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Mijn laatste column.
Beste Merels,
Met best een vreemd gevoel schrijf ik mijn laatste column als voorzitter
van de Merels. Een prachtige tijd ligt achter me, ik heb van alles enorm
genoten. Ik heb nooit spijt gehad van de beslissing om voorzitter te worden van de club. Vooral de clubweekenden waren echt hoogtepunten.
Het was mooi om samen met Hans, Gijs, Stefanie , Alex en Fanny het
bestuur te vormen. Ruim 6 jaar heb ik er van genoten en ben ik enorm
trots op de club geweest.
Op dit moment stop ik alle tijd in het runnen van mijn bedrijf, iets wat ik
leuk vind en wat ook erg voorspoedig verloopt. Dat betekent wel dat ik
geen tijd meer heb voor het voorzitterschap van de Merel. Maar meer
tijd voor mijn Severine, tijd voor mijn Cannondale en tijd voor mijn vrienden en familie.
Zonder een ander tekort te doen, wil ik één persoon in het bijzonder
bedanken. Stefanie jij bent zo waardevol voor de Merel, dat is met geen
duizend woorden te beschrijven. Je inzet, je kennis en vooral je diplomatieke houding zijn goud waard. Ondanks je drukke baan heb je altijd
tijd! Ik heb je beter leren kennen tijdens onze vergaderingen en bijeenkomsten en je was er altijd voor me.
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Net als dat ik er geen spijt van heb gehad om te starten met het besturen van de Merel, heb ik er nu geen spijt van dat ik stop. Wanneer exact,
dat weet ik nog niet, maar het zal zeer binnenkort zijn.
Ik vertrouw er op dat er dan andere mensen in het bestuur komen, die
frisse ideeën en tijd hebben om veranderingen door te voeren voor wat
er ook maar nodig is.
Ik wens iedereen fijne en vooral veilige kilometers,
Dank en tot ziens,
André
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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 fietsverenigingen in Nederland (www.ntfu.nl).
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MEREL
NIEUWS
Ronde Venen Route, zondag 10 juli
Deze fietstocht wordt op zondag 10 juli gereden over
schilderachtige riviertjes de Waver, de Amstel, de
drie afstanden: 40, 70 en 110 kilometer. Bij de uitgeWinkel, het Gein, de Vecht en de Kromme Mijdrecht.
zette routes wordt voor een flink gedeelte gebruik geStart is bij Tennishal De Ronde Venen. Hier kun je je
maakt van het bekende Knooppuntensysteem. De 40
inschrijven. Deelname kost 5 euro voor de lange afkilometer route wordt helemaal voorzien van pijlen
standen en 3 euro voor de 40 kilometer. Uiteraard is
die de richting van de route aangeven. Bij elk knoopde deelname voor Merelleden gratis. Onderweg is er
punt is een pijl bevestigd, maar ook op tussenpunten
geen stempelpost; er zijn wel enkele pauzeterrasjes.
(meestal een knooppuntbord) wordt een pijl bevesVoor de 110 km afstand kun je tussen 8.30 en 10.00
tigd. Voor de 70 en 110 kilometer route is het GPX beuur starten, voor de 70 km en de 40 km tussen 08.30
stand beschikbaar op de website van TTC de Merel.
en 11.00. De eindcontrole sluit om 15.00 uur.
De routes gaan overwegend over het grondgebied
Wij hebben er zin in en zien je komst met veel plezier
van de gemeente De Ronde Venen. De routes gaan,
tegemoet!
afhankelijk van de afstand, langs onder andere de
_____________________________________________________________________________________________

Zuid Limburg tour 12 juli
In ons toerprogramma staat op 12 juli de Zuid-Limbeschikbaar. Uiteraard is het aan de leden vrij om
burg tour vermeld. Door het gebrek aan vrijwilligers
toch in de mooie Limburgse heuvels te gaan fietsen.
is er voor deze clubactiviteit helaas geen organisator
Dit is dan echter geheel op eigen initiatief.
_____________________________________________________________________________________________
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MEREL
NIEUWS
Ziekenboeg
Peter van Adrichem is tijdelijk uit de running vanwege
een operatie. Maar zoals wij Peter kennen zit hij nooit
lang stil en werkt hij alweer aan zijn herstel. We zagen
een foto voorbijkomen waarbij hij actief is op de hometrainer. Peter heel veel sterkte gewenst met een
voorspoedig herstel. We hopen je snel weer op de racefiets bij onze clubritten te zien. Uiteraard heeft Peter van de club een mooie bos bloemen ontvangen.
_____________________________________________________________________________________________

Rabo ClubSupport 2022
Een vereniging of club is er voor iedereen. Wie je ook
bankieren bij de Rabobank kunnen hun stem uitbrenbent en waar je ook vandaan komt. Deze projecten
gen. Het bedrag dat we hopen te ontvangen van de
maken de wereld op hun manier een stukje mooier.
Rabobank willen we apart zetten om ons toekomstige
Daarom kunnen ze rekenen op Support van de Rabonieuwe clubhuis in te richten. Zoals jullie weten moebank. Ook dit jaar is TTC De Merel is weer aangemeld
ten we ooit een keer Tennishal De Ronde Venen gaan
als deelnemer van de Rabo ClubSupport. Stemmen is
verlaten. Waar we dan terecht komen is nog onbemogelijk van 5 t/m 27 september. Alleen mensen die
kend.
_____________________________________________________________________________________________
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Het kan nog…!! Geef je snel op.

TTC DE MEREL
CLUBWEEKEND
2022
Ben je nog niet aangemeld voor dit gezellige weekend neem dan snel actie.
Het traditionele clubweekend van TTC de Merel vindt dit jaar plaats op 26, 27 en 28 augustus.
Na twee jaar kwakkelen en improviseren, kunnen we dit jaar weer een volwaardig clubweekend organiseren. Het
bestuur heeft als locatie, net als 5 jaar geleden, gekozen voor Van der Valk Hotel Wolvega. Het is een groot hotel
met ruime kamers, waarin zelfs je racefiets kan worden gestald.
Vanuit dit hotel gaan we een dagtocht maken naar het noorden, richting Boswachterij Appelscha en het gevangenisdorp Veenhuizen, Een dagrit maken naar het oosten richting Drenthe langs de radiosterren-wachten van Dwingelo en Westerbork en een dagrit naar het zuiden richting het natuurgebied de Weer-ribben en Giethoorn. Het
worden 3 erg afwisselende fietsroutes!
Enige uitleg over het weekend. Gezelligheid staat voorop! Zowel voor, tijdens als na het fietsen. Er wordt beide
dagen in 2 groepen gefietst. Eén groep fietst verder en sneller dan de tweede groep. Op vrijdag en zondag fietsen
we een rit van 100 kilometer, respectievelijk 80 km. Op zaterdag is de tocht wat langer, want dan hebben we geen
autorit er naar toe of terug, namelijk 150 respectievelijk 120 km. De afstand is ook voor de 2e groep goed te doen
want we nemen alle tijd en beide groepen maken onderweg de nodige stops.
Locatie: Van der Valk Hotel Wolvega, Atalanta 10, Wolvega.
Zoals op de ALV al gemeld zijn de kosten flink hoger geworden i.v.m. sterk stijgende hotelkosten.
TTC de Merel sponsort 30,- p/p.
Kosten voor de deelnemers: 2 persoons kamer: 175,- p/p . (voorkeur kamergenoot ?)
1 persoons kamer: 250,- p/p .
Hiervoor krijg je 2 dagen halfpension (dus 2x logies, ontbijt en 3 gangen diner en toeristenbelasting), excl. alle
consumpties en lunches
Opgave:
Vóór 1 juli a.s. in verband met de reservering van het hotel.
Bij Gijs: penning.merel@ziggo.nl
Laat even weten of je een 1 of een 2-persoonskamer wilt en je eventuele kamergenoot.
Opgave is na betaling pas definitief.
Betaling:
Op bankrekening NL 92 RABO 0365 511 471 t.n.v . penningmeester TTC de Merel o.v.v. naam deelnemer en clubweekend.
Bijzonderheden over tijden, vervoer, gpx routes, indeling kamers e.d. volgt t.z.t.
Bestuur TTC de Merel
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Merel in de Spotlight

door Piet ten Kate

Deze editie : Theo Baars
Het was een mooie middag in mei. We zaten
in de tuin achter zijn huis aan de Herenweg
te Wilnis. Roerend in een kopje thee raakten we met elkaar in gesprek onder het
zonnescherm. Het was al best wel warm
voor de tijd van het jaar. De zonnepanelen lagen te kwispelen op het dak.
Theo vertelde over zijn jeugdjaren. Hij
groeide op als zoon van een boer aan
de Bovendijk te Wilnis. Er waren meer
kinderen . De gewoonte was dat de oudste zoon de boerderij overnam. Theo was
niet de oudste. Hij werkte wel mee in het
drukke leven van de agrarische wereld van
toen. ‘Toen’, betekende de tijd van voor de ruilverkaveling, die in 1974 zijn beslag kreeg. Het land was opgedeeld in postzegeltjes, die onderling vaak niet effectief gelegen waren. Dus moest er op pramen gevaren worden van het ene landje naar het ander om het
land van de buurman heen. Pramen met melkbussen,
veevoer en koeien. Later werden er meer bruggetjes
gebouwd om van A naar Beter te komen. De melkerij
was een dagelijks weerkerend werk, dat nog met de
hand werd gedaan. Theo bezocht de LTS en later de
MTS om zich te bekwamen in het werk van aannemer.
Hij ging daarvoor jarenlang op de fiets naar Amsterdam-West. Daar ontstond mogelijk zijn drive voor het
fietsen en fietsen stond voor gezond bewegen en vrijheid…. ? Theo is al 48 jaar getrouwd met Hannie die
als kind aan de Vecht opgroeide in Weesp. Ze kregen
drie kinderen en het aantal kleinkinderen staat op
zes. Een dochter woont in de buurt en dat betekent
dat de kleinkinderen van haar regelmatig in beeld zijn.
Theo werkte bij diverse bazen tijdens zijn arbeidzaam
leven als projectleider op de bouw. Hij is van alle
markten thuis als het om huizen bouwen gaat, een
hoog Hornbachgehalte zou je kunnen zeggen. Hij zat
jarenlang in het bestuur van Caritas, een instelling
voor liefdadigheid van de Rooms Katholieke kerk .
Ook was hij lang bestuurslid van de Katholieke scholen in onze gemeenten. Hij vertegenwoordigde de
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school tegenover de Driehuiskerk, waar zijn
kinderen naar toe gingen. Met lede ogen zag
hij de Katholieke kerk de laatste vijftig jaar
verliezen incasseren. De schandalen van
de laatste tijd zijn beschamend. De leegloop en de ontkerkelijking lijken een
symptoom van de huidige tijd. Sinds
2020 is Theo lid van de Merels. Daarvoor stonden zijn benen echter allerminst stil. Hij heeft veel klassiekers op
zijn naam staan in binnen- en buitenland.
Luik-Bastenaken-Luik ontbreekt niet net
als de Waalse Pijl en Parijs-Roubaix , om er
maar een paar te noemen. Een kei op de kassei, mogen we zeggen. In zijn vrije tijd gaat Theo ook
graag op reis. Hij bezocht Canada en Cambodja, naast
vele landen in Europa. In het eerste land woont familie van hem en in Cambodja hielp hij mee bij het bouwen van huisjes op palen voor de lokale bevolking .
Theo is nu eenmaal een vakman. Laminaatvloeren
leggen is een specialiteit van hem. Zijn kinderen weten hem te vinden. Ik heb Theo leren kennen als een
bedachtzame en vriendelijke man. Hij ziet zichzelf als
een verbinder. Iemand die het conflict niet zoekt.
Kostbare eigenschap voor een
mens. In het
Frans spreekt
men dan van:
kunstenaars
van de Vrede. Ik
wens hem nog
vele gezonde
en vreedzame
jaren
toe.
Mooie woorden van en
voor een gewone Merel.
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STRAVA verslaafd
Bij het surfen op het internet kwam ik een hele grappige stelling tegen, iets waar velen zich in kunnen vinden, ik scoor in ieder geval
heel hoog.
- Bekijk jij ook meteen je Strava zodra je klaar
bent met fietsen?
- Voel je je enorm gefrustreerd als Strava blijkbaar
de halve rit gepauzeerd was?
Dan ben je wellicht Strava-verslaafd!!! Check de volgende 10 tekenen om erachter te komen hoe erg je
eraan toe bent. 1. Als je erachter komt dat je Strava
niet heeft aangestaan tijdens een rit, heb je het gevoel dat je voor niks bent gaan fietsen. Dit is vooral
erg als je een epische rit hebt gemaakt. Je staat bovenaan de Mont Ventoux, voelt je onoverwinnelijk en
kijkt naar je telefoon en jawel: Strava heeft niet aangestaan. Moet je godnondeju nog een keer de berg
omhoog! 2. Bij een voor jouw gevoel te laag gemiddelde, overweeg je de rit niet te uploaden. Een alternatief is om in de titel van je rit al een excuus toe te
voegen: Tegenwind, Strava per ongeluk aan laten
staan op het terras, Strava deed ‘raar’, etc. 3. Als je
een kom/Qom hebt gereden wil je dat graag aan iedereen laten weten en voel je je intens gelukkig. En
als je een mail krijgt dat je KOM/QOM is afgepakt,
spring je zo snel mogelijk op de fiets om hem weer
terug in te pikken. Diegene is dan ook meteen je

door Fanny Meijer
aartsvijand, ook al heb je hem of haar nog nooit gezien. 4. Je zet alles op Strava, ook als je ’s nachts dronken 3 kilometer naar huis fietst. Alles moet op Strava
5. Je denkt tijdens je rit al na hoe je deze epische training gaat noemen. Ga je voor een hilarische titel? Een
beschrijvende titel? Of noem je je rit van 482 km door
Nederland gewoon ‘ochtendrit’ omdat je echt zo’n
badass bent? 6. De laatste 3 km fiets je je helemaal
kapot, om je gemiddelde met 0.1 km te verhogen. 30
km/u staat nu eenmaal mooier dan 29,8. 7. Nog een
extra lusje maken om een mooie ronde 100 km te maken of net de Gran Fondo te halen. En als de Gran
Fondo 120 km is, dan maak je ook 120 km, geen 130
8. Ben je met 50 km/u tegen een boom gereden?
Eerst Strava uploaden, dan pas de ambulance bellen.
Dit geldt ook voor anderen. Wanneer je iemand op de
grond ziet liggen, vraag dan eerst of Strava nog loopt,
daarna komt EHBO. 9. Je gebruikt regelmatig de volgende zin: ‘Als het niet op Strava staat, heb je niet gefietst’ of kortere varianten als ‘Geen Strava = niet gefietst’ 10. Je hebt Strava al drie keer gecheckt terwijl
je dit artikel las. Je wilt natuurlijk te allen tijde weten
wie er gefietst heeft, hoe hard en hoe ver.
Je kent vast wel iemand die
Strava verslaafd is? Of ben je
het stiekem zelf!

_____________________________________________________________________________________________
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De Razende Reporter!
E-Bike fietsschaamte!!!
Binnenkort moet ik voor mijn werk dagelijks tussen Vinkeveen en Hoofddorp
gaan reizen. Via een fiets leaseplan wordt ik in de gelegenheid gesteld om een
nieuwe fiets aan te schaffen, waarbij mijn gedachten uitgaan naar een e-bike.
20 km enkele reis is namelijk een aanzienlijk verschil met de 3,5 km die ik nu
rijdt. Bij mooi, zonnig, windvrij weer is een afstand van 20 km voor een sportieve
fietser makkelijk te overbruggen. Maar wanneer er ’s morgens een stevige bries
staat, die meestal vanuit het westen komt, is het toch een aardige stukje trappen.
Een e-bike maakt dit een stuk makkelijker.
Echter na het lezen van een artikel in de Leeuwarder
Courant, d.d. 16 mei 2022 van Erik Koletzki, kreeg ik
mijn twijfels. ‘Nederlandse fietsers rijden steeds meer
kilometers op e-bikes. Dat is lang niet altijd nodig en
kost veel energie’, schrijft Erik Koletzki. ‘Bij het begin
van de coronapandemie bestond bij veel mensen een
optimistisch idee dat deze crisis kon leiden tot een bewustere en verantwoordelijkere omgang met onze
wereld. Een ‘reset’. Hoewel dat woord al gauw besmet raakte met een wappie-virus. Ruim twee jaar later zien we aan de snelheid waarmee de meesten van
ons weer zijn overgegaan op het ‘oude normaal’ dat
we ieder optimisme maar beter kunnen laten varen.
Het snakken is sterker dan het schamen. Terwijl iedereen die gelooft dat de mens invloed heeft op de klimaatverandering (volgens het CBS 85 procent van de
Nederlanders) ook zal begrijpen dat het op deze manier niet beter wordt. De klimaatdoelen van Parijs zullen nooit gehaald worden zonder dat wij
ons gedrag ingrijpend gaan veranderen. In dat
licht bezien moet de schaamteloosheid waarmee massaal het meest energiezuinige en gezonde vervoermiddel, de fiets, ingeruild wordt
voor een energie- en grondstof vragende tweewieler toch flink tot nadenken stemmen. Natuurlijk zijn er mensen voor wie een e-bike de
mogelijkheid biedt om nog vooruit te komen
waar dat om lichamelijke redenen anders niet
kan. Maar als ik om me heen kijk zie ik toch
vooral gezonde mensen elektrisch fietsen. Er zijn
er zeker ook bij die in het weekeind de e-bike
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verruilen voor de racefiets om aan de conditie te werken. Maar ook voor 60-plussers blijft natuurlijk gelden
dat fietsen gezond is. Die trapondersteuning bevordert echt niet de conditie en vitaliteit. Wat kost ons
dat niet? Op internet vind je zonder problemen dat het
de e-bikegebruiker per kilometer bijna niets kost.
Maar wat kost het de gemeenschap? In 2019 was al
ruim een kwart van alle gefietste kilometers elektrisch. Het Kennisinstituut Mobiliteit verwacht dat dat
over drie jaar 37 procent zal zijn. Het totaal aantal gefietste kilometers zal de komende jaren ook nog stijgen. Dus de volgende berekening is aan de voorzichtige kant. Tot 2020 fietsten we gemiddeld 15 miljard
kilometer in Nederland. 37 procent daarvan is ruim
5,5 miljard. Een elektrische fiets verbruikt ongeveer 8
wattuur per kilometer (125 kilometer per kilowattuur).
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Om 5,5 miljard kilometer elektrisch te fietsen is 44,4
ontbijten en spullen pakken. Dat zal in de zomer niet
miljard wattuur ofwel 44,4 giga-wattuur nodig. Om
zo’n probleem zijn, dan is het ’s ochtends al licht en
die hoeveelheid stroom zonder gas, kolen of olie op te
na het werk ook nog, maar in de winter wordt het
wekken zullen in 2025 zeven grote (3 megawatt)
toch een ander verhaal. Met een e-bike, en dan praat
windmolens op land moeten
ik nog niet eens over een speeddraaien. Zeven forse windturbipedelec, wordt de reistijd iets
nes die draaien om fietsen van
korter en kost het minder enerstroom te voorzien. Het komt
gie. Wil ik woon-/werkverkeer op
erop neer dat je een dorp als
de fiets langer volhouden dan valt
Mijdrecht (15.935 inwoners) van
mijn keuze denk ik toch op een estroom kan voorzien als normale
bike. Alhoewel er zachtjes iets
gezonde mensen weer gewoon
blijft knagen in mijn geweten. Zet
zelf gaan trappen op hun fiets.’
ik dit echter af tegen het reizen
Tja, is het ook niet gewoon een
met de auto tussen Vinkeveen en
kwestie van wennen wanneer je een grotere afstand
Hoofddorp dan is de keuze natuurlijk heel snel gemoet fietsen naar je werk. Nu ben ik binnen 15 minumaakt. De auto houd ik dan maar achter de hand
ten op kantoor en kom ik niet bezweet aan. Moet ik
wanneer het echt vuil pleuresweer is (zoals Wil in de
dagelijks naar Hoofddorp dan moet ik rekening houapp laatst doorstuurde).
den met 1 uur reistijd op de fiets, dus eerder opstaan,
_____________________________________________________________________________________________

Maximum snelheid op het fietspad
van Wijtze de Vries
Ik kwam dit artikel tegen op de site van RTL. Als je dit
hier mee om, moeten die ook met de handrem erop
leest vraag je je af hoe kijken wij toerfietsers hier terijden of zich gevaarlijk tussen het overige verkeer begenaan. Zijn wij straks ook gebonden aan de maxigeven. Het aantal ongevallen met fietsers stijgt jaarmumsnelheid? Ik fiets bij de club op de donderdagen
lijks en daarvan is 45 % een eenzijdig ongeval. Permet de oudere leden, met 20/23 km komen we goed
soonlijk denk ik dat een maximumsnelheid niets opuit de voeten. Maar worden gepasseerd door dames
lost, door de e-bikes en diverse andere elektrisch aandie op de e-bike een boodschapje gaan doen. Maar
gedreven voertuigen is het aantal voertuigen op het
ook regelmatig drie naast elkaar rijdende en kwebbefietspad enorm toegenomen. Het aantal mensen zonlende schoolkinderen, zeg er niets van want dan gaat
der de nodige fietservaring helaas dus ook (zie het
er een beerput open. Maar goed, dat is de situatie van
aantal van 55.000 eenzijdige fietsongevallen per jaar).
de oudere mannen club. Hoe gaan de ‘snelle’ jongens
Hoe we dit gaan reguleren??
_____________________________________________________________________________________________
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Ben benieuwd hoe andere leden hier tegenaan kijken,
te grijpen. ‘Wij zijn daar heel erg voor’, zegt Wim Bot
misschien een leuk discussie hoekje.
van de Fietsersbond. ‘Dit geeft de snellere en gemoMaximumsnelheid fietspad stap dichterbij: 'Het
toriseerde fietsers de kans om veilig op de rijbaan te
denken staat niet stil, wij zijn voor'
fietsen, zodat fietspaden voor kwetsbaren zoals ouE-bikes maken het fietspad steeds drukker en onrusderen en schoolgaande kinderen beschikbaar zijn.’ De
tiger, dus klinkt de roep om snelheidslimieten steeds
bond, die eerder kritisch was over een maximumsnelluider. Amsterdam wil ermee beginnen, deskundigen
heid voor fietsers, constateert nu dat er in grote stegeven het idee ruim baan. ‘Wij zijn daar heel erg
den zoals Amsterdam íets moet gebeuren. ‘Het denvoor’, laat de Fietsersbond weten. De ANWB doet
ken staat niet stil, onze Amsterdamse afdeling is inzelfs al onderzoek naar de praktische haalbaarheid.
middels al voorstander. Als dit in Amsterdam een
Een maximumsnelheid op het fietspad is niet helegroot probleem is gaan wij er niet moeilijk over doen.’
maal nieuw, de ANWB pleitte er in 2020 al voor. Maar
Ook Veilig Verkeer Nederland maakt een koppeling
in het vorige week gepresenteerde nieuwe coalitieaktussen de snelheidsverlaging voor auto’s, en invoekoord van Amsterdam staat de belofte dat de hoofdring van een maximumsnelheid op het fietspad. ‘Het
stad er de komende tijd serieus werk van gaat maken.
moet absoluut in combinatie met een snelheidsverlaDaarmee zou het de eerste stad van Nederland zijn
ging op de rijbaan, anders blijft daar een snelheidsdie zo'n maatregel invoert. Logisch? Steeds meer inverschil bestaan tussen auto's en e-bikes.’ Amsterstanties en organisaties die iets over verkeersveiligdam zou met de invoering van een maximumsnelheid
heid te zeggen hebben, scharen zich achter deze
op het fietspad overigens niet de enige gemeente zijn
nieuwe regelgeving. Veilig Verkeer Nederland: ‘Deze
fietsers reguleert. In Den Haag geldt in sommige voetmaatregel geeft verlichting op het fietspad, wij stimugangerszones, waar fietsers ook welkom zijn, al een
leren dit in de gesprekken die wij hierover voeren met
maximale snelheid van 15 kilometer per uur, zegt
landelijke instanties. ‘De ANWB noemt het 'heel loWim Bot van de Fietsersbond. En op woonerven in
gisch' om te kijken naar een snelheidslimiet op het
heel Nederland mogen verkeersdeelnemers met
fietspad. ‘Er komen steeds meer snelle fietsers en het
maximaal 15 kilometer per uur - stapvoets - door de
verschil met kwetsbare fietsers wordt daardoor
wijk rijden en dat geldt dus ook voor fietsers. Bovensteeds groter.’
dien: voor speedpedelecs die maximaal 45 kilometer
ANWB: 'Meer fietspaden en snelheidslimiet e-bikes
per uur kunnen is een geel kentekenplaatje verplicht
nodig' De oorzaak is het groeiend aantal nieuwe
waarmee deze categorie tweewielers zich al wel op
'voertuigen' dat de laatste jaren is toegelaten op de
de rijbaan begeeft. De handhaving wordt overigens
openbare weg en dan meestal op het fietspad terecht
wel een probleem, zeggen de meeste deskundigen,
komt. Denk aan (elektrische) bakfietsen en steeds
want gewone fietsen hebben geen snelheidsmeter.
meer verschillende varianten van de populaire e-biOok het antwoord op de vraag wat dan precies de
kes. De grote steden zien ook steeds meer zogemaximumsnelheid moet worden op het fietspad is
naamde fat bikes, tweewielers met hele dikke banden
niet eenduidig. Voor e-bikes is EU-regelgeving die de
en trapondersteuning en mogelijk komen daar in de
snelheid maximeert op 25 kilometer per uur, maar
toekomst ook nog allerlei e-steps bij. Ook de groeidat is al best een merkbaar verschil tussen de gemidende groep boodschappen- en maaltijdbezorgers die
delde snelheid van fietsers in grote steden, zegt Otto
onder tijdsdruk een bestelling bezorgt op e-bikes
van Boggelen van kennisinstituut CROW. ‘De grote
zorgt voor krapte en snelheidsverschillen op het fietsvraag is nu of er verschillende regels komen voor verpad. Nu steeds meer gemeenten de maximale snelschillende voertuigen, of dat er uniforme regels gaan
heid voor auto's op de rijbaan verlagen naar 30 km/h,
gelden voor alle gebruikers van het fietspad. Ik pleit
ontstaan er mogelijkheden om ook op het fietspad in
voor dat laatste.
_____________________________________________________________________________________________
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Dilemma’s van ……
Henk Mulder

Carbon frame of Metalen frame ?

Metaal (Scandium Aluminium Legering)

Velgremmen of Schijfremmen ? Velgremmen
Bel op je fiets of schreeuwen ? Bel
Vive le Velo of Avondetappe ? Avondetappe met Mart Smeets
Ass saver onder het zadel of spatbord ? Geen van beiden
Meer of Minder dan 10.000 km per jaar ? Minder dan 10.000 km p/j
Merel fietskleding of Ander tenue ? Merel fietskleding, oude versie
Windje mee of Windje tegen ? Storm mee en berg af
Sportdrank of Water in je bidon ? Sportdrank
Zelf fiets onderhouden of Onderhouden laten plegen ? Zelf fiets onderhouden
Fietsklassieker of Formule 1 kijken ? Fietsklassieker
Elektronisch of Mechanisch schakelen ? Mechanisch
Race of MTB ? Race

Actieradius was afgelopen tijd 30
km. Ik hoop in het voorjaar wat
Koprijder of in de groep meerijden ?
verder te komen en wil dan weer
met een groep meerijden.
Giro of Tour de France ?

Beiden. Giro is uitgegroeid tot concurrent van de Tour

Behaarde of Geschoren benen ? Behaarde
Appeltaart of Krentenbol bij de koffie ? Appeltaart met slagroom
Klim toertocht of Lange afstandstoertocht ?

Lange afstand, zoals Limburgs Mooiste

Spinning bij sportschool of Zwiften thuis ? Indoor kan mij niet boeien
Tubeless of Tubes ? Tubes
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Lieve Mona……

door Loes Kuijper

Weten jullie het nog, die rubriek in de Story waarin de
mee te rijden. Ondanks dat ze proberen om het
gekste vragen werden gesteld? En Mona wist op al die
tempo aan te passen naar het gemiddelde van de Bgekke vragen antwoord te geven. Vandaag heb ik een
rijders gaat het automatisch steeds harder. En vaak te
vraag aan Mona. Helaas leeft Mona niet meer en kan
hard voor een B-rijder.
ze mijn vraag niet beantwoorden. Wellicht dat één
Het advies aan de B-rijders is: Kom gewoon naar de
van de Merels er antwoord op weet.
clubritten en laat je niet gek maken door de snellere
Lieve Merel-Mona,
fietsers. Trek je mond open wanneer het te hard gaat,
Bij onze club rijden we clubritten in 2 verschillende
ook al moet je dat meerdere malen doen.
groepen. De A-groep (rijdt gemiddeld 29 km/u) en de
Het advies aan de A-rijders is: Meldt je gewoon aan
B-groep (rijdt gemiddeld 26 km/u). Via een app kan je
bij de A-groep. Wil je het rustig aan doen pas dan binopgeven of je mee gaat rijden. Nu zien we de laatste
nen je eigen groep het tempo aan. Wil je toch bij de
tijd het fenomeen ontstaan dat de A-rijders zich inB-groep meerijden dat mag natuurlijk. Maar houdt
schrijven bij de B-groep. Wat zou de reden kunnen
dan absoluut rekening met de langzaamste van de
zijn hiervoor. Weet jij
groep. Als je op kop rijdt
raadt Mona?
let dan goed op je teller
Lieve schrijver,
dat je niet te hard gaat
Na het lezen van je
en check regelmatig of
vraag kan ik helaas geen
iedereen het bij kan houverklaring geven voor
den. Kan je dat niet doe
dit fenomeen. Wel moedan geen kopwerk maar
ten de A-rijders zich reablijf achteraan in de
liseren dat ze, door zich
groep meefietsen.
massaal aan te melden
bij de B-groep, andere
B-rijders afschrikken om
_____________________________________________________________________________________________
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De meesterbakkers van Heel Merel
bakt!
door Maria Ekelschot
Ik ontvang van Fanny een uitnodiging om een taart te bakken voor de Groene Hart Classic. Koken en bakken kan
ik net als ieder ander veronderstel ik. Ik voel mij geen keukenprinses. Ik ben zelfs jaloers op vrouwen en mannen
die de heerlijkste gerechten op tafel kunnen zetten. Het lijkt of ze ervoor geboren zijn. Tot mijn grote verbazing
ben ik geselecteerd als kandidate bij Heel Merel bakt. Deze uitnodiging mag ik niet afslaan. De opdracht is om
taart te bakken. Tegen de Meesterbakkers: Miriam, Loes, Gert D, Jacqueline, André, Stefanie en Fanny moet ik
het gaan opnemen. Ik voel mij licht gespannen maar zeer vereerd om de strijd met de andere Meesterbakkers
aan te gaan. Bakkers klaar? Bakken maar.
De bereiding:
het resterende deeg en rol het uit. Moet nu stukken
Bij de supermarkt sla ik de nodige ingrediënten in: appassen en meten zodat de binnenkanten kek tegen de
pels, rozijnen, roomboter, kaneel , meel en eieren.
kanten blijven kleven. Op enige ongeregeldheden na
Thuis kneed ik het meel met de in kleine stukjes gevind ik het navenant goed. Hij vordert maar er moesneden roomboter in een kom tot een vaste substanten nog reepjes voor de afrastering op. Nu maar hotie. Die kan ik vast laten opstijven in de koelkast. De
pen dat ik nog goed uitkom. Wederom grijp ik mijn
oven wordt vast ingeschakeld op
deegrol en maak snij reepjes van
de juiste temperatuur. Dat is be1,5 cm breed en 24 cm lang en
langrijk anders heeft de taart
plaats die diagonaal op de taart
geen kans van slagen. Nu zijn de
tot de gehele taart bedekt is. Met
appels aan de beurt. Met uiterste
een kwastje met ei bestrijk ik de
precisie schil ik appel voor appel
lapjes alvorens ik de taart in de
en ontdoe ze van de klokhuizen.
oven schuif. Nog 5 kwartier te
De volgende stap is partjes magaan. De spanning stijgt. Zal de
ken. Niet te groot en niet te klein.
taart geslaagd zijn? Nog een
Dit is best wel een monnikennachtje slapen eerst.
werk. De gewelde rozijnen in
De Finale:
lauw water dep ik droog en kieOp zondagmorgen staan mooie
per ik door de appelblokjes en voeg suiker en kaneel
taarten te prijken bij de wedstrijdleiding. Alex (de
toe. Het ruikt nu al lekker. Het moeilijke gedeelte gaat
Robért ) zal er scherp op toezien dat de taarten eerlijk
nu pas beginnen. Uit de koelkast pak ik het deeg en
beoordeeld worden en daarna worden uitgedeeld
rol die uit op het met bloem bestrooide aanrechtblad.
aan het 90-koppig jury-wielerteam van WTC WoerDe ingevette vorm staat binnen mijn handbereik. Ik
den. Tot vandaag is die uitslag nog helaas onbekend.
rol net zolang met de deegroller tot ik tevreden ben
Maar het team van Heel Merel bakt heeft laten zien
over de dikte. Ik plaats de vorm op het deeg zodat ik
dat zij Meesterbakkerswaardig zijn. Het goede is doel
nu een malletje heb en snij als een ware chirurg de
bereikt. Wij zijn allen winnaar. En dat is voor ons pas
vorm uit. Nu moet ik deze voorzichtig op onderkant
echt de kers op de taart. Misschien een ideetje om
van de taartvorm plaatsen. Altijd lastig omdat het
volgend jaar Woerden ook uit te nodigen bij de Meesdeeg kan scheuren. Ben blij als deze ongeschonden
terbakkers? De gesponsorde Hema taarten zijn naerop ligt, ik krijg het er bijna warm van, maar het werk
tuurlijk ook lekker, maar persoonlijk vind ik eigengeis nog niet gedaan, want de zijkanten van de vorm
maakte taart het aller-lekkerste smaken bij een kopje
moeten ook nog bekleed worden. Wederom pak ik
koffie tijdens een stop.
_____________________________________________________________________________________________
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Stand Fietscompetitie
Stand Puntencompetitie (uitgedrukt in punten):
Maand: mei

CATEGORIE:
Richard
Fanny
Peter
Richard
Gert
Alex
Loes

<65 JAAR
Harte
Meijer
Meijer
Wagenaar
Korver
Wolf
Kuijper

totaal
punten

vorige maanden punten

mei
punten

2955
1869
1515
1477
1229
769
420

1764
1160
905
979
751
689
139

1131
709
609
498
478
80
281

1358
1495
1244
1156
395
212
101

980
643
726
619
291
252
192

CATEGORIE:
≥65 JAAR
Ger
Hulsman
2338
Gerard
Graaff, de
2139
Anton
Senten, van
1970
* Sjoerd
Boer, de
1774
Kees
Smit
686
Tom
Zuijdervliet
464
* Leo
Greft, van der
293
* Leo en Sjoerd overgeplaatst van <65 naar >65
Bleken ouder dan gedacht.

←
←
↑
←
↑
↑
↑

↑
↓
←
↓
↓

Stand Kilometercompetitie (uitgedrukt in kilometers!!):
Maand: mei

Richard
Gert
Fanny
Richard
Gerard
Kees
Sjoerd
Ger
Peter
Tom
Anton
Leo
Loes
Alex

14

Harte
Korver
Meijer
Wagenaar
Graaff, de
Smit
Boer, de
Hulsman
Meijer
Zuijdervliet
Senten, van
Greft, van der
Kuijper
Wolf

totaal km

vorige maanden km

7374
6145
3845
3785
3593
3429
2972
2790
2324
2321
2102
1465
748
747

4369
3756
2252
2446
2477
1974
1628
1638
1377
1062
1271
506
294
747

eMerel

mei km

3005
2389
1593
1339
1116
1455
1344
1152
947
1259
831
959
455

0

←
←
↑
←
↓
←
↑
↓
←
↑
↓
↑
↑

↓

Jaargang 30, Nummer 5

Fietsprogramma t/m 14 juli 2022.
19 juni

zondag

zondagrit

08.30 uur

CR

60 - 80 km

22 juni

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50 – 70 km

23 juni

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80 – 100 km

26 juni

zondag

zondagrit

08.30 uur

CR

60 - 80 km

29 juni

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50 - 70 km

30 juni

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80 – 100 km

3 juli

zondag

zondagrit

08.30 uur

CR

60 - 80 km

6 juli

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50 - 70 km

7 juli

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80 – 100 km

10 juli

zondag

De Ronde Venen Route

08.30 uur

VTT 40/70/110 km

12 juli

dinsdag

Zuid-Limburgtoer

07.00 uur

BCR

13 juli

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50 - 70 km

14 juli

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80 – 100 km

110 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!
_____________________________________________________________________________________________
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