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Weer of geen weer, Wil gaat altijd op pad! 
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Een droevige start 

van 2021. 
 

2020 was al een bizar jaar voor onze toerclub de Merel met het compleet 

in het water vallen van (bijna) ons gehele fietsseizoen. Maar toch kon 

2020 niet slechter eindigen en daarna kon ook 2021 niet slechter star-

ten. Half december kregen we het bericht dat Année plotseling overle-

den is, en dan 2 weken geleden ook nog het bericht dat Marius door een 

noodlottig ongeval om het leven is gekomen. Twee mannen in de kracht 

van hun leven, vol plannen en vol energie. Année en Marius, twee Me-

rels die er altijd waren en altijd klaar stonden voor onze club. Gewoon 

onvoorstelbaar dat ze er bij de start van het toerseizoen 2021 niet meer 

bij zullen zijn. Hoe mooi het fietsweer binnenkort ook weer zal worden, 

het zal een droevige start worden met een traan. We zullen veel aan 

jullie blijven denken als we op de fiets zitten mannen!!! 

En hoe 2021 er voor de rest uit gaat zien weet op dit moment niemand. 

We zitten in een lockdown, compleet met avondklok en op het moment 

dat ik deze column schrijf (zondagochtend) valt koning winter Nederland 

binnen. Maar toch heb ik het gevoel dat we over een paar maanden 

weer met TTC de Merel op de fiets zitten en dan weer positief naar de 

zaken kunnen kijken. Om toch met positief nieuws te eindigen, kan ik je 

melden dat Fanny Meijer ons bestuur gaat versterken. Hans zal haar de 

komende tijd ondersteunen zodat hij met een gerust hart het stokje kan 

overdragen. (Dit zal nog wel bekrachtigd moeten worden tijdens de ALV, 

wanneer die dan ook mag zijn). Ik wens iedereen een mooi fietsjaar toe, 

wellicht voor op de korte termijn met minder grote plannen, maar uit-

eindelijk toch veel kilometers in Merelgroepjes en tot die tijd samen of 

solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

André Kroeze 

 

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

voorzitter@ttcdemerel.nl 
 

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

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

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

Hans Hazeleger ........................ 0297-273350 
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Tom Zuijdervliet ....................... 0172-409476 
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Henk Mulder  ........................... 0297-241793 
competitie@ttcdemerel.nl 
 

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

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

Twitter: 
@Bosdijkloop 
 

Erelid: H. A. Könst 
 

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

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

 

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

 
 

 
 

Uitstel = geen afstel: Openingsrit 2021 
 

Op 28 februari a.s. stond de start van het nieuwe fietsseizoen gepland. Helaas strooit Covid-19 roet in het eten. De 

bekende Corona-maatregelen blijven van kracht en alles zit tot 3 maart ‘op slot’. Voor fietsen geldt: fiets solo of als 

duo. Dit houdt in dat het organiseren van clubritten of toertochten  nog niet kan zoals wij dat willen. Hierdoor zijn 

we genoodzaakt de Openingsrit uit te stellen. Zodra de maatregelen worden versoepeld en we in groepen mogen 

fietsen (en gebruik maken van de Tennishal) wordt de Openingsrit georganiseerd. Via email en de WhatsApp-groep 

worden de jullie op de hoogte gehouden. 

 

Stay save, blijf gezond, 

Hans Hazeleger (coördinator toertochten) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

De voorbereidingen voor de openingsrit zijn door Joop en Margot al gedaan. Als alle seinen na 3 maart op groen 

gaan is dit iets om naar uit te kijken. Een nieuwe datum wordt dan zo snel mogelijk met jullie gedeeld. 

 

Start: vanaf locatie tennishal de ronde venen (TVM)  

- Adres : Dr. J. van der Haarlaan 3, Mijdrecht. 

- Tijd : De Tennishal is om 8.30 uur open voor een  

                 kop koffie of thee. We vertrekken om  

                 09.00 uur. 

Lengte van de rit is 54 km. Onderweg houden we geen 

pauze. Na afloop gaan we naar de Tennishal voor een 

drankje.  

Voor vertrek worden consumptiebonnen uitgedeeld. 

Voor/Achter rijders zijn: Margot Compier- Joop Roeleveld - 

Herman de Groot - Aad van ’t Hart (extra i.v.m. grote op-

komst (reserve Peter Dries))  

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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In memoriam 
 

Volledig onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen van twee actieve en gewaardeerde Merel leden,  

Année de Jong en Marius Oosterom. Ter nagedachtenis aan hen hebben een aantal leden verhalen en gedichten 

aangeleverd. 

 

Herinnering aan Année de Jong. 

Het nieuws van het overlij-

den trof mij als een blik-

semschicht. En vrijwel ge-

lijk moest ik denken aan 

onze bizarre ontmoeting 

bij Cayo Levisa op Cuba. 

Jacqueline en ik maakten 

een rondreis door Cuba. 

We hadden net onze laat-

ste nachten op het eiland 

Cayo Levisa aan de noordkust van Cuba doorgebracht 

en voeren terug met de boot naar het vasteland. Wat 

schetst onze enorme verbazing als wij de lange stei-

ger aflopen. Daar staan Année en Machteld op de 

kade met het plan om naar het zelfde eiland te varen. 

Wij reisden met bus, boot en taxi. Zonder het te we-

ten deden Année en Machteld ook een Cuba vakan-

tie. Maar dan wel, heel stoer op de fiets! En laten we 

elkaar op dat uitgestrekte eiland uitgerekend daar op 

de kade geheel toevallig tegenkomen. Wij moesten 

met de bus door naar Havana om onze vlucht niet te 

missen, maar gelukkig hadden we toch nog een kwar-

tier om onze ervaringen en belevenissen met elkaar 

uit te wisselen. Met elk verhaal steeg mijn achting 

voor hun prestaties. Want het is er vochtig, warm en 

heuvelachtig. En dan de staat waarin de wegen verke-

ren! Daar hadden we in de voorgaande drie weken 

zelf al genoeg kennis mee gemaakt. Maar om dat dan 

op de fiets te doen. Echt respect. Door zo’n bijzon-

dere ontmoeting was het niet gek dat we tijdens rit-

ten met De Merel wat vaker met elkaar optrokken. En 

zo heb ik Année  beter leren kennen. Hij was een pret-

tige fietsmaat. Rustig en altijd vriendelijk. Maar ook 

met leuke verhalen, 

vooral als het ging 

over de jaarlijkse fiets-

tocht vanuit Parijs van 

zijn werkgever. Een 

goede fietser, die wist 

wat die kon en zich 

niet gek liet maken. En 

nu ben je er niet meer. 

Veel te vroeg heenge-

gaan.  

Année, ik zal je missen. 

 

Alex Wolf  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

ANNÉE 

 

Zijn laatste grote rit naar Monnickendam. 

In de B-groep, 

een kleiner peloton. 

Die nazomertocht, 

in de volle zon. 

Met 3 vrouwen en 5 man. 

Koffiedrinken op het terras 

met de andere clubleden. 

 

 

 

Année met Fanny terug op kop, 

een rit om niet meer te vergeten. 

Dat dit zijn laatste Merelrit werd 

konden we toen nog niet weten. 

 

 

 

Maria Ekelschot, 30-01-21 

_____________________________________________________________________________________________ 

 



 

5 eMerel Jaargang 29, Nummer 1 

In memoriam 
 

‘Renners sterven niet’ (Willie Verhegghe) 

 

Renners sterven niet, 

ze verdwijnen alleen maar uit het zicht 

eens zij de laatste finish hebben overschreden 

en de snelheid van het leven 

hen met stijve spieren achterlaat. 

 

Want koersen blijven ze, 

ook al vallen hart en wielen stil, 

zij gaan in duizend hoofden door 

met duwen en nooit doodgaan 

hun zweet geeft blijvend glans 

aan het asfalt. 

 

Weet dat, 

wanneer de aarde hen dan toch 

met tegenzin bedekt, 

hun naam voor altijd 

als een echo tussen bergen 

zal weerklinken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangeleverd door Alex Wolf 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

MARIUS 

 

Bescheiden en zo sterk op de fiets! 

Vandaag je eindfinale, 

door een erehaag van Merelleden, 

de kist versierd met rugnummers van 

vele mooie ritten, 

die je hebt gereden. 

Bescheiden, maar altijd zo sterk op de pedalen, 

op de bergen en in de dalen. 

Lieve Marius, 

zonder jou zal het niet meer hetzelfde zijn 

op de fiets. 

 

Maria Ekelschot, 30-01-21 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Hoe het fietsen plotseling anders werd  

 

Ieder weekend naar het bos,  

elke rit is een soort cross.  

Tussen de bomen door  

over een enkel spoor,  

lekker even helemaal los.  

 

Zo gaan weken voorbij  

dat ik lekker rij,  

regen, wind, grote plassen  

lekker vol gassen  

maakt me blij  

 

Plots raak ik van slag,  

het is op een zaterdag,  

ik hoor van een ongeluk.  

Het nieuws brengt mij totaal van stuk,  

Marius was iemand die iedereen graag zag  

 

De dag daarna was het glad.  

Ik ging direct twee keer op mijn gat  

De pijn kon mij niet stoppen,  

ik kon het niet verkroppen  

dat ik hiervoor een reden had.  

 

Stampend over gladde wegen  

kwam ik mijzelf tegen.  

Het deed mij niets,  

ik zat op mijn fiets  

van alles te overwegen.  

 

Ik likte mijn wonden die week  

terwijl ik naar de beelden keek  

van de uitvaart.  

De herinneringen zullen blijven bewaard,  

hij was zeer geliefd dat bleek.  

 

Iedereen moet ermee leven  

hij heeft een goed voorbeeld gegeven  

gaf nooit op en stimuleerde zijn maten  

hield de ander in de gaten  

en lachte dan even.  

 

Houd hem in gedachten  

dan ben je altijd bij machte  

tegenwind te doorstaan  

anderen te verslaan  

het leed te verzachten  

 

Ik kijk met veel mooie herinneringen terug op een 

fijne sportman. Hoop dat iedereen het plezier weer 

kan vinden op de fiets en het verlies een plekje kan 

geven.  

Veel sterkte  

Peter Pim Limburg 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Vrijwilliger in de Spotlight               door Piet ten Kate 

 
 

Deze editie: Alex Wolf 
 

Oost West – Thuis Best 

Ik kreeg copy mee voor een heel boek. Hij bezocht 99 landen! Alex heeft veel meegemaakt in zijn leven en weet dat 

op een boeiende manier voor het voetlicht te brengen. Hij is sinds 5 jaar lid van de Merels en zit in het bestuur 

(gespot door headhunter Enno !). Hij heeft geen portefeuille en mag dus varen op zijn creativiteit. Het rekruteren 

van nieuwe leden en vrijwilligers ligt op zijn bordje. Eén van zijn puzzels: hoe krijg je meer vrouwen bij de club? Hij 

heeft het ‘vrouwenlokdoosje’ nog niet ontwikkeld. Veel verhalen dus in ruim een uur. 

 

Hij werd ver van hier geboren in Jo-

hannesburg. Vader was Nederlan-

der en moeder kwam uit Duitsland. 

Vader wisselde vaak van werkkring 

en zo ook de familie: Harare (hoofd-

stad van Zimbabwe) was next en 

toen  vader Nigeria uitzocht, besloot 

moeder zich even terug te trekken 

in Duitsland, waar haar familie 

woont. Al snel werd in Voorburg een nieuwe woon-

stek gevonden. Hier kreeg Alex er twee zussen bij. 

Geldermalsen, Tiel en Gouda bepaalden toen de tijd-

lijn. De elf kilometer tussen Geldermalsen en Tiel, die 

hij dagelijks per fiets aflegde… daar werden de fiets-

benen geboren. In Gouda begonnen de wilde jaren. 

Alex was er discjockey en organiseerde met zijn ma-

ten wielerwedstrijdjes op de racefiets. Hij reed een 

paar keer op en neer naar Pamplona. Daar stal hij de 

show: in zijn bi-

dons bleek 

whisky te zitten, 

zijn vriend ver-

voerde het wa-

ter. De liefde 

voor de Spaanse 

taal en cultuur 

werd hier gebo-

ren. Hij haalde 

met enige 

moeite het Athe-

neumdiploma en 

diende als sol-

daat in Seedorf. 

Samen met zijn ‘slapie’ werd het 

plan ontwikkeld een jaar naar Noord 

en Midden Amerika te gaan. Een 

oude Chevrolet Impala zorgde voor 

het vervoer. Deze werd in Californië 

in desolate toestand achtergelaten. 

In 1991 werd Zuid-Amerika bereisd. 

Slechts twee landen ontsnapten aan 

zijn aandacht (Uruguay en Suri-

name). Daarna wachtte het harde leven van geld op 

de plank en boter bij de vis. Alex ging werken voor een 

fabrikant in zaagbladen. Hij reisde weer veel om zijn 

zaagmachines/ bladen 

aan de man te brengen. 

Zo kwam hij weer in de 

USA terecht. Zijn vader 

was altijd erg opgeto-

gen over dit land, waar 

alles vijf jaar eerder ge-

beurde dan hier (als het 

hier al gebeurde). De 

perspectieven in zijn 

baan vond hij echter te 

beperkt. Hij keerde terug naar Nederland en be-

landde weer in Spanje, nu voor de land en tuinbouw 

branche. De horizon van de groentehandelaar werd 

ook als te beperkt ervaren. Alternatieve voeding had 

zijn aandacht, maar nee, terug in Nederland koos hij 

voor een baan met meer sociale aspecten: het bege-

leiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

naar werk (de zgn. Melkertbanen). Hij woonde zo een 

tijd in Amsterdam en kwam zijn huidige partner Jac-

queline tegen. Alex werd actief in de internationale 
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planten- en bloemenwereld van Aalsmeer. Hij doet er 

de debiteurenadministratie en reisde dus weer veel. 

Het einde is echter in zicht in de vorm van zijn pen-

sioen. Hij woont momenteel in Wilnis achter een in-

drukwekkende treurwilg, samen met Jacqueline die 

drie kinderen kreeg in een 

eerdere relatie. Zijn 

schoonzoon daagde hem 

uit Parijs - Roubaix te fiet-

sen zo’n 5 jaar geleden. Hij 

nam de uitdaging aan en 

bemerkte zijn gebrek aan 

fietsvermogen. De Merels 

werden zijn opleiders. 

Mooie herinneringen heeft 

Alex aan de clubweeken-

den. Met name Wolvega 

krijgt een sterretje. Ook de 

‘elfstedentocht’ die hij met Jan Willem in Utrecht or-

ganiseerde was een highlight. 

 

Hobby’s: naast 

het fietsen klimt 

Alex graag in de 

hoge bergen 

(Mont Blanc, Kili-

manjaro en de 

Himalaya). De 

komende tijd wil 

hij meer energie 

steken in tuinie-

ren en misschien wat met taal gaan doen…? De Ven-

toux bedwingen? Saai zal het niet worden. Het zwer-

ven lijkt in zijn bloed te zitten. Schubert schreef daar 

een mooi lied over! Mogelijk een aardje naar zijn 

vaartje.

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Rabo sponsoring 

 
Al ontelbare jaren wordt TTC Merel gesponsord door 

de Rabo Bank. Allereerst als shirtsponsor. Sinds het 

nieuwe tenue staat de naam Rabo alleen nog op onze 

koersbroek. Dat levert elk jaar 1000 euro op. Tot een 

paar jaar geleden organiseerde de Merel, namens de 

Rabobank ook nog de Rabo knooppunten route. Voor 

ons aandeel daarin, doneerde de Rabo elk jaar 750 

euro. Plus het bedrag dat deelnemers aangaven als 

goed doel. Dat leverde ook nog eens honderden 

euro’s op.  

De Rabo knooppunten route is al enkele jaren komen 

te vervallen en vervangen door de Ronde Venen Rabo 

Route. Daardoor lopen we jaarlijks zeker 1100 euro 

mis. Daarvoor in de plaats is Rabo Clubsupport geko-

men, om speciale projecten binnen de vereniging te 

kunnen bekostigen. Dit jaar heeft TTC de Merel daar-

aan meegedaan. Het resultaat, met jullie steun en 

stem, is zoals bekend een door de Rabo gro-

tendeels gefinancierde nieuwe bestrating bij 

de tennishal (ter waarde van ruim 400 euro). 

Deze week kregen we van de Rabo het te-

leurstellende bericht, dat het shirtsponsor 

contract, dat eind 2019 afliep, niet meer 

wordt verlengd. Eigenlijk was de donatie in 

2020 al niet terecht. De Rabo doet trouwens 

helemaal niet meer aan sponsoring van verenigingen. 

Dat is landelijk beleid. Rabo clubsupport is de nieuwe 

wijze van geld genereren voor je club.  

Feit blijft, dat we nu ineens met een gat van 1000 

euro in de begroting van 2021 zitten. Tel daarnaast 

het niet doorgaan van de Bosdijkloop, wat normaal na 

de contributie, onze grootste inkomstenpost is. Met 

een vooruitziende blik in de ALV van 2020 werd de 

contributie met 10 euro verhoogd, zodat we de groot-

ste klap kunnen opvangen. 

Mocht het clubweekend dit jaar doorgaan, en dat ho-

pen we natuurlijk met zijn allen, dan zal de bijdrage 

van de Merel wellicht een ietsie pietsie minder zijn. 

Bij bestelling van nieuwe kleding zullen we de naam 

Rabo niet meer op onze broeken voeren. Tot u 

nieuwe bestelt zult u het nog even moeten doen met 

gratis reclame voor de Rabo.  

De naam van de ‘Ronde Venen Rabo’ route 

in juli zullen we aanpassen. Het is niet an-

ders. Maar aan de andere kant kunnen we 

ook dankbaar zijn over de altijd prettige sa-

menwerking die we met de bank hebben ge-

had. 

 

De penningmeester 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Gelukkig komen er ook af en toe nieuwe adverteerders bij zoals Keukenstudio Allround. Zie hun advertentie hier-

onder. En sinds halverwege vorige jaar is Bike Center Woerden ook één van onze adverteerders. 
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Drievoudig kampioen!                                                           door Maria Ekelschot 

 

Inspiratiebron tijdens (no) coffee to go rit met Margot: 

Het fietsen in clubverband is nog niet in zicht, maar dat betekent niet dat we zelf iets mogen ondernemen. Ik 

stuur Margot een appje om te vragen of zij tijd heeft om donderdag 4 februari met mij te gaan fietsen. Het belooft 

een zonnige dag te gaan worden, volgens de weersvoorspelling, en dat stemt mij blij. Margot heeft geen dienst. 

We spreken af om elkaar om 11.00 uur bij de RK kerk Mijdrecht te ontmoeten.  

Ik ben aan de vroege kant en omdat ik toch nog even 

moet wachten lees ik het opschrift op de gevel bij de 

kerk. Het leert mij dat de kerk is ontworpen door ar-

chitect Alfred Teve. Hij heeft 70 van deze neogotische 

bouwwerken op zijn naam geschreven. De kerk die op 

Wilnisse bodem staat heeft zijn eigen ingang via de 

Maria kapel gekregen. De Mijdrechtse gelovigen gin-

gen via de hoofdingang. De pastorie bevindt zich op 

Mijdrechts grondgebied. In de jaren 70 is deze kerk 

op de monumentenlijst geplaatst. Iedereen mag te-

genwoordig via de hoofdingang van de kerk naar bin-

nen. Als Margot arriveert beraden we ons over een 

route. We kiezen voor een ritje naar Oudewater met 

een verlenging naar Hekendorp. De zon die beloofd 

was zien we helaas nog niet. Het voelt zelfs wat fris, 

maar dat mag de fietspret niet drukken. Via Kanis, Ka-

merik en Woerden fietsen we over de polderwegen 

naar Oudewater. Het stadje laten wij links liggen. We 

hebben voldoende energie om onze weg te vervolgen 

naar Hekendorp langs de Hollandse IJssel. Het is lek-

ker rustig als wij bij uit-

spanning Goejanverwelle 

een ouder echtpaar op het 

terras treffen. ‘Helaas geen 

koffie, want coffee to go is 

gesloten’, zegt de vrouw, 

terwijl zij aan een tafeltje 

boterhammen eten. Om-

dat het inmiddels lunchtijd 

is en onze magen ook wel 

iets naar binnen willen 

hebben besluiten wij, dan 

maar zonder koffie, ons 

meegebrachte waar op te 

eten. Ook wij nemen ille-

gaal plaats aan een van de 

tafels. Het echtpaar vertelt 

ons dat zij een kort ritje van 40 kilometer maken. Zij 

wonen in Harmelen. Ze vinden het met de kou wel 

lang genoeg vandaag. Omdat ik redelijk bekend ben 

in deze plaats vraag ik haar naam. ‘Ik heet Ria Oos-

trum en mijn man heet van der Sluijs’, zegt ze. ‘We 

hebben al zoveel gefietst en veel gewonnen. We zijn 

pas met wedstrijden gestopt. We zijn overal geweest 

om wedstrijden te rijden’, vertelt de vrouw beschei-

den. ‘We hebben gefietst met profwielrenners, maar 

droegen alle gemaakte kosten zelf. Mijn man is bijna 

82 jaar, zelf ben ik 75 jaar. Blijven sporten hoor, dat is 

zo belangrijk, gewoon altijd doorgaan. Dat heb ik ook 

gedaan nadat ik heel ziek ben geweest’, zegt ze. Mar-

got en ik zijn onder de indruk van deze mensen. Ik 

vraag of ik van hun, de kampioenen een foto mag ma-

ken. Ik vind ze inspirerend en ik bedenk dat ik meer 

van hen wil weten en dit ga opzoeken als ik thuis ben. 

Ook Margot is onder de indruk. We hebben hetzelfde 

idee opgevat. We moeten iets over deze mensen ver-

tellen en dat kan mooi in de e-Merel gebeuren. We 

fietsen terug via Bodegra-

ven en tot onze grote ver-

rassing komen we Gijs te-

gen. Hij fietst vandaag na 

zijn tennispartij een solorit. 

Een paar kilometer ver-

derop in de Meije treffen 

we Enno. Ook hij fietst solo. 

We stoppen even om el-

kaar te begroeten. Van-

daag een mooie fietsdag 

maar geen overwinning be-

haald. Ik heet dan wel Ria, 

maar geen van Oostrum. 
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Bronvermelding: AD 28 augustus 2017: 

Van Oosterom, die over twee weken 73 wordt, deed 

vorige week mee aan het door de World Masters Cy-

cling Federation georganiseerde evenement. De wiel-

renster won zowel de tijdrit als twee verschillende 

wegwedstrijden. 

Verschrikkelijk 

En dan te bedenken dat bij Van Oosterom in 2008 nog 

borstkanker werd geconstateerd. ‘Dat was natuurlijk 

verschrikkelijk’, zegt de topwielrenster uit Harmelen 

vandaag een paar dagen na het winnen van haar we-

reldtitels. ‘Ik heb verschillende chemokuren en be-

stralingen moeten ondergaan. Ik heb door mijn ziekte 

ook verschillende keren de WK masters moeten mis-

sen. Maar ik ben toch weer op de fiets gestapt. Geluk-

kig ben ik uiteindelijk genezen verklaard.’ 

Afgelopen jaar had de bij UW&TC De Volharding fiet-

sende Van Oosterom last van andere fysieke onge-

makken. Maar het weerhield haar er niet van om vo-

rige week drie wereldtitels te veroveren. ‘Op maan-

dag en op donderdag won ik de wegwedstrijden en 

op woensdag de tijdrit. Ik heb nu drie bekers in huis 

en kreeg ook drie verschillende kampioenstruien. Het 

scheelde dat ze nu een categorie van boven de 70 jaar 

hadden. Bij de vrouwen ging het eerder niet verder 

dan boven de 60. Daarom was het tijdens de vorige 

edities voor mij veel moeilijker om te winnen.’ 

Geweldig 

Niemand minder dan de legendarische ex-topwiel-

renner Francesco Moser hield een mooie toespraak 

tijdens de prijsuitreiking. ‘Het was geweldig om mee 

te maken. En de deelnemers kwamen echt van over 

de hele wereld. Zo heb ik tegen wielrensters uit onder 

meer Australië, Italië en zelfs Iran gefietst.’ 

Sankt Johann in Tirol, waar het WK voor masters elk 

jaar plaatsvindt, is voor Van Oosterom sowieso een 

bijzondere plek. De kersverse wereldkampioen leerde 

daar namelijk haar huidige man Cor van der Sluijs ken-

nen. ‘Hij heeft ook verschillende wereldtitels op zijn 

naam staan’, vertelt Van Oosterom. ‘We hebben el-

kaar zo’n tien jaar geleden tijdens het WK voor mas-

ters leren kennen. Hij was nooit getrouwd geweest en 

ik was gescheiden. Uiteindelijk zijn we negen jaar ge-

leden getrouwd.’ 

Gezond 

De 78-jarige man van Ria van Oosterom deed vorige 

week ook nog mee aan het evenement in Sankt Jo-

hann in Tirol en pakte zo maar de vijfde plek in de ca-

tegorie tussen de 75 en 79 jaar. Het wielerkoppel ge-

niet dus nog altijd enorm van de wielersport. En zeker 

niet zonder succes. ‘Het is grandioos dat ik nog zo kan 

wielrennen’, zegt Ria van Oosterom. ‘En gelukkig ben 

ik nu gezond. Zo zie je maar hoe belangrijk het is om 

te blijven bewegen’. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Fietsen in het land van Kuifje                         door Tom Zuijdervliet

 
Vakantie, dat is alweer een tijdje geleden, in september 2019. Plannen voor 2020 waren er genoeg. Een fietsreis 

door Bosnië-Herzegovina was al geboekt. En toen kwam covid-19. Ik moet het dus doen met een herinnering aan 

mijn fietsreis van anderhalf jaar geleden door enkele landen in Oost-Europa: twee weken Oekraïne, twee dagen 

Moldavië en een dag Transnistrië. 

 

Na een weekje fietsen in Oekraïne komen we aan in 

Chisinau, de hoofdstad van Moldavië. Dat land heeft 

de twijfelachtige eer het armste land van Europa te 

zijn. De wegen zijn slecht, maar dat waren ze in Oe-

kraïne ook. Hier fietsen we echter door dorpjes waar 

alleen nog een paar oude mensen in vervallen huizen 

lijken te wonen. Met soms een waterput in de tuin, 

want niet iedereen heeft een aansluiting voor water. 

Wijnkelder 

Tot 1991 was Moldavië onderdeel van 

de Sovjet-Unie, en Chisinau was een 

onbeduidend provincieplaatsje. Tot 

het zich losmaakte van de Sovjet-Unie 

en ineens een onafhankelijk land werd. 

En Chisinau een heuse hoofdstad. We 

hebben een gids geregeld om met de 

fiets al het moois van de hoofdstad te 

zien. De gids vertelt direct dat we dan 

snel klaar zijn en stelt voor om een 

wandeling door het centrum te maken. 

Want alleen het parlementsgebouw en 

een Grieks-orthodoxe kerk zijn interes-

sant voor ons. Na een uurtje wandelen 

zijn we weer bij het hotel en hebben 

we Chisinau gezien. Er komt toch een 

vervolg want de gids stelt voor om 13 

kilometer te fietsen naar Cricova, naar 

de grootste wijnkelder van Europa. 

Moldavië behoort tot de oudste wijnlanden van de 

wereld. De vele soorten wijnen worden opgeslagen in 

eeuwenoude ondergrondse kelders om in gunstige 

klimatologische omstandigheden langzaam tot volle 

wasdom te komen. Wij fietsen dus naar Cricova, 13 

kilometer vals plat. De wijngrotten van Cricova heb-

ben een diepte tot 150 meter, de gangen beslaan in 

totaal zo’n 100 kilometer. We worden in fietstenue in 

een treintje gezet en zo razen we door de onder-

grondse gangen langs miljoenen opgeslagen wijnfles-

sen (de oudste uit 1902). 

Sovjet-tijd 

De volgende dag staat de etappen Chisinau-Tiraspol 

op het programma. Tiraspol is de hoofdstad van 

Transnistrië. Het is zestig kilometer naar de grens, het 

is schitterend weer. We hebben alle tijd. We hoeven 

pas om 13.00 uur bij de grens te zijn, want daar moe-

ten we gezamenlijk overheen. Ken je 

Transnistrië niet? Dat is geen schande. Je 

zou dat land eerder verwachten in een 

stripboek. ‘Kuifje in Transnistrië’ zou 

daarvoor een mooie titel zijn. Transnistrië 

is een stukje Europa dat niet bestaat. Ten-

minste, niet in de ogen van de internatio-

nale gemeenschap, die dit strookje land 

in het oosten van Moldavië niet als offici-

eel land erkent. Toen Moldavië zich onaf-

hankelijk verklaarde van de Sovjet-Unie 

besloot de provincie Transnistrië daar 

niet in mee te gaan. En na een korte doch 

hevige burgeroorlog was de Socialistische 

Sovjet Republiek Transnistrië geboren. Bij 

de grens herinnert alles aan die oude Sov-

jet-tijd. Soldaten met grote indrukwek-

kende petten, en heel veel formulieren 

en stempels. Ik ben de eerste van ons 

groepje en krijg een papiertje met het nummer 1 

erop. Na een heleboel formaliteiten die we niet alle-

maal kunnen volgen, een heleboel heen en weer ge-

loop en met diverse stempels, mogen we twee uur la-

ter Transnistrië in. Een soldaat rent achter me aan: ik 

moet nog wel het papiertje met nummer 1 inleveren. 

Anders klopt zijn administratie niet. En we moeten 

binnen 24 uur het land uit zijn.  
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Glad asfalt 

Wat een verschil met Moldavië! Fantastisch asfalt. 

Daarmee laat Transnistrië zien, met geld van Rusland, 

dat het bij hen allemaal veel beter geregeld is dan in 

het arme Moldavië. Na een paar kilometer komen we 

bij Bender, een eeuwenoud fort. Met een restaurant 

waar we met zijn zessen welkom zijn. We brengen er 

twee uur door, want de bediening is ook op zijn Sov-

jets. Men neemt de tijd. Maar de borsjt (bietensoep) 

is goed. Het afrekenen is nog een probleem, ik moet 

2107,33 Transnistrische roebels betalen. Geen idee 

hoeveel dat is en of het wel klopt. Gelukkig is er wifi 

om dat te googelen. Ik kan met een creditcard beta-

len. Op het aanbod van de kassier dat hij wel even 

mijn pincode voor me intoetst, ga ik niet in.  

Het is nog 10 kilometer naar het hotel in de hoofdstad 

Tiraspol. De standbeelden van voormalige Sovjethel-

den zijn indrukwekkend. Met af en toe een oude tank 

als herinnering aan de oorlogen uit het verre verleden 

en van die korte burgeroorlog tegen Moldavië. En als 

nationaal monument alweer een tank met dit keer 

een eeuwige vlam erbij. Tegenover ons hotel staat 

het Huis van de Sovjets. In dat enorme gebouw is de 

gemeenteraad gehuisvest. Ervoor staat een wel héél 

groot standbeeld van Lenin. 

Slapeloze nachten 

In hotel Russia (!) heerst steeds meer paniek. Merel-

leden weten wat het betekent 

als er een groep fietsers arri-

veert: bier en snacks! In 

Transnistrië werkt dat niet. Ik 

denk dat ze er in het hotel nog 

slapeloze nachten van heb-

ben. De volgende dag moeten 

we snel zijn, we moeten op tijd 

het land uit. De 30 kilometer 

naar de grens met Oekraïne is 

weer een fantastische asfalt-

weg. Tussen Tiraspol en de 

grens tel ik vier auto’s, en af en 

toe een paard met wagen of 

ezel met wagen. Links en 

rechts van de weg strekken 

zich uitgestrekte graanvelden 

uit. Even wachten tot iedereen 

er is en het grenstafereel van 

een dag geleden herhaalt zich. Met schreeuwende 

douane-mensen die die vijftien fietsers ervan verden-

ken dat ze stiekem foto’s maken van die grote petten. 

Ik zou niet durven. En dan zijn we weer in Oekraïne, 

op weg naar het mooie Odessa. Over slechte wegen. 

Transnistrië: een heel aparte ervaring. Een land dat 

met Russisch geld de schijn probeert op te houden, 

maar de inwoners geen toekomst biedt. Veel jonge-

ren proberen dan ook via Moldavië te vertrekken 

naar West-Europa. Iedereen in Transnistrië heeft een 

paspoort. Maar dat is alleen geldig ... in Transnistrië.  

_____________________________________________________________________________________________ 
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Fietsen in coronatijd                                                               door Wijtze de Vries 

 

Het blijft een spannende tijd waarin iedereen wijst op 

het einde van de tunnel. Maar als echte Nederlander 

denk ik dan, eerst zien dan geloven. 2020 kenmerkte 

zich in fietsen mag wel, fietsen mag aangepast en fiet-

sen mag niet. Gelukkig kan ik nog terugkijken op een 

aantal mooie en gezellige tochten met wat we noe-

men de oude mannenploeg. Cees Kuijlenburg vaak als 

teamcaptain en Nico Kroon met fluit als wegkapitein. 

En we mogen dan wel de oude mannenploeg heten 

we hebben zeer modern een echte ‘fietsenopdonder-

dag’ app. Zo houden we elkaar op de hoogte van de 

weersgesteldheid en worden er foto’s uitgewisseld. 

Helaas kwam er een te vroeg einde aan de gezellige 

donderdagen, die of eindigde op het terras van ons 

clubhuis of bij iemand in de tuin. Daar werd dan de rit 

nog eens doorgenomen onder het genot van een bier-

tje. Nu het 2021 is en al bijna maart begint het alweer 

te kriebelen. Mogen we wel/niet met elkaar weer bui-

ten spelen? Wat zijn de plannen en hoe staat het in 

deze tijd met de conditie? Voor mezelf ben ik maar 

fanatiek op de zolder aan het fietsen op de home trai-

ner, niet zo’n modern ding waarmee je allerlei wieler-

tochten kunt fietsen maar gewoon simpel! Elke och-

tend en avond 30 minuten en dan blijkt de teller op 

8500 km uit te komen. Muziekje erbij en het grote 

voordeel is….geen regenbuien en nooit wind tegen. 

Maar goed met mijn conditie is nu dus niets mis, dus 

mogen van mij alle beperkingen worden opgeheven. 

Zal binnenkort eens via de ‘fietsenopdonderdag’ app 

mijn wielervrienden wakker schudden. We horen qua 

leeftijd allemaal tot wat je noemt de ‘ kwetsbare ou-

deren’ dus kom maar op met die prik en dan gaan we 

weer voor de zadelpijn. En ik schrijf dit in de weten-

schap dat ik niet het enige Merel-lid zal zijn die deze 

rare tijd goed is doorgekomen. Mensen ik begon met 

het licht aan het einde van de tunnel, die komt er echt 

en dan maken we er weer een mooi jaar van. Zie jullie 

snel weer!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
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De Razende Reporter!  
 

Op zoek naar ritme 
Jarenlang zat er behoorlijk wat regelmaat in mijn leven. Opstaan, ontbijten, 

naar het werk, werken, naar huis, eten koken, ’s avonds keuze uit sporten, 

bankhangen of huishoudelijke klussen, slapen. Dit alles gedurende 3,5 dag in de 

week. En in het weekend de dingen die je leuk vind en door de week niet aan 

toegekomen bent. 

 

Maar sinds oktober mis ik dit ritme vanwege een re-

organisatie waardoor ik nu zonder werk zit. Voor mij 

is het nu alle dagen weekend. En dat is niet erg want 

ik vermaak me best. Vanaf het moment dat ik het 

hoorde heb ik direct al plannen gemaakt hoe ik mijn 

dagen in zou vullen. Met een aantal oud collega’s 

hebben we een wandelclub in het leven geroepen. 

We proberen 1 keer per maand een flinke wandeling 

te gaan maken door de mooie polders rondom Vinke-

veen/ Wilnis/ Mijdrecht. Ondertussen kunnen we ge-

zellig bijkletsen. Hoe het gaat met werk zoeken, de 

vele vrije tijd invullen, perikelen met het UWV etc. 

Vanaf eind oktober geniet ik ook enorm van mijn-

kleinkind. Wat een heerlijk moppie is dat. Elke week 

stap ik in de auto om een dag naar mijn dochter te 

rijden in Ursem. En als het straks qua temperatuur 

weer wat aangenamer is kan ik dat op de fiets gaan 

doen. Mijn hele woonkamer is inmiddels van boven 

tot onder opnieuw geschilderd. Het is allemaal heer-

lijk opgeknapt en ik ben nu bezig met de hal, overloop 

en de trap naar de zolder. Maar dat heeft geen haast. 

Dit doe ik alleen als ik er zin in heb. Meestal op de 

bijzonder sombere, regenachtige dagen. Verder blijf 

ik bezig met wandelen, schaatsen en fietsen, af en toe 

buiten en op de martelfiets op zolder. Uiteraard ben 

ik daarnaast ook nog bezig met het zoeken naar een 

nieuwe baan en ik hoop dat er wat moois op mijn pad 

komt. Niets te zeuren dus eigenlijk, maar toch mis ik 

mijn ritme. Hoe minder vrije tijd je hebt des te beter 

je deze gaat benutten. Ik loop regelmatig maar wat te 

tutten in huis en voordat je weet is dan de halve dag 

alweer voorbij. Plannen om mijn tijd effectief in te 

vullen heb ik al meerdere malen gemaakt. Zo had ik 

me voorgenomen om elke week een fietstocht van 

minimaal 60 km te maken, 3 x per week een training 

van een half uur om de rug-/buikspieren, arm- en 

schouderspieren te trainen, 2 x per week op de mar-

telfiets om sterker te worden en in conditie te blijven. 

Het enige dat ik echt heb vol gehouden is 2 x per week 

schaatsen. Voordeel van veel tijd overdag is dat ik 

overdag een uur op de schaatsbaan kan boeken. 

Want door de Corona perikelen is er in de avond wei-

nig mogelijkheid om een uurtje te schaatsen, tenzij je 

nog om 22.00 uur de baan op wil. En terwijl ik dit 

schrijf is het buiten wit en koud. Ik hoop van harte dat 

de wind helemaal stil valt zodat de komende nachten 

de wateren dicht kunnen vriezen zodat we in het 

weekend kunnen schaatsen op natuurijs. Dan heb ik 

een paar dagen ritme: de benen van links naar rechts, 

met de handen op de rug, glijden door de mooie na-

tuur. Oh wat heb ik daar zin in. Na de koude periode 

gaan we de lente tegemoet en dan ga ik echt mezelf 

pushen om elke week minimaal 1 keer een fietstocht 

te gaan maken. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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FIETSPROGRAMMA t/m 21 maart  

 
We moeten nog even alleen of met z’n tweeën op pad. We hopen natuurlijk zo snel mogelijk weer in clubverband 
te mogen fietsen. Daarom hieronder toch maar een fietsprogramma voor als we weer mogen. 
 
 
21 februari zondag Zondagrit 09.30 uur CR 60-80 km 
 
25 februari donderdag Donderdagtocht 10.00 uur CR 80-100 km 
 
28 februari zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
Openingsrit (stond gepland op 28 februari) hopen we te kunnen rijden zodra het weer mag. 
 
  4 maart donderdag Donderdagtocht 09.30 uur  CR 80-100 km 
 
  7 maart zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
11 maart donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
14 maart zondag Zondagrit 08.30 uur CR 60-80 km 
 
18 maart donderdag  Donderdagtocht 09.30 uur CR 80-100 km 
 
21 maart zondag Zondagrit 08.30 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 ! 

_____________________________________________________________________________________ 
 


