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Eindelijk weer een club- 

weekend buiten de 

regio! 
 

Het is alweer augustus, het wielerseizoen gaat snel en gelukkig kunnen 

we ook alweer een tijdje gezellig samen fietsen. We hebben de ope-

ningsrit gedaan en ook de Ronde Venen Route was een succes. Wat is er 

nou leuker dan fietsen met je mede clubleden, want dat is toch de voor-

naamste reden dat we lid zijn geworden van TTC de Merel. Natuurlijk 

zijn er ook leden die nu zo gewend zijn aan het solo of in een duo fietsen 

dat zij dit prefereren, maar dat zijn keuzes uiteraard. Ik vind het in een 

groep nog steeds het leukste, het stimuleert, het motiveert en het is ge-

woon gezellig. Eind van de maand organiseren we als TTC de Merel dan 

ook weer het clubweekend. In eerste instantie was het idee om het in 

de regio te organiseren omdat de Corona maatregelen toch nog heel on-

zeker waren. Maar wat fijn is het dat de maatregelen inmiddels zo ver-

soepeld zijn dat we dit buiten de regio kunnen houden met een etentje 

en een overnachting in een mooi hotel in Doorwerth. Aangezien ik toch 

voor een groot gedeelte al de functie van Hans heb overgenomen, 

mocht ik me ook buigen over de routes. Maar ja ik fiets nog niet zo heel 

lang en hoe doe ik dat? Gelukkig waren er twee leden die zich super 

hebben ingezet om de routes voor dit jaar te bedenken. We hebben ge-

deelten voorgereden dus ik heb al veel mogen zien en uitproberen. Zo-

wel voor de zaterdag als de zondag zijn het prachtige routes geworden, 

een rit van 85 km en een rit van 115 km. 

Aan iedereen is gedacht, we zullen rijden langs rivieren, polders en door 

een bosrijke omgeving, er wordt vlak gereden en ook zullen de nodige 

hoogte meters eraan te pas komen. De klimmers komen zeker op zater-

dag aan hun trekken. 

Ik hoop dat ook de weergoden ons goed gezind zijn en we mooie droge 

en wie weet zonnige dagen zullen hebben. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Fanny Meijer 

 

COLOFON 
De eMerel is de maandelijkse digitale Nieuws-
brief van Toer Trimclub De Merel. De eMerel ver-
schijnt elf keer per jaar (niet in januari). 
De eMerel wordt per e-mail verzonden naar alle 
leden, donateurs, sponsoren en adverteerders 
van onze vereniging. 
 
Bestuur: 
André Kroeze, voorzitter ............ 06-21843476 

voorzitter@ttcdemerel.nl 
 

Stefanie Miltenburg, secretaris ... 0297-288486 
secretaris@ttcdemerel.nl 
 

Gijs Ekelschot, penningmeester .. 0297-286208 
penningmeester@ttcdemerel.nl 
 

Alex Wolf, bestuurslid ................ 0297-287730 
bestuurslid@ttcdemerel.nl 
 

Hans Hazeleger ........................ 0297-273350 
a.i. Fanny Meijer 
toercommissie@ttcdemerel.nl 
Coördinator Toertochten 
 

 

Ledenadministratie: 
Tom Zuijdervliet ....................... 0172-409476 
info@ttcdemerel.nl   
 

Fietscompetitie: 
Henk Mulder  ........................... 0297-241793 
competitie@ttcdemerel.nl 
 

eMerel: 
Loes Kuijper ............................. 06-22870029 
redactie@ttcdemerel.nl 
 

Website: 
Richard Morssink ...................... 0297-288397 
webbeheer@ttcdemerel.nl 
www.ttcdemerel.nl 
 

Twitter: 
@Bosdijkloop 
 

Erelid: H. A. Könst 
 

Leden van Verdienste: 
Peter Meijer, Enno Steenhuis Geertsema,  
Tom Zuijdervliet 
 

Vrijwilligers v.h. jaar: 
2010: Kees Smit 
2011: Tom Zuijdervliet 
2012: Ger Hulsman 
2014: Joyce & Dick Hagenaars 
2015: Gerard de Graaff 
2016: Frans de Koning 
2017: Jan-Willem Bouwman 
2019:  Gert Doornekamp 
 

 

Clublocatie: 
Tennishal De Ronde Venen 
Dr. J. van der Haarlaan 3 
3641 JW  Mijdrecht 
 
 

TTC De Merel is aangesloten bij de 
NTFU, de overkoepelende organisatie van alle 
fietsverenigingen in Nederland (www.ntfu.nl). 
 

 

mailto:voorzitter@ttcdemerel.nl
file:///C:/Users/Frans/Documents/eMerels/secretaris@ttcdemerel.nl
mailto:toercommissie@ttcdemerel.nl
mailto:info@ttcdemerel.nl
mailto:redactie@ttcdemerel.nl
mailto:webbeheer@ttcdemerel.nl
http://www.ttcdemerel.nl/
http://www.ntfu.nl/


3 eMerel Jaargang 29, Nummer 7 

 

MEREL 
NIEUWS 

 
 
 

 
 

In memoriam 
 

Toon van Dijk oud lid van TTC de Merel 

is op 7 augustus 2021 overleden. Op 12 

augustus 2021 heeft de uitvaartdienst 

plaats gevonden in Vinkeveen. Toon 

was een gezellige toerfietser, graag ge-

zien en altijd goedlachs. Op toertochten 

en clubweekeinden was hij voeger altijd 

van de partij en het biertje na afloop 

schuwde hij niet. Later werd alleen nog 

gefietst bij de ‘rustige’ donderdagploeg 

en na afloop een afzakkertje genomen in de Paraplu. 

Toon is met een aantal fietsvrienden ook nog een 

weekje bij mij in Frankrijk geweest. We kijken daar 

met veel plezier op terug. Helaas tobde 

Toon de laatste tijd met zijn gezondheid 

en dat is hem uiteindelijk fataal gewor-

den. Ik zal Toon blijven herinneren als 

een leuke goedlachse fietsvriend en ik 

zal niet de enige zijn.  

Toon, dank en rust zacht. 

 

Wijtze de Vries 

Tijdens het lidmaatschap van Toon 

Voorzitter van TTC de Merel 

 

 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Nieuw lid 

Reinald de Zwart is lid geworden van TTC De Merel. 

Reinald welkom bij onze club en we wensen je heel 

veel veilige en gezellige ritten bij De Merel.

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Eremetaal voor Merels  
op brug met gelijke leggers!                              door Alex Wolf 

 

Ik was koud terug van ruim vijf weken vakantie (geen fiets aangeraakt!) en gelijk stond er die zondag een rit van 

100 km naar Marken gepland voor de A-groep. Ik had mijn twijfels, maar werd al snel overgehaald om toch mee 

te gaan. Beloofd dat ze het tempo laag zouden houden als ik het echt niet bij kon houden. En natuurlijk was het 

leuk om met de bekende fietsmaten weer bij te praten. En dan was het ook nog mooi weer. Dus voort met die 

geit. 

 
Start was lekker, tempo goed, maar al snel diende zich 

de eerste hobbel aan. Enige onduidelijkheid over hoe 

we nou door Amsterdam moesten. Nou heb ik af en 

aan 15 jaar in Amsterdam gewoond, dus de groep 

snel door Amsterdam geloodst. En bij de Schelling-

wouderbrug kon ik het stokje weer overdragen aan 

toerleiders, Joop Roeleveld en Richard Harte. Maar 

toen begon het feest pas goed. Net toen we Amster-

dam uit wilden rijden kwam het mooiste onderdeel 

van de tocht. De brug met gelijke leggers! Schijnbaar 

hadden we een waarschuwingsbord gemist, want op-

eens stonden we bij een hek met daarachter een brug 

waar alleen de leggers de twee kanten met elkaar ver-

bonden. Tja, niemand had zin om terug te gaan, maar 

ja naar de andere kant komen was ook wel een ding. 

Gelukkig is er een bekend spreekwoord ‘als er één 

schaap over de 

dam is, volgt de 

rest’. Geïnspi-

reerd door de 

Olympische 

Spelen legde elk 

van de 7 deel-

nemers het par-

cours af. Het 

Goud ging naar 

Eduard Kroon 

van de Trappers 

(en ex Merel 

lid), zo goed als die over de brug ging. Maar alle zes 

Merels waren dik tevreden met Zilver. Want dat be-

tekende een foutloos parcours. En dus droog de over-

kant gehaald. En verder konden we. Maar al na een 

paar honderd meter stuitten we op een serieus hek. 

Shit, wat nu weer. Ja natuurlijk om fietsers en wande-

laars van de andere kant voor de opgebroken brug te 

behoeden. Gelukkig kwamen de klus kwaliteiten van 

Joop goed van pas. In no time stonden we aan de 

goede kant van het hek. (Hek natuurlijk netjes weer 

terug gebracht in originele staat). Eindelijk konden we 

dan onze tocht naar Marken vervolgen. Een half uur 

later zaten we in Marken in het zonnetje gezellig aan
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de koffie. De Merel A-groep had het weer top voor 

elkaar. Sfeer goed, hoop slap geouwehoer, maar ja 

dat kan je verwachten als 

Eduard er bij is. Lachen kan je 

in ieder geval wel met hem. 

En toen terug. Nou dat heb ik 

geweten. Tot het Amster-

dam-Rijn kanaal alles okay. 

Daar ging Ger Korver op kop 

en tempo omhoog. De groep 

brak al snel in tweeën. 

Tempo van 36 km na 70 km 

was nu toch echt te hoog 

voor mij. Fanny kon de aan-

sluiting nog wel maken. En ik 

zei tegen Arie Kroon dat hij 

ook moest gaan en dat ik wel 

thuis zou komen. Wat was ik achteraf blij dat Arie 

daar anders overdacht. Die bleef dus bij mij. Terug-

schakelen naar tempo 33 km in het wiel van Arie. Zo 

kom ik wel thuis, dacht ik. Nou echt niet dus. Het ging 

al snel van 30 via 28 naar 26 en 25 km per uur. Uitein-

delijk kwam ik met 22 km p/uur bij het bordje Wilnis 

over de streep. Harder ging gewoon echt niet. Al met 

al een prachtige tocht vol belevenissen. En persoon-

lijk een harde les om nooit meer ongetraind aan zo’n 

tocht te beginnen. Ach al doende leer je. En Arie be-

dankt. Je was een fantastische fietsmaat! 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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De Razende Reporter!  
 

Wat gaan we doen met de vakantie? Dat was de vraag die ik 4 weken terug aan 

Jan-Willem stelde. Wij hadden geen zin om dagelijks te moeten checken welke 

regels we moeten volgen om een ander land in te mogen reizen, een restaurant 

te mogen bezoeken etc. En ons eigen land is zo mooi. Dus was de keuze snel 

gemaakt. We gaan net als vorig jaar op de MTB door Nederland toeren. 

 

Mijn reisbureau: 

Ja, ik heb een eigen reisbureau. Hij heet Jan-Willem. 

Hij kroop achter de computer en boekte voor 8 dagen 

8 verschillende hotelletjes en B&B’s. Voor mij een 

verrassing waar we elke nacht zouden slapen. Maar 

wel erg leuk om bij aankomst te zien waar die nacht 

ons bedje staat en bij wie. Want op deze manier ont-

moet je ook veel verschillende mensen waarmee je 

altijd even een praatje maakt.  

Mijn routeplanner: 

Ja, ik heb een eigen routeplanner. Hij heet Jan-Wil-

lem. Hij kroop achter de computer en maakte voor 8 

dagen een route door ons mooie 

Nederland. We begonnen net ach-

ter Apeldoorn, vlak bij Twello en re-

den die dag ca. 80 km richting Del-

den. Dag 2 was van Delden naar 

Winterswijk. Dag 3 van Winterswijk 

naar Tolkamer. Dag 4 van Tolkamer 

naar Venray. Dag 5 van Venray naar 

Ohé en Laak. Dag 6 van Ohé en 

Laak naar Waalre. Dag 7 van 

Waalre naar Geertruidenberg en 

Dag 8 van Geertruidenberg naar Vinkeveen. 

Mijn weerman: 

Ja, ik heb een eigen weerman. Hij heet Jan-Willem. Ik 

heb nooit geweten dat hij ook deze kennis in zich had. 

De wind is de hele week met 

ons meegedraaid. Nu hebben we niet heel veel wind 

gehad maar ook dan scheelt het wel. En vooral de 

laatste 2 dagen hadden we er erg veel profijt van. Met 

windkracht 6 is het niet fijn wanneer je 80 km lang 

tegen de wind in moet trappen. Ook wat de neerslag 

betreft hebben we het enorm getroffen deze week. 

De eerste dag stopten we in Lochem voor de lunch. 

Een check op de telefoon liet ons zien dat er een gi-

gantische bui op komst was. Nou dan blijven we hier 

wat langer zitten om het ergste over te laten waaien 

en gaan daarna weer verder. Het begon ook te rege-

nen maar gelukkig niet zo erg als wij in eerste instan-

tie dachten. Eenmaal klaar met de lunch zag het er 

nog donker uit dus toch maar de regenkleding aange-

trokken en weer op de fiets gestapt. We hebben geen 

drup meer gehad, dus kon na 20 minuten alles weer 

uit. De rest van de week hebben we slechts 1 keer 

moeten schuilen. Zelfs op de laatste dag toen wij van-

uit de Merel-app lazen dat het slecht weer was kon-

den wij met droog weer vertrekken en kwamen we 

droog thuis. 

Mijn fietsenmaker: 

Ja ik heb een eigen fietsenmaker. Hij heet Jan-Willem. 

Na dag 3 begon de fiets van Jan-Willem hevig te kra-

ken. Dat irriteert hem. Waar komt die kraak vandaan?  
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Dus werd er langs de kant van de weg gestopt om een 

inspectie aan het zadel en de zadelpen uit te voeren. 

Alles zat vast en er leek niets mee aan de hand. Dan 

maar verder rijden. Maar het bleef kraken en irrite-

ren. Vering vast zetten, vering los, soms was het ge-

luid even weg maar dan kwam het even later weer te-

rug. In Winterswijk langs een fietsenzaak om wat olie 

te kopen en de crank even goed te smeren. De rest 

van de week was het euvel aardig verholpen. Bij de 

fiets van Jan-Willem dan. Een dag later kraakte mijn 

fiets af ten toe. Dit bleek de as van één van de trap-

pers te zijn. Bij thuiskomst bleek het lager versleten. 

Al met al hebben wij een heerlijk toerweek door Ne-

derland gemaakt. Heerlijk fietsweer, vele malen beter 

dan vorig jaar toen we een soortgelijke tocht hebben 

gereden met ca. 33 gr. Het mooie Nederlandse land-

schap trekt aan je voorbij tijdens het fietsen en daar 

geniet ik enorm van. De ene dag pakten we een lunch 

op een terrasje maar ook een broodje uit de super 

met een halve liter melk smaakte heerlijk als lunch. 

En aangekomen bij de overnachtingslocatie gingen 

we ons meestal even opfrissen om daarna even rust 

te pakken (een klein tukkie, wat muziek luisteren of 

wat lezen) en een lekker koud biertje te drinken. Dan 

toch nog even de wandelschoenen aan om het dorpje 

of stadje te bekijken en ergens te dineren. En dat de 

route af en toe niet helemaal verliep zoals gepland 

maakte het alleen maar leuker. Met de MTB kunnen 

we op verharde (zo’n 85% van onze routes) en onver-

harde paden rijden. Op één van de ritten twijfelden 

we of we de goede weg waren ingeslagen. Volgens 

mijn Wahoo wel en uiteindelijk volgens de Garmin 

van JW ook. Het bleek echter een boerenerf te zijn 

waar we opreden. Dat is ons wel vaker gebeurd en 

achter het erf lag dan toch ergens een onverhard pad 

de bossen in. Dus reden wij langs de boerderij naar 

achteren en sloegen rechtsaf. De twee boerderijhon-

den kwamen enthousiast achter ons aangerend en 

we hoorden de boerin al roepen om de honden terug 

te halen. Helaas stranden we voor een hek. Dit stond 

echter niet op slot, dus schoof JW het hek open en 

staken wij het boeren pad (richting het maisveld) 

over. De hekken aan de overkant stonden echter wel 

met een slot vast. We zagen echter wel een klein 

stukje verder de onverharde weg die wij moesten vol-

gen. Dus besloten we een klein stukje langs het mais-

veld te lopen en verderop onder het prikkeldraad 

door te kruipen om zo onze route weer te kunnen ver-

volgen. De honden bleven gelukkig achter bij de boe-

rin. Zo komen we tijdens ons tochten wel vaker paad-

jes tegen waarbij ik vertwijfeld tegen JW zeg: ‘Dit kan 

niet goed zijn!’ En we komen uiteindelijk altijd weer 

goed uit. Kortom het was een mooie week fietsen. De 

week daarna op de Veluwe in Otterlo hebben we rust-

week gehouden, op 1 ritje na. Die rust kon ons lijf 

goed gebruiken. 

_____________________________________________________________________________________ 
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Zomertoer                                                                                                                     door Loes Kuijper 

 

Het beloofde één van de laatste mooie dagen te worden, daarna zou er wederom een wisselvallige periode qua 

weer aankomen. Wat een geluk dat wij net op deze zondag, 15 augustus, de zomertoer op het programma had-

den staan. Aangekomen bij Tennishal de Ronde Venen, ik dacht dat ik heel vroeg was om 08.15 uur, viel mijn 

mond open van verbazing. Mijn fietsje paste nauwelijks meer ergens aan het fietsenrek. Wat een opkomst, ge-

weldig!! De route ging via Amsterdam naar de Zaanse Schans en vandaar langs de andere kant van Amsterdam 

weer terug naar Mijdrecht. 

 

Alle aanwezigen werd gevraagd zich in te schrijven bij 

één van de groepen. Groep A met als voorrijder Ri-

chard W, Groep B1 met als voorrijder Fanny en Groep 

B2 met als voorrijder René E. Ik reed mee in de groep 

van Fanny. Met 9 rijders vertrokken wij op deze 

mooie zonnige dag voor een heerlijke rit. Al kletsend 

met Alex, die naast mij reed, gleden de kilometers on-

der onze wielen weg en al snel hadden we Amster-

dam bereikt. Alex en André haakten hier af om terug 

te rijden naar huis. Vooraf hadden zij al besloten niet 

de hele rit mee te fietsen. Fanny reed een mooi 

tempo. Na de bochten en bij een klimmetje liepen ze 

echter wat verder weg dan bedoeld. Dan moesten we 

als laatste rijders toch even flink aanzetten om weer 

bij te komen. Dat kwam ten eerste door het iets te 

snelle optrekken van Fanny maar ook omdat Piet t. C. 

zijn schakelmechanisme op de fiets niet kon vinden. 

Piet schakelde niet terug en schakelde niet op. Met 

als gevolg dat na een bocht de versnelling maar lang-

zaam op gang kwam en ook een brug op was het 

tempo wat traag. ‘Ik schakel eigenlijk nooit’ zei Piet. 

‘Daardoor heb ik wel hele sterke benen.’ Dat mag dan 

wel zo zijn Piet maar waarom heb je dan versnellingen 

op je fiets? Maar het ging allemaal prima hoor. Door 

Fanny even in te seinen iets rustiger aan te zetten na 

de bochten ging het perfect en kwamen we na 60 km 

bij de Zaanse Schans voor koffie. De A-groep zat er al 

even. Die hadden natuurlijk weer in een moordend 

tempo het parcours afgelegd. En net toen wij allemaal 

ons eerste bakkie koffie hadden gingen zij er alweer 

met gezwinde spoed vandoor. Moesten ze op tijd 

thuis zijn of was het vanwege het bericht over een 

vermeende kunstroof uit het Zaans Museum dat we 

later op de dag vernamen via het nieuws? Later op die 

dag zijn er namelijk wel een aantal personen op de 

pont bij Amsterdam gesignaleerd die er verdacht uit 

zagen (zie onderstaande foto). 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Nadat beiden B-groepen koffie met gebak hadden ge-

nuttigd begonnen we aan de terugreis. Een groot ge-

deelte reden beiden groepen vlak achter elkaar. Dit 

kwam door de stoplichten, de open brug en de pont 

die we moesten nemen. Ook al hield René keurig wat 

afstand, de groepen kwamen telkens weer bij elkaar 

omdat we moesten wachten. Uiteindelijk na de pont 

ontstonden er toch 2 groepen. De terugreis was iets 

pittiger dan de heenreis. De wind was flink aangetrok-

ken en we hadden nu schuin tegen. Ger was zo vrien-

delijk het kopwerk van Fanny over te nemen. Theo B. 

nam ook de honneurs als voorrijder waar. Zo reden 

wij, genietend van het heerlijke zomerse weer en de 

mooie omgeving, terug naar Mijdrecht. Aangekomen 

bij onze vaste stekkie was er niemand meer van de A-

groep aanwezig. Hadden zij wellicht toch iets te ver-

bergen? Er werd nog een heerlijk koel drankje genut-

tigd, terwijl de andere B-groep als snel bij ons aan-

sloot op het terras. Daarna keerde iedereen bijtijds 

huiswaarts om van deze mooie zonnige dag te genie-

ten na een heerlijk fietstocht. Dank voor deze mooie 

rit en dank aan de voorrijders.  

 

 

_____________________________________________________________________________________________
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Merels on the MTB?                                                                  door Alex Wolf

Door Corona lag alles even plat. Verleden jaar zijn we 

ermee begonnen. Een cursus Start2MountainBike. 

Ook dit najaar gaan we weer een Start2MountainBike 

cursus doen. We zullen dit binnenkort via sociale me-

dia, persberichten en met advertenties in de plaatse-

lijke bladen bekend maken. Maar voor deze Start2-

MountainBike cursus mikken we ook op Merel-leden. 

Regelmatig hoorden we van onze leden dat het hun 

wel wat leek, maar dat het er om allerlei reden niet 

van kwam. Tot onze verrassing deden er verleden jaar 

net zoveel Merel leden als niet Merel leden mee, 4 

om 4. Uit eigen ervaring sprekende kan ik het alle Me-

rel leden aanraden om een keer zo’n cursus te doen. 

Het is leuk, het is anders, maar je leert er ook echt 

beter door fietsen. Bochtentechniek, remmen, het 

komt allemaal net op een andere manier aan bod dan 

bij het weg fietsen. Maar al die dingen die je bij de 

cursus S2MTB leert, zijn zaken waar je wat aan hebt 

als je weer met je race fiets op de weg zit. Je wordt er 

gewoon echt een betere fietser door! Een uitgelezen 

kans dus om zelf ervaring op te doen en te kijken of 

dit iets is voor je. Bijvoorbeeld als activiteit in de win-

ter als het tour fietsen dan toch op zijn gat ligt. 

De cursus wordt vier zaterdagochtenden van 9.00 tot 

12.00 uur gegeven. Eerste cursus ochtend is op zater-

dag 21 september 2019.  

Heb je interesse: 

meld je dan aan bij Alex Wolf (06-10249256) of bij Jan 

Willem Bouwman (06-16477800). 

Of via mtb@ttcdemerel.nl 

We hopen op veel respons zodat het mountainbiken 

een bloeiende activiteit binnen TTC De Merel mag 

gaan worden. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Vrijwilliger in de Spotlight                    door Alex Wolf 

 
 

Deze editie: Richard Wagenaar 
 

Even voorstellen: 

Met recht kun je zeggen dat ik een geboren en geto-

gen Ronde Vener ben. Geboren in Vinkeveen en ik 

heb er op de lagere school en middel-

bare school gezeten. Nu al jaren woon-

achtig in Wilnis. Zo’n 28 jaar geleden 

kreeg ik verkering met Pauline Zaal. 

Een Mijdrechtse en daar ben ik inmid-

dels alweer 25 jaar gelukkig mee ge-

trouwd. Wij hebben geen kinderen, 

wat overigens een bewuste keuze van 

ons beiden is geweest. Ik heb een op-

leiding als veiligheidskundige gedaan. 

Eerst op MBO niveau en daaropvolgend ook nog op 

HBO niveau. En dat is mijn vak geworden. Ik werk bij 

Goflex Young Professionals. En omdat ik van uitdagin-

gen houd, heb ik daar twee heel verschillende banen. 

In de ene baan coach ik leerlingen die leren en werken 

in de techniek. De meeste leerlingen zijn tussen de 

16-26 jaar. Dus saai is het nooit kan ik je vertellen! 

Specifiek begeleid ik ze tijdens hun opleiding bij de 

bedrijven waar ze gedetacheerd zijn. De andere 

functie die ik bij Goflex heb is die van veiligheids-

kundige. Dit houdt in dat ik procedures en proto-

collen schrijf en audits doe op het gebied van vei-

ligheid. Dit doe ik voor de 7 vestigingen van Goflex 

en hou mij bezig met ongevalsonderzoeken bij 

onze klanten als er een ongeval is gebeurd met één 

van onze leerlingen. Je mag het ook vergelijken met 

het werk van de Arbeidsinspectie, tegenwoordig In-

spectie SZW. 

Vertel eens wat over je passie voor fietsen: 

Ik ben gaan fietsen rond mijn 15de. Is eigenlijk geko-

men door mijn vader. Die was ook lid van De Merel en 

fietste veel met Hans Hazeleger sr. Toen ik bij de 

jeugd van De Merel kwam bestond die uit zo’n 10 jon-

gens. Hans Hazeleger jr. fietste daar toen ook al. We 

waren allemaal van zo’n beetje dezelfde leeftijd. 

Maar toen de puberteit kwam werden andere dingen 

belangrijker en was het helaas ook gedaan met de 

jeugd afdeling van De Merel. Ik ben toen weggegaan 

en zelfs helemaal gestopt met fietsen. In 2014 ben ik 

weer lid geworden van De Merel. Ik liep daarvoor 

hard bij de Veenlopers via Peter van 

Adrichem, maar doordat ik stevige 

blessures aan mijn achillespezen kreeg 

ben ik daar helemaal mee gestopt. Pe-

ter fietste al bij De Merel, dus de stap 

naar De Merel was voor mij toen mak-

kelijk gezet. Hans fietste daar ook weer 

en met hem heb ik een aantal mooie 

tochten gemaakt. Om maar wat te 

noemen, de Classico Boretti en de Har-

bour Tour. Eigenlijk ben ik geen echte klimmer, maar 

ik vind het leuk om in de Limburgse heuvels te rijden. 

Dus Limburgs Mooiste, Amstel Gold en de Mergelland 

route heb ik ook allemaal een keer gedaan. Behalve 

racefietsen doe ik ook aan mountainbiken. Staat nu 

op een laag pitje, maar één van mijn mooiste fietser-

varingen was een drieweekse mountainbike tocht 

rond de Kilimanjaro in Tanzania. Behalve het fietsen 

was ook het contact met de plaatselijk bevolking een 

onvergetelijke ervaring. 

Heb je ook hobby's naast het fietsen? 

Naast fietsen heb ik nog twee passies. De ene is For-

mule 1 kijken. Dat doen we met een vaste club van ca. 

12 man. Het is meer passief, alhoewel ik al naar heel 

wat races zoals Spa toe ben gegaan. Maar goed zelf 

race ik niet. Maar mijn echte passie, dat is duiken. En 

dan niet sportduiken, maar technisch duiken. 
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Op dat gebied heb ik 2 specialismes grotduiken en 

wrakduiken. In 2006 ben ik in Vinkeveen gaan duiken. 

Al snel vroeg ene Annet mij of ik geen zin had in wat 

spannenders dan sportduiken. Wij zijn toen naar Wil-

lingen in het Sauerland gegaan waar je in oude mijn-

schachten kan duiken. En dat was het helemaal. Ik 

ben nooit meer opgehouden met grotduiken. Altijd in 

een vast team van drie mensen, ikzelf, Annet en Rut-

ger. Dat moet ook, want je moet elkaar door en door 

kennen. In Frankrijk kan je mooi grotduiken, maar het 

mooiste wat ik heb meegemaakt was grotduiken in 

Yucatan, Mexico. Daar heb je enorme grottenstelsels, 

die maar ten dele verkend zijn. Voor mij een heel bij-

zonder gevoel om op plekken te komen waar nog 

nooit eerder een mens is geweest. Om mijn kennis en 

vaardigheden op peil te houden duik ik ook regelma-

tig voor Ghost Diving in de Noordzee. De gassen e.d. 

krijg ik dan gratis en in ruil daarvoor neem ik water-

monsters, of ruim ik spooknetten op die aan wrakken 

zijn blijven hangen. Ik kan hier uren over vertellen, 

maar dat lijkt mij op deze plek niet helemaal de be-

doeling. Dus iedereen die er meer over wil weten die 

komt tijdens een Merel rit maar eens eventjes naast 

mij rijden. 

Vertel eens wat over het vrijwilligerswerk dat je 

voor de Merel: 

Het is ooit begonnen met de tijdsregistratie van de 

Bosdijkloop. Nota bene in een tijd dat ik geen eens lid 

was van De Merel. In die tijd deed De Merel dat nog 

zelf met stopwatches. Haast niet meer voor te stellen. 

Maar ook nu doe ik nog vrijwilligerswerk voor De Me-

rel, al ligt dat door corona een beetje op zijn gat. Een 

jaar of wat geleden werd vanuit het bestuur met de 

Merel leden een aantal brainstormsessies georgani-

seerd. Daar kwam toen onder meer uit, dat er wel be-

hoefte was aan een stukje training. Samen met Jan 

Willem Bouwman heb ik toen de Techniek en Kracht 

Training op de woensdagavond op de Bosdijk opge-

zet. Er was een duidelijke behoefte en ik vind het leuk 

om mensen wat te leren. En als mensen dan ook nog 

wat van je aannemen en je ziet ze beter worden, dan 

is mijn dag weer helemaal goed! 

Wat is je mooiste herinnering aan het lidmaatschap 

van de Merel? 

Ik bewaar mijn 

mooiste herinnerin-

gen aan de twee 

clubkampioen-

schappen. De eerste 

in 2017 was fantas-

tisch met 16.850 ki-

lometer, omdat het 

de eerste was. Ik 

had mijn zinnen 

erop gezet en heb er 

ook best wat voor 

moeten laten. Des 

te mooier als het 

dan ook echt lukt 

om clubkampioen 

te worden. De 

tweede was zwaar-

der. Het was best 

een opgave om mijzelf te motiveren. En het was span-

nend, want Gerard de Graaf en ik gingen om en om 

op kop voor het hoogste aantal kilometers. Dus toen 

ik toch weer club kampioen werd was dat net zo mooi 

als bij de eerste keer met 14.694 kilometer.  

En de grootste blooper………. 

Hans had mij gevraagd als mede voorrijder voor een 

tocht. Ik heb de rit een keer voorgereden en zat dus 

in mijn hoofd. ’s Morgens bij de Schans nog even 

overleg en wat wil het geval, ik had de gpx niet op 

mijn navigatie gezet. Ach ik dacht dat komt wel goed, 

we rijden een stuk achter de andere groep aan en nie-

mand die het merkt. Maar wat wil, Mirjam verkende 

onfortuinlijk het asfalt van dichtbij, en weg was de an-

dere groep. Ik liet me niet kennen, routes genoeg in 

mijn hoofd, die kilometers komen er wel. 
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Tot we op een gegeven moment de andere groep 

toch weer tegenkwamen maar dan vanaf de andere 

kant. Ik heb er maar een verhaal van gemaakt dat 

Hans de weg was kwijtgeraakt, ha, ha.  

 

 

 

Wat staat er op je bucketlist? 

Een bucketlijst heb ik niet echt, maar een mogelijke 

wensenlijst bestaat er wel: 

- Nog een keer een mountainbike trektocht maken in 

Afrika. En natuurlijk verder gaan met grotduiken. Met 

name in de Yucatan, Mexico zie ik nog veel uitdagin-

gen!

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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FIETSPROGRAMMA t/m 12 sept.  

 
18 augustus woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 40-60 km 
 
19 augustus donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
22 augustus zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
25 augustus woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 40-60 km 
 
26 augustus donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
28-29 augustus   MEREL Clubweekend 10.30 uur BCR 85-115 km 
 
29 augustus zondag Zondagrit (voor de achterblijvers) 08.30 uur CR 60-80 km 
 
  1 september woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 40-60 km 
 
  2 september donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
  5 september zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
 8 september woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 40-60 km 
 
 9 september donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
12 september zondag Zondagrit 08.30 uur CR 80-100 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 ! 

_____________________________________________________________________________________ 
 


