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Afscheid. 
 

André: uitdagingen aangaan maakt voor mij het leven spannend en de 

moeite waard.  

Mijn eerste jaren als voorzitter bij de Merel stonden we voor veel uitda-

gingen, geen vervelende overigens, maar wel uitdagingen.  En er waren 

grote schoenen te vullen, als opvolger van Enno. 

Hoe krijgen we iedereen in nieuwe clubkleding en waar vinden we een 

mooi onderdak als startlocatie? Beiden hebben we als bestuur opgepakt 

en succesvol afgerond. Moeilijke Corona jaren waren en zijn nog steeds 

voor de Merel een uitdaging om de koppen bij elkaar te houden.  Indivi-

dueel sporten is tegenwoordig net zo makkelijk als in teamverband. Je 

hoort bij alle verenigingen dat het aantal leden terugloopt.  En het vin-

den van vrijwilligers is al helemaal onbegonnen werk. Maar ook daar 

hebben we de afgelopen jaren stappen gezet. We hebben een mooie 

startlocatie gevonden en ook het bestuur zal weer worden opgevuld met 

sterke personen. 

 

Stefanie: met heel veel plezier ben ik de afgelopen 8 jaar secretaris van 

deze club geweest. Het is vooral een rol achter de schermen, maar ik 

vond het erg leuk om de vergaderingen en andere zaken voor de club in 

goede banen te leiden. Zelf heb ik om allerlei redenen de laatste twee 

jaar weinig gefietst. Dat hoop ik wel weer op te pakken, maar dan vooral 

met mijn nieuwe MTB. Inmiddels zijn er ook andere dingen waarmee ik 

mijn vrije tijd wil vullen. Zo start ik in maart bij de IVN met een opleiding 

tot natuurgids. Daar gaat wat tijd in zitten, maar is prima te combineren 

met de fiets: tenslotte rijden we in deze geweldige omgeving bijna altijd 

door de natuur.  

 

Allebei willen we jullie en vooral onze medebestuursleden bedanken 

voor het vertrouwen en de gezelligheid de afgelopen jaren. We wensen 

het nieuwe bestuur veel en vooral sportieve uitdagingen de komende 

jaren!  

Met vriendelijke groet, 

Stefanie en André 
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MEREL 
NIEUWS 

 
 
 

 
 

Ziekenboeg 

 
Enno S. is onlangs tijdens een fietsrit gevallen door 

een haas die vanuit de berm het hazenpad wilde kie-

zen. Hij heeft een aantal nare verwondingen overge-

houden aan zijn val, maar gelukkig niet zo ernstig dat 

een opname noodzakelijk was. We wensen Enno een 

spoedig herstel. Van het bestuur 

heeft hij inmiddels een bos bloemen 

ontvangen. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Openingsrit zondag 26 februari 
Zondag 26 februari start ons nieuwe fietsseizoen 
vanaf de nieuwe clublocatie, De Willisstee in Wilnis. 

Meer informatie over aanvangstijd, voorrijders etc. 
vindt je op de volgende pagina.

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Ledenbestand 

De volgende leden hebben hun lidmaatschap beëin-
digd:  
Stefan Lüschen / Simon Scheenaart / Johan Ver-
woerd / Peter Stam / Martin Swinkels / Gert Doorne-
kamp / Rubia Bertijn / Reinald de Zwart / Chiel Post / 
Jan Ouwehand / Rien Sonneveld / Marjolein Pesch / 
Charlotte de Groot / Wil van Rooy. 

Nieuwe leden zijn: Mireille van Kessel / Guus Zan-
tingh. 
Mireille en Guus welkom bij de club. We wensen jul-
lie heel veel plezierige en veilige fietskilometers.  
 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Openingsrit 2023 

 

Beste Merelleden, zondag 26 Februari starten we 

met de openingsrit 2023.  

 

Start tijd om 9.00 uur vanaf clubhuis de Willis-

stee, Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis.  

Het is een mooie route van 52 km en we rijden op be-

kende maar ook minder bekende wegen, kortom; 

kom allemaal gezellig, het fiets seizoen gaat weer be-

ginnen. 

 

Route rondom de plassen: 

Start 9.00uur : Vinkeveens plassen langs de N201 -

Loenersloot – Baambrugge – klein stukje langs het ka-

naal -voor Driemond leuk tussen weggetje naar het 

Gein eind hiervan la – voor Abcoude langs het station 

– langs de golfbaan -de hoge dijk -hier oversteken -

langs de Abcouder meer -bij hotel Fletcher de A2 over 

-langs de Ouderkerker plas -rivier de Bullewijk aan-

houden -langs de A 2 – vinkekade -langs de Zuidplas -

Oukoop-Demmerik – Terug bij clubhuis Willisstee. 

 

Vanaf 8:30 uur staat de koffie voor ons klaar in ons 

clubhuis bij de Willisstee waar we om 9:00 uur zullen 

vertrekken in een aantal groepen. 

Na de rit komen we terug bij de Willisstee en is er voor 

iedereen een lekkere consumptie. 

 

Voor- en achterrijders: Margot Compier - Peter Dries 

- Peter de Jong - Joop Roeleveld.  

Willen alle wegkapiteins hun spullen meenemen en 

zorgen voor een veilige eerste rit? 

 

M vr gr Margot /Joop 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Merel in de Spotlight                                                                  door Alex Wolf 

 

Deze editie: Machteld Rijkeboer  
 

Even voorstellen. 

Ik ben geboren in Beverwijk en opge-

groeid in Driehuis/IJmuiden onder de 

rook van de Hoogovens (nu Tata Steel), 

waar mijn opa’s werkten. Eén als hoofd-

ingenieur en de ander als technisch te-

kenaar. Ook mijn vader was een Hoog-

ovenman en werkte als opzichter bij de 

buitenhavens. In mijn studenten tijd 

verhuisd, eerst naar Haarlem en later 

naar Amsterdam om uiteindelijk te be-

landen in Vinkeveen. 

Ik kom uit een vrouwengezin en ben de oudste met 

nog 3 zussen. Na mijn afstuderen in 1984 als water-

bioloog (altijd al mijn passie geweest, natuur en on-

derzoek) was de banenmarkt slecht en heb ik vele ja-

ren gewerkt als onderzoeker in tijdelijke dienst op 

projecten bij diverse wetenschappelijke instituten, 

maar de rode draad door mijn carrière is altijd ge-

weest, innovatie, techniek en algen. De afgelopen 15 

jaar werk ik bij Rijkswaterstaat in vaste dienst en hou 

me bezig met het uittesten en implementeren van 

een nieuwe meetmethoden om slim de algen samen-

stelling in onze Rijkswateren vast te kunnen stellen. 

Aangezien algen aan de basis van al het leven staan is 

het fijn om deze efficiënt te kunnen meten, zeker nu 

bv. op de Noordzee grote ingrepen plaats gaan vinden 

door de bouw van grote windmolenparken die het 

hele ecosysteem gaan beïnvloeden. Komend jaar zal 

ik Rijkswaterstaat gaan verlaten om met pensioen te 

gaan. 

In 1991 ben ik getrouwd met mijn grote liefde en te-

vens bioloog, Herman Gons. Wij hebben samen 2 

dochters, Zora en Loreen. Inmiddels ben ik oma van 

Zayd en Moussa. Helaas is Herman in 2007 overleden. 

Vertel eens wat over je passie voor fietsen. 

Ik ben altijd al lekker aan het fietsen geweest maar 

nooit eerder in clubverband voordat ik in 2015 bij de 

Merels kwam. In mijn Haarlemse tijd fietste ik vaak in 

de avond even naar zee op mijn eerste 

racefiets en ook vaak naar de universi-

teit in Amsterdam. Verder kwam ik niet. 

In die tijd was ik overwegend een lange 

afstandswandelaar, hetgeen ik overi-

gens nog steeds ben. In mijn Amster-

damse tijd heb ik niet veel gefietst, be-

halve op wat oude barrels. De rest werd 

toch gepikt. Ik kwam bij de Merels door 

een tip van mijn vriendin over een 4-

daagse zaterdag wielercursus (Fiets Fit). 

Dat voelde zo goed dat ik direct aangehaakt ben. Ik 

fiets graag, maar geen klassiekers. Eigenlijk ben ik 

meer een lange afstand fietser tijdens de vakanties. 

Met Année de Jong heb ik zo een fietsvakantie door 

Andalusië gedaan. En ook nog een keer samen met 

Année drie weken op Cuba gefietst. Maar ik geniet 

ook erg van de zondagochtend ritten. Daar kom ik al-

tijd blij van thuis! Inmiddels heb ik naast mijn racefiets 

een mooie Santos 

gekocht omdat ik 

in 2020 het plan 

had opgevat om de 

hele Noordzeekust 

(6000 km) rond te 

fietsen om aan-

dacht te vragen 

voor de grote pro-

blemen van plastic 

in zee en op de 

stranden. Helaas 

moest ik dat plan 3 

weken voor ver-

trek afblazen door 

Covid. Ik heb in-

middels al wel wat stukjes kust gereden en hoop ko-

mend jaar de Engelse en Schotse kust te gaan doen. 

Echter hoe ik dit aan ga pakken is nog niet geheel dui-

delijk.

_____________________________________________________________________________________________ 
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Heb je ook hobby's naast het fietsen? 

Ja, wandelen. Ik heb veel bergwandelingen gemaakt, 

met en zonder gezin. Ook ben ik lid van de vereniging 

de Rugzaklopers, dat is een organisatie die weeken-

den wandelt met je rugzak op. Dus tentje mee etc. 

Het liefste ga ik voor de buitenland reizen en dan lek-

ker wildkamperen, ergens midden in de natuur. 

Daarnaast is een van mijn leukste vakantiebestem-

mingen Scandinavië, alwaar ik met een groep van vijf 

studievriendinnen en gids meerdaagse huttentoch-

ten maak in de winter op langlauf-ski’s. Lekker primi-

tief en totaal in de wildernis. Een heel enkele keer 

loopt dat iets uit de hand. Eén keer moesten we door 

een helikopter uit de ‘middle of nowhere’ gered wor-

den. Dat was wel spannend, maar gelukkig voor ons 

allen is het goed afgelopen.  

Wat is je mooiste herinnering aan het lidmaatschap 

van de Merel? 

Het clubweekend vind ik altijd een hoogtepunt, 

vooral omdat het zo’n goede manier is om elkaar wat 

beter te leren kennen. De sfeer is net even anders dan 

tijdens de gewone ritten. Maar wat het rijden met de 

Merels ook leuk maakt is de saamhorigheid. Ik voel 

me altijd thuis bij de club. Tijdens het clubweekend 

van Roermond heb ik een echte blooper beleefd. Dat 

weekend was ook één van de eerste serieuze hitte-

golven. Nu kijken we er niet meer van op, maar toen 

was dat nog uitzonderlijk. Eten tussen de middag met 

gebakken eieren. Dat heb ik geweten. Het was ontzet-

tend warm en die eieren kwamen bijna naar buiten. 

Ik kon niet meer. Eitjes heel zwaar op de maag en de 

hitte nekte me. Maar Joyce ontfermde zich over me 

en heeft me erdoorheen geloodst. Ik was zo stuk dat 

ik bij aankomst in hotel echt even moest liggen en niet 

eens meer naar een biertje taalde. Mensen die mij 

kennen weten dan dat ik helemaal kapot ben. 

Wat staat er op je bucketlist? 

Mijn grootste droom is om op expeditie te gaan naar 

Groenland, Alaska of Antarctica, en dan niet gewoon 

een reisje op een cruiseschip, maar echt een lange 

wetenschappelijke expeditie bv. om te kijken hoe het 

met de gletsjers ter plekke gaat of hoe het met de 

walvissenstand is of hoe het met de algen gaat. Ik heb 

inmiddels aardig wat korte zeereizen gemaakt in het 

kader van mijn werk maar dat betrof enkel de Noord-

zee en ik wil meer. Ik ben gefascineerd door koude, 

ver weggelegen oorden. Daarnaast hoop ik met mijn 

pensioen in zicht echt mooi lange fietstochten te ma-

ken door Europa, tentje mee en gewoon vertrekken. 

Liefst langs kusten en rivieren. Want water blijft mijn 

grote passie. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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De Razende Reporter!  
 

Enkele maanden geleden werd mij de vraag gesteld of ik zin had om mee 

te gaan naar Zweden om een aantal dagen te gaan schaatsen. Jullie we-

ten ongetwijfeld dat ik ’s winters graag mijn schaatsen aan trek in plaats 

van een rit op de fiets te maken. Dus dit voorstel klonk mij als muziek in 

de oren. De informatie werd via de mail gestuurd zodat ik dit eens rustig 

door kon nemen. Na het lezen van alle voorzorgsmaatregelen kreeg ik toch 

wel wat angstkriebels. Zijn er zoveel gevaren op het ijs? Dat realiseren wij ons niet in 

Nederland. Zodra het maar enigszins kan trekt iedereen zijn/haar schaatsen aan. Maar het vooruitzicht 

op zo’n fantastisch avontuur overwon de angstkriebels en dus werd de reis geboekt. 

 

Van 2 t/m 5 fe-

bruari stond dit 

avontuur ge-

boekt. Met 8 

dames (‘De da-

mes van Jaap’) 

werd er een 

mooie groep 

gevormd. 3 da-

mes uit mijn schaatsgroep op zondag en 5 dames van 

een schaatsgroep op woensdag. Deze 5 dames kende 

ik voorheen niet dus was het de vraag of dit zou klik-

ken. Van tevoren hebben we al een aantal keren sa-

men geschaatst op de Jaap Eden baan. Daar komt ook 

de naam ‘De dames van Jaap’ vandaan. En de klik was 

er meteen, een gezellige groep met ook nog ongeveer 

hetzelfde schaatsniveau. 

Donderdag 2 februari om half negen een vlucht naar 

Arlanda Airport, boven Stockholm. Eenmaal geland 

werden we opgewacht door onze gids Michel (een 

Belg die al 34 jaar in Zweden woont) meegenomen 

naar een afgelegen deel van de airport waar we ons 

konden omkleden en onze rugzak klaar konden ma-

ken voor de schaatstocht. Vanuit de organisatie wer-

den de volgende materialen beschikbaar gesteld: een 

rugzak, ijsprikkers, een life-lijn, Zweedse schaatsen en 

schoenen, een thermoskan, een bidon, een zitmatje, 

prikstokken en een waterdichte zak. In deze water-

dichte zak moest een volledige set reservekleding, 

van onderbroek, wanten, sokken tot een warme jas. 

Het was een mooi gezicht daar op de luchthaven. Alle 

koffers open, spullen eruit, spullen erin enz. Eenmaal 

klaar moest alle bagage in een busje worden gepropt. 

Dat was werkelijk proppen maar we kregen alles mee. 

En zo vertrokken we naar een idyllisch meer ten zuid-

oosten van Stockholm. Rondom Stockholm lag er een 

laagje sneeuw op de meren. Dat is niet ideaal wan-

neer je de ijsconditie onder de sneeuw niet kent. 

Maar dit meer was bekend bij onze gids en dus een 

mooie uitvalsbasis voor de eerste dag. Dus schaatsen 

aan, rugzak op, prikstokken mee en gaan met die ba-

naan. Voor de meesten was het toch even wennen op 

de Zweedse schaatsen. Maar al snel had iedereen de 

slag te pakken. Aan 

het eind van de mid-

dag allemaal weer 

het busje in voor een 

lange autorit van ca. 

3 uur. Via een app, 

waar deze schaats-

gidsen bij aangesloten zijn, had onze gids gezien dat 

300 km. verderop, op het Siljan meer, de ijscondities 

goed zijn en er lag geen sneeuw. Het was een aardig 

stukje rijden maar dan 

heb je ook wat, zo bleek 

de volgende dag. Na 

een heerlijk ontbijt, 

waar we ook onze lunch 

moesten klaar maken 

en de thermoskan met 

heet water konden vul-

len, werd de rugzak 

weer ingepakt om op 

pad te gaan voor het 

GROTE avontuur. Het 
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Siljan meer is groot (een rondje 

schaatsen of eromheen fietsen is 160 

km) en was volledig bevroren. Dat is in 

Nederland ondenkbaar. Het was koud 

(-12 gr), bewolkt maar windstil. Een-

maal de schaatsen onder en de rugzak 

op konden we vertrekken voor een 

volledige dag op het ijs. Het was hard 

ijs waarvan de condities varieerden 

van glad, hobbelig, erg hobbelig tot 

onbegaanbaar en dus klunen. Wat een 

weidsheid, wat een prachtige omge-

ving en wat een dik ijs (op de meeste 

plaatsen dan). Het was volop genieten, 

van de kou hadden we geen last en je hoorde het ijs 

zingen door de groep schaatsers die eroverheen 

gleed. Helaas na ca. anderhalf uur kwam een van de 

dames ten val. Het ijs is hard en dat merkte zij met-

een. Met een zeer pijnlijke schouder kon ze niet ver-

der schaatsen. De hulpdiensten werden opgeroepen 

en de dame in kwestie werd ingepakt in 2 redding de-

kens. De zitmatjes werden onder haar billen/benen 

geschoven en een rugzak zorgde voor steun. Helaas 

duurde het lang (te lang) voor de hulpdiensten arri-

veerden. De brandweer haalde haar met een slee van 

het ijs, in de ambulance en richting het ziekenhuis. 

Eén van de dames ging met haar mee. De gids had een 

andere groep vrienden gebeld om ons een klein 

stukje te begeleiden zodat hij even met de patiënt 

mee kon om haar veilig in de ambulance af te leveren. 

Heel snel sloot hij weer aan bij onze groep en onder 

zijn begeleiding hebben we er toch nog een mooie 

middag van gemaakt. ’s Avonds genoten van een 

heerlijk diner in het hotel en rond 9 uur sloot onze pa-

tiënte ook weer aan met haar arm in een sling. Een 

botsplinter van de kop van de bovenarm en er werd 

ook nog gedacht dat de schouder even uit de kom is 

geweest. Helaas zat het schaatsavontuur voor haar 

erop. De volgende dag beloofde een mooie dag te 

worden. Kraakhelder, nauwelijks wind en koud. Het 

plan was om het ijs op te gaan op zoek naar het 

zwarte ijs. Volgens de app van de gids naar het noord-

westen van het meer. Met enige vertraging, onze gids 

was eerst zijn schaatsschoenen vergeten en daarna 

ook zijn portemonnee in de auto laten liggen, ver-

trokken we met 2 dames minder. Een van de dames 

was gisteren zelf ook al een paar keer gevallen en was 

zo angstig dat ze ook wat zou breken dat ze had be-

sloten de ander gezelschap te houden en niet meer te 

gaan schaatsen. Wat een prachtig gezicht die grote 

ijsvlakte met een kraakheldere blauwe lucht erboven. 

Toch ligt het tempo tijdens zo’n tocht niet hoog. De 

langste dag afstand was 36 km en dan stonden we van 

10.30 tot 16.00 uur op de schaats.  De gids moest zoe-

ken naar de juiste route over het ijs om te slecht ijs te 

_____________________________________________________________________________________________ 
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ontwijken. We ontkwamen er echter niet aan om af 

en toe, midden op dit grote meer, te moeten klunen. 

Midden op het meer kwamen we ineens een fantas-

tische stuk zwart ijs tegen. Hier had nog niemand ge-

schaatst. De ijsdikte werd door de gids gecheckt en 

goed bevonden onder voorwaarden dat we minimaal 

8 meter afstand hielden van elkaar en in hetzelfde 

spoor als de gids zouden schaatsen. GEWELDIG, wat 

een ervaring, maar wel met de kriebels die ik vooraf 

had. Zou dit ijs ons wel dragen? Ik moest er niet aan 

denken om er toch doorheen te gaan, eruit te klaute-

ren aan de hand van alle instructies en dan midden op 

de ijsvlakte mijn reserve-set te moeten aantrekken. 

Gelukkig is dat ook niet gebeurd. Onze gids zorgde 

goed voor ons. Rond lunchtijd zochten we een eiland 

op om onze lunch te nuttigen en lekkere warme thee 

te drinken. Veel tijd kregen we niet anders zouden we 

teveel afkoelen. Na de lunch werd onze mooie tocht 

hervat. Tegen het eind van de middag werd deze 

prachtige foto gemaakt, tijdens het ‘golden hour’. 

Wat een heerlijke dag was dit. Terug in het hotel eerst 

wat vocht bijtanken. Tijdens het schaatsen konden 

we niet, zoals op de fiets, even een bidon pakken om 

wat te drinken. De kans was ook groot dat het water 

in de bidon was bevroren. Dus aan het eind van de 

dag grote koppen thee drinken om het vochtgehalte 

weer op peil te brengen. Daarna even heerlijk de 

sauna in en dan klaarmaken voor het diner. Tijdens 

het diner werd de gids Michel gevraagd waarom hij zo 

vergeetachtig was. Dat kwam door de stress zei hij 

gekscherend. Waardoor ben je dan gestrest? Wan-

neer je een deelnemerslijst ontvangt met daarop de 

groepssamenstelling, 8 Amsterdamse dames met 

schoenmaat 41/42 dan weet je niet wat je te wachten 

staat. Hilariteit alom aan tafel. Maar daarna zei Mi-

chel dat hij het had getroffen met deze gezellige 

groep. De plannen voor de zondag werden bespro-

ken. Er werd sneeuw voorspeld die nacht wat bete-

kende dat we de volgende dag niet meer het Siljan 

meer op konden. Sowieso moest er ook weer gereisd 

worden richting Stockholm om ’s avonds de terug-

vlucht te nemen. Het voorstel van de gids was om een 

wandeling door Leksand te maken en dan werden we 

getrakteerd op een Semlor, een Zweeds gebakje ge-

vuld met amandelspijs en kardemom. Daarna rijden 

naar Uppsala om daar als afsluiten nog een ronde 

over een mooi meer te schaatsen waar een baantje 

was geveegd. Iedereen stemde in, goed plan. We heb-

ben nog genoten van deze laatste dag.  Rond 17.45 

uur werden we weer op de luchthaven gedropt voor 

de terugreis. De enige tegenvaller was de gebles-

seerde dame, maar verder was het een fantastisch 

avontuur. Er zijn alweer voorzichtig plannen gesmeed 

voor volgend jaar.

_____________________________________________________________________________________________ 
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MTB toertocht Texel – 22 januari 
door Fanny Meijer

In de winter op de Mountainbike dat is echt super-

leuk. Ik zit dan ook wekelijks op de MTB, soms in het 

bos, soms op de weg. Het was denk ik eind november 

of begin december dat ik de oproep van Fietssport zag 

op Facebook dat er 22 januari een MTB-toertocht zou 

worden georganiseerd op Texel. Direct Richard Wa-

genaar gevraagd of dit iets zou zijn voor ons (uiter-

aard het weer even afwachten). Het weer bleek goed 

te zijn, droog en gunstige wind. De stormachtige wind 

hebben we de hele winter al moeten doorstaan he-

laas. We vertrokken om 6 uur ‘s morgens richting Den 

Helder en om 7:20 stonden we op de parkeerplaats 

en waren verbaasd over het aantal deelnemers (ble-

ken er uiteindelijk 800 te zijn). In het donker naar de 

Scan en Go en verzamelen bij het clubhuis van wieler 

vereniging HRTC DOK. Met de hele groep reden we 5 

km naar de Pont naar Texel, wat een happening! Star-

ten vanaf het autodek van de pont. Met ze allen in 

een hele lange sliert begonnen we over de akkers en 

reden we door de duinen naar het strand waar we 

met tegenwind richting het noorden van het eiland 

reden. De sliert werd steeds langer en dunde aardig 

uit. We passeerden diverse hekjes wat ook voor op-

onthoud zorgde, maar het plezier werd er zeker niet 

minder van. We reden ook door dikke lagen blubber 

en ik hoorde stiekem in mijn achterhoofd Marcel Ver-

moolen tegen mij roepen “Trappen, trappen, trap-

pen” (een les die zeker heeft geholpen) om vooral 

niet stil te vallen en tot halverwege je kuiten in de 

blubber te komen te staan. Weer door de dui-

nen en bij de Slufter over het strand met wind 

in de rug weer richting het zuiden, door mul 

zand waar we vaak moesten lopen, single trails 

door de bossen met op het einde wat pittige 

korte klimmetjes, heel weinig verharde wegen 

eigenlijk. Het was echt geweldig zeker omdat 

diverse delen van deze MTB rit alleen maar 

toegankelijk zijn op deze dag. Een verzorgings-

post op de 25 km en 50 km waar we bouillon, 

krentenbollen en bananen etc. konden pak-

ken. Daarna weer door en het was best koud, 

maar zolang we bleven fietsen was het goed te 

doen. Na 70 km waren we terug bij het Hoorn-

tje waar we moesten wachten op de TESO-

veerpont, ook hier weer een grote groep MTB-

ers en na een koude overtocht gingen we weer 

met de hele groep terug naar de auto op de 

parkeerplaats. Mochten jullie willen kijken 

naar een idee hoe dit was, kopieer dan de vol-

gende link https://youtu.be/vqsoEU50N2w 

 

https://youtu.be/vqsoEU50N2w
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Fietsen op de hoogste berg van Spanje 
door Maria Ekelschot 

 
Het is 3 jaar geleden dat Gijs en ik onze laatste klimritten in echte bergen maakten. We hebben een 11 daagse 

reis naar Tenerife geboekt. Via Free Motion huren we voor 3 dagen Spezialized racefietsen. Na alle feestdagen 

en Gijs zijn verjaardag kunnen we onze koffers pakken. Onze fietskleding verpakken we in plastic pakketjes. Een 

setje voor iedere dag en dan nog wat reservefietskleding, want je weet maar nooit. Ook de helmen, handschoe-

nen, Garmins en mouwen gaan de koffer in. Bij het wegen blijken we wat overgewicht te hebben. Mijn fiets-

schoenen, waar ik in de neus wat vloeibare Biotex in bewaar, doe ik uit voorzorg in mijn rugtas. Geen zin in gedoe 

bij de bagageafgifte. Ik heb er ongelooflijk veel zin in, ondanks dat we ons nauwelijks hebben kunnen voorberei-

den. Onze laatste vakantie in Italië kan ik niet meetellen. Dat is ruim 4 maanden geleden. En in de regio’s: Iseo, 

Le Marche, Umbrie en Liguria zijn wel flinke lastige beklimmingen te doen, maar er zijn geen echte bergen te 

vinden. Telt dus niet mee. Thuis train ik hooguit een uurtje op een zwaar verzet om de benen enigszins te laten 

wennen. 

 

Op zaterdag de 21e komen we bepakt 

op Schiphol aan. Blijkt dat we toch nog 

bij moeten gaan betalen, ondanks dat 

onze schoenen nu in onze rugtassen 

worden gedragen. Vervelend maar dat 

nemen we maar op de koop toe. 

Daarna volgt de onvermijdelijke doua-

necontrole. De jassen gaan uit, tassen 

en riemen laten we braaf in de daar-

voor bestemde bakken vallen en lopen 

zelf door het detectiepoortje. Gijs mag 

met zijn 3 titaniumschroeven, op heug-

hoogte, door. Nu nog wachten op onze 

handbagage. Mijn rugtas die gescand wordt geeft 

problemen. ‘Wat is er aan hand?’ denk ik. Een uiterst 

vriendelijk beambte opent mijn tas en kijkt wantrou-

wend naar mij. ‘Dat zijn mijn fietsschoenen’. ‘Maar 

daar gaat het niet om’, zegt hij. ‘Wat zit er in dat flesje 

in de schoen?’ Daarbij kijkt hij enigszins streng. Oh jee 

helemaal vergeten eruit te halen, bedenk ik met een 

klein beetje schaamrood op mijn wangen. Gijs kijkt 

pontificaal de andere kant op als ik de beambte zeg: 

‘het is Biotex om mijn fietskleding te kunnen wassen’. 

Voorzichtig snuffelt de man aan het goedje. Eindelijk 

mogen we door. Ik besluit om op de terugweg al mijn 

fietswasjes schoon mee terug te nemen en wel zon-

der Biotex. Het weer op Tenerife is heerlijk. De zon 

schijnt, de lucht is blauw. Het hotel biedt veel facili-

teiten. Onze kamer bevindt zich op de 7e etage. Dat 

geeft mij de mogelijkheid om mijn conditie flink te 

testen op de trappen. Gaat goed. Zon-

der veel inspanning loop ik dagelijks 3 

tot 4 keer al die trappen op en af. Geeft 

mij een voorsprong om de Teide te 

gaan beklimmen, althans dat hoop ik. 

Na 3 dagen heerlijk te hebben geluierd 

op een ligbedje met een boek erbij 

kunnen we op woensdagochtend onze 

huurfietsen gaan ophalen. Hier spre-

ken we 3 mannen met dezelfde wie-

lershirtjes met hun namen erop. Zij 

hebben de Teide al beklommen door 

de wolken heen. Een van hen met on-

dersteuning. Ze vertellen ons dat zij ook samen eer-

der de Alp d’Huez hebben beklommen voor het goede 

doel. Een van de mannen vertelt mij dat dit waar-

schijnlijk hun laatste gezamenlijke rit is gezien de 

ziekte van een van hen. Hier zie ik echte vriendschap 

in voor en tegenspoed. Onze fietsen staan inmiddels 

klaar. Deze zijn aangepast aan onze lengte. Na wat ad-

ministratief gesteggel kunnen we eindelijk gaan fiet-

sen op Tenerife! We starten in La Caleta, waar het 

goed wonen en sporten is getuige de vele sportfacili-

teiten. De route, die op Garmin is uitgezet, heeft vele 

verrassingen in petto. We slingeren door de verkeers-

drukte naar Costa del Silencio. Van die stilte is nu ove-

rigens nog weinig te merken. Het is opletten bij de 

vele rotondes. Door de dikke rijen auto’s heb ik al 

mijn aandacht nodig om veilig aan de andere kant te 

komen. Dat ik Gijs daarbij af en toe uit het oog verlies 
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is best vervelend. Als we eenmaal door Playa de Ame-

ricas en Los Christianos zijn wordt het rustiger. We 

volgen de weg naar Las Galletas. Hier zou een vuurto-

ren staan. Deze zien we echter niet. Wel lunchen we 

in deze kleine badplaats met uitzicht op de Atlanti-

sche Oceaan. Bij ons keerpunt, we willen het vandaag 

rustig opbouwen, pakken we een stuk noordelijke 

route over de TF-652 naar Montana Chineja op 213 

meter hoogte. Bij Buzanada gaan we rechtsaf om ver-

volgens te constateren dat dit niet goed is. We moe-

ten Cabo Blanco aanhouden. We zijn nu vlakbij Vilaf-

lor, een van de startpunten van El Teide. Daar fietsen 

we nu voorbij, maar morgen gaan ze ons daar zeker 

zien. Vandaag 53 km op de teller. De volgende dag la-

ten we ons met een taxibusje wegbrengen. Niet om-

dat we lui zijn, maar dit vanwege de verkeersdrukte 

die wij bij de kust willen mijden. De taxi brengt ons via 

de TF1 (snelweg) naar Chio. In het wielercafé Parada, 

van eigenaar Rafa, waar vele grootheden op de muur 

prijken, drinken wij eerst nog een heerlijke koffie.  

We hebben gehoord dat tijdens deze beklimming er 

geen enkele mogelijkheid bestaat om eten of drinken 

te kopen. Bananen, broodjes en ontbijtkoek zitten in 

mijn rugtasje. Met 2 volle bidons water hopen we de 

klim van 32 kilometer te gaan halen. Het is zonnig en 

qua temperatuur is het goed te doen. Niet te heet. 

We spreken af om bij de eerste 10 km op elkaar te 

wachten. Het fietsen gaat best wel lekker zodat de ki-

lometers, met 6 a 7% gemiddelde stijging, onder mijn 

wielen wegglijden. Het is veilig fietsen op deze mooie 

weg (TF-38) waar de auto’s minimaal 1,5 meter af-

stand van de wielrenner moeten houden. Op 10 km 

zie ik aan de linkerzijde een restaurant. Ik ben lichte-

lijk verbaasd , omdat er hier nergens een eetgelegen-

heid zou zijn, en rij gewoon verder. Omdat ik er vanuit 

ga dat de tamelijk vlakke kilometers uit Chio niet mee 

tellen stop ik bij kilometerpaal 12. Hier wacht ik op 

Gijs. Na enige tijd zie ik hem. Hij zegt dat hij mij niet 

zag bij het restaurant en dat zijn ketting eraf lag. He-

laas heeft onze telefoon op deze berg geen bereik, zo-

dat deze informatie niet bij mij aankwam. We eten en 

drinken wat op een rotsblok in de berm. Niet het 

meest comfortabele zitgemak maar genoeg om van 

de blauwe lucht, lavastenen en het groen op de berg 

te genieten. We maken nu een duidelijke afspraak om 

bij iedere volgende 6 km eventjes op elkaar te wach-

ten. Want dat Gijs deze berg, ondanks zijn rampzalige 

afgelopen jaar, met mij wil fietsen mag ik dit natuur-

lijk niet gaan verpesten (Hij heeft nog weinig conditie 

kunnen opbouwen). Op deze basis klimmen wij op ei-

gen niveau verder. Het eind is in zicht. De weg vlakt af 

en de snelheid verdubbelt. Dat gaat even lekker on-

danks dat op dit plateau de wind flink om mijn oren 

blaast. Op de splitsing bij Boca Tauce, met fantastisch 

uitzicht op de besneeuwde top van de Teide (met 

3718 meter de hoogste berg van 

Spanje!) wacht ik op Gijs. Hier 

tref ik een Nederlander. Hij ver-

telt dat hij deze beklimming doet 

met een vriendengroep uit Haar-

lem. Ook in die vriendengroep zit 

een niveauklimmersverschil. Dat 

kan en mag, maar je wacht altijd 

weer op elkaar. Als Gijs er ook bij 

is blijven we nog gezellig staan 

praten. We hebben nog 2 kilome-

ter te gaan naar de top. Deze klim was ik even verge-

ten na de vorige keer (3 jaar geleden). Hier is het stij-

gingspercentage 

gemener. De be-

nen moeten nu 

flink werk leve-

ren. Iedere keer 

als ik een bocht 

zie denk ik er te 

zijn maar dat is 

bedrog. Zo klim ik 

ook mijn laatste 

en lastigste kilo-

meter omhoog 

tot ik uiteindelijk 
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die 2.240 meter hoogte bereik. Als Gijs arriveert stop-

pen we bij El Retamar. Ook hier delen wij onze erva-

ring van deze berg met één van de mannen uit het 

vriendenclubje uit Haarlem. Nu volgt de afdaling naar 

Vilaflor. De windstoppers trekken we aan en gaan in 

eigen tempo deze afdaling tegemoet. Gijs bereikt 

even 88 km/u. Ik doe het wat rustiger aan en voel de 

afdaalwind tot diep in mijn botten. In Vilaflor staat 

Gijs mij al op te wachten. Net als 3 jaar geleden drin-

ken en eten we hier iets om bij te komen. Het verschil 

is wel dat we hier vanaf deze zijde de berg beklom-

men. We zitten nog op 1.500 meter hoogte en moe-

ten nog verder afdalen. Ik heb vanwege mijn gebibber 

ook nog armstukken aangetrokken. Had ik eerder 

moeten doen. Via een vrij lange rechte weg langs Tre-

vejos volgt nu een bocht bij La Escalona. Bij de TF-51 

laat ik me, bij de haarspeldbochten op 830 meter 

hoogte , afzakken naar Arona. Hier is het even schrik-

ken, want midden in de bocht staat een ambulance . 

Blijkbaar is hier iemand onwel geworden. Ik daal ver-

der af naar La Camella. Daar staat Gijs bij een rotonde 

in de zon op mij te wachten. Zijn windstopper heeft 

hij al opgeborgen. ‘Waar bleef je toch?’, vraagt hij. Ik 

stroop mijn armstukken af en mijn windstopper kan 

nu ook in de tas opgeborgen worden. De Garmin van 

Gijs, waar de route op staat, is er inmiddels mee op-

gehouden en dat is best vervelend. We moeten nog 

zeker 15 kilometer fietsen naar ons hotel in Costa de 

Adeje. Door deze frustratie is hij vergeten de rugtas 

mee te nemen, maar daar komen we pas achter als 

we weer in het hotel zijn aangekomen met behulp van 

Google Maps. Het is nog maar de vraag of Gijs met mij 

de 3e en tevens laatste dag wil fietsen. Hij zegt dat zijn 

benen flink verzuurd zijn. Ik weet niet hoe dat voelt. 

Na het ontbijt zullen we beslissen. In ieder geval moe-

ten de fietsen toch eind van de dag weer terugge-

bracht worden naar Free Motion. Op enig 

aandringen van mij ‘het is toch zonde om 

de fietsen niet meer te gebruiken en dat is 

zonde van het geld’, krijg ik hem mee. Ech-

ter in dit dorp zijn de wegen met een en-

kele uitzondering wisselend en steil. De 

eerste kilometers krijgen we het al flink 

voor onze kiezen, terwijl we nu besloten 

hebben om toch dat ritje naar Los Gigantes 

te maken. Met flinke pijn in zijn verzuurde 

benen en achter zijn adem zittend, overweegt Gijs se-

rieus zijn fiets hier achter te laten en stopt langs de 

kant van de weg. ‘Pff, pff ‘ steunt hij met zijn hoofd 

naar beneden. Ik wacht wat er komen gaat en zie in-

eens 2 mannen op ons afkomen lopen. ‘Gaat het wel 

goed met je’? vraagt de ene. De mannen praten Ne-

derlands. Gijs mompelt dat zijn benen verzuurd zijn 

maar dat het verder wel gaat. Hij is ineens over zijn 

dieptepunt heen en kunnen we alsnog noordelijke 

richting fietsen. Ook langs deze kustlijn is geen enkele 

weg vlak te noemen. Deze weg is mooi maar er rijden 

veel auto’s die overigens ook hier rekening houden 

met de fietsers. We passeren Marazul , Albama, Playa 

San Juan, naar Los Gigantes. Eindelijk bereiken we 

deze bestemming en zoeken een zonnige plek op een 

terras in het gezelschap van een Engels echtpaar met 

uitzicht over de oceaan op La Gomera. De terugweg 

is dezelfde als de heenweg. Door het vele moeten 

schakelen vliegt nogmaals de ketting van Gijs zijn fiets 

eraf. Dat is mij ontgaan en daarom ligt Gijs weer flink 

achter. Gelukkig kan ik veilig langs de kant van de weg 

op hem wach-

ten. De laatste 

15 kilometer 

rijden we 

weer samen 

terug naar 

Adeje. On-

danks deze kleine tegenslagen hebben we het toch 

maar weer gefikst. Terug in het hotel gooi ik de laatste 

fietskleding in een sopje van Biotex. Het flesje is leeg! 

Volgend jaar clubweek(end) op Tenerife? Ik ga vast 

uitpijlen! 

_____________________________________________________________________________________________  
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Fietsprogramma t/m 26 maart 2023. 

 
23 februari donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
26 februari zondag Openingsrit 09.00 uur BCR 52 km 
 
  2 maart donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
  5 maart zondag zondag rit 08.30 uur CR 70-80 km 
 
  9 maart donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
12 maart zondag zondag rit 08.30 uur CR 70-80 km 
 
16 maart donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
19 maart zondag zondag rit 08.30 uur CR 70-80 km 
 
23 maart donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
26 maart zondag Voorjaarstocht 08.30 uur CTT 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 26 februari bij De Willisstee, Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR WILNIS 

Bij alle ritten is het dragen van een valhelm verplicht! 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


