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Oppassen geblazen! 
 

Soms is het wel een worsteling om een goed onderwerp voor de maan-

delijkse bestuurscolumn te vinden. Maar na de club-rit van afgelopen 

zondag hoefde ik niet lang na te denken: Veiligheid! Sowieso een thema 

waar we het binnen de fietsclub niet vaak genoeg over kunnen hebben. 

Ik weet zeker dat Anton van Senten het op dit punt hardgrondig met mij 

eens zal zijn. 

Een paar weken eerder was ik nota bene zelf betrokken bij een valpartij. 

Op een dinsdagochtend tijdens een rit met drie andere Merel-leden ging 

het mis. Nou hou ik veel van vrouwen en van Fanny al helemaal. Maar 

we waren het er allebei over eens dat het toch wat ver ging om onze 

liefde in het openbaar te betuigen op de klinkers bij de oprit van de pont 

bij IJmuiden. Even niet opletten en vooral niet met elkaar communiceren 

en daar lagen wij. Gelukkig reden we stapvoets en zijn we er zonder noe-

menswaardige kleerscheuren vanaf gekomen. ‘Shit happens’, maar toch 

als we allebei maar iets scherper waren geweest…. 

En dan afgelopen zondag. Met 11 clubleden een tocht naar IJburg, waar 

Joop op een nieuw opgespoten eiland een koffietent wist. Koffietent 

was er, en nog open ook. Maar het alleraardigste meisje had geen idee 

hoe ze het koffieapparaat moest bedienen. Dus op naar plan B. Haddock 

in de buurt van Steiger eiland. Jammer dan, die tent ging pas om 12:00 

uur open. Waarop we besloten om even een broodje te eten en dan di-

rect  terug te rijden om bij TVM nog een kop koffie te drinken. Bij De 

Punt in Baambrugge ging het volledig onverwachts mis. Er lag wat vuilnis 

uit een container op de weg. Peter Meijer lette alleen nog daarop, waar-

door hij geen oog had voor de paaltjes die daar al veertig jaar staan 

(quote van Peter Meijer himself). Daar had die even later veel spijt van, 

want Peter kwam hard ten val. Met gescheurde kleding, schaafwonden 

en vervelender, een gebroken pink, als resultaat. Zoals het er nu naar 

uitziet zal het met een sisser aflopen. Maar ook bij dit éénzijdige ongeluk 

zal Peter vast denken, als ik maar iets scherper was geweest….. 

Is het column, of is het meer een verslag van twee ritten. Dat mogen 

jullie lezers zelf uitmaken. Maar doordat ik op zo’n korte termijn bij 

twee, op zich onbenullige valpartijen betrokken ben geweest vond ik dat 

ik erover moest schrijven. 

De herfst en winter komen eraan. De komende maand natte bladeren 

op de weg en daarna kou en gladheid. Geen reden voor Merels om thuis 

te blijven, maar ik roep iedereen wel op om juist de komende tijd extra 

oplettend en anticiperend te koersen. Want als 

bovenstaande twee gebeurtenissen één ding dui-

delijk maken, dan is het wel dat een ongeluk let-

terlijk in een klein hoekje zit. Geniet van het fiet-

sen, maar blijf scherp! 

Met vriendelijke groet, 

Alex Wolf 
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MEREL 
NIEUWS 

 
 
 

 
 

Belangrijke data 
 Snert rit   : Zondag 31 oktober 

 Winterseizoen  : In de vorige eMerel stond vermeld dat het winterseizoen start vanaf 24 oktober. 
       Dit moet echter zijn vanaf 7 november!!  

  Dat betekent op zondag start om 09.30 uur en op donderdag om 10.00 
  uur. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

ZONDAG 20 FEBRUARI 2022 

Hou hem vrij ! 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Ziekenboeg 
Zoals je in de column, en wellicht ook via whatsapp 

hebt kunnen lezen heeft Peter Meijer een duikeling 

gemaakt waarbij hij zijn pink heeft gebroken en flinke 

schaafwonden heeft opgelopen. Peter heeft van de 

lief en leed commissie in-

middels een bloemetje 

ontvangen. Wij wensen 

hem natuurlijk een voor-

spoedig herstel.

_____________________________________________________________________________________________ 
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‘D2D ride’ van Amsterda(r)m naar 
Darmstadt in 24 uur!                                                 door Ronald Boelaard 

 

Beste mede-merels, 
Allereerst wil ik iedereen bedanken die een donatie hebben gegeven voor de D2D ride van het Amsterdam UMC 
kanker onderzoeksinstituut. Er waren ook anonieme donaties en vandaar dat ik via deze onpersoonlijke wijze 
iedereen wil bedanken. Het opgehaalde bedrag van circa 65.000,- Euro en zal worden ingezet voor het onderzoek 
naar de behandeling van darmkanker. Het is nog niet duidelijk aan welke onderzoeker of wel onderzoek het geld 
wordt gegeven maar de diverse voorstellen worden momenteel beoordeeld en het geld wordt komend jaar toe-
gekend aan 1 van de meest kansrijke onderzoeksvoorstellen. 
Met hartelijke groet, Ronald Boellaard 
 
Verslag van de D2D rit. 

Op 2 juli ben ik samen met 3 collega’s van de afdeling 

Radiologie en Nucleaire Geneeskunde (RNG), nl Henk 

Jan en Joost (team Colonisten) en Alle Meije (en ik, 

team GUTe RAD ist teuer), bij locatie VUmc op de fiets 

gestapt om met de Darm-tot-darm tocht mee te fiet-

sen. De estafette-rit over 530 km, binnen 24 uur af te 

leggen, is georganiseerd door het CCA om geld in te 

zamelen voor onderzoek tegen darmkanker. Er waren 

vele gulle gevers, en mede dank zij jullie steun is er 

bijna 65 duizend euro ingezameld! Heel veel dank 

daarvoor!!! Maar goed, met al dat geld op zak moet 

er nog wel even gefietst worden. Een goede voorbe-

reiding is het halve werk. Henk Jan moet eerst eens 

een racefiets bemachtigen en er op leren fietsen. Hij 

verdiept zich voorts in voedingssupplementen en bil-

lencrèmes. Joost vervangt alle wiellagers om de rol-

weerstand te verlagen, Alle Meije stoft zijn geleende 

eerste-generatie carbon fiets af, en ik was al goed 

voorbereid, maar moest alleen niet vergeten om op 

tijd krentenbollen kopen. Twee weken voor de echte 

tocht is onze final check: met z’n vieren fietsen we het 

Markermeer rond (150 km). Is vooral gezellig! Klaar 

voor het echte werk. 

In de laatste week loopt de spanning op en kookt de 

Darm2Darm app-groep over. Henk Jan en ik hebben 

de eer de eerste etappe te rijden, terwijl Alle Meije en 

Joost de bus in stappen voor transport naar het eerste 

wisselpunt bij Maarsbergen. 

Het tempo 

in eerste 

etappe ligt 

hoog, dank-

zij een Belg 

die haast 

heeft om-

dat hij alle 

530 km zelf 

wil fietsen. 

Gelukkig 

duurt het getreuzel bij het wisselpunt de Belg te lang 

en gaat hij er met zijn maat alvast vandoor. Alle Meije 

en Joost fietsen relaxed in een groepje van 7 een 

prachtige etappe naar Colonjes (bij Nijmegen) door 

de schemering. Dan valt de duisternis. Henk Jan opent 

zijn koffer met voedingssupplementen en staat vanaf 

dat moment bekend als De Nachtapotheker. Vooral 

de kauwgum met cafeïne 

vindt gretig aftrek. 

Fietsen in het donker over 

Duitse landwegen is een er-

varing apart. Joost fietst 

voorop en iedereen vindt 

dat wel best. Beetje span-

nend is het wel om met 16 

fietsers in je wiel bij een 
De 4 deelnemers van de afdeling Radiologie en Nucleaire Genees-

kunde. Vlnr: Joost, Ronald, Alle Meije en Henk Jan. 

 

Vlak voor vertrek van de rit, hier lachen we nog 

Het koffertje van de nachtapotheker. 
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kruising volle vaart rechtdoor te fietsen als je niet kan 

zien of die weg wel bestaat. Maar het schermpje op  

de fietscomputer zegt dat ie bestaat, en dat blijkt ge-

lukkig steeds het geval. We komen veilig de nacht 

door. Wel erg weinig geslapen. Geluksvogels komen 

aan een uur of twee slaap, de meesten hebben min-

der kunnen 

pakken. In 

Keulen heb-

ben we geza-

menlijk ont-

bijt op de 

kade langs de 

Rijn. Die blij-

ven we volgen 

vandaag. Flink wat bakken koffie erin en gaan! De 

twee etappes langs de Rijn zijn mooi maar ook ver-

moeiend door smalle fietspaden met boomwortels en 

korte bochtjes en veel dagjesmensen. Het tempo kakt 

daardoor aardig in. Bovendien blijkt de biologische 

klok flink van slag. Denk je dat het 4 uur ‘s middags is, 

blijkt het half 11 in de ochtend. Dat wordt dus een 

lange dag. Intussen blijft het weer enorm meewer-

ken. Zonnetje, dikke 20 graden, kan niet beter! Nou 

vooruit, licht briesje tegen. Maar wat een enorme 

mazzel hebben wij met dit weer! 

Terwijl Alle Meije en Joost na wederom een comfor-

tabele busrit bij de uitspanning Loreleyblick (wissel-

punt) in de schaduw genieten van hun 0% Hefeweizen 

bier, vechten Henk Jan en ik tegen een hellingsper-

centage van 17% om daar ook te komen.  

Joost wil Henkie nog wel even zien zweten en fietst 

hen in volle vaart tegemoet, waarbij hij gemakshalve 

vergeet dat hij op de terugweg vooral zichzelf zal zien 

zweten. 

Bij de laatste etappe zijn de kilometers langer gewor-

den dan ze bij de eerste waren. Merkwaardig! De be-

nen doen het nog wel, maar het hoofd zegt dat het nu 

wel mooi is geweest. Even uitpuffen in het gras. 

Hoera! lekke-band-pauze. 

 

Na het verlossende bordje ‘Darmstadt’ peddelen we 

door naar het hotel. We hebben ieder zo’n 300 km 

gefietst. We ploffen moe, voldaan en dorstig neer op 

het terras en genieten van een door de serveerster 

zorgvuldig ingeschonken (kan dat niet sneller?) Hef-

eweizen. 

 
De eindstreep gehaald, binnen 24 uur, en nu samen nagenieten… 
 

Joost, Alle Meije en ik vallen rond 11 uur in een wel-

dadige comateuze slaap. Henk Jan verbreedt de gene-

ratiekloof en viert tot 3 uur feest en vraagt zich de 

volgende ochtend af of dat nou wel zo’n goed idee 

was want de cafeïne-kauwgum is tenslotte allang uit-

verkocht. Op de terugweg draaien we goede en foute 

Duitse muziek, klatert de regen tegen de voorruit en 

is iedereen tevreden dat het zo’n geweldig mooi 

avontuur is geworden. Wellicht volgend jaar weer. 

na een korte nachtrust in de bus op weg naar wis-
selpunt… 

Terwijl Henk Jan en ik zwoegen tegen een helling van 17% zitten Joost en 
Alle Meije aan het bier. 

Nog nooit zo blij geweest met een lekke band…. 
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Herfsttoer 2021                                                                                 door Peter Meijer 

 
Zondag 26 september was de jaarlijkse Herfsttoer en dan is het weer afwachten wat het weer gaat doen. De 

voorspelling was goed maar tussen 6.00 en 7.00 uur viel er toch een flinke bui regen voor de stof. De buienradar 

liet echter zien dat het van 8.30 uur droog zou zijn. Goed vooruitzicht voor de organisatie en de voorrijders Tho-

mas, Fanny en Ger. Ondanks de regen kwamen er toch 23 Merels op deze mooi tocht af. 6 kozen voor de A-groep 

met Thomas, 7 voor de eerste B-groep met Fanny en de andere 10 voor de B-groep van Ger. 

 
We gingen via Uithoorn, Amstelveen, het Amster-

damse bos en de ringvaart naar Bloemendaal. Ik had 

gekozen voor de groep van Fanny. We kwamen bij de 

hockeyvelden van Bloemendaal en dan ging het rich-

ting ‘t Kopje. De groep viel uiteen en aan de andere 

kant van ’t Kopje hoorden we dat Theo Baars materi-

aal pech had. Theo kon niet meer verder. Regen, zand 

en verkeerd schakelen koste hem zijn ketting. Met 6 

mensen dus maar verder naar de koffie langs de bou-

levard in Zandvoort bij TIJN (bekend van de ‘Haagse 

bakkies’). 

Bij de koffie kwamen de 3 groepen bij elkaar en daar 

hoorden we dat Ger Hulsman ook met een ‘lekke’ ket-

ting was afgehaakt in Uithoorn. Tweede smetje op de 

tocht. Het tweede deel van de tocht begon met het 

‘klimmetje’ van TIJN en vervolgens ging de tocht via 

de duinen naar Langevelderslag. We reden richting 

Lisse en daar kwamen we er achter dat de jaarlijkse 

‘Harddraverij-feestweek’ net was begonnen. Bij de 

Keukenhof was het nog rustig maar bij manege Pun-

tenburg moesten we slalommen tussen de paarden 

en paardentrailers door. Het was gezellig druk bij het 

concours hippique. Via De Engel en de molen van Dui-

neveld in de Roverbroek ging het via de ringvaart naar 

Leimuiden. 

De laatste kilometers gingen via Bilderdam, Nieuw-
veen en De Hoef weer terug naar het basiskamp in 
Mijdrecht. Na een lekker biertje van Erna en Adriaan 
konden we weer huiswaarts. Voorrijders nogmaals 
bedankt voor jullie inzet. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Van racefiets naar e-Bike                                     door Wytze de Vries 

 

Tja jullie lezen het goed, het heeft lang geduurd maar enkele jaren terug heb ik toch maar 2 e-bikes gekocht. Ik 

moet zeggen dat het fietsen op de donderdagen met de ‘oude mannen’ mij goed bevalt maar dat zo af en toe 

een ritje met moeder de vrouw ook reuze gezellig is. Nu moet ik zeggen dat ik dat ook samen op een trekking 

fiets deed maar dan was 35 km wel de max. En met een e-bike wordt de actieradius toch snel opgerekt naar 60-

80 km, en dan kom je toch op ander plekken. 

 

Regelmatig doen we zo een korte fietsvakantie. Pas-

geleden zijn we samen weer eens in Drenthe (Witte-

veen)geweest. Ik zal denk ik niets nieuws vertellen; 

maar wat kun je mooi fietsen in Drenthe. Niet ver van 

Witteveen ligt Schoonoord en rustige plek in het land-

schap waar toevallig een oud Merellid en oud be-

stuurslid (Ton Boxce) sinds kort woont. Je vraagt je 

eerst af: wat zoek je als je de Ronde Venen verlaat in 

zo’n dorp? Maar als je dochter daar ook woont is dat 

mysterie snel opgelost. Al fiets Ton al lang niet meer 

ik had altijd nog contact via mijn vrouw die graag 

kwam in zijn galerie ‘Boven verwachting’. En als je dan 

toch op maar 12 km van Schoonoord in een hotel ver-

blijft is het uiteraard leuk even bij de oude makker 

langs te gaan. We werden zeer gastvrij ontvangen in 

zijn prachtige bungalow en we hebben weer wat oude 

anekdotes de revue laten passeren. De rest van de da-

gen hebben we ons vermaakt in dit prachtige gebied. 

Enige bezienswaardigheden die je zeker niet mag mis-

sen wanneer je Drenthe bezoekt zijn het dorp Or-

velte, kamp Westerbork en het gevangenis museum 

in Veenhuizen.  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



8 eMerel Jaargang 29, Nummer 9 

Het land van de witte wolk, deel 2                      

                      door Maria Ekelschot

Aotearoa: ‘Het land van de witte wolk’, deel 2 

Woensdag, Rotorua-Taupo. Voordat we naar Taupo 

rijden komen we langs Wai-O-Tapu. Ook wel Thermal 

Wonderland genoemd. Hier moeten we uiteraard 

gaan kijken. Het gebied beslaat zo’n 18 vierkante km. 

waarvan slechts een klein gedeelte open is voor pu-

bliek. Het is een beschermd gebied in de Taupo Volca-

nic Zone. Hierin liggen ingezakte kraters, oude en ko-

kende poelen van modder en water. We krijgen een 

Nederlandse kaart mee en hierin staan 25 thermische 

wonderlijkheden beschreven waarvan de Lady Knox 

Geiser de meest imposante is. Deze erupteert dage-

lijks om 10.15 uur door toevoeging van zeep. Volgens 

mijn beschrijving werd de geiser ontdekt in 1896 door 

gevangenen in een werkkamp bij de aanplant van een 

naaldbos. Na een wasbeurt in de chloridebron kwam, 

tot verbazing van de gevangenen, de bron tot een ge-

weldige eruptie. Enkele andere namen van deze bron-

nen zijn: Het huis van de duivel, De krater van de hel 

en Het bad van de duivel. Wat liefelijker namen zijn: 

de Bruidssluierwaterval, het Vogelnest en de Cham-

pagne Poel. Wie zou die laatste niet zelf willen heb-

ben? De kleurenvariatie in het gesteende wijst op de 

aanwezigheid van de mineralen: zwavel, ijzeroxide, 

mangaan, arsenicum, antimonium. Het doet allemaal 

wat surrealistisch aan, maar wat is het imponerend 

om te zien. Voor Taupo slaan we af naar de Huka Falls 

in het Wairakei Park. Huka, wat schuim betekent, 

stort door een nauwe rotsspleet 11 meter naar bene-

den. Met een jetboat kan je ook over de Waikato ri-

vier er naar toe varen. We kijken liever hier, het is al 

imponerend genoeg. Ons hotel in Taupo is ruim en 

netjes. ’s Avonds ga ik voor het eerst in deze vakantie 

even hardlopen, want ook in Nieuw Zeeland moet ik 

even trainen voor een veldloop in maart. 

Donderdag, vandaag gaan we naar het Tongariro Na-

tional Park, ongeveer een uur rijden. We gaan naar 

Whakapapa Walks voor een track. Omdat we geen 

goede uitrusting hebben en het weer te wensen over 

laat doen we de korte tocht van 2 uur. We kiezen voor 

de wandeling naar de Taranaki Falls aan de voet van 

Mont Ruapehu. De wandeling is gevarieerd en het 

duurt zeker een uur voordat we de Taranaki zien val-

len. Uitgerust rijden we daarna naar de top van Mont 

Ruapehu (2.795 mtr.). Hier wordt in de wintermaan-

den (juni, juli en augustus ) geskied. De hoogste top 

ligt helemaal in de wolken, zodat we nauwelijks iets 

kunnen zien. Het lijkt of we in een spookfilm zijn be-

land. Terug in Taupo breekt de zon weer door, zodat 

wij nog een half uurtje in de zon aan het Lake Taupo 

kunnen liggen. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Vrijdag, Taupo-Wanganui. Volgens ons reisschema 

zouden wij vandaag naar Napier gaan, maar omdat 

Eric Clapton deze week concerten geeft in de stad, 

zijn alle hotels volgeboekt. Als alternatief heb ik geko-

zen voor de westkust. Die keuze is achteraf super. Na 

het ontbijt nemen we na Raethi de secondaire weg: 

The River Road (deels niet geasfalteerd). In onze reis-

bijbel wordt deze weg omschreven als een van de 

mooiste wegen op het Noorder Eiland. Het regent. Als 

we in ons ‘koekblik’, want meer stelt deze auto niet 

voor, over een bruggetje rijden, raken we in een spin. 

Ik schrik me rot maar gelukkig weet Gijs het blik weer 

op de rails te krijgen. Het is 10 km tot Pipiriki. Als we 

stoppen bij het enige terrasje en de drie huizen die dit 

dorpje telt, komt een tandeloze Kiwi aanlopen en zegt 

dat het terras van zijn broer is, maar dat hij vandaag 

boodschappen is gaan doen.  

‘Maar als jullie op het terras willen zitten, ga gerust 

jullie gang’, zegt hij gastvrij. We besluiten maar door 

te rijden. De weg is nog steeds unsealed, levensge-

vaarlijk, vol met bochten maar volgens het verkeers-

bord mogen we 100 km p/u rijden terwijl het loslig-

gende gravel om de auto slaat. Maar de omgeving is 

prachtig, het is de mooiste weg die we tot nu toe ooit 

gereden hebben. In de namiddag komen we aan in 

Wanganui. Hier logeren we in het Bed & Breakfast Ar-

les, een landhuis uit 1880.  

Het is of de tijd hier stil heeft gestaan. Het is allemaal 

nog in de originele staat. De gastheer en -vrouw zijn 

Tom en Sue. Sue heeft voor ons bananencake gebak-

ken en rijkelijk besmeerd met roomboter. Onze slaap-

kamer is een plaatje. Het bed is gedecoreerd met veel 

kant en kussens. Het ziet er romantisch uit. Hoewel 

het huis en de inrichting antiek zijn, hebben zij wel 

moderne voorzieningen. Zo mogen wij de wasma-

chine, droger en de computer gebruiken. Hiervoor 

hoeven wij niets te betalen. We kunnen voor het eten 

nog even naar het strand aan de Tasman Zee. 

Zaterdag, Wanganui – Wellington 

De lady of the house is om 06.00 uur opgestaan en 

heeft voor ons en de 2 Canadese gasten brood en 

cranberrycake gebakken. We eten in de serre waar de 

tafel voor ons feestelijk gedekt is. Wat een verwenne-

rij op deze ochtend. Voordat we vertrekken zien we 

Tom in zijn garage aan een van zijn antieke auto’s 

werken. Hij heeft maar liefst 3 verschillende exempla-

ren staan. Een ervan is een Ford uit 1928. Jammer ge-

noeg moeten wij alweer afscheid van deze sympa-

thieke mensen nemen. In Wellington wacht ons een 

totaal ander logeeradres. We slapen in het Ibis hotel. 

‘s Middags laten we ons met de kabelbaan naar het 

hoogste punt van de stad brengen. Het uitzicht loont. 

De stad en zee zijn in een oogopslag te zien. Via de 

botanische tuin lopen we terug naar het centrum van 

de stad.  

Het Zuider Eiland:  

Zondag. Na de koffie vertrekken we richting Aotea 

Quea. Hier moeten we de auto weer inleveren voor-

dat we met de ferry de overtocht zullen maken. De 

overtocht duurt precies 3 uur. Op het Zuider Eiland 

aangekomen , krijgen we weer een Dahaitsu Charade. 

Helaas is ook hier nu geen grotere auto beschikbaar, 

zodat wij weer met een koekblik op weg gaan.  

Maandag, Picton. De lucht is strakblauw als we op-

staan. Na het ontbijt (scrambled eggs uit de magne-

tron) rijden we naar de Wairau vallei, de vineyards. 

We begrijpen niet waarom de Nieuw Zeelandse wijn 

zo duur moet zijn, terwijl we hier op de heuvels uitge-

strekte druivenvelden zien liggen. Hierna gaan we 

naar Havelock en stoppen bij Cullen Point voor een 

wandelingetje. We lopen omhoog, waar we een 

adembenemend uitzicht krijgen op het water bene-

den ons. We genie-

ten een half uur van 

de zon en het uit-

zicht. Daarna doen 

we nog de Costal 

walk van een uur 

met fikse klimmetjes
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 en dalingen tot we bij een strandje uitkomen. Na 

deze sportiviteiten rijden we naar Anakiwa om een 

klein stuk van de Queen Charlotte Track te lopen. De 

hele track is 67 km en dat vinden we toch een beetje 

te ver gaan. 

Inmiddels is 

de zon ver-

dwenen en 

koelt het af, 

we rijden in 

ons koek-

trommeltje, 

dat rare ge-

luiden maakt, terug naar Picton. Bij Europcar nemen 

ze onze klacht serieus en als we een half uur geduld 

hebben krijgen wij een andere auto. Dat hebben we, 

want we hebben immers vakantie. No worrries mate! 

Dinsdag, Picton – Hanmer Springs. We rijden naar 

Kaikoura. Langs de Pacific stoppen we bij een baai en 

zien tot onze grote verbazing heel veel zeehonden lig-

gen te luieren op de rotsen, de kleintjes spelen in het 

water. Daar moeten onmiddellijk foto’s van gemaakt 

worden toch? Nog geheel vervuld van zoveel zeehon-

den te zien, rijden we door naar Kaikoura. Dit was een 

slapend vissersplaatsje tot de Maori’s besloten toeris-

ten mee te nemen naar de voedselplaatsen van de 

walvissen. Nu is het een stad met een van de belang-

rijkste attracties van N-Z. We checken in voor de wha-

lewatch. De catamaran is niet zo groot, maar we zit-

ten comfortabel, totdat hij met grote snelheid over 

het water scheert. De boot stampt op de golven, zij 

noemen het bumpy, en het zeewater spuit boven de 

boot uit. Na een poosje zien we voor het eerst in ons 

leven de spermwhale van dichtbij. Hij dobbert wat en 

af en toe spuit hij water omhoog. Het is een zoogdier 

dat wel 2 uur onder water kan blijven en 18 meter 

lang kan worden. Op zijn menu staat voornamelijk 

squid (pijlinktvis). Bij zijn duik vind ik deze jongen (of 

meisje) nog mooier omdat de staart gracieus boven 

het water uitkomt. We hebben geluk dat we twee van 

deze spermwahles mogen zien. Als we terugvaren 

richting de haven van Kaikoura, zwemmen er ineens 

dolfijnen met ons mee. Ze springen, duiken en zwem-

men met de boot mee. Dit is nog veel leuker om te 

zien en zeker op deze zonnige dag in de Pacific. 

Terug op het vasteland hebben we nog wat tijd om op 

Kaikoura Peninsula een wandeling te maken. We kie-

zen voor de Shoreline Walk. Een tocht die ons over de 

heuvels met grazende schapen langs de zee voert. 

Sommige stukken zijn zo steil dat mijn neus bijna mijn 

voeten raakt. Het uitzicht bovenop de heuvel is weer 

zo mooi. De afdaling gaat sneller dan de beklimming. 

Hierna rijden we naar Hanmer Springs, waar we zullen 

overnachten.  

Woensdag, Hanmer Springs-Greymouth/Hokitika.  

Bij dag lijkt dit dorp nog leuker dan gisterenavond. 

Het dorp onderscheidt zich van andere Nieuw Zee-

landse dorpen. Het heeft een echte kern en thermale 

bronnen. Baden in dit water zou helend zijn voor 

mensen met stijve gewrichten en voor de gevoelige 

huid. Omdat wij van deze kwaaltjes (nog) geen last 

hebben, maar nog wel een tocht van 235 km moeten 

rijden, verlaten we dit dorp. We rijden via de Lewis 

Pass richting Reefton. Onderweg zien we wederom 

een bordje met ‘shoulder closed’. Bij navraag blijkt 

dat het betekent dat de vluchtstrook afgesloten is. In 

heel N.Z. wordt trouwens in het hoogseizoen aan de 

weg gewerkt. Als er een weghelft is afgesloten, staat 
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er gewoon een man langs de kant met een bordje met 

‘stop’in zijn handen. Wij stoppen pas bij Shantytown. 

Hier is een museumdorp van een goudmijnstadje. Het 

ziet er leuk uit en er rijdt een heuse stoomtrein die 

ons een stuk door het bos voert. Als we uitstappen, 

mogen we zelf goud zeven. We krijgen een schaal met 

steentjes erin. In deze schaal moeten we wat water 

scheppen en de schaal heen en weer rond bewegen. 

De stenen mogen we terug in het water laten vallen. 

Uiteindelijk, na heel veel geduld, hou ik een paar 

splintertjes goud over. Gijs niet, hij is te ongeduldig en 

heeft na een paar keer zeven de hele schaal in het wa-

ter gekieperd. Mijn vondst wordt in een potje met 

water gedaan. Ik mag het mee naar huis nemen, net 

als de andere toeristen die ook het geduld hadden. 

Een ring of een mooie ketting ervan maken zit er niet 

in. Inmiddels is het gaan regenen. We rijden naar Ho-

kitika. Hier staat voor ons aan de Tasman zee een 

prachtig chalet met uitzicht op zee.  

 

Volgende e-merel het laatste deel van onze Nieuw 

Zeeland reis.  

_____________________________________________________________________________________________ 
 

De Razende Reporter!  
 

Start2MTB clinic, vorig jaar hebben we het helaas over moeten slaan. Maar ge-

lukkig konden we ons dit jaar weer aanmelden bij de NTFU voor deze clinic. En 

dan maar hopen dat er genoeg aanmeldingen binnenkomen uit onze regio of 

daarbuiten. Het liep niet storm en met te weinig aanmeldingen zou de NTFU 

ons niet supporten in deze clinic. Net op het laatste moment hadden we toch 

nog genoeg kandidaten. En heel leuk dat dit gewoon 4 Merelleden zijn en 2 niet-

leden. Met de 4 trainers Jan-Willem, Marcel, Ed en Loes is dit een mooi cluppie bij 

elkaar. 

 

Zaterdag 25 septem-
ber was de eerste dag. 
Verzamelen bij Tennis-
hal De Ronde Venen 
waar hoofdtrainer Jan-
Willem tekst en uitleg 
gaf over de opbouw 
van de training en wat 
we ermee willen berei-
ken. Daarna een voor-
stelrondje, maar dat 
gaat snel als er al 4 
mensen bij zitten die 
elkaar al kennen. En na wat informatie over de fiets, 
kleding, bescherming, voeding etc. ging de groep 
op pad naar de BMX-baan in het Argonpark. Een 
goede locatie om de eerste beginselen van het 
MTB-en te leren. Dus daar werd geoefend op scha-
kelen (opschakelen en terugschakelen), remmen, 
houding op de fiets etc. Een korte break tussendoor 
toen Alex met koffie, krentenbollen en bananen de 
groep kwam verrassen. En voordat je het weet is de 
3 uur durende les alweer voorbij. Dag 2 vond plaats 
nabij en in de bossen bij Hilversum. Met de auto 
arriveerden de deelnemers op een dagrecreatie 

terrein. Met allerlei 
hulpstukken (sport-
schoenen, veiligheids-
hesjes, spuitbussen, bi-
dons, rugtassen etc.) 
werden diverse oefen-
parcours uitgezet. 
Waarom die hulpstuk-
ken? Nou gewoon om-
dat wij de (Loes en 
J.W.) de pionnen wa-
ren vergeten. Die lagen 
nog thuis in de schuur. 

Hiermee lukte het echter prima. Wat een lol kan je 
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hebben wanneer je met 10 mensen op een mountain-
bike in een afgezet stuk van 10 bij 10 meter rondjes 
moet rijden en elkaar moet proberen te blokkeren 
zonder dat je voeten aan de grond komen. Sommigen 
zijn hier al super behendig in. Anderen zie je tijdens 
de les veel leren en groeien. Een volgende opdracht 
was bochten rijden en goed leren kijken waar je naar 

toe moet, 
solo, met 
zijn tweeën 
naast elkaar 
of in een 
slinger met 3 
achter el-
kaar. En tot 
slot zijn we 
deze 2e dag 
een toertje 
door het bos 

gaan maken, met een koppie koffie bij Bluk. Tijdens 
Dag 3 lag de nadruk op het nemen van obstakels en 
uiteraard werden ook de bochten weer geoefend, 
maar nu met grotere snelheid. Hoe neem je een ob-
stakel? Ja, dat is wel een dingetje. Sommigen springen 
met groot gemak, met 2 wielen los, over een boom-
stammetje. Hoe doen ze dat dan? Het is de juiste 
techniek en heel veel oefenen. Een voorwiel over het 
obstakel zetten doe je door gelijktijdig kracht te zet-
ten op je trapper, aan het stuur trekken en je gewicht 
naar achteren verplaatsen. Het achterwiel los van de 
grond krijgen is nog lastiger. Na veel oefenen lukte 
het iedereen om het voorwiel over het piepkuiken 
heen te zetten zonder de piep te horen. De derde les-
dag was de toer door het bos wat langer, uiteraard 
met tussentijds een bakkie koffie bij Bluk. Jan-Willem 
en Marcel, de voorrijders, hadden voldoende paadjes 
opgezocht met hindernissen om het geleerde in de 
praktijk te brengen. Ook dit was weer een leerzame 
dag. Dag 4, de laatste dag van de clinic (helaas zonder 
Fanny), hebben we echt een flink stuk door de bossen 
tussen Hilversum en Huizen gefietst. Met onderweg 
een aantal oefeningen in de ‘grote kuil’. Daar hebben 
we nogmaals het remmen doorgenomen. De slakken-
race werd verreden. Wie doet er het langst over een 

afstand tussen 2 
pionnen in? Het 
dalen en het klim-
men is geoefend. 
Dalen dat lukt 
meestal wel mits 
je je snelheid 
goed weet te 
controleren. Het 
klimmen is toch een stuk lastiger. In de bossen is de 
ondergrond niet mooi vlak. Je komt boomwortels te-
gen waar je overheen moet zien te komen. De onder-
grond is vaak zanderig wat ervoor zorgt dat je moet 
zorgen dat je banden voldoende grip houden anders 
ga je slippen en kom je uiteindelijk stil te staan. Maar 
na een aantal keer proberen kwam iedereen boven. 
Verder hebben we vooral lekker gefietst. Helaas kon 
Reinald niet de hele bosrit afmaken. Bij het aanzetten 
op een bospad brak zijn derailleur af. Gelukkig kon er 
een noodreparatie worden uitgevoerd waardoor hij 
fietsend, weliswaar over de weg, weer terug kon ko-
men bij de parkeerplaats waar de auto’s stonden. Al 
met al hebben we weer 4 weken lang veel plezier met 
elkaar gehad. En het is leuk om te zien hoeveel de cur-
sisten, maar ook de trainers, geleerd hebben. De be-
hendigheid is duidelijk toegenomen. 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Fietsprogramma t/m 21 november. 

 
17 oktober zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60 - 80 km 
 
21 oktober donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
24 oktober zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60 - 80 km 
 
28 oktober donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
31 oktober zondag SNERTRIT 09.00 uur BCR  50 km 
 
  4 november donderdag  Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
  7 november zondag Zondagrit 09.30 uur CR 60 - 80 km 
 
11 november donderdag  Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
14 november zondag Zondagrit 09.30 uur CR 60 - 80 km 
 
18 november donderdag  Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
21 november zondag Zondagrit 09.30 uur CR 60 - 80 km 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

BCR = Besloten clubrit in groepsverband, alleen voor Merelleden  

CR   = Wekelijkse clubritten in groepsverband 

VTT = Vrije Toertocht (uitgepijlde rit niet in groepsverband) 

CTT = Clubtoertocht (in groepsverband door toerleiders georganiseerd, gastrijders welkom)  

UR   = Uitgepijlde route 

GD   = Opbrengst naar een goed doel 

 

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 ! 

_____________________________________________________________________________________ 
 


