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We gaan er weer voor! 
 

Afgelopen ledenvergadering het goede nieuws dat TTC de Merel kan blij-

ven bestaan, gelukkig toch nog een paar enthousiaste mensen die de 

bestuursfuncties op zich wilden nemen. Hier worden we uiteraard heel 

blij van met z’n allen. Fietsen moet je wel zelf doen, maar wanneer er 

een vereniging achter staat die de mensen samenbrengt, is dit toch wel 

heel fijn.  

Het is alweer maart 2023, het nieuwe fietsseizoen is begonnen. Eindelijk 

weer de lente in aantocht al lijkt het er nog niet op. Deze week werden 

we nog getrakteerd op een paar sneeuwbuien en de kou houdt ook maar 

aan. Maar de meeste fietsen zijn weer van zolder gehaald en volgens mij 

staat iedereen te trappelen om weer mooie tochten te gaan maken dit 

komende jaar. De openingsrit op 26 februari werd goed bezocht en ho-

pelijk is dit de tendens voor 2023 en zullen alle door ons georganiseerde 

ritten een goede opkomst hebben.  

Op 26 maart wordt de voorjaarsrit georganiseerd, Richard en ik hebben 

besloten om dit jaar richting Schoonhoven te rijden, de koffiestop zal 

plaatsvinden bij Wielercafé Fausto. Fausto Coppi, één van de beste wiel-

renners ooit. Coppi slaagde in 1949 als eerste renner ooit in het winnen 

van zowel de Ronde van Frankrijk als de Ronde van Italië. Maar dit zullen 

de meeste Merels nog wel weten  . Nu nog duimen voor mooi weer, 

want dat hebben we wel nodig.  

Ook de voorbereidingen voor het clubweekend zijn in volle gang. De rou-

tes staan inmiddels op papier en het voorrijden wordt gepland. Het hotel 

is besproken en de horecagelegenheden voor onderweg zijn ook in kaart 

gebracht. Het is best veel werk, maar we doen het graag voor onze 

mooie club. Ik ben in ieder geval weer super enthousiast om er een mooi 

fietsseizoen van te maken. Alhoewel voor mij het hele jaar fietsseizoen 

is. Ik ben de hele winter doorgegaan en heb er al de nodige kilometers 

op zitten. Fietsen is mijn lust en mijn leven en niet fietsen is sowieso 

geen optie. 

Ik wens alle leden een mooi seizoen toe met veel veilige kilometers. 

 

Met vriendelijke groet, 

Fanny 
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MEREL 
NIEUWS 

 
 
 

 
 

Ziekenboeg 

 
Sommigen hebben het al in de WhatsApp groep kun-

nen lezen. Hans de Ruig en Jos Koek hebben in de lap-

penmand gezeten. Beiden zijn ze weer herstellende. 

We hopen voor Hans en Jos een voorspoedig herstel 

en hopen ze over enige tijd weer op de fiets te zien. 

Van de Lief&Leed commissie heb-

ben ze inmiddels een mooie bos 

bloemen ontvangen. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Voorjaarsrit zondag 26 maart 

Zondag 26 maart staat de Voorjaarsrit in het toerpro-
gramma. Dit is een rit van ca. 100 km. Bij deze rit zijn 
gastrijders van harte welkom. Dus ken je mensen die 
graag fietsen nodig ze dan eens uit om met TTC De 

Merel mee te fietsen. De organisatie van deze tocht is 
in handen van Richard W. en Fanny. Vertrek is om 
08.30 uur vanaf De Willisstee.  

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Woensdagavond ritten 
Vanaf woensdag 5 april starten de woensdagavond-

ritten weer. In eerste instantie zullen dit nog korte 

ritjes zijn omdat het ’s avonds nog niet zo lang licht is. 

Zorg in ieder geval dat je verlichting op de fiets hebt 

zodat bij een evt. oponthoud je 

niet onverlicht in het donker 

hoeft te rijden. Starttijd is om 

18.30 uur vanaf De Willisstee. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
  



4 eMerel Jaargang 31, Nummer 2 

Openingsrit 2023……. 
een zonnig begin van het fietsseizoen                             door Margot Kompier 
 

Zondagochtend 26 februari. De zon schijnt al, het 

blijft vandaag droog maar het is wel koud en er staat 

een stevige oostenwind. 34 Merels zijn naar de Willis-

stee gekomen om de Openingstocht van 52 km te 

gaan fietsen. Een mooie opkomst. Vanaf dit seizoen is 

de Willisstee de 

nieuwe startloca-

tie voor al onze 

fietstochten. Tra-

ditioneel rijden 

we de Openings-

tocht in een rus-

tig tempo. Bij 

groep 1 was Joop 

Roeleveld toer-

leider, bij groep 2 

was dat Peter de Jong. Voor degene die in de winter 

niet, of niet veel gefietst hebben was er ook een 

groep 3 met als toerleidster Margot. Groep 3 doet er 

geen tandje bij, maar een tandje vanaf zodat iedereen 

lekker mee kan komen. 

Groep 1 met toerleider Joop ver-

trok als eerste, maar slechts een 

paar van de 34 Merels gingen met 

hem mee. Dat kwam natuurlijk 

omdat Margot tijdens de speech 

per ongeluk Joop Zoetemelk zei in 

plaats van Joop Roeleveld…..Nie-

mand durfde het meer aan! 

Groep 2 en 3 werden daardoor 

wat groter maar het was 

goed te doen. We begon-

nen meteen goed, flinke 

tegenwind in de polder 

langs de provinciale weg. 

Geen bomen om even de 

wind te breken. In groep 3 

was het rode stoplicht bij 

de A2 voor sommigen een 

welkome pauze. Helaas 

sprong het stoplicht op groen en dus fietsten we ver-

der naar Baambrugge, en langs het Abcouder- en Ou-

derkerkermeer. Met de finish in zicht werden we een 

beetje bang dat de appeltaart in de Willisstee mis-

schien op zou raken dus hebben we de rit een paar 

km korter gemaakt. 

Vóór de rit was er door een communicatiefoutje geen 

koffie in de Willisstee, maar dat werd na de tocht 

ruimschoots goed gemaakt. We werden door be-

heerster Simone voorzien van koffie en een flink stuk 

appeltaart met slagroom in het 

gezellige café. Er was meer dan 

genoeg, dus we hoeven voortaan 

de ritten niet meer in te korten. 

De eerste kennismaking met ons 

nieuwe startpunt was heel posi-

tief. Je voelt je hier meteen thuis. 

De kop is eraf, we gaan er een 

mooi en sportief fietsseizoen van 

maken! 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Veilig op pad!
 

Nu het fietsseizoen weer is gestart wil het bestuur aandacht vragen voor veiligheid. 

ICE (afkorting voor In Case of Emergency) is een in 2005 gestart initiatief om bezitters van een mobiele telefoon 

er toe te bewegen telefoonnummers (en adressen) in het telefoonboek van hun telefoontoestel onder de naam 

ICE op te slaan. Dit nummer kunnen hulpverleners direct bellen als de eigenaar in een ongeluk betrokken raakt. 

Daarmee kan men voorkomen dat hulpverleners kostbare tijd verliezen met het identificeren van slachtoffers, 

met het zoeken met wie er contact moet worden opgenomen (indien iemand ernstig gewond is en er niet met 

het slachtoffer gecommuniceerd kan worden), of met het inwinnen van essentiële medische informatie. 

Verzoek van de ambulance dienst. 

Hulpverleners maken steeds vaker mee dat een pati-

ent wel een mobieltje heeft, maar dat ze de hele gsm 

moeten doorspitten om het telefoonnummer te vin-

den van: ouder/partner/contactpersoon die gewaar-

schuwd moet worden bij een noodgeval. Dit hebben 

we landelijk in de groep gegooid en we zijn tot een 

slimme oplossing gekomen. De ICE-code. Een stan-

daardnaam voor noodgevallen. 

‘ICE’ (=In Case of Emergency). Onder deze naam sla je 

het telefoonnummer op van degene die geïnfor-

meerd moet worden bij een ongeval. ‘ICE’ IS ONDER-

TUSSEN AL INTERNATIONAAL ERKEND ALS AFKOR-

TING. Met deze codeletters weten hulpverleners met 

wie ze contact kunnen zoeken. 

Wilt u meer nummers opslaan gebruik dan de namen 

ICE1, ICE2, ICE3,... 

Het is weinig moeite en kan een groot verschil maken 

als er zich een ongeval voordoet. Creëer meteen een 

ICE-adres met telefoonnummer in je mobiele tele-

foon! 

 

112 – app 

Er is ook een 112 app beschik-

baar voor je mobiele telefoon. 

Wanneer je deze app down-

load staat deze altijd op het 

eerste scherm van je mobiel. 

En indien je 112 belt worden 

ook de coördinaten zichtbaar 

waar je je bevindt. Zeer handig 

wanneer je op een locatie bent 

waar geen straatnaambordjes aanwezig zijn, zoals 

bijv. in het bos. Meer informatie over deze app vindt 

je via deze link: 

112 app 

 

Id’s me armband 

Nog een mogelijkheid om hulpverleners te voorzien 

van informatie in een noodsituatie is de SportID van 

Id’s me. Dit is een 

armband voorzien 

van een metalen 

plaatje waarin naam, 

leeftijd, ICE nood-

nummers en medische gegevens staan gegraveerd.  

 

NTFU pas 

Ook op het pasje 

van de NTFU is 

ruimte om een 

telefoonnum-

mer in te vullen. 

Gebruik deze 

ruimte om een 

telefoonnummer in te vullen van de persoon die in 

geval van nood gebeld kan worden. En draag deze bij 

je in je fietsshirt. Ook je fietsmaten zijn erbij geholpen 

als jou iets overkomt! 

 

Mogelijkheden genoeg dus om in noodsituaties de  

hulpdiensten te voorzien van de nodige informatie. 

Uiteraard hopen wij dat het nooit nodig zal zijn. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

  

https://www.droidapp.nl/apps/112-app-locatie-noodsituaties/
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Merel in de Spotlight                                                             door Piet ten Kate 

 

Deze editie: Dingeman den Braber  
 

Hij is 75 jaar oud en nog steeds in 

een goede conditie. Hij slikt nog 

geen enkele pil en staat nergens 

onder controle. Hij is al meer dan 

25 jaar lid van onze fietsclub, maar 

is momenteel niet meer zo actief. 

Hij was  enige tijd de secretaris van 

de Merels en schreef in de lokale 

pers over tijden, kilometers, over-

winningen en zo meer. Ook wist hij 

goed de weg bij de lokale omroep. 

Uitslagen kwamen zo razendsnel in 

het nieuws. Hij fietste vroeger voor 

het jaarrecord en schreef dat 10 

keer op zijn naam. Hij hield de ge-

reden afstanden van iedereen 

bij….. alsof de slager zijn eigen vlees….. nee het ging 

eerlijk. Er werd wel wat gemopperd in de club: een 

ander wil ook wel eens winnen….maar Dingeman was 

gewoon de snelste en hield het het langst vol. Er werd 

van Vinkeveen naar Nijverdal gefietst en terug met 

een gemiddelde van 30 km per uur. Indertijd moest je 

daar nog oppassen voor overstekende eekhoorns en 

ander wild. Er waren renners bij die er geen één za-

gen, afzien dus. Dingeman vroeg of de Holterberg in 

het parcours zat. Het antwoord: je fietst er nu bo-

venop. Nu is het geen berg van de buitencategorie…. 

Maar toch. Een grote ronde om het IJsselmeer werd 

vele keren afgelegd. In 1999 was hij sportman van de 

Ronde Venen. Hij schaatste en ging met jongelui naar 

de ijsbaan van Baambrugge. Hij gaf les in het wielren-

nen. Hij liep nog een tijdje hard bij de Veenlopers en 

liep de Dam tot Dam loop, eerst zonder en later met 

techniek. Wanneer je deze heldendaden achter el-

kaar leest denk je dat Dingeman geen tijd had voor 

een reguliere baan. Niets is minder waar. 

Hij is van huis uit schilder en heeft een vak- en mid-

denstandsdiploma op zak (later aangevuld met extra 

boekhoudmodules). Hij schilderde eerst als werkne-

mer bij diverse schildersbedrijven. Later werkte hij 

lange tijd voor Sigma coatings. Hij 

maakte stands en zorgde voor een 

kleurrijke wereld, die de coatings 

aan de man/ vrouw moesten bren-

gen. Zo raakte hij steeds verder van 

het echte schilderambacht verwij-

derd. Zijn laatste werkkring vond hij 

op het hoofdkantoor van de Bijen-

korf. Hij raakte steeds beter bedre-

ven in het financiële wel en wee van 

dit grote warenhuis. 

Hij en zijn vrouw Marie hebben 3 

kinderen (twee zonen en een doch-

ter). Ook zijn er 7 kleinkinderen. 

Dingeman is momenteel ook actief 

als kunstschilder. Hij schildert graag 

dieren. De kleinkinderen mogen een lievelingsdier 

opgeven en krijgen dan een kunstproduct voor aan de 

muur. Ook het schilderen van ‘dikke dames’ kan hij af 

en toe niet laten. 

Verdere hobby’s: vissen op de Gagel en het Amster-

dam-Rijnkanaal samen met zijn zonen. Hij kweekt 

heerlijke druiven achter zijn huis en zorgt ook voor 

het groen in de buurt. 

Kortom we hebben te maken met een energieke man 

met een brede belangstelling en een indrukwekkende 

carrière op de ra-

cefiets. Hij merkte 

dat er nog andere 

dingen zijn dan 

fietsen en heeft 

drastisch het roer 

omgegooid. Daar is 

durf en lef voor no-

dig. En dat hij die 

heeft is goed voor 

de mooiste ‘me-

daille’. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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‘Je kunt het niet alleen!’                                      door Andre van den Berg 

Op de 14 februari gehouden jaarvergadering van de Merel heb ik met enige verbazing enkele zaken kritisch beluis-

terd. Ik zal daar in de loop van 2023 nog weleens op terugkomen. Maar waar ik het graag over wil hebben met U, 

is het feit dat na ellenlange verzoeken en meldingen om toch AUB de vacatures in het bestuur in te vullen er einde-

lijk een perfecte invulling is verkregen. Natuurlijk ben ik enorm blij dat Loes het voorzitterschap op zich heeft geno-

men en heel blij dat Roland Fritschy het secretariaat op zich neemt, en ook heel blij met het nieuwe bestuurslid 

Theo Baars. Toch heb ik het gevoel dat er veel leden zijn die worden afgeschrikt wanneer zij het verzoek lezen of 

krijgen om een bestuursfunctie te bekleden. Er wordt meestal gedacht dat is te veel gevraagd. Doch door lid te zijn 

geworden van de Merel geef je aan betrokken te willen zijn bij de Merel. 

 

Betrokken zijn betekent iets terug doen voor de Me-

rel; hetzij als bestuurder dan wel als vrijwilliger want 

ook het bestuur van de Merel ‘kan het niet alleen’. 

Het opent voor U tal van mogelijkheden als vrijwilli-

ger. Nieuwe vrienden maken is soms best wel lastig 

want waar moet je dan beginnen? Ik weet de oplos-

sing wel!! Maar weet jij dat ook?? Als je je aanmeldt 

als vrijwilliger dan wordt er samen met het bestuur 

gekeken welke activiteit specifiek voor jou mogelijk is 

ter ondersteuning van de Merel. Mede daardoor ont-

last je het bestuur en maak je ongetwijfeld nieuwe 

vrienden binnen de Merel. Maar ook jij, ‘kunt het niet 

alleen’ Als je echt betrokken bent dan realiseer je vast 

ook dat de Merel afhankelijk is van vrijwilligers. Als 

Vrijwilliger hoef je maar 1 a 2 x per jaar iets te doen 

voor de Merel, en vele handen maken tenslotte licht 

werk. Je hebt er zelf voor gekozen lid te willen worden 

van de Merel omdat je er graag bij wilt horen en echt 

betrokken te willen zijn. Daaruit blijkt dat een mens 

een sociaal dier is en anderen nodig heeft. Dat is na-

melijk evolutionair ook bepalend zegt psychologe 

Marianne Simons.  

De Merel is een in de natuur vliegende vogel. Wan-

neer zij zich niet met elkaar bezighouden dan sterven 

ze uit, en dat geld dus ook voor T.T.C. de Merel als 

vereniging. Betrokkenheid laat je niet alleen zien om 

te fietsen maar ook om iets bij te dragen aan de Merel 

en dan niet alleen in de vorm van contributie. Extra 

hulp voor 1 of 2x per jaar is dringend gewenst o.a. as-

sistentie voor Fanny i.v.m. het organiseren/voorrij-

den/maken van nieuwe routes. Zij heeft U echt nodig. 

Zo zijn er nog meerdere opties: verdere assistentie bij 

de organisatie van clubweekend? - voorrijden van 

routes - zorgen voor kopij van de eMerel - samen uit-

kijken naar een mogelijke nieuwe penningmeester 

(ook dit komt volgend jaar aan de orde (of niet)) - pro-

motie actie samenstellen om het ledenbestand (zeker 

ook vrouwen) uit te kunnen breiden. Zo kan ik nog wel 

even doorgaan. Samen lobbyen en leden persoonlijk 

benaderen moet door vrijwilligers worden gedaan  ‘je 

kunt het niet alleen’  maar  ‘samen kunnen we heel 

veel’. 

Ik wil u voorstellen met mij contact op te nemen via 

mail: andre.vd.berg@kpnplanet.nl of telefonisch 

0637229667 opdat wij samen een groep van 4-6 vrij-

willigers gaan vormen welke betrokken en ondersteu-

nend zou kunnen zijn voor het bestuur en maximaal 

1-2 x per jaar actief deelnemen aan een activiteit. 

U laat me toch niet alleen staan???? Laat wat van je 

horen a.u.b.……………….‘Ook ik kan het niet alleen’! 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

mailto:andre.vd.berg@kpnplanet.nl
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De Razende Reporter!  
 

Het is vrijdagmiddag, ik zit op de bank met een kop thee en buiten 

sneeuwt het. Ik had me voor deze dag aangemeld bij NL Doet en we heb-

ben met collega’s de hele dag, in de regen, gewerkt in een heemtuin in 

Hoofddorp. Het was koud en nat, wat een kolere weer. Ik ben blij dat ik 

nu lekker warm onder een kleedje op de bank zit. Ga je mee mountainbi-

ken morgenochtend; vraagt Jan-Willem. Ik reageer niet enthousiast na zo’n 

dag als vandaag en twijfel ook erg of ik het überhaupt wel ga doen. Hij gaat 

sowieso wel met zijn 2 MTB-maatjes. Ik weet dat die het gezellig vinden als ik meega. De afgelopen 

weken had ik steeds afspraken op zaterdag staan maar nu heb ik eigenlijk geen smoes om nee te zeggen. 

 

Na een nachtje slapen word ik wakker met een heer-

lijk zonnetje buiten, alhoewel het wel koud is. Maar 

tegen kou kan je je kleden. Dus besluit ik na een heer-

lijk ontbijtje mijn spullen op te zoeken en toch maar 

mee te gaan met de mannen. De MTB wordt onder 

het stof vandaan gehaald. Het is een eeuwigheid ge-

leden dat ik ben wezen fietsen. De andere 2 MTB-

maatjes zijn enthousiast als ze zien dat ik er ook bij 

ben. We kleden ons goed aan en gaan dan op pad 

voor een ritje over halfbevroren, half besneeuwde 

paden door het bos. Gelukkig doet Jan-Willem heel 

rustig aan en kan ik het tempo goed bijhouden. Hij 

heeft dit keer ook niet de aller moeilijkste route uit-

gekozen. Het gaat lekker en het is genieten. Op de hei 

bij Hilversum is het echt prachtig met de zon en de 

sneeuw. Ik heb zeker geen spijt dat ik toch ben mee 

gegaan. Sommige paden zijn wel verraderlijk glad. Is 

het niet door het ijs dan is het wel door de modder en 

de prut na de regenval van gisteren. Zeker op de hei 

volgen we een pad dat geheel bevroren is en deels 

bedekt met sneeuw. Ik zoek maar wat meer de rand-

jes op zodat ik meer door de losse sneeuw fiets dan 

over het ijs. Gelukkig gaat alles goed en gaat er nie-

mand onderuit. Zoals meestal tijdens ons ritje wordt 

er koffie gedronken bij Bos en Hei, buiten op het ter-

ras want in de zon en uit de wind is het heerlijk. Op 

de terugweg ga ik eerst bijna onderuit bij een hek. Ik 

denk te kunnen blijven zitten op de fiets en het open-

geklapte hek over te kunnen namen van JW. Maar ik 

schiet ineens vooruit en kom tegen de paal tot stil-

stand. Gelukkig zit ik niet vast met klikpedalen en kan 

ik snel mijn voetjes aan de grond zetten. Een stuk ver-

derop neem ik na een parkeerplaats te zijn overgesto-

ken het verkeerde pad. Ik kom boven op een bergje 

te staan en kan niet eenvoudig naar beneden om 

weer op het pad te komen. Dan maar even afstappen 

en met de fiets aan de hand naar beneden. Dit ge-

beurt me daarna nog een keer maar nu kom ik een 

laaghangende tak tegen waar ik niet onderdoor kan 

en terugsturen naar het pad lukt ook niet meer. De 

mannen flitsen er voorbij en wachten verderop tot ik 

weer bij ben. Tja, het is weer even wennen om door 

het bos heen te crossen. Zeker met het ijs en de blub-

berige paadjes. Maar ik kom zonder kleerscheuren, 

weliswaar onder de prut en met een grote glimlach 

op mijn gezicht weer terug bij de auto. Zeker geen 

spijt dat ik deze ochtend mee ben gegaan. Dat moet 

ik weer vaker doen. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Local Legend                                                                                                   door Maria Ekelschot 

Enkele jaren geleden registreerde ik nog mijn eigen fietsritten die ik via de Cateye opnam. Simpel. In mijn agenda 

schreef ik mijn ritten en eind van elke maand telde ik die gereden kilometers op, 12 maanden lang. Ging niet 

altijd goed. Er kwam verandering in toen ik voor mijn verjaardag een Garmin cadeau kreeg. Op dat moment kreeg 

ik behalve met mijn Garmin ook nog een relatie met STRAVA erbij cadeau. Er ging een nieuwe wereld voor mij 

open. Nooit verwacht dat ik het leuk zou gaan vinden. 

 

Wat ik dan zo leuk vind aan Strava is dat je vrienden 

en clubleden kan volgen. Maar ook zij kunnen mij 

volgen met mijn fietsritten en mijn bescheiden 

hardlooprondjes. Vele Merels volg ik in hun vluchten 

onderweg. Ik zie de routes en snelheden die zij 

afleggen en met wie zij een rit gemaakt hebben. 

Strava registreert niet alleen ritten maar ook de foto’s 

die erbij geplaatst kunnen worden. Ik kan ook zelfs 

beroemdheden in de wielersport volgen met 

klinkende namen als Ellen van Dijk en Floortje 

Mackaay. Hoe leuk, maar het is overigens niet zo dat 

zij mij volgen, maar dat terzijde. Ik ben ook maar een 

klein amateurtje. En toch voel ik mij soms wel groot. 

Regelmatig ben ik Local Legend. Voor de niet kenners: 

dat word je als je meerdere keren een bepaalde route 

of weg hebt afgelegd in een bepaalde tijd. Ik heb al 

vele vermeldingen kunnen behalen. Helaas is deze 

eer vaak tijdelijk, want deze titel wordt regelmatig 

weer overgenomen door onbekende maar ook door 

profwielrenners. Zo ben ik verslagen door niemand 

minder dan Lorena Wiebes, Marianne Vos en Floortje 

Maykaay. Dat vind ik geen schande. Gelukkig gaat het 

niet om hoeveel sneller zij rijden. Het leuke van Strava 

is dat het zo het internationaal is. Zo volg ik behalve 

onze clubleden ook onze vriend Massimiliano uit 

Umbria. Hij is een ware fietsfanaat zowel op de 

racefiets als de mountainbike. Ik volg ook een 

beroemde dirigent/organist, die op latere leeftijd is 

begonnen met fietsen. Hij fietst verschrikkelijk snel. 

Met fietsen is hij waarschijnlijk net zo gedreven als 

met zijn orgelspel. Hij fietst ook met Ellen van Dijk en 

vliegt over de Nederlandse wegen. Ik voel mij altijd 

weer een beetje vereerd als ik direct na mijn geposte 

rit een kudo van hem ontvang. Ook van het jonge 

talent, Jesse Flikweert, krijg ik kudo’s toebedeeld. 

Hoe leuk toch?  

Op Strava is veel te volgen. Zo wordt bijgehouden wat 

ik per week, maand en per jaar presteer. Geen 

geklungel dus meer in mijn papieren agenda.  

You just lost the title of Local Legend on Nieuwer ter 

Aa - Donkereind o-w. Lorena Wiebes’s 2 efforts set the 

new bar for the most attempts completed on that 

segment in the past 90 days. Time for you to get back 

out there!  

Strava is nauwkeurig en daagt je uit! Time for me to 

go back to Donkereind. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Fietsprogramma t/m 20 april 2023. 

 
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 
 

30 maart donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
  2 april zondag zondag rit 08.30 uur CR 70-80 km 
 
  5 april woensdag Avondrit 18.30 uur CR 50-70 km 
 
  6 april donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
  9 april zondag 1e Paasdag – GEEN CLUBRIT  
 
10 april maandag 2e Paasdag - club rit 08.30 uur CR 70-80 km 
 
12 april woensdag Avondrit 18.30 uur CR 50-70 km 
 
13 april donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
16 april zondag zondag rit 08.30 uur CR 70-80 km 
 

19 april woensdag Avondrit 18.30 uur CR 50-70 km 
 
20 april 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 De Willisstee, Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR WILNIS 

Bij alle ritten is het dragen van een valhelm verplicht! 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


