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Waar blijft de tijd?

COLOFON

L

et je even niet op, is
er zo maar bijna weer een
jaar voorbij. De tijd gaat
veel te snel, zeggen veel
ouderen, maar gelukkig
hebben wij daar bij de
Merel weinig last van.
Hoewel hier en daar de haren
wat
grijzer worden zijn de meesten van ons, mede door het fietsen,
nog jong van geest.
December is traditioneel de maand van de overpeinzing. Terug
kijken op het jaar. Wat was er mooi, wat ging er fout, wat kan er
volgend jaar beter. Het is ook de maand van de lijstjes. Zo probeer ik op het moment dat ik dit schrijf mijn favoriete 35 muzieknummers de ‘Top 2000’ in te loodsen. Appleknockers Flophouse
of Comfortably numb. Onmogelijke keus. Net zoals de keus voor
het mooiste fietsmoment van afgelopen jaar. Het fantastische
clubweekend in Enschede staat hoog op de lijst, maar ook de reis
met de stichting 4life, waar ook veel Merels aan deelnamen, naar
de vreselijke Grossglockner scoort hoge ogen. En zo heeft ieder
Merel-lid wel zijn eigen topprestatie dit jaar. Of het nu al in de
openingsrit was, de Ankertoer, de Knooppuntenroute of de zware
Grenslandroute. En voor sommigen was misschien wel de gezellige pubquiz het zwaarste van 2018 !
Naast de beschouwingen over het bijna vervlogen jaar ben je misschien ook al bezig met goede voornemens en sportieve doelen
voor 2019. Ik hoop dat alle wensen en doelen voor dat nog
maagdelijke nieuwe jaar voor eenieder uit mogen komen. Tot slot
wens ik alle Merelleden, mede namens mijn medebestuursleden,
heel gezellige feestdagen en een sportief en vooral gezond nieuw
jaar.
Gijs

De eMerel is de maandelijkse digitale Nieuwsbrief van Toer Trimclub De Merel. De eMerel
verschijnt elf keer per jaar (niet in januari).
De eMerel wordt per e-mail verzonden naar alle
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MEREL
NIEUWS
Nieuwjaarsreceptie
Noteer Zondag 13 januari vast in de agenda. Dan is de nieuwjaarsreceptie van TTC De Merel.
Tijdstip en locatie zullen via de mail bekend worden gemaakt.

_____________________________________________________________________________________

Smit Fietsen verhuist!
Smit Fietsen is vanaf 18 december gevestigd aan de Dorpstraat 4 te Wilnis. We wensen Jochem en Sylvia
heel veel succes op deze locatie.
_____________________________________________________________________________________
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41ste KEER BOSDIJKLOOP !
Extra oproep : Verkeersregelaars
We weten inmiddels dat we op jullie steun kunnen
rekenen, maar toch nog even de oproep !
Zondag 17 februari 2019 organiseren wij voor de
41ste keer de BOSDIJKLOOP. Maak de e-learning
cursus. Hieronder lees je waarom dit nodig is en hoe
je de cursus kunt maken.

Verkeersregelaars
De verkeersregelaars worden ingezet bij evenementen, zoals de Bosdijkloop, om het verkeer te regelen en
de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. Wij hebben voor de Bosdijkloop 25 verkeersregelaars
nodig die ook een geldige pas moeten hebben. Deze pas ontvangt je van de gemeente als je een jaarlijkse
cursus volgt.
Het volgen van deze cursus is een wettelijke vereiste en dient in geval van ongevallen ook als dekking
voor de verzekering.
Zeker belangrijk dus. De e-learning cursus kan je volgen op
https://www.verkeersregelaarsexamen.nl. Alle verkeersregelaars, ook die vorig jaar deze cursus hebben
gevolgd, moeten dat dit jaar dus weer doen ! Kost 20 minuten tijd. Het certificaat is 1 jaar geldig.
De aanmeldcode voor het volgen van de cursus is : DEELNBosdDeRPZBNASYUYP en de handleiding
is te downloaden vanaf de site https://www.verkeersregelaarsexamen.nl.
Er zijn pas 2 personen die de cursus hebben gedaan.
Tijdens de komende vrije dagen is er vast wel even tijd om
de cursus op te starten en het certificaat te halen.
Ik reken op jullie !
Peter Meijer
Als je wilt helpen en dat nog niet eerder hebt gedaan meldt
je dan aan bij mij.
Via peter.ttcdemerel@gmail.com of bel 06-48013782.

_____________________________________________________________________________________
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Hallo Merels!
De kerstperiode is voor mij en Severine echt een heerlijke tijd om vrienden en familie te ontmoeten die
niet fietsen. Ja ze bestaan!!!; mensen die niet fietsen. In het voorjaar en de zomer vullen wij onze dagen
voornamelijk met fietsen. Maar dan, als de dagen korter worden en de avonden gezellig donker, ja dan
komen de verzoekjes binnen van onze niet fietsende vrienden en familie. Of we nu eindelijk eens tijd
voor ze hebben!!!
Dan zitten de gezellige avonden en weekenden voor de kerst snel vol. Lekker koken en genieten van een
goede Port of een heerlijk Bokbiertje, lekker met een Frans kaasje of een andere delicatesse. En dan gaan
de gesprekken een keer niet over toertochten, Shimano, carbon of Strava.
Stiekem, heel stiekem kijk ik dan wel eens hoe lang het nog is tot het begin van de lente……
Ik wens jou en je familie een schitterend Kerstfeest en een mooie jaarwisseling.
Tot snel
André, ook namens Severine

_____________________________________________________________________________________
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Lijstjes!
Het is weer de tijd van de lijstjes. Het boek van
het jaar. De film van het jaar. Het woord van het
jaar. De wielrenner van het jaar. De sporter van
het jaar (al is daar nu al onenigheid over: er
kunnen maar drie genomineerden zijn en er
zijn er blijkbaar veel meer die ervoor in
aanmerking komen).
En dan hebben we natuurlijk al die
radiozenders die hun eigen lijstjes
hebben, variërend van een Top 100
tot zelfs een Top 4000. Raar fenomeen eigenlijk, zo’n Top zoveel. Wil
je hoog eindigen, dan is het een pré
als je vlak daarvoor overlijdt. Succes
gegarandeerd. Alsof je liedjes dan ineens
een stuk mooier worden.
Maar wat gaat het hard; het is alweer december.
De vorige kerst was nog maar kort geleden en nu
is het opnieuw bijna zover. Vroeger, toen duurden de jaren pas lang. Toen ik nog op de lagere
school zat. Aan het eind van het jaar wist je amper wat je in het begin had gedaan. Zo lang was
het alweer geleden. En nu vliegt de tijd voorbij.
Toch blijft het mooi om in december terug te
blikken. En nog eens te denken aan de dingen die
je het afgelopen jaar hebt gedaan of die je het
afgelopen jaar zijn overkomen. Veel mooie dingen, maar helaas ook minder mooie dingen. Aan
de overledenen, waarvan het er altijd teveel zijn.
Maar dit jaar helemaal. En sommigen wel van
heel nabij.
Om in ons eigen straatje te blijven: we denken
aan de mooie fietstochten die we dit jaar weer
hebben gemaakt. Aan de fietsvakanties. Maar
ook aan de fietstochten die niet zijn doorgegaan
om wat voor reden dan ook. Omdat er iets leukers voor in de plaats kwam. Omdat het aan tijd
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ontbrak. Omdat we werden geconfronteerd met
een lichaam dat je soms in de steek laat.
December is echter ook de maand om vooruit te
kijken. Om plannen te maken voor
volgend jaar. Welke fietstochten ga
je volgend jaar doen? Gewoon lekker fietsen of gaan voor ene uitdaging? Een cyclo of een echte klassieker? Of een uitdaging voor het
goede doel? De bedelmailtjes voor
een bijdrage komen alweer bij me
binnen.
Misschien wel op een zomerse fietsvakantie? Dicht bij huis of ver weg? Het
maken van plannen met je vrienden en fietsmaten is een van de mooiste dingen in deze tijd.
Ook al komt er van veel plannen nooit zo veel
terecht. Het plezier eraan blijft toch mooi. En we
zetten ze volgend jaar kerst toch opnieuw op het
lijstje? Voorpret verzekerd.
Ik wens jullie mooie kerstdagen en een goede
jaarwisseling. En ik hoop jullie volgend jaar wat
meer te zien dan het afgelopen jaar.
En ja, dan ga ik nu toch maar aan mijn lijstjes
werken. Mooiste boek (Weg met Eddy Bellegueule, van Edouard Louis). Mooiste Netflix-serie (La
Casa de Papel). Woord van het jaar (ik twijfel
nog tussen balanstrutje, blokkeerfries en primarkpremie). Muziek van het jaar (geen idee, ik
houd dat niet meer bij). Sporter van het jaar
(Epke).

Reageren?
tom.zuijdervliet@gmail.com
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Start2MTB – Training

door Loes Kuijper

Een aantal van onze leden zijn in de winter (maar ook in de zomer) actief in het bos. Van verschillende leden hadden zij al eens signalen opgevangen dat ze dat ook wel eens wilden proberen. Maar
om nu alleen op pad te geen is niet zo verstandig. Misschien een idee om net als de Start2Bike training van dit voorjaar ook een Start2MTB training op touw te zetten. Is dat nu echt wel iets voor de
Merel? Tja, wie niet waagt, wie niet wint.

Dus werd de training aangemeld bij de NTFU en
konden leden en niet leden zich aanmelden voor
een MTB training van 4 ochtenden. Een trainersploeg werd al snel gevonden. Onder de bezielende leiding van Jan-Willem, die inmiddels al heel
wat uren in het bos heeft rond gefietst, waren als
assistent trainers ook Marcel V., Gert K., Koen,
Herman B. en ikzelf van de partij. Na aanmelding bij de NTFU was het afwachten wie zich
zouden aanmelden en belangrijker wat voor een
MTB ervaring hebben deze mensen en wat willen ze met de cursus bereiken. Van de Merels
waren Rubia, Stephanie, Alex, Henk P., en Peter
D. van de partij. Ook 5 niet Merel leden melden
zich aan voor deze training, allen met een zeer
verschillende reden. Een dame die al 10 jaar op
de MTB rijdt en haar nieuwe fiets beter wilde
leren kennen. Een dame die afgelopen zomer met
de racefiets is gevallen en meer vaardigheden wil
leren om weer met een vertrouwd gevoel te kunnen fietsen. Een heer die wat moeite heeft met
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zijn evenwicht en dit d.m.v. de training wil verbeteren.
Het waren allemaal mensen met fietservaring,
dat scheelt. Tijdens de eerste trainingsochtend is
het toch kijken wat iedereen kan. De trainingslocatie was bij de Bosdijk waar we zowel op verhard als onverhard terrein aan de slag konden.
Aan de hand van het draaiboek van de NTFU
had Jan-Willem een training in elkaar gezet en
dit met de assistent trainers gedeeld. Oefeningen
voor balans, opschakelen, terugschakelen, remmen, sturen kwamen allemaal aan bod. Het was
een sombere, frisse ochtend. Bijzonder blij waren we dan ook met de koffie, thee, krentenbollen en bananen die Jacquelien (de vrouw van
Alex) ons halverwege de ochtend kwam brengen. Het was een leuke groep bij elkaar en iedereen had er duidelijk plezier in. Aan het eind van
de training werd er gepolst of het wenselijk en
mogelijk was om de volgende zaterdag in het bos
af te spreken. Hierop werd enthousiast door alle
deelnemers gereageerd en vervoer was geen
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probleem. De tweede zaterdag was het dus verzamelen in ’s Graveland vanwaar we een tourtje
door het bos gingen maken om vervolgens bij
een dag recreatieterrein te stoppen om oefeningen te doen.

Een korte herhaling van de oefeningen van de
week ervoor en daarna werd er gewerkt aan de
bochtentechniek. Hoe controleer je je snelheid in
een bocht, hoe kijk je door de bocht heen en hoe
houdt je ook nog je omgeving in de gaten om
taken, boomwortels en stronken te signaleren en
eventueel te ontwijken. Je hebt in het bos met
heel veel andere factoren te maken dan op de
weg. En daar moet je tijdens het fietsen allemaal
rekening mee houden. Tijdens de oefeningen viel
er wel eens iemand om. Iets dat vaker gebeurd
bij het mountainbiken. Gelukkig ging het allemaal vrij rustig zonder nare gevolgen (op een
blauwe plek na misschien). Na diverse oefeningen werd een koffiestop ingelast bij La Place bij
Laren om vervolgens weer terug te fietsen naar
de auto’s. Dag 3 verliep nagenoeg hetzelfde als
dag 2. Vanaf de parkeerplaats werd de groep
opgesplitst in 3 kleine groepen om de bostoer
naar het oefenterrein te rijden. Dit om te voorkomen dat we in een sliert van 15 man door het
bos zouden fietsen. Grappig dat elke voorrijder
soms even een ander pad kiest dan vooraf door
Jan-Willem aangegeven met als gevolg dat de
groepen soms kris-kras door elkaar reden. De 3e
dag stond in het teken van balans en het nemen
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van obstakels. Goed balans houden als je bijna
stilstaat is erg lastig en voor zowel de deelnemers als de trainers een zeer nuttige oefening.
Ook het nemen van obstakels, iets dat in het bos
regelmatig nodig is, is zeer nuttig om te oefenen.
Er ligt wel eens een boomstam dwars
over het pad in het bos. Hoe hoog is het
obstakel? Durf ik daar overheen te gaan
en met welke snelheid moet ik over het
obstakel rijden. Wat doe ik met mijn
balans? Moet dit meer naar voren of
naar achteren zijn op de fiets om veilig
over een obstakel heen te komen?
Vooral Jan-Willem en Marcel konden
hierover veel nuttige tips geven en laten zien wat de houding op de fiets
moet zijn. De andere trainers assisteerden door pionnen uit te zetten voor de
volgende oefening en de deelnemers
gedurende de oefening aanwijzingen te geven.
De laatste trainingsochtend kwamen de obstakels
weer aan bod en het klimmen en dalen. Ook dat
laatste is namelijk mogelijk in de buurt van Hilversum. Tijdens deze ochtend fungeerde een
speelgoed kip met piepgeluid als obstakel. Je
raadt het natuurlijk al. De piep mochten we niet
horen. Dat lukte echter slechts enkele deelnemers, maar lol hadden we er wel om.

Het klimmen en dalen was voor iedereen een
leuke uitdaging. Het venijnige steile klimmetje
vraagt om heel veel schakelen. Op het allerkleinste verzet lukte het om boven te komen.
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Volgens Stephanie, die maar liefst 3 keer de berg
opnieuw op fietste, moest ze de top fietsend halen. Anders was ze het diploma niet waardig.
Maar ook het dalen vraagt om een aantal vaardigheden. Blijft je gewicht te ver voorop dan ga
je geheid over je stuur heen. Dus het is heel belangrijk om dan je gewicht zoveel mogelijk naar
achter te brengen en met je achterrem je snelheid
te controleren.
Zo heeft iedereen in 4 ochtenden heel veel informatie ontvangen over de do’s and dont’s van
het mountainbiken. Voor sommigen was dit al
bekend maar evenzo goed om weer te oefenen.
En met al deze informatie leer je pas mountainbiken door het regelmatig te doen in/op veel verschillend terrein. De deelnemers hebben zichtbaar plezier gehad en ook de trainers hebben
ervan genoten en ook nog weer geleerd. Vindt je
het leuk om een filmpje van een van de ochtenden te bekijken klik dan hier. Het is geen superkwaliteit maar geeft wel een leuke impressie van
zo’n ochtend.
Om het geleerde in de praktijk te brengen heeft
Jan-Willem iedereen uitgenodigd om op zaterdag
8 december een bostoer te gaan maken. Met
maar liefst 10 gekken reden we ’s morgens rond
half negen in de regen richting ’s Graveland om

9

eMerel

daar te starten voor een rondje Hilversum van ca.
32 kilometer. Gelukkig stopte de regen na een
kleine 15 minuten, maar aangezien het ’s nachts
ook behoorlijk had geregend was het nat en soms
blubberig in het bos. Hard werken dus op de
mountainbike en binnen een korte tijd zat iedereen lekker onder de prut. Maar plezier hadden
we allemaal. Een koffiestop bij Bluk om even de
inwendige mens te voorzorgen. Na deze stop
kwam Loes er, na het oversteken van een weg,
achter dat een van de deelnemers verdwenen
was. De bezemwagen achter de groep had door
problemen met zijn achterrem bij een afdaling
een andere route gekozen. Toen hij weer bij de
groep kwam dacht hij dat we compleet waren,
maar niets was minder waar. Net op dat kleine
stukje was er iemand gestopt en dat heeft de rest
van de groep dus niet in de gaten gehad. Gelukkig was via de telefoon het verloren schaap snel
getraceerd. Jan-Willem is terug gefietst en heeft
hem opgepikt terwijl de rest van de groep achter
Marcel aan richting de auto is gereden. Ondanks
de regen aan het begin was het een heerlijke ochtend en keerde iedereen voldaan terug bij de auto. In januari zal er nog een rit gereden worden
door trainers en deelnemers van de Start2MTB
clinic.
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Dan wil ik de burgemeester spreken
Er zijn heel veel Merels die naast fietskwaliteiten ook andere kwaliteiten hebben. Neem nou bijvoorbeeld
Ria. Afgelopen week konden wij in alle lokale weekbladen lezen dat ze een boek heeft uitgebracht met
leuke anekdotes uit haar bijna 30-jarig dienstverband bij de gemeente. Wie had dat nou gedacht?
Proficiat Ria met dit mooie resultaat.

_____________________________________________________________________________________

Het zit erop. Ik ga met vakantie!
Het jaar is weer voorbij. Elf eMerels zijn er geproduceerd. De één beter gevuld
dan de ander maar altijd leuk om te maken en te lezen, hoop ik. Ik piep er even
tussenuit. De eerstvolgende eMerel verschijnt pas weer in Februari. Uiteraard
hoop ik dat jullie mij veel copy aan blijven leveren. Dan ga ik weer knutselen om
er een mooie nieuwsbrief van te maken. Ik wens iedereen hele fijne feestdagen!
En vergeet niet om in beweging te blijven en de kerstkilo’s beperkt te houden.
…… en blijven schrijven!
Groeten,
Loes
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2018 was TOP!!
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FIETSPROGRAMMA t/m 31 Januari 2019
20 december

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

70-100 km

23 december

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

27 december

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

70-100 km

30 december

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

3 januari

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

70-100 km

6 januari

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

10 januari

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

70-100 km

13 januari

zondag

Zondagrit
Nieuwjaarsborrel

09.30 uur

17 januari

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

70-100 km

20 januari

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

24 januari

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

70-100 km

27 januari

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

31 januari

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

70-100 km

CR
60-80 km
Tijdstip en locatie volgen

LET OP: Vanaf 1 november start de donderdagrit om 10.00 uur en de zondagrit om 09.30 uur.
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
De zondagsritten starten bij Eetcafé De Schans, Uitweg 1, Vinkeveen.
De woensdag- en donderdagtochten
starten bij Smit Fietsen, Stationsweg 1/3,
Wilnis.
Bij alle ritten is het dragen van een
valhelm verplicht !
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