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De eenzame fietser  

doet nogmaals zijn rondje om de kerk! 
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Van het bestuur 
 

Pas geleden informeerden we jullie per mail over een aantal besluiten 

die we genomen hebben vanwege de Corona crisis. Het ging over het 

afgelasten van onze toertochten en het clubweekend en het stopzet-

ten van de fietscompetitie. Wij vinden dat heel jammer en zien, ook na 

de recente aankondigingen op 6 mei, geen aanleiding om deze beslui-

ten aan te passen. De NTFU geeft ook aan dat het nog niet duidelijk is 

wat de versoepeling van de maatregelen concreet betekent voor ver-

enigingen en fietsers. Wij houden de berichten in de gaten! 

Van twee leden kregen we een vraag over de contributie 2020 en over 

het beschikbaar stellen van de routes van de gecancelde toertochten. 

Met betrekking tot de contributie vinden wij het niet verstandig deze 

geheel of gedeeltelijk terug te storten. Als club hebben we de afdracht 

aan de NTFU voor dit jaar al betaald. Dit is een substantieel deel van 

onze contributie en het bedrag is door de NTFU ook niet aangepast. 

Door het lidmaatschap van de NTFU zijn wij als solo rijders overigens 

nog steeds verzekerd! 

Een grote kostenpost voor onze club zijn de consumptiebonnen. Die 

zijn voor een deel al geconsumeerd en we hopen ze nog in te zetten 

voor de najaarstocht(en) en de pubquiz. Gelukkig hoeft TTC de Merel 

niet, zoals een aantal andere verenigingen subsidie aan te vragen. We 

hopen dan ook financieel gezond uit de crisis te komen. 

De routes van de clubtoertochten en de vrije toertochten zijn nog niet 

allemaal bekend. Veel routes worden elk jaar op detail niveau aange-

past door de toerleiders. Of er worden volledig nieuwe routes bedacht 

voor een tocht. De routes voor 2020 zijn dus niet zomaar paraat en 

daarbij houdt onze toercommissaris de al geplande routes liever vast 

voor volgend jaar. Dat scheelt voor de toerleiders weer een hoop werk! 

We snappen natuurlijk dat er behoefte is aan routes. Daarvoor verwij-

zen we dan ook naar de website. Daar staan vele toertochten, bekende 

en minder bekende, korte en langere. De meeste tochten starten vanaf 

het oude ‘clubhuis’, maar de meeste leden kunnen ondertussen aardig 

overweg met hulpprogramma's van Garmin en kunnen deze routes 

waar nodig ook zelf aanpassen. 

We wensen jullie allemaal weer sterkte, blijf gezond, rij solo en veilig!  

 

Met sportieve groet, 

Alex, André, Gijs, 

Hans, Stefanie 
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MEREL 
NIEUWS 

 
 
 

Geen……!!!
Helaas hebben we onder deze kop weinig te melden. 

Zoals jullie in het inleidende verhaal van ons bestuur 

hebben gelezen zijn alle ritten in clubverband tot 

nader orde stopgezet. 

En aangekondigd in een eerder verstuurde email is 

ook de toercompetitie stopgezet. De toerkalender 

en de standen in de toercompetitie zullen jullie om 

deze reden dan ook niet terugvinden in de komende 

edities van de eMerel. 

 

Gelukkig heb ik veel reacties ontvangen op mijn op-

roep om copy aan te leveren. Met aangeleverde 

copy kan ik elke maand een eMerel in elkaar zetten 

voor jullie. 

Kruip ook eens achter de computer om een verhaal 

te schrijven over een mooie rit die je hebt gemaakt. 

Of over iets anders, wel of niet gerelateerd aan het 

fietsen. En denk niet: ‘Ik kan niet schrijven, dus voor 

mij is dat niet weg gelegd’. Iedereen kan het. En 

ieder op zijn eigen manier, dat maakt het ook leuk. 

Dus doe mij een lol en lever gewoon een keer een 

stukje aan. 

 

Uiteraard dank ik alle leden die voor deze editie de 

moeite hebben genomen om hun hersenspinselen 

aan het papier toe te vertrouwen. 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Vrijwilliger in de Spotlight              door Fanny Meijer 

en Alex Wolf 
 

Deze editie: Stefanie Miltenburg 
 

Vandaag mochten wij Stefanie interviewen. Gezien het Corona virus hebben wij dit bij Alex thuis kunnen doen, 

waar wij op veilige afstand van elkaar aan tafel konden zitten. Stefanie is de secretaris van TTC de Merel en is 

een enthousiaste vrijwilliger en zeer betrokken als bestuurslid. Onder het genot van een lekkere kop thee en 

zicht op de prachtige groene tuin van Alex en Jacqueline zijn we begonnen met het gesprek. 

 

Even voorstellen 

Stefanie is geboren in Aalsmeer, ging 

in Uithoorn naar het Alkwin College 

en later studeren aan de Universiteit 

Wageningen. Daar vandaan is ze be-

gonnen met werken in Den Haag bij 

het Ministerie van Volksgezondheid. 

Een loopbaan via DSM, Bayer (in 

Mijdrecht gelokaliseerd) naar Douwe 

Egberts. Daar zette ze zich in voor de 

duurzaamheid en betere leefomstan-

digheden voor de koffieboeren in Afrika, Zuid-

Amerika en Azië. Tijdens haar studie heeft ze ge-

woond in Wageningen, waar ze haar toekomstige 

man Alexander leerde kennen. Na haar studie ver-

huisd naar Den Haag, Weert en uiteindelijk gesetteld 

in Mijdrecht. Door veranderde inzichten over duur-

zaamheid van de directie van DE stopte Stefanie In 

2016 met werken bij Douwe Egberts. Al snel kreeg ze 

een aanbieding bij Royal Floraholland. Sindsdien 

heeft ze een fijne baan op de veiling, die ook weer 

gericht is op duurzaamheid. Stefanie is gehuwd met 

Alexander, die 

ook lid is van 

TTC de Merel 

en samen 

hebben ze 3 

kinderen, 

Ernst, Hannah 

en Sofie. 

 

 

Vertel eens wat over je passie voor fietsen. 

Het fietsen is begonnen door Alexander, hij was al-

tijd al een fanatiek fietser. Hij kocht voor Stefanie 

een titanium Colnago frame op 

Marktplaats en bouwde de fiets ver-

der op. Een fiets waar Stefanie nu nog 

steeds op fietst! Ze fietsten regelma-

tig samen vanuit Wageningen naar 

Amsterdam en Aalsmeer waar beider 

ouders woonden en weer terug. De 

periode dat de kinderen klein waren 

werd er door Stefanie niet veel ge-

fietst, Alexander daarentegen fietste 

veel. Op vakantie ging zijn racefiets 

ook eigenlijk altijd mee. Toch is ze een fanatiek wiel-

renner geworden en heeft o.a. met Alexander veel 

gefietst. Hij werd in 2005 lid bij TTC de Merel en 

Stefanie in 2008, toen de kinderen inmiddels naar de 

middelbare school waren. Stefanie heeft veel in de 

Vogezen gefietst, beklimmingen als de Grand Ballon 

en Ballon d’Alsace. Maar ook de Mont Ventoux staat 

op haar naam. Vol passie vertelt ze ook over de rit 

met haar zus, met wie ze langs de Rijn met bepak-

king in 13 dagen 1194 km reed, naar Zwitserland. De 

laatste 1200 meter waren steil bergopwaarts, bij 35 

graden, en dat was afzien. 
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Klassiekers heeft ze niet gereden, mede door de 

drukte die deze tochten met zich meebrengen. 

Mountainbiken is ook een passie geworden, het is 

gevarieerd en de inspanning is heerlijk. Afgelopen 

jaar is ze mee geweest met het MTB-weekend in 

België, wat ontzettend leuk was. 

Heb je ook hobby's naast het fietsen? 

Stefanie geeft aan dat er 

naast het werk, de kin-

deren, het huis en het vrij-

willigerswerk als secretaris 

niet veel tijd overblijft voor 

hobby’s. Wel leest ze graag. 

Nu ze een huis hebben ge-

kocht in Frankrijk is ze ook 

begonnen met Franse les.  

Vertel eens iets over je 

vrijwilligerswerk dat je 

voor De Merel verricht: 

Stefanie vertelt dat ze bij alles wat ze doet altijd 

graag een bijdrage levert. Vroeger op school van de 

kinderen was ze luizenmoeder en wasmoeder, bij de 

hockeyclub van de kinderen was ze coach en zat ze 

in de barcommissie. Ook heeft ze in het bestuur 

gezeten van stichting SOS de Ronde Venen waar ze 

o.a. Chazz mede-organiseerde. Ook heeft ze met 

Joyce voor het eerst een fietsronde in de Hoef geor-

ganiseerd. De ronde werd gesponsord door Jacques 

Saloon, destijds een kapper in de Hoef aan de Oost-

zijde nummer 15. Bij TTC de Merel heeft ze eerst 

samen met Frans de Koning maandelijks de eMerel 

uitgegeven. Later toen door Enno geïnventariseerd 

werd wie nog wat als vrijwilliger wilde doen gaf Ste-

fanie aan wel een bestuursfunctie te willen. Zo is ze 

als secretaris begonnen. Onderdeel zijn van het be-

stuur vindt ze ontzettend leuk, als enige vrouw in het 

bestuur probeert ze de mannen een beetje in het 

gareel te houden. De heren willen nog weleens af-

wijken van de agenda tijdens de vergaderingen. Als 

secretaris is ze belast met eigenlijk de gehele admi-

nistratie (met uitzondering van de ledenadministra-

tie die door Tom Zuidervliet wordt gedaan) van de 

club. Correspondentie met de leden, de NTFU etc. 

loopt allemaal via de secretaris. Tevens het vastleg-

gen van afspraken, maken van jaarverslagen en het 

uitwerken van de notulen van de bestuursvergade-

ringen en de ALV behoort tot de taak van de secreta-

ris. Hier gaat dan ook veel tijd in zitten. 

Wat is je mooiste herinnering tot nu toe aan het 

lidmaatschap van de Merel? 

Stefanie geeft aan dat de clubweekenden toch wel 

de mooiste herinneringen zijn. Na lang geaarzeld te 

hebben, is ze in 2017 voor de eerste keer mee ge-

gaan en heeft nu 3 weeken-

den meegemaakt, in Wol-

vega, Enschede en vorig jaar 

in Deurne. Niet te vergeten 

het MTB-weekend in België, 

waar ze zoals ze vertelde wel 

wat angst heeft overwon-

nen; in de laatste rit zat een 

héle steile afdaling… Ook de 

bestuursfunctie geeft een 

extra dimensie. 

Wat is je grootste blooper? 

De grootste blooper, Stefanie lacht. Dat moet dan 

zijn dat ze tijdens een rit lek reed. De mannen scho-

ten te hulp en binnen no time zat de nieuwe band 

om het wiel. De band moest worden opgepompt en 

ze had alleen een kleine mini pomp. De vraag die ze 

toen stelde aan de mannen: ‘Wie heeft er een lange-

re…?’ Even later vertelt ze ook nog over wat er ge-

beurde tijdens een tocht met de club door Limburg 

en België. Het was warm, héél warm. Vooraf niet 

goed uitgerust, niet genoeg te eten en vooral veel te 

weinig te drinken mee. De energie was totaal op. Op 

zo’n 30 kilometer voor de finish is ze, samen met een 

andere Merel, totaal uitgeput gestopt bij een café in 

België. Ze kon absoluut geen meter meer fietsen. 

Eerst gingen er 3 alcoholvrije biertjes naar binnen 

voordat ze een beetje begon bij te komen. Jan-

Willem was de reddende engel. Die heeft beide fiet-

sers opgehaald, hij moest hiervoor zeker een uur 

rijden. Een ervaring die bij blijft. 

Heb je nog iets wat je ooit graag zou willen doen? 

Stefanie is zoals gezegd met haar zusje langs de Rijn 

naar Zwitserland gefietst, helaas zijn ze nooit naar de 

oorsprong van de Rijn geweest en dat zou ze graag 

met haar zus nog een keer willen doen. Ook een 

lange afstand wandelen. Ze heeft er in Amerika al 

een stukje van gelopen: de Pacific Crest Trail.  
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Corona Crisis = Chagrijn 

of Corona Crisis = Tel je zegeningen! 
door Wijtze de Vries 

 

Ja zo’n corona crisis heeft het in zich om allemaal vreselijk chagrijnig te worden maar het overkomt ons en we 

hopen dat derden het tij kunnen keren zodat we weer verder kunnen met ons leven. Maar door al dat binnen 

blijven hebben we wel erg veel tijd om terug te kijken en daarbij onze zegeningen te tellen. Ik heb dat ook ge-

daan en heb me geconcentreerd op die sportieve zaken om op terug te kijken. En geloof me of niet, dan gaat 

het chagrijn snel over. Heb eens wat sportieve zaken van mij op papier gezet, mogelijk helpt dat u van het Cha-

grijn af en zet het u aan ook eens terug te kijken op uw sportieve leven. 

 

Bij mij begon dat zoals bij alle jongens met 

voetballen, bij een Amsterdamse club uitkomend in 

de laagste klasse van de Amsterdamse bond. Ik was 

daar absoluut geen topper maar 

wat wel opviel is dat ik vrijwel 

elke wedstrijd een van de snelste 

spelers op het veld was. Dat 

bracht me op het idee me eens 

aan te melden bij een 

atletiekclub. Dat werd AAC 

(Amsterdamse Atletiek Club) De 

overgang viel eerst wel even 

tegen. Ik was de zware trainingen bij de voetbalclub 

niet gewend. Maar als snel bleek dat ik als sprinter 

(100 en 200 meter) redelijk uit de voeten kon. Na de 

eerste wintertrainingen lukte het om me zowel bij 

de jeugd als bij de senioren in de clubploeg te 

knokken. En omdat AAC een toonaangevende club 

was in Nederland bereikte ik met beide ploegen het 

Nederlands kampioenschap. Ik kijk nog vaak naar 

atletiek en dan heeft Dafne Schippers (toptijd 10.81) 

altijd mijn grote belangstelling. Waarom? Omdat ik 

vroeger met spikes met lange spijkers op een 

sintelbaan dezelfde tijden liep als Dafne. Echter 

loopt zij op speciale spikes en op een mooie tartan 

baan. Doet me goed. Op een gegeven moment 

wordt je te oud als sprinter en ook 

de militaire diensttijd had niet 

bijgedragen aan een goed condi-

tie. Dus een tweedehands race-

fiets gekocht (een Batavus) en wat 

solo ritjes gemaakt. Vaak in de 

avonduren in de zomer. Vond dat 

wel leuk en toen ik in Mijdrecht 

kwam wonen kocht ik bij Kees 

Smit een Motobecane racefiets. Samen met mijn 

toenmalige buurman Herman Lijding melde ik me 

aan als lid van TTC de Merel. Eerst nog wat onwen-

nig dat fietsen in de groep maar we werden enthou-

siaste wielerfanaten. Ik struinde alle lange tochten in 

Nederland af en ook de mereltocht Vinkeveen – 

Nijverdal – Vinkeveen hebben we regelmatig gere-

den. Rondje IJsselmeer in 1 dag werd een uitdaging 

die werd aangegaan. Vanuit Mijdrecht was dat 340 

km, waarbij ik me nog kan herinneren dat mijn eerst 

stop na 170km in Hindelopen was. Dat rondje heb ik 

na de eerste keer nog vaak gemaakt (2 jaar terug 

nog met mijn schoonzoon maar toen wel in drie 

dagen). Uiteindelijk wil je je grenzen weleens verleg-

gen en wat is dan toepasselijker dan over de grens te 

gaan fietsen. Niet te ver van huis liggen de Vogezen, 

volgens ingewijden een prima fietsgebied en zeker 

om eens te proeven of het klimmen bevalt. Nou ik 

kan wel zeggen dat proeven smaakte naar meer. 
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Ik heb 4 jaar achtereen in de Vogezen elke ‘berg’ 

verschillende malen beklommen. Prachtig gebied dat 

in de beide oorlogen veel geleden heeft en wisse-

lend in Duits 

en Frans 

bezit was. 

De nog Duit-

se plaats-

namen wij-

zen daarop. 

Je komt daar 

ook veel oorlogsgraven tegen. Op een avond fietste 

ik de Col de la Schlucht op en tijdens de afdaling 

gebeurde er iets dat mijn kijk op racefietsen totaal 

veranderde. Toen ik in de afdaling iets boven de 

70km per uur kwam begon mijn Motobecane ver-

schrikkelijk te trillen. Met veel moeite is het me ge-

lukt de fiets weer onder controle te krijgen. Terug op 

de camping 

stond mijn 

besluit vast, 

dit was 

einde Mo-

tobecane 

en ik zou 

een ‘echte’ 

racefiets kopen in Nederland. En zoals ik met mezelf 

had afgesproken oriënteerde ik me op de mogelijk-

heden. Ik ging er destijds al vanuit dat als je een 

sport fanatiek beoefent je aan het materiaal hoge 

eisen mag stellen. Dus de kwaliteit was belangrijker 

dan het geld. Mijn keuze kam uit bij een echte RIH, 

gebouwd op maat in de Westerstraat in Amsterdam. 

Ik werd er vreemd op aangekeken dat ik als 

wielertoerist een RIH liet bouwen. Ze waren 

daar gewend voor profs te bouwen en een 

goede klant van hun was de Russische 

baanploeg. Maar goed voor geld blijkt alles 

te koop dus werd de fiets opgemeten en 

zou in de gewenste kleuren worden afge-

bouwd met de modernste recordgroep. Heb 

nog even een felle discussie gehad want ik 

wilde als wielertoerist plaats voor een extra 

bidon op de fiets laten monteren. Dat was 

voor de bouwer bijna een brug te ver, een 

racefiets met dubbele bidon. Uiteindelijk de 

betaler bepaald dus ik kreeg een racefiets met dub-

bele bidon. Als ik tegenwoordig de prijzen van race-

fietsen zie schrik ik weleens, maar ik was destijds 

2850 gulden kwijt en verdiende 1000 gulden bruto in 

de maand. Als ik naar die verhouding kijk begrijp ik 

de huidige prijzen wel. Na jaren fietsplezier heb ik 

mijn RIH ingeruild voor een mooie carbon fiets (of 

zoals mijn 

kleinzoons al-

tijd zeggen een 

plastic fiets.). 

Mijn RIH heb ik 

cadeau gege-

ven aan een 

goede vriend 

van mij in Friesland die oude fietsen spaart. De RIH 

hangt nu, een beetje opgeknapt aan de muur in de 

hal. Nog in de RIH-tijd verruilde ik de Vogezen voor 

de Franse Alpen En ik mag zeggen dat ik de meeste 

bergen daar wel op de fiets beklommen heb. Meest-

al vanuit de camping bij Embrun van waaruit je veel 

bergen binnen bereik had. Mijn vrouw wilde me als 

dat nodig was altijd wel met de auto wegbrengen als 

de te beklimmen berg te ver van de camping lag. Zo 

heb ik de Alpen doorkruist. Ik deed dat altijd indivi-

dueel en moest de tijd verdelen tussen het gezin en 

de fiets. Daar ontstond het idee eens een reis te 

boeken waarin een week door de alpen gefietst zou 

worden. Zogezegd zo gedaan, Er werd gestart in 

Vaison La Romaine aan de voet van de Mont Ven-

toux. In 7 dagen reden we door de Alpen. Verschil-

lende Cols werden beklommen o.a. Col du Vars, Col 

d’Izoard en uiteraard Alpes d’Huez. 
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Die laatste berg werd als tijdrit gereden. Na mijn 

atletiek periode ben ik niet meer zo’n prestatie ty-

pje. Ik houd van de olympische gedachte: ‘meedoen 

is belangrijker dan winnen’. Dus als een van de eer-

ste naar boven (rustig in 1.14 uur) en toen bij de 

finish kijken hoe mijn ploeggenoten het deden. Ik 

heb nog steeds te doen met die jongen die met het 

snot voor zijn ogen in 57 minuten boven kwam en 

toch vreselijk boos was omdat hij zijn beste tijd niet 

verbeterd had. Ik wist niet goed hoe hierop te reage-

ren, jammer of zielig gedrag. We moesten verder 

over de Col de Sarenne naar Mizoen voor de over-

nachting. Die Col de Sarenne is, zeker als je die al-

leen rijdt, angstaanjagend. Vreselijk stil en een er-

barmelijke weg en overal geiten op de weg. Maar ik 

heb onze slaapplaats bereikt. Vanuit Mizoen ging de 

weg terug naar Vaison la Romaine waar we de laat-

ste dag de Mont Ventoux als tijdrit zouden beklim-

men. Er werd gestart in Bedoin, daar staat een echte 

startstreep op de weg getekend. Na het startschot 

(fluitje) lag ik gelijk al 100 meter achter. Als gekken 

gingen de mannen er vandoor. Ik kende de berg en 

rustig beginnen leek me een goed plan. Onderweg 

nog wat te snel vertrokken sportvrienden ingehaald. 

Eenmaal boven even de tijd genomen iets te eten en 

te drinken, daarna snel weer door. Toerfietsers wil-

len trappen niet stilstaan. Achteraf kijk ik terug op 

een geweldige week. Nu spreekt die berg erg tot de 

verbeelding dus zijn er nog twee dingen die me erg 

aan die berg doen denken. 

1. Ik heb die eens met mij schoonzoon op gefietst. 

Toen we in Bedoin aankwamen was de weg afgezet 

want 1 dag voor de tour was er een grote toertocht 

bergop. Gendarmes melde ons dat we de berg indi-

vidueel niet op mochten. Maar als je geboren Am-

sterdammer bent laat je je niet zo gemakkelijk iets 

verbieden. Dus toen oom agent even niet oplette 

flitsten wij tussen de grote groep wielertoeristen. 

We fietsten met duizenden de berg op, veel publiek 

langs de kant en ik moet zeggen dat motiveerde wel. 

Onderweg nog wat bananen gescoord maar eenmaal 

boven brak de hel los. Onweer, hagel en sneeuw. En 

we gingen toch met een zonnetje en 30 graden weg? 

Onderweg naar beneden veel wielrenners die door 

de kou bevangen waren, niet leuk om te zien. Een-

maal beneden in Malaucene scheen de zon weer en 

zat iedereen op het terras, niet wetende wat er bo-

ven op de berg gebeurd was. 

2. Ik wilde altijd graag op de racefiets een 100km per 

uur halen. En nu is er als je naar beneden rijdt naar 

Bedoin een stuk weg dat goed te overzien is. Dus 

bijtrappen in het bos en languit op de fiets naar be-

neden…en ja hoor mijn snelheidsmetertje gaf de 

100km/h aan. En dan remmen om snelheid te ver-

minderen. Dat is nog een hele toer. Toen ik eenmaal 

stil stond moest ik een stuk terug omdat door de 

snelheid mijn wielerbril van mijn hoofd was gewaaid. 

De mooiste berg in de Alpen vind ik persoonlijk Col 

de la Bonette (28km) met 2840 meter hoogte het 

hoogste punt dat je in Frankrijk met de fiets kunt 

beklimmen. Ik heb die berg verschillende malen be-

klommen en telkens enorm genoten van het uitzicht. 

Samen met mijn schoonzoon hebben we de berg ook 

eens beklommen in het voorjaar. Helemaal boven 

was de weg nog niet geheel schoon, te veel sneeuw. 

Onderaan starten we met veel zon en hoge tem-

peraturen. Vanaf ongeveer halverwege lag er 

sneeuw, 2 meter aan de bergkant en ongeveer 1 

meter aan de dal zijde. Zo reden we door een muur 

met sneeuw, echt ongelofelijk prachtig. Eenmaal 

boven even van het uitzicht genieten en wat foto’s 

maken. Eenmaal beneden bleek ik boven mijn wie-

lerbril neergelegd te hebben. Snel met de auto naar 

boven maar helaas geen bril. Nu wist ik dat we de 

berg opreden met leden van een club uit Nijverdal 

en een goede vriend van mij was daar lid van. Dus 

thuis in Nederland het bestuur van die club bena-

derd en ja hoor iemand had mijn bril gevonden en 

ook al een keer gebruikt. Geef uw adres maar dan 

stuur ik de bril……… wielerliefhebbers zijn toch eer-

lijke mensen. 

 

Tja ik heb nu even genoten van het weer herbeleven 

van mooie herinneringen. Kan dat aanbevelen, zo 

komen we de corona crisis wel door. 
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Sorry dat ik wielrenner ben!                         van Gijs Ekelschot 

 

Meerdere keren als ik een rondje fiets in mijn eigen 

buurt is het al door mijn hoofd geschoten dit stukje 

te schrijven. De aanleiding hiervoor? Omdat ik altijd 

als ik een rondje rij op mijn racefiets, langs de Rot-

temeren, altijd wel een hatelijke opmerking naar 

mijn hoofd geworpen krijg. Mij wordt verteld dat ik 

beter uit mijn ‘doppen’ moet kijken, of niet zo ach-

terlijk moet doen. Waarom? Ik denk doordat het 

komt omdat ik een helm op mijn hoofd heb, op een 

fiets rij met iets dunnere banden en in een iets ande-

re houding zit dan andere mensen op de stadsfiets. 

Maar verder zie ik het verschil niet. Laat ik allereerst 

hand in eigen wielrenboezem steken. Ja, er zijn wiel-

renners die zodra ze op die fiets met dunnere band-

jes stappen en die helm opzetten, die denken dat ze 

de lokale Mathieu van der Poel of Peter Sagan in het 

plaatselijke recreatieoord kunnen uithangen. Den-

ken dat het fietspad van hun is, en na iedere bocht 

optrekken alsof ze een koers rijden. Dat mensen 

daarvan schrikken snap ik volkomen. En als je zo wil 

fietsen, hoor je niet thuis op een druk fietspad op de 

zondagmiddag. Word lid van een wielerclub en koers 

daar, op een afgesloten parcours waar je mag laten 

zien hoe hard je kan fietsen. En als trainingen rijdt op 

hoge snelheid, kies hier dan de afgelegen plekken 

voor in je regio. Maar een groot gedeelte van die 

fanatieke wielrenners, rijden op zondagmiddag hun 

collega fietsers of wandelaars niet van het fietspad. 

Deze wielrenners zitten buiten op de fiets, net zoals 

u en een ander, om een frisse neus te halen, te ge-

nieten van het lekkere zonnetje, koffie te drinken en 

een lekker trainingsrondje te rijden. Niet ieder trai-

ningsrondje hoeft hard. Deze wielrenners bellen als 

ze mensen inhalen of roepen pardon, vele wielren-

ners bedanken u dan ook nog zelfs als u aan de kant 

gaat. Juist om te laten zien dat wij wielrenners, wel 

sociaal zijn. Echter wordt dit vaak geeneens gehoord. 

Omdat er alweer gemopperd wordt, omdat de groep 

wandelaars die breeduit over het fietspad loopt aan 

de kant moet voor die fietser. Of dat u denkt dat u 

aan de kant gereden wordt. Nee, meneer of me-

vrouw. We kunnen echt wachten dat u aan de kant 

gaat en halen u dan in. Laat iedere ‘buiten genieter’ 

zich nou gewoon aan de regels houden. Stadsfietsers 

op het fietspad: geef mensen de ruimte om je in te 

halen, je hoeft echt niet van ons ‘wielrenners’ te 

schrikken. Wandelaars, heb het besef dat je soms op 

een fietspad wandelt en fietsers een hogere snelheid 

hebben dan jullie en je daardoor inhalen. En collega 

wielrenner, wees geen aso en laat zien hoe mooi de 

sport is. Roep op tijd pardon of bel gewoon. Gescout 

word je tijdens de koers, niet op de weg op zondag-

middag in het recreatiegebied. Dus train bewust en 

show die mooie fiets van je op een respectvolle ma-

nier aan iedere collega buitengenieter.  

U wandelt met uw doel en ik fiets met het mijne. En 

nu hoop ik dat ik bij mijn volgende rondje rotte weer 

niet als ‘idioot’ of ‘kutwielrenner’ wordt nageroepen. 

Ik zit namelijk gewoon op een fiets, die 2 wielen 

heeft en fiets op een fietspad waar ik ook hoor te 

fietsen. Anders roep ik de volgende keer als ik ie-

mand inhaal i.p.v. ‘dankjewel’. ‘Sorry dat ik wielren-

ner ben.’ 

Laten we het fietspad gewoon met elkaar delen en 

geef elkaar de ruimte. Dat is wel het minste wat we 

kunnen doen in deze tijd 

 

https://www.spruitsportcoaching.nl/post/sorry-dat-

ik-wielrenner-ben 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.spruitsportcoaching.nl/post/sorry-dat-ik-wielrenner-ben
https://www.spruitsportcoaching.nl/post/sorry-dat-ik-wielrenner-ben
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De Razende Reporter!  
 

Andere tijd, andere uitdaging! 

Wij Nederlanders mogen heel blij zijn dat we ten tijde van Corona in Neder-

land wonen. En zeker de liefhebbers van fietsen hebben hier niets te klagen. 

Oké, sommige zeer populaire fietsroutes zijn voor wielrenners afgesloten. 

Geen probleem, er blijven genoeg mooie polderwegen over om heerlijk te 

kunnen toeren. De maand April was qua weer fantastisch, zonovergoten. Door 

dit mooie weer is onze natuur explosief van knop tot bloem en blad gegroeid. Het  

is nu prachtig om door ons polderlandschap te rijden.  

 

Dat doen Jan-Willem en ik dan ook elke week en 

daar genieten we volop van. Echter kunnen we ons 

wekelijkse bezoekje aan de sportschool al weken 

niet doen. En dat missen we toch wel een beetje. 

Ook daar vonden we gezelligheid om in een groep te 

trainen en tijdens die trainingen werden weer eens 

ander spiergroepen aangepakt dan de benen, waar-

mee wij onze pedalen ronddraaien. Die spiergroepen 

moeten we nu zelf onderhouden. Nu worden er door 

de sportschool wel online lessen aangeboden maar 

die zijn op tijdstippen dat wij aan het werk zijn. Ui-

teraard kan je die les later nog terugvinden en als-

nog doen. Maar….ik kwam op internet een 30-dagen 

challenge tegen om het buikvet te verminderen, ‘The 

loose belly fat challenge’ En daar ben ik zo’n 10 da-

gen geleden mee begonnen. 

Waarom ik deze uitdaging 

aanga? Ten eerste om nu 

eens voor mezelf te bewijzen 

dat ik dat vol kan houden. Ik 

ben niet zo heel erg gedisci-

plineerd op dat gebied. Ten 

tweede om mijn core te blij-

ven trainen, daardoor sterk 

te houden wat mij het gevoel geeft dat ik lekkerder 

op de fiets zit. Ten derde om te kunnen bepalen of 

zo’n challenge nou echt werkt. Discipline: zoals ik al 

zei: ‘Ik ben niet zo gedisciplineerd’. Menigmaal heb 

ik gedacht dat ik best wel een keer een klassieker in 

Limburg zou willen fietsen om de uitdaging aan te 

gaan. Of een monstertocht ergens in de bergen. ‘Dan 

moet je daarvoor gaan trainen’, zei Jan-Willem dan. 

Maar daar gaat best heel veel tijd in zitten. Basis-

conditie opbouwen, kilometers maken, krachtrainin-

gen en duurconditie. Alles bij elkaar denk ik dan al 

snel: ‘Laat maar. Ik geniet van het fietsen ook al is 

het 70 km door het Groene Hart’. Blijven trainen: 

sinds de start van de challenge sta ik ’s morgens op, 

doe ik mijn sportkleren aan en start het programma 

op mijn telefoon. Ik kon kiezen uit 3 niveaus en aan-

gezien ik geen idee had hoe zwaar het zou zijn ben ik 

als beginner gestart. Een korte warming-up en daar-

na een serie oefeningen voor de rechte buikspieren 

(diep en oppervlakkig) en schuine buikspieren. Ik ben 

met het volledige programma zo’n 20 minuten bezig. 

Het is goed vol te houden. Wellicht had ik een niveau 

zwaarder kunnen kiezen, maar die plakken we er 

dan achteraan. Worden het 60 dagen trainen. Na de 

training een heerlijk ontbijt en dan aan het werk. 

Resultaat: Tot nu toe is het 

buikvet nog niet verminderd, 

maar ik ben nog niet eens op 

de helft. Mijn taille heb ik op 

moeten meten aan het begin 

van de challenge. We zullen 

zien wat de omtrek is na 30 

dagen. En wat vindt Jan-

Willem van dit alles? De eer-

ste keer dat hij mij bezig zag vroeg hij verbaasd wat 

ik aan het doen was. Na mijn uitleg zei hij heel nuch-

ter: ‘Succes. Je kan ook gewoon wat minder eten om 

buikvet te verliezen. En voor snel resultaat trek je 

gewoon je buik in als je weer moet meten’. Lekker 

motiverend, een man die zo’n reactie geeft. Ik had 

toch op wat meer steun gehoopt van hem. Wat doet 

hij immers zelf? Hij zit een halve dag achter zijn lap-

top om een fietstrainingsprogramma in te tikken 

zodat hij kan zien hoeveel hij per week moet 
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fietsen (in welke hartslagzone) en wanneer hij rust 

moet houden. Dit alles om zijn conditie op een hoger 

niveau te brengen zodat hij een 200+ rit kan gaan 

rijden. Ik ga eerst mijn eigen challenge tot een goed 

einde brengen. En misschien….. als ik zie dat het 

trainingsschema van Jan-Willem resultaat heeft kan 

ik daarna ook de discipline opbrengen om het sche-

ma te gaan volgen voor die klassieker in Limburg. 

We zijn in ieder geval lekker bezig samen! 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Rondje Spaarnwoude, 80 km                 door Joop Roeleveld 

 
Dit is een mooie route in een rustige omgeving, zon-

der veel tegen liggers. Helaas nu geen koffie-stop. 

 

Bijzonderheid van deze route is het dorpje Ruigoord. 

Mooi om hier rustig door te fietsen bij de haven van 

Amsterdam. De locatie is door een groep kunste-

naars gekraakt en werd omgetoverd tot kunste-

naarskolonie. Inmiddels mag er in het dorp gewoond 

worden. De oude vrijhaven is nu nog steeds een plek 

van alternatieve kunst, cultuur en verdovende mid-

delen. 

ROUTE : Tennishal Mijdrecht – Uithoorn - Amster-

damse bos – Spaarnwoude - westelijk havengebied – 

Ruigoord - recreatie Spaarnwoude - Halfweg-

Badhoevedorp – Nesserlaan - Tennishal Mijdrecht.

 

De route is te downloaden van onze website via deze link. 

 

 

 

https://historiek.net/c/biografieen/kunstenaars/
https://historiek.net/c/biografieen/kunstenaars/
https://historiek.net/c/kunstgeschiedenis/
https://ttcdemerel.nl/Pagina/752/0/diverse-gps-tracks.html
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Col de la Bonette (deel 2)                               door Maria Ekelschot 

 

De dag van de waarheid: 

Na een onrustige nacht en het ontbijt 

moeten we verzamelen op de parkeer-

plaats. Als iedereen aanwezig is moet 

een groepsfoto gemaakt worden. Het 

hele peloton staat in vol fietsornaat 

klaar voor de fotoshoot. Daarna worden 

we uitgezwaaid door de organisatie: 

Caroline, Linda, Angela en onze bus-

chauffeurs Willem en Kees. De afdaling 

begint tot aan het dorp. Daarna fietsen 

we in een groot gekleurd peloton over 

een afstand van 18 kilometer naar de 

voet van de berg. Ook hier worden nog 

gauw even foto’s genomen. Erik, een van onze ren-

ners, zit met een gebroken spaak in zijn wiel. Daar 

kan niet op gewacht worden. De eersten gaan al 

starten. Wij volgen. De eerste paar kilometer zijn al 

zwaarder dan ik had verwacht. Puh. Nog meer dan 

20 kilometer te gaan. Gelukkig is mijn ademhaling 

onder controle. Ik blijf bij Gijs in de buurt. Het voelt 

vertrouwd en het leidt wat af met andere mensen 

om ons heen. Na de eerste 10 kilometer staan onze 

chauffeurs klaar met bananen, energydranken en 

repen. We stoppen voor het eten van een banaantje 

en zien vervolgens de laatste renners uit de ‘bus’. 

Over 5 kilometer zal weer een post staan, beloven 

ze. Dat geeft moed. Het zweet loopt inmiddels over 

mijn wenkbrauwen in mijn ogen. Dat prikt. Kilometer 

na kilometer volg ik de weg naar boven. Het stij-

gingspercentage is steeds rond 6, 7 of 8%. In de weg 

zitten veel bochten. Net als Gijs pak ik de buiten-

bochten om volledig van het minst steile stuk te 

kunnen profiteren. Blij ben ik de meisjes te zien die 

ons met eten en 

drinken oppeppen. 

Mijn motortje heeft 

brandstof nodig! 

Hoe hoger we ko-

men hoe frisser het 

wordt en hoe harder 

het gaat waaien. Nu 

heb ik geen last 

meer van zweet in mijn ogen. Ik zie zelfs de schapen 

lopen. Metertje voor metertje zwoeg ik door tot ik 

de 2 chauffeurs, gedrapeerd door dekens vanwege 

de koude wind, zie staan. Ik mag even bijkomen in 

de luwte van de auto. Een laatste energiedrankje 

werk ik nog even naar binnen. We vertrekken nu 

voor onze laatste kilometers omhoog. Nog 3 km te 

gaan. Het eind is in zicht, die top moet echt gaan 

lukken. We zijn al zover gekomen. Gijs rijdt weer 

voorop. Ik volg en zie het desolate landschap van de 

berg. Het is zelfs wat sinister, want ook de zon is nu 

helemaal achter de wolken geschoven. De eerste 

renners zijn al aan de afdaling begonnen. In vliegen-

de vaart wensen zij ons ook nog even sterkte toe. 

Nog enkele haarspeldbochten te gaan en dan zien 

we het einde van de berg hoog voor ons oprijzen. 

Daar staan de meisjes weer! Hoe doen ze dat toch? 

Ze maken foto’s en roepen dat we nog even door 

moeten gaan na de bocht. Want daar is pas de echte 

top! Het stijgingspercentage is inmiddels 15%. Nu is 

het echt ieder voor zich. Het lijkt wel of ik stil sta. Ik 

heb nu een gat laten vallen. Ik ga licht slingerend 

door met 5 kilometer per uur op naar de top onder 

aanmoediging van alle begeleiders. Gijs is al boven. 

Ik volg hem kort daarop onder luid gejuich van de 

rest. Ik/ wij hebben het volbracht!! We worden gefe-

liciteerd door iedereen die daar aanwezig is. Het is 

een feestelijk moment. Ik ben niet eens kapot! Wat 

een ervaring. 
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We laten ons fotogra-

feren bij de gedenk-

steen. Al die andere 

gelukkige fietsers doen 

dat ook. Wat zijn we 

blij allemaal! 

De afdaling: 

Als iedereen boven is 

(we staan op 2.802 

meter) en genoten 

heeft van zijn moment 

en voldoende uitge-

rust is, moet ook weer 

24 kilometer afge-

daald worden. Dit is het moment waar ik het meeste 

tegenop heb gezien voordat wij naar Frankrijk ver-

trokken. Bij een afdaling in Toscane ben ik dit jaar de 

controle kwijtgeraakt. Jankend en volledig in paniek 

stortte ik mij in Gijs zijn armen. Godzijdank onge-

deerd. Als het dalen nu echt niet gaat mag ik in de 

auto mee terug. Maar omdat ik deze 2 dagen al 

meer afdalingervaring heb opgedaan dan ooit, wil ik 

het toch gaan proberen. Ik ben de laatste die naar 

beneden gaat. Ik hou voldoende afstand van de ren-

ners voor mij. Het eerste stuk is het steilste, maar 

het gaat goed. De haarspeldbochten, de lange afda-

lingen doe ik alsof het voor mij de normaalste zaak 

van de wereld is geworden. Ook hier heb ik weer 

een overwinning voor mijzelf behaald. Gijs staat 

beneden op mij te wachten. Hij is zeker al 15 minu-

ten beneden! Maar hij heeft dan ook geen afdaal-

angst. 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Fietsen in tijden van Corona                     door Tom Zuijdervliet 

 
Als ik enkele maanden geleden had geweten dat corona eraan kwam, dan was ik niet gestopt met mijn maan-

delijkse column in de eMerel. Dan had ik me nog enkele maanden uitgeleefd met mijn ergernissen als wande-

laar ten opzichte van al die fietsers en als fietser ten opzichte van al die wandelaars. Nu denk ik maar dat ieder-

een op zijn eigen manier zoveel mogelijk zijn of haar best doet om rekening te houden met elkaar en met het 

nieuwe normaal: de anderhalvemetersamenleving. 

 

Voornemens 

Dus het is geven en nemen. Hoewel, als wandelaar is 

het soms moeilijk om je niet te ergeren aan die wiel-

renners die naast elkaar rijden en dus vinden dat ik 

als wandelaar blijkbaar maar in de berm moet. Als 

fietser maakte ik enkele dagen geleden op 

mijn gewone fiets mee dat ik met een zo ruim 

mogelijke bocht om twee naast elkaar lopen-

de wandelaars heen ging en een van hen mij 

toeriep dat ik anderhalve meter moest aan-

houden. Ik dacht dat ik daar ver overheen zat, 

maar misschien wilden ze wel dat ik dichterbij 

kwam. Maar ik merkte twee weken geleden 

ook dat de goede voornemens snel vergeten 

zijn. Ik haalde een Merel-lid in dat met zijn 

vrouw aan het fietsen was. Zo’n kilometer 

lang fietsten we gezellig naast elkaar en klets-

ten erop los. Na het scheiden van onze wegen 

bedacht ik ineens dat ik me niet aan die 1,5 meter 

had gehouden. Dom, om, dom. Dus wie ben ik om te 

oordelen over anderen? 

Rondjes 

De afgelopen anderhalf jaar ben ik door oogproble-

men toch al gewend om veel solo te fietsen. Dus op 

zich verandert daar in tijden van corona weinig in. 

Maar toch, in het begin van de intelligente lockdown 

durfde ik amper op de fiets wat verder van huis te 

gaan. Bang als ik was om pech met de fiets te krijgen 

die ik niet kon herstellen. Dus het werden zoge-

naamde rondjes om de kerk. Niet te ver van huis, 

zodat ik bij pech naar huis kan lopen. Je wilt je niet 

laten ophalen, want hoe kun je in een auto die an-

derhalve meter aanhouden? Dus met fietsschoenen 

waarop ik als het moet wel een paar kilometer kan 

lopen. Gelukkig ontdekte ik afgelopen winter het 

wandelen opnieuw, dus ik kan fietsen en wandelen 

prima afwisselen. Toch, altijd die fietsrondjes De 

Hoef of Nieuwkoop of Woerdense Verlaat, en dat 

drie of vier keer achter elkaar, dat gaat toch verve-

len. Alhoewel, een wandelrondje Groene Jonker 

verveelt nooit. Elke dag zie je weer andere dingen in 

dit natuurgebied. 

Pechpas 

En toen bedacht ik dat ik een Pechpas heb van Fiets-

sport. Enkele jaren geleden speciaal aangeschaft 

voor dit soort problemen. Met een abonnement van 

15 euro per jaar krijg je de zekerheid dat je bij pech 

die je niet zelf kunt oplossen, wordt geholpen. Kun je 

een mankement niet zelf herstellen? Even bellen of 

via de app reageren en er komt een fietsenmaker 

om het euvel te verhelpen. Luk dat niet, dan bren-

gen ze je naar huis. Maar zouden ze dat ook nu 

doen? Ik heb het noodnummer gebeld en direct 

gezegd dat ik niet in nood was. Maar gevraagd of de 

Pechpas ook werkt in deze coronatijd. En ja hoor, bij 

pech kun je ook nu bellen en ze komen je helpen. 

Kunnen ze het niet maken, dan wordt een speciaal 

busje opgepiept dat je naar huis brengt. Wat een 

opluchting! Ik kan weer verder van huis gaan fietsen. 

Dus eigenlijk is er voor mij niets veranderd ten op-

zichte van de pre-coronatijd. 
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 Behalve dat het ‘opsteken’ voor een kop koffie met 

wat lekkers bijna nergens kan. En wat is het heerlijk 

om op zaterdag- of zondagmorgen vroeg op pad te 

gaan. Geen auto’s, een enkele fietser of wandelaar. 

Volop genieten. We hebben natuurlijk ontzettende 

mazzel met het mooie weer sinds de corona-

maatregelen zijn ingegaan. Al ben ik daar vanuit 

milieuoogpunt weer niet blij mee. En wat was het 

fantastisch dat de Meije in het Koningsdagweekend 

was afgesloten voor motoren en auto’s. Héérlijk! 

Geen fietsvakantie 

Inmiddels is mijn eerste fietsvakantie geannuleerd. 

Elk jaar ga ik in de maand 

mei met een groep fietsen 

in Italië. Dit jaar had ik me 

niet ingeschreven, want het 

vertrek zou op 16 mei zijn. 

Een datum die mij erg 

slecht uitkwam, want 16 

mei zou ook de finale van 

het Songfestival zijn. Daar 

moet je natuurlijk bij zijn. Ik 

schreef me daarom bij Djo-

ser in voor een fietsweek in 

juni in de Balkanlanden 

Bosnië en Montenegro. Inmiddels is die Italië-

fietsweek gecanceld, is het Songfestival gecanceld en 

is mijn vakantie in de Balkan gecanceld. Dat laatste 

overigens niet vanwege corona, maar vanwege te 

weinig deelnemers. Ik heb in september nog een 

week fietsen in Griekenland voor de boeg. Maar of 

dat doorgaat? Ik zit in ieder geval niet te wachten op 

een buitenlandse fietsvakantie waarbij je overal 

rekening moet houden met die anderhalve meter of 

met een mondkapje. In het vliegtuig, in de kamer die 

je deelt met iemand anders, in een restaurant, een 

barretje, onderweg. Eerlijk gezegd hoop ik nu al dat 

ook deze vakantie wordt gecanceld. 

Randjes 

Doelstellingen had ik ook voor dit jaar. Mijn wandel-

uitdaging was deelname aan de 35 km van Zand-

voort. Een wandeling die ook over het circuit zou 

gaan. Dat rondje circuit zou ik uiteraard onder pro-

test doen, fel tegenstander als ik ben van het circuit 

en van Formule 1. Alleen om een huisjes melkende 

brillenprins te gerieven, worden ineens allerlei mili-

euregels overboord gegooid. Die wandeling, die eind 

maart zou plaatsvinden, is gecanceld. Gelukkig is de 

race in Zandvoort ook ge-

canceld. Een fietsplan was 

om op de langste dag van 

het jaar het Randje Utrecht 

te fietsen. Een rit van 278 

kilometer zoveel mogelijk 

langs de provinciegrens van 

Utrecht. Dat zie ik dit jaar 

echter niet meer gebeuren. 

Misschien het Randje Dren-

the? Dat is 33 kilometer 

korter.  

Merelhonger 

Ik heb ‘huidhonger’, naar contacten met anderen, 

naar elkaar even aanraken tijdens een mooi gesprek. 

Ik had niet gedacht dat ik dat zo zou missen. En ik 

heb ‘Merelhonger’, naar het contact met de leden, 

naar het afspreken om een keer een ritje samen te 

doen. Ik mis nu al het gecancelde clubweekend. Ik 

ben echter de laatste die mag klagen, want ik kan 

over het algemeen doen en laten wat ik wil. Maar 

hoop wel – tegen beter weten in – dat dat fietsen in 

tijden van corona niet te lang meer duurt. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Merels blijven vliegen                                                    door Machteld Rijkeboer 

 
De laatste maanden is het voor velen van ons solo of duo rijden geworden. Dat is bij mij ook het geval. Mijn 

sabbatical om 6500 km langs de Noordzee te fietsen is een jaar (of langer?) vooruitgeschoven. Om tóch in top-

conditie te blijven, ben ik erg actief. 

 

Als ambtenaar zonder vitale functie werk ik al 8 we-

ken thuis. Dat heeft prettige aspecten (3 uur minder 

reistijd per dag), maar ook minder prettige, zoals het 

missen van de gezelligheid van je collega’s. Toch is er 

ook een groot voordeel: je hebt meer tijd om te fiet-

sen bijvoorbeeld, dus dat doe ik. Zowel op mijn race-

fiets, maar nog vaker op de toerfiets, maak ik lokale 

tochtjes en sta ik er iedere keer weer versteld van 

hoe mooi het hier in de directe omgeving is. 

Ik fiets meestal 50-60 km rondjes, rond de 

plassen. De Nieuwkoopse, de Vinkeveense, 

de Loosdrechtse en vandaag langs het Naar-

dermeer en de Vecht. En dan opeens vliegen 

ze langs. Meestal eentje, maar afgelopen 

dinsdag (Bevrijdingsdag) zelfs 4 tijdens 1 rit. 

Margo reed mij tegemoet via de Kromme 

Mijdrecht en aan de overzijde op de West-

zijde bij De Hoef ontwaarde ik Ger, maar die 

zag niets. Om vervolgens op de Wilnisse 

Zuwe gepasseerd te worden door koppel 

Marjan en Aad. Hetgeen ontaarde in een 

gezellig praatje. Vandaag was het alweer 

raak, Gerard stormde langs in de buurt van 

het Naardermeer. 

 
Mijn conclusie is dan ook dat Merels ondanks alles 

toch blijven vliegen (of fietsen in ons geval). Het is 

een grappig idee dat we allemaal zoveel fietsen, al is 

het zuur dat het gezamenlijke Merel gebeuren, het 

in clubverband fietsen, er dit jaar waarschijnlijk niet 

meer in zit. Misschien kunnen we de Herfstrit nog 

wel gezamenlijk maken. In ieder geval zijn we er 

klaar voor als het volgende seizoen eraan komt. 

PS wel jammer dat er dit jaar geen km competitie is, 

want ik fiets echt veel meer dan in een normaal 

werkjaar !!!!!!! 
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Wielersportliefhebber in coronatijd 
door Wijtze de Vries 

 
Tja deze week kwam dus de onvermijdelijke mededeling dat het wielerseizoen 2020 als verloren mag worden 

beschouwd. We kunnen natuurlijk een traantje wegpinken maar laten we eerlijk zijn onze gezondheid staat nu 

bovenaan. En solo fietsen, zie ik op Strava, doen veel Merelleden toch, dus maken we van een nood een deugd. 

Zelf bedenk ik me hoe bijzonder deze situatie is. 

 

Vorig jaar een paar tochten met de ‘oude mannen’ 

op de donderdagen meegefietst en toen dat enorm 

beviel heb ik mijn lidmaatschap als voormalig be-

stuurslid weer omgezet in een volwaardig lidmaat-

schap. Dit jaar weer eens wat oude bekenden gezien 

op de jaarvergadering en ik had er erg veel zin in. 

Mijn eerste rit (openingsrit) viel enerzijds door de 

wind en anderzijds door een onwillige knie een beet-

je in het water. Met de nog komende wintersportva-

kantie leek afhaken verstandig (heb hier al eens over 

bericht). Maar wat gebeurt er op de donderdag 13 

maart, auto gepakt maar toch voor alle zekerheid 

naar Oostenrijk gebeld. Hier in Tirol is alles oké was 

het antwoord. Maar nog geen uur later kwam het 

bericht op de Oostenrijkse TV dat het wintersport-

seizoen in Tirol op zondag 16 maart zou eindigen. 

Helaas dus dit jaar geen wintersportvakantie en te-

gen het afhaken van de openingsrit kijk ik nu heel 

anders aan. En dan nu de vervelende mededeling 

van het bestuur, tja het is niet anders. Vanaf die 

mededeling dus veel binnenblijven (behoor door de 

leeftijd geloof ik tot de kwetsbare groep). In het 

begin lukt dat wel, veel in de tuin werken en terras 

schoonmaken, kan wel zeggen de tuin heeft er nog 

nooit zo netjes bijgestaan.  

En hoe staat het 

met fietsen? Via 

Kees Smit kocht ik 

jaren geleden een 

fraaie fietstrainer 

en maakte daar de 

vele nodige trai-

ningskilometers 

op. En dat oude 

beestje heb ik nog 

steeds op zolder 

staan, dus in deze 

coronatijd fiets ik elke morgen en avond 30 minuten 

op deze fietstrainer. Wel heel iets anders dan gezel-

lig fietsen in een groep en een terrasje pikken maar 

het voordeel is je hebt nooit wind tegen. Zie de teller 

al op 2400 km staan dus met de conditie zit het wel 

goed. Dus om met Johan Cruyff te spreken, ‘Ieder 

nadeel heeft ook zijn voordeel’. Alleen gaan de kilo’s 

er ook af zodat ik straks weer nieuwe broeken nodig 

heb. Dit jaar dus 

helaas niet meer 

fietsen bij TTC de 

Merel, maar des te 

meer kijken we uit 

naar de komende 

jaren waarin we het 

corona virus hope-

lijk verslagen heb-

ben en we weer 

volop kunnen ge-

nieten van onze sport.  

Sportvrienden BLIJF GEZOND. 

 

 


