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Nieuw bestuurslid... 
 

De noodklok werd geluid tijdens de ALV dit jaar. Alex nam afscheid van 

het bestuurd (dit had hij een jaar eerder al aangekondigd), André zou 

stoppen als voorzitter, Gijs en Stefanie hebben nog één jaar te gaan en 

leggen daarna ook hun functie neer. Dan blijft Fanny alleen over. Nie-

mand melde zich tijdens de ALV als bestuurslid, ook ik niet. In de hoop 

dat er toch nog iemand op zou staan om plaats te nemen in het bestuur 

heb ik toen geen toezeggingen gedaan. Ik weet wat het is om zaken voor 

een club te moeten regelen. Ik heb immers bij de volleybal vele jaren in 

een aantal commissies gezeten en ook 12 jaar in het bestuur een functie 

vervuld. Ik weet hoe frustrerend het is om met steeds minder mensen 

de boel draaiende te houden. Toen er nog een keer een oproep in de 

eMerel werd geplaatst heb ik het besluit genomen om mij aan te melden 

voor een functie. Welke functie dat gaan we nog zien. 

Tja, er is geen toestemming gegeven tijdens de ALV. Maar desondanks 

ga ik de komende tijd toch de handen uit de mouwen steken om de an-

dere bestuursleden te helpen. Is er iemand die daar bezwaar tegen 

maakt? Laat het dan gerust weten. Tijdens een goed gesprek komen we 

dan vast wel tot een overeenstemming. 

Naast een bestuurlijke functie zijn er nog veel meer handjes, of in ons 

geval misschien beentjes, nodig om alles soepel te laten verlopen. Neem 

eens het voortouw tijdens onze wekelijkse ritten. Maak zelf een route 

en werp je op als voorrijder. Biedt je diensten aan bij Fanny om routes 

te controleren of uit te peilen. Schrijf eens iets voor de eMerel. Of meldt 

je vrijwillig aan als er om hulp wordt gevraagd. Als we allemaal een klein 

beetje tijd investeren in onze club kunnen we heel veel werk verzetten. 

Zoiets als: ‘Vele handen maken licht werk’. En vergeet niet dat het ook 

nog heel leuk kan zijn om dit samen te doen. 

 

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). 
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van onze vereniging. 
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Fanny Meijer ............................ 06-81624479 
toercommissie@ttcdemerel.nl 
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Erelid: H.A. Könst 
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MEREL 
NIEUWS 

 
 
 

 
 

Zondag 21 augustus Nazomertour 

 
Op zondag 21 augustus staat de nazomertour in het 

programma. Vertrek is om 08.30 uur vanaf ons club-

huis. Vooraf is er voor iedereen een gratis koppie kof-

fie. En iedereen ontvangt een consumptiemunt voor 

een drankje na afloop. De toer gaat via Wilnis, Breu-

kelen en Loosdrecht naar Den Dolder om dan via een 

mooi bospad langs de Soesterduinen te gaan. Er zal 

een klein klimmetje zijn maar iedereen zal dit op ei-

gen tempo redden. We drinken koffie naast de voor-

malige start- en landingsbaan van vliegbasis Soester-

berg. Het heeft een mooi terras, maar ook eventueel 

binnen voldoende ruimte voor ons allemaal. De weg 

terug gaat via De Bilt, langs Utrecht en Oud Zuilen om 

via Maarssen en Portengen terug naar het de Tennis-

hal te fietsen. Kortom, bekend terrein voor ons allen, 

maar wel een afwisselende omgeving. De tocht is on-

geveer 100 kilometer lang. De toerleiders zijn: 

- Richard Wagenaar A1 groep 

- Fanny Meijer B1 groep 

- Vacature voor de B2 groep 

Willen de Wegkapiteins hun spullen meenemen 

voor deze route?  

De GPX route hebben jullie inmiddels via de email al 

ontvangen. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Op zoek naar een nieuwe locatie 

Na de oproep in de vorige eMerel hebben we al een 
aantal reacties voor een mogelijk nieuwe clublocatie 
mogen ontvangen. SUPER dat er door jullie wordt 

mee gedacht. Gesprekken met deze locaties moeten  
nog gaan plaatsvinden.  
Uiteraard kunnen jullie nog steeds suggesties voor 
een nieuwe locatie aan het bestuur doorgeven.

_____________________________________________________________________________________________ 
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Merel in de Spotlight                                                                  door Alex Wolf 

 

Deze editie : Gert Korver  
 

Even voorstellen 

Geboren op 15-05-1959 in het zie-

kenhuis in Utrecht, maar verder 

toch echt getogen in Mijdrecht. Ik 

ben, met 2 broers en 2 zussen op-

gegroeid op een boerderij aan de 

Mijdrechtse Zuwe. De boerderij is 

inmiddels afgebroken, maar ik denk 

er met plezier aan terug. Tot mijn 

16e heb ik veel geholpen op de 

boerderij. Ik was graag boer gewor-

den, maar mijn vader zag dat an-

ders. En nu met al die stikstofpro-

blemen had Pa misschien wel een 

hele vooruitziende blik. Geen Land 

en Tuinbouwschool dus voor mij, 

maar een opleiding aan de LTS. 

Daarna een 4 jarige MTS opleiding aan het Patrimo-

nium in Amsterdam. Na school heb ik een jaar bij een 

aannemer gewerkt. Eén van de klussen was de bouw 

van het huis van de directeur van MAN trucks. Zo 

kwam het balletje aan het rollen en nog geen jaar la-

ter kwam ik in dienst als monteur bij MAN in Amster-

dam. Na 12 jaar werd een vestiging in Hoofddorp ge-

start. Daar ben ik begonnen als voorman en uiteinde-

lijk opgeklommen tot werkplaats-chef. Na bijna 25 

jaar MAN ben ik overgestapt naar Millenaar en Van 

Schaik Transport. Daar zit ik nu ook alweer 15 jaar met 

veel plezier. Zou gek zijn als ik daar 

niet nog drie jaar tot mijn pensioen 

blijf werken.  

Vertel eens wat over je passie voor 

fietsen 

Fietsen kwam pas later. Vanaf mijn 

16e was ik fanatiek korfballer bij At-

lantis. Niet alleen gekorfbald, maar 

ik ben er ook 5 jaar scheidsrechter 

geweest en heb er 25 jaar achter de 

bar gestaan! Ik heb er mijn ex- 

vrouw leren kennen en mijn zoon 

korfbalt er nog steeds!  

Goed, maar nu het fietsen dan. Ik 

ben in 2007 begonnen met moun-

tainbiken. Ik had een vriend die een 

huisje in de Ardennen had. Gingen 

we regelmatig met 4 man een weekend naar toe. Op 

vrijdagavond een biertje en BBQ. En dan de hele za-

terdag en zondagochtend te gekke parcours rijden. In 

één woord, Fantastisch! En het fietsen toen ook echt 

ontdekt. In 2008 ben ik lid geworden van De Merel. 

Gaande weg ben ik steeds meer gaan racefietsen en 

daarom in 2012 ook lid geworden van De Trappers. 

Daar fiets ik altijd op zondag mee. En de laatste jaren 

op woensdagavond met De Merel.  

En dan tussendoor de nodige woon-werk kilometers. 

Elke week zo’n 350 km.  

_____________________________________________________________________________________________ 
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Echte klassiekers heb ik niet veel gereden. Daarente-

gen doe ik wel veel mee aan tourtochten. Om er maar 

een paar te noemen, Stellingen van Amsterdam, Bo-

retti Classic, Westfriese Omringdijk, etc. En ook heb ik 

aan de nodige fietsweken/vakanties meegedaan. Met 

Vasa fietsreizen o.a. een MTB tocht de Oostenrijkse 

Hutten Transalp. En later met dezelfde organisatie op 

de racefiets de Trans Pyreneeën en ook de drielan-

dentrip Zwitserland, Oostenrijk, Italië met daarin de 

beklimming van de Stelvio. Met Stichting for Life ben 

ik mee geweest naar de Dolomieten en de Gross 

Glockner. Toch ook een tocht waar ik best wel trots 

op ben is de Elfstedenwintertocht. Die heb ik drie 

keer gedaan, 

waarvan twee 

keer met die-

hard fiets Merel-

lid Margo!  

En last but not 

least ben ik in 

2017 zes keer de 

Alpe d’Huez op-

gefietst. En 

daarmee en pas-

sant EUR 6.000,= aan sponsorgeld opgehaald! Vol-

gend jaar ben ik van plan om er weer aan mee te 

doen! 

Heb je ook hobby's naast het fietsen 

Het mag duidelijk zijn, fietsen is nu bij verre mijn 

grootste hobby. Als kind was ik gek van Marklin trei-

nen. Ik heb ze nog steeds in dozen ergens staan. Mis-

schien ga ik er wel wat meedoen als ik met pensioen 

ben. Af en toe leg ik wel eens een puzzel en verder 

kijk ik veel sport op tv. Natuurlijk fietsen, maar ook 

diverse autosporten en voetbal.  

 

Wat is je mooiste herinnering aan het lidmaatschap 

van de Merel 

De mooiste herinneringen zijn aan de clubweeken-

den. Eigenlijk waren ze allemaal speciaal. Doordat je 

langer bij elkaar bent, leer je elkaar beter kennen en 

kom je ook in gesprek met leden, die je anders bijna 

nooit ziet. De tour tochten die De Merel vond ik ook 

altijd leuk. Maar de laatste tijd heb ik daar minder lol 

in. Ik vind het (snelheids) niveau minder geworden en 

kan daardoor mijn ei niet meer zo goed kwijt. Daar-

naast heb ik het gevoel dat ze minder vaak georgani-

seerd worden. Als er een tekort aan voorrijders is, wil 

ik daar best mijn steentje aan bijdragen.  

en de grootste blooper -:) 

Nou dan heb ik er wel ééntje. En nog niet eens zo lang 

geleden. In juni had ik mij ingeschreven voor de tour 

tocht Westfriese Omringdijk. Dus op naar Alkmaar. 

Maar daar kwam ik erachter dat ik mijn fietsschoenen 

vergeten was mee te nemen. Dus helaas, onverrichter 

zake weer terug naar huis. Dat gaat mij zeker niet nog 

een keer gebeuren.  

Twee dingen staan op de bucketlijst: 

- Op korte termijn een ronde door heel Nederland 

fietsen. En dan overnachten bij allerlei adressen 

van Vrienden voor 

de fiets. 

- In mijn achter-

hoofd speelt het 

idee om met mijn 

pensioen de al-

lereerste Ronde 

van Frankrijk na te 

fietsen. Maar dat 

duurt nog zeker 

drie jaar en is 

daarom nog niet 

erg concreet 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  



6 eMerel Jaargang 30, Nummer 7 

Limburg toer 12 juli j.l. 
door Joop Roeleveld 

 

Heuvel op en heuvel  af  in Limburg. Route Amstel Gold lus 2  lengte 110 km, hoogte1700  meters.  

Dinsdagmorgen 12-07  al heel vroeg alarm klok ingesteld op 5.30 uur (ik wist amper nog hoe dit werkt). Van te 

voren overleg gehad over wie de 200 km heen en terug naar Valkenburg rijdt. Gastrijder Fijs stond om 6.15 uur bij 

mij voor de deur. Om 6.30 uur stonden wij bij Alex voor de deur. Om 6.45 uur konden wij uit Mijdrecht vertrekken. 

Aan de andere kant van de snelweg stonden herhaaldelijk stevige files, maar wij kwamen netjes om net voor 9.00 

uur in Valkenburg aan. So far, so good. 

 

Met negen fanaten verzameld in Valkenburg bij Shi-

mano Experience Center aan der rivier De Geul. Die 

rivier die verleden jaar rond dezelfde datum uit zijn 

oevers trad en in Zuid-Limburg zoveel schade aan-

richtte. Tijdens de koffie afgesproken om tot de lunch 

gezamenlijk te fietsen. En toen de uitdaging aange-

gaan. Met bloedheet weer vertrokken bijna 30 gra-

den (dit viel gelukkig achteraf mee) door sluierbewol-

king en bosrijke omgeving. Eerste route bordje opge-

zocht (de route was geheel uit gepeild).  

En gelijk gestart 

met de route 

over de Cauberg. 

Daarna pittige 

klimmen en door 

prachtig heuvel-

achtig landschap. 

Onderweg vlak 

voor Vaals raakte 

de groep door 

een navigatie-

foutje in tweeën 

gesplitst. Maar 

geen nood  bin-

nen 5 minuten na elkaar kwamen wij toch nog op de 

afgesproken lunchplek aan. Lunch bij De Bokkerijders 

in Vaals met prachtig uitzicht vanaf het terras op drie-

landen punt. Het hoogste punt van Nederland en 

waar de grenzen samen komen. Uitgerust en met het 

tweede deel gestart, met korte steile klimmetjes (om 

tureluurs van te worden, ha, ha) van 5% tot (met 

korte stukken) 15 %, waardoor veel snelle afwisselin-

gen met cadans.  

_____________________________________________________________________________________________ 
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Dit was mijn eerste ervaring met deze route en verge-

leken met het klimmen in de Drome in Frankrijk vond 

ik dit wel heftig. In Frankrijk heb je veel langere aan-

lopen naar de top. Ook op de terugweg raakte de 

groep weer opgesplitst. Nu door een lekke band bij 

Fanny. Maar ook nu weer kwam iedereen binnen 5 

minuten na elkaar binnen. Na afloop ieder weer ver-

zameld en na bij gekletst te hebben met cola ieder 

weer huiswaarts en terug kijkend op lange inspan-

nende maar leuke dag. Op een lekke band van Fanny 

en van mezelf een zacht aflopende band op de laatste 

10 km (gewicht verdeeld ) is de route perfect verlo-

pen. Dank aan Alex om de organisatie en initiatief 

over te nemen van Margot en dit komende jaren 

(hoop ik ) om dit voort te zetten.

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

De Razende Reporter!  
 

Het is vakantietijd! Dat betekent voor Loes en Jan-Willem de MTB klaar 

maken en mee achter op de auto. Waar menig Merel de racefiets mee-

neemt op vakantie geven wij toch de voorkeur aan de MTB. Voordeel 

daarvan is dat je zowel verhard als onverhard (toch de voorkeur van Jan-

Willem) kunt rijden en ook op slechte wegen goed uit de voeten kunt. 

 

Dit jaar was besloten één week Sauerland te plannen 

en daarna nog een week ergens anders. 

Dus een appartement geboekt in Willin-

gen, spullen ingepakt en op pad. In deze 

regio hadden we een 3-tal jaar geleden 

ook al eens gefietst. Prachtige omgeving 

maar er moet wel gewerkt worden, dat 

kon ik mij nog herinneren. De eerste dag 

na aankomst zouden we het rustig aan 

doen. ’s Morgens een wandeling ge-

maakt en ’s middags een klein ritje op de 

fiets. Het ging heel rustig maar de hoog-

teverschillen maakten het toch zwaar. 

Voor dag 2 had Jan-Willem een mooie 

MTB route naar de Diemelsee in de plan-

ning staan. Slechts 40 km., maar wel met 1000 hoog-

temeters. We startten vanuit het dorp Willingen, 

sloegen rechtsaf en daar was 

het direct raak. Klimmen, klimmen, klim-

men. Het eerste stukje nog geasfalteerd, 

maar al snel werden dit grove gravelwe-

gen met keien, geulen en boomtakken. 

Na een uur fietsen stonden er slechts 8 

km op de teller. Als je gaat klimmen weet 

je dat je ook weer een keer gaat dalen. De 

afdalingen waren echter van dien aard 

dat ook daar gewerkt moest worden. 

Staan, balanceren, sturen en de rem goed 

controleren om veilig naar beneden te 

komen. Maar de omgeving was werkelijk 

prachtig. En op een enkele wandelaar na 

waan je je daar alleen op de wereld. Tij-

dens één van de afdalingen ging JW sneller en raakte 

hij uit het zicht. 
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Geen probleem totdat ik een splitsing tegen kwam en 

mezelf af vroeg of ik daarvoor een bordje had zien 

staan welk pad ik zou moeten volgen. Nadat ik een 

stukje was gedaald en het pad steeds ruiger werd be-

sloot ik om te stoppen en eerst maar een oerkreet 

door het bos te laten galmen om te checken of JW 

hierop zou reageren. NIETS! Dan maar de telefoon er-

bij pakken om contact te leggen. GEEN BEREIK! Ik be-

sloot terug te lopen, berg op, om te checken of er 

voor de splitsing een bordje had gestaan. Totdat mijn 

telefoon rinkelde. Gelukkig we hadden weer contact. 

JW kneep hem even omdat hij bang was dat ik een 

vreselijke buiteling had gemaakt op dit lastige stuk. 

Maar ik stond nog met beide benen aan de grond en 

hij bleek slechts 60 meter verderop te staan. Al lo-

pende een stukje afgedaald over dit zeer moeilijk pad 

met diepe geulen en flinke boomwortels, totdat we 

weer op een begaanbaar pad kwamen. Vanaf hier 

konden wij onze 

route weer vervol-

gen. Uiteindelijk 

kwamen we uit bij 

de Diemelsee, een 

groot meer tussen 

de heuvels,  waar 

de paden even wei-

nig hoogteverschil hadden.  Dit was ongeveer halver-

wege de rit en dus was het tijd om te lunchen. Na de 

lunch weer op de fiets om aan de terugreis te begin-

nen. Het leek alsof de terugrit wat minder heftige 

klimmetjes bevatte dan de heenreis. Maar het venijn 

zat hem in de staart. Konden we net lekker een beetje 

uitrollen over de geasfalteerde weg moesten we 

rechtsaf slaan een pad op met flinke keien en op het 

steilste stuk zo’n 20% stijgingspercentage. Niet te 

doen na een dag inspanning dus was het afstappen en 

lopen. Maar ook dat is flink vermoeiend. Het was een 

flinke kuitenbijter. Helemaal op, maar wel voldaan, 

kwamen we terug bij ons appartement. Daar hebben 

we die dag niet veel meer gedaan. De foto’s en uiter-

aard dit filmpje geven een mooi beeld van deze rit. 

De dagen erna zou de temperatuur al flink stijgen 

naar ca. 30 gr. of meer. Dus hadden JW en ik bedacht 

om na een rustdag een eMTB te huren om de vol-

gende rit iets aangenamer te laten verlopen. Zeker in 

de klim scheelde dat enorm. In een rustig en gestaag 

tempo kostte dit veel minder energie dan op onze ei-

gen MTB’s. De eerste afdalingen gingen echter niet 

soepel. De banden van deze eMTB’s waren kneiter-

hard opgepompt en in mijn voorvork zat weinig dem-

ping. Ik stuiterde werkelijk van de berg af. Nadat we 

behoorlijk wat lucht uit de banden hadden laten ont-

snappen voelde het een stuk beter 

aan. Ook dit was weer een prachtige 

route en door de elektrische onder-

steuning een stuk aangenamer. Dat 

was maar goed ook want gedu-

rende de dag ging het met mij niet 

zo goed. De combinatie van warmte 

en inspanning hebben mij de das 

om gedaan. De volgende dag lag ik helaas beroerd op 

bed. Gelukkig herstelde ik redelijk snel. Maar onze 

week in Willingen zat er op. Plannen maken voor de 

volgende vakantieweken, maar de hittegolf die eraan 

zat te komen heeft ons uiteindelijk doen besluiten om 

in Vinkeveen te blijven. Lekker ’s ochtends op pad en 

’s middags aan het water vertoeven. Een betere plek 

met deze temperaturen kun je niet hebben. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

https://youtu.be/bxsD5rcGIrQ
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Dilemma’s van ……  

             Margot Kompier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbon frame of Metalen frame ? Carbon 

Velgremmen of Schijfremmen ? Velgremmen 

Bel op je fiets of schreeuwen ? Bel 

Vive le Velo of Avondetappe ? Avondetappe  

Ass saver onder het zadel of spatbord ? Spatbord 

Meer of Minder dan 10.000 km per jaar ? Ooit meer, nu minder 

Merel fietskleding of Ander tenue ? Meestal Merel, zit gewoon lekker 

Windje mee of Windje tegen ? Doe maar allebei  

Sportdrank of Water in je bidon ? Water 

Zelf fiets onderhouden of Onderhouden laten plegen ? Steeds meer zelf 

Fietsklassieker of Formule 1 kijken ? 
Alleen samenvatting van fietsklas-
siekers 

Elektronisch of Mechanisch schakelen ? Mechanisch 

Race of MTB ? 
Race. Maar MTB gaat mee op win-
tersport. 

Koprijder of in de groep meerijden ? Meerijden of achteraan. 

Giro of Tour de France ? Tour de France 

Behaarde of Geschoren benen ? Epilady 

Appeltaart of Krentenbol bij de koffie ? Krentenbol met kaas 

Klim toertocht of Lange afstandstoertocht ? Beiden 

Spinning bij sportschool of Zwiften thuis ? Geen van beiden, altijd buiten 

Tubeless of Tubes ? Tubes 
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Stand Fietscompetitie 
 

 

 

  Stand Puntencompetitie (uitgedrukt in punten):      

  Maand: juli 
totaal punten 

vorige maan-
den punten 

juli punten  (i) (i) (i) (i) 

  CATEGORIE: <65 JAAR         

1  Richard Harte 4996 3668 1328  ←  
  

2  Fanny Meijer 3901 2631 1271  ←  
 

 
3  Richard Wagenaar 2832 2030 802  ←  

 
 

4  Alex Wolf 2735 769 1966   ↑  
 

5  Gert Korver 2285 1672 612    ↓  
6  Peter Meijer 1860 1651 209    ↓  

7  Loes Kuijper 1143 679 464  ←  
 

 
 

         
 

 

  CATEGORIE: ≥65 JAAR       
 

 

1  Ger Hulsman 4298 3400 899  ←  
 

 

2  Gerard Graaff, de 3237 2470 767   ↑  
 

3  Anton Senten, van 2806 2806 0    ↓  
4   Sjoerd Boer, de 2114 2114 0  ←  

 
 

5  Kees Smit 1212 931 282  ←  
 

 

6  Tom Zuijdervliet 1187 816 371  ←  
 

 

7  Leo Greft, van der 527 435 91  ←  
 

 
 

         
 

 

  Stand Kilometercompetitie (uitgedrukt in kilometers!!):     

  Maand: juli totaal km 
vorige maan-

den km juli km  

(i) (i) (i) (i) 

1  Gert Korver 11423 8362 3061  ←  
 

 

2  Richard Harte 10632 8190 2442  ←  
 

 

3  Richard Wagenaar 8160 5548 2612   ↑   

4  Fanny Meijer 7757 5604 2153    ↓  
5  Kees Smit 6062 4654 1408  ←  

 
 

6  Gerard Graaff, de 5535 4350 1185  ←  
 

 

7  Ger Hulsman 4792 3898 894  ←  
 

 

8  Tom Zuijdervliet 4783 3729 1054   ↑  
 

9  Sjoerd Boer, de 3768 3768 0    ↓  
10  Peter Meijer 3098 2655 443   ↑  

 

11  Anton Senten, van 2882 2882 0    ↓  
12  Alex Wolf 2724 747 1977   ↑  

 

13  Leo Greft, van der 2633 2176 457    ↓  
14  Loes Kuijper 1663 1094 569    ↓  

 

 

(i)

↓ gezakt tov vorige maand

← positie tov vorige maand onveranderd

↑ gestegen tov vorige maand

? wacht op nadere info
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Fietsprogramma t/m 15 sept. 2022. 

 
21 augustus zondag Nazomer toer 08.30 uur CTT 100 km 
 
24 augustus woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 50 - 70 km 
 
25 augustus donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80 – 100 km 
 
26 – 28 augustus CLUBWEEKEND in Wolvega  
 
28 augustus zondag Zondagrit voor de achterblijvers 08.30 uur CR 70-80 km 
 
31 augustus woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 50 - 70 km 
 
  1 september donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80 – 100 km 
 
  4 september zondag Zondagrit 08.30 uur CR 70-80 km 
 
  7 september woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 50 - 70 km 
 
  8 september donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80 – 100 km 
 
11 september zondag Zondagrit 08.30 uur CR 70-80 km 
 
14 september woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 50 - 70 km 
 
15 september donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80 – 100 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! 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


