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Uit de 

bestuursvergadering... 
 

In het bestuur is deze week beschuit met muisjes gegeten. Roze wel te 

verstaan. Er is namelijk een nieuw bestuurslid geboren. Welkom Loes 

(Kuijper). Iedereen kent Loes natuurlijk als hoofdredacteur van ons club-

orgaan de e-Merel. Deze week woonde ze voor het eerst een bestuurs-

vergadering bij. Het komende half jaar moeten we zien als een snuffel-

stage. Op de ALV in februari 2023 zal meer duidelijk zijn over de taken 

die zij op zich gaat nemen (als zij tenminste officieel gekozen wordt door 

de vergadering). Onze voorzitter André blijft tot diezelfde vergadering 

officieel deel uit maken van het bestuur. Al zullen zijn werkzaamheden 

op de achtergrond zijn, zoals hij in de vorige editie van de e-Merel zelf 

schreef. De taken van de voorzitter worden zolang vooral door secretaris 

Stefanie waargenomen. Blijft er nog steeds een vacature over in het be-

stuur, door het vertrek van Alex. Kom op mensen, meld je net als Loes 

spontaan aan. Zoveel uur gaat er niet in zitten en het is bovendien een 

hartstikke leuke hobby.  

Ons thuishonk, tennishal de Ronde Venen, is dan uiteindelijk toch ver-

kocht deze maand. Tot maart/april 2023 hebben wij de garantie dat we 

nog van de tennishal kantine gebruik mogen maken. Maar het is duide-

lijk, dat de club naarstig opzoek moet naar een nieuw onderkomen. Heb-

ben jullie suggesties? Laat het ons weten. 

Het clubweekend (laatste weekend in augustus) kent 28 deelnemers. 

Dat is best een mooi aantal. Gezien ook het redelijk dure prijskaartje. De 

routes zijn inmiddels voorgereden, het hotel besproken en de pauze-

plekken bekend. Niets staat een mooi, sportief weekend nog in de weg. 

Nog even een privéberichtje. Na mijn heup en polsbreuk. Twee staar-

operaties en een operatie van de liesbreuk, gaat het met mij weer lang-

zaam de goede kant op. Alweer enkele ritjes op de racefiets gereden, 

maar dat viel nog niet echt mee. Nogmaals dank voor alle belangstelling. 

 

Groeten van, 

Gijs Ekelschot 

 

 

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 
 

VACATURE, bestuurslid .................................  
bestuurslid@ttcdemerel.nl 
 

Fanny Meijer ............................ 06-81624479 
toercommissie@ttcdemerel.nl 
Coördinator Toertochten 
 

 

Ledenadministratie: 
Tom Zuijdervliet ....................... 0172-409476 
info@ttcdemerel.nl   
 

Fietscompetitie: 
Henk Mulder  ........................... 0297-241793 
competitie@ttcdemerel.nl 
 

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

Website: 
Gert Doornekamp ..................... 06-54963434 
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 
 
 

TTC De Merel is aangesloten bij de NTFU, de 
overkoepelende organisatie van alle fietsver-
enigingen in Nederland (www.ntfu.nl). 
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MEREL 
NIEUWS 

 
 
 

 
 

Ziekenboeg 
 
Nico Kroon is onlangs op zijn boot, zijn an-

dere grote liefde naast het fietsen, ernstig 

gewond geraakt. Daardoor zal hij geruime 

tijd uit de running zijn. We wensen Nico 

heel veel sterkte met zijn herstel en ho-

pen hem op den duur toch weer op de fiets te 

zien. Uiteraard heeft hij een kaart en van de Lief en 

Leed commissie een bloemetje ontvangen. 

En afgelopen week ontvingen wij ook bericht 

dat André v.d. Berg tijdelijk uit de running is. 

We wensen André een heel voorspoedig herstel 

en hopen dat hij over enige tijd weer rit-

jes op de fiets kan maken. Namens het 

bestuur heeft hij een kaart ontvangen en 

uiteraard ontvangt ook hij van de Lief en Leed com-

missie een bloemetje. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Zondag 21 augustus Nazomertour 

 
Op zondag 21 augustus staat de nazomertour in het 

programma. Op dit moment is nog niet bekend waar 

de rit naar toe zal gaan. Maar noteer deze datum in 

de agenda. Ondanks dat het de zondag vóór het club-

weekend is hopen we op een grote opkomst. De af-

stand van de rit is ca. 100 km. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Op zoek naar een nieuwe locatie 

 

Beste Merelleden, 

Wat al langer in de lucht hing komt nu dichterbij: wij 

gaan als club ons plekje bij de Tennishal verliezen. De 

Tennishal is onderdeel van de ontwikkelingen 

rondom het park de Meijert, waar onder andere naar 

woningbouw gekeken wordt. Ergens volgend voorjaar 

zal het pand dichtgaan, de exacte datum is voor ons 

nog niet bekend. 

Als bestuur gaan we de komende tijd op zoek naar 

een andere locatie en we vragen alle leden hierover 

met ons mee te denken. 

Ken je een geschikte plek? Is die voor zowel leden uit 

de Hoef als uit Vinkeveen goed bereikbaar? Is er 

ruimte voor de fietsen en staan die ook een beetje in 

het zicht? Wat zijn de mogelijkheden voor catering en 

kunnen we er ook op zondagochtend terecht?  

Alle suggesties zijn welkom en dank alvast voor het 

meedenken! 

Namens het bestuur, 

Stefanie Miltenburg 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Oproep aan onze wegkapiteins 
 

We weten het allemaal, we merken het allemaal en 

we voelen het allemaal: het wordt steeds drukker op 

de fietspaden in Nederland. Dat betekent dat we be-

ter op moeten letten om veilig te kunnen fietsen. Ui-

teraard moet iedereen zorgen voor zijn eigen veilig-

heid. Maar binnen de club hebben we een aantal ja-

ren geleden besloten om wegkapiteins op te leiden 

die in duo’s (voorrijder en achterhoede) zorgen dat de 

groep zich veilig door het verkeer kan begeven. Nu 

merken we de laatste tijd dat veel wegkapiteins dit 

laten versloffen.  

Daarom hierbij de vraag: Neem vanaf nu altijd weer 

je fluitje (en ook graag je oranje armband) mee en 

verdeel de taken tijdens de rit. Nog belangrijker mis-

schien: durf iemand aan te spreken op zijn/haar ge-

drag en neem zelf beslissingen om de rit voor de 

groep veilig te houden. 

Vraag aan alle leden: respecteer de beslissingen die 

door een wegkapitein worden genomen. Ze doen het 

niet om je te pesten maar in het belang van de veilig-

heid van alle leden. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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De Razende Reporter!  
 

FIETS LIEFDES Ze ontstaan spontaan. Vanuit een andere relatie dan fietsen, 

vanuit het niets, vanuit een gevoel van saamhorigheid, vanuit een drang om te 

groeien op fietsgebied, vanuit efficiëntie. Soms blijven ze jaren in stand, maar 

er zijn ook fietsliefdes van kortere duur. Wil je een echte liefde elke dag zien of 

spreken, bij een fietsliefde is dat niet het geval. De meesten kunnen makkelijk 

een aantal dagen zonder. 

 

Bestaan er binnen onze club ook fietsliefdes? Jazeker 

wel, heb je ze nooit gezien? Het valt ook niet zo heel 

erg op want wanneer we met Merels op pad gaan zit-

ten ze niet innig omarmd op de fiets, ze kussen elkaar 

niet tijdens het fietsen, ze blozen niet als de ander 

naar ze kijkt. Maar toch is er een vorm van verliefd-

heid. En waarom is dat dan? Gewoon omdat je met 

dat fietsmaatje nou eenmaal heerlijk een stuk kunt 

fietsen, gezellig kunt kletsen, gebruik kunt maken van 

elkaars goede en slecht eigenschappen op de fiets. Op 

een enkeling daar gelaten vinden wij mensen het over 

het algemeen fijner om samen dingen te doen in 

plaats van alleen. Dus waarom dan ook niet samen 

lekker een stuk gaan fietsen. En wanneer ik in gedach-

ten mijn fietscarrière bij TTC De Merel de revue laat 

passeren kan ik wel een aantal fietsliefdes opnoemen. 

Margot en Enno: buiten de Merelritten om zijn ze vol-

gens mij veelvuldig samen op pad gegaan. Heite en 

André: ze zijn nu allebei te druk met hun eigen bedrijf 

maar samen fietsen hebben ze regelmatig gedaan. 

Herman de G. en Dirk: ik weet niet of ze elkaar voor 

het Merel lidmaatschap ook al kenden. Eén ding is wel 

duidelijk; bij het fietsen hebben ze een klik. Na een 

clubweekend heb ik ze al eens beschreven als Ed en 

Willem Bever (die uit de Fabeltjeskrant). Mirjam heeft 

meerdere fietsliefdes gehad. In mijn herinnering be-

gon het met Rene v. B. Buiten de Merelritten om heb-

ben ze meerdere tochten samen gemaakt. Tijdens de 

Merelritten mocht Margot als stand-in fungeren. 

Maar Rene ging steeds vaker met de Hoefse Boys fiet-

sen en toen sloeg Mirjam Richard W. aan de haak. He-

laas moest Richard op zoek naar een andere fiets-

liefde omdat Mirjam een echte liefde vond. Die overi-

gens ook van fietsen houdt. Richard W. heeft een 

nieuwe fietsliefde gevonden in Fanny. En tussen die 

twee brand ook nog een verwoede strijd met betrek-

king tot de meest gereden kilometers. Wanneer je 

heel veel samen fietst is het dan moeilijk om de ander 

te overtreffen. Dus worden er stiekem ritjes naar het 

werk gemaakt op de fiets. Wanneer dit op Strava 

wordt geregistreerd moet de ander ook weer iets ver-

zinnen om kilometers te maken. Er wordt over ge-

kletst, er wordt om gegniffeld, er wordt naar gekeken. 

Dat geeft allemaal niks. Als de 

betreffende personen maar 

weten hoe het in elkaar 

steekt en ze hun partners niet 

jaloers maken. Het is alleen 

maar leuk om te zien hoe er binnen de club fietslief-

des ontstaan en weer eindigen. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Het is de fout van de wielrenners 
Ingezonden door Gijs Ekelschot 

(Met toestemming van Thijs Zonneveld) 

 

Zes keer bijna overhoop gereden door een auto. Twee keer door een vrachtwagen. Eén keer door een maaltijdbe-

zorger van een pizzatent, één keer door een klein meisje wiens ouders niet zaten op te letten. Drie keer door een 

toerist die het begrip fietspad niet begreep. Twee keer werd ik bijna van mijn fiets getrokken door loslopende hon-

den. Zeven keer moest ik een wandelaar ontwijken die appen, facebooken of tinderen belangrijker vond dan de 

verkeersregels. 

 

Bovenstaande is de opbrengst van een week, hooguit. 

Een keer of vier op de racefiets. Ik kan me de laatste 

keer niet herinneren dat ik een ritje reed zonder 

bijna-botsingen met onoplettende automobilisten, 

brommers of wandelaars. Of een training waarin ik 

níet werd uitgemaakt voor aso, kankerlijer of tering-

hond. Of het nu een taxichauffeur is die naar z’n tele-

foon staart, een automobilist die niet uitkijkt voordat 

ie afslaat of pubers die vier breed over het fietspad 

lopen: het is altijd de schuld van die randdebiel in z’n 

lycra pakje die denkt dat de weg van hem of haar is. 

Soms ga ik in discussie. Meestal niet. 

Ik rij een jaartje of dertig op een racefiets door Neder-

land. In die tijd zijn de fietspaden voller geworden, de 

auto’s groter en de mensen achter het stuur gestres-

ter. Ik ben gewend - zeker in de stad - dat ik er vooral 

zélf voor moet zorgen dat ik niet op een auto klap en 

dat ik om de zoveel tijd word uitgemaakt voor rotte 

vis. Maar zo erg als het afgelopen jaar heb ik het nooit 

meegemaakt. Stap op een racefiets en je bent vogel-

vrij. Ik weet dat ik op deze column honderdduizend 

keer dezelfde reactie krijg: het ligt aan wielrenners 

zelf. In sommige gevallen is dat ook zo. Er zijn asociale 

wielrenners, net zoals er asociale automobilisten, 

vrachtwagenchauffeurs, motorrijders en snorfietsers 

zijn. Maar geen van die groepen krijgt zoveel haat 

over zich heen als wielrenners. We zijn in rap tempo 

de paria’s van de openbare weg geworden. Voor het 

fietspad rijden we te snel, voor de weg te traag. Als je 

pardon zegt, moet je bellen. Als je belt, moet je god-

verdomme rustig aan doen. En o ja, voorrang geef je 

op zodra je een lycra pakje aan trekt. 

Het komt door de verhuftering van de maatschappij, 

waarbij we een ander z’n plezier van een hobby niet 

gunnen als we er zelf tweetiende van een seconde 

voor op de rem moeten. 

Het komt door corona, toen de ene helft van Neder-

land ging wielrennen en de andere helft stampvoe-

tend binnen zat. Het komt door luie journalisten en 

columnisten die nog maar eens een stukje maken om 

middle aged men in lycra (mamil’s) te dissen. Toen 

twee wielrenners vorige week bewust van de weg 

werden gevaagd door een auto, presteerde Radio1 

het om de stelling ‘wielrenners maken er een chaos 

van’ te lanceren. Dat scoort zo lekker. 

Ik ken het fietspad waar Sander Dekker - naar alle 

waarschijnlijkheid - door een wandelaar van zijn fiets 

werd getrokken. Er ligt een wandelpad naast. Ruimte 

zat. Maar daar gaat het allang niet meer om. Zie de 

reacties op het ongeluk; zelfs als een wielrenner op 

een fietspad van zijn fiets is getrokken, gaat het nog 

over hoe asociaal wielrenners in het verkeer zijn. 

Treurig is het. Maar verrassend allerminst. 

Tekst: Thijs Zonneveld in het AD 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Dilemma’s van ……  

Theo Baars 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbon frame of Metalen frame ? Carbon 

Velgremmen of Schijfremmen ? Velgremmen 

Bel op je fiets of schreeuwen ? Bij voorkeur de bel 

Vive le Velo of Avondetappe ? Avondetappe  

Ass saver onder het zadel of spatbord ? Spatbord 

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

Merel fietskleding of Ander tenue ? Merel fietskleding bij Merel ritten 

Windje mee of Windje tegen ? Beiden  

Sportdrank of Water in je bidon ? Cranberry Classic 

Zelf fiets onderhouden of Onderhouden laten plegen ? In combinatie, bij voorkeur zelf 

Fietsklassieker of Formule 1 kijken ? Fietsklassieker 

Elektronisch of Mechanisch schakelen ? Mechanisch 

Race of MTB ? Race en soms MTB 

Koprijder of in de groep meerijden ? Zoveel als kan koprijder. 

Giro of Tour de France ? Giro 

Behaarde of Geschoren benen ? Ongeschoren benen 

Appeltaart of Krentenbol bij de koffie ? Bij een Merelrit appeltaart 

Klim toertocht of Lange afstandstoertocht ? Lange afstand toertochten 

Spinning bij sportschool of Zwiften thuis ? Aangepaste spinning sportschool 

Tubeless of Tubes ? Tubeless 
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Zomerbeleving op de racefiets        door Maria Ekelschot 

 

Het is zomer, 

de mooiste tijd van het jaar. 

Fietsend door de groene weiden, 

uitzicht op de kerktoren. 

Grazende koeien, 

dotterbloemen aan de waterkant. 

Fluitenkruid welig tierend, 

maïs en koren, 

staan in de bloei. 

Blauwe lucht, 

geschakeerde schapenwolken. 

Kikkers in de sloten, 

gakkende ganzen, 

merels in hun vlucht, 

laten van zich horen. 

Het is zomer, 

met lange dagen, 

voor het fietsen, 

om intens van te genieten. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

  



9 eMerel Jaargang 30, Nummer 6 

Stand Fietscompetitie 
 

 

 Stand Puntencompetitie (uitgedrukt in punten):      

 Maand: juni 

totaal 
punten 

vorige 
maanden 
punten 

juni  
punten 

 (i) (i) (i) (i) 

 CATEGORIE: <65 JAAR         

1 Richard Harte 3668 2955 713  ←  
  

2 Fanny Meijer 2631 1869 762  ←  
 

 

3 Richard Wagenaar 2030 1477 553   ↑  
 

4 Gert Korver 1672 1229 443   ↑  
 

5 Peter Meijer 1651 1515 136    ↓  
6 Alex Wolf 769 769 0  ←  

 ? 

7 Loes Kuijper 679 420 259  ←  
 

 
 

        
 

 

 CATEGORIE: ≥65 JAAR       
 

 

1 Ger Hulsman 3400 2338 1062  ←  
 

 

2 Anton Senten, van 2806 1970 836   ↑  
 

3 Gerard Graaff, de 2470 2139 331    ↓  
4 Sjoerd Boer, de 2114 1774 339  ←  

 
 

5 Kees Smit 931 686 245  ←  
 

 

6 Tom Zuijdervliet 816 464 352  ←  
 

 

7 Leo Greft, van der 435 293 142  ←  
 

 
 

 Stand Kilometercompetitie (uitgedrukt in kilometers!!):     

 Maand: juni totaal km 
vorige maan-

den km juni km  

(i) (i) (i) (i) 

1 Gert Korver 8362 6145 2217   ↑  
 

2 Richard Harte 8190 7374 816    ↓  
3 Fanny Meijer 5604 3845 1759  ←  

  

4 Richard Wagenaar 5548 3785 1763  ←  
 

 

5 Kees Smit 4654 3429 1225   ↑  
 

6 Gerard Graaff, de 4350 3593 757    ↓  
7 Ger Hulsman 3898 2790 1108   ↑  

 

8 Sjoerd Boer, de 3768 2972 796    ↓  
9 Tom Zuijdervliet 3729 2321 1408   ↑  

 

10 Anton Senten, van 2882 2102 780   ↑  
 

11 Peter Meijer 2655 2324 331    ↓  
12 Leo Greft, van der 2176 1465 711  ←  

 
 

13 Loes Kuijper 1094 748 346  ←  
 

 

14 Alex Wolf 747 747 0  ←  
 ? 

 

(i)

↓ gezakt tov vorige maand

← positie tov vorige maand onveranderd

↑ gestegen tov vorige maand

? wacht op nadere info
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Fietsprogramma t/m 14 aug. 2022. 

 
17 juli zondag Zondagrit 08.30 uur CR 70-80 km 
 
20 juli woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 50 - 70 km 
 
21 juli donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80 – 100 km 
 
24 juli zondag Zondagrit 08.30 uur CR 70-80 km 
 
27 juli woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 50 - 70 km 
 
28 juli donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80 – 100 km 
 
31 juli zondag Zondagrit 08.30 uur CR 70-80 km 
 
  3 augustus woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 50 - 70 km 
 
  4 augustus donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80 – 100 km 
 
  7 augustus zondag Zondagrit 08.30 uur CR 70-80 km 
 
10 augustus woensdag  Avondrit 18.30 uur CR 50 - 70 km 
 
11 augustus donderdag Donderdagtocht 09.30 uur CR 80 – 100 km 
 
14 augustus zondag Zondagrit 08.30 uur CR 70-80 km 
_____________________________________________________________________________________________ 

BCR = Besloten club rit in groepsverband, alleen voor Merelleden  

CR   = Wekelijkse clubritten in groepsverband 

VTT = Vrije Toertocht (uitgepijlde rit niet in groepsverband) 

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

UR   = Uitgepijlde route 

GD   = Opbrengst naar een goed doel 

Alle ritten starten vanaf Tennishal De Ronde Venen, Dr. J. van der Haarlaan 3, 3641 JW  Mijdrecht 

Bij alle ritten is het dragen van een valhelm verplicht! 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


