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                       Yeah, we mogen weer!!
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Reunited!! 
 

Gewoonlijk kan je hier iets lezen geschreven door één van de bestuurs-

leden. Helaas kon ik het aangeleverde materiaal slecht inpassen naast 

de colofon. Vandaar dat ik heb besloten om deze pagina zelf te vullen. 

Uiteraard is het andere verhaal verderop in de eMerel geplaatst. 

 

Afgelopen zondag mochten we voor het eerst weer met een grote 

groep op pad. De Rabo Reunited tour was via de mail aangekondigd bij 

de leden. Och wat was dat een fijn gezicht toen ik ’s morgens even 

voor half 9 aan kwam rijden bij de tennishal. Allemaal blije mensen die 

gezellig met elkaar aan het kletsen waren en een grote smile op het 

gezicht van Erna achter de bar. Het was een prachtige ochtend, de zon 

scheen, er was nauwelijks wind en de temperatuur was zeer aange-

naam om te gaan fietsen. Maar liefst 28 fietsliefhebbers hadden zich 

deze morgen verzameld voor een tocht van ca. 80 km rondom de Ron-

de Venen. Na een woordje van onze voorzitter André werd de groep 

gesplitst in 3 groepen. De A-groep vertrok met André als voorrijder, 

een B-groep met Gert D. als voorrijder en een B-groep met mijzelf op 

kop (en veel dames in de gelederen). Afgesproken was dat het tempo 

niet te hoog zou liggen omdat iedereen wellicht weer even moet wen-

nen om in een groep te fietsen. Diverse Merels waren de afgelopen 

weken op de woensdag en zondag alweer met elkaar op pad geweest, 

maar dat gelde niet voor iedereen. Een tempo tussen 27 – 28 km op de 

teller werd geadviseerd. Wij vertrokken al laatste groep. In het begin 

rustig aan maar eenmaal warm gefietst ging het iets harder waardoor 

we de groep van Gert achterop reden. Uiteindelijk besloten om er 

voorbij te gaan en in dit tempo verder te fietsen. De koffiestop was bij 

de Eendracht in Abcoude. Het terras is daar flink uitgebreid dus er was 

gelukkig plek voor alle Merels en nog héél veel meer wielrenners. Het 

terras werd overspoeld met wielrenners, maar iedereen vond een plek-

je. Na de koffiestop werd de mooie route door de Ronde Venen voort-

gezet met voor sommigen zelfs nog onbekende weggetjes. Wie had dat 

gedacht zo dicht bij huis. Eenmaal weer terug bij de tennishal werden 

we getrakteerd op een heerlijke kop soep en broodjes. Gezelligheid 

alom op het zonovergoten terras. Wat hebben we dat gemist de afge-

lopen maanden! Het was heerlijk om weer met elkaar te kunnen fiet-

sen. Hopelijk komen er nog veel mooie ritten dit jaar. 

 

Met sportieve groet, 

Loes 
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MEREL 
NIEUWS 

 
 
 

In memoriam 
 
Enige weken geleden hebben we bericht ontvangen 

van het overlijden van Johan Zaal. Namens TTC De 

Merel is een kaart gestuurd naar de familie. Wij 

wensen zijn familie en geliefden heel veel sterkte om 

dit onverwachte verlies te verwerken.  

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Nazomer tour 
 
Zondag 2 augustus staat de nazomer tour op het 

programma. Uiteraard hopen we voor deze tour op 

mooi zomers fietsweer. Het is een tocht van 100 km. 

Vertrek is om 08.30 uur vanaf ons clubhuis Tennishal 

De Ronde Venen. 

 

Het is een clubrit in groepsverband. Gastrijders zijn 

van harte welkom om mee te rijden.  

Zet het in je agenda en fiets gezellig mee. 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Vrijwilliger in de Spotlight              door Fanny Meijer 

 
 

Deze editie: Gert Doornekamp 
 

Vandaag mocht ik het interview doen bij Gert Doornekamp zonder Alex, hij geniet van een heerlijke vakantie. 

Ik bezocht Gert thuis, waar we op gepaste afstand aan de keukentafel hebben zitten praten. 

 

Even voorstellen: 

Gert woont in Mijdrecht aan de 

Viergang en is geboren in de 

Hoef aan de Kromme Mijdrecht 

in 1949. Zijn ouders woonden 

vlak naast zijn oom en tante (ou-

ders van Ed de Jong). Gert vertelt 

dat zijn vader Jan een hard wer-

kend man was. Hij was o.a. kan-

tinebeheerder op de Bacon, olie-

boer, fokte nertsen, had een 

autosloperij en diverse handel-

tjes. Hij deed alles om genoeg te 

verdienen om het gezin wat uit 2 

ouders en 6 kinderen bestond, te kunnen voeden. 

Hij had de wens dat zijn zonen een beroep zouden 

kiezen om met hun handen te werken. De oudste 

van de jongens werd timmerman, de jongste lood-

gieter, Gert was van jongs af aan geïnteresseerd in 

techniek en werd automonteur. Hij vertelt dat hij op 

een dag het horloge van zijn broer heeft getracht te 

repareren. Het zat weer helemaal goed in elkaar 

maar lopen deed het niet. Twee zussen gingen naar 

de huishoudschool en de jongste naar de MAVO. 

Later hebben twee broers en een zus de opleiding 

tot politie succesvol afgerond en werden agent in 

Amsterdam. Gert is na de LTS zijn opleiding tot au-

tomonteur begonnen bij Auto-pon op de Overtoom 

in Amsterdam, deze vestiging kent iedereen nog wel 

van vroeger, vlak bij het Surinamerplein. De oplei-

ding was 4 dagen praktijk en hij ging 1 dag naar 

school. Tevens nog stage gelopen bij de Riva (Opel) 

en van Kleef (Audi, VW en NSU). De opleiding werd 

afgerond met een diploma 1e monteur waarna hij in 

militaire dienst moest. In de diensttijd heeft hij ken-

nis gemaakt met de rijopleiding op de vrachtwagens, 

dit vond hij zo leuk om te doen, dat toen hij uit 

dienst kwam hij in de avonduren 

rijles ging geven in personenwa-

gens bij Alblas. Alle diploma’s 

werden behaald, waarna hij bij 

de ANWB als rij-technisch advi-

seur heeft gewerkt. Hierna een 

eigen bedrijf gestart. Rijvaardig-

heidstraining Gert Doornekamp 

was een bekend begrip in de 

Ronde Venen en was de eerste 

ANWB gecertificeerde auto en 

motorrijschool met het hoogste 

slagingspercentage in de regio. 

Ook verzorgde hij theorielessen, 

maakte hij zijn eigen website en deed tevens de 

boekhouding. Gert heeft 47 jaar rijlessen gegeven 

aan meer dan 2500 cursisten. Ook Merelleden en 

hun kinderen hebben hun rijbewijs gehaald dankzij 

de instructies van Gert. In 1971 getrouwd met Coty 

Keizer en samen kregen ze twee dochters Severine 

en Marije. In 2014 zijn Gert en Coty opa en oma ge-

worden van kleinzoon Max, op wie zij iedere week 

een dag en een nacht oppassen. Max is een leergie-

rig mannetje en heeft tijdens de Coronacrisis ook 

thuisonderwijs bij Gert gevolgd. Hij is supertrots op 

zijn kleinzoon met wie hij een hele goede band 

heeft. 

Vertel eens wat over je passie voor het fietsen. 

Gert kwam in aanraking met fietsen door schoon-

zoon André Kroeze (de huidige voorzitter van TTC de 

Merel) in 2010. Er werd destijds een clubje van 14 

leden opgestart onder de naam de Penoza’s. Er werd 

ook een Penoza outfit ontworpen bij Bioracer. In de 

winter werden ook fietsen samengesteld met allerlei 

onderdelen van marktplaats en later werden de fiet-

sen bereden of verkocht met wat winst. Zijn eerste 

fiets was een Hibike welke hij kocht bij Vos in 
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Zwanenburg. 

De volgende 

fiets werd een 

oude Colnago 

en daarna een 

Giant full car-

bon. Tegen-

woordig rijdt 

Gert een Can-

nondale met 

schijfremmen. 

Met de Peno-

za’s werden 

toer- en bergtochten gereden in Nederland, in de 

Ardennen maar ook in andere landen. Uiteindelijk is 

hij lid geworden van TTC de Merel. 

Heb je ook hobby’s naast het fietsen? 

Gert werkt graag met computers, vooral DTP-en 

(Desk Top Publishen), Facebook en Instagram voor 

de Merels. Nadat hij in 2018 met pensioen is gegaan, 

doet hij iedere week boodschappen voor de moeder 

van schoonzoon André en doet hij wat klusjes voor 

haar. Uiteraard afsluitend met een kop koffie en wat 

lekkers. Hij heeft ook de Molenland buurtapp opge-

start en beheert deze appgroep. Tevens heeft hij een 

inzameling gehouden voor een AED kast welke bij 

hem aan de muur hangt. Het geld was binnen een 

week ingezameld. Hij onderhoud graag (race)fietsen 

(de techneut in hem). Menig Merellid heeft al bij 

hem aangeklopt voor een onderhoudsbeurtje aan de 

racefiets. Vol enthousiasme vertelde hij 

over het uit elkaar halen van het scha-

kelsysteem van een oldtimer wat hij 

weer helemaal werkend heeft gekre-

gen nadat deze niets meer deed. Hij 

heeft o.a. zijn eigen badkamer en zol-

der gerenoveerd en vele andere klus-

sen in en om het huis. Wat zijn ogen 

zien maken zijn handen. Hobby’s ge-

noeg zo te horen. 

Vertel eens iets over het vrijwilligers-

werk wat je voor de Merel verricht. 

Door Alex Wolff is Gert in 2017 bena-

derd om het Start2Bike op te starten, 

dit vooral omdat hij veel ervaring als docent had. Hij 

is achter de computer gaan zitten en heeft een les-

plan geschreven voor de Start2Bike. De opleiding bij 

de NTFU ging door barre weersomstandigheden niet 

door. Tegenwoordig heeft TTC de Merel een aantal 

enthousiastelingen welke met plezier de Start2Bike 

cursus geven, dit voorjaar ging het vanwege de Co-

rona helaas niet door. Tevens zat hij ook in de orga-

nisatie van het clubweekend voor wat betreft bij-

voorbeeld de informatie per email en het voorrijden 

van de routes. Veiligheid vindt hij erg belangrijk, de 

BRAVO controle (banden, remmen, aandrijving, ver-

lichting en overige) is daaruit voortgekomen, net als 

het volgen van een cursus reanimatie en wegkapi-

tein.  

Wat is je mooiste herinnering tot nu toe aan het 

lidmaatschap van de Merel. 

De mooiste herinnering is toch wel het clubweekend 

in Deurne in 2019. Vooral vanwege het prachtige 

weer en de mooie tochten. Gert heeft bijgedragen 

aan de organisatie en ook vele tochten voorgereden. 

Ook heeft hij de menukaarten gemaakt (dit dan ook 

weer dankzij zijn passie voor het computeren). Een 

andere mooie herinnering is de oorkonde voor vrij-

williger van het jaar 2019. Tijdens de jaarvergadering 

werd genoemd dat er een vrijwilliger was wie veel 

goeds had verricht voor de club, Gert had totaal 

geen vermoeden dat het over hem ging en was zeer 

verrast toen zijn naam werd genoemd. 

Wat zou je graag nog willen doen of meemaken. 

Gert vertelt met een grote glimlach dat 

hij het liefste nog een keer naast Max 

zou willen zitten in de auto wanneer 

Max achter het stuur zit. In eerste in-

stantie dacht ik aan Max Verstappen 

haha, maar hij bedoelde uiteraard zijn 

kleinzoon Max, die nu al aanleg heeft 

voor het besturen van een auto. Gert 

hoopt het te mogen meemaken dat 

Max zijn rijbewijs haalt en Coty en hem 

rond rijdt. Ook geeft Gert aan dat hij 

graag zou willen helpen om de website 

van TTC de Merel wat te vernieuwen. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Weer om te huilen                                                                       door Maria Ekelschot 

 

Vanwege de onzekerheden omtrent het coronavirus 

laten wij onze vakantie, die al geboekt was voor de 

corona-uitbraak, omzetten naar 2021. Wij blijven dit 

jaar dichter bij huis en boeken een huisje in de 

mooie Ardennen. Een beetje buitenland en toch 

lekker dichtbij. Op de warmste dag van juni vertrek-

ken wij, inclusief de fietsen op de drager, en rijden 

binnen 3 uur naar de plek van bestemming. Ook 

zoonlief met zijn gezin zullen ons vergezellen voor 

het weekend. De kinderen moeten immers nog naar 

school. Zij zullen zondagavond terugrijden naar 

Mijdrecht. De thermometer wijst 32 graden aan in 

de auto, maar door de airco merken wij daar niet 

veel van. Het huisje in Malmedy ligt net buiten het 

dorp verscholen in het glooiende landschap. Het is 

een mooi park en ons huisje biedt een fantastisch 

uitzicht op het groen. Als de rest van de familie arri-

veert is de zon inmiddels verdwenen achter de wol-

ken. De tafel die buiten voor het eten is gereser-

veerd moet verplaatst worden naar het restaurant 

binnen. Ach we hebben nog een hele week te gaan. 

Het weer zal toch wel goed komen? Met de kinderen 

vermaken we ons met wandelen, zwemmen, tennis-

sen en bezoeken van terrasjes in de omgeving. Er is 

genoeg te beleven. Het is nog steeds wisselvallig 

maar dat laat ons er niet van weerhouden om 

maandag op de fiets te stappen. Gijs heeft een aan-

tal mooie routes uitgezet, althans op papier. We 

beginnen direct met een forse klim en er volgen er 

nog veel meer vandaag. Terrasjes passeren we niet 

en pas bij terugkomst in Malmedy na 60 km strijken 

we neer op het plein voor een heerlijke verkoeling. 

Inmiddels is de zon even teruggekeerd. Voelt zo fijn. 

Het laatste stuk pakken wij het fietspad de Venn-

bahn die ook langs ons park loopt.  

Dinsdagmorgen is het bewolkt maar gelukkig wel 

droog als wij op de fiets voor de 2e etappe stappen. 

Ook hier nemen wij een stuk van de Vennbahn die 

geniepige stijgingspercentages heeft. Het is best fris 

en ik ben blij dat ik mijn armstukken aan heb getrok-

ken. We passeren een leuk dorpje en stoppen bij de 

kerk. Ook in dit dorp is geen terras te vinden, daar-

om eten we een meegenomen mueslibol op een 

bankje. Via mooie maar ook slecht onderhouden 

paden vervolgen wij onze weg naar Stavelot. Hier 

ondervinden wij hoe het fietsen op de kasseien is. En 

ik constateer dat dit niet zo prettig 

voelt. Omhoog is nog te doen maar het 

afdalen is gevaarlijker dan ik dacht, 

zeker met die auto’s achter mij! Met 

uitzicht op de abdij pakken wij een 

terrasje. Gijs stelt voor om een heel 

klein stukje van de route af te wijken, 

zodat we de Stockeu beklimming kun-

nen gaan doen. Volgens kenners schijnt 
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dit de moeilijkste beklimming van België te zijn. Een 

ware uitdagingen voor de Ekelschotten dus. Over de 

brug moeten wij rechtdoor en na enkele honderden 

meters doemt de Stockeu rechts voor ons op. Op het 

kleinste blad klim ik naar boven, ingehaald door een 

hardloper, zwoeg ik door maar heb nog voldoende 

lucht om een andere hardloper te passeren. Als ik op 

de top ben staat Eddy Merkxc op mij te wachten. We 

laten ons met Eddy vereeuwigen. Op de terugweg 

dreigen donkere wolken. Dat ziet er niet goed uit. 

Ook het fietsen door een lange tunnel stemt mij 

minder blij, maar gelukkig keren we weer veilig terug 

op het park. Woensdag 1 juli begint met regen. Er 

wordt door ons niet gefietst vandaag. Tijd voor een 

uitstapje naar Monschau in Duitsland. Hier zijn co-

ronamaatregelen strenger dan in België en Neder-

land. We lopen met paraplu’s door het stadje en bij 

het bezoeken van een winkel en het museum is het 

verplicht een mondkapje te dragen. Die hebben wij 

gelukkig meegenomen zodat dit geen belemmering 

hoeft te zijn. Echter 

dat is het wel voor 

Gijs, want zijn bril 

beslaat hevig zodat 

er voor hem niets te 

zien valt. Gauw naar 

buiten dus. Van 

20.00 tot 21.00 uur 

hebben we de ten-

nisbaan op ons park 

gereserveerd. Wel 

twee keer barst de 

hemel tijdens onze 

partij open. Ik ben 

er klaar mee. Donderdag: We twijfelen of we wel of 

niet moeten gaan fietsen vandaag. We wachten tot 

12.00 uur de buien af. Het ziet er eigenlijk niet zo 

best uit, maar het voelt ook niet goed om de hele 

dag in het huisje te blijven zitten. Gijs heeft nog een 

leuke route naar Coo met de watervallen gevonden. 

Ook vandaag nemen wij de route over het fietspad 

die ons wederom door de tunnel leidt. Ik haat tun-

nels, vraag mij niet waarom, het is gewoon zo. Van-

wege het weer wordt de route ingekort. Als we 

in het dorpje La Gleize aankomen begint het te 

regenen. We parkeren snel onze fietsen en 

betreden, hoe toevallig, het restaurant annex 

wielercafé Le Vert de Pommier. Van een es-

presso genietend zien we ondertussen veel 

wieleroutfits van prominenten hangen. De 

regenboogtrui van Remco Evenepoel springt 

eruit. Als de bui over is en de koffie op vervol-

gen wij onze tocht. Fietsend over slingerende wegen 

door het bos breekt zelfs even de zon door. In Coo is 

het relatief rustig met toeristen en we maken hier 

gauw wat foto’s. Gijs zegt dat we moeten opschieten 

omdat de lucht er heel dreigend uitziet. Met tegen-

zin stap ik op en mijn humeur wordt er niet beter 

van als we een paar keer fout rijden. We hebben nog 

15 kilometer te gaan als de hel los breekt. De jasjes 

bieden nauwelijks bescherming meer tegen zoveel 

water. Bibberend van de kou sta ik onder de boom 

en vind fietsen nu echt niet leuk meer. Ook de weg 

die wij moeten afdalen maakt mijn stemming er niet 

beter op. Tijdens de afdaling is het wegdek zo nat en 

glibberig geworden dat ik nauwelijks kan zien hoe 

gevaarlijk deze laatste ellendige kilometers vol met 

gaten in de weg zijn. Iedere keer als ik denk dat we 

er bijna zijn klopt dit volgens Gijs zijn route niet. Dit 

frustreert mij nu behoorlijk. Via, via komen we uit-

eindelijk aan de andere kant van Malmedy binnen. 

Tot op het bot nat geregend komen we eindelijk aan 

bij ons huisje. De verwarming wordt aangezet om de 

kou uit mijn lijf te drijven. Gijs heeft nergens last 

van, maar hij is dan ook geen watje zoals ik.  

Het wordt weer tijd om te lachen, maar de zon laat 

zich voorlopig niet meer zien! 

 

____________________________________________________________________________________________ 
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De Razende Reporter!  
 

‘Blauwhelmpje en de 7 reuzen’ 

Ja, ja een parodie op Sneeuwwitje en de 7 dwergen. 

Woensdagavond, Merelavond. Een mooie avond om maar weer een keer met 

Merels te gaan fietsen.  Dit voorjaar is het vaak prachtig weer maar helaas 

wel vaak met behoorlijk wat wind erbij, zo ook deze avond. Op Strava ziet 

Blauwhelmpje dat de ‘B-groep’ vorige week met een gemiddelde van 31 km/u 

had gereden. Toen ik de deur uit ging zei ik nog mijn prins: ‘Als ze zo idioot gaan 

doen dan haak ik af.’ 

 

Aangekomen bij de tennishal zaten daar al een aan-

tal heren te wachten. Allemaal A-rijders (reuzen 

noem ik ze) en ook de  andere leden die aan kwa-

men rijden schaarde ik in de categorie Reuzen (Ri-

chard H, Richard W, Hans, Marius, Ed, Joop, Willi-

brord) en B-rijder Koen. Er werd even afgestemd of 

het 1 of 2 groepen zouden worden. In 

principe is 9 nog een mooi aan-

tal voor 1 groep. Dus werd 

besloten om in 1 groep te 

gaan rijden met als 

voorwaarde, van 

Blauwhelmpje (en daar 

was Coen ook vast blij 

mee), dat ze niet te gek 

moesten doen. Ik had geen 

zin om me helemaal uit de naad 

te gaan fietsen. Richard W., één van 

de reuzen, liet weten dat hij een rustig rondje wilde 

rijden deze avond dus dat ze gehoor zouden geven 

aan mijn wens. Nou dat hoopte ik dan maar want 

wat voor sommigen rustig fietsen is kan voor iemand 

anders een ware uitputtingsslag betekenen. Stipt op 

tijd, onder leiding van Joop, vertrok Blauwhelmpje 

met haar 7 Reuzen (zo voelde ik mij op dat moment) 

aan een tochtje door het groene hart. Al snel had ik 

in de gaten dat Richard woord hield en het tempo 

niet al te hoog liet oplopen. Joop had de route zo 

uitgestippeld dat we afwisselend zijwind, wind mee 

en tegen wind fietsten. Kortom het ging eigenlijk 

allemaal wel lekker. Dan merk je ook dat het fietsen 

in een groep veel minder energie kost dan alleen 

rijden en tegen de wind in stoempen. Als 2e in het 

gelid voelde ik op de Gerverscop een steentje onder 

mijn band vandaan springen dat tegen de fiets van 

Joop aan sprong. Dat gebeurd wel eens vaker. Niets 

aan de hand en doorfietsen maar op deze heerlijke 

avond. Eenmaal in Woerden aangekomen reden we 

over de Jaap Bijzerweg en alsof Blauwhelmpje in een 

giftige appel had gebeten was daar ineens, toen we 

onder een van de viaducten vandaan 

kwamen, een harde knal en de 

achterband was leeg. ‘Snake-

bite’ riepen de reuzen. 

Maar zo had ik het he-

lemaal niet gevoeld. Ik 

heb mijn wielen, zowel 

voor als achter, niet te-

gen iets hards voelen 

stoten. Maar ja, feit was wel 

dat mijn achterband volledig 

zonder lucht stond. Gelukkig schoten 

de reuzen te hulp. Het wiel werd uit de fiets gehaald, 

de buitenband eraf gehaald en geïnspecteerd. Er zat 

een behoorlijke scheur in de zijwang van de band. 

Een reserve binnenband zat wel in mijn zadeltasje, 

maar en stukje canvas om in de buitenband te leg-

gen, voor het gat, kon ik niet vinden. Gek, want mijn 

prins zorgt er altijd voor dat ik allerlei reservemate-

rialen bij me heb. Gelukkig had Richard nog gewoon 

een ouderwetse plakker in zijn zadeltas. Die aan de 

binnenkant van de buitenband geplakt, binnenband-

je opgepompt en het wiel weer in de fiets gemon-

teerd. Dankzij de reuzen hoefde ik niet zoals 

Sneeuwwitje in een kistje, maar kon ik met een 

noodreparatie de fietstocht richting Vinkeveen op 

eigen kracht volbrengen. Eenmaal thuis in mijn kas-

teel vertelde ik het verhaal aan mijn prins. ‘Er moet
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iets scherps tegen je band aangekomen zijn, anders 

kan er niet zo’n scheur in de zijwang van je band 

komen’. Toen dacht ik aan het steentje dat onder 

mijn wiel vandaan gesprongen was. Dit steentje 

heeft waarschijnlijk het scheurtje veroorzaakt wat 

later resulteerde in de klapband. Uiteraard ben ik de 

Reuzen dankbaar voor het matigen van het fiets-

tempo en het verzorgen van de reparatie. En mijn 

prins heeft direct een nieuwe band besteld waar-

door 2 dagen later mijn fiets weer pico bello in orde 

was voor een volgende rit. 

En ze leefden nog lang en gelukkig. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Wielrenners zijn de ergste soort 

door Wil van Rooy 
 
‘Die gebruiken een normaal fietspad als een parcours en fietsen dus als het maar even kan naast elkaar over de 

volle breedte van het pad terwijl ze hun zweetdruppels over je heen spetteren. 

Ik heb echt besloten nooit meer op een wielrenfiets te stappen……..,.dat is zo verschrikkelijk. Als ze hun kleurrijke 

pakjes aan hebben dan hebben ze geen enkele empathie meer’ volgens PROFESSOR JAN DERKSEN uit het AD. 

 

Nou ik ben dus wel blij met m’n Tourclub De Me-

rel...1.5.meter afstand en soms zij aan zij. 

Met vriendelijke sportieve groetjes van Wil. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

https://www.ad.nl/binnenland/wetenschapper-sceptisch-over-anderhalvemeter-afstand-houden-wielrenners-zijn-de-ergste-soort~a95da57c/?referrer=https://nieuwsblik.nl/wetenschapper-sceptisch-over-anderhalvemeter-wielrenners-het-ergste-soort/
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Ergernissen op het fietspad..               door Gijs Ekelschot 

 

Onderstaande wilde een collega Merellid , onder 

het genot van een Leffe blond, onlangs even aan 

mij kwijt. 

 Wielrenners zonder helm 

 E-bikers zonder helm 

 E-bikers met helm 

 Wielrenners zonder bel 

 Wandelaars, die het liefst aan beide zijden lopen 

 Wielrenners die veel te dure , zwarte (van het 

overgewaardeerde merk Castelli) kleding dragen 

 Fietsers die geen richting aan geven 

 Fietsers, die omkijken naar links als je belt, 

 En daarmee hun sturen omgooien en jou  de 

berm indrukken 

 Dove bejaarden. 

 Oost-Indisch dove jongeren. 

 Wielrenners met te korte zwarte sokken 

 Wielrenners met te korte witte sokken 

 Racefietsen met het dopje nog op het ventiel 

 Wielrenners met veel te grote shirts 

 Scholieren met veel te grote mond 

 Mannelijke fietsers op stadsfietsen, die geen shirt 

dragen 

 Vrouwelijke racefietsers , die wel een shirt  

dragen 

 Ligfietsen, vooral de bananen. 

 Drukknoppen bij verkeerslichten die niet werken. 

 Sowieso alle drukknoppen 

 Sowieso alle verkeerslichten 

 Skeeleraars die zo breed schaatsen als Knut 

Johansson ooit deed 

 Overhangende takken 

 Lekke banden 

 Racefietsen met spatborden 

 Fietsers met dikke buiken 

 Racefietsers met dikke kuiten 

 Racefietsers met een te groot ego 

 Racefietsers met een te grote versnelling 

 Piepende schijfremmen 

 Plaspauzes 

 Geen boom kunnen vinden als je moet plassen 

 De wind die van de verkeerde kant komt, als je 

staat te plassen 

 Eikels in de herfst 

 Eikels het hele jaar door 

 Groepen racefietsers die met 35 km/u door de 

dorpsstraat scheuren 

 Collega’s die rechts inhalen 

 Ouders met kindjes met zijwielen 

 Bakfietsen, vooral in het Gooi 

 Speed pedelecs 

 E-bikers , die mij tegen een brug op inhalen 

 E-bikers, die mij bij tegenwind inhalen 

 Brommobielbestuurders, die beginnen te schel-

den als ik een stukje in hun kielzog meelift 

 Alle fietspaden met betontegels, vooral als er 

gleuven in zitten van een banddikte of meer.  

 Slingerende Merels 

 Oude Merelkleding 

 Loslopende honden 

 Overstekende katten, eenden, egels en klaar-

overs 

 Zebrapaden, ook zonder zebra’s 

 Paaltjes in alle vormen 

 Collega’s die niet waarschuwen voor paaltjes.  

 Spugende, roggelende, snuitende wielrenners 

 Herbert Dijkstra en Maarten Ducrot 

 Bruggen die spontaan open gaan.  

 Slagbomen bij spoorwegovergangen die spontaan 

dicht gaan. 

 

En dit was nog maar de helft. Toen heb ik zijn mond 

maar gesnoerd. Sommige mensen zijn nooit tevre-

den. Zelf erger ik me bijna nergens aan, of het moet 

zijn dat mijn bier niet op tijd is koud gezet. 

 

Een hele fijne Corona vrije zomer gewenst, met veel 

veilige, gezellige , ergernisloze fiets kilometers. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Rondje Bentwoud, 80 km      door Joop Roeleveld en Fanny Meijer 

 
 

Het Bentwoud 800 hectare groot  is 

aangelegd in jaar  2000 in de rand-

stad tussen Zoetermeer en Boskoop. 

Er lopen fietspaden door in  om het 

Bentwoud, prachtig gebied om door 

heen te fietsen. 

 

START TVM: Molenland - fietsbrug over - langs Groene Jonker – Zevenhoven – Zwammerdam - Alphen a/d Rijn de 

hefbrug over - Benthuizen - rond golf park Bentwoud - terug weer hefbrug over - Ter Aar - Vrouwenakker - Uit-

hoorn - TVM. 

 

Koffiepunt bij ‘Gewoon 

bij Winny’. Dit is een 

zorgboerderij waar je 

hartelijk wordt ontvan-

gen. Geopend vanaf 

09.30 uur. Daar zie je 

hoe belangrijk gezond-

heid is. Of koffie bij golf-

club Roest (de buitenzijde van het gebouw is met roestige platen afgewerkt. De golfclub is geopend vanaf 08.00 

uur en is uiteraard exclusiever. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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FIETSPROGRAMMA t/m 16 aug 2020 
 

 

19 juli zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 

 

22 juli woensdag  Woensdagavondrit 18.30 uur CR 50-70 km 

 

23 juli donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 

 

26 juli zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 

 

29 juli woensdag  Woensdagavondrit 18.30 uur CR 50-70 km 

 

30 juli donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 

 

2 augustus zondag Nazomertoer 08.30 uur CTT 100 km 

 

5 augustus woensdag  Woensdagavondrit 18.30 uur CR 50-70 km 

 

6 augustus donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 

 

9 augustus zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 

 

12 augustus woensdag  Woensdagavondrit 18.30 uur CR 50-70 km 

 

13 augustus donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 

 

16 augustus zondag Zondagrit 08.30 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 georgani- 

           seerd, gastrijders welkom) 

UR   = Uitgepijlde route 

GD   = Opbrengst naar een goed doel 

 

Alle ritten starten vanaf Tennishal De Ronde Venen, Dr. J. van der 

Haarlaan 3, 3641 JW  Mijdrecht 

Bij alle ritten is het dragen van een valhelm verplicht !  


