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Het is lente! 
Alléén op de fiets, maar gelukkig is  

er veel mooi’s te zien onderweg.  
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De laatste keer. 
 

Afgelopen winter heb ik een belangrijk besluit genomen. Ik stel mezelf 

aan het eind van mijn bestuurstermijn niet meer verkiesbaar. Het pro-

gramma voor 2020 was zo goed als rond, sommige toerleiders waren al 

druk in de weer met het uitwerken van routes. De eindstreep zou ik 

met 2 vingers in de neus halen. Tot dat……….. het Corona-virus het hele 

toerprogramma in de war schopte. Daar had ik niet op gerekend.  

 

Al meer dan 3 weken werken we zoveel mogelijk vanuit huis, zijn scho-

len gesloten en is 1 meter 50 de nieuwe norm. De maatregelen die we 

moeten nemen hebben groot effect op ons dagelijks leven. Fietsen 

anno 2020 is compleet anders dan 2019.  

 

Als bestuur hebben we de beslissing moeten nemen om de fietscompe-

titie 2020 op pauze te zetten tot 1 juni. Net als iedereen hoop ik dat 

vanaf 28 april de maatregelen worden versoepeld. Dit zou kunnen be-

tekenen dat het fietsen in groepsverband weer een stapje dichter bij 

komt. Door deze beslissing gaan in ieder geval de Voorjaarstocht, de 

Open dag en de Utrechtse 11-stedentocht niet door. Zodra het moge-

lijk is zullen we het seizoen op gepaste wijze weer starten.  

 

Als coördinator toertochten zal ik mijn best doen om een mooie invul-

ling te geven aan het restant van het fietsseizoen. Uiteraard met de 

hulp van de toerleiders. Zodra de Corona-crisis is overwonnen en het 

seizoen 2020 is afgelopen maak ik mijn laatste toerprogramma. En ik 

hoop dat samen met mijn opvolger te mogen doen. 

 

Stay save, blijf gezond. 

 

Met sportieve groet, 

Hans Hazeleger  
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Solisten 

 

Via de whatsapp groep van onze club heb ik onlangs een oproep gedaan om je belevenissen als solist op de 

fiets onder woorden te brengen. Op mijn verzoekje heb ik een aantal leuke reacties ontvangen die je hieronder 

kunt lezen. 

 

Corona, de wereld op zijn kop!                                             door Peter Meijer 

 

Wat doet Corona met jou vraagt Loes. Mijn 

persoonlijke ervaring van de afgelopen tijd is dubbel. 

Sinds mijn val eind augustus heb ik bijna 6 maanden 

niet gefietst. Per 1 maart had ik mij weer beter 

gemeld op mijn werk. Eindelijk kon ik het ritme van 

mijn dagelijkse fietsrit naar Ter Aar weer oppakken. 

Ik had het erg gemist. De eerste week van maart was 

het nog slecht weer. Toen kwam 16 maart….het 

weer sloeg om en we 

zagen de zon weer! Op 

zondagmorgen de laatste 

rit gereden met de 

vrienden van de club. 

Voorlopig het laatste 

bakkie koffie onderweg. 

Die zondagavond kwam 

het bericht dat alle 

restaurants, cafe’s en 

clubs gesloten moesten 

worden. We mogen niet 

meer in clubverband fietsen. Maar nog erger…ik 

moest thuis gaan werken. Dat had ik net een paar 

maanden gedaan. Maar elk nadeel heeft ook zijn 

voordeel. De nadelen vind ik dat je niet volgens een 

bepaald ritme kan fietsen. Dagelijks naar het werk 

en op zondagmorgen en voor mij misschien ook wat 

meer op donderdagmorgen. Ook de sociale 

contacten mis ik op de club. Lekker een bakkie doen 

en een beetje slap lullen. De tochten waar je naar uit 

kijkt en voor traint vallen weg. Dat is jammer maar 

volgend jaar komt er weer een kans. Moeten we niet 

moeilijk over doen. Voordelen zijn in mijn geval dat 

de prestatiedruk weg is voor dit seizoen en ik rustig 

aan het herstel kan werken. De 

longinhoud weer op het oude 

niveau brengen. Van alleen 

fietsen word je sterker en je 

leert je (nieuwe) fiets kennen 

als je alleen een lekke band 

moet verwisselen. Tenslotte 

zitten we allemaal in hetzelfde 

schuitje en dat is ook een 

geruststelling. Ik hoop alleen 

dat het niet te lang duurt. 

Naast mijn eigen ongemakken 

mis ik alle andere sporten waar ik niet meer van kan 

genieten. Hoe moet dat nu met alle mooie 

voetbalwedstrijden en wielerwedstrijden? Ik mis ze 

maar nu is een ding echt belangrijk: GEZONDHEID 

van iedereen. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Het is even niet anders!                                                                     door André Kroeze 

 

Wat in het begin nog ver weg leek, kwam veel te snel 

onze kant op. Corona kwam, zag en legde de boel 

compleet plat!!! De hele wereld moet even stil staan 

om deze gezamenlijke  vijand te verslaan. 

We mogen op dit moment alleen nog maar voor een 

ommetje naar buiten zei onze minister president 

Marc Rutte. En dan ook nog alleen, dus niet in groe-

pen. En dat ben ik dan ook maar gaan doen. Alleen 

op de racefiets in een laag tempo, opnieuw op ont-

dekkingsreis in onze eigen De Ronde Venen. Het 

grote voordeel van alleen en langzaam fietsen is dat 

je onderweg weer kan genieten van de mooiste plek-

jes. Daarom van mijn soloritjes een paar foto’s van 

onze mooie omgeving.  

Je hoeft niet ver weg te gaan om je heerlijk vrij te 

voelen……. 

 

Gezonde groeten en blijf gezond. 

André Kroeze 

 

____________________________________________________________________________________________ 
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Soloritjes van Strava! 
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Op de MTB in Holten                                                         door Herman Baars 

 
Hier een kort verslag van ons weekje weg naar Overijssel, (Sallandse heuvelrug). Mijn zoon John had al begin 

dit jaar voor een weekje (eind maart) geboekt in Haarle, omgeving Holten - Hellendoorn en vroeg toen of ik zin 

had om mee te gaan, ja dus!.  

 

Wij gaan wel vaker samen op pad, hebben dezelfde 

passie (fietsen en wandelen). Goed idee, de MTB en 

wandelschoenen mee om daar de omgeving te ver-

kennen. Het coronavirus deed ons op een gegeven 

moment twijfelen, wat doen we ? Toch gegaan, een 

mooi vrijstaand huisje, midden in een landelijk ge-

bied met boerderijen en geschikt voor 4 personen, 

dus we hadden alle ruimte, minimaal 1,5 meter. Er 

zijn daar hele mooie geprepareerde (onderhouden 

door vrijwilligers) sin-

gletracks. Even voor 

de racefietsers die niet 

op de hoogte zijn: De 

term singletrack wordt 

gebruikt om een be-

paald type mountain-

bikeparcours te be-

schrijven. De essentie 

van een singletrack is 

dat deze smal is en 

vaak slingerend, maar 

wel in een vloeiende 

beweging wegloopt. 

Veel boomstronken,  

wortels, stenen, keien, 

afdalingen, klimmetjes 

en scherpe krappe 

bochten tussen bo-

men door maken een 

singletrack vaak tech-

nisch moeilijk, maar wel heel leuk. 

Het fijne is dat er in één richting wordt gereden, dus 

geen last van tegenliggers en het was ook nog eens 

heel rustig, dus konden we heel ontspannen, de met 

bordjes - pijlen gemarkeerde routes volgen. Mooi en 

handig dat de routes goed gemarkeerd zijn, de Gar-

min is in het bos nog wel eens van slag. Ook fijn om 

te wandelen daar en ook dat hebben we gedaan, 

mooi bosrijk gebied. Prachtig zonnig weer gehad en 

volop genoten. Zelden 

mensen tegengeko-

men. 

Ondanks deze moeilij-

ke tijd (binnen blijven) 

ga ik toch met regel-

maat naar buiten om 

een klein rondje rustig 

te fietsen of te hardlo-

pen, alles in een rusti-

ger tempo. Ik ben 

nooit een huismus 

geweest en probeer 

ondanks alles te genie-

ten van het buiten zijn. 

Hoop jullie weer snel 

te kunnen ontmoeten 

tijdens een gezellige 

Merelrit. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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HELP: ik heb dorst!                                                              door Tom Zuijdervliet 

 
Deze coronatijd brengt voor iedereen problemen met zich mee. Voor ons fietsers zijn die problemen niet leuk, 

maar er zijn ergere dingen. Toch wil je er af en toe wel eens op uit, uiteraard in je eentje. En niet te ver van 

huis. Want stel dat je ver van huis bent en je krijgt een mankement aan je fiets wat je niet kunt verhelpen, wie 

bel je dan om je op te halen? Als je een (inwonende) partner hebt, is dat geen probleem. Maar hoe moet het in 

andere gevallen? Als je in de auto geen 1,5 meter afstand kunt houden? 

 

Met het warme weer dat we begin april hebben, is 

het onderweg niet zo gemakkelijk om de bidon te 

vullen. Dat pleit ervoor om dus inderdaad dicht bij 

huis te blijven. Want cafés en restaurants, waar je 

altijd even kunt zitten en je bidon kunt vullen, zijn 

gesloten. 

Gelukkig zijn er echter op veel plaatsen watertap-

punten. Daar kun je je bidon vullen. Deze watertap-

punten, inmiddels ruim 1.500, zijn neergezet door 

waterleidingbedrijven zoals Waternet, door de NS of 

door een organisatie als Join The Pipe. Dat is een 

sociaal netwerk van kraanwaterdrinkers. Met her-

vulbare waterflessen en tappunten probeert Join 

The Pipe de wereld een beetje duurzamer te maken. 

Er zijn al best veel van die watertappunten in onze 

omgeving, bijvoorbeeld in Alphen aan den Rijn, Am-

stelveen en Zwammerdam. Maar ook in Uithoorn, 

Wilnis en in De Hoef. Die hoef je echter niet te ge-

bruiken, want als je dan dorst hebt, kun je net zo 

goed meteen doorfietsen naar huis. Op de website 

drinkwaterkaart.nl staan al die punten aangegeven. 

Door heel Nederland. Je kunt een bestand downloa-

den zodat je altijd weet of er een tappunt in de 

buurt is. 

Er is ook een toenemend aantal ondernemers dat 

een tappunt beschikbaar stelt. In het hele land bijna 

400, de dichtstbijzijnde bij ons is de Wereldwinkel in 

Woerden. Een overzicht van deze ondernemingen 

vind je op publiekwater.nl. 

Dan een terechte vraag in deze coronatijd: ‘Kun je 

besmet worden met het coronavirus door het drin-

ken van water?’ Nee, die kans is nihil (zeggen des-

kundigen). Wel is het ver-

standig om het watertap-

punt voor gebruik schoon te 

maken met een doekje. Je 

weet maar nooit of iemand 

er een kwartiertje eerder 

aan heeft staan lebberen. 

Maar let op: ’s winters zijn 

de meeste tappunten geslo-

ten. Het zou kunnen dat 

door het coronavirus een 

watertappunt nog niet in 

gebruik is genomen. 

 

Watertappunt Waternet 
(Drinkwaterkaart.nl) 
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Vrijwilliger in de Spotlight               door Piet ten Kate 

 
 

Deze editie: Richard Morssink 
 

In een mooi hoekje van het Molenland, aan het water, woont Richard met zijn vrouw Trudy. Ik bezocht hem thuis 

op veilige afstand, het virus ligt immers overal op de loer. Richard had geen klachten en ik ook niet …. 3 meter uit 

elkaar. Gaven elkaar zelfs geen elleboogstoot. Gezellige, gemakkelijk pratende man, die Richard. 

 

Even voorstellen 

Hij heeft een wat Twents aandoende achternaam. Er 

zou ooit in Haaksbergen een Morssink met dubbele s 

gewoond hebben in de achttiende eeuw. 

Later werd er verhuisd naar Rotterdam, 

Den Helder en Amsterdam en in die laat-

ste stad, het zuidelijke deel, werd Ri-

chard geboren in 1946. Hij groeide op in 

een gezin met veel kinderen hij was de 

vijfde zoon (hoefde niet in dienst) en er 

waren nog zussen. Hij deed de HTS, want 

hij was erg geïnteresseerd in elektronica. 

Toen hij de school verliet kende hij zijn 

huidige vrouw al. Toch besloot hij 2 jaar 

te gaan varen, als officier op de koopvaardij. Hij was 

de technische man aan boord en deed veel ervaring 

op. Het leven op de wal, inclusief zijn lief, trok hem 

meer en meer. Hij werd werknemer bij een Ameri-

kaans computerbedrijf. Hij zou daar 20 jaar blijven 

werken . Richard trouwde al vrij snel met Trudy en 

verhuisde achter zijn werk aan via Marknesse naar 

Zaandam en later naar Vinkeveen (1973). Hier kocht 

hij een fiets en trakteerde zich na een vermoeiende 

werkdag, dikwijls op een rondje Nieuwkoopse plas-

sen. Verder werd hij geabsorbeerd door een druk 

bestaan met een jong gezin. Trudy en Richard kregen 

2 dochters. Een van hen heeft ook weer twee kin-

deren gebaard, zodat ze opa en oma zijn. 

Vertel eens wat over je passie voor fietsen. 

In 1985 werd Richard voor het eerst lid van de Me-

rels. Hij merkte na een aantal jaren dat zijn agenda 

moeilijk te matchen was met zijn jonge gezin. Fiet-

sen op zondagmorgen…. dat was nu net de enige 

ochtend dat het mogelijk was gezellig thuis te zijn. 

Richard zei zijn lidmaatschap op. Echter niet voor 

lang. In 2008 (hij was inmiddels naar Mijdrecht ver-

huisd) groeide zijn verlangen naar groepsfietsen 

weer en trad hij weer toe tot de gelederen van de 

Merels. Enno was toen voorzitter en zag in Richard 

een goede secretaris (lees rechterhand). 

Enno kende hem al van het bridgen en zo 

groeide een vriendschapsband. 

Heb je ook hobby's naast het fietsen? 

Andere hobby’s van Richard zijn golf en 

tennis. 

Hij is ook bestuurslid van de plaatselijke 

omroep RTV Ronde Venen. Hier behar-

tigt hij, het zal u niet verbazen, de tech-

nische zaken. Ook traint hij met heel veel 

plezier de jonkies van Argon, de voetbal-

club. Hij probeert hen balinzicht bij te brengen. Ri-

chard leest graag. Het laatste boek van Geert Mak 

heeft hij net gelezen. Hij verdiept zich graag in geo-

politieke ontwikkelingen, bij voorkeur binnen Euro-

pa. Momenteel een gebied waar volop boeiende 

ontwikkelingen waar te nemen zijn. 

We raken al snel verwikkeld in een gesprek, dat zo 

een plekje in Nieuwsuur zou kunnen krijgen. Met 

Enno heeft hij veel voor de Merels gedaan. Fiets-

tochten uitgepijld, zoals de RABO-tocht, vaak in 

combinatie met de wielerclub van Woerden. Een 

obligate vraag op mijn lijstje luidt : naast wie zou jij 

graag willen zitten in het vliegtuig op een trans-

Atlantische vlucht. Een beetje vreemde vraag op een 

moment waarop zeer veel vliegtuigen noodgedwon-

gen aan de grond staan. Zijn antwoord: naast mijn 

eigen vrouw !! 

‘Waar is groter trouw, dan tussen man en vrouw, op 

aarde ooit gevonden’. Ik had niet gedacht dat ik met 

een citaat van Joost van de Vondel zou eindigen, 

maar toch. 
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Col de la Bonette (deel 1)                               door Maria Ekelschot 

 

Challenge:  Col de la Bonette 2013 

In het prille voorjaar van 2013 stelt Gijs voor in september met een groep uit Mijdrecht naar Frankrijk te gaan 

voor het beklimmen van de Col de la Bonette (hoogte 2.802 meter ) in de Franse Alpen. Omdat wij altijd al een 

keer een echte berg wilden gaan beklimmen lijkt ons dit wel wat. Na de heuvels in Limburg, Sauerland en Tos-

cane zijn we toe aan een nieuwe uitdaging. Deze gelegenheid moeten wij nu aangrijpen. Geen excuses. We 

schrijven ons in. Het is nog lekker ver weg. 

 

TRAININGEN: 

Via Stichting4life ontvangen we alle informatie over 

de reis. Van Peter van Adrichem krijgen we een uit-

nodiging om mee te gaan doen met de ‘41 van De 

Hoef’ , dit bij wijze van training. Een minitriatlon : 1 

kilometer zwemmen, 30 kilometer fietsen en 10 

kilometer hardlopen op een afgezet parcours langs 

onze mooie Kromme Mijdrecht en deels door de 

polder. De onderdelen mogen ook apart uitgevoerd 

worden. Wij schrijven ons natuurlijk in voor het fiet-

sen, want daar gaat het ons uiteindelijk om! Ik ga 

ook de uitdaging aan om daarna 5 kilometer hard te 

gaan lopen. Het wordt zondag 7 juli een prachtige 

dag met volop zonneschijn. Het is heet! Gijs zit in 

een mannenkopgroep en binnen 49 minuten finisht 

hij. Zelf sluit ik mij aan bij een damespeloton. Het 

gaat niet slecht, ik finish op 55 minuten en haal een 

3e plaats op het podium. Bij het hardlopen eindig ik 

wederom op de 3e plaats. Met 2 bossen bloemen, 

cadeaubonnen en een gevoel van euforie keren wij, 

na de nodige drankjes, want het vocht moet wel 

weer aangevuld worden, huiswaarts.  

Wederom volgt een uitnodiging van Peter om op 

zaterdag 17 augustus een trainingsronde te gaan 

fietsen van 100 kilometer met alle deelnemers voor 

de Col. We moeten tenslotte goed beslagen ten ijs 

komen in september. Halverwege deze rit drinken 

we koffie bij Peter thuis. Angela, zijn vrouw, heeft de 

koffie klaar en presenteert daarbij lekkere koeken en 

krentenbollen. We stellen ons aan elkaar voor en 

genieten van de koffie en het uitzicht over de polder. 

Niet alle deelnemers zijn deze dag aanwezig, maar 

meer dan de helft is vertegenwoordigd. De dag van 

de waarheid komt steeds dichter bij.  

 

 

SPONSORING:  

Omdat de opbrengst van dit evenement geheel ten 

goede komt aan scholingsprojecten in Nairobi vra-

gen ook wij onze vrienden , collega’s en familie ons 

te sponsoren. Hierbij krijgen wij leuke en lieve reac-

ties. Het geeft ons een warm gevoel en daarmee 

wordt ons motto versterkt ‘opgeven is geen optie 

meer’. We gaan ervoor. 

HET VERTREK: 

Op woensdag 4 september om 03.30 uur, melden wij 

ons met slaperige hoofden, bagage en fietsen bij de 

touringcar, bestuurd door Willem en Kees, die ons 

naar Frankrijk gaat brengen. Bijna iedereen is al 

aanwezig, behalve Enno. Hij heeft zijn wekker een 

uurtje te laat gezet. Omdat het nog donker is zien wij 

het schaamrood niet op zijn wangen. De fietsen 

worden naar boven gehesen, want deze worden in 

het dubbeldeksgedeelte meegenomen. Wij nemen 

plaats onder in de bus. Omdat er geen plaatskeuze 

meer is zitten wij naast het chemisch toilet. De reis 

duurt lang. In 17 uur zitten, hangen, lezen, luieren, 

praten, vervelen en eten we ons door de tijd heen. 

Achter mij hoor ik stoere verhalen vertellen van be-

klimmingen die ooit fout zijn afgelopen. 
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Afdaalangsthaas die ik ben, wil ik dat nu allemaal 

niet horen. Wij moeten nog klimmen, maar ook da-

len! De tenues worden in de bus uitgedeeld. Het zijn 

mooie fietspakken geworden. Boven in de bus wordt 

gezellig gekaart door mederenners. Zij komen met 

regelmaat naar beneden om de koelkast te plunde-

ren. Treetjes bier worden meegesleept. Het bier 

moet later afgevoerd worden in het chemisch toilet. 

Van de lucht word ik onpasselijk, maar wij zijn er 

bijna. Nog even volhouden.  

AANKOMST IN PRA LOUP:  

Nog net op tijd voor het diner bereiken we hotel Les 

Berges. John, Linda en Caroline van de organisatie 

verwelkomen ons. We kunnen direct bij het buffet 

aanschuiven. Na het eten volgt de briefing door John 

en Linda. Morgen staat een trainingsrit op het pro-

gramma! We worden geacht om 10.00 uur aanwezig 

te zijn. Na het eten wordt de bagage uit de bus ge-

haald. De fietsen halen we er morgen wel uit. Na de 

kamerindeling gaan we eerst nog 

wat drinken aan de bar. De prijs van 

het hotel is all-in, maar dan wel tot 

22.00 uur. Gauw bestellen enkele 

renners 10 biertjes tegelijk bij ma-

dam Pra-Loup. Wat is het toch fijn 

als bedienend personeel in hotel 

altijd met een glimlach je drankje 

serveert! Buiten op het terras drink 

ik een sapje. We gaan op tijd naar 

bed. 

TRAININGSRONDE: 

Na het ontbijt verzamelen we ons op 

het parkeerter-

rein. De fietsen 

worden uitgela-

den. Bidons zijn 

inmiddels met 

water , al dan 

niet voorzien 

met energie-

poeders, gevuld. 

34 Mannen plus 

Carolien de 

Groot (ex Merel 

) en ik beginnen 

aan onze rit. 

Eerst moet naar het dorp Barcelonette afgedaald 

worden. De eerste 7,5 kilometer met een dalings-

percentage van ca. 8% wordt door de meesten van 

ons als een feest ervaren. Ik vind het eng, maar ik 

heb geen keus. Ik moet! Ik grijp mijn remmen onder-

in vast, zodat ik deze beter kan beheersen. Het lukt, 

ondanks de bochten die ook genomen moeten wor-

den, weliswaar met wat kramp in mijn vingers. Ik 

kom als laatste achter Carolien en Enno beneden. 

Ongeschonden. In een peloton rijden we nu de Col 

du Super Sauze op. De stijging begint parten te spe-

len bij velen. Mijn ademhaling doet raar. De weg 

wordt niet steeds steiler, maar ook gevaarlijker van-

wege een nieuwe asfaltlaag met veel los grint erop. 

De bandjes hebben het zwaar. We moeten oppassen 

dat we niet door het hete asfalt rijden, want dan 

blijven we kleven, met alle gevolgen van dien. Deze 

ellende duurt enkele kilometers lang. Het grint ligt 

ook in de bochten en we moeten straks ook weer 
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van deze berg afdalen. Het is eng, maar omdat ik zo 

aan het zwoegen ben tijdens het klimmen heb ik 

nauwelijks tijd om hier over na te denken. Na 10 

kilometer kunnen we weer naar beneden. Coen (de 

man van Carolien) waarschuwt ons om niet op het 

voorwiel te gaan remmen en dat we voorzichtig 

moeten zijn in de bochten. Ik volg zijn advies braaf 

op, net als alle andere renners. Niemand gaat on-

deruit.  

We fietsen terug naar het dorp voor een koffiestop. 

Met een clubje van 10 man strijken wij neer op het 

terras en praten even na over die enge berg voordat 

we een volgende col gaan beklimmen. Eigenlijk ben 

ik verbaasd dat er weer geklommen moet worden, 

want morgen is toch pas de grote dag? Toch gaan 

Gijs en ik weer mee. Col de la Cayolle is een stuk 

mooier en ook wat minder heftig. Ik schat 4 of 5%. Ik 

kan zelfs op mijn grote blad blijven rijden. Het voelt 

goed. Mijn ademhaling is weer normaal. Ik fiets nu 

gezellig kwebbelend in een lekker tempo door. Het is 

hier werkelijk prachtig met die diepe ravijnen, kab-

belende beekjes en rotspartijen. We stoppen even 

om goed om ons heen te kunnen kijken. Wat is het 

hier puur. Gijs, Carolien en Enno sluiten zich bij mij 

aan. Enno vindt dat ik naar boven fladder. Halverwe-

ge deze berg moet Carolien bijkomen. Ze ziet lijkwit. 

Haar ogen draaien weg en ze valt bijna van haar 

fiets. We besluiten om terug te gaan. Tijdens het 

dalen knapt ze gelukkig weer helemaal op. De lunch 

die we in het dorpje gaan nuttigen voorziet ons allen 

weer van de nodige energie om de laatste beklim-

ming naar het hotel in Pra Loup te kunnen nemen. In 

het hotel bespreken we tijdens de borrel en het di-

ner onze ervaringen. John maakt het totaalbedrag 

bekend: € 9.000 is voor het goede doel gesponsord. 

We zijn onder de indruk. We gaan op tijd naar bed. 

Morgen moet uiteindelijk toch die Col de La Bonette 

van 2.802 meter bedwongen worden.

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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De Razende Reporter!  
 

Een slechte seizoenstart wat fietsen betreft, zo kan je het wel noemen. De 

eerste 2 maanden van het jaar begonnen al niet zo best. Voor mijn gevoel 

ben ik, in vergelijking met vorig jaar, weinig op de mountainbike weg ge-

weest. Opperhoofd Mountainbiken, Jan-Willem, ging meestal op zondag het 

bos in en zoals jullie inmiddels wel weten ga ik dan liever schaatsen met mijn 

maatjes. Vanaf het moment dat ik een beetje de kriebels kreeg om op mijn race-

fiets te stappen begon het te waaien en te stormen in Nederland. Meestal duurt dit 

slechts 1 of 2 dagen. Maar dit jaar was dat anders. 

 

Tjonge jonge wat een wind hebben we gehad vanaf 

half februari tot half maart. Soms was er een wind-

luwe dag, maar dat was vaak doordeweeks op een 

dag dat ik verplichtingen had aan mijn baas. De vele 

wind zorgde er tevens voor dat wij via een soort 

hindernisbaan onze achterdeur moesten bereiken. 

De schutting tussen ons en de buren stond op instor-

ten. Dat werd duidelijk zichtbaar toen het ging stor-

men. Angstvallig keek ik op zondagmiddag naar bui-

ten en zag het half verrotte houten gevaarte gevaar-

lijk heen en weer zwiepen. Om te voorkomen dat de 

houten delen omver zou-

den gaan en schade aan 

het tuinmeubilair van de 

buren zou veroorzaken 

heeft Jan-Willem de 

schutting vastgebonden 

aan huis en boomstronk. 

Nu waren wij sowieso 

van plan om dit voorjaar 

de tuin op te gaan knap-

pen. Het vervangen van de schutting zouden we 

daarin direct meenemen. Echter hebben we wel een 

paar weken over de spanbanden moeten springen 

om bij onze achterdeur te komen. Inmiddels is de 

schutting vervangen en staat er nu een mooi nieuw 

stevig exemplaar. De rest van de tuin moet nog aan-

gepakt worden maar dat hopen we binnen een paar 

weken te kunnen realiseren. Ik ben afgedwaald. Ik 

had het namelijk over de slechte seizoenstart. Veel 

kilometers heb ik nog niet gemaakt. Ik ben wel een 

aantal keren op de racer weg geweest. Genoten van 

het mooie landschap in het Groene Hart, de prachti-

ge eerste tekenen van de lente en het lekker bezig 

zijn. Maar wat fietsconditie betreft is het nog niet 

veel. De gemiddelde snelheid van de gemaakte ritjes 

vallen me nog vies tegen en de schouder/nek partij 

moet altijd weer even wennen aan de houding op de 

racefiets. Wanneer ik dan weer met de Merel tocht-

jes mee kan rijden, in de luwte van de groep, en 

gezellig kletsend, komt dat wel weer goed. Hoe meer 

kilometers je maakt hoe beter de conditie wordt. 

Maar toen het weer beter werd, de wind ging liggen 

en het zonnetje ging schijnen, kwam daar de storm 

van het virus overheen. Het voelt soms alsof COVID-

19 als een donkere wolk over de aarde is gezakt. Wat 

begon heel ver bij ons vandaan heeft nu alle wereld-

delen van de aarde bereikt. Alle clubactiviteiten 

werden (terecht) stil gelegd en de Merel tochtjes kan 

ik eerst voorlopig wel vergeten. Ik zal dus zelf aan 

mijn fietsconditie moeten werken. Alleen fietsen 

maakt je sterker, zegt men. Daar vertrouwen we dan 

maar op. Echter tijdens mijn eerste tocht van 80 km 

was ik toch blij me achter het wiel van Jan-Willem te 

kunnen verschuilen. Op dit moment is kopwerk te-

gen wind, of gewoon gezellig naast mijn man fietsen, 

nog niet voor mij weg gelegd wanneer je ook nog 

een acceptabele snelheid van 28 km/u op de teller 

wilt rijden. Mijn verhaal lijkt wel een regelrechte 

klaagzang. Zo is het echter niet bedoeld. Het loopt 

dit seizoen gewoon anders. Maar wat ben ik blij dat 

ik nog gezond ben, blij dat mijn man en kinderen nog 

gezond zijn, blij dat we nog naar buiten kunnen en 

mogen, blij  dat het lente is en ik de natuur zie ont-

luiken, ik ben gewoon blij. Bij de pakken neer zitten 

heeft geen zin. Dus maken we er maar het beste van. 

Maar ik mis jullie wel!! Ik hoop dat we snel weer 

samen kunnen fietsen. 
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Fietsprogramma t/m 24 mei 2020 
 
Alle ritten in clubverband tot en met eind mei zijn geannuleerd. 
 

 
 

Fietscompetitie 

 

Stand Puntencompetitie (uitgedrukt in punten): 

  

Maand: Maart 
    

    

totaal 
punten 

vorige 
maanden 

punten 
maart 

punten 

  

CATEGORIE: <65 JAAR 

   1 

 

Richard Wagenaar 239 0 239 

2 

 

Leo Greft, van der 186 0 186 

3 

 

André Kroeze 183 0 183 

4 

 

Alex Wolf 163 0 163 

5 

 

Marius  Oosterom 148 0 148 

6 

 

Hans Hazeleger 125 0 125 

7 

 

Marcel Imming 83 0 83 

8 

 

Machteld Rijkeboer 76 0 76 

9 

 

René Elenbaas 65 0 65 

10 

 

Peter Meijer 54 0 54 

11 

 

Sjoerd Boer, de 42 0 42 

12 

 

Fanny Meijer 35 0 35 

13 

 

Loes Kuijper 34 0 34 

 
      

  

CATEGORIE: ≥65 JAAR 

   1 

 

Gijs Ekelschot 353 0 353 

2 

 

Gerard Graaff, de 309 0 309 

3 

 

Joop Roeleveld 232 0 232 

4 

 

Tom Zuijdervliet 167 0 167 

5 

 

Kees Smit 160 0 160 

6 

 

Richard Reurings 69 0 69 

7 

 

Ger Hulsman 24 0 24 

8 

 

Enno Steenhuis 0 0 0 

9 

 

Anton Senten, van 0 0 0 
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Stand Puntencompetitie (uitgedrukt in kilometers): 

  

Maand: Maart   
  

    

totaal km 
vorige 

maanden km maart km 

       1 

 

Joop Roeleveld 1160 0 1160 

2 

 

Richard Wagenaar 946 0 946 

3 

 

Leo Greft, van der 931 0 931 

4 

 

Gerard Graaff, de 846 0 846 

5 

 

Tom Zuijdervliet 835 0 835 

6 

 

Kees Smit 800 0 800 

7 

 

Marius  Oosterom 741 0 741 

8 

 

André Kroeze 666 0 666 

9 

 

Gijs Ekelschot 616 0 616 

10 

 

Alex Wolf 566 0 566 

11 

 

Marcel Imming 413 0 413 

12 

 

Machteld Rijkeboer 381 0 381 

13 

 

Hans Hazeleger 375 0 375 

14 

 

Richard Reurings 345 0 345 

15 

 

Rene Elenbaas 326 0 326 

16 

 

Peter Meijer 269 0 269 

17 

 

Sjoerd Boer, de 208 0 208 

18 

 

Fanny Meijer 177 0 177 

19 

 

Loes Kuijper 168 0 168 

20 

 

Ger Hulsman 118 0 118 

21 

 

Anton Senten, van 0 0 0 

22 

 

Enno Steenhuis 0 0 0 

_____________________________________________________________________________________________ 

 


