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Herfst, genieten van deze mooie plaatjes. 
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Bijna einde fietsseizoen 
 

Het is alweer oktober, we hebben een prachtige zomer achter de rug. 

Mijn tweede jaar als toercommissaris is nu bijna voorbij. Ik ben de func-

tie vol enthousiasme begonnen. Ik vind fietsen meer dan fantastisch en 

haal er heel veel plezier uit. Ik heb mij echter aardig verkeken op hoeveel 

tijd en energie een bestuursfunctie van je vergt. Had wellicht iets meer 

moeten vragen, maar ik had stilletjes op hulp gehoopt en dat is mijn ei-

gen fout. De vereniging bestaat en kan blijven bestaan door mensen die 

zich vrijwillig blijven inzetten om anderen het plezier van het fietsen te 

laten beleven. Wanneer wij TTC de Merel willen laten voortbestaan is 

inzet van een ieder gewenst. Dit kan door af en toe een rit voor te rijden, 

een clubrit te organiseren, maar vooral om toch te verschijnen op de 

wekelijks georganiseerde clubritten. TTC de Merel bestaat uit zo’n 120 

leden, waarvan er momenteel nog ongeveer 30 actief meefietsen, de 

woensdagavond en de zondagochtend werden in 2022 matig bezocht. Ik 

kan uit eigen ervaring zeggen dat het aantal leden dat verschijnt op de 

woensdag en of de zondag op 2 handen te tellen is. Het bedenken en 

voorbereiden van de route wordt meestal door dezelfde personen ge-

daan en wanneer deze mensen er niet zijn, kijkt iedereen elkaar aan zo 

van wat moeten we nu???? Hoe mooi is het eigenlijk dat je 

iedere week kunt aansluiten en je kunt laten entertainen. He-

laas zijn er leden die dan ook nog commentaar leveren, dat vooral vind 

ik heel erg jammer. Het lijkt alsof er niet wordt gekeken naar de inzet 

van anderen. Dus nogmaals, probeer eens een route te bedenken voor 

de wekelijkse ritten, of meld je aan als voorrijder wanneer er iets wordt 

georganiseerd. 30 oktober rijden we de snertrit, de laatste toertocht van 

dit seizoen, het wordt een gezellige tocht op een tempo wat we allemaal 

aankunnen. We zoeken nog een voorrijder voor de 3e groep, want ik ga 

er stilletjes vanuit dat de opkomst groots wordt. Ik wens iedereen een 

hele fijn en warm winterseizoen toe. 

 

Sportieve groeten van, 

Fanny Meijer 
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MEREL 
NIEUWS 

 
 
 

 
 

30 Oktober Snerttoer 
 

Ja, het is bijna zover, zondag 30 oktober 

wordt de traditionele snerttoer gereden. 

Een rit van iets meer dan 50 kilometer rich-

ting Woerden. Het is een mooie route en 

we rijden op bekende wegen, kortom: kom 

allemaal gezellig het seizoen afsluiten! We 

rijden via de Hoef naar Woerdense Verlaat, 

Zegveld en Woerden, langs de Oude Rijn naar Bode-

graven, Aarlanderveen, Korteraar, Zevenhoven en 

weer terug naar Mijdrecht. 

Ontvangst met een lekker kopje koffie vanaf 8:30 uur 

bij ons clubhuis bij de Tennishal waar we om 9:00 uur 

zullen vertrekken in een aantal groepen. Iedereen 

krijgt een muntje voor een consumptie bij terug-

komst. Na de rit komen we terug bij de Tennishal en 

is er voor iedereen een lekkere kom erwtensoep met 

roggebrood. Waarschijnlijk is het de laatste keer dat 

wij een toertocht vanuit de Tennishal kunnen organi-

seren. 

Erna Panman maakt zoals ieder jaar de erw-

tensoep zelf en zou graag willen weten hoe-

veel deelnemers er zijn zodat zij weet hoe-

veel soep er (ongeveer) gemaakt moet wor-

den. Vandaar een vriendelijk verzoek om 

aan te geven of je mee rijdt zondag 30 okto-

ber. Opgeven kun je doen bij Fanny door 

een mail te sturen naar toercommissie@ttcdeme-

rel.nl, of via whatsapp naar 0681624479. Graag voor 

woensdag 26-10-2021 12:00 uur 

Let op!! Niet opgegeven, misschien geen soep voor je. 

De toerleiders zijn tot nu toe: Richard Wagenaar en 

Fanny Meijer 

Een paar aandachtspuntjes: 

* In de nacht van 29 op 30 oktober gaat de wintertijd 

weer in, de klok gaat dus een uur terug! 

* Willen de Wegkapiteins hun spullen weer mee ne-

men voor deze route? 

Het GPX bestand zal spoedig worden verstuurd. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Bowlingavond 4 November 

 

 

 

 

 

Op de ALV in maart jl. opperde Peter Meijer, om naast 

het fietsen, elkaar ook weer eens op een andere ma-

nier te ontmoeten. Tevens een verlaat jubileum-uitje. 

Op vrijdag 4 November 2022 wordt er daarom een 

bowlingavond georganiseerd in de Bowlinghal in 

Mijdrecht.  

 

 

 

 

Programma: 

- Ontvangst met koffie 19.15 – 20.00 (schoe-

nen wisselen !)  

- Uurtje bowlen  20.00 – 21.00 

- Gezellig na borrelen met een bittergarnituur. 

Partners zijn natuurlijk ook welkom. 

Er zijn nog 6 plaatsen beschikbaar. Opgeven kan tot 

22-10 bij Peter Meijer. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

43ste PK Sport Bosdijkloop                              door Peter Meijer 

 

Na 2 jaar ‘droog’ te hebben gestaan 

gaan we weer aan de slag ! 

Zondag 19 februari 2023 organiseren 

wij wel voor de 43ste keer de BOS-

DIJKLOOP. Hiervoor zijn we op zoek 

naar vrijwilligers. Als je wil helpen en dat nog niet 

eerder hebt gedaan meld je dan aan bij mij via pe-

ter.ttcdemerel@gmail.com of bel 06-48013782.  

Alle vrijwilligers zal ik begin december 2022 weer be-

naderen. 

Verkeersregelaars 

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 ontvangt je van de gemeente als je een jaarlijkse 

cursus volgt. Dit jaar hebben we op ge-

vaarlijk punten ook EXTRA verkeersre-

gelaars nodig.  

Het volgen van deze cursus is een wet-

telijke vereiste en dient in geval van on-

gevallen 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 evene-

ment. 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 Bos-

dijkloop. Ik ga de code voor de Verkeersregelaars 

weer aanvragen en als die bekend is delen met jullie.

_____________________________________________________________________________________________ 
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De Razende Reporter!  
 

We hebben een hele mooie zomer gehad. Maar nu gaan toch echt de bla-

deren kleuren en vallen ze van de bomen. Dat betekent dat het einde 

van het fietsseizoen nadert. De herfsttoer was geweldig, heb ik gehoord. 

Helaas was ik zelf niet in de gelegenheid om mee te fietsen. Maar het 

was mooi weer met een zonnetje, de temperatuur was aangenaam en er 

was een aardige opkomst van leden. Fanny en René E. hadden een prachtige 

rit voorbereid. 

 

De zondag erna was ik wel van de partij. Voor mijn 

laatste ritje waarschijnlijk omdat het schaatsseizoen 

weer gaat starten. Waarschijnlijk ben ik de snertrit 

nog van de partij maar verder zal ik er niet zijn op de 

zondag. Even terug naar deze  laatste zondagmorgen 

rit. We vertrokken met 10 personen vanaf de tennis-

hal voor een route richting Oudewater, zoals Gerard 

aangaf. Leuk, daar ben ik al heel lang niet meer ge-

weest met een clubritje. We waren nog maar net 

vetrokken en de groep moest zich nog een beetje for-

meren toen Ger al op zijn fluitje blies, 3 keer, dus 

stoppen. Iemand had zijn bidon verloren op de verve-

lende hobbel net voor de Lidl. Ger was zo aardig ge-

weest om te stoppen en deze op te rapen. ‘Oh, die is 

van mij’ riep Anton verbaasd toen Ger weer bij de 

groep was. Anton had blijkbaar niet eens gemerkt dat 

zijn bidon uit de houder was gesprongen. Toch fijn dat 

er clubleden zijn die het verloren voorwerp even op-

rapen en terugbrengen naar de rechtmatige eigenaar. 

Het was mooi rustig weer, nauwelijks wind. Alleen de 

bewolking bleef hangen en de weg was nog nat van 

de bui in de vroege ochtend. Maar de rit verliep soe-

peltjes over de mooie  rustige polderwegen. Terwijl 

de benen automatisch de trappers rond draaiden 

werd er heel wat afgekletst in de groep. Zo reden wij 

op deze rustige zondagmorgen door de Hollandse 

polders. Totdat, vlak voor Zwammerdam, een ‘lek’ 

signaal ons tot stilstaan riep. Theo had een lekke 

band, dus aan de kant en repareren maar. Na het ver-

vanging van de binnenband en het oppompen ervan 

konden we onze route weer vervolgen richting Oude-

water voor de koffiestop. We hadden nog een stukje 

te gaan. We passeerden de Reeuwijkse plassen, ook 

zo’n prachtig gebied waar ik altijd met veel plezier 

doorheen fiets. Gelukkig is het op een vroege zondag-

ochtend niet zo druk. Kom je later op de dag dan is 

het minder prettig om er met een groep wielrenners 

doorheen te rijden. Hardlopers, wandelaars en an-

dere recreatieve fietsers zijn dan volop aanwezig. Zij 

vinden het niet fijn om ons tegen te komen daar en 

wij vinden het niet fijn om tussen deze recreanten 

door te moeten laveren.  

_____________________________________________________________________________________________ 
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Toen wij bij ‘Put van Ockhuizen’ naar rechts draaiden 

om onder het spoor door te fietsen hadden we we-

derom te maken met een lekke band. Dit keer ver-

moedelijk een klein steentje in de voorband van Ge-

rard. Ook hier werd het euvel snel verholpen en kon-

den we de rit vervolgen naar de koffie. In Oudewater 

aangekomen was er toch een mager zonnetje bijge-

komen en dus namen we plaats buiten op het terras. 

De koffie smaakte heerlijk en ook de appelpunt, die ik 

als enige erbij had besteld. Sommige heren, en later 

ook de dames, moesten het toilet bezoeken. Dat gaf 

direct aanleiding tot waarschuwingen en gespreks-

stof. Het trappetje naar het toilet is smal en stijl en de 

ruimte boven je hoofd is zeer beperkt. Het is daar dus 

altijd oppassen wanneer je op je wielrenschoenen 

naar beneden moet. Maar de plassers werden gerust 

gesteld: ‘Als je over een kwartier nog niet terug bent 

komen we kijken’. Gaat het onverhoopt dus toch fout 

dan lig je mooi een kwartier te creperen in een 

hoekje. Gelukkig ging het niet fout. Na de heerlijke 

koffie werden de stalen rossen weer bestegen om de 

rit te vervolgen. Eenmaal buiten Oudewater bleek dat 

de wind was aan gegaan en we hadden ook nog 

schuin tegen. Dat hadden we niet verwacht toen we 

vanmorgen vanuit Mijdrecht vertrokken. Maar met 

wisselende koprijders was het goed te doen. Op Ge-

rard na dan want die bikkelt altijd maar lekker door. 

Via Montfoort, Woerden, Harmelen en Kockengen 

liep de weg terug. Op Spengen werd een toerfietser 

ingehaald die nagenoeg hetzelfde tempo reed en dus 

in de groep werd opgenomen. Hij reed mee over de 

Wilnisse Zuwe tot aan Wilnis. Daar splitste de groep 

zich op. De Vinkeveners sloegen rechtsaf en de Wil-

nissers en Mijdrechtenaren sloegen links af. Machteld 

en ik reden langs de Ir. Enschedeweg richting Vinke-

veen in een rustig tempo om een beetje uit te fietsen. 

Onze gastrijder bedankte voor het meeliften in de 

groep en vervolgde zijn eigen rit. Het was weer een 

heerlijke ochtend. De racefiets moet nog even schoon 

gemaakt worden en dan wordt deze weer ingewisseld 

voor de MTB in de schuur. Daar maak ik de komende 

periode meer gebruik van. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Opbrengst Rabo ClubSupport 
 

Via de actie Rabo ClubSupport hebben we 

een bedrag van € 423,91 mogen ontvangen. 

Namens de penningmeester dank aan alle le-

den die hun stem, en daarmee hun steun, 

hebben uitgebracht. Dit bedrag zal apart 

worden gezet en wordt later besteed aan de 

nieuwe clublocatie. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Dilemma’s van ……  

             Peter de Jong   

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbon frame of Metalen frame ? Carbon (race) en Alu (MTB) 

Velgremmen of Schijfremmen ? Velg (race) en Schijf (MTB) 

Bel op je fiets of schreeuwen ? Zoveel als mogelijk bellen 

Vive le Velo of Avondetappe ? Bijna altijd Avondetappe  

Ass saver onder het zadel of spatbord ? Ass saver (race) en spatbord (MTB) 

Meer of Minder dan 10.000 km per jaar ? Dit jaar waarschijnlijk minder 

Merel fietskleding of Ander tenue ? 
Merel fietskleding en ook ander te-
nue 

Windje mee of Windje tegen ? 
Tijdens een fietsrondje voor, zij en 
tegen. 

Sportdrank of Water in je bidon ? Water en Isotone/lemon 

Zelf fiets onderhouden of Onderhouden laten plegen ? Het meeste zelf 

Fietsklassieker of Formule 1 kijken ? Fietsklassiekers 

Elektronisch of Mechanisch schakelen ? Mechanisch 

Race of MTB ? Race en MTB 

Koprijder of in de groep meerijden ? Beiden 

Giro of Tour de France ? Beiden 

Behaarde of Geschoren benen ? Ongeschoren 

Appeltaart of Krentenbol bij de koffie ? Broodje jonge kaas en broodje jam 

Klim toertocht of Lange afstandstoertocht ? Lange afstandstoertocht 

Spinning bij sportschool of Zwiften thuis ? 
‘gezonde’ buitenlucht heeft voor-
keur 

Tubeless of Tubes ? Draadband met binnenband 
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Fietsen in Italië is niet zonder gevaar! 
door Maria Ekelschot 

 

Ons 1e verblijf is 7 km van het Iseo meer gevestigd. In Iseo stad aan het meer bezoeken we onze vrienden die voor 

Vacansoleil werken. Nadat we bij hen koffie gedronken hebben stappen we op onze fiets voor een rit rondom het 

meer. Volgens onze vriend zullen we wel wat tunnels zien. Hij vraagt of we verlichting hebben. Dat hebben we. Gijs 

heeft thuis een route gemaakt. We rijden volgens Garmin door de stad Iseo en komen op een mooie weg uit die 

wat oploopt zo een tunnel in. Fijn dat we onze lichten aan hebben. Na deze 1e tunnel volgt een 2e die nog veel 

langer blijkt te zijn, wel meer dan 2,5 km. Hier is geen vluchtstrook. Automobilisten claxonneren en scheuren ons 

voorbij. Het is doodeng. Maar er is geen weg meer terug, want die is ook levensgevaarlijk. 

 

Aan het eind van deze tunnel kunnen we op een 

uitrijstrook kijken hoe we verder moeten gaan. 

Omkeren is geen optie want dan moeten we weer 

door die lange tunnel. We hebben nog 2 tunnels te 

gaan voor een afslag naar het meer. Ook in deze 

tunnels wordt geclaxonneerd om ons te 

waarschuwen. Ook hier zijn geen vluchtstroken om 

uit te wijken. Ik vraag mijn engeltje mij te beschermen 

en rijd op hoop van zegen zo snel als ik kan deze 

tunnels uit. Bij de afslag nemen we de weg naar 

beneden. Ook hier is het gevaarlijk vanwege een 

steile afdaling van ca 20%. We moeten flink in de 

remmen knijpen. Als we deze gevaren hebben 

doorstaan komen we eindelijk bij het meer uit. We 

passeren leuke dorpjes met mooie uitzichten over het 

meer. We zien eilanden midden in het meer liggen. 

We trakteren ons op een lunch aan het water met een 

bella vista en panini met zalm. De wegen zijn nu vlak 

en goed te rijden. Halverwege de rit komen we aan de 

andere zijde van het meer uit waar bergrotsen 

uitsteken over de weg. Er hangen netten om het 

vallende gesteente op te vangen. We passeren een 

mooie waterval. Terug bij onze B&B hebben we 80 km 

op de teller staan.  

In de Marken waar we een week in een agriturismo 

logeren fietsen we op zaterdag naar Fano. Deze stad 

ligt aan de Adriatische kust. Vanaf onze agriturismo 

slaan we linksaf en dalen 1,5 km over een zeer slechte 

weg naar de hoofdweg. Ik begrijp niet waarom de 

wegen zo slecht worden onderhouden. In Fano 

komen we bij de oude stadspoort. Er is een gewone 

en ook een brocante markt. Altijd even leuk om rond 

te kijken. Daarna slingeren we door de oude 

stadspoorten en komen we weer op de route langs de 

kust uit. We fietsen door kleine dorpjes met leuke 

namen zoals Carrara, Cuccurano, Pontemurello di 

Cartoceto. We zijn verrast over de stijgings-

percentages die hier genomen moeten worden. 

Sommige zijn wel meer dan 10%. Mijn benen doen 

goed werk. Wel verbaas ik mij dat het klimmen toch 

een ander soort fietsen is. Dit gaat mij wel beter af 

dan tegen de wind in fietsen. Gijs moet er altijd eerst 

_____________________________________________________________________________________________ 
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beter inkomen. Maar hij is dan weer een betere daler 

en tegen-wind-in fietser dan ik. De meeste dalingen 

vereisen grote concentratie. De wegen zijn in slechte 

staat. Ik ben bijna 

geneigd om mijn 

fiets in de bomen 

te hangen, maar 

als we op mooie 

geasfalteerde 

wegen komen 

voelt het weer zo 

fijn. We trakteren 

ons na deze rit op 

een etentje in het 

plaatselijke restaurant. We krijgen een tafeltje buiten 

en eten een lekkere pizza. Ondanks de slechte wegen 

toch weer een fijne fietsdag beleefd.  

Gijs heeft problemen met zijn telefoon. Dat gooit 

onze fietsplannen dusdanig in de war. We rijden 

daarom eerst naar Pesaro voor reparatie. Rond 12.00 

uur stappen we pas op de fiets voor de uitgezette rit 

op Garmin naar Urbino (de geboortestad van Rafael!). 

We dalen af over het slechte wegdek naar Santa Ma-

ria Arzilla. Op de hoofdwegen is het asfalt redelijk 

goed, maar oppassen blijft nodig. Het kan zo maar zijn 

dat het asfalt scheuren en gaten vertoont. Voordat 

we Urbino bereiken moeten we al een flink stuk klim-

men. Gaat wel goed, we zijn het nog niet verleerd. 

Ook hier zien we weer bijzondere plaatsnamen, Sant 

‘Angelo in Lizzola, Cappone, Petriano. Sommige 

plaatsnamen herkennen we nog van 5 jaar geleden. 

We lunchen in het dorpje Cappone in een parkje. We 

eten panini. Op onze terugweg rijden we richting de 

autostrada. Volgens Gijs zitten we goed als we deze 

rechts van ons laten liggen. Toch weer een onaange-

name verrassing als we bij een tunnel komen. ‘Daar 

wil ik niet door’, zeg ik. Echter hij rijdt de tunnel in en 

laat mij verbijsterd achter. Pffff, de tunnel is goed ver-

licht en heeft gelukkig een extra strook waar wij kun-

nen fietsen. Toch vind ik het helemaal niets die 850 

meter als er flink getoeterd wordt. Na de tunnel ko-

men we op een liefelijkere weg die goed te rijden is. 

Maar er zijn nog flinke en lange beklimmingen te 

gaan. We hebben flink dorst gekregen. Als we een lo-

cale benzinepomp passeren stopt Gijs om water te 

kopen. Er zitten allemaal mannen buiten aan tafeltjes 

te kaarten. Ze kijken ons maar raar aan. Je ziet ze den-

ken: ‘Wat doen die lui hier?’ Bij terugkomst van onze 

B&B zijn we blij dat alles goed is gegaan vandaag en 

maken een 

praatje met de ei-

genaar die vol-

gend jaar gaat 

trouwen.  

In Umbrie: Onge-

lofelijk dat het 

weer vanaf de ene 

op de andere dag 

kan omslaan. 

Vanaf gisteren-

middag werd het ineens heel fris, maar vanmorgen bij 

het opstaan zie ik een blauwe lucht en voelt het een 

stuk aangenamer. Dat komt goed uit voor onze fiets-

plannen, maar we gaan eerst nog even een half uurtje 

relaxen bij het zwembad. Gijs heeft een route van 65 

km. Dit lijkt natuurlijk niet zoveel, maar het fietsen 

hier is niet te vergelijken met thuis. In Citta della Pieve 

maken we per ongeluk een verkeerde lus, maar 

daarna volgt een heerlijke afdaling van 6 km. Dat 

schiet lekker op. In Cetona le Piazze drinken we een 

caffe lungo en daarna nemen nog een colaatje voor 

de dorst . Als we opstappen komt de eigenaresse naar 

ons toe. Ze komt van oorsprong uit België en is ge-

trouwd met een Italiaan. Ze runt hier met al haar er-

varing als hotelmanager deze B&B met het restau-

rant. We praten nog even over hun vrienden in Se-

negalia die getroffen zijn afgelopen donderdag door 

het noodweer in de Marken (we zijn daar net ternau-

wernood aan ontsnapt!). Daarna vervolgen we onze 

rit. We hebben nog 50 km te gaan. Net als ik aan Gijs 

zeg dat deze wegen hier zoveel beter zijn dan in Le 

Marche wordt deze illusie aan gruzelementen gesla-

gen. Niks geen mooie gladde wegen meer. Hier zijn ze 

net zo slecht als in de campagne in Le Marche. Overal 

zijn gaten en scheuren die het doorfietsen flink be-

lemmeren, zeker met afdalen. En als je denkt dat je 

weer op een glad stuk rijdt volgt er direct weer de-

zelfde ellende op. Door de bomen en bochten wordt 

het zicht ook nog eens flink belemmerd. Dat is echt 

super gevaarlijk. Maar de uitzichten maken weer zo-

veel goed. Het is hier waanzinnig mooi en groen en 

glooiend in de heuvels. In Fabro stoppen we om iets 
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te eten. Veel keuze is er overigens niet. Na dit dorpje 

moeten we weer klimmen via Santa Maria naar colle 

Basso. Ook hier treffen we weer veel ups en downs. 

Via Madonna della Sanita volgen we de route naar 

Citta della Pieve. Mijn dag voelt weer helemaal goed 

na het fietsen en de kou van gisteren.  

Onze 2e rit in Umbrie: Gijs heeft een route uitgevogeld 

van 85 km op Garmin. We verlaten CdP dalend rich-

ting Chuisi en drinken hier een caffe lungo aan een 

drukke doorgaande straat. Hier zijn we vorig jaar ook 

geweest, maar in mijn beleving was het toen veel leu-

ker. Ook hier treffen we een slecht wegdek. Het 

wordt al warmer. We stoppen in Chianciano Terme 

voor een fotomoment en vanaf het pleintje bij kerk 

hebben we een mooi zicht over de heuvels. We verla-

ten dit dorpje en rijden door naar Montepulciano. 

Ook hier waren we vorig jaar op bezoek maar toen 

waren we met de auto. Het is een flinke klim om in 

het historische centrum te komen. Ik loop via de trap-

pen omhoog. Gijs wil perse omhoog fietsen. Deze 

stad staat bekend om zijn wijnen. Echter voor ons 

geen wijn maar cola en aqua om ons vochtgehalte 

weer op pijl te brengen. We eten samen een pannen-

koek voor € 12. Veel geld want een pizza is veel goed-

koper. Het duurt overigens wel heel lang voor de pan-

nenkoek komt. Ik ben de hongerklop nabij. Na de hon-

ger gestild te hebben gaan we door bebost gebied 

richting Acquaviva waar we de blauwe druiven be-

wonderen en proeven. Lekker zoet. Op deze zeer 

slechte weg bevindt zich veel agricultura, (druiven en 

olijven) maar ook passeren we een grote varkenshou-

derij. Dat is ook goed te ruiken. Ik word naar van deze 

lange slechte weg die dan weer stijgt en dan weer 

daalt. Ik kom maar niet in een ritme. Ook moeten we 

constant opletten dat we niet in kuilen en gaten ver-

dwijnen, Gijs is normaal gesproken sneller en vindt 

het hier ook te gevaarlijk om snelheid te maken. Zo 

klungelen we maar door op deze weg, op naar Villa-

strada. Bij de brug komen we uiteindelijk op een goed 

geasfalteerde weg uit. Even vrees ik dat dit te mooi is 

om waar te zijn en dat we hier niet mogen fietsen. 

Gelukkig toetert er niemand dus het zal wel toege-

staan zijn. Nu kunnen we eindelijk kilometers maken 

tot Moiano. Daar moet weer flink geklommen wor-

den. Ik heb het bloedheet gekregen en ons water is 

bijna op. We stoppen bij een mannetje om water te 

vragen. Met 2 gevulde bidons komt hij terug. Nu heb-

ben we weer voldoende ‘brandstof’ om verder te 

klimmen. Hele stukken kunnen we nu in de schaduw 

klimmen. Ik zit eindelijk weer in een ritme. Gijs volgt. 

De laatste kilometers krijgt hij net als voorgaande rit-

ten vleugels. Zijn gekoelde biertje wacht immers op 

hem.  

Hier in het mooie Italië zullen wij de slechte wegen 

niet gaan missen, maar echter wel al die aardige wiel-

renners die ons onderweg zo vriendelijke begroeten. 

Ik kijk nu al uit naar de volgende vakantie.  

 

En……………… mijn fiets heb ik natuurlijk allang uit die 

boom gehaald! Fietsen blijft, waar ter wereld ook, te 

leuk om niet te doen.  

_____________________________________________________________________________________________ 
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Stand Fietscompetitie 
 

Wie er gaat winnen dit jaar blijf nog even onbekend.  

De punten en kilometers van de laatste 2 maanden worden niet in de eMerel gepubliceerd. 

 

  Stand Puntencompetitie (uitgedrukt in 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 Ekelschot 882 383 499    

 
 

8  Leo Greft, van der 680 527 153    
 

 

            

  Stand Kilometercompetitie (uitgedrukt in kilometers!!):    
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    
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Fietsprogramma t/m 20 Nov. 2022. 

 
 
16 oktober zondag Zondagrit 08.30 uur CR 70-80 km 
 
20 oktober donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
23 oktober zondag Zondagrit 08.30 uur CR 70-80 km 
 
27 oktober donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
30 oktober zondag Afsluitingsrit - SNERTTOER 09.00 uur BCR 50 km 
 
  3 november donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
  6 november  zondag Zondagrit 09.30 uur CR 70-80 km 
 
10 november donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
13 november  zondag Zondagrit 09.30 uur CR 70-80 km 
 
17 november donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
20 november  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! 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


