes, probeer ik de Ga-

zelle’s nieuwste stadsfiets uit, de Marco Polo Urban. 

Deze echte fiets wordt aangedreven door spierkracht. 

In plaats van een ketting is de Marco Polo Urban voor-

zien van een riem die het wattage dat je trapt omzet 

in fluisterstille snelheid. Met gemak haal ik e-bikers 

bij, zonder dat ik begin te hijgen. Wel voel ik dat ik me 

inspan, maar niet meer dan bij andere echte fietsen. 

Voor minder dan de helft van de prijs van een Van-

Moof heb je een onderhoudsvrije, supersnelle licht-

gewicht fiets die je alles geeft wat je nodig hebt. Wat 

mij betreft, is dit de ultieme tip voor elke stoere man! 

Medische redenen uitgezonderd, hoef je als stoere-

Manners-man echt geen e-bike te hebben. Veel e-bi-

kevarianten gebruiken stoepen en fietspaden als ra-

cebanen, waarbij ze zichzelf en andere stoep en weg-

gebruikers geregeld in gevaar brengen. Waar e-bikes 

begonnen zijn als ondersteuning voor bejaarden, ver-

schuiven we langzamerhand naar een lichtere variant 

van elektrische auto’s. Of het nou gaat om bakfietsen, 

fatbikes, VanMoof’s, Canta’s of andere wildgroei, met 

fietsen heeft het weinig meer te maken. Hun berijders 

hebben haast, vinden dat ze voorrang hebben, hou-

den zich niet aan verkeersregels en worden luier en 

minder fit. Ik fiets heerlijk tegen deze trend in: op een 

echte fiets, lachend en genietend van mijn omgeving. 

Ondertussen werk ik ook nog ongemerkt aan mijn 

conditie. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Bijna Kerst                                                                                                            door Maria Ekelschot 

Kilometers maken in december gaat niet altijd lukken 

vanwege de weersomstandigheden. 

De 3 ritten die ik maakte waren tot nu geen groot suc-

ces. 

 

De 1e rit,,  op donderdag met de Merels was ‘aanmod-

deren’ door het Diemerbos naar Muiden. De koffie bij 

Ome Ko zorgde ervoor dat we inmiddels weer opge-

warmd aan onze terugtocht konden beginnen. Na 

deze tocht kon mijn fiets direct 

door naar de wasstraat (Gijs). 

De 2e rit, in een miezerige regen en 

in een temperatuur die nauwelijks 

boven het vriespunt uitsteeg, 

fietste ik door Botshol langs de 

Voetangel naar Abcoude. Ondanks 

mijn nieuwe winterhandschoenen, 

die ik van de Goedheiligman kreeg, 

voelden mijn vingers ijskoud. Toen 

ik over de N201 (het windje in de 

rug!) terugreed waren ze inmiddels 

wel op temperatuur. De 3 Merels ( 

Roland, Andre en John) die ik pas-

seerde stonden te wachten bij het 

verkeerslicht. Ook zij zagen er koud 

uit. 

De 3erit, op een vrijdagmiddag toen de zon eindelijk 

door de mist heen brak wilde ik het rondje Meije fiet-

sen. Aangekomen bij de Kromme Mijdrecht werd de 

wereld alweer kleiner om mij heen. De mist breidde 

zich snel uit helaas. Mijn fietslampjes konden mij 

geen volledige veiligheid bieden. Mijn achterlicht 

hield het net als de zon snel voor gezien. Mijn teller 

bleef onder de 20 km steken. Veiligheid staat voorop.  

 

Onze kerstboom, gedecoreerd met 

clusterverlichting, in deze koude 

decembermaand geeft licht in de 

duisternis. Of we nog kunnen fiet-

sen dit jaar is nu even de vraag, wel-

licht wordt het wel schaatsen?  

Mijn fiets hangt voorlopig in de 

boom. Ik kijk nu al uit naar het voor-

jaar!  

 

Ik wens jullie allen hele fijne feest-

dagen en een gezond en voorspoe-

dig nieuw (fiets) jaar toe.  

 

Lieve groet, 

Maria 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Toerprogramma 2023 
 

 
 
 
 
 

Dag Datum Naam tocht Afstand Starttijd Soort Organisatie

Afstand tocht

Zondag 26-02-2023 Openingstocht 50 km 09:00 uur BCR Joop Roeleveld

Margot Kompier

Zondag 26-03-2023 Voorjaarstocht 100 km 08:30 uur CTT Richard Wagenaar

Fanny Meijer

Zondag 07-05-2023 Open dag 50 km 08:30 uur CTT Herman Baars

Loes Kuijper

Zondag 25-06-2023 Groene Hart Classic 100 km 08:00 - 10:00 uur VTT NOG IN TE VULLEN

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

40 km 08:00 - 12.00 uur

Dinsdag 18-07-2023 Zuid-Limburgtoer 110 km 7:00 uur BCR Alex Wolf

Zondag 23-07-2023 De Ronde Venen Route 110 km 08.30 – 10.00 uur VTT Gijs Ekelschot

70 km 08.30 – 11.00 uur Alex Wolf

40 km 08.30 – 12.00 uur

Zondag 20-08-2023 Nazomertoer 100 km 08:30 uur CTT Richard Wagenaar

Rene Elenbaas

Fanny Meijer

Vr / Za / Zo 25/28-08-2023 Clubweekend 2023 100 km - 175 km nvt BCR

Zondag 24-09-2023 Herfsttoertocht 100 km 08:30 uur CTT Rene Elenbaas

Fanny Meijer

Zondag 29-10-2023 Snerttoer 50 km 09:00 uur BCR Joop Roeleveld

Herman Baars

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

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

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

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

Alle woensdagen tijdens de zomerseizoen groep A, B en C 50 tot 70 km 18.30 uur CR

CR = Clubrit (wekelijkse clubritten in groepsverband) Alle ritten starten bij het De Willisstee,     

VTT = Vrije toertocht (uitgepijlde (40 km) rit niet in groepsverband) clubhuis van TTC de Merel: Pieter Joostenlaan 24

CTT= Clubtoertocht (clubrit in groepsverband, gastrijders welkom) 3648 XR WILNIS

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

Bij alle ritten is het dragen van een valhelm verplicht

03-11-2022  t/m  23-02-2023

5-4-2023 t/m 27-09-2023

Algemeen

 Toerprogramma 2023 TTC de Merel

Clubritten

05-3-2023 t/m 22-10-2023

6-11-2022  t/m  19-02-2023

2-03-2023 t/m 26-10-2023
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Fietsprogramma t/m 14 aug. 2022. 

 
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 
 
  5 januari donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
  8 januari zondag Zondagrit 09.30 uur CR 70-80 km 
 
12 januari donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
14 januari zaterdag Nieuwjaarsborrel 16.00-18.00 uur  Willisstee Wilnis 
 
15 januari zondag Zondagrit 09.30 uur CR 70-80 km 
 
19 januari donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
22 januari zondag Zondagrit 09.30 uur CR 70-80 km 
 
26 januari donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
29 januari zondag Zondagrit 09.30 uur CR 70-80 km 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

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! 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


