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Nieuwe locatie? 
 

We zoeken een nieuwe startlocatie voor onze club. Dat zal niemand zijn 

ontgaan.  

De Tennishal is verkocht en 

de bestemming is nog niet 

duidelijk, maar zal waar-

schijnlijk woningbouw wor-

den. Dus dat we daar, vanaf 

medio volgend jaar, nog te-

recht kunnen is uitgesloten. 

Na onze oproep in de eMerel 

om suggesties te doen voor 

een andere startlocatie, ont-

vingen we goeie tips. Zowel in 

Wilnis (Willisstee, Eiland van Hein) als Mijdrecht (S&T residence). We 

zoeken natuurlijk een schaap met vijf poten: centrale plek, voldoende 

ruimte, fietsen in het zicht, open op de tijden die wij nodig hebben, be-

taalbare koffie en natuurlijk het belangrijkste: ze vinden het leuk als we 

komen. De suggesties volgen we op, door te bellen en een bezoekje af 

te leggen. Afgelopen donderdag waren Fanny, André en ik bij UWTC in 

Uithoorn. Zij hadden ook gereageerd op onze oproep in de eMerel. Wat 

een mooie plek heeft deze Uithoornse Wieler Trainings Club! Een club-

huis, mét warmtepomp en zonnepanelen, dus de energiecrisis raakt hen 

deze winter nauwelijks. Een BMX en een wielerparcours. Als lid kun je 

BMX-en, wielrennen en toerfietsen, maar ook zijn er MTB clinics en spin-

ningslessen (bij de buren). De kantine is royaal en goed uitgerust. Vrij-

willigers doen de bardienst. Om van Uithoorn een startlocatie te maken 

is niet haalbaar. Het is gewoonweg te ver weg. Maar het is wel leuk om 

te onderzoeken of we wat samen kunnen doen zoals toertochten, of 

waar we van hun voorzieningen of trainingen gebruik kunnen maken. Zo 

organiseren ze ‘Allstarscycling’, een training in behendigheid en condi-

tieverbetering op de racefiets en MTB clinics. We gaan hier zeker op 

door en laten jullie weten wat er eventueel mogelijk is. 

Ook het zoeken naar een startlocatie gaat door. Hebben jullie nog tips? 

Gewoon even bellen of mailen. 

 

Groeten van, 

Stefanie Miltenburg 
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MEREL 
NIEUWS 

 
 
 

 
 

Rabo ClubSupport 2022 
 

Een vereniging of club is er voor iedereen. Wie je ook 

bent en waar je ook vandaan komt. Deze projecten 

maken de wereld op hun manier een stukje mooier. 

Daarom kunnen ze rekenen op Support van de Rabo-

bank. Ook dit jaar is TTC De Merel is weer aangemeld 

als deelnemer van de Rabo ClubSupport. Stemmen is 

mogelijk van 5 t/m 27 september. Alleen mensen die 

bankieren bij de Rabobank kunnen hun stem uitbren-

gen. Het bedrag dat we hopen te ontvangen van de 

Rabobank willen we apart zetten om ons toekomstige 

nieuwe clubhuis in te richten. Zoals jullie weten moe-

ten we ooit een keer Tennishal De Ronde Venen gaan 

verlaten. Waar we dan terecht komen is nog onbe-

kend.  

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Herfsttoertocht 

Op 25 september rijden wij de herfsttoer. Uiteraard 
hopen we op mooi weer en een grote opkomst. De rit 
is dit jaar weer richting de kust. We rijden via Uit-
hoorn en langs het Amsterdamse bos, via de ringvaart 
richting Zwanenburg. Dan richting Spaarndam, Haar-
lem, Santpoort en naar Bloemendaal. Voor de liefheb-
bers van wat klimwerk zullen we ook het kopje van 
Bloemendaal bedwingen. Hierna gaan we richting 
Zandvoort waar wij een koffie stop zullen houden bij 
TIJN. Na de koffie via Langevelderslag richting Lisse, 
De Engel en langs de ringvaart terug naar Leimuiden, 

Bilderdam, Nieuwveen en terug naar het clubhuis. 
Een leuke rit van ruim 100 kilometer. 
Ontvangst met een lekker kopje koffie of thee vanaf 
8:00 uur bij ons clubhuis bij de Tennishal waar we om 
8:30 uur zullen vertrekken. Toerleiders: René E. A-
groep/ Fanny B1-groep/ ?? B2 groep.  
Het zou leuk zijn om met elkaar gezellig na afloop een 
drankje te doen en iedereen ontvangt een muntje 
voor een consumptie bij terugkomst. 
 
Willen de Wegkapiteins hun spullen weer mee nemen 
voor deze route? 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Merel in de Spotlight                                                             door Piet ten Cate 

 

Deze editie : Herman Versteeg  
 

Hij had het zelf niet in de gaten, maar 

tijdens de laatste jaarvergadering bleek 

dat Herman al 25 jaar lid is   van de Me-

rels. Toen ik hem uitnodigde voor dit 

gesprek, was zijn antwoord: het hoeft 

voor mij niet, maar doe maar. Die 

zelfde avond zaten we in de woonka-

mer van zijn grotendeels zelfgebouwde 

huis, want net als Theo van mijn vorige 

interview is Herman zijn leven lang in 

de bouw werkzaam geweest. De 

meeste jaren als calculator binnen de 

muren van een kantoor. Maar ook bui-

ten heeft hij ervaring opgedaan.  

Hij werd geboren, 68 jaar geleden, in 

een Wilnis’ Katholiek gezin. Zijn vader was heier. Her-

man bezocht de lagere school en ging daarna via de 

HBS naar de MTS richting bouwkunde. 

Sinds jaar en dag is hij lid van schaats-

vereniging ’IJsclub Nooitgedacht‘  te 

Wilnis. Hij was jarenlang penningmees-

ter van deze club. Als er ijs ligt is Her-

man in zijn element. In 1986 heeft hij de 

Elfstedentocht op de schaats gereden. 

Ook op de Weissensee heeft hij menig-

maal geschaatst. Tevens was hij lid van 

Stormvogels en daarna (door een fusie 

van Stormvogels, MVV en Midreth) lid 

van Argon tot zijn 23e. U begrijpt het: 

we hebben het nu over voetbal. 

De klimaatcrisis speelt de schaatssport 

bepaald niet in de kaart. Daarom koos 

hij sinds een kwart eeuw voor het fietsen. Het afgelo-

pen weekend was hij in Wolvega en deed mee aan het 

jaarlijks clubweekend. Gezellig en leuk, was zijn be-

oordeling. Herman is een voorzichtige wielrenner en 

heeft soms kritiek op de manier waarop er slordig 

wordt gereden. Hij is slechts een keer betrokken ge-

raakt bij een valpartij. Daar waren een aantal ribben 

de dupe van. Hij reed 10 keer de Elfstedentocht op de 

fiets. Dat leverde een gouden speld op. Ook het crite-

rium Luik-Bastenaken-Luik werd 2 keer door hem ge-

reden. De Tourmalet en de Mont Ventoux , twee 

Franse reuzen, werden door Herman bedwongen. Dit 

in het kader van de activiteiten van Stichting4Life.  

___________________________________________________________________________________________ 
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Om te bewijzen dat gevoel voor kunst hem niet 

vreemd is, rijdt hij al jaren met twee kunstheupen. 

Dat is dus niet te merken ! Herman is getrouwd met 

Vera en ze hebben samen drie dochters die samen 

vier kleindochters ter wereld brachten (binnenkort de 

vijfde). Herman is al een paar jaar gestopt met zijn 

werk. Vera is ook met afronden bezig. Ze hebben een 

caravan, waarin ze tot nu toe kortere vakanties on-

dernamen. Zo af en toe helpt het vliegtuig ze naar ver-

dere bestemmingen. Zo waren ze op Cuba, Curaçao 

en op Kos om van cultuur en zon te genieten. Ook Ma-

deira en Andalucia prijken op de lijst van afgevinkte 

bestemmingen. Herman klust regelmatig aan zijn ei-

gen huis en ook familie en vrienden kunnen rekenen 

op zijn vakmanschap. Hij doet alles echter graag in zijn 

eigen tempo. Hij vindt het heerlijk te merken dat hij 

af en toe tijd over heeft. Zich vervelen doet hij echter 

niet. 

En zo besluit ik de ditjes en datjes uit het leven van 

een gewone Merel. 

Zo mooi kan gewoon zijn 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Timmertje wat doe je nou? 

 

Nooit leuk als je record wordt verbroken, maar deze vind ik wel heel bijzonder! 
Groetjes van Maria. 
 

There it goes! Marianne Timmer nabbed your Local Legend title 

 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Clubweekend Wolvega                                                           door Loes Kuijper 

 

Wolvega here we come!! 

In het weekend van 26 tot en met 28 augustus stond het clubweekend van TTC De Merel op het programma. Dit 

jaar was de locatie het Van der Valk hotel in Wolvega, net als 5 jaar geleden. 28 enthousiaste leden vertrokken 

vrijdagmorgen op eigen gelegenheid met de auto richting Wolvega. Op verzoek van de organisatie moest ieder-

een tussen 10 en 11 uur aanwezig zijn zodat onze eerste rit om 11 uur van start kon gaan. Toen wij aankwamen 

bij het hotel zaten er al diverse Merels onder het genot van een kopje koffie te kwekken in de lobby van het 

hotel. 

 

Wat het weer 

betreft zag het er 

voor dit weekend 

goed uit. Gelukkig 

niet van die 

snikhete dagen 

zoals de woensdag 

en donderdag 

voorafgaand aan 

het weekend. Het 

was zelfs een beetje fris en volledig bewolkt. Volgens 

de weerberichten kans op een klein buitje. Maar 

liever dat dan 32 graden. Even voor 11 uur werd 

iedereen verzocht voor het hotel te verzamelen. Daar 

gaf Gerard de Gr. nog wat tips en info over de route 

van vrijdag. Er werden 3 groepen gemaakt: een A-

groep onder leiding van Fanny en Richard H., een B-

groep onder leiding van Gerard en nog een B-groep 

onder leiding van Ger H. Aan de routes was ten 

opzichte van 5 jaar geleden niets veranderd. Toch 

kwam een groot deel van de route mij niet als bekend 

voor. Prima toch, dan is het bijna net zo verrassend 

als de eerste keer. Vandaag werd de route gereden 

rondom het 

natuurgebied de 

Weerribben, door 

Kalenberg en 

Giethoorn. Veel 

water en riet, maar 

prachtige rustige 

wegen om te 

fietsen. Er werd 

rustig gestart 

waardoor iedereen al kletsende lekker in het ritme 

kon komen. En gekletst werd er, vooral door de dame 

naast mij. Maar dat geeft niks hoor Ria. We hadden 

elkaar al een tijd niet meer gesproken en het was erg 

gezellig. Tijdens het eerste deel van de rit moesten 

een paar mooie hindernissen worden genomen. 

Gerard had al gewaarschuwd voor een paar steile 

bruggetjes. Afstand houden en in het juiste verzet 

fietsen dan kom je er wel tegenop. De eerste steile en 

ook smalle brug, in Kalenberg, moesten we sowieso 

al lopend nemen omdat de brug open had gestaan en 

we met de hele meute stil stonden op het fietspaadje. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Bij de 2e steile brug kwamen nummer 1 en 2 netjes 

boven. Nummer 3 en 4 haalden het net niet en num-

mer 5 tot en met 8 moesten er dus echt lopend over-

heen. Tegelijk met de andere B-groep kwamen we 

aan bij de lunchlocatie langs de Beulakkerwijde. Niet 

veel later arriveerde ook de A-groep, die een extra lus 

had gereden. Nagenoeg het hele terras zat vol met 

zwart/geel/blauwe Merels. Terwijl wij onze lunch al 

hadden genuttigd en klaar waren voor vertrek zat 

Theo nog heerlijk te smikkelen van zijn uitsmijter. Hij 

had als laatste zijn lunch gekregen en moest nu even 

dooreten om weer bij zijn groep aan te kunnen slui-

ten. Het tweede deel van de rit verliep zonder proble-

men, alhoewel de wind wat was aangetrok-

ken en het toch flink trappen was. En net na 

Giethoorn trok er nog een buitje over ons 

heen. Op dat moment moesten we voor een 

openstaande brug wachten en konden we 

even schuilen onder de bomen. Perfecte ti-

ming. Na nog een drankje in Dwarsgracht 

druppelde alle groepen weer binnen bij het 

hotel. Daar werden we warm onthaalt door 

André die ’s middags was gearriveerd. Na een opfris-

rondje schoven we aan tafel in het restaurant. Het 

voorgerecht was voor iedereen gelijk, voor het hoofd-

gerecht was er keuze uit 4 gerechten en het toetje 

was voor iedereen weer hetzelfde. Prima concept en 

het eten smaakt voortreffelijk. Sommigen bleven na 

het diner nog even hangen voor een afterparty, ande-

ren gingen lekker naar hun kamer. Met oog op het 

programma voor de volgende dag (130 km voor de B-

groepen en 160 km voor de A) heeft niemand het laat 

gemaakt. Dag 2 

begon met zon. 

Na het ontbijt 

gaf Gerard weer 

een toelichting 

op de beziens-

waardigheden 

die we deze dag 

zouden passe-

ren. Er werd een 

zonnige groepsfoto gemaakt en daarna werden de 

stalen rossen weer beklommen. Vandaag ging de 

route langs hunebedden waar we uiteraard even ge-

stopt zijn voor een kiekje. Gelukkig stond daar een 

professionele fotograaf die ons (gewoon met een mo-

bieltje) wel wilde vastleggen op de gevoelige plaat. Ze 

stond te wachten op een andere groep. Ik heb haar 

gevraagd of ze nog even kon blijven staan omdat er 

nog 2 groepen van onze club zouden passeren. Onze 

route werd vervolgd langs het oude dorpje Orvelte 

naar Dwingelo voor een koffiestop. Daar hoorden wij 

dat de A-groep wat oponthoud had vanwege een 

lekke band van Alex. De hunebedden hadden ze 

daarom maar links laten liggen. Na de koffiestop was 

het minder zonnig. Helaas was er steeds meer bewol-

king gekomen. De route was prachtig, mooie slinge-

rende paden door de bossen en met meer afwisseling 

dan de route van 

vrijdag. Ook dit 

jaar hebben we 

kamp Westerbork 

bezocht. Het blijft 

tocht altijd in-

drukwekkend en 

je wordt er stil 

van als je beseft 

wat er in de oorlog met mensen is gebeurd. Na een 

kleine versnapering, slokje drinken, even bijpraten 

met wat A-rijders die daar gelijk met ons waren en 

een sanitaire stop ging het verder richting Hooghalen 

voor de lunch. Een 3-tal A-rijders, Rene, Richard H. en 

Alex, waren van de route afgeweken om de beklim-

ming van de VAM berg er nog even bij te pakken. Aan-

gekomen in Hooghalen werden we bij restaurant de 

Eijkenhorst hartelijk ontvangen door een goedlachse 

dame. Ze wilden direct alle voornamen weten, no-

teerde dat op aparte briefjes om daarbij de bestelling 

te noteren. Het leek misschien wat omslachtig maar 
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het werkte als een tierelier. Herman B. en ik hadden 

een appel-rozijnen pannenkoek besteld. Smaakte 

heerlijk, maar was wat kleiner uitgeval-

len dan de andere pannenkoek. Om dit 

te compenseren hadden ze er nog een 

gebakken die werd verdeelt over onze 

bordjes. Is dat service of niet? En toen 

moesten we toch nog een stukkie fiet-

sen richting Wolvega. Ook vandaag was 

het windje weer flink aangetrokken. 

Maar wanneer je een route in Oost-

West richting hebt met een noorden 

wind heb je daar niet heel veel profijt 

van. Aangekomen bij het hotel waren de 

meesten blij dat de rit erop zat. Snel naar 

mijn kamer omdat ik wist dat we nog een badgast bin-

nen zouden krijgen. Jan F. vertrok na deze rit naar 

huis. Maar omdat hij ’s morgens al had uitgecheckt 

was het wel fijn als hij zich nog even kon opfrissen 

voordat hij richting Mijdrecht zou vertrekken. We-

derom was er in het hotel een heerlijk diner voor ons 

geregeld. En zo te horen hadden de Merels voldoende 

gespreksstof. Aan elke tafel werd er flink gebabbeld. 

Na het diner had André nog een woordje en een pre-

sentje voor Gerard en Ger als dank voor het voorrij-

den. Voor Gijs als dank voor het regelen van het hotel 

en de financiën. Voor Fanny die dit jaar het meeste 

werk heeft gehad aan dit mooie clubweekend. En tot 

mijn verbazing ook voor mij. Ik was niet betrokken bij 

de organisatie dit jaar dus waarom een presentje? Ik 

zie het maar als een cadeautje vooraf voor al het werk 

wat er aan zit te komen als aspirant bestuurslid. Na 

een goede nachtrust zat iedereen de volgende mor-

gen weer fris aan het ontbijt. Nog 1 dag 

te gaan, een route van bijna 100 km, ge-

lijk voor A en B-groep. Deze route ging 

meer richting het noorden, richting 

Veenhuizen voor de koffiestop. De groep 

was wat kleiner, Gijs en Ria bij de andere 

B-groep en Andre alweer richting huis. 

Jan-Willem sloot bij ons aan. Die had nog 

volle benen na de rit van zaterdag. De 

noorden wind was aan en er moest flink 

getrapt worden. Het was aanzienlijk stil-

ler in de groep dan vrijdag en zaterdag. 

Alles was wel zo’n beetje verteld. Dus 

was er tijd om te genieten van de wederom prachtige 

omgeving. In Veenhuizen genoten van een kop koffie 

en een heerlijk appeltaart. Helaas zaten we in de 

schaduw onder een tentdoek en op de wind dus best 

wel frisjes. Dan snel maar weer verder fietsen. Dwars 

door het Fochteloërveen en het Drent-Friese Wold 

was het weer een mooie route. Zonder incidenten, 

mankementen en gezeur in de groep van Gerard heb 

ik, met mijn mederijders, genoten van dit heerlijke 

weekend. Gijs had de pech dat hij in de laatst kilome-

ters nog bezoek kreeg van een wesp op zijn lip. Heel 

naar maar gelukkig heeft hij er verder niets aan over-

gehouden. Iedereen bedankt voor dit super gezellige 

weekend. Wat dan ook je bijdrage is geweest. We 

kunnen weer terug kijken op een zeer geslaagd club-

weekend. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Henk (van de fietsrittenregistratie)              door Maria Ekelschot 

 
Maandagmiddag. De bel gaat. En daar staat ie gewoon voor de deur. Henk!  Ik ben blij verrast. Hij komt eens even 
informeren hoe het met ons gaat. Gijs is nu net, na een lange herstelperiode, op zijn fiets een ritje aan het maken. 
Ik nodig Henk uit om in de tuin iets te drinken, want belangstelling mag beloond worden. 
 
Het is een gezellig weerzien. Henk kennen wij al jaren 
via onze tennisclub. Gijs en Henk hebben samen di-
verse competities gespeeld met wisselend succes. 
Behalve het bespelen van de ballen toonde hij zijn 
kunde en de liefde voor de racefiets. Bij de intro-
ductie van onze schoonzoon, die behalve de liefde 
voor onze dochter, ook hier zijn oude racefiets eta-
leerde, pakte Gijs deze fiets eens mee en debu-
teerde zijn eerste ritjes samen met Henk, die strak 
in het pak stak. Behalve strakke pakkies bleek Henk 
over heel veel kennis en techniek betreffende race-
fietsen te beschikken. Het duurde niet lang voordat 
Gijs zijn eigen eerste racefiets bij Kees Smit kocht. Ik 
had geen enkele fietsintenties, maar bij een onder-
houdsbeurt aan de fiets zag Gijs een leuk sportfietsje 
staan die ik maar eens moest proberen. Ach het viel 
mij zowaar niet tegen en zo maakte ik mijn eerste ki-
lometers in het gezelschap van Henk en Gijs, welis-
waar bibberend in de bochten. Henk adviseerde mij 
thuis te oefenen met de stofzuiger met pionnen. Tot 
nu toe heeft dat advies weinig opgeleverd maar toch. 
Met Henk maakten wij fantastische ritten in het 

mooie Zuid Limburg, reden met hem de Ride4the Ro-
ses tijdens noodweer in Utrecht en ontmoetten wij in 

het Groningse Borgercompagnie zo-
waar een spook waar wij gillend weg 
van zijn gereden. Het was daar niet 
pluis. Enkele keren stapten wij op de 
trein met onze fietsen. Vanuit Alk-
maar en uit Maassluis fietsten wij 
dan terug naar het Mijdrechtse pol-

derlandschap. Henk ontdekte als eerste de Merels. 
‘Zou het leuk zijn om eens met hen mee te fietsen?’ 
Gijs volgde zijn idee op en een jaartje later moest ik 
er ook aan geloven. De Merelpakken waren helaas 
niet zo kek, maar zonder pak hoor je er niet bij. Je 
bent een Merel of niet. Henk is de administrateur van 
de fietscompetitie van onze wielerclub. Ondanks dat 
hij zijn racefiets heeft ingeruild voor de e-bike ver-
slaat hij maandelijks de kilometers nauwkeurig en 
vermeldt dit in de eMerel.  Henk reuze gezellig dat je 
even langs kwam. Dankzij jou heb ik het plezier op de 
fiets en de Merels ontdekt. Dank, dank hiervoor!  

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Start 2 MTB 

 
Beste Merels, 
Heb je moeite met je balans op de racefiets? Ook dit 
jaar zouden we weer 4 zaterdagen (8, 15, 22, 29 ok-
tober 2022) training willen geven in fietsbeheersing 
(Start2MTB). We gaan dan op zaterdagochtend oefe-
nen in het Hilversumse bos. Om 9 u verzamelen we 
op het recreatieterrein aan de Larenseweg en na een 
korte theorie starten we dan met de cursus. Als afslui-
ting rijden we dan naar ’t Bluk voor een kop kof-
fie/thee om de oefenstof in praktijk te brengen en 
rond 12 uur zijn we dan weer terug bij de auto. Om 
deel te nemen heb je minimaal een MTB met voorve-
ring en terreinbanden nodig. Als je voor het eerst 
meedoet dan zijn flatpedals van harte aanbevolen. 
Door de jaren blijkt dit voor beginners echt veel beter 

te werken dan spd pedalen. Heb je geen mtb? Mis-
schien kun je bij een vriend/kennis een fiets lenen? 
Overigens zijn eerdere cursisten die wat nascholing 
zouden kunnen gebrui-
ken, ook van harte wel-
kom. Wel vragen we je 
om minimaal 3 zater-
dagen aanwezig te zijn. 
Aan de cursus zijn geen 
kosten verbonden en 
opgeven kan via 
mtb@ttcdemerel.nl. Ik 
stuur je dan een in-
schrijfformulier toe.  
 
Namens de MTB trainers, sportieve groet Jan-Willem 

_____________________________________________________________________________________________ 
  

mailto:mtb@ttcdemerel.nl
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Dilemma’s van ……  

             Willibrord Blom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbon frame of Metalen frame ? Carbon 

Velgremmen of Schijfremmen ? Schijfremmen 

Bel op je fiets of schreeuwen ? Bel 

Vive le Velo of Avondetappe ? Ik kijk eigenlijk geen wielersport  

Ass saver onder het zadel of spatbord ? Onder het zadel 

Meer of Minder dan 10.000 km per jaar ? Minder (flink minder zelfs) 

Merel fietskleding of Ander tenue ? Merel fietskleding 

Windje mee of Windje tegen ? 
Allebei, voor de wind fietst wel lek-
ker 

Sportdrank of Water in je bidon ? Hydrafit 

Zelf fiets onderhouden of Onderhouden laten plegen ? Vooral laten plegen 

Fietsklassieker of Formule 1 kijken ? Formule 1, hiervoor maak ik wel tijd 

Elektronisch of Mechanisch schakelen ? Mechanisch 

Race of MTB ? Race 

Koprijder of in de groep meerijden ? Vooral meerijden 

Giro of Tour de France ? Ik kijk eigenlijk geen wielersport 

Behaarde of Geschoren benen ? Fietsen is een hobby, dus behaarde 

Appeltaart of Krentenbol bij de koffie ? Appeltaart (met slagroom) 

Klim toertocht of Lange afstandstoertocht ? Lange afstandstoertocht 

Spinning bij sportschool of Zwiften thuis ? Ook in de winter gewoon buiten 

Tubeless of Tubes ? Tubes, werkt voor mij prima 
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Stand Fietscompetitie 
 

  Stand Puntencompetitie (uitgedrukt in punten):      

  Maand: aug 
totaal  

punten 

vorige  
maanden  
punten 

aug  
punten     

 

  CATEGORIE: <65 JAAR     (i) (i) (i) (i) 

1  Richard Harte 5931 4996 934  ←  
  

2  Fanny Meijer 4821 3901 920  ←  
 

 

3  Richard Wagenaar 3649 2912 737  ←  
 

 

4  Alex Wolf 3505 2735 770  ←  
 

 

5  Gert Korver 2786 2285 501  ←  
 

 

6  Peter Meijer 1951 1860 92  ←  
  

7  Loes Kuijper 1409 1143 267  ←  
 

  
         

 
 

  CATEGORIE: ≥65 JAAR       
 

 
1  Ger Hulsman 5253 4298 954  ←  

 
 

2  Gerard Graaff, de 4130 3237 893  ←  
 

 

3  Anton Senten, van 3548 2806 620  ←  
 

 

4   Sjoerd Boer, de 2114 2114 0  ←  
 ? 

5  Tom Zuijdervliet 1611 1187 424   ↑  
 

6  Kees Smit 1474 1212 262    ↓  
7  Gijs Ekeleschot 882 383 499   ↑  

 

8  Leo Greft, van der 680 527 153    
 

 

            

  Stand Kilometercompetitie (uitgedrukt in kilometers!!):    

  Maand: aug totaal km 
vorige  

maanden km aug km  (i) (i) (i) (i) 

1  Gert Korver 13930 11423 2507  ←  
 

 

2  Richard Harte 12404 10632 1772  ←  
 

 

3  Fanny Meijer 9756 7757 1999   ↑   

4  Richard Wagenaar 9645 8160 1485    ↓  
5  Kees Smit 7372 6062 1310  ←  

 
 

6  Gerard Graaff, de 6900 5535 1365  ←  
 

 

7  Ger Hulsman 6313 4792 1521  ←  
 

 

8  Tom Zuijdervliet 6005 4783 1222  ←  
 

 

9  Anton Senten, van 4139 3589 550   ↑  
 

10  Alex Wolf 3925 2724 1201   ↑  
 

11  Sjoerd Boer, de 3768 3768 0    ↓ ? 

12  Peter Meijer 3556 3098 458    ↓  
13  Leo Greft, van der 3400 2633 767  ←  

 
 

14  Loes Kuijper 2496 1663 833  ←  
  

15  Gijs Ekelschot 1809 663 1146  ←  
 

 
 

(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 16 okt. 2022. 

 
 
18 september zondag Zondagrit 08.30 uur CR 70-80 km 
 
21 september woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 50 - 70 km 
 
22 september donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80 – 100 km 
 
25 september zondag Herfsttoertocht 08.30 uur CTT 100 km 
 
28 september woensdag  Laatste Avondrit 18.30 uur CR 50 - 70 km 
 
29 september donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80 – 100 km 
 
  2 oktober zondag Zondagrit 08.30 uur CR 70-80 km 
 
  6 oktober donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80 – 100 km 
 
  9 oktober zondag Zondagrit 08.30 uur CR 70-80 km 
 
13 oktober donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80 – 100 km 
 
16 oktober zondag Zondagrit 08.30 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! 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


