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Wat ooit begon als hardloopgroepje is uitgegroeid 
tot het huidige TTC De Merel, een wielertoerclub 
met 125 leden. De naam De Merel werd ontleend 
aan café De Merel bij arkenpark Mur in Vinke-
veen, jaren de startplek voor toertochten. Daar 
werden ook de eerste bestuursvergaderingen 
gehouden en anno 1976 was Toer-, en Trimclub 
De Merel geboren. 
Een poos later verhuisde de club naar café 
Hoogeboom aan de Herenweg– nu café De Twee 
Heertjes – en die locatie fungeerde geruime tijd 
als thuishonk voor de fiets- en trimfanaten van De 
Merel. Café De Schans aan de Uitweg mag zich 
echter het langst ‘soigneur’ van TTC De Merel 
noemen. Want afgezien van een kortstondige 
periode dat de fietsclub bij café De Paddestoel in 
Mijdrecht onderdak vond, is het Café De Schans 
(tegenwoordig Eetcafé de Schans) waar de club 
zich het meest thuis lijkt te voelen. Hiervandaan 
vertrekken ook de meeste van onze toertoch-
ten; bij de start een kop koffie en na afloop een 
oudbruintje en in de herfst de warme erwtensoep 
na de Snerttoer. Het spreekwoordelijke natje-en-
droogje is dan ook niet onbelangrijk voor deze 
actieve toerrijders.

Inmiddels is TTC De Merel al bijna 38 jaar een 
begrip binnen en buiten De Ronde Venen. En 
al jaren vormen de toertochten per racefiets de 
hoofdmoot van de club. 
Eens per jaar is De Merel hoofdorganisator van 
de Bosdijkloop, waarvan pas de 36e editie werd 
verlopen en waar een recordaantalvan 650 lopers 
op afkwam. De gehele organisatie, inclusief 
op- en afbouw, tijdmeting en de benodigde ver-
keersregelaars – allen uit eigen nest - komt voor 
rekening van TTC De Merel.
Maar de (race)fiets staat toch wel centraal bij de 
activiteiten. En er is een zeer rijk aanbod aan rit-
ten, afstanden, tempo’s en dagen waarop gefietst 
kan worden in groepsverband. Zo is er gedurende 
het toerseizoen elke zondagochtend een rit, 
waarbij gekozen kan worden uit een snelle groep 
die 30 km per uur aanhoudt en een groep waar 
het tempo enkele kilometers lager ligt. 

De huidige voorzitter van TTC De Merel, Enno 
Steenhuis Geertsema, nam het stokje jaren 
geleden over van Wietse de Vries. Met amper 
fietskilometers in de benen en nog niet zo heel 
lang lid van de vereniging kreeg hij na enig aan-
dringen de voorzittershamer in handen geduwd. 
Dat was net in een periode dat hij zelf met werken 
stopte– hij had een dierenartspraktijk inWil-
nis – dus had veel tijd om zich er volledig op te 
storten. Een goed florerende vereniging met een 
gedreven bestuur en enthousiaste leden is het 
huidige resultaat.  

Geschiedenis, heden en toekomst van TTC De Merel

En die kilometers op de fiets die in het begin 
ontbraken heeft Enno inmiddels meer dan 
goedgemaakt want jaarlijks trapt hij bijna 14000 
kilometer weg. 

Wie naar de website gaat van ttcdemerel.nl zal 
zien dat er, zoals gezegd, een rijk aanbod aan ac-
tiviteiten is. Zondagsritten, woensdagavondritten 
en een rit die donderdag overdag vertrekt: veel 
mogelijkheden om in groepsverband te rijden. 
Voorrijders houden de anderen uit de wind, geven 
het tempo aan en tonen de mooiste plekken van 
het Groene Hart en meer.

’s Winters wordt er ook aan spinning gedaan; een 
groep van 20 sporters leeft zich momenteel één 
avond per week uit op de spinningbikes van PK 
Sport in Vinkeveen. Een vaste kern rijdt de hele 
winter door op de donderdagen en zondagen 
voorzover het weer dat toelaat. 

Een jaarlijks terugkerend initiatief is het zoge-
naamde FietsFit programma van de NTFU waar 
de Merel aan meewerkt. Gedurende zes zaterda-
gen worden geïnteresseerden wegwijs gemaakt 
in de kunst van het toerfietsen. De instructeurs 
hebben zich eerst bekwaamd middels cursussen 
bij de Nederlandse Toer Fiets Unie zodat zij hun 
kennis nog beter over kunnen dragen. Na die zes 
lesdagen kan voor een lidmaatschap gekozen 
worden en zo zijn er al heel wat nieuwe Merel-
leden binnengekomen.

TTC De Merel zou zonder haar sponsoren een 
stuk minder goed voor haar leden kunnen zorgen 
op sportief gebied. Dit jaar zijn onze sponsors: De 
RABO-bank, Eetcafé  De Schans in Vinkeveen, 
Blom & Blom fietsexperts in Mijdrecht, Frans van 
Zaal in De Kwakel (o.a. duurzame oplossingen 
glastuinbouw) en Administratiekantoor Klaas 
Kleijn in Mijdrecht.

De nieuwe fietskleding die hopelijk begin april aan 
de leden uitgereikt wordt zal de namen van alle 
sponsors voeren. Wederom uitgevoerd in de be-
kende en opvallende witgeelblauwe clubkleuren. 

Jaarlijks staat in ieder geval één fietsdag geheel 
in het teken van de liefdadigheid. Dan gaan 
de opbrengsten naar KDC de Lotusbloem in 
Aalsmeer, een kinderdagverblijf voor meervoudig 
gehandicapte kinderen. De afgelopen twee jaar 
was de belangstelling helaas matig doordat de 
weergoden roet in het eten strooiden. Dit jaar 

hoopt de Merel op beter weer. Er kan uit maar 
liefst vier afstanden gekozen worden, waarbij 
opmerkelijk is dat er ook een rit bij is van 10 km. 
Deze is speciaal voor ouders met gehandicapte 
kinderen zodat er op aangepaste fietsen ook een 
leuke tocht gereden kan worden. Dit alles voor 
het goede doel. Op de diverse start- en stempel-
locaties is koffie en gebak tegen een royale vrij-
willige vergoeding te krijgen en ook die opbrengst 
komt ten goede aan de Lotusbloem .

Elk jaar tegen het eind van de zomer wordt het 
clubweekend gehouden: meestal drie dagen 
fietsen met twee overnachtingen. Een auto brengt 
de bagage dan naar de overnachtingsplek. Vorig 
jaar was dat het Van der Valk hotel in Nuland bij 
Den Bosch. Vrijdag erheen op de racefiets. Op 
zaterdag een fraaie rit in de omgeving met zelfs 
een lus door België en zondag via een andere 
mooie route retour Vinkeveen. Het jaar daarvoor 

was Engeland het doel met een fietsrit naar de 
veerboot in Hoek van Holland en ’s nachts met de 
ferry naar Hull. De dag erop een rit in Engeland 
en dezelfde avond met de boot retour. Dit jaar be-
staat het clubweekend uit een meerdaagse tocht 
naar Harderwijk. Zo zijn er in het verleden ook 
veel buitenlandvakanties naar Mallorca geweest 
bij Fred Rompelberg waarvoor de belangstelling 
groot was.

TTC De Merel heeft voor eenieder wel iets te 
bieden. Zo kunnen de echte kilometervreters 
prima aan hun trekken komen. Maar ook de wat 
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oudere renners die liever een rit rijden in een wat 
gematigder tempo hebben daartoe ruimschoots 
de mogelijkheid. De Merel is en blijft, en dat 
moet benadrukt worden, een toerclub en geen 
racevereniging. Dus jonge en ambitieuze wielren-
ners kunnen zich beter bij een club aansluiten die 
meer op wegwedstrijden gericht is. 

Tot slot nog leuk om te weten is dat er jaarlijks 
prijzen zijn voor de clubkampioenen per leef-
tijdscategorie. Middels een binnen de vereniging 
ontwikkelde tellerstandcompetitie kan er gezien 
worden wie de maandkampioen is en ook wie 
het algemeen klassement aanvoert. Dit alles is 
geheel vrijblijvend dus als je minder hecht aan 
kilometers maken en presteren dan is dat ook 
prima. 

Bij De Merel is fietsen dus heel belangrijk maar 
de gezelligheid wordt zeker niet vergeten.


