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December

COLOFON

Fietsen in December. Ik wil het eigenlijk mijn nieuwe Specialized niet
aandoen. De eerste zoutkristallen glinsteren alweer op het fietspad,
bruggen, viaducten en opritten (zoals dat heet bij de ANWB) zijn hier
en daar verraderlijk glad en de laatste vallende bladen, verworden tot
een soort drabbige mest, dragen ook niet bij tot een veilig gevoel.
Maar als het bleke winterzonnetje boven het dak van mijn buren uit
probeert te klauteren trek ik toch maar de stoute schoenen aan. Of
liever mijn koersschoenen, inclusief verwarmde zooltjes en kanariegele
dekbedhoezen. Het geheel completeer ik met vier lagen winterkleding,
thermo handschoenen en oorwarmers die in de Elfstedentocht van
1963 niet zouden hebben misstaan. De thermometer wijst min 1 en
het genadige briesje deze dag komt natuurlijk, zoals dat hoort in de
winter , uit het oosten. Gekkigheid, denk ik na een paar kilometer en
krijg de neiging een U bocht te maken. Iets wat mijn Garmin redelijk
vaak oppert. Wat ik zelden doe
overigens. Maar als ik eenmaal op
de dijk pedaleer en de statige decemberzon in het kabbelende water van de Kromme Mijdrecht zie
schitteren, voel ik mij de gelukkigste penningmeester van de Ronde
Venen! Medelijden heb ik op dat
moment met al die nietgepensioneerden, die hun vertier
moeten zoeken in een benauwde
fitness ruimte. Zich een uur lang in
het zweet werken op een spinning
fiets, met uitzicht op een fanatieke
trainer, zonder een meter vooruit
te komen. Ik wil de 15 Merels die daar elke maandag bij PK Sport in de
weer zijn natuurlijk niet schofferen. Ieder zijn ding. Maar aan de ander
kant kunnen we met zijn allen natuurlijk niet wachten tot de donkere
maanden voorbij zijn en de thermobroek weer in kunnen ruilen voor
het korte koersmodel. In de tussentijd hoop ik dat we als Merels ook
in de wintermaanden actief kunnen blijven, in de zaal of in het wild.
Veilige kilometers en veel plezier wens ik een ieder daartoe.
Tot slot wens ik iedere hele fijne feestdagen en goed begin van 2020 !
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MEREL
NIEUWS
Ziekenboeg
Tijdens de Pubquiz avond kwam mij ter ore dat Joyce
in de lappenmand heeft gezeten. Na lange tijd met
hoofdpijn te hebben gelopen is ze opgenomen in het
ziekenhuis en hiervoor behandeld. Joyce is inmiddels
weer thuis en heeft namens de club een bloemetje
ontvangen. We wensen haar veel sterkte toe met
verder herstel.
Maar ook de ‘Lief & Leed commissie’ zelf, Enno, zit
tijdelijk in de lappenmand. Na een onfortuinlijke val
van de trap heeft hij 2 ribben gebroken. Hij zal het
dus even rustig aan moeten doen. Ook Enno wensen
we een voorspoedig herstel toe.
____________________________________________________________________________________________
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Merel PubQuiz 2019
Een eerste kennismaking. Volgend jaar weer!
In onze Joop Zoetemelk APP groep , die al ruim bestond voordat ik dit voorjaar Merel lid ben geworden, kwam de PUB quiz voorbij. Willen we meedoen
en ook dit Merel event ondergaan? Grootste trekker
zijn de muntjes voor de consumpties en de hapjes
die je erbij krijgt. Dat je je partner mee zou kunnen
nemen komt niet bij ons op. We zijn niet voor niets
gaan fietsen toch? Geweldige club. De avond staat
genoteerd. Als het zover is gaan we uiteraard op de
fiets naar de tennishal, we zijn een fietsclub, denk ik.
Fijn dat ik onverwacht in de lekkere warme auto
door Michel en Ed van huis wordt gehaald.

De ontvangst is hartelijk, de koffie staat klaar. Met
25 man/vrouw, sommige met partners is de opkomst prima voor een geslaagde avond. Na wat
technische uitleg en
groepsindeling kan de
avond starten. 6 Teams
worden spontaan gevormd. We hebben een
dreamteam als ook Hans
en André onze voorzitter,
zich bij ons aansluiten. 5
man met wel 250 jaar aan
kennis en ervaring. Dat
kan leuk worden. De
spanning is gelijk te snijden als we aan de hand
van foto’s de topografische plekken en/of gebouwen
moeten benoemen. Het begin is moeilijk.
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door Robert Schuurs

We zijn super geconcentreerd. De categorieën van
vragen zijn uitdagend en divers. Hulde aan de organisatie. Gijs en Theo die samen de opgaven hebben
gemaakt, weten ook met hun presentatie te boeien.
Tot onze teleurstelling ontbreekt auto en motorsport (F1), maar gelukkig weten enkele in ons team
ook iets van voetbal. Toch is de winst nog lang niet
binnen. Wie weet nog iets van Ajax in 1969. Daarvoor zijn we toch te jong? Als we ook nog op het
verkeerde been worden gezet door een “vieze”
voornaam is het nog maar de vraag of onze tegenstanders kunnen worden ingehaald. Bij ze muziek
vragen haalt Ed zijn revanche. Alle 13 goed!
Voor de winst en de eer mag ik mijn eerste stukje in
de E-Merel schrijven. Lekker hoor. Kortom een

avond die ik alle (nieuwe) leden en ook de Partners!
en/of introducees van harte kan aanbevelen. Veel
dank aan de organisatie en de gastvrijheid van de
Tennishal.
Fijne feestdagen!
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42 ste Bosdijkloop

door Peter Meijer

EXTRA OPROEP: Vrijwilligers gevraagd voor de PK Sport BOSDIJKLOOP 2020!
Zondag 16 februari 2020 organiseren wij voor de 42ste keer de Bosdijkloop.
Vrijwilligers
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.
Gelukkig hebben zich na mijn vorige oproep al een aantal mensen aangemeld maar we kunnen er altijd nog meer gebruiken. Dus neem NU even
contact met mij op.
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.
Tot nu toe heb ik pas 2 gecertificeerde Verkeersregelaars op de lijst staan. De komende feestdagen zijn uitermate
geschikt om in te loggen op de site en je certificaat te halen of je aan te melden als je al een geldige pas hebt.
Groeten van
Peter Meijer
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Vrijwilliger in de Spotlight

door Alex Wolf

Deze editie: Peter van Adrichem
Even voorstellen
was van TTC de Merel. Op uitnodiging
Ik ben in Pijnacker als eerste in het gevan Gerard ging ik mee naar de Merel.
zin geboren. Op 15 jarige leeftijd met
Goed aangekleed want het was nog
ouders en nog 4 broers en 2
maart en koud. Na ongeveer 20 km
zussen in Mijdrecht komen wonen. Dat
moest ik nodig plassen want ik moest
was geen leuke leeftijd om te verhuiook goed drinken had Gerard verteld.
zen. Mijn vader had een groente kweMaar dat durfde ik niet te zeggen want
kerij en die moest opnieuw opgebouwd
daar reden toch
worden dus gelijk volle dagen werken.
wel mannen mee
Op 18 jarige leeftijd rijbewijs gehaald
die respect afvoor personen- en vrachtwagen. In de
dwongen. Ik noem
rustige periode, de winter, verhuurde ik
namen als Hans
mijzelf aan een transportbedrijf . Dan kreeg ik de
Hazeleger Sr., Piet, Henk en
meest rotte en versleten vrachtwagen mee om lomJohn van Beek, Krijn Verbrugpen uit treinwagons uit Duitsland met de hand bij
gen, Ton Bocxe, Tom Eindhoven, Bertus Casius, Kees
station Uithoorn over te laden en te lossen bij De
Smit en Nico Fokker; allemaal mannen waar je ontZwarte Kat aan de Amsteldijk. Angela leerde ik kenzag voor had. Met en zonder hun heb ik vele klassienen op 1 april (geen grap) bij een dancing in Vleuten.
kers gereden zoals: De Waalse Pijl, Luik-BastenakenInmiddels zijn we bijna 49 gelukkig getrouwd en
Luik, toertochten en bergritten als de Ventoux, La
hebben 2 prachtige zoons gekregen en ook 4 kleinMarmotte en La Bonette. En ook vandaag is fietsen
kinderen.
nog steeds een goede uitlaatklep voor mijn tomeloze
Vertel eens wat over je passie voor fietsen
energie. Een apart hoofdstuk in mijn fietsgeschiedeFietsen is eigenlijk begonnen als een soort therapie.
nis los van De Merel, is dat Angela en ik een tandem
Mijn werkgever vond dat ik alleen maar werkte en
hadden. We hebben zo’n 20 jaar samen ieder jaar
geen ontspanning had. Ik kocht een fiets bij de Fa.
tussen de 3 en 6 duizend km op de tandem gedaan.
Harrewijne in Mijdrecht, een Phoenix, loodzwaar
Eerst Nederland, maar later ook België en Duitsland.
met stevige banden maar met racestuur. Ik was toen
Heb je ook hobby's naast het fietsen?
32 jaar. Na 3 ritten met de werkgever gefietst te
TTC De Merel staat voor TourTrimClub De Merel.
hebben had hij liever dat ik alleen ging fietsen. En
Met name in de winter werd er door veel fietsers
dat was dat. Op een verjaardag in 1978 van een goeaan hardlopen gedaan. Zo is het hardlopen begonde vriend van mij, kwam ik Gerard Klein tegen. Die
nen. En dat is misschien wel mijn echte passie ge
was op dat moment voorzitter en medeoprichter
worden.
_____________________________________________________________________________________________
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Al gauw ging het niet snel genoeg voor mij en ik ben
toen gaan lopen met een groep onder leiding van
Willem Berendse. Een zeer gedreven trainer, mede
oprichter van TTC de Merel. En een paar jaar later
ook medeoprichter van De Veenlopers. Zelf heb ik
vele jaren afwisselend fietsen en hardlopen gedaan.
Dat laatste ging zo goed dat ik in 1996 zelfs een keer
genomineerd ben voor sportman van De Ronde Venen. Ook heb ik met veel plezier 15 jaar hardloop
trainingen bij De Veenlopers gegeven. Uit het hardlopen is ook een andere hobby ontstaan, nl.
optreden als Speaker bij wedstrijden. Maar
daarover straks meer.
Vertel eens wat over het vrijwilligerswerk
dat je voor de Merel verricht.
Eén van de vrijwilligerstaken die ik jarenlang
gedaan heb was het organiseren van de voorjaarstocht. Samen met Willem Wagenaar
reden wij dan de 110 km voorjaarstocht
Meije-Vlist tour voor. En het kon natuurlijk
niet missen, maar vanwege mijn hardloopervaring werd ik gevraagd om de Bosdijkloop mede te
helpen organiseren. Dat was 24 jaar geleden! Eigenlijk werd ik toen gelijk lid van het Bosdijkloop kernteam. En nog altijd doe ik het met veel plezier, ook
vanwege de jarenlange, fantastische samenwerking
met de andere 5 leden van het kernteam. Het is
mooi om te zien hoe de Bosdijkloop door de jaren
heen is geprofessionaliseerd en bij hardlopers landelijk op de kaart staat. En ik ben trots dat ik daar mijn
steentje aan heb kunnen bijdragen.
Wat is je mooiste herinnering (tot nu) aan het lidmaatschap van de Merel?
Een van de mooiste of leukste dingen was dat je met
de leden van de Merel een aantal keren per jaar
toertochten ging rijden bij andere
verenigingen. Dit waren tochten
van 140 -200 km bijv. de Molentocht, Driebergen-Soest en natuurlijk niet te vergeten Veenendaal-Veenendaal. Dat ging toen
wel anders dan nu. Want dan
ging je op de fiets erheen, je reed
de tocht en daarna weer op de
fiets terug. Ook een standaard
was de jaarlijkse rit naar Nijver-
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dal, kop soep eten bij een familielid van Merel lid
Nico Kroon en dan weer terug. 300 km op een dag!
Of rondje IJsselmeer met een select aantal Merel
clubleden. Mooie tochten waren dat.
.… en de grootste blooper?
Ik mag dan af en toe wel eens een grote mond hebben, maar ben ik wel eens verschrikkelijk op mijn
bek gegaan. Tijdens een Molentocht had ik nog te
weinig km gereden, maar ging tegen advies in met
de mannen mee. Op de terugweg nabij IJsselstein

was de pijp zo verschrikkelijk leeg dat Jan de Zwart
en Ger Hulsman me naar huis hebben moeten duwen!!! Dit is mij ook nog een keer overkomen bij de
opening ster rit. Vol overmoed naar Vianen gefietst
en weer terug. Echter bij Kamerik wilde het hoofd
wel, maar de benen niet meer. Ik werd ingehaald
door een dame met kind achterop. Oh wat voelde ik
me toen klein worden.
Wat is je levensmotto?
Levensmotto is wie goed doet, goed ontmoet. En
verder hoop ik lekker oud te worden met Angela en
nog lang van de kinderen en kleinkinderen te genieten. Waar ik heel erg naar uitkijk is de volgende fase
in ons leven. We hebben namelijk ons huis in De Hoef, waar we
23 jaar heel fijn hebben gewoond, verkocht en een appartement gekocht in Wilnis. En
natuurlijk hoop ik nog vele jaren
mee te kunnen fietsen en mijn
steentje bij te dragen aan De
Bosdijkloop en TTC de Merel.
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Uniek burgerinitiatief tegen zwerfafval
langs de Noorzeekust.
van Machteld Rijkeboer
Steeds meer mensen komen in actie om de vervuiling van de Noordzeekust tegen te gaan, maar het initiatief
van biologe en RWS medewerker Machteld Rijkeboer is wel heel bijzonder. In april 2020 start ze met een fietstocht rondom de gehele Noordzeekust om in kaart te brengen hoeveel afval er ligt en waar het vandaan komt.
Een reis van ruim 6500 kilometer die door acht landen voert en zo’n vijf maanden gaat duren. Tijdens de afgelopen Noordzeedagen bracht Machteld haar plannen naar buiten onder de naam Cycling for the Awareness of a
Sustainable Planet. Ze legt uit hoe het CASP project is ontstaan en wat het precies inhoudt.
Hoe begon het?
Machteld Rijkeboer: Ik liep al langer met het idee
om iets voor mezelf te doen. Omdat ik graag sportief in de buitenlucht bezig ben, lag een fietstocht
voor de hand. Het televisieprogramma Rond de
Noordzee bracht me op het idee om de Noordzeekust rond te fietsen. Vanuit mijn werk bij RWS
ken ik het gebied goed en er ligt een prima fietsroute. Zo is het balletje gaan rollen.
Met het CASP project wil ik bewustzijn creëren
voor het zwerfafval en een praktische bijdrage
leveren aan een oplossing. Vooral het plastic is
een gigantisch probleem, veel groter dan we denken. Hoe meer mensen zich daarvan bewust wor- Met het CASP project wil ik bewustzijn creëren voor
den, des te sneller zullen zij hun gedrag verande- het zwerfafval en een praktische bijdrage leveren
ren en ontstaat er draagvlak voor een natuur- aan een oplossing.
vriendelijker beleid.
Samenwerking gezocht
Wat CASP precies inhoudt
Het nemen van de monsters is relatief eenvoudig en
Tijdens mijn fietsrit ga ik overal langs de Noordzeesnel te doen. Ook hiervoor gebruik ik een standaard
kust het afval in kaart brengen. Dat doe ik volgens
methode. Het determineren van de samples is tijdhet OSPAR protocol, speciale richtlijnen voor het
rovend en specialistisch werk, dus dat besteed ik uit.
tellen en categoriseren van het afval. Met een app
Ik zoek nog naar sponsoren die daarbij kunnen onleg ik de resultaten vast in een centrale database. In
dersteunen. Door mijn werk kan ik makkelijk contact
Nederland en België wordt het afval langs de kust al
leggen bij maritieme instituten die op mijn route
regelmatig op deze manier gemonitord, maar in de
liggen. Daar zal ik de monsters afgeven zodat zij die
andere landen rond de Noordzee gebeurt dat mogenaar RWS kunnen sturen voor nader onderzoek.
lijk minder. Van het afval dat ik op mijn route aantref
Verder wil ik de gelegenheid aangrijpen om alle
ga ik ook monsters verzamelen. Aan de hand van
OSPAR locaties langs de route te bezoeken en interkiezelwieren, kleine algjes die zich vasthechten aan
views af te nemen met mensen die lokaal bezig zijn
het materiaal, kun je vaststellen of het uit zee komt
met het afvalprobleem. In Nederland bestaat 90%
of via de rivieren vanuit het achterland naar de kust
van het afval uit plastic. Ik ben heel benieuwd hoe
is gestroomd. Met die informatie kunnen we gerichdat in de andere landen ligt. Hoe beschermen zij de
ter beleid voeren.
Noordzeekust? Hoe ziet het beleid eruit?
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Zijn er ook lokale burgerinitiatieven? Door kennis te
delen, kunnen we van elkaar leren en verder komen.

De planning
Op dit moment ben ik druk bezig om de reis te organiseren. De route ligt al vast. Langs de Nederlandse
kust fiets ik naar België en Frankrijk. Bij Calais maak
ik de oversteek naar Engeland en fiets ik langs de
kust omhoog naar Schotland. Vanuit de Shetland
eilanden steek ik over naar Bergen. Vervolgens fiets
ik via Noorwegen, een klein stukje Zweden, Denemarken en Duitsland terug naar de Nederlandse
Waddeneilanden.

Al met al denk ik zo’n vijf maanden onderweg te zijn.
Hoewel het hard werken wordt, zie ik er erg naar uit.
De route is heel afwisselend, van
industriële gebieden tot uitgestrekte stranden en ruige rotsen.
Er zijn een paar stukken waar de
zee de route onderbreekt. Die kan
ik niet fietsen dus daar moet ik
een alternatief voor vinden. Mijn
grootste zorg is de oversteek vanuit de Shetlands naar Noorwegen.
Omdat er geen veerpont is, zoek
ik nog een schip waarmee ik mee
kan liften.
Grote betrokkenheid
Tot nog toe heb ik alleen nog
maar enthousiaste reacties gehad
op mijn plan. Mensen die ik nauwelijks ken, bieden me slaapplaatsen aan. Allerlei vrienden en
kennissen willen een stuk met me
meefietsen. Het doet me goed om
te merken dat het onderwerp leeft en dat ik met
mijn CASP project een gevoelige snaar raak.
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, zal ik onderweg verslag doen van mijn reis op de website
caspmr.eu. Ik snap dat mijn project het afvalprobleem niet oplost. Maar als ik meer mensen bewust
kan maken van wat er speelt, dan is het wat mij betreft al geslaagd.
Bron: IDO nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee, nummer 30

___________________________________________________________________________________________
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De Razende Reporter!
In de vorige eMerel heb ik een oproep gedaan om mij te laten weten hoe je in
de winter je fietsconditie op peil weet te houden. Er zijn natuurlijk heel veel
opties mogelijk: gewoon doorfietsen (weer of geen weer), mountainbiken,
binnen op de Tacx, Swiften, hardlopen, schaatsen, spinning…… Daarom leek
het mij leuk om van verschillende Merels te horen waarmee zij actief zijn in de
winter.
Fanny is enthousiast aan het mountainbiken. Dit
leuke verhaal stuurde ze mij toe.
Zo komt Fanny de winter door:
Na een fijn zomerseizoen op de racefiets, ging ik me
langzaam voorbereiden op de winter. Vorige jaren
fietste ik op zolder met de Tacx en reed ik niet meer
buiten. In de laatste woensdag avondrit werd ik
erop gewezen dat veel Merels de winter doorfietsen
maar dan op de MTB. Ik
heb me toen opgegeven
voor de Start2MTB en
heb gezocht (met hulp
van Jan-Willem) naar een
voor mij geschikte MTBfiets.
Op 21 september gestart
met de cursus, olv JanWillem, Loes, Ed en Herman. Na de 4 lessen was ik heel wat wijzer geworden
en had ik de fiets aardig onder controle. Je begint
met rondjes rijden, remmen, schakelen, tikkertje in
een kleine cirkel, maar ook heuveltjes
op en af. Echt een aanrader zo’n cursus, je leert wat je fiets onder diverse
omstandigheden doet en hoe je de
controle houdt, hoe je moet schakelen
en wanneer, want dat is nog al een
dingetje ben ik achter. Totaal verschillend van de racefiets. Nu moest ik het
in de praktijk gaan brengen wat ik
allemaal geleerd heb en ik kan je vertellen dat valt nog niet mee. Nu na
een aantal prachtige ritten door de
Gooische bossen merk ik dat er nog
heel veel te leren is. Vooral op tijd
schakelen en het op tempo doortrap-
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pen want alleen wanneer je druk houdt op de pedalen houd je je fiets onder controle, maar bij de MTB
komt er toch ook een groot stuk lef en lichamelijke
conditie bij kijken. MTB is een hele andere discipline
in het fietsen dan het rijden op de weg, maar is zeker
zo leuk. Een mooie bijkomstigheid is dat je veel van
de natuur ziet. Op de weg zien we dat Nederland
beschikt over heel veel watertjes, kanaaltjes en
meertjes, op de MTB zie je hoe prachtig de bossen
en heides zijn, maar ook dat Nederland toch veel
minder vlak is dan menigeen denkt. Mijn hartslag
gaat niet alleen sneller door de inspanning maar
zeker ook door de spannende momenten van dalen
en stijgen en over soms wel aardig hoge boomstronken te rijden. Maar met de coaching van Jan-Willem
(rijdt voorop en laat zien hoe en waar te rijden) en
Marcel (aanwijzingen tijdens de hele rit) ga ik het
iedere keer leuker vinden en durf ik ook steeds
meer. Kortom een aanrader voor iedere fiets liefhebber die niet bang is om een keertje lekker onder
de blubber thuis te komen.
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Zo komt Joop en menig ander Merel lid de winter
door:

Bij een sportschool ergens in de Ronde Venen wordt
er door de Merels indoor gefietst op een spinningbike om de conditie gedurende de winter op peil te
houden. Minder leuk natuurlijk dan buiten een stuk
gaan toeren. Maar bij lagere temperaturen en slecht
weer een zeer goed alternatief om je in een uur tijd
volledig uit de naad te fietsen. Tijdens mijn tochten
met de Merel raak ik over het algemeen niet zo buiten adem als op zo’n verdomde spinningfiets.
Natuurlijk hebben we
ook onze die-hards die
op donderdag gewoon
op pad gaan. En deze
ritten worden alleen
maar afgelast bij zeer
barre omstandigheden.
Zo zie ik net op Strava
dat ze vandaag (12 dec.)
ook weer een tocht
hebben gemaakt. Maar
het wegdek was nat en
glad waardoor er 2 schuivers zijn gemaakt. Gelukkig
zonder ernstige gevolgen heb ik begrepen.
Mijn voorkeur in de winterperiode gaat uit naar het
schaatsen. Twee maal per week rijdt ik naar de Jaap
Edenbaan om daar lekker rond te rijden. Inmiddels

samen met een zeer gezellige groep andere schaatsliefhebbers. Het mountainbiken, vind ik net als Fanny ook erg leuk om te doen. Maar op zondagmorgen
kan je maar op één plek tegelijk zijn. Wanneer het
schaatsen en mountainbiken dan samenvalt kies ik
toch voor het gladde ijs. Ik weet dat er nog veel Merels zijn die het schaatsen ambiëren. Er zijn ook Merels die in hun eigen schuur, op zolder of ergens
anders in huis hun fiets op een stellage bouwen met
een laptop voor hun neus. Tijdens het fietsen kijken
ze naar hun favoriete TV-programma of gaan ze een
virtuele strijd aan met andere wielrenners van over
de hele wereld via het programma SWIFT. Een mooie
manier om, op het tijdstip dat je zelf kunt bepalen, je
uit te laten dagen door andere deelnemers. Echter
het parcours dat gefietst wordt ziet er soms wat
vreemd uit. Ik ben heel benieuwd hoever wij op onze
racefiets komen wanneer we in het echt onderstaande route moeten volgen.

André is, ondanks dat hij binnen zat, waarschijnlijk
toch met een nat pak thuis gekomen.
Groeten van Loes
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Veiligheidstips!
Afstand houden
In een groep fietsend wil je zo kort mogelijk in het wiel rijden van elkaar om zo veel mogelijk windvoordeel te
hebben. Logisch. Maar houdt zoveel ruimte dat je niet per ongeluk tegen de voorganger aanrijdt. Wat de juiste
afstand is hangt af van je eigen stuurmanskunst en van de anderen.
In een vreemde groep moet je altijd een beetje extra ruimte nemen om niet voor verassingen te komen staan.
Hoe groter de groep is, hoe groter het ‘harmonica-effect’ is. Vanwege de reactiesnelheid zullen in een groep degenen die verder naar achter rijden relatief steeds later remmen en dus steeds harder moeten remmen.
Afstand houden is vooral belangrijk op punten waar mogelijk geremd gaat worden zoals kruispunten, uitritten van
grote bedrijven, wegversmallingen en afslaan naar een naast de rijbaan liggend fietspad.
Bij hogere snelheid moet je meer onderlinge afstand nemen, omdat je in dezelfde reactietijd meer afstand aflegt.
Daarom zie je in bergetappes de onderlinge afstand in de afdaling behoorlijk groter worden.

Gevaarlijk zijn glooiende parkoersen. Als je daar kort in elkaars wiel rijdt en de weg gaat een beetje naar beneden, heb je soms niet in de gaten dat de snelheid omhoog gaat. Je houdt dan dezelfde afstand aan terwijl bij die
hogere snelheid je al wat verder uit elkaar moet rijden.
Als je achter elkaar rijdt en je tikt elkaar aan, is de achterste altijd de klos want zijn of haar stuur knikt om. De
voorste rijder heeft maar weinig problemen, omdat de achtertrein van een fiets stijf is. Als je in een groep rijdt
moet je de veiligheid van de hele groep in de gaten houden die achter je rijdt. Vandaar dat je nooit grove/snelle
richtings/snelheidsveranderingen doet.
Elkaar tijdig signalen geven als je van richting-, of snelheid verandert is dus heel belangrijk.
Volgende aflevering:

Lijn houden
Gert Doornekamp
(reacties naar: agd_drive@live.nl)
Bron: www.slimmerfietsen.nl
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Afscheid
Loes, de onvolprezen hoofdredacteur van de eMerel,
moest me er weer aan herinneren. ‘Hierbij even een
reminder. Wil je nog een column aanleveren voor de
eMerel?’
Hoewel ik me de afgelopen dagen al enkele
keren het hoofd had gebroken over een
onderwerp, kwam ik ineens toch weer
onder druk te staan. Nou ben ik dat
wel gewend en het lukt meestal wel
weer om iets te produceren. Ik merk
echter dat het steeds moeizamer gaat.
De meeste onderwerpen heb ik al een
keer behandeld. De al dan niet terechte kritiek op het gedrag van racefietsers
die denken dat ze wielrenners zijn
(meestal op zondagochtend, het geldt natuurlijk niet voor de leden van De Merel). De oorlog op
het steeds vollere fietspad. Het steeds meer toenemende gebruik van e-bikes (twee schoolgaande kinderen van een goede vriendin van me kregen een
maand geleden een e-bike, want ze willen – volgens
moeder – de afstand van twee kilometer naar school
niet meer op een gewone fiets afleggen, dus dan
geef je maar toe??). Het plannen maken voor mooie
fietstochten en fietsvakanties.

doe, maar het is al héél lang. En zo tegen het einde
van alweer een jaar, als je terugkijkt en hopelijk ook
weer vooruit kijkt, dan bedenk je dat het genoeg is
geweest.
Ik zal het missen. Er is bijna geen column voorbijgegaan zonder dat ik er
reacties op kreeg. Meestal leuk en positief. Een enkel keer niet leuk. Een heel
enkele keer dat ik dacht: ‘moet dat
nou, zo tekeer gaan?’ Maar dat hoort
ook bij het schrijven van een column.
Af en toe kon ik het niet laten om toch
wat prikkelende en soms wat overdreven
stellingen en uitgangspunten te poneren.
Maar wie kaatst, die kan de bal verwachten.
Beter dat het zo gaat dan dat columns voorbijgaan
en je er geen reacties op krijgt.
Jullie zullen in de eMerel zeker nog van me horen.
Want hoewel ik vanaf september de fiets niet meer
heb aangeraakt en het wandelen heb ontdekt, heb ik
nog genoeg inspiratie voor fietsverhalen. Maar dan
in een andere vorm en niet in een column. Dus volgend jaar ben ik gewoon weer van de partij. Niet elke
maand, maar wel met regelmaat.
Ook op de fiets ben ik volgend jaar weer van de partij. De fietspauze heeft lang genoeg geduurd. Nog
een paar mooie kerstwandelingen en op 1 januari
stap ik op voor een eerste ritje van vijftig kilometer
(als het weer mee zit). Nog wel even uitzoeken hoe ik
fietsen en wandelen in de toekomst het best kan
combineren.

Waardoor mijn inspiratie steeds minder wordt? Misschien heeft het wel te maken met het feit dat ik me
het afgelopen jaar bijna niet bij De Merel heb laten
zien (afgezien van het fantastische Merelclubweekend). En daardoor ook een stuk minder heb
gefietst?
Feit is echter dat ik steeds meer moet piekeren om
een geschikt onderwerp te vinden.
En zo bedacht ik tien minuten geleden dat het nu
Reageren?
misschien wel een goed moment is om te stoppen
tom.zuijdervliet@gmail.com
met deze column. Ik heb geen idee hoe lang ik het al
_____________________________________________________________________________________________
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De ‘Allerbeste’ wensen

door Loes Kuijper

Het jaar is al bijna weer voorbij. Wat vliegt de tijd toch en het lijkt wel alsof elk jaar steeds sneller gaat. Ik
hoorde laatst iemand een verklaring geven waarom de tijd steeds sneller lijkt te gaan. Als je jong bent heb je
het grootste deel van je leven nog voor je. Ben je ouder dan heb je de meeste tijd van je leven achter je. Alle
tijd die je nog voor je hebt lijkt daardoor steeds sneller te slinken. Daar is maar één remedie voor: blijf vooral
leuke dingen doen en geniet er van. Nu staan we alweer voor de Kerstdagen en de deur naar 2020 staat op een
kier. In de eerste 2 weken van een nieuw jaar wens je elkaar van alles; een ‘Gelukkig Nieuw Jaar’ of ‘de Allerbeste wensen’.
Maar als je iemand het allerbeste wenst, wat wens
je hem/haar dan eigenlijk?
In mijn eigen vrienden en kennissen kring heeft
iedereen een heel best leven, we wonen in een
mooi huis, we hebben (of voor menig Merel hadden) een baan, we hebben lieve vrienden en kennissen, we kunnen op vakantie, we hebben plezier
in het fietsen, we kunnen regelmatig dingen kopen
gewoon omdat we het leuk vinden, er geld voor
hebben en weer eens wat nieuws willen, we kunnen
eten kopen, we kunnen uit eten gaan. Kortom; wij
hebben het niet slecht. Zou het dan nog beter moeten? Willen we het allerbeste huis? Wij zijn heel
tevreden met onze woning. Het hoeft niet groter,
het hoeft niet duurder, het hoeft niet fraaier. Regelmatig stap ik door de voordeur naar binnen en
dan denk ik: ‘wat een mooi klein stukje van de wereld heb ik in mijn bezit’. Het is de plek waar wij ons
veilig en vertrouwd voelen. Wens je iemand de allerbeste vakanties toe? Natuurlijk is het prachtig om
de wereld te ontdekken. Maar vergeet niet dat door
het vele vliegverkeer ons milieu wordt belast.
Waarom blijven we niet dichter bij huis? In Nederland/Europa zijn zoveel mooie natuurgebieden,
steden en andere bijzonderheden te zien en te beleven, daar kan je nog heel veel mooie vakanties
doorbrengen. Wensen we iemand het allerbeste
salaris? Jullie kennen
het gezegde ‘Geld
maakt niet gelukkig’.
En dat is zo waar als
een koe. Meer salaris
wil niet altijd zeggen
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dat je daar gelukkiger van wordt. Met plezier in je
werk houdt je het langer vol dan elke maand een
zeer goed gevulde zak met geld. Willen we de allerbeste kinderen? Dat lijkt er wel op tegenwoordig.
Waarom pushen ouders hun kinderen naar een
hoger niveau op het middelbaar onderwijs terwijl
de docent aangeeft dat het misschien wel te hoog
gegrepen is. Waarom zijn er zoveel managers, marketeers en leidinggevenden terwijl er ook vakkenvullers, lassers, kappers, vuilnismannen nodig zijn?
Wij zijn gezond, gelukkig en hebben gein. Wanneer
je kunt spreken over deze 3 G’s dan ben je een tevreden mens en kan je de hele wereld aan. Voorop
staat een goede gezondheid. Het is niet iedereen
zomaar gegeven, maar met een goede gezondheid
wordt je niet beperkt in de dingen die je wilt doen.
Een gelukkig mens is vaak ook een tevreden mens.
Hij/zij is tevreden met zijn/haar leven. En gein is
nodig om dingen te kunnen relativeren. ‘Een dag
niet gelachen is een dag niet geleefd’.
Knoop dit goed in je oren en bedenk alvast hoe je
jouw familie, vrienden en kennissen in het nieuwe
jaar iets toe gaat wensen. De ‘allerbeste’ wensen
kan niet meer. Wij hebben het hartstikke goed en
nog beter is niet nodig. Het verschil tussen rijk en
arm neemt de laatste jaren alleen maar toe. Waarom is ons voornemen voor 2020 niet om dit verschil
kleiner te maken en
te streven naar een
wereld waarin meer
gelijkheid is. Denk
daar maar eens over
na.
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FIETSPROGRAMMA t/m 9 febr. 2020
22 december

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

26 december

donderdag

2e kerstdag, geen rit

29 december

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

2 januari

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

80-100 km

5 januari

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

9 januari

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

80-100 km

12 januari

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

16 januari

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

80-100 km

19 januari

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

23 januari

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

80-100 km

26 januari

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

30 januari

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

80-100 km

2 februari

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

6 februari

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

80-100 km

9 februari

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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