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De tijd gaat snel. 
 

De tijd gaat snel. Soms te snel. Maar van alle maatregelen tegen Corona 

konden we niet snel genoeg af zijn. En gelukkig mag (bijna) alles weer. 

Zelf zijn Ria en ondergetekende in de maand Juni in Italië geweest. Wel 

een gedoe met testen vooraf en mondkapjes (Mascherini) aan. Ook op 

straat. En de Italianen hielden zich daar keurig aan. Zelfs als ze in een 

verder stille straat s’avonds om 10 uur de hond uit lieten ! En ze droegen 

ook nog bijna allemaal van die puntmutsachtige maskers, waardoor je 

bijna helemaal geen adem meer kunt halen. Zelf zondigde ik, eerlijk ge-

zegd, nogal eens tegen deze regel. Eind juni, net toen wij huiswaarts 

keerden, werd het dragen van maskers op straat opgeheven.  

Op de racefiets hadden we gelukkig ontheffing en we hebben een aantal 

prachtige tochten gemaakt. De eerste week in Le Marche en de tweede 

in Umbrië, op de grens met Toscane. Pittige heuvels daar, waar de Cau-

berg bij verbleekt. De laatste dagen werd het 35 graden, zodat we voor 

ons doen heel vroeg (half negen al !) 

op de fiets zaten en rond de middag 

het zwembad konden opzoeken.  

Hopelijk hebben alle Merelleden in-

middels ook weer van hun vrijheid 

kunnen genieten. Fietsen in clubver-

band is toch altijd het gezelligst. Als 

penningmeester heb ik een heel saai 

half jaar achter de rug. Geen Bos-

dijkloop, geen Groene Hart Classic en 

het innen van de contributie ging dit jaar ook weer vlotjes. Als je dit leest 

hebben we inmiddels wel weer de eerste toertocht (De Ronde Venen 

route, voorheen knooppunten route) achter de rug op 11 juli. Zonder 

sponsor Rabo helaas. Jan Alblas en ondergetekende hebben die tocht 

met plezier voorbereid. Helaas werkte het weer niet erg mee. De regen 

in de ochtend zorgde er voor dat het aantal deelnemers onder de 100 

bleef. Bij de vorige editie in 2019 waren dat er ruim 160 ! Als grote eve-

nement (ook voor de penningmeester) staat het clubweekend voor de 

boeg. Hoewel in eerste instantie weer een lokale versie werd voorge-

steld, gingen er, op het moment dat ik deze woorden aan het papier 

toevertrouw, stemmen op om toch een nachtje in een hotel te over-

nachten en de volgende dag weer huiswaarts te fietsen. Die stap is in-

middels gezet, maar met de nieuwe besmettingen moet je je afvragen 

of de pandemie nu ook weer roet in het eten kan gooien. 

Hoe dan ook , ik wens alle Merels een heerlijke (fiets) zomer toe. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Gijs Ekelschot 
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MEREL 
NIEUWS 

 
 
 

 
 

Ziekenboeg 
 

Hans Hanzeleger kampt op dit moment 

met gezondheidsklachten waardoor hij 

voor langere tijd niet meer kan deelnemen 

aan de activiteiten van De Merel. We wen-

sen hem, en zijn gezin, heel veel sterkte 

toe met zijn herstel. Hans heeft een mooi 

boeket bloemen van De Merel ontvangen.  

Ook Sjoerd de Boer heeft al langere 

tijd gezondheidsklachten en is daar in-

middels aan geopereerd. Hij zal de ko-

mende periode moeten werken aan 

zijn herstel. Uiteraard wensen we ook 

Sjoerd heel veel sterkte toe en succes 

met herstel.  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Wijziging m.b.t. Clubweekend 
 

Eerder hadden wij gemeld dat het clubweekend in de 

regio zou worden gehouden, echter gezien de versoe-

pelingen van het RIVM hebben wij besloten om een 

wijziging aan te brengen. Iedereen is in het verleden 

altijd erg enthousiast geweest over het fietsen buiten 

de regio, vandaar dat wij hebben besloten om toch 

naar Doorwerth te gaan. Op zaterdag 28 augustus 

vertrekken wij om ongeveer 9:30 en wordt er gefietst 

over 2 afstanden. Een route van ongeveer 85 km en 

een route van ongeveer 115 km. Onderweg zal er een 

stop zijn om te lunchen, waarna wij verwachten om 

rond 3 uur in het hotel aan te komen. Na een verfris-

sende douche is er ruimte om gezellig wat te drinken 

met elkaar en zullen wij ook gezamenlijk dineren. Ui-

teraard zal er worden gezorgd voor vervoer van de 

tassen met kleding voor de avond en de overnachting. 

 

Meer informatie staat in de emails die 9 en 17 juli jl. 

zijn  verstuurd. Aanmelden is noodzakelijk. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Nieuw lid 
Johan Twaalfhoven is lid geworden van TTC De Merel. 

Johan welkom bij onze club en we wensen je heel veel 

veilige en gezellige ritten bij De Merel. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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De Razende Reporter!  
 

Een mooie fiets is één ding, maar mooie fietskleding, fietsschoenen of andere 

versieringen is wat anders. Wat hebben mensen ervoor over om modieus ge-

kleed, gesoigneerd en volgens de laatste trends op de fiets te stappen. Natuur-

lijk wordt het meeste geld over het algemeen uitgegeven aan de fiets. Maar op 

ander gebied kan je ook heel wat geld spenderen. Naast dure fietskleding zoals 

Assos en Rapha kan je ook investeren in een tattoo. 

 

Een tattoo laten zetten!! Dat zal ik nooit gaan doen. 

Wat andere mensen doen moeten ze zelf weten en 

dat respecteer ik ook. Maar voor mij 

geen gedoe aan mijn lijf. Ik ben zoals 

ik ben en waardeer mijn lijf zoals het 

is. Zonder make-up, zonder haarkleu-

ring, zonder fillers, zonder piercings, 

zonder tattoos, zonder liposuctie, zon-

der andere cosmetische ingrepen. En 

Jan-Willem is er blij mee, al heel veel 

jaren. Maar ja, over die tattoos gesp-

roken. Wanneer je besluit om een tattoo te laten 

plaatsen omdat je helemaal gek bent van fietsen dan 

komt er uiteraard ergens een fiets, een fietsonder-

deel of wat dan ook op je lijf. Ten eerste moet je be-

palen waar je de tattoo laat zetten. Je kunt hem ver-

stoppen onder je fietskleding. Dan heb je alleen zelf 

plezier ervan. Of je laat hem zichtbaar op je been, 

arm, wang of kale kop zetten. Dan kunnen ook ande-

ren ervan genieten. O nee, die kale kop daar gaat na-

tuurlijk een helm overheen. Dan zie je hem nog niet. 

Daarna ga je bepalen wat voor een afbeelding het 

moet zijn. Wordt het de afdruk van een tandwiel (zo 

een waarvan het lijkt of je tegen een tandwiel met 

smeer hebt gestaan), een complete fiets, een fietsket-

ting of iets anders. Ik heb een paar voorbeelden ge-

vonden op internet. Indien er nog Merels zijn die er-

over nadenken dan hebben ze alvast iets om uit te 

kiezen. Dan moet je nog bepalen hoe-

veel geld je er aan uit wilt geven. Ik heb 

gelezen dat een tattoo laten zetten bij 

een goede tattoo artist tussen de € 

75,00 en € 3.000,00 kan gaan kosten. 

Daar moet je wellicht even voor spa-

ren of een vakantie voor overslaan en 

dan jezelf laten pijnigen voor een per-

manente tekening op je lijf. Wil je een 

gratis plaatje en ga je nog op vakantie naar een zonnig 

land. Plak dan een sjabloon op je been en laat dit de 

hele vakantie zitten. De huid eromheen wordt bruin 

en onder het sjabloon blijft het wit. Gratis een mooi 

plaatje op je lijf dat in de winter weer verdwijnt.  

Ach het is allemaal maar gekkigheid. Maar dat je aan 

de fietssport veel geld kunt spenderen is bij ons alle-

maal wel bekend. Je kunt het zo gek maken als je zelf 

wilt. Ik zeg altijd maar zo: Hoe duur de fiets ook is, 

trappen moet je toch echt zelf doen. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Laatste 3 foto’s Cobblescycling.com 
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De Ronde Venen Route                                            door Fanny Meijer 

 

De openingsrit ligt al weer een tijdje achter ons en eindelijk mocht er dan ook weer een toertocht georganiseerd 

worden. Het beloofde een mooie rit te worden. De club vlaggen werden de dag voor de rit al op gehangen en ‘s 

morgens een berichtje van de voorzitter André. Het was prachtig weer, bijna geen wind en een lekkere tempera-

tuur. Toen ik bij de tennis hal aankwam zaten Gijs en Jan Alblas al te wachten achter de laptop om de deelnemers 

in te schrijven met Scan & Go, even updaten, testen en gaan. 

 

De fietsers druppelden binnen en om half 9 waren 

toch al veel Merelleden gearriveerd. Er zou worden 

gereden over afstanden van 40, 70 en 110 km. De  

groepen werden gemaakt en de A groep vertrok als 

eerste met 11 deelnemers. Ik ben ook met de A mee 

gegaan en vroeg vooraf of het tempo niet te hoog zou 

worden. Ook werd er geroepen dat we op 30/31 km/h 

zouden toeren De rit vertrok via het kruispunt aan de 

N201 richting Waverveen, vandaar naar het pontje bij 

Nessersluis , de Stokkelaarsbrug over naar de Winkel-

dijk en zo richting Abcoude waar we langs het Gein 

richting Driemond reden. Langzaam ging het tempo 

omhoog en de 34/35 km/h werd af en toe gehaald. Zo 

met elkaar was het goed te doen. De Weesperbrug 

over en langs de Vecht richting Vreeland. Helaas be-

gon het wat te spetteren, wat later overging in een 

fikse regenbui. Vanuit Vreeland reden we richting 

Vinkeveen en bij de Viersprong zijn we gestopt voor 

een kopje koffie. Daar zat ook Peter Meijer met zijn 

buurman. Zij waren samen de route aan het rijden. De 

mannen hadden 

veel praatjes wat 

toch ook wel weer 

heel gezellig was. 

Ook schoven de da-

mes Roeleveld en 

van Adrichem aan. 

Zij reden samen de 

40 km.  

Na een tweede bak koffie kregen we het best koud 

aangezien we drijfnat waren. De regen was wel ge-

stopt dus tijd om verder te gaan.  

_____________________________________________________________________________________________ 
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Snel doorfietsen 

om het weer warm 

te krijgen en op te 

drogen. Van Vinke-

veen, Wilnis rich-

ting Breukelen en 

door naar Harme-

len. Het tempo 

werd steeds hoger 

en we reden zelfs 

36 tot 39 km/h. Bij 

Haarzuilens kreeg 

Joop Roeleveld een 

lekke band. Het is dus niet altijd alleen maar brom-

men tegen elkaar want in dit geval werd Joop heel col-

legiaal geholpen door Peter van Adrichem. De overige 

mannen maakten gebruik van de stop door de bomen 

te voorzien van wat vocht. Na Harmelen kwamen we 

in Kamerik en toen nam Peter Dries de kop, wat kan 

die man fietsen. We 

volgden allemaal 

maar sommigen 

hadden het best 

moeilijk. Langs de 

Kromme Mijdrecht 

weer richting Am-

stelhoek en zo terug 

naar de Tennishal-

len. Wat een ge-

slaagde koers was 

het. We kijken met 

een tevreden ge-

voel terug en het blijft toch prachtig om in onze ge-

meente te fietsen. Langs bijvoorbeeld De Waver en 

het Gein is het toch een feest om te rijden. Totaal 

hebben 82 renners deelgenomen. Helaas minder 

deelnemers dan vorige keren, maar gezien de situatie 

met het virus totaal niet slecht. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Boze brugwachter                                                                       door Maria Ekelschot 

 

Tijdens onze Ronde Venen route op zondag 11 juli 

zien we het licht bij de brug net op rood springen, 

maar de slagboom is nog niet naar beneden. Vriende-

lijk vragen wij  ( Willibrord, Michel, Ronald en ik)  aan 

de brugwachter of wij nog even door mogen rijden.  

Het is duidelijk dat de man een hekel heeft aan wiel-

renners  als hij boos  zegt: 

“Als ik er een kan raken zal ik dat zeker niet nalaten”. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Vakantie Juni 2021                                                                     door Maria Ekelschot 

 

Dit jaar is alles anders dan voorgaande jaren, zo ook om op vakantie te kunnen gaan. Omdat we tijdig gevacci-

neerd zijn en ook onze (negatieve)testen in orde zijn krijgen we groen licht om af te reizen naar Italië. Op don-

derdag heel vroeg in de morgen rijden we Mijdrecht uit. In Duitsland, Zwitserland en vervolgens op de grens van 

Italië ondervinden we geen controles! We overnachten bij B & B Laura aan het Como meer. 

 

Onze fietsen mogen in de garage gestald worden zo-

dat deze veilig staan. Hier zullen we ze nog niet ge-

bruiken. Morgen pakken we geen fiets maar de veer-

boot en varen we naar de overkant om een botani-

sche tuin te bezoeken. Het vakantiegevoel is direct 

aanwezig. Op de mooie weg rond het Comomeer zien 

we heel veel groepjes renners. Ze zijn voorzien van 

fietslampjes omdat er vele tunnels genomen moeten 

worden. Op zaterdag komen we aan in Castorano, in 

Le Marche. De moeder van Alessio Castrum verwel-

komt ons met eigengemaakte taart. Omdat we 2 jaar 

geleden hier ook zijn geweest voelt het weer als thuis-

komen. We luieren bij het zwembad met een boek. 

Het is nog lekker rustig. Morgen fietsen! Gijs heeft 

thuis de routes al voorbereid. Het blijkt altijd weer 

een verrassing te zijn waar je terecht komt. Op de 

computer zie je immers niet of de wegen in goede 

staat en veilig zijn. Het verbaast mij nu niet echt dat 

er een bordje staat met 24%. Dat is serieus aan het 

werk. Mijn benen en longen doen hun best, maar het 

is zo steil dat mijn voorwiel omhoog komt. Ik zigzag 

wat heen en weer maar verlies toch even de controle 

en moet daarom mijn voeten aan de grond zetten. Dit 

geldt ook voor Gijs. Ik moet mij overgeven aan de 

wetten van de zwaartekracht. Ik doe een poging om 

weer te kunnen opstappen. Het lukt mij gewoon niet. 

Heb net dat duwtje in mijn rug nodig om verder te 

klimmen, maar Gijs zit al op zijn fiets. Dan loop ik 

maar. Het is even 

niet anders en ik 

denk ondertussen 

dat ik in januari vo-

rig jaar op de Teide 

op een steil stuk 

achterover kie-

perde op mijn 

hoofd. Gelukkig had 

ik een helm op. De 

overige beklimmin-

gen gaan probleem-

loos. We groeten andere wielrenners met ciao en zij 

groeten ons vrolijk terug. 14 juni fietsen we in een 

straaljagervorm (zie Strava) in Le Marche richting de 

kust. Ook hier zijn flinke percentages te nemen. We 

passeren plaatsjes met de mooie namen: Castel di 

Lama, Pagliare, Monteprandone naar Martinsicuro. 

De laatste genoemde is een grote badplaats. Ondanks 

het prachtige weer zijn de strandbedjes nagenoeg 

leeg. Via Controquerra pakken we onze route weer op 

naar Pagliare en terug naar Castorano. Op vrijdag-

avond worden we door onze gastheer Alessio en So-

nia uitgenodigd. De tafel staat vol met lekkere drank-

jes, hapjes en koffie. Om de tafel zit hun vrienden 

club. Een Engelse dame vertelt dat ze in haar studie-

periode in Amsterdam met andere studenten had af-

gesproken bij het regeringsgebouw. 

_____________________________________________________________________________________________
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Ze begreep toen 

maar niet waar 

die andere stu-

denten bleven. Te 

laat had ze door 

dat ze in Den Haag 

had moeten zijn. 

Na een fijne week 

verruilen we Le 

Marche voor Um-

brië. Ook hier is de locatie prachtig en nog niet omge-

ven door het massa toerisme. Ons huisje biedt uit-

zicht op de groene heuvels . We worden ’s avonds uit-

genodigd voor een 5 gangen diner. Voor ons is een 

tafel gedekt op het gazon. Het nationale kruisboog-

team van Italië dineert binnen op veilige afstand. Met 

nog volle magen vertrekken we zondag voor een ritje, 

dat ook weer door Gijs gemaakt is, vanuit centrum 

van Citta della Pieve. Net als in Le Marche zijn de we-

gen niet goed onderhouden. Het is oppassen gebla-

zen voor de scheuren en gaten in het asfalt. Als we 

onze eerste 10 kilometer gereden hebben zijn we in 

Toscane aangekomen. Net als de temperatuur gaat 

het stijgingspercentage flink omhoog. Met 1459 

hoogtemeters in de benen fietsen we vandaag ruim 

76 kilometer en 

dat is met deze 

hitte meer dan ge-

noeg. Na 2 rust- en 

cultuur dagen zit-

ten wij i.v.m. de 

hitte al vroeg op 

de fiets. We slinge-

ren met stijgen en 

dalen naar Monte 

Venere. Het is eigenlijk te heet om te fietsen maar het 

is zo leuk om op deze manier de omgeving te ervaren. 

Overal ruik je de jasmijn. Op het kleine terrasje van 

Appignano del Tronto drinken wij een espresso. Deze 

wordt geserveerd in een kopje opgesierd met het 

landschap van Umbrie. Wat een mooi exemplaar voor 

mijn verzameling! Met dit Italiaanse regalo ( geschenk 

) vervolgen wij onze rit met het kopje en schoteltje in 

de achterzak van mijn shirt. Onze laatste fietsdag in la 

bella Italië is een feit. Ook vandaag starten wij weer 

op tijd. Het doel is om naar Castiglione del Lago te 

fietsen. De rit is minder zwaar dan die van de andere 

dagen. Door de hitte vertonen mijn bovenbenen 

flinke rode vlekken. Straks als we terug zijn op het 

park en Gijs naar de Tour de France gaat kijken, zoek 

ik de verkoeling op onder een boom bij het zwembad. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Bananenbrood                                                                                                 door Loes Kuijper 

 

Nu Gert de laatste eMerels een aantal recepten met jullie heeft gedeeld vind ik dat deze niet mag ontbreken. 

Eenvoudig te maken, erg gezond en prima om mee te nemen tijdens een fietsrit. Ik zou zeggen: ‘Snel aan de slag 

en de volgende keer op stap met een plak bananenbrood achter in je fietsshirt.’ 

 

Bereidingstijd : ca. 10 minuten / 45 minuten oventijd 

(recept van ‘uitpaulineskeuken.nl’) 

Benodigdheden :

3 rijpe banaen 

3 eieren 

150 gr amandelmeel 

60 gr dadels 

2 tl bakpoeder 

50 gr pure chocola 

75 gr gemengde noten 

30 gr kokosrasp 

Snufje zout 

Bereidingswijze: 

1. Verwarm de oven voor op 175 graden (hete 

lucht). Pureer de bananen samen met de dadels 

(zonder pit) glad met een staafmixer in een kom. 

2. Voeg één voor één de eieren toe en klop ze met 

een garde door het beslag. 

3. Spatel het amandelmeel met het bakpoeder en 

een snuf zout door het beslag. 

4. Hak de noten en de chocola in stukjes en spatel 

deze door het beslag. Spatel tenslotte de kokos-

rasp door het bananenbeslag. 

5. Vet een cakevorm in met een bakspray en giet het 

mengsel in de vorm. Bak het bananenbrood in on-

geveer 45 minuten af in een voorverwarmde 

oven. De cake is gaar als een prikker er schoon en 

droog uit komt, als je deze in het midden van de 

cake steekt.  

6. Laat het bananenbrood iets afkoelen in de vorm 

en stort het dan op een taartrooster. Bewaar het 

bananenbrood in aluminiumfolie buiten de koel-

kast. 

Nog wat tips:  

 Luchtdicht verpakt kan je het ongeveer 5 dagen 

bewaren. 

 Je kunt het ook heel goed invriezen. Bewaar de 

plakjes afzonderlijk in een diepvrieszakje 

 Amandelmeel geeft het brood een lekkere noot-

achtige structuur en is glutenvrij. Je kunt het ook 

maken met speltbloem of volkorenmeel. 

 Met de toegevoegde ingrediënten zoals chocola, 

noten en dadels kan je natuurlijk variëren. Ge-

droogde abrikozen, rozijnen, cranberries kunnen 

ook toegevoegd worden. 

 Eet smakelijk! 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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FIETSPROGRAMMA t/m 15 augustus  

 
 
21 juli woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 40-60 km 
 
22 juli donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
25 juli zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
28 juli woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 40-60 km 
 
29 juli donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
  1 augustus zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
  4 augustus woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 40-60 km 
 
  5 augustus donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
  8 augustus zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
11 augustus woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 40-60 km 
 
12 augustus donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
15 augustus zondag Zomertoer 08.30 uur CTT 100 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 

 

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 ! 

_____________________________________________________________________________________ 
 


