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De club, dat zijn we 

samen. 
 

Zondag 15 mei, Open Dag van TTC de Merel. Aankomend bij de Tennis-

hal is dat ook niet te missen. Op de hekken hangen onze spandoeken en 

de beach-vlaggen staan te wapperen in de frisse ochtendbries. Een heer-

lijk zonnetje erbij. Kortom: de ideale dag voor een Open Dag! 

We hebben deze Open Dag ook breed aangekondigd. In de kranten, op 

de website, in de social media en de app-groepen. Herman Baars heeft 

weer, samen met Loes, de schouders onder de organisatie gezet. Inclu-

sief de voorrijders waren er 19 leden en daarnaast nog drie gastrijders. 

Loes hield een vlot praatje met duidelijke uitleg over veilig fietsen en om 

klokslag 9 uur vertrok het gezelschap in één A en twee B groepen. Een 

goede sfeer, helemaal het clubgevoel! 

En toch knaagt er 

iets. Als we elkaar 

zien is het altijd ge-

zellig. Of dat nu 

voor een tocht is of 

op de ALV. Er is 

energie en de sfeer 

is goed. Maar hoe 

houden we dit vast? 

Hoe krijgen we alles georganiseerd? Hoe krijgen we meer mensen be-

trokken dan het kleine groepje van ‘usual suspects’? En hoe houden we 

het enthousiasme in stand bij de mensen die meer doen dan alleen mee-

fietsen of aanwezig zijn? De diverse oproepen die we hebben gedaan 

om het bestuur te versterken of andere vrijwilligers-inzet te doen, heb-

ben tot nu toe niets opgeleverd. Op de ALV kondigde André aan dat hij 

volgend jaar afscheid neemt als voorzitter. Door de grote werkdruk en 

diverse beslommeringen die samenhangen met zijn nieuwe zaak heeft 

hij echter aangegeven zijn functie nu al neer te leggen. Hij is er voor ons 

om te klankborden (en de vlaggen ’s ochtends vroeg heeft hij opgehan-

gen :-)), maar voorlopig staan Gijs, Fanny en ik er alleen voor. Dat lukt 

best wel voor korte termijn, maar is op de lange termijn natuurlijk niet 

houdbaar. Dus ik probeer het toch nog een keer: denk niet alleen aan 

wat de club voor jou kan doen, maar denk vooral aan wat jij voor de club 

kan doen. Zoals we altijd zeggen: De club, dat zijn we samen! 

 

 

Groeten van Stefanie Miltenburg 
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MEREL 
NIEUWS 

 
 
 

 
 

BELANGRIJK!!! 

 
In ons toerprogramma staat het clubweekend nog 

op de datum van 2 t/m 4 September. Dit is niet juist. 

In de informatie die per email is doorgestuurd wordt 

als datum het laatste weekend van augustus opgege-

ven. Wil je mee met het clubweekend noteer dan 

26 t/m 28 augustus in je agenda. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Zondag 12 juni ‘Groene Hart Classic’ 
 

Noteren jullie deze datum vast in de 

agenda!! Zondag 12 juni is de Groene 

Hart Classic die in samenwerking met 

WTC Woerden wordt georganiseerd. Dit 

is een ‘Goede Doelen Tocht’ en dit jaar is 

de opbrengst bestemd voor Oekraïne Giro 

555. Uiteraard loopt deze tocht door het 

mooie Groene Hart. Voor ons veelal bekende 

wegen maar daarom niet minder leuk om te fiet-

sen.  

NATUURLIJK rijd jij ook mee!! 

 

Er kan al gestart worden vanaf 

08.00 uur. Voor de Merels die in 

clubverband willen meefietsen is 

de starttijd gewoon om 08.30 uur 

(reguliere starttijd op zondag). 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Merel in de Spotlight                                                                  door Alex Wolf 

 

Deze editie : Marcel Imming  
 

Even voorstellen 

Ik ben geboren in het ziekenhuis in 

Hoorn en opgegroeid in Venhuizen. Mijn 

ouders en broer wonen daar nog steeds. 

Komt trouwens mooi uit want Venhui-

zen – Wilnis is een mooie afstand om 

heen en weer te fietsen voor een kop 

koffie op zaterdag. De lagere- en middel-

bare school heb ik in Venhuizen en Groo-

tebroek doorlopen. Op die middelbare 

school heb ik ook mijn vrouw Miranda 

leren kennen. Zij deed de bèta opleiding, 

terwijl ik het pretpakket had. Vond ikzelf, want vak-

ken als economie en wiskunde kwamen mij aan-

waaien. Maar één vak volgden wij gezamenlijk. Laat 

dat nu net het vak Biologie geweest zijn! In Alkmaar 

heb ik de heao gedaan. Dat was een soort van gecom-

bineerde opleiding. BE, bedrijfseconomie aan de éne 

kant en BI, bedrijfsinformatica aan de andere kant. 

Een mooie combinatie, want het heeft mij heel erg 

allround gemaakt. Na mijn studie kwam ik via kennis-

sen van mijn ouders in contact met Bram de Vries. 

Bram de Vries is een bekende accountant in Wilnis 

e.o. De klik was er gelijk en zo ben ik in 1993 samen 

met Miranda naar De Ronde Venen gekomen. Mi-

randa had al een baan in de gezondheidszorg en 

werkt nu als kwaliteitsverpleegkundige. Samen heb-

ben wij één zoon, Thijs. 

In de avonduren heb ik Nivra bij Nijenrode gedaan. De 

zaken gingen goed en omdat Bram de Vries met pen-

sioen wilde heb ik geleidelijk aan een deel van de aan-

delen overgekocht. Uiteindelijk heb ik deze in 2009 

ook weer verkocht en ben ik als zelfstandige De Re-

kenmeester begonnen. Ik ben nu accountant AA/be-

lastingadviseur en voorzie het MKB en ZZP’ers in De 

Ronde Venen en ver daarbuiten van financieel advies. 

Door de diversiteit van mijn klantenpakket blijf ik uit-

daging houden en doe ik dit werk met veel plezier. 

Vertel eens wat over je passie voor fietsen 

Eigenlijk ben ik pas wat later gaan fietsen. In Venhui-

zen deed ik best fanatiek aan turnen. Maar daar 

kwam door de puberteit zo rond mijn 

15de een eind aan. Daarna een fiks aantal 

jaren eigenlijk bijna niets aan sport ge-

daan. En het zal wel toeval zijn, maar 

toen ik in 2009 voor mijzelf begon heb ik 

in dat jaar ook een racefiets gekocht. Ja, 

je kan het je nu niet voorstellen, maar ik 

vond toen dat ik ook wat te zwaar aan 

het worden was, ha, ha. Die eerste jaren 

fietste ik nog niet zoveel, totdat ik op 

enig moment door Patrick van Zijl ge-

vraagd werd om bij WOM te komen fiet-

sen. WOM staat voor Wielerteam Ondernemen 

Mijdrecht. Iedere zondag gingen we een rondje fiet-

sen. Zo heb ik mannen als Ron Smit, Patrick van Zijl, 

Harry Vermooy en Leo van de Greft leren kennen. De 

Merel kwam in beeld doordat we in de winter geza-

menlijk met leden van De Merel vanuit Kees Smit 

startten. Om uiteindelijk in 2017 dan ook maar zelf lid 

te worden van De Merel. Ik heb niet zoveel klassiekers 

gereden en ben ook geen echte klimmer. Wel een 

keer de Dam tot 

Dam Classic gere-

den. En ook een 

keer de Alpe 

d’Huez. Maar ik 

ben erachter ge-

komen dat ik niet 

zo van die mas-

sale evenemen-

ten houd. Wat ik 

dan weer wel een 

prachtige tour 

vind is de Erme-

lose klimtour. 

Lekker kleinscha-

lig, door de mooiste stukken van de Veluwe. En met 

toch best wat pittige klimmetjes. Ik kan het alle Me-

rel-leden aanraden om die een keer te doen!



5 eMerel Jaargang 30, Nummer 4 

Heb je ook hobby's naast het fietsen? 

Echt hele grote hobby’s heb ik niet. Misschien is wer-

ken toch wel mijn grootste hobby. Maar goed, toen 

Thijs nog jong was vond ik het erg leuk om met hem 

aan Geo-caching te doen. En nog steeds gaan we er 

samen weleens op uit. Verder hou ik erg van lezen. 

Dat kan van alles zijn, historische romans, Fantasy, 

Science fiction, detectives, oorlogsboeken, als het 

maar een goed verhaal heeft. Behalve dat luister ik 

ook veel naar muziek. Ook daar weer 

hou ik van een hele mix aan ver-

schillende muziekgenres. Maar wat 

wel maf is, dat ik vooral tijdens mijn 

werk luister en dan weer helemaal 

niet tijdens het weekend. Last but not least vind ik het 

ook wel leuk om dingen in en rond het huis te pro-

grammeren. Zo maak ik toch nog gebruik van wat ik 

ooit op de heao heb geleerd. 

Wat is je mooiste herinnering aan het lidmaatschap 

van de Merel? 

Specifieke mooiste herinneringen heb ik niet. Omdat 

Miranda op 26 augustus jarig is ben ik nooit mee ge-

weest met het clubweekend. Maar de woensdag-

avonden hebben een vaste plek in mijn agenda. Ik 

vind het altijd gezellig. De ene keer gaan we voor een 

pittige trainingsronde, de andere keer doet de groep 

het wat rustiger aan en is er meer ruimte voor het so-

ciale aspect. Beide vind ik leuk. Wat ik vooral waar-

deer aan die avond is het samen uit, samen thuis ge-

voel. 

en de grootste blooper -:) 

Van een blooper zou ik niet willen spreken. Maar wel 

van een gedeukt ego. Op de weg terug vanuit de cam-

ping in Emst, mistte ik een afslag waardoor ik op een 

zandpad terecht kwam. Ik dacht even te keren, maar 

als ik toen één ding geleerd heb, is het wel om niet in 

rul zand te willen keren. Bij mijn weten de enigste 

keer dat ik op mijn snufferd ben gegaan! 

Twee dingen staan op 

de bucketlijst: 

Door alle gemeenten 

van Nederland fietsen. 

Dat gaat een makkie 

worden, want ik moet er 

nog twee, te weten 

Ameland en Terschel-

ling. Staan al op de plan-

ning voor dit voorjaar. 

Tja en dan die 2e wens. 

Een zo hoog mogelijk Ed-

dington nummer. Mar-

cel zit nu op 104. Dat 

vond interviewer Alex fascinerend, want wat is eigen-

lijk een Eddington nummer? Miranda kon het haarfijn 

uitleggen. En daarna hebben Marcel en Alex er nog 

zeker een kwartier over door lopen emmeren. Eigen-

lijk een leuke om aan alle Merel leden uit te zoeken 

wat een Eddington nummer is. En hoe hoog dat van 

een ieder is!

_____________________________________________________________________________________________ 
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De Razende Reporter!  
 

Na 5 weken niet sporten (reden waarom hebben jullie in de vorige eMerel kun-

nen lezen) en slechts 2 ritjes op de racefiets van maar 50 kilometer besloot ik 

om toch maar weer eens deel te nemen aan een clubritje op zondag. Weliswaar 

met wat twijfels over mijn conditie, maar niet gewaagd is niet gewonnen. Dus 

stapte ik zondag 24 april op tijd uit bed, maakte ik een lekker ontbijtje en zocht 

ik mijn fietsspullen bij elkaar. Mijn fiets werd uit de schuur gehaald en nog even 

de bandenspanning checken. Klaar voor mijn eerste clubritje. 

 

Tijdens de rit naar Mijdrecht, windje mee, vond ik het 

nog best fris. Hopelijk kon ik me snel warm fietsen. 

Eenmaal aangekomen bij ons clubhuis heb ik me eerst 

maar eens voorgesteld aan de aanwezige Merels. 

Misschien herkenden ze mij niet meer na zo’n lange 

afwezigheid. Langzamerhand druppelden er nog 

meer Merels binnen. Uiteindelijk bleef het aantal ste-

ken op 13 leden, 6 A-rijders en 7 B-rijders. Mooi aan-

tal om te splitsen. Maar de A-rijders hadden blijkbaar 

een afspraak met elkaar gemaakt om vandaag alle-

maal met de B-groep mee te fietsen. ‘Mmmhh’, dacht 

ik. Als dat maar goed gaat met mijn eerste ritje. Maar 

met Gerard de G. als voorrijder had ik wel vertrouwen 

dat het tempo gewoon B-niveau zou zijn. Na overleg 

vertrokken we richting Bos en Hei, voor mij een be-

kende plek omdat we daar zeer geregeld koffie drin-

ken tijdens een MTB rit. De route ernaar toe zou ik 

niet zo 1,2,3 kunnen rijden. Maar Gerard is een fiet-

send stratenboek. Die kan uit zijn blote hoofd naar al-

lerlei koffietentjes fietsen waarbij op de heenrit wind 

tegen en terug wind mee wordt gefietst. Vanaf het 

clubhuis vertrokken we richting Wilnis en via de Ko-

renmolenweg naar Portengen om verder te fietsen 

richting Breukelen. Eenmaal de Vecht over ging de 

route linksaf richting Loenen. Achterin hoorde ik al 

een opmerking: ‘Dat wordt een kort ritje, we rijden 

alweer richting huis’. Maar vanaf Loenen ging het 

richting Loosdrecht en vandaar naar Kortenhoef, 

langs de West-Noord kant van Hilversum richting Bus-

sum en Huizen. Gerard had het goed uitgekiend. Alles 

was tegen of schuin tegen wind maar toch redelijk be-

schut door bebouwing en de bossen. Het ging lekker 

en het tempo lag zeker niet te hoog. Op de tweede rij 

in het peloton fietsend naast Peter M. gleden de kilo-

meters al kwebbelend onder de fiets door. Bij Bos en 

Hei werd plaats genomen op het terras in het zonne-

tje. De zon had de temperatuur al aardig op laten lo-

pen. Het voelde niet meer zo fris aan als vanmorgen. 

Op het terras werden er wat tafels bij elkaar gescho-

ven om gezellig als groep bij elkaar te kunnen zitten. 

Direct kregen we het vriendelijke verzoek om het ver-

bouwde terras weer in originele staat te herstellen 

voordat we weer zouden vertrekken. Uiteraard, we 

laten de boel weer netjes achter. Na 2 heerlijke kop-

pen koffie en gezellig gekeuvel vertrokken we in zui-

delijke richting. Via Naarden ging het richting Weesp. 

Na de brug over de Vecht sloegen we linksaf naar 

Nigtevecht. Daar waren wat problemen met de brug. 

De brug zat dicht maar de slagbomen wilden niet 

meer omhoog. En dan worden er toch een aantal 

mensen onrustig. Terwijl de brugwachter belde met 

een ‘helpdesk’ werd het idee al geopperd om onder 

de slagbomen door te kruipen. Gelukkig was het eu-

vel na enige tijd verholpen en konden we onze route 

vervolgen richting de fietsbrug over het Amsterdam-

Rijnkanaal. Daar viel de groep wat uiteen. De A-rijders 

werden toch wat onrustig en reden vooruit op een 

deel van de groep. Eenmaal langs het kanaal werden 

we ingehaald door een andere groep renners en toen 

was het hek van de dam. De meeste A-rijders van de 
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Merel doken hier achteraan en zagen we niet meer 

terug. Via Baambrugge en de Baambrugse Zuwe re-

den we door Vinkeveen waar ik afscheid van de groep 

heb genomen. Het was een heerlijke rit, met prachtig 

weer. Gerard bedankt voor deze leuke route. Hopelijk 

volgen er dit seizoen nog meer mooie ritten. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Open dag 2022 
 

Zondag 15 mei was er sinds 2 

jaar weer een open dag. Her-

man B. en Loes hadden dit jaar 

de organisatie in handen. Door 

het fantastisch mooie weer 

kon de dag eigenlijk al niet 

meer stuk. Nu nog hopen dat 

er een groot aantal ‘niet leden’ belangstelling hebben 

om mee te fietsen. Er kon gestart worden in 3 ver-

schillende groepen: 

A-groep: voorrijders Fanny en Peter v. A. Kruissnel-

heid 29 km/u. B-groep: voorrijders Theo B. en Joop 

Kruissnelheid 27 km/u C-groep: voorrijders Herman 

B. en Loes Kruissnelheid 25 km/u  

Voor de A-groep waren ca. 10 aanmelding, maar geen 

gastrijders. Voor de B-groep waren er 12 aanmeldin-

gen inclusief 3 gastrijders. Voor de C-groep helaas 

gaan aanmeldingen. Ter plekke 

werd besloten de B-groep op te 

splitsen in 2 groepen van 7 rij-

ders. Met een heerlijke tem-

peratuur, een stralende zon en 

een klein briesje hebben alle 

groepen een mooie tocht van 

ca. 50 – 60 km gereden. Daarna werd er bij de Tennis-

hal nog gezellig wat gedronken en na gebabbeld. Eén 

van de gastrijders liet al weten lid te willen worden 

van onze club. Wellicht dat de anderen zich ook aan 

gaan melden.  

Jammer dat we, ondanks de aankondigingen, niet 

veel aanloop hebben gehad. Maar we kunnen terug-

kijken op een heerlijke, gezellige fietsochtend. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Dilemma’s van ……  

Jan Fontijn 
 

 

 

 

Carbon frame of Metalen frame ? Carbon 

Velgremmen of Schijfremmen ? Velgremmen 

Bel op je fiets of schreeuwen ? Bel 

Vive le Velo of Avondetappe ? Avondetappe 

Ass saver onder het zadel of spatbord ? Spatbord 

Meer of Minder dan 10.000 km per jaar ? Minder dan 10.000 km p/j 

Merel fietskleding of Ander tenue ? Beiden 

Windje mee of Windje tegen ? Allebei 

Sportdrank of Water in je bidon ? Water 

Zelf fiets onderhouden of Onderhouden laten plegen ? Onderhoud laten plegen 

Fietsklassieker of Formule 1 kijken ? Beiden 

Elektronisch of Mechanisch schakelen ? Mechanisch 

Race of MTB ? Race 

Koprijder of in de groep meerijden ? Koprijder 

Giro of Tour de France ? Beiden 

Behaarde of Geschoren benen ? Behaarde 

Appeltaart of Krentenbol bij de koffie ? Appeltaart 

Klim toertocht of Lange afstandstoertocht ? Beiden 

Spinning bij sportschool of Zwiften thuis ? Thuis zwiften 

Tubeless of Tubes ? Tubeless 
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Clubweekend 26-28 augustus 2022 

 
 

Dit jaar is de locatie van het clubweekend Van der Valk Hotel Wolvega.  

Via de mail hebben jullie allemaal informatie ontvangen over het a.s. clubweekend van 26 t/m 28 augustus 2022. 

Vergeet niet om je tijdig aan te melden voor dit geweldige, gezellige en sportieve weekend van onze club. 

Hierbij nog even de gegevens m.b.t. aanmelden: 

Opgave: Vóór 1 juli a.s. in verband met de reservering van het hotel. Bij Gijs: penning.merel@ziggo.nl 

Laat even weten of je een 1 of een 2-persoonskamer wilt en je eventuele kamergenoot.  

Opgave is na betaling pas definitief. 

Alle overige info vindt je in de eerder verzonden email. Bijzonderheden over tijden, vervoer, gpx routes, 

kamerindeling etc. volgen t.z.t. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

De ploeg in Wolvega 2017. 

mailto:penning.merel@ziggo.nl
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Stand Fietscompetitie 
 

  Stand Puntencompetitie (uitgedrukt in punten):     

  Maand: april     
 

  

    

totaal pun-
ten 

vorige maan-
den punten april punten  

positie tov 
vorige 
maand 

  CATEGORIE: <65 JAAR     (i) (i) (i) 

1  Richard Harte 1764 737 887  ←  
 

2  Fanny Meijer 1160 357 803   ↑  

3  Sjoerd Boer, de 1156 619 556    ↓ 

4  Richard Wagenaar 979 360 620   ↑  

5  Peter Meijer 905 544 281    ↓ 

6  Gert Korver 751 402 349    ↓ 

7  Alex Wolf 689 393 296    ↓ 

8  Loes Kuijper 139 22 117   ↑  

9  Leo Greft, van der 101 47 54    ↓ 
 

         
 

  CATEGORIE: ≥65 JAAR       
 

1  Gerard Graaff, de 1495 308 678   ↑  

2  Ger Hulsman 1358 685 613  ←  
 

3  Anton Senten, van 1244 728 437    ↓ 

4  Kees Smit 395 155 240  ←  
 

5  Tom Zuijdervliet 212 101 111  ←  
 

 
         

 

 

 Stand Kilometercompetitie (uitgedrukt in kilometers!!):    

  Maand:  april     
   

    totaal km 
vorige maan-

den km april km  

positie tov 
vorige 
maand 

1  Richard Harte 4369 2234 2135  ←  
 

2  Gert Korver 3756 2012 1744  ←  
 

3  Gerard Graaff, de 2477 1289 1188  ←  
 

4  Richard Wagenaar 2446 948 1498   ↑  

5  Fanny Meijer 2252 1135 1117    ↓ 

6  Kees Smit 1974 776 1198   ↑  

7  Ger Hulsman 1638 873 765    ↓ 

8  Sjoerd Boer, de 1628 647 981   ↑  

9  Peter Meijer 1377 772 605  ←  
 

10  Anton Senten, van 1271 838 433    ↓ 

11  Tom Zuijdervliet 1062 506 556  ←  
 

12  Alex Wolf 747 365 382  ←  
 

13  Leo Greft, van der 506 237 269  ←  
 

14  Loes Kuijper 294 108 186  ←  
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(i)  
         

↓  
gezakt tov vorige maand 

       

←  positie tov vorige maand onveranderd       

↑  gestegen tov vorige maand        

?  wacht op nadere info        
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Door Berg en Dal                                                                                  door Loes Kuijper 

 

Even twee dagen weg met een hotelovernachting. Dat is altijd leuk, zeker wanneer je een voucher ontvangt 

waarop staat dat je voor 2 personen een overnachting kunt boeken t.w.v. 29,90. Dat gaan we doen Jan-Willem, 

even 2 dagen lekker op pad. Goed plan, beaamde Jan-Willen en direct kroop hij achter de pc. Nou ken ik mijn 

man als geen ander en weet ik dat hij direct op zoek gaat naar een mooie MTB-omgeving om 2 dagen te gaan 

fietsen. NEE, ik wil ook een dag lekker door een stad struinen. Een compromis werd gesloten door een hotel vlak 

bij Nijmegen te boeken. Dagje Nijmegen, dagje op de MTB. Helaas dat op de voucher niet alle bijkomende kosten 

werden vermeld en het uiteindelijk toch over de 100,00 Euro uitkwam. 

 

Op zondagochtend werden de spullen ingepakt en de 

fietsen opgeladen. Na een koppie koffie vertrokken 

we richting Nijmegen. Daar hebben we de auto gepar-

keerd en zijn we lopende de ‘Green Line’ gaan volgen. 

Hoe leuk is dat. Ze hebben door het centrum van Nij-

megen een groene lijn geschilderd die de looproute 

aangeeft. Tijdens het wandelen van deze route vind 

je ook QR-codes op de gebouwen die je kunt scannen 

en dan ontvang je informatie over de wijk, het ge-

bouw etc. Heerlijk relaxed om op deze manier door 

een stad te wan-

delen. Het was 

mooi weer, de 

terrasjes vulden 

zich langzamer-

hand met men-

sen en je zag ie-

dereen volop ge-

nieten. De wan-

deling liep door 

het Kronenburg 

Park, wel bekend 

van het lied van 

Frank Boeijen. 

Langs de Waalkade hebben we genoten van een ijsje 

en een openlucht optreden van de fanfare en een 

dansgroep. Aan het eind van de middag zijn we naar 

ons hotel gereden net buiten Berg en Dal, de 

Holthurnsche Hof, gelegen op een prachtige rustige 

locatie.  

De volgende ochtend, na een heerlijk ontbijt, zijn we 

vanaf het hotel direct op de MTB gestapt om een 

mooie route te gaan fietsen. Na eerst een klimmetje 

over de weg sloegen we rechtsaf het bos in en daar 

konden we direct onze lol op. Een single track met 

een behoorlijk dalingspercentage, kombochten en 

flinke boomwortels en remknippen (dit zijn kuilen die 

ontstaan vlak voor een bocht doordat iedereen daar 

in de remmen gaat). Het was dus flink stuiteren, stu-

ren en opletten direct aan het begin van de route. Ik 

verstarde daardoor en moest rustig aan doen om vei-

lig af te dalen. Maar in mijn eigen tempo ging het heel 

goed. Na een afdaling volgt er meestal weer een klim.
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Best pittig soms maar nooit heel erg 

lang. We hebben door een prachtige 

omgeving gefietst waarbij stukken 

single track werden afgewisseld 

door gravel- en fietspaden. Tijdens 

het rijden op een single track heb je 

niet veel tijd om om je heen te kij-

ken. Dan ben je geconcentreerd op 

het parcours, de wortels, de boch-

ten, de hobbels. Maar op de gravel-

paden hadden we even de ruimte 

om wat te drinken en te genieten. 

Het was prachtig. En op een maandag heb 

je het hele parcours voor jezelf. We zijn 

geen andere MTB’ers tegen gekomen. Ge-

noten van 2 heerlijke dagen. 

 

Voor een filmpje van onze rit klik hier. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Vroegere tijden 
 

Op 30 oktober 1988 organiseerde TTC De Merel een 

tijdrit. Start en finish vanaf De Schans in Vinkeveen. 

Deze unieke beelden zijn gefilmd door oud Merel lid 

Jan Bouwman (de vader van Jan-Willem). Op de beel-

den zien we hele jonge, jeugdige versies van leden die 

nog steeds actief zijn binnen de club. Ga er eens rustig 

voor zitten en bekijk deze unieke beelden uit de oude 

doos. Klik hier om het filmpje te starten. 

 

De link is al eens gedeeld in de WhatsApp groep, maar 

niet alle leden zitten in deze groep. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=OvDRkIPwjKE
https://www.youtube.com/watch?v=7s1hsKyZ9-k


13 eMerel Jaargang 30, Nummer 4 

Fietsprogramma t/m 12 juni 2022. 

 
18 mei woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 50 - 70 km 
 
19 mei donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80 – 100 km 
 
22 mei zondag zondagrit 08.30 uur CR 60 - 80 km 
 
25 mei woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 50 – 70 km 
 
26 mei donderdag HEMELVAARTSDAG 09.30 uur CR 80 – 100 km 
 
29 mei zondag zondagrit 08.30 uur CR 60 - 80 km 
 
  1 juni woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 50 - 70 km 
 
  2 juni donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80 – 100 km 
 
  5 juni zondag 1e Pinksterdag 08.30 uur CR 60 - 80 km 
  De Tennishal is deze dag gesloten. 

 
  8 juni woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 50 - 70 km 
 
  9 juni donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80 – 100 km 
 
12 juni zondag Groene Hart Classic 08.30 uur VTT 40/70/110 km 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

BCR = Besloten club rit 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! 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


