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Zondag 29 mei, de 1e editie
van de Ankertour goed aangeslagen!
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VAN DE VOORZITTER

COLOFON

aterdag de 11e juni was
de dag van de fietsers.
Race- en dikke banden
fietsers konden hun hart
ophalen. Alleen al door de Meije
werden 3 hele drukke fietstochten georganiseerd. De Rabobank
Sponsortocht had veel deelnemers uit het hele werkgebied van Rabobank Rijn en Veenstromen waaronder uiteraard veel Mereldeelnemers. Patrick de Rooy, de leider van het project bij de Rabobank,
deelde mij mee dat er ver over de 2000 deelnemers waren geweest.
Voor de Rabobank dus een hele succesvolle dag. Voor alle deelnemers trouwens ook. Alleen maar tevreden gezichten. Ook over de
routeplanning en het uitpijlen, waar TTC de Merel en WTC Woerden verantwoordelijk voor waren, was iedereen zeer tevreden. Voor
het eerst werden we echter geconfronteerd met het vernielen van
bordjes op meerdere cruciale plaatsen zowel bij onze tocht als de
andere tochten. Heel vervelend en bij de evaluatie mee te nemen.
Wat minder druk was het op de Ankertoer. Daar we deze rit in samenwerking met de inloophuizen voor het eerst organiseerden was
ieder zeer tevreden over de opkomst en over de bijdrage voor de
inloophuizen. Deze rit, voor de eerste keer gehouden bracht zelfs
€ 1600,00 op voor de inloophuizen. Zowel bij de Ankertoer als bij
de Rabosponsortocht was het vinden van vrijwilligers voor alle
hand en spandiensten ook dit keer geen enkel probleem. Chapeau
en dank daarvoor!
Moet ik om blijven zien? Het is niet zo moeilijk. Immers we hebben
ook een prachtige donderdagavond achter de rug met Marijn de
Vries die voor ons een prima clinic verzorgde. We hadden een winderige avond waarbij we les kregen in waaier rijden. Diegenen die
er niet bij waren vragen zich natuurlijk af wat je nu aan waaierrijden hebt. Marijn wist alles uit ons te persen tegen windkracht 5.
Iedereen was heel erg enthousiast over de clinic en het samenzijn na
afloop in de Schans. Was je er niet bij dan heb je echt iets gemist.
Nog even naar de toekomst kijken? Dit is één van mijn laatste columns die ik op deze plaats verzorg. Ik ga na afloop van dit Mereljaar mijn functie ter beschikking stellen en het voorzittersstokje
overdragen aan een ander merellid.
Voorlopig nog even als voorzitter wens ik alle Merelleden en prachtige zomer toe met in de vakantie of in Merelverband veel, maar
vooral veilige fietskilometers.
Enno Steenhuis Geertsema
(voorzitter TTC De Merel)

Z
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De eMerel is de maandelijkse digitale
Nieuwsbrief van Toer Trimclub De Merel. De
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MEREL-NIEUWS
Clubweekend TTC De Merel 2016
Zoals jullie weten vindt ons clubweekend dit jaar plaats
op 26, 27 en 28 augustus.
Er hebben zich inmiddels 26 Merels aan gemeld. Het
weekend gaat dus door!
We gaan per auto naar Roermond waar we in een prima hotel gaan logeren.
Vanuit dit hotel gaan we in 2 groepen fietsen met 2
verschillende snelheden en 2 verschillende routes. Alleen voor de sterkere groep staat er op zaterdag een rit
door Zuid Limburg op het programma. De andere ritten
zijn allemaal vlakke ritten.
De kosten van het weekend op basis van half pension
zijn € 115,00. De penningmeester voegt er nog een

bijdrage uit de financiële Merelreserves bij. Voor een 1
persoonskamer telt wel een toeslag van € 79,00.
Op vrijdag wordt er om 8.00 uur verzamelt bij de
Schans. Op zondag zijn we om 17.00 uur weer terug in
Vinkeveen.
De opgave is definitief na overmaking van € 115.00
naar het bankrekeningnr. van TTC de Merel : NL92
RABO 0365 5114 71 t.n.v. penningmeester TTC de
Merel.
Voor vragen bel Enno op 284545 of mail:
steenhuis31@zonnet.nl
Met groet
Jan en Enno

_____________________________________________________________________________________

Nieuwe leden:
Ronald Meijer uit Mijdrecht is lid geworden van
onze fietsvereniging.
Ronald, hartelijk welkom bij TTC De Merel.
We hopen je vaak te zien bij onze tochten.
(TTC De Merel heeft nu 133 leden.)

_____________________________________________________________________________________
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De 1e Ankertour brengt 160 mensen op de
de fiets voor Inloophuis ‘t Anker
door Stefanie Miltenburg
Zondag 29 mei organiseerden en reden we voor het eerst de ‘Ankertour’. Het was voor ons beiden
wel even wennen, want echte ervaring op dit gebied hadden we niet. Toch liep de voorbereiding
gesmeerd, zowel met de Merelleden (die de routes hebben uitgezet) als met de vrijwilligers van de
begunstigde Goede Doelen: Inloophuis ’t Anker in Mijdrecht en Inloophuis ‘Leven met Kanker’ in
Woerden.
heeft de voorzitter van WTC Woerden ons nog
eens 100 euro toegezegd als hun bijdrage aan
deze happening. Er is 1600 euro opgehaald en
dat zal binnenkort worden overgemaakt aan de
begunstigde goede doelen.

Een mooie bijdrage kwam ook van WTC Woerden. Voor de tocht waren twee startlocaties/tussenstops nodig en het inloophuis in Woerden
was daarvoor niet geschikt. WTC Woerden stelden hun clubhuis ter beschikking. Alles voor
niets, zelfs de koffie en thee die werden geschonken hoefden we niet af te rekenen.

Alle organiserende partijen waren tevreden met
het resultaat en zijn het erover eens dat deze eerste keer naar méér smaakt. Binnenkort wordt
geëvalueerd en gaan we kijken hoe we het nog
beter kunnen doen. Want het is wel zéér waarschijnlijk dat een traditie is gestart en dat de Ankertour volgend jaar weer gereden wordt!

Ondanks de dreigende weersvoorspelling kwamen in Mijdrecht 109 en in Woerden 48 mensen
aan de start. Veel fietsers uit de omgeving, maar
ook van verder weg. Zoals een groep collega’s
van een adviesbureau uit Arnhem, die deze fietstocht vanuit Mijdrecht hadden uitgekozen als
sportieve teambuilding activiteit!
Naast het inschrijfgeld werd gul gedoneerd voor
de gratis aangeboden koffie met taart. Daarnaast

Bedankt alle Merels die geholpen hebben!
De organisatie van de Ankertour:
Alex Wolf en Stefanie Miltenburg
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Lik-Koe

door Tom Zuijdervliet

Het is dag 4 van mijn jaarlijkse Italië-mei-fietsvakantie. We hebben dit jaar gekozen voor ZuidItalië, fietsen van Bari naar Napels. We fietsen tussen Pignola en Marsiconuovo, in de regio Calabrië. We zijn bijna boven op de Valico della Sellata (1400 meter), een mooie beklimming vanuit
Pignola. Links van de weg zien we een groot terrein met een kudde koeien, allemaal voorzien van
een klingelende bel, zoals het hier hoort. Het is een mooie plek om even op de anderen te wachten.
Ruimte genoeg, dus ik leg Basso, mijn fiets, voorzichtig neer. Ver van de koeien.
Een van de koeien is toch nieuwsgierig. Je ziet
haar denken: ‘Hé, kijk nou eens, een Basso-fiets.
Die zie je hier niet zo vaak.’ Langzaam sjokt de
koe naar mijn fiets. Ze begint ‘m uitgebreid te
bekijken en te besnuffelen. En ineens is het beest
uitgebreid bezig om met een grote en natte tong
mijn zadel grondig af te likken. Nooit geweten
dat mijn fietszadel voor sommige wezens toch
wel erg aantrekkelijk is.

Umbrail
Blijkbaar hebben koeien wat met mijn fietsen.
Alweer twaalf jaar geleden, tijdens de Ronde van
Zwitserland, zette ik mijn vorige fiets in de beklimming van de Umbrailpas (2503 meter) even
langs de weg. De prestatieve fietsers van De Merel kennen de Umbrailpas ongetwijfeld, want
deze ligt niet ver van de Stelvio. De Stelviopas is
zelfs maar enkele kilometers verwijderd van de
Umbrailpas. Op de foto is dat gedeelte nog niet
geasfalteerd, enkele jaren geleden hebben de
Zwitsers ook dit stukje voorzien van asfalt. De
betweters van de prestatieve Merel-leden zeggen
nu meteen dat de Stelvio in Italië ligt en niet in
Zwitserland. Dat klopt: de Stelvio ligt in Italië,
maar de Umbrail ligt in Zwitserland. En de pashoogte van de Umbrail is op de Zwitsers/
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Italiaanse grens. In ieder geval: ik zette mijn fiets
op die mooie hoogvlakte even aan de kant. Ook
daar waren enkele koeien. Twee koeien hadden
ook weer veel belangstelling voor mijn fiets. Na
de fiets uitgebreid te hebben bekeken, kwam van
de voorste koe ook de tong tevoorschijn. Niet
voor het zadel, toen werd uitgebreid de bovenbuis schoongelikt.
Zout
Koeien hebben dus wat met mijn fietsen. Of met
het zout dat ik blijkbaar tijdens hete tochten en
beklimmingen al zwetend achterlaat op het frame
en op het zadel. Ik weet nog van vroeger op de
boerderij dat koeien een zoutsteen of liksteen
hadden waarmee ze hun zoutvoorraad op peil
moesten houden. Of dat nog zo is, ik heb geen
idee. Misschien moeten koeien net als wij, mensen, tegenwoordig ook minder zout gebruiken.
De koeien in de bergen zijn echter nog dol op
zout. Vooral als het afkomstig is van het zweet
van fietsers. Hoewel, een van mijn fietsmaten
merkte op dat het die koe zeker niet om het zout
van mijn zadel ging. Volgens hem lag het aan
mijn achterwerk. Nou, dat weten we dan ook
weer.

Groeten van Tom
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Lustrum Fietsclinic Marijn de Vries

door Loes Kuijper

Een lustrumjaar voor TTC de Merel, donderdag 2 juni, de eerste activiteit die de lustrumcommissie, bestaande uit Andre Kroeze en Rob van Essen, op het programma hebben staan: ‘Fietsclinic
van Marijn de Vries, Loes Gunnewijk en Willeke Knol’.

D

rie leuke spontane meiden die ook nog eens
enorm goed kunnen
wielrennen. Na een kopje koffie
(of thee) bij De Schans stapten
de Merels, zo’n 30 dames en
heren, op de fiets richting de
ruilverkaveling. Allereerst werd
er een rondje gereden om het
parcours te verkennen. Voor de
meeste Merels gesneden koek
natuurlijk, maar voor de 3 gasten
ook wel fijn om te weten hoe het
eruit ziet.
De groep werd daarna opgesplitst in 3 groepen zodat met elke groep één van
de clinic-dames mee kon fietsen. In deze ronde
kregen we oefeningen voor de warming-up op de
fiets. Met een tempo tussen 26 en 27 km per uur
moest het verzet zo klein mogelijk worden gezet.
Als naaimachientjes schoven we door de polder
heen. Daarna werd er, in dezelfde snelheid, gereden in een zo zwaar mogelijk verzet waarbij het
volgens Marijn belangrijk was om de hakken
goed naar beneden te duwen en eraan te denken
zowel te duwen op en te trekken aan de pedalen
om alle spiergroepen actief mee te laten doen.
Na het warming-up rondje kwam het waaier-
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rijden aan bod. Waaierrijden heeft als doel om
zoveel mogelijk uit de wind te rijden achter je
voorganger. Klinkt heel gemakkelijk, maar de
uitvoering was toch lastiger dan gedacht. Zeker
na een bocht wanneer je ten opzichte van de
wind weer anders gaat rijden en de groep moest
hergroeperen was het soms een zooitje. Rob was
aangewezen als wegkapitein om de groep te sturen en aanwijzingen te geven maar hij kreeg het
zooitje ongeregeld nog niet helemaal in het gareel. Dat is natuurlijk helemaal niet erg voor zo’n
eerste keer, voor iedereen was het even wennen.
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Je moet aanvoelen
waar de wind vandaan komt en op
welke positie moet
je dan rijden om
zoveel mogelijk te
profiteren van je
voorrijder. Je moet
gebruik durven maken van de gehele
weg want met een
groep van 9 mensen neem je toch bijna de hele
weg in beslag. Je moet je fietsmaten in jou groep
in de gaten houden om te voorkomen dat je tegen
elkaar aan komt. Je moet met je ellenbogen werken om aan te geven wanneer je je terug laat
zakken. En je moet, eenmaal achteraan, weer
aanhaken om geen gaten te laten vallen. Kortom
het viel nog niet mee. Maar de
eerste ronde ging in een rustig
tempo en dan is het nog wel te
doen. In de 2e ronde moesten we
een dubbele waaier rijden wat
betekent dat je, wanneer je eenmaal aan kop bent, je direct weer
terug laat zakken en het tempo
mocht omhoog. Heel belangrijk
bij het waaierrijden was volgens
Marijn dat diegene die aan kop
rijdt geen tempoversnelling inzet.
En dat viel soms niet mee. Zie je
een lege weg voor je dan ga je
bijna automatisch toch iets sneller
fietsen. Bij deze 2e ronde duurde
het overnemen van de kop soms ook wat te lang,
wat resulteerde dat Rob niet meer de enige wegkapitein in de groep was. Iedereen ging zich er
langzamerhand mee bemoeien waardoor het een
gezellig rumoerig groepje werd op de weg.
De 3e ronde werd een generale repetitie voor een
ploegentijdrit. Helaas ging het bij onze groep
snel na de start al mis. Enno droeg de kop over
een mij. Omdat het een generale was en volgens
mij het tempo daarom wel iets hoger kon zette ik
een beetje aan met als gevolg dat we Enno direct
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los reden. Ga maar, ga maar riep hij nog. Maar
zoals onze voorzitter ons heeft geleerd is het
samen uit, samen thuis. Dus ging het tempo weer
omlaag totdat Rob hem weer bij de groep had
gebracht. In de uiteindelijke finale tijdrit ging het
een stuk beter. We vertrokken als één groep en
kwamen ook als één groep weer over de streep.
Niet met de winnende tijd maar wel met een
hoop plezier. Wat een ontzettende leuke, leerzame en gezellige avond was dit. En wat vond ik
het ontzettend leuk dat één van onze oudste leden, Jacques Turkenburg, gewoon meedeed met
deze clinic.
Grote dank aan de lustrumcommissie voor het
organiseren van zo’n leuk evenement en uiteraard grote dank aan Marijn, Loes en Willeke die
ons zo’n leuke avond hebben bezorgd. Plastraining voor de dames zijn we helaas niet meer aan

toe gekomen. Maar dat was niet erg. Terug bij de
Schans werd er onder het genot van een biertje,
warme chocomel of wat dan ook nog even gezellig na gekletst. Ook nog dank aan Jan-Willem
(alias Fukkie Slim) voor het leuke filmpje dat hij
heeft gemaakt. Hierbij de link om het te kunnen
bekijken.
Fietsclinic Marijn de Vries
Groeten van Loes
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Fietscompetitie TTC de Merel
Opmerking: geen

Stand Puntencompetitie (uitgedrukt in punten):
Maand: Mei 2016

vorige
maanden

totaal

1
2
3
4
5

Dames:
Mirjam
Margot
Ria
Stefanie
Marjan

1
2
3

Heren (< 55 jaar):
Hans
Hazeleger
Richard
Wagenaar
Jan-Willem
Bouwman

Spek, van der
Kompier
Ekelschot
Miltenburg
Hart, van 't

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Heren (55 t/m 64 jaar):
Anton
Senten, van
Sjoerd
Boer, de
Aad
Hart, van 't
Alex
Wolf
Tom
Zuijdervliet
Peter
Meijer
Paul
Ruiter
Kees
Graaff, de
Peter
Graaff, de
Marius
Oosterom
Bert
Fakkeldij
Richard
Reurings

13

Leo

1
2
3
4
5
6
7
8
8

Greft, van der

Heren (65 jaar en ouder):
Ger
Hulsman
Gerard
Graaff, de
Enno
Steenhuis
Gijs
Ekelschot
Jan
Alblas
Kees
Smit
Dick
Winters
Henk
Mulder

mei

punten

punten

punten

2438
804
660
481
406

1409
497
329
353
250

1029
307
332
128
155

877
713
335

468
179
123

409
533
212

1666
1171
930
871
619
591
489
477
343
112
109
85

967
731
582
558
351
416
273
78
320
55
68
64

699
441
348
314
268
175
217
399
23
57
42
21

63

14

49

2040
1796
1765
1066
186
184
109
33

1381
1113
1277
579
110
109
55
13

659
683
489
487
76
75
54
20
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Stand Kilometercompetitie (uitgedrukt in kilometers!!):
Maand: Mei 2016

1
2
3
4
5

totaal

vorige
maanden

mei

kilometers

kilometers

kilometers

Sjoerd
Gerard
Jan-Willem
Jan
Kees

Boer, de
Graaff, de
Bouwman
Alblas
Smit

5824
4021
3905
3711
3670

3406
2471
2458
2199
2170

2418
1550
1447
1512
1500

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Tom
Enno
Mirjam
Margot
Richard
Anton
Ger
Aad
Marius
Peter
Gijs
Marjan
Ria
Bert
Dick
Alex
Paul
Richard
Hans
Kees
Leo
Stefanie

Zuijdervliet
Steenhuis
Spek, van der
Kompier
Wagenaar
Senten, van
Hulsman
Hart, van 't
Oosterom
Meijer
Ekelschot
Hart, van 't
Ekelschot
Fakkeldij
Winters
Wolf
Ruiter
Reurings
Hazeleger
Graaff, de
Greft, van der
Miltenburg

3580
3495
3368
2883
2850
2816
2503
2493
2234
2228
2222
2220
2199
2176
2170
1923
1885
1704
1539
1337
1256
1015

1816
2125
1679
1345
786
1232
1623
1332
1103
1320
1081
1115
1165
1346
1100
1045
952
1278
650
354
281
447

1764
1370
1689
1538
2064
1584
880
1161
1131
908
1141
1105
1034
830
1070
878
933
426
889
983
975
568

28
29

Peter
Henk

Graaff, de
Mulder

869
662

406
266

463
396
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Goede doelenterreur
De
jaarlijkse
goede-doelenperiode-voor-fietsers is bijna weer
achter de rug. Een jaar geleden
maakte ik de goede doelen ook al
eens onderwerp van mijn column,
maar dit jaar heb ik het aantal
verzoeken eens goed bijgehouden.
De afgelopen maanden werd ik met
regelmaat weer bestookt met mailtjes en Facebook-berichten van
bekenden die om een bijdrage
vroegen voor hun goede doelentocht. In een vorige carrière ben ik
nog enkele jaren hoofdredacteur geweest van
een sportblad. Vanuit die functie kennen veel
fietsers mij. En ik ken natuurlijk ook veel fietsers
bij de drie fietsverenigingen waarvan ik lid ben.
Kortom: men weet mij te vinden.
Ik kreeg dit jaar van 29 personen een verzoek
voor sponsoring van hun Alpe d’HuZesuitdaging. Negenentwintig! Op 28 ervan heb ik
niet gereageerd, maar ik heb er eentje gesteund.
Een familielid van me dat speciaal voor Alpe
d’HuZes op Marktplaats een ouwe fiets had gekocht om daarmee de uitdaging aan te gaan. Tja,
familie, dan moet je wel. Natuurlijk kreeg ik enkele herinneringen toen ik niet reageerde. En
aan een enkeling moet je ook nog uitleggen
waarom je niet sponsort. Ja, ik vind dat die ziekte de wereld uit moet. Ja, ik vind het een hele
uitdaging van je. Maar het houdt een keer op met
die goede doelenterreur.
En dan heb ik het nog helemaal niet over al die
andere goede doelen, zoals de Duchenne Heroes,
de Tour for Life, de Stichting4Life, etc.
Het lijkt wel of iedereen die tegenwoordig in de
bergen gaat fietsen of Nederland in 24 uur in de

rondte gaat fietsen, dat doet voor een
goed doel. Ik heb het volgende al eens
verteld, maar hierbij nog een keer.
Toen ik vorig jaar iemand vertelde dat
ik in Italië ging fietsen, vroeg hij me
voor welk goed doel dat was. Goed
doel? Ik ging gewoon op fietsvakantie!
Begrijp me goed: ik vind het fantastisch wat al die fietsers doen. En ik
vind het ook fantastisch dat er bij de
Alpe d’HuZes dit jaar weer tien miljoen euro bij elkaar gesponsord is (al
vindt de organisatie dat erg tegenvallen, blijkbaar is het voor hen nooit genoeg of
komen ze nu niet uit de organisatiekosten?). En
ik twijfel ook niet aan de nobele motieven van al
die fietsers.
Nou moeten jullie niet denken dat ik nooit geef
aan goede doelen. Dat doe ik namelijk wel degelijk. En best veel, al zeg ik het zelf. Meestal gewoon via de bank. En ook aan het KWF. Alles
wat ik bijvoorbeeld aan de Alpe d’HuZes zou
geven, zou weer ten koste gaan van wat het KWF
jaarlijks al bij mij incasseert.
Toch is er een simpele manier om de opbrengst
van al die acties spectaculair te verhogen. Al die
fietsers geven per persoon honderden euro’s uit
aan de reis, het verblijf en het eten. Die uitgaven
zijn dikwijls nog een stuk hoger dan het sponsorgeld dat ze ophalen. Als ze al dat geld samen
met het opgehaalde sponsorgeld nou ook eens
aan het goede doel geven en vervolgens lekker in
Nederland gaan fietsen. Dát zou pas fantastisch
zijn. Dan zijn er nog meer miljoenen beschikbaar
voor al die goede doelen.
Tom Zuijdervliet

reageren?
tom.zuijdervliet@gmail.com
____________________________________________________________________________________________
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Hoe sterk is de eenzame fietser?
Die krom gebogen over zijn stuur tegen de wind,
zichzelf een weg baant?
Wie kent dit lied niet dat Boudewijn de Groot zo
mooi zingt. Maar eenzaam is maar alleen!
Tijdens een gesprek over de eenzaamheid van
velen in mijn woonomgeving kwamen allerlei
plannen naar boven waarbij iemand opperde om
een fietsclub te starten. Het moest een club worden die geen leden registreert en/of contributie
heft maar puur een club welke wisselend van
samenstelling regelmatig met elkaar fietst en
wordt voorgereden door vrijwilligers. Voorgesteld werd om samen te komen bij het buurtcentrum ‘de Bolder’ en van daaruit te starten en met
een
gezellige
tussenstop ca. 25
- 30 km te fietsen. Men stelde
voor om begin
april te starten
daar de weersomstandigheden
dan beter zouden
zijn dan in februari/maart.
Aldus werd
besloten. Het leek een prachtige dag te worden
op dinsdag 5 april, de geplande startdatum. Roos
en ik waren niet ingedeeld in de eerste rit als
voorrijders en namen dus niet deel aan de eerste
rit omdat wij net terug waren uit Spanje, niet
eenzaam zijn en de gemiddelde leeftijd ver boven die van ons lag. Maar wij vonden het natuurlijk geweldig dat eenzame ouderen dit toch wilden oppakken. Men had het al druk met praten
voor de start en dat kon wel eens de gehele rit
doorgaan dachten wij. Wij hebben nog wel onze
ouderen en buurtjes uitgezwaaid. In juni zijn wij
pas aan de beurt om voorop en/of achteraan te
fietsen. Die dag kozen wij ervoor de sneltram
naar Amsterdam te nemen wat al erg lang geleden was. Bij de halte aangekomen stonden er een
aantal scholieren te wachten en die hadden het
druk met bellen /appen of druk pratend en geba11
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door André van den Berg

rend met elkaar. Glimlachend luisterde ik naar
hun verhalen en commentaren, want de ene leraar is super relaxed of gaaf en de andere een oen
maar de lerares, ja dat is wel een lekker ding
vindt de één, en de ander vindt het een….? Het is
leuk om zijdelings alle verhalen te horen en dat
ze op jonge leeftijd hun mening al klaar hebben
alvorens er goed over nagedacht te hebben, want
ik verwacht dat men deze noch vaak genoeg bij
zal moeten stellen. Wij stappen op het WTC over
op tram 5 welke ons regelrecht naar het centrum
zal brengen en stappen uit nabij het Spui vanwaar we op ons gemak naar het Rembrandts
plein wandelen. Het is prachtig weer, niet echt
warm maar wel
aangenaam ‘terrasweer’ met de
jas aan. Wij zoeken een stekje op
een terras als vervolg op ons bezoek aan Spanje
en strijken uiteindelijk neer bij
café Natte Alie en
genieten van al
hetgeen passeert. Veel mensen zijn gehaast en
anderen hebben alle tijd, de meest vreemde karikaturen passeren en ik kijk mijn ogen uit, Roos
heeft geen kind aan me. Een lichtelijk vermoeide
ober brengt de koffie met appelpunt voor Roos
en een biertje voor mij. We genieten verder van
de kleurrijk uitgedoste passanten en ik vraag mij
af wat de toekomst hen zal brengen want eerlijk
gezegd zou ik me doodschamen als mijn dochters er zo bij zouden lopen. Weer een ander loopt
in duidelijk versleten kleding die schots en
scheef om haar heen hangt. Vermoedelijk is haar
leven anders verlopen dan ze had gedacht of
verwacht. Twee tafels naast ons zit een ouder
echtpaar, zorgend voor elkaar en getekend door
het leven. Hij genietend van een biertje en sigaartje en zij een koffietje met koekje. Na verloop van tijd helpt zij hem overeind en rijdt zijn
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rollater dichterbij en tevreden schuifelen zij weg.
zo’n dame of meisje. Maar eerlijk gezegd werkt
Ik kijk ze nog even na en een gevoel van warmte
het voor mij heel ontspannend. Kijkend en laoverspoelt mij; in lief en leed samen oud worden
chend heb ik deze dag niet in eenzaamheid door
dat is toch mooi hè. Druk toeterend reageert een
gebracht, dat begrijp je wel. Even weg van alles
taxi chauffeur naar overstekende mensen daar de
en niet denken aan de snel veranderende wereld
stroom maar niet ophoud. Daarnaast zie ik velen
om ons heen, want als je thuiskomt, de TV aanop de fiets die zich nergens iets van aantrekken
zet en naar het journaal of teletekst kijkt is de
en al slingerend, bellend en schreeuwend zich
werkelijkheid weer zorgelijk genoeg. Dus vaneen weg banen tussen alles en iedereen door.
daar dat een dagje Amsterdam eventjes alles kan
Ook dit is Amsterdam anno 2016. Het is leuk om
doen vergeten totdat je helaas bij thuiskomst
die verschillen vanaf een terrasje te kunnen beweer geconfronteerd wordt met de keiharde werkijken en daarnaast geniet ik enorm van het
kelijkheid. That’s life.
vrouwelijk schoon in al haar facetten. Roos roept
mij regelmatig tot de orde en zegt dan dat ik niet
Groeten van André
te lang naar ze mag kijken; dat is niet leuk voor
_____________________________________________________________________________________

De Rabobank Fietstocht
Voor het derde jaar heb ik mee gefietst met de
Rabo fietstocht. En net als alle voorgaande jaren
was het niet echt uitmuntend fietsweer. Was het
de andere jaren somber weer met veel wind, dit
jaar zijn we gestart met regen. En ondanks dat het
niet erg hard regende was het wegdek toch behoorlijk nat waardoor je uiteindelijk toch nat en
vies werd door het opspattende water van je
voorganger. Maar de regen kon de pret niet drukken voor vele fietsliefhebbers. Vanaf 9.00 uur
kon er gestart worden bij de Rabobank in
Mijdrecht. Daar was het al een drukte van belang.
Het aantal Merelleden was niet heel erg groot. Ik
heb er 14 geteld in het totaal. Ook wel weer te
begrijpen hoor want zoals jullie in het stukje van
Enno hebben kunnen lezen had hij
vele leden kunnen
ronselen om de
routes uit te pijlen
op vrijdag en uiteraard moesten al die
pijlen ook weer
opgehaald worden
na de tocht. Ik kan
met voorstellen dat
het niet leuk is om
12
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door Loes Kuijper

zo’n route 3 keer te moeten rijden.
Wij hebben met een groep van 10 personen de
tocht gefietst en de andere 4 hebben het lekker in
eigen tempo gedaan. In Kockengen, bij de eerste
stempelpost, moest onze voorzitter even in conclaaf met de stand bemanning. Hingen alle routeaanwijzingen nog wel op de goede plaats en was
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het duidelijk genoeg voor iedereen. Gelukkig
konden we na een klein oponthoud, wat ons de
gelegenheid gaf de regenjasjes uit te trekken en
op te bergen, onze tocht vervolgen. Het verliep
allemaal voorspoedig, alhoewel het wel oppassen
was vanwege de vele hopen paardenpoep op het
fietspad (na het rijden van deze rit en het lezen
van het artikel van Tom snap ik zijn ergernis over
deze straatvervuiling). In Woerden, iets later op
de ochtend was het echt een drukte van belang bij
de stempelpost. Een kleine plaspauze en alle
deelnemerskaarten voorzien van een stempel en
we konden weer verder. Onze voorrijders Richard
en Mirjam hielden een lekker tempo aan, maar
voor sommigen bleek het toch iets te hard te
gaan. Vlak voor Bodegraven moesten er helaas
een paar lossen. Besloten werd om bij de stempelpost in Bodegraven even op elkaar te wachten
en een pauze in te lassen voor een lekker kopje
koffie. Nadat iedereen had genoten van een lekker vers gemalen en gezet kopje koffie en mueslibolletje, energiereep, krentenbol, banaan of wat
het dan ook mocht zijn
ging de rit weer verder
richting Zegveld. In
Zegveld net te laat voor
het optreden van de
plaatselijke fanfare. De
toeters en trommels
werden alweer ingepakt.
Nog wel even gedag
kunnen zeggen naar het
groepje
enthousiaste
fietsers van mijn volleybalclubje. En ik zal
het dan nu maar eerlijk
opbiechten: Ik heb de
tocht meegefietst om de
volleybalclub te sponsoren! Ik ben dan wel gestopt met volleyballen
maar de club ligt me
nog na aan het hart. En
nog veel erger: Ik heb
een aantal andere mensen ook geprobeerd
13
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over te halen een ander nummer op hun deelnemerskaart te zetten. Na Zegveld ging de tocht
verder door de Meije waar we, ja je zult het haast
niet geloven, in de file hebben gestaan. Een aantal
fietstochten over dezelfde route, boeren die met
hooibalen over de weg reden, mensen die hun
caravan naar de camping wilden brengen en een
bewoner die op deze zaterdag zonodig zijn vijver
van 20 bij 10 meter uit wilde baggeren. Maar
gelukkig heeft het ons niet teveel oponthoud gegeven. Eenmaal fietsend langs de Kromme
Mijdrecht denk je dan bijna weer in Mijdrecht te
zijn. Maar de route verloopt anders dan menigeen
op dat punt verwacht en door de vele bordjes onderweg was het goed opletten geblazen. Want via
een vreselijk omweg richting Uithoorn, over de
Tienboerenweg naar Waverveen, langs fruitteler
Bloed, richting Vinkeveen door Achterbos, naar
Wilnis en dan slingerend over het industrieterrein
in Mijdrecht uiteindelijk weer richting de Rabobank. Ja de kilometers moeten toch ergens vandaan komen.
Het was een lekkere tocht. Ploeggenoten bedankt
voor de gezelligheid. Hopelijk hebben jullie er
voor gezorgd dat de Merel toch nog een aardig
centje ontvangt.
Groeten van Loes
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Wielrenner onderuit door paardenpoep!
door Tom Zuijdervliet
In mijn column van augustus vorig jaar had ik het over paardenpoep. En wel over de overlast die
wij fietsers ondervinden van al die paardenpoep op de fietspaden. Als een hond op de weg poept, is
de wereld te klein (terecht), als een paard dat doet zegt niemand er wat van. Want o wee als je aan
paardenmeisjes komt.
slachtoffer raakte gewond aan zijn gezicht. De
politie heeft zich over de fietser ontfermd, de
ambulancedienst nam later
de zorg over. Een politieagent heeft de poep met een
schep van het wegdek gehaald om te voorkomen dat
er meer valpartijen zouden
volgen.
Poep op de weg is smerig, of het nou van een
hond of van een paard is. Dus als eigenaar direct
weghalen die troep, dat was de strekking van
mijn verhaal.
Maar het is niet alleen smerig, die poep. Het is
ook nog gevaarlijk. En dan vooral de paardenpoep. Want die beesten produceren in één keer
nogal wat.

Kijk voor het hele verhaal en meer foto’s op
http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/a
lkmaar/article28127239.ece
Ik blijf erbij: óf de paarden van het fietspad af, óf
de poep direct opruimen. Dus elk paard een zak
onder het gat, dat de uitwerpselen opvangt. Dat
is niks nieuws, want dat zag je vroeger altijd bij
paarden die een kar of koets trokken. Hang je er
geen zak onder, dan moet je als begeleider van
het dier een grote schep bij je hebben waarmee je
de troep in de afvalzak deponeert die je natuurlijk ook bij je moet hebben.

Mijn goede vriend én Merel-lid Wietze attendeerde me op een artikel in het Noordhollands
Dagblad. Daarin stond dat een wielrenner uit
Broek op Langedijk gewond raakte bij een valpartij. De fietser ging onderuit in een bocht toen
Het fietspad moet paarden-poepvrij worden.
hij over paardenpoep reed. Hij reed met een
groep wielrenners uit Heerhugowaard toen hij in
Tom Zuijdervliet
een bocht van het fietspad ten val kwam door de
hoop uitwerpselen van het ‘edele’ dier. Het
_____________________________________________________________________________________
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TTC De Merel is nu op Strava
Hierbij wil ik de mensen uitnodigen die een Strava
account hebben (of er één willen hebben) om lid te
worden van TTC de Merel op het Strava kanaal.
Het is geheel gratis.
Strava is een App die je op de smartphone kan
zetten zodat je je fietsbewegingen kunt tracken.
Maar ook met een ander GPS apparaat waaronder
een Garmin is dit mogelijk. Als je al een Garmin
account hebt is dit zelfs te automatiseren. Klik
onder op 1 van de links en meld je aan. Daarna zal

door Jan-Willem Bouwman

ik je aanmelding goedkeuren (omdat het een besloten club is, dus voorbehouden voor leden van
TTC de Merel).
Groetjes Jan-Willem
(Fukkie Slim op de social media)

Gefeliciteerd, Fukkie! TTC De Merel bestaat nu op Strava.
Zo haal je het meeste uit je Club:
1.
2.

Nodig anderen uit om ook lid te worden
Plaats belangrijke berichten en informatie

Ben je klaar om aan de slag te gaan? Nodig je clubleden uit en laat de pret beginnen.
Je vrienden van Strava
_____________________________________________________________________________________

Fietssport.nl
Op Fietssport vind je ruim 500 mooie en uitdagende routes. De routes zijn aangeleverd door lokale NTFU-verenigingen. Liefhebbers die hun
omgeving goed kennen en weten waar jij als sportieve fietser blij van wordt: rustige wegen, dijkjes
met weergaloze vergezichten, smalle singletracks
en klimmetjes om je kuiten te laten voelen dat je
sport!
Naast jou zijn er in Nederland ruim 800.000 spor-

tieve fietsers die
steeds
weer
nieuwe wegen en
paden
ontdekken waar je rustig
en veilig kunt
sporten.
Deze
kennis delen we graag met elkaar. Maak gebruik
van de routekennis van je collega-fietsers en neem
een kijkje op Fietssport.nl!

Fietssport bekijken klik dan hier!
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FIETSPROGRAMMA TTC DE MEREL(t/m 17juli 2016)
15 juni

woensdag

Woensdagavondrit

18.30 uur

CR

60-70 km

16 juni

donderdag

Donderdagtocht

9.30 uur
9.30 uur

CR
CR

80-100 km
70-90 km

19 juni

zondag

Zondagrit

8.30 uur

CR

60-80 km

22 juni

woensdag

Woensdagavondrit

18.30 uur

CR

60-70 km

23 juni

donderdag

Donderdagtocht

9.30 uur
9.30 uur

CR
CR

80-100 km
70-90 km

26 juni

zondag

Zondagrit

8.30 uur

CR

60-80 km

29 juni

woensdag

Woensdagavondrit

18.30 uur

CR

60-70 km

30 juni

donderdag

Donderdagtocht

9.30 uur
9.30 uur

CR
CR

80-100 km
70-90 km

3 juli

zondag

Zondagrit

8.30 uur

CR

60-80 km

6 juli

woensdag

Woensdagavondrit

18.30 uur

CR

60-70 km

7 juli

donderdag

Donderdagtocht

9.30 uur
9.30 uur

CR
CR

80-100 km
70-90 km

10 juli

zondag

Verrassingstocht

8.30 uur

CTT

100 km

12 juli

dinsdag

Zuid Limburgtour
Vertrek vanaf Demmerik 4a

7.00 uur

CTT

115 km

13 juli

woensdag

Woensdagavondrit

18.30 uur

CR

60-70 km

14 juli

donderdag

Donderdagtocht

9.30 uur
9.30 uur

CR
CR

80-100 km
70-90 km

17 juli

zondag

Zondagrit

8.30 uur

CR

60-80 km

BCR = Besloten clubrit 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

De zondagsritten starten bij Eetcafé De Schans, Uitweg 1, Vinkeveen.
De woensdag- en donderdagtochten starten bij Smit Fietsen, Stationsweg 1/3, Wilnis.
Bij alle ritten is het dragen van een valhelm verplicht.
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