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Snertrit 2019!
Een grote opkomst om het fietsseizoen
af te sluiten.
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Respect man!

COLOFON

H et woord is niet meer weg te denken sinds onze Marokkaanse medeburgers zich definitief in ons land hebben gevestigd. Bij mij kwam
het woord in een geheel andere context bovendrijven. Ergens eind
september had ik de hele dag al veel zin in de woensdagavondrit. Degenen die wel eens meerijden kennen het wel. Lekker met z’n allen
achter Joop aan, flink stuk langs het kanaal en als je niet uitkijkt rij je
zomaar het snot voor de ogen. Rond zes uur stond ik in vol tenue klaar
voor vertrek maar ik zag het ook steeds donkerder worden. Gauw nog
even op buienradar kijken; zag er niet goed uit. En ja hoor, eerst begon
het te miezeren en vlak voor half zeven kwam het met bakken uit de
lucht. Enigszins verslagen zat ik naar buiten te kijken. En zag ik tot mijn
verbazing Willibrord Blom voorbij fietsen. Ging hij dan toch de woensdagavond rit doen!? Toen kwam het woord Respect bij mij op. Zondag
gelijk even bij Willibrord gecheckt. En ja hoor, hij had die woensdag
avond samen met Andre en Ger Hulsman een rondje gemaakt. Dat er
die avond drie Merels waren komen opdagen had ik al helemaal niet
verwacht. Out of the blue ging ik zowaar spontaan aan een Merel Respect Prijs denken. Want naast de punten- en kilometer competitie
maakt het ook nog wel uit onder welke omstandigheden er gefietst
wordt. Nou daar was dit najaar wel een mooie test case voor. Want ik
hoorde dat op een andere woensdagavond Ed de Jong helemaal in zijn
uppie een rondje had gefietst. Dus die kon gelijk ook op mijn denkbeeldige Respectlijst. En laten we het dan vooral niet over de Herfst
tour hebben. Waar er normaliter toch zeker zo’n twintig Merels op
komen dagen, stonden nu alleen Hans Hazeleger, Andre Kroeze, Ed de
Jong en Marius Oostrum aan de start. Weliswaar hebben ze de Herfst
tour niet uit gereden, maar ze stonden er wel. En dan was er nog een
zondag waarop alleen Ton van Vliet, Ed de Jong en ikzelf een rondje
fietsten. Nou de rest had het goed gezien. Het eerste uur hielden we
het droog, maar het tweede uur alleen maar regen en koelde het ook
nog flink af. Zelfs na 20 minuten onder de douche te hebben gestaan
was ik nog niet echt warm geworden. Wellicht horen hier meer namen
bij, maar dit zijn de ritten en mensen waarvan ik weet en vind dat ze
een plaatsje op de Respect lijst hebben verdiend. Ik zou het leuk vinden
als volgend jaar, alle Merel leden mij op de hoogte
brengen, van hun eenzame, heroïsche Merel club
rit helletochten zodat ik volgend jaar een officieuze
Merel Respect lijst kan gaan bijhouden. Het fietsseizoen zit er weer op. De winter komt eraan. Alle
Merels die nog doorfietsen wens ik goede ritten en
behouden thuiskomst toe. En hebben in ieder geval
mijn Respect al binnen!
Met vriendelijke groet,
Alex Wolf
2

eMerel

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 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
toercommissie@ttcdemerel.nl
Coördinator Toertochten

Ledenadministratie:
Tom Zuijdervliet ....................... 0172-409476
info@ttcdemerel.nl
Fietscompetitie:
Henk Mulder ........................... 0297-241793
competitie@ttcdemerel.nl
eMerel:
Loes Kuijper ............................. 0297-263678
redactie@ttcdemerel.nl
Website:
Richard Morssink ...................... 0297-288397
webbeheer@ttcdemerel.nl
www.ttcdemerel.nl
Twitter:
@TTC_DeMerel / @Bosdijkloop
Erelid: H. A. Könst
Leden van Verdienste:
Peter Meijer, Enno Steenhuis Geertsema
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
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
fietsverenigingen in Nederland (www.ntfu.nl).

Jaargang 27, Nummer 10

MEREL
NIEUWS
PubQuiz
Zaterdag 30 November wordt voor de 3de keer de
€ 10,00 De quiz vindt
TTC De Merel PubQuiz georganiseerd. Wil je deze
plaats in ons clubhuis,
super gezellige avond niet missen geef je dan nog
Tennishal De Ronde Vesnel op. Dit kan tot en met 19 november via:
nen en start om 20.00
secretaristtcdemerel@gmail.com. Leden mogen
uur.
gratis deelnemen. Partners zijn uiteraard ook van
harte welkom tegen betaling van een bijdrage van
We hopen uiteraard op een grote opkomst.
_____________________________________________________________________________________________

Fietsbeurzen
Wil je op zoek naar iets nieuws of gewoon lekker struinen wat er op gebied van fietsen en vakanties allemaal valt
te beleven noteer dan vast de volgende data in je agenda:
- De Vakantiebeurs van 16 – 19 Januari 2020.
- Velofollies van 17 – 19 januari 2020 bij onze zuiderburen in Kortrijk
- BikeMotion van 28 februari tot 1 maart 2020 (gelijk met de Fiets en Wandelbeurs)
____________________________________________________________________________________________
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Snertrit 2019

door Fanny Meijer

Zondag 27-10-2019, de afsluitingsrit van het seizoen. Mij werd gevraagd een stukje te schrijven
over deze snerttoer. Mijn naam is Fanny en ik ben
in mei 2019 lid geworden van de Merels. Ik ben er
achter gekomen dat TTC de Merel een gezellige
club is, waar fietsen voorop staat maar de gezelligheid en de saamhorigheid toch ook een groot
aandeel hebben.
Deze gezelligheid was er ook direct in de ochtend.
De opkomst bij de Tennishal was groot, er waren
ongeveer 40 leden die aan de tocht gingen deelnemen. Na een welkomstwoord van Hans, ging
iedereen naar buiten.
Om 9:00 uur werd er gestart in 3 groepen, de rit ging
door Mijdrecht , de Hoef, richting Portengen, Nieuwer ter Aa, Loenersloot, Baambrugge en via de Waver terug naar Mijdrecht. Een prachtige rit langs veel
water, echt een mooi stuk Ronde Venen. Er werd
gefietst in een tempo tussen de 26 en 30 km in onze
groep. Er stond weinig wind en ook hier stond de
gezelligheid weer voorop. We reden in een tempo
dat iedereen kon bij houden. De laatste kilometers
kwam er wat wind op zetten en werd het tempo
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aangepast zodat iedereen bij elkaar kon blijven. Even
na 11:00 uur waren we terug bij de Tennishal waar
we met de ontvangen consumptiebonnen genoten
van een kop koffie en sommigen van een lekker bokbiertje.
Daarna werden we beloond met een heerlijke bak
snert, met een snee roggebrood met spek. Dit ging
er bij iedereen goed in. Zo af en toe kwam er ook
een tennisser binnen met een erg verrast gezicht,
aangezien de hele kantine vol zat met de leden van
de Merels. Al met al een geslaagde ochtend,
ik kijk uit naar het volgende seizoen.
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42 ste Bosdijkloop

door Peter Meijer

Vrijwilligers gevraagd voor de PK Sport BOSDIJKLOOP 2020!
We weten inmiddels dat we van de meesten van jullie op
jullie steun kunnen rekenen maar toch weer even de oproep
! Zondag 16 februari 2020 organiseren wij voor de 42ste keer
de BOSDIJKLOOP. Hiervoor zoeken we vrijwilligers en verkeersregelaars.
Vrijwilligers
De oproep die wij onlangs hebben gedaan via het bestuur
voor extra vrijwilligers heeft 1 nieuwe aanmelding opgeleverd. Daarnaast een paar reacties van mensen die eerder ook al hebben geholpen. Bedroevend eigenlijk…! Dat
moet beter. Uit onze vrijwilligerslijst blijkt dat we 10 personen van buiten de vereniging moeten inzetten. Dus we
komen er nog een paar tekort! Als je wilt helpen en dat nog niet eerder hebt gedaan meldt je dan aan bij mij.
Dit kan via peter.ttcdemerel@gmail.com of bel 06-48013782.
Alle vrijwilligers zal ik in de loop van januari 2020 weer benaderen.
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. Dit jaar
hebben we op gevaarlijk punten ook EXTRA verkeersregelaars nodig.
Als verkeersregelaar heb je een pas nodig. Deze pas ontvang 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 waarvan de pas op de datum van de Bosdijkloop niet meer geldig is moeten dit jaar dus
weer de cursus doen! De online cursus kost 30 tot 45 minuten tijd. Het certificaat is 1 jaar geldig.
LET OP: ook al is je pas nog geldig, log dan toch even in voor dit evenement. Je krijgt dan de melding dat je nog
een geldige pas hebt en dat je niet opnieuw de cursus hoeft te doen. Je naam komt dan wel op de lijst voor de
Bosdijkloop.
Als je vragen hebt over de cursus kan Ger Hulsman (ger.hulsman@hccnet.nl) je helpen, maar de handleiding op
de site is heel duidelijk.
Ik heb inmiddels de vergunning bij de gemeente aangevraagd evenals de INLOGCODE. De aanmeldcode voor het
volgen van de cursus is : DEELNBosdDeRHHCLHJUUKX en de handleiding is te downloaden vanaf de site
https://www.verkeersregelaarsexamen.nl.
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Vrijwilliger in de Spotlight

door Piet ten Kate

Deze editie: Jan Alblas
Even voorstellen
nauwe nood aan uitzending naar de
Vandaag vloog ik als Merel naar MaarsAntillen (Jan had net verkering in die
sen, waar een van onze mede Merels
tijd).
woont. Op een regenachtige dag zit ik
Jan droomde van een reis omhoog
aan tafel bij Jan Alblas. Er speelt mooie
langs de rangen en standen binnen de
klassieke muziek uit de speakers; hij
ambtenarij. Van commies tot referenwoont tenslotte aan de Mozartlaan.
daris was een lange reis. Hij veranderde
Ooit stond er een piano maar die
van werkplek en kwam in Gouda temoest echter het veld ruimen omdat
recht en vijf jaar daarna in Katwijk. Perniemand er meer op speelde. Jan is
soneelszaken werd zijn afdeling. Aan
gehuwd met Neleke en heeft 2 kinKatwijk heeft hij goede herinneringen,
deren.
hoewel het niet meeviel door de KatHij werd geboren in de omgeving van
wijkers te worden geaccepteerd.
Gouda (Zevenhuizen). Jan is van kleins
Neleke kreeg ook werk als secretaresse
af aan sportief en hij ging al snel op een
van de wijkvereniging. Jan fietst nog
deftige voetbalclub in Gouda spelen
steeds jaarlijks met veel plezier een
(Olympia). Toelating vond plaats na
retourtje Katwijk naar zijn vroegere
ballotage, met een accent op ‘bal’. Jan
baas, die nog steeds tot zijn betere
was een goede voetballer op allerlei posities op het
kennissen behoort. Daarna werkte hij 27 jaar als
veld. Tot zijn 35ste was hij aan de bal! Na zijn ULO
ambtenaar op het gemeentehuis van Maarssen.
opleiding ging hij als ambtenaar van de gemeente
Vertel eens wat over je passie voor fietsen
Rotterdam aan het werk op de sociale werkplaats.
Na een leuke fietstocht Limmen – Luxembourg (reAlle administratieve zaken gingen via zijn handen. Hij
tour) is Jan activiteiten voor Le Champion begonnen,
deelde vrijdag de loonzakjes uit en controleerde
een landelijke club, die sportieve fiets-, hardloop- en
verzuim etc. Zijn dienstplicht vervulde hij ook in Rotwandelarrangementen organiseert. Jan werd toen
terdam. Hij wilde graag bij de marine, maar hij werd
gevraagd actief te worden als reisleider. Het begemarinier. Het zeegat is hij nooit uitgekomen. Gedrild
leiden van deze reizen zorgden ervoor dat hij vele
in Doorn, kwam hij bij de marechaussee terecht.
bergen in Europa heeft bedwongen op zijn fiets.
Bewaking werd dus zijn opdracht. Hij ontsnapte ter
_____________________________________________________________________________________________
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Tom Zuidervliet zorgde ervoor dat hij lid werd van de
Merel op 1 januari 2012 (als pensionado kon hij profiteren van de aanzienlijke korting die 65 plussers
genieten).Sindsdien is hij actief binnen onze club. Hij
is een ‘zijinvlieger’, maar zegt zich echter zo helemaal niet te voelen.
Heb je ook hobby's naast het fietsen?
Als
vrijwilliger
rijdt Jan met zijn
auto
mensen
naar ziekenhuizen in de buurt.
Hij bouwt zo een
band (autoband)
op met mensen die regelmatig naast hem in de auto
zitten. Hij doet dat met veel plezier.
Vertel eens wat over het vrijwilligerswerk dat je
voor de Merel verricht.
Jan organiseert met wisselende sidecicks de jaarlijkse knooppuntenrit. En samen met Enno organiseerde hij een keer het clubweekend.

Wat is je mooiste herinnering (tot nu) aan het lidmaatschap van de Merel?
De betrokkenheid van de leden van onze club op
elkaar noemt hij groot. De opkomst op de jaarvergadering liegt er niet om. Dat kan ook anders, want Jan
was lang bestuurslid van Le Champion, een landelijk
werkende club, waar percentueel veel minder leden
de jaarvergaderingen bezoeken.
___________________________________________________________________________________________

1ste MTB Clubweekend

door Loes Kuijper

De gangmaker voor het MTB’en binnen onze club is toch wel Jan-Willem. Regelmatig stuurt hij in de app groep
de vraag of er nog liefhebbers zijn om op zaterdag- of zondagmorgen een toertje door het bos te fietsen. Na het
gezellige clubweekend in augustus borrelde bij hem het idee naar boven om een MTB weekend te organiseren.
Dus ging er een berichtje uit via de app en binnen zeer korte tijd waren er 10 enthousiastelingen die met hem
mee wilden, waarvan 8 Merels en 2 gastrijders.
Het weekend van 8-10 november werd
vastgelegd. De Belgische Kempen werd de
omgeving waar wij ons 3 dagen zouden
gaan uitleven in het bos. En op ca. 10 km
van de MTB routes werd een B&B gevonden waar we alle 10 konden overnachten
voor niet al te veel geld. Routes plukte hij
van internet, gereden door een Belg uit
deze omgeving dus dan zal het vast wel
leuk zijn. Een groot deel van deze routes
liep over een officieel MTB parcours gemarkeerd met bordjes, met af en toe wat
verbindingswegen om weer op een ander
deel uit te komen. Vrijdagmorgen rond 9 uur vertrokken we, Gert Korver, Rene Elenbaas, Marcel
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Vermoolen, Jan-Willem Bouwman, gastrijder Ruud
en mijzelf, richting Maaseik in België. De overige
Jaargang 27, Nummer 10

deelnemers zouden de volgende morgen
richting België rijden (Wil Outshoorn,
Stefanie en Alexander en gastrijder
Hans). Het was prachtig weer. De zon
scheen uitbundig, er was nauwelijks
wind en een prima temperatuur. De
startlocatie was een parkeerplaats bij
een sporthal. Gelukkig konden we daar
eerst nog even naar het toilet alvorens
wij aan onze tocht door de bossen begonnen. Als je na 2 uurtjes rijden uit een
warme auto stapt voelt het altijd een
beetje fris aan buiten. Dus deed ik een
extra shirtje aan. Dat was geen goed
idee. Binnen no-time was het met die
extra lagen veel te warm. De winterhandschoenen werden ingewisseld voor dunnetjes
en de winterfietsjas kon ook wel uit. We toerden
door een prachtige omgeving met verrassend diepe
afdalingen, uiteraard gevolgd door een hoge steile
klim. Zelfs de sterke mannen kwamen soms niet
fietsend omhoog. Ik hoefde mij dus niet te schamen
wanneer ik lopend, al puffend en hijgend, boven
kwam. Marcel kwam tijdens een klim ook tot stilstand en dacht zich aan een heel dun stammetje
rechtop te kunnen houden. Helaas boog het twijgje
door en belande hij op zijn rug tussen de takken,
met de fiets nog aan zijn voeten. Lachen, gieren en
brullen natuurlijk. Het bos zag er prachtig uit met al
die herfstkleuren. Afhankelijk van het type bomen
dat er stond werden we soms verrast door een
enorme kleurexplosie. Alle bladeren
aan de bomen en
ook op de grond
kleurden fantastisch
mooi rood. En de
zon versterkte dat
nog eens. Een klein
pechgevalletje bij
Gert toen zijn ketting voor tussen de tandwielen in
sloeg en muurvast zat. Gelukkig kon het toch ter
plekke worden opgelost. We hebben genoten deze
eerste dag en veel plezier met elkaar gehad. Na een
tocht van 45 km arriveerden we weer bij de auto en
reden we richting de B&B. Na een heerlijke warme
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douche adviseerden de B&B beheerder een restaurant aan in Duitsland, slechts 20 km van de B&B.
Sommigen hadden echter niet zo’n zin om weer in
de auto te stappen dus werd er in het dorpje zelf
een restaurant opgezocht. We belanden uiteindelijk
bij de plaatselijke chinees waar het die avond wel
heel er rustig was (6 Merels en nog 2 andere gasten).
Het eten smaakten echter heerlijk. Moe maar voldaan doken we op tijd ons bed in om goed uit te
rusten voor de tocht van zaterdag.
De volgende morgen reden we eerst met de auto
weer richting een parkeerplaats vlak bij de MTBroute. Daar arriveerden ook de andere 4 deelnemers. Het was bewolkt maar gelukkig droog. Het bos
was nog nat genoeg. Er lagen soms flinke plassen en
modderpoelen waar we doorheen moesten ploeteren. Rene nam 1 keer het verkeerde pad en lag bijna
languit in een diepe plas. Hij wist zich nog net staande te houden. Dat soort gekkigheid maakt het wel
leuk. Vandaag splitste de groep zich. Een paar snelle
rijders gingen vooruit tot aan de koffiestop en de
rest bleef enigszins bij elkaar. Stefanie en Alexander
voelden zich bezwaard wanneer er gewacht moest
worden en riepen al snel: ‘Gaan jullie maar, wij hebben de route en vinden het wel’. Maar net als op de
weg laten we niemand achter en wachten we gewoon op elkaar. Ook deze dag was het weer genieten van het mooie bos, het lekkere weer en het leuke gezelschap. Op een paar kleine incidentjes na, die
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ter plekke opgelost konden worden (gebroken ketting van Stefanie en wederom een vastgelopen ketting van Gert) ging het vandaag ook weer voorspoedig. Helaas moest Ruud vanwege een pijnlijke knie
het laatste stukje over de weg fietsen. Na zo’n 55 km
over hobbelige paden fietsen en regelmatig een
pittig klimmetje was iedereen het aan het eind van
de dag wel zat. Even opfrissen in de B&B, gezellig
een borreltje drinken met elkaar en dan op zoek
naar een restaurant. Na een dag inspannen in de
buitenlucht gaat een flinke maaltijd er prima in. Iedereen zat lekker te schransen en gezellig te kletsen.
Ook op zondag stond er nog een rit op het programma, 35 km. Niet al te lang zodat we weer bijtijds richting De Ronde Venen konden rijden. Het
had gevroren ’s nachts, maar de zon scheen en er
was nauwelijks wind. We hadden er weer zin in.
Wederom leidde Jan-Willem ons over een mooie
route door de Belgische Kempen. Voor de koffiestop
had hij een brasserie bij een oude kolenmijn in gedachten. Deze ging echter pas een uur later open.
Dus op zoek naar wat anders. De brasserie lag naast
de outlet in Maasmechelen. Met onze besmeurde
fietsen en idem kleding gingen wij in deze outlet op
zoek naar een koffietent. Maar we mochten niet
zomaar naar binnen. De smerige fietsen moesten op
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de parkeerplaats bij de auto’s blijven staan. Eenmaal
een locatie gevonden werden we door de eigenaar
snel naar de serre gebonjourd. Uiteraard werden we
door het winkelende publiek wel een beetje raar
aangekeken. De koffie smaakte naar warm bruin
water. Maar de stukken vlaai daarentegen waren ter
grootte van een kwart vlaai. Het was een koffiestop
en lunch ineen. De laatste kilometers van dit mooie
weekend werden volbracht en rond 1 uur waren we
weer bij de auto’s. Nadat de fietsen waren opgeladen en iedereen elkaar had bedankt voor het zeer
gezellige weekend vertrokken we huiswaarts.
GROTE DANK gaat natuurlijk uit naar de organisator
Jan-Willem. Hij heeft
ervoor gezorgd dat
iedereen een heerlijk
weekend heeft gehad.
Zelfs het weer had hij
tot in de puntjes verzorgd. En zo was het
1ste MTB Clubweekend een feit.
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Mallorca 2020

door Anton van Senten

Een waar fietsparadijs op 2 uur vliegen van Nederland. Mallorca is het ultieme fietsparadijs. Het eiland kent
vele goed geasfalteerde, kleine weggetjes met weinig verkeer. Het Middellandse zeeklimaat is mild en biedt
ideaal fietsweer. Je ontdekt op de fiets de prachtige landschappen en pittoreske dorp
jes. Het is er redelijk vlak, maar je kunt ook de bergen in, met zo’n 1200 – 1800 hoogtemeters in een dagtocht.
In 2020 gaan we naar het Noorden van Mallorca,
naar hotel Rei Del Mediterrana Palace in de omgeving van Alcudia/Playa de Muro. Dit hotel is sinds dit
jaar opgenomen in het programma van de Rompelberg organisatie, waar TTC De Merel al meer dan 10
jaar heel goede ervaringen mee heeft. Vanuit dit
luxe hotel wordt de complete fietsservice aangeboden, inclusief huurfietsen, begeleide ritten en
avondprogramma.

Wanneer: 10 t/m 17 Mei 2020
 Hotel Rei Del Mediterrana Palace in Playa de
Muro, aan een meertje, op 500 meter van het
strand, waar we met twee personen op een kamer verblijven.
 Halfpension, dus inclusief ontbijt en diner in buffet vorm.
 Wij maken gebruik van uitstekende huurfietsen,
waarvan er meer dan genoeg voorradig zijn.
 Wij fietsen 4 dagen onder begeleiding van een
groepsleider van de organisatie. De andere ritten
bedenken we zelf of we nemen een rustdag.
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Met de groepsleider rijdt De Merel veelal in de zogenoemde ‘Hobby’-groep, met afstanden van 90 –
110 km per dag. Er zijn ook minder snelle groepen of
juist veel snellere groepen. Per dag kun je kiezen en
eventueel wisselen.
De kosten voor deze week, inclusief vliegreis, hotel,
huurfiets en fietsarrangement is zo’n € 700 – 750,
afhankelijk van het tijdstip van het boeken van de
vlucht. Als je interesse hebt om mee te gaan of vragen hebt, meldt je dan bij Anton van Senten via:
anton.vansenten@outlook.com of telefonisch op
0624 984 604.
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De Razende Reporter!
De herfst is weer begonnen, blaadjes vallen van de bomen, paddenstoelen
rijzen de grond uit, de temperatuur daalt, lange broek moet weer aan op de
fiets, dagen worden korter….en de ijsbaan is weer open. Ik weet dat voor een
aantal Merels het fietsen dan op een lager pitje wordt gezet en daarvoor in de
plaats elke week de schaatsen worden onder gebonden. Dat geldt ook voor
mij. Heerlijk om elke week met mijn schaatsmaatjes weer te kunnen rijden op
Jaap Eden baan. Onze trainer is ook weer enthousiast en stuurt via whatsapp
filmpjes en lesmateriaal om ons voor te bereiden op de eerstvolgende les.
Maar een rit op de MTB door de bossen is ook heerlijk, zeker in de herfst en winter. Op zaterdag 26
oktober stond de eerste MTB-tour in Putten op het
programma. Vroeg uit de veren om rond kwart voor
8 richting Putten te vertrekken zodat we tijdig konden starten. In Putten aangekomen bleek er weer
voldoende animo te zijn voor deze toertocht door de
bossen in mooie herfstkleuren. Er kon gekozen worden voor een afstand van 35, 50 of 70 km. De kortste
afstand leek mij voor de eerste rit een goede optie.
Het lijkt niet zoveel, maar 35 km door de bossen
crossen vergt toch meer energie dan 70 km over
mooi geasfalteerde wegen toeren. Onder begeleiding van 3 zeer vriendelijke heren, die mij altijd mee
op sleeptouw willen nemen tijdens hun ritten, gingen we op pad. Het eerste stuk even slingerend door
Putten heen om vervolgens het bos in te duiken. De
tocht liep over mooie en goed begaanbare paden
(geen nattigheid en prut en ook geen te rulle ondergrond). In de route was ook een stuk over een single
track opgenomen. In een rij van ca. 8 MTB’ers doken
we de single track op. Helaas reed er vooraan een
heer die zijn snelheid behoorlijk liet dalen bij het
zien van een te scherpe bocht of een boomwortel in
het pad. Dat geeft niet. Ieder moet op zo’n traject
zijn eigen tempo bepalen dat past bij zijn/haar vaardigheden. Het heeft echter wel tot gevolg dat het
lint MTB’ers steeds langer wordt. De snellere rijders
sluiten achteraan in de rij aan. En omdat er geen
mogelijkheid tot inhalen is op zo’n smal parcours
gaat dit door totdat we weer op een wat breder pad
komen. Dan heb je de gelegenheid om de snellere
rijders even voor te laten gaan en als langzame rijder
achteraan aan te sluiten. Ons lint bleek uitgegroeid
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te zijn tot zo’n 20 fietsers. En wanneer je met zo’n
groep achter je kont aan rijdt voel je je opgejaagd.
Tijdens de eerste georganiseerde MTB ritten heeft
Jan-Willem mij al snel geleerd me daar niets van aan
te trekken. Ze zoeken zelf wel een mogelijkheid om
mij te passeren. Ik hoef niet voor ze aan de kant te
gaan. Op de splitsing van de 35 en 50 km bleek het
grootste deel van de fietsers de 50 km tocht te rijden. Daarna was het een stuk rustiger op het parcours. Het ging lekker dit keer. Meestal is Jan-Willem
de leider van de roedel als we door de bossen scheuren. Dit keer mocht ik het kopwerk doen. Dat is een
stuk makkelijker wanneer er pijltjes in het bos hangen die de route aangeven. Zelfs dan gaat het nog
wel eens mis, maar een bosroute lezen op de Garmin is niet mijn favoriet. Hoe grappig is het als je na
afloop merkt volgens Strava de snelste dame te zijn
op de 35 km route. Nou is de verhouding mannen/vrouwen tijdens zo’n rit meestal 90%/10% dus
voor dames is de scoringskans groter. Maar toch een
leuke bijkomstigheid. We hebben weer genoten: van
het buiten zijn, van het mooie gekleurde bos, van
lekker even bezig zijn en van elkaar. Een bakkie
warme snert bij de finish ging er prima in.
Het 2e weekend van November gaan we op MTB
club-weekend. Met 8 mannen en 2 vrouwen gaan
we 3 dagen mountainbiken in België, tussen Maasmechelen en Maaseik. Touroperator Jan-Willem is
alweer druk in de weer geweest om een locatie te
boeken en routes te maken. Mooi weer kan hij niet
regelen, daar hopen we dan maar het beste van. Wij
hebben er zin in!
Groeten van Loes

Jaargang 27, Nummer 10

Veiligheidstips!
Handen bij de remmen!
Als je in een groep fietst moet je vaak een beetje remmen. Als het even kan rem je
vooral niet te hard, omdat bij stevig remmen degenen die achter je rijden al gauw
in de problemen komen door het ‘harmonica’-effect.
Houdt je handen altijd bij de remmen! Dat scheelt jou reactietijd en is veiliger voor
de groep die achter jou zit. Als je zelf een fractie te laat bent, zal ook je reactie iets
feller zijn. Daardoor hebben de mensen achter je nog minder tijd en zullen op hun
beurt nog feller remmen. Totdat iemand in het achterwiel van zijn voorganger rijdt. Als iedereen zijn handen aan
het stuur heeft dan zijn er minder grote correcties nodig en worden de bewegingen van de groep als geheel veel
rustiger.
Je reactietijd in meters
Stel je rijdt met je handen op het stuur en er gebeurt iets in de groep. We gaan uit van een reactietijd van één
seconde om vanuit die positie je remmen in te knijpen. Als je 30 km/u rijdt, rem je pas na 8,33 meter. Te laat als
je dicht achter elkaar in een groep rijdt. Het verschil met een normale reactietijd waarbij de handen op de remmen staan is al snel enkele meters. De kans op schade is dus groter wanneer je je handen niet bij de remhendels
houdt.

Volgende aflevering:

Afstand houden
Gert Doornekamp
(reacties naar: agd_drive@live.nl)
Bron: www.slimmerfietsen.nl
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Fietsmoe
De titel van deze column kan op diverse dingen
slaan. Een fietsmoe kan een fietsende moeder zijn.
Het kan ook betekenen dat je moe bent van het fietsen, dus een zware inspanning hebt geleverd waar je
van bij moet komen. Ook is het mogelijk dat je
geen zin meer hebt in fietsen. En dat laatste is bij mij het geval.
Het is alweer anderhalve maand geleden dat ik voor het laatst op de racefiets zat. Het was de laatste dag van
een fietsvakantie. Als afsluiting van
die vakantie maakten we onder leiding
van een gids een stadsrit in Kiev, de
hoofdstad van Oekraïne.
Een paar dagen later was ik weer thuis. Met
de auto, want vliegen doen we tegenwoordig natuurlijk niet meer. Normaliter pak ik hier in Nederland
dan de fiets weer. Ik kon me er echter niet toe zetten.
Natuurlijk, het weer speelde hierin een grote rol. In
oktober regende het alleen maar en dat gaat door
tot op de dag van vandaag. Hoewel die regen eigenlijk wel meeviel, want het was vaker droog dan nat.
In normale fietstijden zou ik zeggen dat als er regen
wordt voorspeld, het meestal wel droog blijft en je
dus gewoon kunt gaan fietsen (als het bij de start
tenminste droog is). Nu zei ik dat er regen werd
voorspeld en dat ik dus beter thuis kon blijven.
Of komt het omdat ik geen doel meer heb? Geen
uitdaging voor de komende maanden?

Dus dat heb ik weer opgepakt. Al zit daar wel een
noodzaak achter. Ik heb namelijk met een groepje
afgesproken om eind november de Fjoertoer Egmond
te gaan wandelen. Dat groepje bestaat uit geoefende wandelaars, ze wandelen elk jaar
een week in de Zwitserse bergen. En ze
zijn allemaal een stuk jonger dan ik.
Dat wandelen zal echt wel lukken, ik
kom echt wel aan de finish. Maar ik wil
dan ook lekker wandelen, zonder zere
voeten, zonder steken in mijn zijde,
zonder pijn in mijn onderrug na tien
kilometer, zonder blaren. En fris aan de
finish komen. En vooral: die anderen bij
kunnen houden. Er moet dus getraind worden. En zo maak ik elke week een paar wandelingen, waarbij de afstand steeds wordt opgevoerd.
Aan wandelgenoten heb ik hier in het dorp geen gebrek. Al is het nadeel van in een groep wandelen dat
er veel wordt gekletst en dat gaat ten koste van de
snelheid. Het is echter natuurlijk wel een stuk gezelliger dan in je eentje wandelen.
Ik hoop wel dat ik over een paar weken wandelmoe
word en weer ga verlangen naar het fietsen. Hopelijk
vanaf 1 januari. Als de dagen weer gaan lengen,
zoals dat zo mooi heet. Ik ga vast nadenken over een
paar mooie uitdagingen voor volgend jaar. Want als
je die hebt, dan word je niet fietsmoe.
Reageren?
tom.zuijdervliet@gmail.com

Maar waardoor het ook komt: ik heb even geen zin
meer in fietsen. Gelukkig houd ik ook van wandelen.
_____________________________________________________________________________________________
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FIETSPROGRAMMA t/m 22 dec. 2019
17 november

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

21 november

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

80-100 km

24 november

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

28 november

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

80-100 km

1 december

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

5 december

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

80-100 km

8 december

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

12 december

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

80-100 km

15 december

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

19 december

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

80-100 km

22 december

zondag

Zondagrit

09.30 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 !
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