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Het nieuwe seizoen is begonnen.
Hebben jullie gedacht aan fietsonderhoud?
Doe de B.R.A.V.O. check!
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Het fietsseizoen is
begonnen.

M

COLOFON
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.

et een natte Openingsrit is vorige week het fietsseizoen begonnen. Een frisse start op een nieuwe locatie. Een aantal leden heeft nog
hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de Tennishal ook een beetje
onze ‘Fietshal’ wordt. Het kampioenenbord is opgehangen en nog belangrijker: onze fietsen kunnen aan zelf gemonteerde steigerbuizen
voor het raam op ons wachten. De koffie is lekker en wordt aan tafel
geserveerd, door een gastvrouw die weet wat service is.

Bestuur:
André Kroeze, voorzitter ............ 06-21843476
voorzitter@ttcdemerel.nl

Het regende flink vorige week zondag, maar toch kwamen 19 Merels
uit hun warme nest. We vertrokken in drie groepen. De A groep was
met 8, de B/C groep had de afspraak maximaal 25 km/uur te fietsen en
bestond uit 7 fietsers die dit lagere tempo zochten. Alexander en ik
reden mee op onze ‘trekking’ fietsen, mét spatbord en iets dikkere
banden. Niet dat je daar droger op blijft, maar het voelde veiliger. Jan
Willem had een MTB rondje uitgezet en zij reden met z’n vieren. Zo
was er voor ieder wat wils bij deze tocht. We hebben gezellig en veilig
gereden waarna het lekker terugkomen was bij de Tennishal. Koffie
met appeltaart en veel gezelligheid. De gang zit er weer in! Hier hopen
we het komende jaar meer van te zien. Gezellig en veilig fietsen door
zoveel mogelijk in te spelen op de wensen van de leden. Meer groepen
en snelheden zodat iedereen meekan. Dat doen we ook tijdens het net
aangekondigde Clubweekend in Deurne. Daar kun je bij het aanmelden
al kiezen voor diverse afstanden en snelheden.

Hans Hazeleger ........................ 0297-273350
toercommissie@ttcdemerel.nl
Coördinator Toertochten

Naast het fietsen komt er dit seizoen meer. We denken aan een Wielerfestival voor Merels en hun familieleden. We hebben al wat ideeen
over hoe zo’n gezellige middag aan het einde van de zomer er uit kan
zien en komen daar nog op terug.
Begin april is het alweer tijd voor Start2Bike. De commissie is begonnen
met werven en hoopt op nieuwe aanwas! Wij hebben zin in dit seizoen
en willen er met de leden samen weer wat
moois van maken. Doe mee met de activiteiten en schroom niet je aan te melden
als je als vrijwilliger iets op wilt pakken.
Het fietsseizoen is begonnen, geniet ervan
en stel je eigen veiligheid en die van anderen altijd voorop!

Erelid: H. A. Könst

Stefanie Miltenburg, secretaris ... 0297-288486
secretaris@ttcdemerel.nl
Gijs Ekelschot, penningmeester .. 0297-286208
penningmeester@ttcdemerel.nl
Alex Wolf, bestuurslid................ 0297-287730
bestuurslid@ttcdemerel.nl

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

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).

Stefanie Miltenburg
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MEREL
NIEUWS
Save the date!
Het traditionele clubweekend zal dit jaar plaatsvinden op 23,24 en 25 augustus. Meer informatie hebben jullie
inmiddels allemaal via de mail ontvangen. Wil je mee? Vul dan het formulier in en stuur dit terug naar
clubweekend@ttcdemerel.nl.
_____________________________________________________________________________________________

C-groep op woensdagavond
We gaan starten met een C-groep op de woensdagavond in de maanden April en Mei. Deze groep rijdt niet harder
dan 25 km/uur en is bedoeld voor onze leden die het tempo van de B- en A-groepen te hoog vinden. Op deze
avonden is er een voorrijder aanwezig die een route voorbereidt (max. 50 km) en zorgt dat het juiste tempo
wordt aangehouden. Is er voldoende animo dan gaan we hier uiteraard mee door in de daarop volgende maanden.
_____________________________________________________________________________________________

Techniek- en Krachttraining
Van 3 april tot en met 29 mei zullen Jan-Willem en Richard W. weer techniek- en krachttrainingen verzorgen. Deze trainingen vinden plaats naast de reguliere woensdagavondritten en gaan door bij een minimum van 6 deelnemers. Startlocatie is Tennishal De Ronde Venen.
_____________________________________________________________________________________________

Nieuwe Leden
John Baars is lid geworden van TTC De Merel.
John welkom bij onze club en we wensen je
heel veel veilige en gezellige ritten bij
De Merel.
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Een natte openingsrit
Zondagochtend 3 maart. De buienradar voorspelt
regen, regen en nog eens regen.
Wie gaat er nou fietsen met dit weer…..?? Nou, 19
bikkels ven de Merel hebben dat gedaan! Zij trotseerden regen, wind en kou om de Openingstocht
maar niet te missen.
Traditioneel reden we de Openingstocht altijd in één
rustig tempo. Dat tempo bleek voor een aantal leden
toch wat te snel, daarom hebben we een zogenaamde C groep ingesteld met een maximum snelheid op

door Margot Kompier

de teller van 25 km/uur. Dat is een goede beslissing
geweest, er waren 6 deelnemers in deze groep. Verder fietsten er 8 Merels in de “gewone” groep en 4
Merels vormden een
ATB groep.
Voor en na de rit werden we hartelijk ontvangen door de dames
van de Tennishal. Zij
hebben ons voorzien
van koffie, thee, warme chocomelk en appelgebak. We voelden
ons wel een beetje
opgelaten, omdat we
na de rit nogal wat nattigheid achterlieten op de
vloer en op de stoelen van de kantine. Maar de dames waren daar niet van onder de indruk.

De eerste kennismaking met ons nieuwe startpunt
was heel positief. Je voelt je hier meteen thuis. De
sportieve sfeer van de Tennishal sluit heel goed aan
bij onze club. Ondanks de regen was het een zeer
geslaagde
ochtend!
_____________________________________________________________________________________________

Bosmerel Afsluitingsrit
Zondag 3 maart stond in onze kalender thuis vermeld als Openingsrit TTC de Merel. Veel Merels keken er al weken naar uit, maar slechts weinigen ondernamen die winderige en regenachtige zondag
actie om naar de nieuwe start locatie af te reizen.
Het overgrote deel stuurde dus de kat, wat een gezegde is van sommige Hoefse leden als het weer ze
te bar is om deel te nemen. Dit verhaal begon
enkele dagen ervoor met
een oproepje op de Merel MTB app. Of er misschien animo was voor
een off-road openingsrit
door de Ronde Venen. Ik
noemde het op de app,
de ”Bosmerel Afsluitingsrit” want voor de Merel mtb-ers, schoof het mtb
seizoen tenslotte door in het wielrenseizoen. En ja,
er bleek animo dus om 9 uur vertrokken er 5 Bosme-
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door Jan-Willem Bouwman

rels, om een eigen Opening/afsluitingsrit te fietsen.
Naast regen was er ook veel wind en zo werd het
naast een nat rondje voor mij en sommige andere
mtb-ers, ook een interval trainingsrondje. Er werden
hierdoor genoeg calorieën verbrand om in aanmerking te komen voor het, door André, beloofde appelpuntje. Zoals op het plaatje van Strava is te zien
reden we over de kleine paadjes in de omgeving en
hoewel bedoeld was om wat off-road in de route te
krijgen, was dit maar deels gelukt. Doordat steeds
meer gravelpaadjes worden geasfalteerd verdwijnen
dit soort paadjes, maar richting Kanis en richting
Kockengen waren er gelukkig nog wat onverharde
stukjes over. Ook bij de Bosdijk konden we echt even
off-road en hoewel sommige al jaren fietsen in de
omgeving bleek hier toch nog een blanco stukje te
liggen. Dat resulteerde dus in lekker hobbelen over
het veendijkjes. Ook de oude spoorbaan, of beter
bekend als het Bellopad, was met zijn grindstukken
aan te duiden met onverhard. Maar waar dit pad
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vroeger lekker beschut was had de zuidenwind nu
vrij spel. Dus met wind op de kop fietsten we van
Oukoop naar Mijdrecht. Daarna was het onverharde
gedeelte op en restte de eindsprint naar de kantine
van de Tennishal. Daar bleken we de eerste Merel
groep te zijn en werden we verwelkomd door Gijs en
Ria. Die, na aanvankelijk de spreekwoordelijke kat te
hebben gestuurd, maar met de auto waren gekomen. Gelukkig werden we daarna van de broodnodige koffie en thee voorzien om de inwendige mens op
te warmen. Want koud was ik wel geworden door
het lekke regenjasje. De appeltaart kwam er gelukkig
snel achter aan, met mijn complimenten voor de
dames van de bediening.. De locatie is wat mij betreft TOP! Peter, Wil, Gert en Henk wil ik bedanken
voor het meerijden. En Marcel, vriend en watje, de
volgende keer als het regent ga je gewoon weer
mee! Dames en heren, het nieuwe TTC de Merel
seizoen is weer begonnen.
_____________________________________________________________________________________________

Doe de B.R.A.V.O. check!
Een nieuw fietsseizoen is begonnen. Heb je eraan gedacht om je fiets grondig te checken? Hieronder een aantal
handige handvaten om alles te controleren zodat je weer veilig de weg op kunt. Twijfel je op bepaalde punten
ga dan langs bij een fietsenzaak om het te laten controleren. We willen allemaal weer veilig de weg op en heelhuids thuis komen.
BANDEN EN WIELEN
 Bandenspanning (minimaal 6 bar, normale spanning 8-10 bar)
 Loopvlak/zijkant beschadiging (scheuren, bobbels, ingereden steentjes, schelp of glas, ventiel)
 Profieldiepte (indicatoren op de band)
 Wielen (recht, rond en geen losse spaken, test
spaakspanning)
REMMEN
 Remmen (knijp remhandel in: minimaal vingerdikte tussen stuur en remhandel, doe steiger/sleeptest)
 Remblokken (blokdikte, groeven schoonmaken)
 Centreer remklauwen en remblokken op de
velgrand (mogen band niet raken)
AANDRIJVING
 Ketting (loopt soepel over alle tandwielen, loopt
niet van tandwiel af)
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Derailleurs (goed afgesteld, alle tandwielcombinaties mogelijk, schakelt soepel)
 Trapas (controleer op speling en vastzitten
VEILIGHEID
 Helm (THT datum, pasvorm, 2 vingers voorzijde
helm, kinband gesloten en driehoek om oor)
 Kleding en handschoenen (handbescherming bij
vallen, kleding tegen bescherming kou en zon)
 Schoenplaatjes (controle of ze vast zitten, grip
ook bij lopen)
OVERIG
 Balhoofd en as-speling (stuitertest: 10 cm optillen bij stuur/zadel en loslaten, rammelt dan is er
speling)
 Pedalen (controle op speling en vastzitten, mogelijk inklik/uitklik spanning afstellen)
 Zadelpen (controle op vastzitten, pen mag niet
boven maximale indicator uitsteken)
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Veilig op pad!!
Verzoek van de ambulance dienst.
Hulpverleners maken steeds vaker mee dat een patiënt wel een mobieltje heeft, maar dat ze de hele
gsm moeten doorspitten om het telefoonnummer te
vinden van: ouder/partner/contactpersoon die gewaarschuwd moet worden bij een noodgeval. Dit
hebben we landelijk in de groep gegooid en we zijn
tot een slimme oplossing gekomen. De ICE code. Een
standaardnaam voor noodgevallen.
‘ICE’ (=In Case of Emergency). Onder deze naam sla
je het telefoonnummer op van degene die geïnformeerd moet worden bij een ongeval.
‘ICE’ IS ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL ERKEND
ALS AFKORTING.
Met deze codeletters weten hulpverleners met wie
ze contact kunnen zoeken.
Wilt u meer nummers opslaan gebruik dan de namen ICE1, ICE2, ICE3,...
Het is weinig moeite en kan een groot verschil maken als er zich een ongeval voordoet. Creëer meteen
een ICE-adres met telefoonnummer in je mobiele
telefoon!

Meer informatie over
deze app vindt je via deze
link:
112 app

Id’s me armband
Nog een mogelijkheid om hulpverleners te voorzien
van informatie in een noodsituatie is de SportID van
Id’s me. Dit is een armband voorzien van een metalen plaatje waarin naam, leeftijd, ICE noodnummers
en medische gegevens staan gegraveerd.

112 - app
Er is ook een 112 app beschikbaar voor je mobiele
telefoon. Wanneer je deze app download staat deze
altijd op het eerste scherm van je mobiel. En indien
je 112 belt worden ook de coördinaten zichtbaar
waar je je bevind. Zeer handig wanneer je op een
locatie bent waar geen straatnaambordjes aanwezig
zijn, zoals bijv. in het bos.

Mogelijkheden genoeg dus om in noodsituaties de
hulpdiensten te voorzien van de nodige informatie.
Uiteraard hopen wij dat het nooit nodig zal zijn.
_____________________________________________________________________________________________
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Vrijwilliger in de Spotlight

door Alex Wolf

Deze editie: Herman Baars
Even voorstellen
liften, rolpaden, slagbomen enz. Na een reorganisaHallo, even voorstellen, ik ben Herman Baars, gebotie kwam ik bij de afdeling Security. Dit was wel heel
ren in ‘the middle of nowhere’ langs de Amstel in
wat anders, i.p.v. werk met de handen nu met de
een klein dijkhuisje een zgn. daggeldershuis, ergens
zintuigen. Opleidingen gevolgd en trapje voor trapje
tussen de Amstelhoek en Nessersluis. Ik heb er 14
opgeklommen tot supervisor.
jaar gewoond. De Amstel loopt als een rode draad
De mooiste herinneringen bewaar ik aan het team
door mijn leven, ik heb er op leren schaatsen, (toen
zakkenrollerij, waarvan ik deel heb uitgemaakt. Een
nog echte winters), leren zwemmen, gevist, geroeid
samenwerking met mensen achter de camera’s en
enz. Tevens op de naastgelegen boerderij alles gemensen op de werkvloer. Ik had daar een goede
leerd wat erbij komt kijken om een
speurneus voor, het gedrag van
boerenbedrijf te bestieren. Achzakkenrollers/tasjesdieven viel mij
teraf ben ik erg blij met mijn poldirect op. Ik was daar heel fanatiek
derervaringen. Ik geniet nog
in en zat vaak ‘s morgens om 6.00
steeds dubbel als ik over oude
uur al in een observatiepost. Het
dijkjes fiets of wandel met naast
was echter frustrerend dat je iegelegen riviertjes, knotwilgen en
mand op heterdaad kon betrappen
oude boerderijen. Puur natuur!!!!
maar zo’n figuur een week later
Inmiddels woon ik alweer 49 jaar
weer vrolijk zag rondlopen.
in Mijdrecht. Getrouwd met Wil,
twee kinderen, zoon…. (kort geleVertel eens wat over je passie voor
den ook lid geworden trouwens,
fietsen.
het lidmaatschap van De Merel van mij cadeau geMijn passie voor het fietsen is ontstaan rond 1991 na
kregen voor zijn verjaardag!), dochter en twee kleinmijn actieve periode als roeier bij Michiel de Ruyter
dochters.
in Uithoorn. I.v.m. onregelmatige diensten op SchipIk heb een technische opleiding genoten als machine
hol werd het lastig om te trainen/roeien in de acht
bankwerker en heb in die branche 3 verschillende
met stuurman/vrouw. Ik pakte soms nog wel een
werkgevers gehad. De laatste 25 jaar had ik als
skiff, maar ben uiteindelijk overgestapt naar het
werkgever: Schiphol Group waarvan de eerste 5 jaar
racefietsen.
als techneut betreffende onderhoud aan roltrappen,
_____________________________________________________________________________________
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Eerst ben ik ca. 10 jaar lid geweest van DTC (Driebergse Tour Club) vanwege de mooie en uitgepijlde
routes. Maar uiteindelijk wilde ik dichterbij lid worden van een club. Ook omdat ik op die manier meer
sociale contacten hoopte op te bouwen. En zo ben ik
precies 10 jaar geleden lid geworden van De Merel.
Wat ik nog steeds heel leuk vind en dat nog heel lang
hoop te blijven. Ik vind fietsen in groepsverband heel
leuk, maar vind het ook fijn om alleen mijn toertjes
te maken. Verschillende keren in de Vogezen gefietst
om daar de bekende klimmetjes te pakken, maar
een kilometervreter ben ik absoluut niet. Trouwens,
af en toe met de MTB op pad vind ik ook leuk.
Heb je ook hobby’s naast het fietsen?
Uiteraard ook hobby’s naast het fietsen ja, heeft wel
veel met sportief bezig zijn te maken, zoals hardlopen in de wintermaanden, schaatsen op natuurijs
(wat steeds zeldzamer wordt). Sportschool in de
wintermaanden. Wandelen heb ik inmiddels ook
ontdekt. Gewoon lekker buiten bezig zijn in de natuur. Ik ben nog geen boeken verslinder, wie weet
ooit? Verder vind ik het leuk om aan oude stalen
racefietsen te knutselen. Zelf heb ik 3 of 4 racefietsen, dat wisselt nog al eens, maar wel altijd één hele
mooie stalen fiets. Dat is gewoon een tik van mij.
Vertel eens iets over het vrijwilligerswerk dat je
voor De Merel verricht.
Mijn vrijwilligerswerk voor de club bestaat uit diverse dingetjes, zoals de jaarlijks terugkerende open
dag, trainer bij start2bike en start2mtb wat beiden 2
x 4 zaterdagochtenden in beslag neemt. Ik vind het
heel leuk om mensen iets te kunnen bijbrengen op
fietsgebied en al wat erbij komt kijken om je fiets in
een goede conditie te houden. Het geeft een voldoening als je de cursisten vorderingen ziet maken.
Je krijgt er iets voor terug. Ja en de open dag in mei
is natuurlijk een jaarlijks gezellig terugkerende dag
met meestal veel deelnemers van de club zelf en in
mindere mate buitenstaanders. Je hoopt op nieuwe
leden en meestal zijn dat er een paar. De voorbereiding doe ik alweer een paar jaar met Marjan van
’t Hart. Er zijn binnen de club een aantal mensen die
ook een rol spelen, zoals Gert voor het ontwerp van
de flyers/ posters, Jan Willem voor het drukken er-
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van en Hans/
Stefanie voor de
persberichten
naar de lokale
bladen. Elk jaar
proberen
we
voorrijders
te
vinden voor de
verschillende
afstanden
en
meestal is dat
ook geen probleem. Zelf rij ik
de langzaamste
groep voor, met als reden dat er ook daadwerkelijk
rustig gereden wordt. Al met al best een stukje organisatie, maar na al die jaren loopt het eigenlijk
vanzelf. Vijf jaar geleden werd ik door Margot gevraagd het stokje over te nemen. Ik dacht toen eerst:
wat gaat er allemaal op me af komen? Zal ik het wel
doen? Maar ik moet zeggen: Ik heb nog geen dag
spijt gehad.
Ooit heb ik zo’n twee jaar op de buurtbus gezeten.
Omdat ik echt een man van de tijd ben dacht ik, dat
past helemaal bij mij. Maar Herman moest zijn hele
leven al op tijd zijn. En met dat op tijd zijn had ik het
wel gehad. Exit Buurtbus. Het vrijwilligerswerk bij De
Merel blijkt veel beter bij mij aan te sluiten (elk vogeltje zingt zoals het gebekt is).
Wat is je mooiste herinnering (tot nu toe) aan het
lidmaatschap van De Merel?
Mijn mooiste herinnering aan het lidmaatschap van
de Merel is het clubweekend van vorig jaar. Ik ben
voor het eerst meegegaan en vond het heel gezellig.
Je leert de mensen op een andere manier kennen in
zo’n weekend. Ik wil dit jaar dus ook weer mee!!!
… en de grootste blooper?
De grootste blooper binnen de club: ???????, jeetje,
zou ik even niet weten, alhoewel 3 lekke banden in
één rit misschien. Oorzaak een glasscherf in de buitenband. DIE had ik over het hoofd gezien.
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Bucketlist: Try before you die!
Die heb ik niet echt. Ik probeer iedere dag de mooie
dingen uit het leven te halen. En dat past wel bij mijn
levensmotto ‘Pluk de dag’.
Alhoewel nu we het er zo over hebben zou ik wel
een keer met mijn zoon of een Merel-lid naar Santiago de Compostella willen fietsen!!!

_____________________________________________________________________________________

Ditjes en Datjes…
Goed Penningmeesterschap
Een penningmeester hoort de financiële zaken van een
club goed te behartigen. Maar om nou direct na de Bosdijkloop de gehele geldkist op de grond te legen om ter
plekke te gaan tellen is misschien wat overdreven.

De laatste keer
Na jarenlang verzamelen op de Stationsweg in Wilnis was
het op donderdag 28 februari toch echt de laatste keer
voor onze Donderdag-groep. Dit memorabele feit is vastgelegd op de foto, een stukje Merel geschiedenis.

Klusjesmannen in actie
Op een nieuwe locatie moeten er soms wat werkzaamheden worden verricht om
het naar ieders wens te maken. Zo zijn er een aantal klusjesmannen opgetrommeld
om een parkeerplaats voor onze fietsen te creëren bij onze nieuwe startlocatie.
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De kampioenen van 2018!
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn traditiegetrouw de kampioenen van afgelopen jaar weer in het
zonnetje gezet.

Uitslag Kilometerkampioenschap:
1e
2e
3e

Richard Wagenaar
Gerard de Graaff
Ger Hulsman

: 14.694 kilometer
: 13.904 kilometer
: 12.060 kilometer

Uitslag Puntencompetitie:
Dames:
1e
Margot Kompier
e
2
Loes Kuijper
e
3
Stefanie Miltenburg

Heren onder 55 jaar:
1e
Richard Wagenaar
2e
Hans Hazeleger
e
3
Marcel Imming

: 4444 punten
: 3347 punten
: 2248 punten

: 5979 punten
: 4657 punten
: 2285 punten

Heren 55 t/m 64 jaar:
1e
Anton van Senten
: 5575 punten
e
2
Alex Wolf
: 4138 punten
e
3
Jan-Willem Bouwman : 3508 punten

Heren 65 jaar en ouder:
1e
Ger Hulsman
e
2
Gerard de Graaff
e
3
Enno Steenhuis
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De Razende Reporter!
Zaterdag 9 maart is uw ‘Razende Reporter’ op pad geweest naar Apeldoorn
voor deelname aan een cursusdag voor Start2Bike trainers. De NTFU stelt het
min of meer als verplichting dat een aantal leden van een club die een
Start2Bike evenement organiseren ook deelnemen aan deze cursusdag. Om
half 8 in de ochtend stonden Gert D. en Alex voor de deur om mij en mijn fiets
in te laden en richting Apeldoorn te vertrekken.
De weersvoorspellingen voor deze dag zagen er niet
al te best uit, storm en regen werd er aangegeven.
Aangekomen bij wielervereniging De Adelaar, waar
de dag werd georganiseerd werden we welkom geheten door onze instructeurs. In totaal hadden 26
mensen zich aangemeld voor deze dag, 16 personen
voor de racefiets en 10 personen voor MTB. Na een
kleine voorstel ronde werd een toelichting gegeven
op het programma voor deze dag. Het programma
werd iets gewijzigd omdat er met name in de middag regen werd verwacht. Na de helmcheck en fietscheck vertrokken we (de groep op de racefiets) naar
een parkeerplaats in de buurt. De oefeningen die
omschreven staan in het Start2Bike handboek werden uitgelegd en voorgedaan. Daarbij werd toelichting gegeven op didactische punten waar je rekening
mee moet houden wanneer je een groep mensen
instructie gaat geven. Uiteraard was het de bedoeling dat alle cursisten zelf de oefeningen ook uit zouden voeren. Dit om te ervaren of de oefeningen te
makkelijk of te moeilijk zijn en hoe je deze, afhankelijk van het niveau van de deelnemers, aan kunt passen. Bij een van de eerste oefeningen werd er een
vak uitgezet van ca. 15 x 5 meter. Alle 16 deelnemers
moesten in dit vak kriskras door elkaar heen gaan
fietsen. Linksom draaien, rechtsom draaien, kijken
waar de andere fietsers naar toe sturen en tot slot
ook nog wanneer je iemand passeert een hand geven en jezelf voor stellen. Ik denk dat dit voor een
startende racefietsen een hele uitdaging is. Als trainer moet je dus rekening houden met wat je deelnemers aan kunnen en het niveau daarop aanpassen. Nog een aantal oefeningen werden doorgenomen, zoals een remproef, slalom rijden en de slakkenrace. Bij de slakkenrace start je allemaal tegelijk
achter een lijn vandaan om bijv. 10 meter af te leg-
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gen. Diegene die als laatste aan de overkant aankomt is de winnaar. Een oefening waarin balans zeer
belangrijk is. Het was zeer nuttig om al dit soort oefeningen te doen, maar na zo’n 3 uur was iedereen
toch behoorlijk koud geworden en waren we blij dat
we terug konden naar de locatie voor een lunch. Een
leuke bijkomstigheid is om tijdens de lunch een gesprek aan te gaan met leden van andere clubs. Wat
leeft er binnen hun club, waarmee zijn ze actief, hoe
pakken ze bepaalde zaken aan etc. Na de lunch stapten we wederom op de fiets. Nu om een tochtje
door Apeldoorn te gaan maken en te oefenen als
wegkapitein. Welke signalen geef je aan de groep
door om iedereen veilig door het verkeer heen te
loodsen?
Dat was op de rondweg langs alle sportcomplexen
een hele uitdaging. Wandelaars links en rechts van
de weg, auto’s die inparkeren, wegversmallingen
etc. Dit resulteerde in een rumoerig ritje. Continu
moest er geroepen worden, VOOR, TEGEN, RITSEN,
PAS OP, LINKS, RECHTS etc. Maar een geschikte locatie om dit goed te oefenen. Niet voor een beginnende wielrenner, die zou meteen niet meer op durven
stappen. Voor de starter is het fijn om in een rustige
omgeving te fietsen. Aan het eind van de dag werd
er geëvalueerd en de dag werd zonnig afgesloten.
Nu maar hopen dat er aanmeldingen voor de
Start2Bike training binnen komen. De trainers, Gert,
Alex, Herman B., Rubia en ik, zijn er in ieder geval
klaar voor.
Is er binnen je familie, vrienden, kennissen iemand
waarvan je weet dat ze zin hebben om te gaan fietsen geef ze dan een zetje door onze Start2Bike cursus onder de aandacht te brengen.
Groeten,
Loes

Jaargang 27, Nummer 2

Een Trap!
Ik fiets veel in mijn eentje. De hardrijders bij De Merel begrijpen dat, want die weten dat ik hun tempo
niet kan bijhouden. Er zijn echter meer redenen dat
ik vaak solo fiets. Een van de belangrijkste redenen is
dat je dan (veel) meer meemaakt dan wanneer je in
een groep fietst. Je kunt stoppen als je iets
interessants tegenkomt en nieuwsgierig
bent wat dat is. Fietsgroepen stoppen
nooit, dus in een groep maak je onderweg veel minder leuke dingen mee.
Enkele weken geleden, in die voor fietsers heerlijke tweede helft van februari,
fietste ik in de omgeving van Hillegom.
Langs de Leidsevaart zag ik een groepje
mensen in vooral groenkleurige jassen en de
meesten in het bezit van camera’s met gigantische lenzen. Daar is wat te zien, dacht ik. Ik stopte en
vroeg wat er te zien was. ‘Een kleine trap!’, zei iemand verrukt. Ik keek om me heen en zag niets bijzonders. Ik wilde ook niet de leukste thuis zijn en
vragen wat voor soort kleine trap het was. Een keukentrapje? Een opstaptrapje? Nee, de kleine trap
bleek een vogel te zijn. Een zogenaamde dwaalgast,
oftewel een vogel die bij grote uitzondering in Nederland is te zien. Als ie verdwaald is bijvoorbeeld.
De kleine trap zat in een bollenveld. Door de vaart
tussen de weg en het bollenveld konden de vogelaars
niet dichtbij komen. Gelukkig maar, anders was die
kleine direct weggevlogen. Ik mocht door een camera kijken, maar ik zag niks. Thuis zocht ik op internet
naar de kleine trap. De websites van Vroege Vogels
en Trouw gaven veel informatie. De kleine trap komt
vooral voor in Zuid-Europa en Noord-Afrika. Ook in
Frankrijk was hij in de vorige eeuw veel te zien. Maar
tussen 1978 en 2000 nam de hoeveelheid kleine
trappen in Frankrijk met maar liefst 94 procent af. De
belangrijkste reden daarvoor is dat de landbouw
steeds intensiever wordt. En dat gaat ten koste van
de kleine trap. Hé, dat kennen we in Nederland ook.
Steeds minder insecten en vogels door de intensieve
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landbouw en veeteelt en de eentonige betongraslanden zonder bloemen en stukjes braakland. Overigens
leek me dat bollenveld ook niet erg gezond voor die
vogel, met al die chemicaliën waarmee onze bollenvelden worden bespoten.
In ieder geval: dit exemplaar was wel
erg ver uit de richting gevlogen. Maar
misschien was het gewoon een erg
reislustig exemplaar. Overigens bestaan er ook grote trappen. Die zijn, zo
lees ik in Trouw, zo groot als een kalkoen, met een spanwijdte van twee
meter veertig. Die grote uitvoering zien
we hier echter nooit. De kleine trap is
ongeveer zo groot als een fazant.
Zo zie en leer je nog eens wat tijdens een fietstocht.
Op de site van Vroege Vogels vind ik een foto van de
Hillegomse kleine trap. Bij de foto, gemaakt door
Rick ’t Hart, staat ‘zelf geschoten’. Ik hoop maar dat
hij bedoelt dat hij de trap met zijn camera heeft geschoten en niet ergens anders mee. Want de kleine
trap is al weken niet meer gesignaleerd.

Ik krijg sinds enkele weken bij het bezoeken van
webpagina’s reclames voor trappen. En dat zijn geen
vogels, maar keukentrappen, ladders, noem maar
op. Toch maar weer mijn cookies schonen.
Reageren?
tom.zuijdervliet@gmail.com
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FIETSPROGRAMMA t/m 18 april 2019
17 maart

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

21 maart

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

24 maart

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

28 maart

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

31 maart

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

3 april

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-70 km

4 april

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

7 april

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

10 april

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-70 km

11 april

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

14 april

zondag

Voorjaarstocht

08.30 uur

CTT

100 km

17 april

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

50-70 km

18 april

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 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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