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Nederland op slot. 
 

Afgelopen week stuurde ik jullie een bijzonder bericht: alle clubactivi-

teiten liggen stil tot 31 maart. Dit was naar aanleiding van het over-

heidsbesluit, maar ook de NTFU gaf aan dat alle toertochten die tot en 

met 31 maart op het programma staan, zijn afgelast vanwege het co-

ronavirus. Daarom zijn alle tochten in maart dan ook niet langer zicht-

baar op de NTFU- en Fietssport-kalender.  

Wij hebben helaas ook de lezing van Lorena Wiebes en Peter Zijerveld 

moeten afzeggen. Dat is jammer, maar we proberen het later in het 

seizoen gewoon opnieuw. Ook afspraken in de privésfeer worden afge-

zegd. Mijn moeder van 83 die bezoek doorgaans heel gezellig vindt en 

er ook graag op uit gaat, blijft nu liever thuis omdat ze zich door het 

rondwarende virus erg kwetsbaar voelt.  

Inmiddels hebben we allemaal wel wat van de maatregelen gemerkt. 

Bizarre tijden. Het doet mij in ieder geval wel inzien dat we niet onaan-

tastbaar zijn. Soms denk je dat je alles in de hand hebt, maar eigenlijk 

hebben we helemaal niets te zeggen in dit universum... Nu maar hopen 

dat het aantal ernstige gevallen meevalt en dat de situatie niet te lang 

duurt. Zo’n periode van sociale onthouding is ook nog eens erg onge-

zellig!  

Want het voorjaar lonkt wel natuurlijk. Het einde van een eindeloze 

periode met veel wind en regen lijkt in zicht. De temperatuur gaat om-

hoog, en wat is er dan fijner dan op het fietsje de polder in. En dan het 

liefst gezellig met een groepje natuurlijk. De voorjaarstocht op 29 

maart gaat in ieder geval niet door. Niemand weet wanneer we na 31 

maart wel weer de ritten in clubverband kunnen oppakken. Hopelijk is 

dat straks met de techniek- en krachttrainingen die voor de woensdag-

avonden in april staan gepland. En op de open dag 17 mei, maar dat is 

nog wel heel ver vooruit. We houden jullie op de hoogte.  

Als je gaat fietsen, geniet ervan. Rij veilig en blijf gezond. 

 

Met sportieve groet, 

Stefanie Miltenburg  
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MEREL 
NIEUWS 

 

 

Presentatie 25 maart 
 

Op uitnodiging van TTC de Merel, geven succesvol profwielrenster Lorena Wiebes en Peter Zijerveld (KNWU, oud 

wielerprof/ triathleet) een presentatie. Het bijwonen hiervan is open voor een ieder die geïnteresseerd is in hun 

verhaal. 

Datum  : woensdagavond 25 maart  

Waar  : Sporthal De Willestee te Wilnis. 

Zaal open  : 19.30 uur 

Duur Presentatie : 20.00-uiterlijk 21.30 uur 

Entree kosten : voor Merelleden gratis, 

   voor niet Merelleden € 5,00 
 

 
 

Vanwege het Corona virus is de presentatie geannuleerd. Er 
wordt gekeken naar een nieuwe datum later in het jaar. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Ziekenboeg 
 

Ger Hulsman is onlangs geopereerd aan zijn oog. Ger is inmiddels weer thuis 

en heeft van de Lief en Leed commissie een mooie bos bloemen ontvangen.  

Ger we wensen je veel succes toe met een spoedig herstel en hopen je snel 

 weer op de fiets te kunnen begroeten. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Fietsspullen nodig? 

 
Heb je onderdelen nodig voor je fiets?  
Bij de volgende fietsenzaken ontvangen Merelleden korting: 

- Bike OK (Sjaak Blom) 
- Blom en Blom (Huub Blom) 

 
Bij Smit Fietsen is de kortingsregeling komen te vervallen. 
 
 
 

Foto Lorena W. – Omloop van het Hage-
land(01-03-2020) - Bron Velofocus 
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Openingsrit MTB merels                            door Jan-Willem Bouwman 

 

Na wat geaarzel had ik toch maar besloten om een vlieger op te gooien of er meer Merels zin hadden om de 

Openingsrit op de MTB te gaan rijden. Mijn racefiets voldeed nog niet aan de BRAVO of tegenwoordig de M-

check genoemde, controle,  dus heb ik even naar de windrichting gekeken en een deels verhard en deels 

onverharde route door de omgeving gemaakt. Een schermafdrukje van het routekaartje op het scherm naar de 

MTB app groep gestuurd en dat bleek al gauw een groepje gegadigden op te leveren. Alleen Marcel moest nog 

even over de streep worden geholpen en met hulp van Richard, Fanny en Wil slaagde die poging gelukkig ook. 

Want een MTB rit zonder Marcel kan natuurlijk niet. Zondag 1 maart om half negen reed ik met Marcel richting 

de Tennishal en daar zaten inmiddels al veel leden aan de koffie. Na inventarisatie bleek de Bosmerelgroep te 

bestaan uit Wil, Ed, Gert, Peter (de J), Richard, Fanny, Herman (B), Marcel en mijzelf. 

 

Na de koffie werden eerst sporen in het gras gezet 

en verdwenen we met 8 mannen en Fanny in de 

bosjes achter de Tennishal. Daar begon namelijk de 

route, die liep van Mijdrecht via de oude spoorbaan, 

helemaal naar Oukoop. Doordat er de laatste dagen 

veel water was gevallen bleken er veel grote plassen 

op de route te liggen, we  moesten hier en daar dus 

even door het gras en dit was een voorproefje voor 

wat we later kregen voorgeschoteld. Ook stond er 

nogal veel wind (5-6) en doordat we de wind eerst 

zij-voor hadden ging dat nog fluitend maar toen we 

rechts de hoek om draaide en richting de Haanweg 

reden, ging de wind schuin tegen blazen. 

Gelukkig moesten we snel daarna het 

hobbelige gras van het veenpaadje op, 

echter aan het einde reden we linksaf de 

Ter Aase Zuwe op en hadden we de harde 

wind weer tegen. Gelukkig fietst deze groep 

al langer met elkaar zodat er goed op elkaar 

werd gelet of iedereen het bij kon houden. 

Zo konden we toch een redelijk tempootje 

de Bosdijk oprijden. De Bosdijk, bekend van 

de woensdagavond en MTB trainingen, kent 

ook een klein veenpaadje, de Veenkade, 

wat in deze tijd van het jaar, op zijn zachtst 

gezegd, nogal glibberig is. Zoals wellicht 

bekend is deze omgeving vroeger een delta 

geweest met kreken en riviertjes. Daar is 

destijds langs die rivieren en kreken ook 

veel kleiafzetting geweest welke, in onze 

omliggende polders, als kleiruggen boven 

het veen uitstaken. Of dit dijkje daar ook 

deel van uitmaakt weet ik niet maar deze 

vette klei maakte het rijden over dit pad, wel wat 

avontuurlijk voor sommigen. Met aangepast verzet 

en drukhouden op de pedalen lieten we de MTB zelf 

het spoor zoeken en gelukkig was het maar een paar 

honderd meter ploeteren. Daarna stond er weer 

voldoende gras op het kleidijkje en konden we weer 

verder met het  ‘tegen de wind op beuken’. Aan het 

einde van de weg staken we over en reden verder op 

de Veenkade  langs toren De Grote Sniep richting de 

Geerkade. Op de brug naar Spengen zijn we gestopt 

om een groepsfoto te maken, waarna we weer 

verder zijn gefietst richting Kockengen. 
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Aan het einde zijn we overgestoken en rechts en 

links gegaan over de Hollandse Kade naar Teckop. 

Aan het einde rechts richting het Oortjespad/ 

Kamerijck en Wil kreeg daar spontaan al zin in koffie. 

Helaas was dat niet de afspraak dus fietsten we door 

richting het schelpenpaadje naar de Grecht zoals dat 

water heet. De route was afwisselend wind zij-tegen 

en wind zij-voor wat daar wel prettig was. Aan het 

einde van deze weg, die uitkwam in Woerdense 

Verlaat, staken we de weg over naar de Westveense 

Kade. Deze kade, die uitkomt in een smal paadje, 

werd bij de Westveense molen nog even tricky. Daar 

kwam de harde rukwind achter het molenaarshuisje 

langs en werd ik bijna in het, naast het paadje 

gelegen, water geduwd. Gelukkig heeft mijn MTB 

een breed stuur en zagen 

de anderen wat er voor 

hen gebeurde. Hierdoor 

kon er tijdig worden 

geanticipeerd op de harde 

wind en bleven we 

verstoken van onge-

lukken. Aan het einde van 

de kade reden we richting 

de Uitweg waar we 

richting Noorden reden. 

Het stuk naar de Noordse 

Buurt was weer windje 

mee tot we op de kade 

langs de Kromme 

Mijdrecht kwamen. Daar 

was het weer tegen de 

wind in buffelen tot we bij 

de overzetbrug (bij de Camping) kwamen en daarna 

restte ons de wind in de rug tot in Mijdrecht. Met 

een gemiddelde net boven de 20 km/u hadden we 

de 40 kilometer in net geen 2 uur afgelegd en 

werden bij de Tennishal opgewacht door Erna en 

Adriaan. De andere groepen kwamen daarna ook rap 

binnen en werden we door Gijs getrakteerd op 

koffie/thee en appelgebak. Top Gijs, het smaakte 

prima. Na een uurtje bijgepraat te hebben reden 

Marcel en ik weer, maar nu met het windje mee, 

richting Vinkeveen. Beste leden de kop is er weer af. 

Het fietsseizoen 2020 is weer begonnen en laten we 

hopen op veel zonnige fietsdagen en dito veilige 

kilometers.  Rest mij jullie te groeten namens de 

Bosmerels die vandaag meereden, het was top. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Openingsrit….wat een deceptie!      

door Wijtze de Vries 
 
Tja voor ik over mijn deceptie kom te spreken even wat vooraf. Ik ben met mijn gezin in 1977 in Mijdrecht ko-

men wonen. Mijn toenmalige buurman Herman Lijding was een fiets liefhebber. Samen trokken we erop uit en 

maakte vele ritjes. Vrij snel daarna melden wij ons als lid van TTC de Merel aan. 

 

Mooie ritten gemaakt en samen ook veel bergen in 

Frankrijk beklommen. Toen ik in 2003 met pensioen 

mocht (57 jaar, ja dat waren andere tijden) kochten 

we in Frankrijk een leuke vakantie woning.  

Uiteraard was het fietsen bij TTC de Merel toen over. 

Kort geleden verkochten we ons huisje in Frankrijk 

en probeerde ik op de donderdagen of ik het in een 

groep fietsen nog leuk zou vinden. Het antwoord 

daarop was ja. Moest het fietsen op de donderdagen 

wel combineren met mijn Bridge middagen. Dit jaar 

had ik besloten op eerder met de bridge competitie 

te stoppen en meer te gaan fietsen. Weer eens een 

jaarvergadering meegemaakt en ging ik vol goede 

moet en 1000km zolder training in de benen naar de 

openingsrit. Ik was niet alleen, een grote opkomst bij 

deze winderige (en dan druk ik me zacht uit) dag. 

Voorzichtig besloot ik me bij de langzame groep aan 

te melden. Klokslag 9.00 uur na het gebruiken van 

een heerlijk bakje koffie gingen we van start. Vrij 

snel bleek al dat we winderig weer konden wijzigen 

in stormachtig weer. Met wind tegen vertrokken we 

en helaas vrij snel bleek dat mijn linkerknie vandaag 

niet wilde meewerken. Normaal gesproken verbijt je 

dan even de pijn en gaat het ongetwijfeld later be-

ter. Maar mijn gedachte dwaalde gelijk af, je moet 

over 10 dagen op de ski’s staan, is dit wat je doet nu 

wel verstandig. En geloof me dit zijn niet de gedach-

tes die je op het positieve idee brengen om even 

door te bijten. Dus dan maar als een laffe hond het 

bijltje erbij neergooien en afhaken. Voor mij een 

geweldige deceptie….maar als  het in de kop niet 

meer werkt doen de benen het ook niet meer. En nu 

maar hopen dat het op de ski’s wel gaat. Zal wel 

lukken denk ik nu positief en dan nog een paar keer 

bridgen in Maart en dan kom ik het op de donderda-

gen weer proberen. Heb nu wel de terugkomst met 

appelgebak gemist, want het was allemaal wel ge-

weldig georganiseerd……….. maar laffe afhakers 

hebben geen recht op een traktatie!!! 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Save the date!! 
 
Geachte clubleden, 

 

Het traditionele clubweekend van TTC de Merel vindt dit jaar plaats op 28, 29 en 30 augustus. Dit jaar gaan we 

vrijdag op de fiets naar een locatie op ongeveer 90 kilometer afstand van de Ronde Venen. Wij logeren in het 

fraaie Fletcher Hotel Doorwerth-Arnhem. Vanuit dit Hotel gaan we zaterdag een verrassende route fietsen. Zon-

dag zullen wij een interessante route naar huis maken.  

 

Het bestuur van Tour Trim Club De Merel organiseert het weekend en maakt ook de routes. Gezelligheid en vei-

ligheid staan voor, tijdens en na het fietsen steeds voorop! Er wordt in 2 of bij grote deelname in 3 groepen ge-

fietst. Er is voor elk niveau een passende afstand. De afstanden zijn goed te doen omdat er ook de nodige koffie 

en lunch-stops zijn ingepland. 

Het bestuur heeft een financiële bijdrage toegezegd waardoor de prijs voor alle leden acceptabel is. 

 

Datum  : vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2020. 

Locatie  : Fletcher Hotel in Doorwerth-Arnhem 

 

Met vriendelijk groet van de organisatoren, 

 

De bestuursleden van 

Toer Trim Club De Merel 
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Vrijwilliger in de Spotlight              door Fanny Meijer 

en Alex Wolf 
 

Deze editie: Ed de Jong 
 

Vandaag mocht ik mijn debuut maken als interviewer, samen met Alex, bij weer een enthousiaste vrijwilliger van 

onze gezellige fietsclub. Alex en  ik reden naar De Hoef. We werden binnen gelaten door Ed zelf onder begeleiding 

van zijn hondjes. Later schoof ook Ed’s vrouw aan tafel en mochten wij genieten van een lekkere bak koffie. 

 

Even voorstellen 

Ed woont mooi aan de Kromme 

Mijdrecht in een huis dat hij zelf heeft 

gebouwd. Vol trots liet hij een fotoboek 

zien waar de voortgang van de bouw in 

staat. Ed is geboren in de Hoef en heeft 

daar met zijn ouders gewoond tot hij 

ging samenwonen met zijn vrouw Ma-

rina. In 2007 begonnen met de bouw 

van zijn huis wat op de plek van zijn 

ouderlijke huis staat.  Ed en Marina 

hebben samen 2 dochters van 26 en 23, 

Marjet en Imelda. Deze wonen nu niet meer thuis. 

Maar daarvoor in de plaats hebben ze nu wel twee 

honden. Eén daarvan is Coco. Een geadopteerde 

zwerfhond uit Griekenland. Dat is nogal een nummer 

waar ze nog steeds de handen vol aan hebben. Coco 

heeft waarschijnlijk veel meegemaakt in Griekenland 

en is nogal angstig. De dag dat hij bij het gezin kwam 

en werd uitgelaten, ontsnapte hij en kon pas 4 dagen 

later worden gevangen. Gelukkig gaat het stapje 

voor stapje beter en begint Coco vertrouwen te krij-

gen. Ed is jaren timmerman geweest net als zijn 

vader. Het vak werd hem van kleins af aan met de 

paplepel ingegoten. Wanneer hij uit school kwam 

stond pa al te wachten en vroeg hem te helpen. 

Later op school was de praktijkles dan ook vaak 

saai, omdat alles al bekend was. Na 34 jaar in het 

timmervak, kwam Ed in gesprek met een vriend. 

Deze bood hem een baan aan bij DAC Technolo-

gies in Mijdrecht en na een weekje proefdraaien 

heeft Ed de sprong gewaagd. Een overstap waar 

hij tot op heden geen spijt van heeft. DAC is een 

bedrijf in hydraulische en pneumatische systemen. 

Ed gaf vol enthousiasme uitleg over klepactuato-

ren, kleppen in oliesystemen etc. 

Vertel eens wat over je passie voor 

fietsen. 

Ed is begonnen met fietsen door de 

dienstplicht. Tijdens dienstplicht werd 

er van je verwacht dat je ging sporten 

en dat werd fietsen.  De eerste jaren 

fietste Ed alleen, maar later ook met 

de man van zijn schoonzus. Samen met 

hem werden er vele tochten gereden 

op de racefiets. Dit ging eigenlijk nooit 

in clubverband.  Met een vriend wel bij 

UWTC gereden en daar ook aan het 

veldrijden meegedaan. Samen met Marina de laatste 

10 jaar veel fietsvakanties met tent en slaapzak ge-

houden in Nederland, België maar ook naar Bretag-

ne. Er zijn wel weken geweest dat er 500km werd 

gefietst. Klassiekers rijdt Ed niet heel vaak, al heeft 

hij wel de 11 Merentocht gereden. In 2018 heeft hij 

de Start2MTB cursus gevolgd en in 2019 is hij lid 

geworden van TTC de Merel. Ed is een enthousiaste 

MTB’er en Jan-Willem vroeg hem in 2019 om als 

instructeur te assisteren bij de Start2MTB. 



 

9 eMerel Jaargang 28, Nummer 2 

Heb je ook hobby's naast het fietsen? 

Ed moet hier even over denken, maar Marina weet 

dat hij echt wel een hobby heeft. Ed staat iedere 

ochtend fanatiek thuis te fitnessen. Buikspier oefe-

ningen, trainen met kleine halters en nog meer oefe-

ningen om het lichaam in goede vorm te houden, 

geen grote apparaten. Ook loopt Ed veel met de 

honden, soms wel wandelingen van 2 uur. 

Vertel eens iets over het vrij-

willigerswerk dat je voor de 

Merel verricht: 

Ed is in 2019 gevraagd als in-

structeur bij de Start2MTB. Hij 

vertelt dat hij wel wat moeite 

heeft om instructie te geven, 

hij is geen echte leraar, maar 

vooral het voordoen van de oefeningen is erg leuk. 

Het Mountainbiken is zelfs zo leuk dat hij soms ver-

gat waarvoor hij mee was (het ondersteunen van 

Jan-Willem met bijv. de pylonen zetten en weghalen) 

en nog lekker aan het stunten was. 

Wat is je mooiste herinnering tot nu toe aan het 

lidmaatschap van de Merel: 

Het Mountainbiken is een prachtige ervaring. Het 

fietsen in de natuur, de bossen van Hilversum maar 

ook bijv. Amerongen geeft een apart gevoel, echt 

een kick om zo technisch te fietsen, tussen de bo-

men door, op kleine paden en de heuvels op en af. 

.… en de grootste blooper? 

Ed moet hier goed over nadenken, blooper, nou nee, 

of nou ja misschien afgelopen zondag. Op weg naar 

de Bosdijkloop reed Ed over een nieuw stuk asfalt, 

waar aan de zijkant het rode fietspad ligt. Bij een 

rotonde, de weg was licht nat, toch iets te hard ge-

reden en opeens lag hij onderuit. 

Levensmotto: 

Ed zou graag samen met Marina alle Waddeneilan-

den rond fietsen, de plannen zijn er maar wanneer 

het gaat gebeuren is nog niet bekend. Dan had Ed 

nog een heel pakkende uitdrukking, wat hij in zijn 

werk wel gebruikte wanneer zijn werkgever of op-

drachtgever vond dat het te lang duurde: ‘De tijd dat 

het duurt, vergeet je wel weer, maar wanneer iets 

scheef zit, blijf je dat altijd zien.’  
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Op naar een beter (fiets)zicht!       door Maria Ekelschot 

 

Mijn ‘luie’ oog is niet alleen teruggelopen qua zicht, maar ook ernstig vertroebeld, althans dat zegt de specialist 

die dan niet meer achter de poppetjes van mijn oog zou kunnen kijken. Om die reden  meld ik mij in het UMC 

bij de OK dagopname van Oogheelkunde. Ik vraag bij de betreffende receptie of het operatieschema niet is 

uitgelopen. De dame antwoordt mij vrolijk dat ze lekker op schema zijn en dat ze verwacht dat ik gauw aan de 

beurt ben. Ik neem plaats in de wachtruimte en ik wil net een tijdschrift gaan pakken als ik mijn naam al hoor 

noemen. Het moment is daar! Gauw zeg ik Gijs nog gedag en loop achter de dame aan naar een andere wacht-

ruimte. 

 

Hier zitten tot mijn verbazing 8 mensen. 2 Personen 

die aan de rechterkant zitten hebben een oogklep 

voor. De mensen aan de overkant niet. Ik mag 

plaatsnemen tussen de linker- en rechterzone, in de 

hoek. De dame die mij heeft verwelkomd neemt al 

weer afscheid van mij, want ze zegt dat zij kiespijn 

heeft en dat ze naar de tandarts gaat. Ze draagt haar 

taak over aan een collega. Van deze dame krijg ik 

een hand en ze vraagt of ik koffie of thee wil. Ik kies 

voor thee, want ik vrees dat ik van koffie momenteel 

hyper ga worden. Dan vraagt zij mij om welk oog het 

gaat dat geopereerd wordt en vraagt hoe ik heet en 

wanneer ik ben geboren. Ook krijg ik een donker-

groen operatiejasje aangereikt. Of ik die vast wil 

aantrekken. Omdat ik toch geen keuze heb doe ik 

dat dan maar direct. Na de thee wordt mijn oog ge-

druppeld met wel 6 verschillende soorten. Deze 

moeten even lekker intrekken en daarna moet het 

ritueel wederom gebeuren. Ik laat het over mij heen 

komen en terwijl ik toch zit te wachten kan ik met 

mijn goede oog alles in de gaten 

houden. De oude dame die net 

wordt teruggereden in een 

stoel zit met haar rug naar 

mij toe. Het is duidelijk dat 

zij huilt. Een dokter komt 

naar haar toe en legt even 

bemoedigend zijn hand op haar 

arm en belooft haar dat alles goed 

komt. Dat geeft moed, hoop ik voor haar. 

Nog voordat de assistente mijn 2e sessie aan oog-

druppelen heeft voldaan, komt dr. Wisse, de specia-

list, mij ophalen. De assistente komt gauw zeggen 

dat ik nog voor de 2e keer gedruppeld moet worden. 

De specialist trekt een gordijn om mijn stoel heen en 

ik vraag mij verbaasd af waarom dit achter gesloten 

gordijnen moet. Behalve de druppels die het oog 

verdoven en ontsmetten wordt er een klemmetje in 

mijn oog gezet om deze open te houden tijdens de 

operatie. ‘Ik ga vast naar de OK en zie u daar’, zegt 

hij. Ik word in de stoel door een andere vrouw weg-

gereden door de gangen. De stoel is wat instabiel 

omdat deze zo zwaar is. Zonder botsingen kom ik op 

de OK. Het is drukker dan ik had verwacht. Ik zie 

diverse mensen in lichtgroene operatiekleding op 

mij staan wachten. Ik krijg een hand van een me-

vrouw die ik nog niet eerder heb gezien. De stoel 

staat nu op de rem en de leuning wordt achterover 

gezet. De voeten gaan omhoog om zo fijn mogelijk 

te kunnen zitten. ‘Zit u goed?‘, wordt mij gevraagd. 

Ook hier moet ik weer vertellen hoe ik heet, wan-

neer ik ben geboren en om welk oog het gaat. Als al 

deze vragen tot ieders tevredenheid zijn beant-

woord, gaat het echte werk gebeuren. Ik krijg eerst 

nog een operatiemutsje, ook lichtgroen. Op en over 

mijn hoofd wordt een lichtgroen 

doekje geplaatst. Daarna wordt 

met een soort super watten-

staaf het gebied rond mijn 

oog geheel ontsmet. De 

specialist zegt dat ik kan 

aangeven mocht ik iets gaan 

voelen of als ik iets wil vragen. 

Ik zeg dat ik er klaar voor ben. Hij 

zegt dat hij begint met 2 prikjes. Maar omdat 

ik daar niets van voel vraag ik mij af of ik dat dus wel 

echt heb gehoord. Dan vertelt hij dat hij een opening 

gaat maken om de troebele lens eruit te kunnen 

halen. Vervolgens wordt deze lens verpulverd en in 

kleine stukjes zorgvuldig uit het oog gezogen. 
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Dit maakt een licht stofzuigerachtig geluid. Het duurt 

best lang, maar ik voel er niets van. Ik hoor dat een 

vrouw naast hem staat en de specialist doet haar zijn 

verslag. Als de oude lens helemaal uit het oog is ge-

haald wordt de nieuwe lens geplaatst. Ik hoor dat er 

een verandering heeft plaatsgevonden van specialis-

ten. Nu hoor ik een man naast mij staan. Echter zie ik 

hem niet, maar gezien de uitleg aan hem vermoed ik 

dat het een arts in opleiding is en dat hij nog veel 

moet leren. De nieuwe lens past en vouwt zich keu-

rig uit, zoals hij hoort te doen. Voor de zekerheid 

wordt nog een hechting gegeven om de lens op de 

juiste plaats te houden. ‘De operatie is zonder com-

plicaties verlopen’, zegt de oogarts mij. De stoel 

wordt weer van ligstand naar zitstand gezet. Er 

wordt mij gevraagd of ik me goed voel. Als ik dit 

beaam neemt de specialist afscheid van mij en word 

ik in de stoel teruggereden naar de recoveryruimte. 

Inmiddels is deze kamer helemaal leeg. De assistente 

biedt mij wederom koffie of thee aan. Nu ben ik wel 

toe aan iets sterkers en vraag om koffie met een 

Snelle Jelle koek, die ik voor de operatie had afgesla-

gen. Terwijl ik mijn operatiejas, op verzoek van haar 

in de hoek achter mij gooi, geniet ik van de koffie en 

ben blij dat de operatie erg is meegevallen. Met een 

grote witte lap voor mijn oog ga ik Gijs, mijn vrijheid 

en het licht weer tegemoet. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

De nieuwe Molenweg                                                      door Tom Zuijdervliet 

 

De Molenweg, beter bekend als de ‘Rooie Dijk’ tussen 

Noorden en Zevenhoven, was een maandje afgeslo-

ten. Maar op 27 februari ging het fietspad weer open, 

opgeknapt en wel. Het fietspad is verbreed naar 2,25 

meter en bestaat uit betonplaten. De platen liggen 

prima aaneen, we hebben geen last van kedeng 

kedeng.  

Let de eerste tijd wel goed op als je van het pad raakt. 

Niet direct naar links sturen om er weer op te rijden, 

want de berm en het pad sluiten nog niet goed aan op 

elkaar. Dat heeft nog wat tijd nodig. De koeien zullen 

ook wel blij zijn met het nieuwe pad. Vooral bij war-

mer weer kunnen ze lekker op het warme pad liggen 

herkauwen. De vlaaien zullen dus geen verleden tijd 

zijn. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Van GPS naar Wegkapitein                        door Anton van Senten 

 

Medio februari heb ik een GPS-cursus gevolgd, in Utrecht, in het kader van ‘de avond van de Wielervereniging’, 

georganiseerd door de NTFU. Bij zo’n cursus steek je altijd wel iets op, maar sommige dingen gaan ook wel 

eens te snel en dat blijft niet hangen, maar goed. Dan in de pauze, onder het genot van koffie en koek, raak ik 

in gesprek met ene Geert Lanting, van de NTFU. Hij blijkt Opleidingen te doen. 

 

Ik stel hem een vraag over de vervolgcursus voor 

wegkapiteins: waarom wordt die helemaal in Marum 

gehouden? Dat is Friesland notabene, 170 km vanaf 

het centrum van het land, Vinkeveen geheten. Nou 

ken ik Marum wel, vanuit mijn vroegere werk. Ik 

kwam er regelmatig langs, op weg naar Groningen of 

nog verder de wereld uit, naar de Eemshaven, waar 

Google een grote klant was en is. Dat Marum bleek 

voor de NTFU achteraf ook niet geschikt, want de 

cursus werd daar gecancelled vanwege gebrek aan 

animo. Maar wij als De Merel zochten al langer naar 

zo’n cursus, dus ik zeg: ‘Zo’n cursus zoeken we 

juist!’ Lang verhaal kort, de NTFU wilde graag nog 

een try-out doen van deze cursus en bood ons deze 

kosteloos aan. Dat kun je niet laten lopen en dus 

werd er binnen de kortste keren een datum geprikt, 

zaterdag 7 Maart in Vinkeveen. 

In het dorpshuis De Boei waren 11 enthousiaste 

Merels aanwezig, waar de cursus gegeven werd door 

Jeroen de Blij van het buro ‘Trainen en Acteren’ uit 

Nijmegen. Dit deed hij samen met actrice Josje. Zij 

liet zien, heel goed de diverse reacties van onze Me-

rel fietsvrienden te kunnen naspelen cq uitbeelden. 

 Het onderwerp van de cursus was namelijk ‘Aan-

spreken’ van mede-fietsers door de wegkapiteins. 

Dit is in feite het moeilijkste onderdeel van de taken 

van een wegkapitein. Dit aanspreken bij het niet 

navolgen van de 

afspraken, onveilige 

situaties etc, kan 

direct gebeuren, 

onder het fietsen, 

tijdens de koffie-

pauze of achteraf, 

bij een soort brie-

fing. 

Aan de orde kwamen onder andere de situaties 

waarbij actrice Josje 

- Voor de groep was uit gefietst 

- Door rood licht was gereden 

- Continue aan het slingeren was 

- Zich niet aan de afspraken hield 

- Etc 

En de cursisten mochten dan ‘met haar in gesprek’, 

zoals op bijgaande foto Herman de Groot in actie. 

Verder werd er ook aandacht gegeven aan het feit 

dat ieder mens ‘anders in elkaar zit’ en hoe je daar 

wat beter mee zou kunnen omgaan.  

Al met al een leuke en leerzame ochtend, die we als 

groep wegkapiteins dit jaar ook verder willen en 

zullen uitdragen. 
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De Razende Reporter!  
 

ZORGEN : Al vele jaren wordt er door wetenschappers geschreven en gespro-

ken over de klimaatverandering. In sommige verhalen kan ik mij heel goed 

vinden en bij anderen zet ik mijn vraagtekens. Wat is nu waar en wat is niet 

waar? Ik heb onvoldoende kennis over dit onderwerp om daar een goed oor-

deel over te geven. Maar dat er wat gaande is zien we allemaal en de gevolgen 

daarvan zullen ook steeds meer zichtbaar worden. Ontstaan die veranderingen 

alleen door menselijk toedoen? Zijn wij werkelijk onze aardbol aan het verruïneren? 

Of komt dit door de schommelingen in ons klimaat waarvan we weten dat die de afgelopen decennia hebben 

plaatsgevonden. 

 

De invloed van de mens op ons klimaat is zeker aan-

wezig. Je kunt mij niet wijs maken dat alle massa-

producties, toename van het verkeer, ontbossing 

van diverse tropische regenwouden, toename van 

de wereldpopulatie geen invloed hebben op deze 

ontwikkelingen. De vraag alleen is: Hoe kunnen we 

dit stoppen? Voor mijn gevoel heb je als burger niet 

zoveel in de melk te brokkelen. De hele wereldeco-

nomie draait om macht en geld. Geen enkele we-

reldleider zal impopulaire maatregelen gaan nemen 

die ten gunste zijn van ons klimaat maar daarnaast 

inkrimping van de economie veroorzaken. En zeker 

niet wanneer ze daarmee in hun eigen potje piesen. 

Meer macht en meer geld dat is waar het om draait 

en daarvoor moet alles wijken. Neem nou als voor-

beeld de elektrische auto. Nadat de eerste exempla-

ren succesvol op de markt werden gebracht en de 

ontwikkelingen hebben geresulteerd in betaalbare 

exemplaren zien we de vraag naar deze auto’s 

enorm stijgen. Maar welke gevolgen heeft dat voor 

de toekomst. De accu’s van de elektrische auto heb-

ben een levensduur van 5-10 jaar (afhankelijk van 

het gebruik van de auto). Deze accu’s bevatten 

grondstoffen als lithium en kobalt. Buiten het feit 

dat de winning van deze grondstoffen lang niet altijd 

gepaard gaat met goede arbeidsomstandigheden 

vrezen de producenten van elektrische nu al voor 

tekorten van deze grondstoffen in de toekomst. We 

moeten dus niet op zoek naar alternatieven voor een 

benzinemotor of elektrische motor. Nee we moeten 

op zoek naar oplossingen om de afstand woon-

werkverkeer te verkleinen zodat iedereen weer op 

de fiets naar zijn/haar werk kan en het gebruik van 

de heilige melkkoe wordt verminderd. Onze aardbol 

wordt steeds voller en daarom moet ons consume-

rende gedrag omlaag. Anders blijft het vechten te-

gen de bierkaai. Natuurlijk hangen er aan dit soort 

maatregelen voordelen maar ook nadelen. En dat 

maakt het nou juist zo vreselijk moeilijk. Hoe zwaar 

wegen de nadelen ten opzichte van de voordelen. 

Probeer dat maar eens in te zien met het oog op de 

toekomst. Ik maak me wel eens zorgen hoe de vol-

gende generaties zich staande kunnen houden op 

deze aarde. Ten slotte wil ik jullie toch nog iets posi-

tiefs meegeven. Iets waar we ons gelukkig geen zor-

gen over hoeven te maken is dat we ten alle tijden 

kunnen blijven fietsen. Eerst voorlopig kan dat nog 

gewoon bij TTC De Merel. Stel dat door de klimaat-

veranderingen de zeespiegel zover gaat stijgen dat 

de boel hier onder water komt te staan, dan worden 

onze woningen ingeruild voor een paalwoning of een 

woonark en kunnen we op deze geweldige water-

fiets (de ‘RedShark’ van de Spaanse uitvinder Josep 

Rubau) toch onze wekelijkse ritjes blijven maken. 

Goed toekomstperspectief voor De Merel. 
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Fietsprogramma t/m 22 april 2020 
 
Alle ritten in clubverband tot en met eind maart zijn geannuleerd. 
15 maart zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
18 maart donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
22 maart zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
25 maart donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
29 maart zondag Voorjaarstocht 08.30 uur CTT 100 km 
 
  1 april woensdag Woensdagavondrit 18.30 uur CT 50-70 km 
  Start Kracht en Techniek training Bosdijk 
 
  2 april donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
  5 april zondag  Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
  8 april woensdag Woensdagavondrit 18.30 uur CT 50-70 km 
   
  9 april donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
13 april maandag 2e Paasdag 08.30 uur CR 60-80 km 
 
15 april woensdag Woensdagavondrit 18.30 uur CT 50-70 km 
 
16 april donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
19 april zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
22 april woensdag Woensdagavondrit 18.30 uur CT 50-70 km 
 
 

 

BCR = Besloten clubrit in groepsverband, alleen voor Merelleden 

CR   = Wekelijkse clubritten in groepsverband 

VTT = Vrije Toertocht (uitgepijlde rit niet in groepsverband) 

CTT = Clubtoertocht (in groepsverband door toerleiders georgani-

seerd, gastrijders welkom) 

UR   = Uitgepijlde route 

GD   = Opbrengst naar een goed doel 

 

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

Haarlaan 3, 3641 JW  Mijdrecht 

Bij alle ritten is het dragen van een valhelm verplicht ! 


