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Record laagte deelnemers Herfsttoertocht
Het was een natte, grijze en grauwe dag
met een voorspelling van windkracht 8.
Deze bikkels zijn toch op pad gegaan.
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Het seizoen zit er bijna op.

I n oktober zijn de meeste bladeren al wel gevallen en zijn bijna alle
ritten gemaakt. De avonden zijn vroeg donker en de haan kraait steeds
later. Ik fiets erg graag vroeg in de ochtend, soms zit ik in de zomer al
om 5 uur op de fiets. Heerlijk rustig op de weg en je ziet de natuur
ontwaken.
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Nu is het voor mij persoonlijk een heel mooi fietsseizoen geweest met
allemaal hoogtepunten en dingen die ik nu heb kunnen afstrepen van
mijn Bucketlist. Zo was het rijden met Johan Museeuw een grote wens
van me. En het fietsen van een elfstedentocht had ik ook nog nooit
gedaan, de Utrechtse is denk ik veel origineler om te rijden dan het
origineel in Friesland. In de zomer heb ik een aantal keer mijn favoriete
berg beklommen. Een kale man op de Kale berg. En dan een keer het
clubweekend organiseren. Ook dat was een wens van me. Samen met
Gert en Jan Willem hebben we ons beste beentje voorgezet terwijl het
toch echt om een fietsweekend ging. En dan aan het TTC de Merel
Clubkampioenschap. Wat een druk geeft dat lijstje in de E-merel elke
maand. Want meedoen is leuk, maar een beker pakken werd toch een
doel op zich. Kortom veel mooie dingen in 2019.

En dan voor 2020? We hebben met het bestuur de handschoen opgepakt. We gaan met z’n vijven het clubweekend in 2020 organiseren.
Jawel , ik had gezegd ‘één keer en nooit weer’. Maar we vormen met
het bestuur zo’n hecht en fijn team dat we dit voor 1 keer met plezier
gaan doen. Hoe, waar, wat en wanneer zullen we jullie zo snel mogelijk
laten weten.
Met vriendelijke groet,
André Kroeze (voorzitter)
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MEREL
NIEUWS
Snerttoer
Beste Merels,
Dit jaar is de Snerttoer de afsluiting van een fantastisch fietsseizoen 2018. De Snertrit vindt plaats op
zondag 27 oktober a.s.. De rit wordt voorgereden
door Gerard de Graaff, Sjoerd de Boer en Hans Hazeleger. We fietsen een rit van ongeveer 50 km voor
met een gemiddelde snelheid van ong. 27 km/uur.

Er wordt gefietst in 2 of 3 gezellige groepen (afhankelijk van de belangstelling). Er wordt onderweg
géén koffiepauze gehouden. We vertrekken om 9.00
uur (Tennishal is open vanaf 8.30 uur). Omstreeks
11.15 uur zijn we terug bij Tennishal de Ronde Venen. Met snert met roggebrood en spek sluiten we
het fietsseizoen 2019 af. Bij terugkomst ontvangen
de deelnemers een consumptiebon. Merels die niet
mee kunnen fietsen, maar toch graag aanwezig willen zijn, worden omstreeks 11.30 uur ook in Tennishal verwacht. Ook aan hen wordt een consumptiebon verstrekt.
Tot bij de Snertrit tot 27 oktober,
Gerard de Graaff Sjoerd de Boer & Hans Hazeleger

_____________________________________________________________________________________________
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Vrijwilliger in de Spotlight

door Alex Wolf

Deze editie: Peter ‘Mr. Bosdijkloop’ Meijer
Even voorstellen
bouwen wijk Molenland in Mijdrecht. Daar wonen
Ik ben geboren op 12 december 1959 (ja, ik word 60
we nu sinds 1984. Van 1984 tot 1987 heb ik bij de
dit jaar) in Lisse (De Engel een buurtschap tussen
gemeente Breukelen gewerkt en daarna bij de geLisse en Sassenheim). Ik kom uit een gezin van 5
meente Nieuwveen. Na 2 herindelingen is dat nu
kinderen. Ik heb 1 oudere broer en 2 jongere zussen
gemeente Nieuwkoop. Voor de snelle rekenaars
en een broertje. Ik heb tot mijn 24e jaar in Lisse geinmiddels 41 overheidsdienstjaren…..
woond. Vanaf mijn zesde
In Mijdrecht hebben we 2 kinderen gekregen, een
jaar heb ik gevoetbald bij
dochter (Saskia) en een zoon (Patrick). Die zijn inSportclub Lisse en FC
middels 26 en 24 jaar oud. Onze dochter woont in
Lisse. Na de middelbare
Amsterdam en werkt bij het Ibis hotel bij Schiphol als
school wilde ik graag bij
Supervisor. Onze zoon is bezig met zijn master dierde politie. Lekker buiten,
geneeskunde en woont in Utrecht. Mijn dochter is
met mensen omgaan en
de sportiefste van de 2 en een nog grotere Ajax fan
veel afwisselend werk.
dan ik (goeie genen)!
Het laatste wat ik wilde
Vertel eens wat over je passie voor fietsen
was op kantoor. Uiteindelijk ben ik na de laatste test
De passie voor fietsen is bij mij laat gekomen. Mijn
afgevallen voor de politie omdat ik niet fel genoeg
broers fietsten allebei. Zij hebben zelfs niet onverzou zijn. Dus toch maar op kantoor. Bij de gemeente
dienstelijk deelgenomen aan de Tour de Lisse. Ik had
Lisse mocht ik in 1978 stage lopen. Daar ben ik 2 jaar
altijd zadelpijn en vond fietsen maar niets. Mijn
blijven hangen en toen heb ik bij de gemeente Abbroers gingen Luik-Bastenaken-Luik fietsen en ik ben
coude gesolliciteerd. Gelijk aangenomen. Daar kwam
2 keer met Jannie mee geweest om de bevoorrading
ik Jannie tegen waar ik inmiddels 35 jaar gelukkig
onderweg te verzorgen. Daarna vonden we het tijd
mee ben getrouwd. Ze werkte bij de gemeente Abdat ik eens ging fietsen en zelfs mijn zusjes zijn de 3e
coude en na ons trouwen bij de gemeente
keer mee geweest om L-B-L te fietsen. We hebben er
Mijdrecht. Een ambtenarenhuwelijk dus.
12 uur over gedaan en daarna was ik verkocht. Later
Omdat zij in Baambrugge woonde mochten we desheb ik met andere vrienden de klassieker nog een
tijds een premie-A woning kopen in de nieuw te
keer in 11 uur gereden.
_____________________________________________________________________________________________
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Toen we getrouwd zijn en in Mijdrecht zijn gaan
wonen ben ik in 1989 lid geworden van De Merel. Ik
ben toen gestopt met voetballen. Al gauw werd ik
gevraagd voor het bestuur, waarin toen o.a. Gerard
Klein, Nico Kroon en Hans Hazeleger sr. zaten. Ab
van Goor zat toen ook in het bestuur en die deed de
organisatie van de Bosdijkloop. Dat heb ik later van
hem overgenomen.
Ik fiets nu elke dag naar mijn werk (gemeentehuis
Ter Aar) als het droog weer is en het hele jaar door.
Daarnaast vaak op zondag bij de Merel. Naast 2 keer
L-B-L fiets ik elk jaar in mei (inmiddels 5 keer) met
mijn broertje en zijn vrienden de Waalse klassieker
La Chouffe vanuit Houffalize 165 km.

Ik ben 1 keer mee geweest met de Stichting4life. Dat
was de editie dat we op 1 dag de Alp d’Huez,, de col
de La Serene en Les Deux Alp reden. In de zomervakantie gaan we met de caravan op vakantie en neem
ik altijd de racefiets mee. Frankrijk en Italië zijn favoriet. We gaan dan ook op mooie plaatsen staan dicht
bij hoge bergen. Zo heb ik de Stelvio en de Mont
Ventoux een keer gereden. En voor degenen die het
echt willen weten, natuurlijk
vanuit Bédouin.
Heb je ook hobby's naast
het fietsen?
Naast wielrennen heb ik als
actieve hobby’s skiën en
badminton. Dat speel ik elke
donderdagavond sinds 1984
in Mijdrecht. In Lisse was ik
bij de voetbalclub ook leider
en trainer van een jeugdelftal. Dat vond ik zo leuk dat
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ik in Mijdrecht het hockeyteam van mijn dochter 6
jaar ben gaan coachen.
De passieve hobby is AJAX. Ik ga daar regelmatig
kijken met mijn dochter en volg de wedstrijden op
Fox sport in het weekend. Passief is trouwens maar
een relatief begrip. Toen ik jong was ging ik nog naar
De Meer om vooral de wedstrijden Ajax – Feyenoord
te kijken. Reken maar dat ik toen heb leren hardlopen met al die hooligans achter mij aan. En als Ajax
verloren had dan draaide ik alle vaantjes op mijn
kamer achterste voren. Zo ziek kon ik ervan zijn!
Daarnaast heb ik een brede interesse voor alle sporten. Olympische spelen, EK’s en WK’s en wielerrondes.
Vertel eens wat over het vrijwilligerswerk dat je
voor de Merel verricht.
Zoals ik al eerder aangaf ben ik al vroeg na mijn lidmaatschap, in 1989, in het bestuur gekomen en
daarin de taak van coördinator van de Bosdijkloop
op me genomen. Ik doe dat met veel plezier. Dat
komt mede door de mensen van de werkgroep. Door
de goede samenwerking krijgen we het elk jaar weer
voor elkaar om de loop te organiseren op de 3e zondag in februari. Met behulp van veel leden en andere vrijwilligers (ongeveer 75 mensen) brengen we de
inmiddels populaire
loop jaarlijks weer tot
een goed einde. Wat
daarbij ook belangrijk
is: We brengen elk jaar
nog eens € 2.500,00 in
de clubkas!! Die we
goed kunnen gebruiken bij het wegvallen
van de kledingsponsors. We starten met
de voorbereidingen in
oktober en in maart sluiten we af met de evaluatie.
Een punt is echter dat we elk jaar, mede door het
afhaken van oudere leden, een TEKORT hebben aan
vrijwilligers. Van de 120 leden moeten we toch zeker
75 mensen kunnen mobiliseren om 1 dag per jaar de
club de steunen door te helpen? Bij deze dus de
oproep aan ALLE leden:
HOU DE 3E ZONDAG IN FEBRUARI VRIJ VOOR DE
BOSDIJKLOOP
.
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De eerst volgende editie is 16 februari 2020. Als
reservesleutel gevonden maar wel te laat in Abcouwerkgroep zullen we samen met het bestuur jullie
de voor de plechtigheid in het gemeentehuis. Foutje
benaderen voor een taak. Daarbij denken we vooral
BEDANKT !
aan de nieuwe leden die we als Verkeersregelaar
Wat staat er op je bucketlist?
willen inzetten. Jullie horen van ons.
Ik zou het fantastisch vinden om een dag met een
Wat is je mooiste herinnering (tot nu) aan het lidploegleiderswagen mee te rijden in een grote wielermaatschap van de Merel?
ronde en ik zou ook aan Robert Geesink willen vraDe mooiste herinnering aan de club heb ik toch wel
gen hoe hij het kan opbrengen om na elke val weer
aan de clubweekenden. Gezelligheid en fietsen op
gemotiveerd door te gaan.
de mooiste plekken van Nederland waar je anders
Een sneeuwsafari in Finland staat ook nog op mijn
niet zo gauw komt. Ook is er elk jaar weer voldoebucketlist.
ning als de Bosdijkloop goed is verlopen. Buiten een
incident dit jaar hebben we er alleen maar goede
herinneringen aan. Dat merken we ook aan de over
het algemeen positieve reacties van de lopers.
.… en de grootste blooper?
Op mijn trouwdag ging ik ’s morgens met mijn auto
naar de kapper is Lisse. In de middag kwam mijn
zwager mij ophalen met de ‘trouwauto’ om naar
Baambrugge/Abcoude te gaan. Mijn zusje zou dan
met mijn auto naar het gemeentehuis in Abcoude
komen. Toen ik in Baambrugge bij Jannie aan kwam
belde mijn zusje op waar de autosleutels waren. Die
bleek ik nog in mijn zak te hebben. Uiteindelijk de
_____________________________________________________________________________________________

Herfsttocht 2019
Tijdens
bestuursvergaderingen
hebben we het wel eens over over
de naam van een toertocht; past bij
de naam wel bij het karakter van
de tocht………. op de naam Herfsttocht valt echt niets af te dingen.
De dagen voor de Herfsttocht werd
er al flink op de TTC de Merel ‘appgroepen’ overleg gevoerd, de weersvoorspellingen
waren namelijk nogal slecht en als ik zeg slecht dan
bedoel ik ook echt slecht. Regen, wind en nog meer
regen. Uiteindelijk hebben we er niet voor gekozen
om de boel af te blazen maar de route in te korten
en al helemaal niet richting de kust te gaan fietsen.
Op zondagochtend stonden er toch nog 5 merels bij
de Tennishal. 4 Merels met een fiets en zelfs de toerleider om ons te verwelkomen. Het waren Hans,
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door André Kroeze
Marius, Ed en André die er voor
kozen om toch nog een mooie
tocht te maken langs de Meije.
Voor het eerst lag er meer water
op de weg dan in de rivier. Zonder
koffiestop zijn we in gestrekte draf
na bijna 60 km weer veilig terug
gekomen in de Tennishal.
Daar waren wat tennissers aanwezig die naar ons
keken alsof we van Mars kwamen, na een paar bakken koffie zijn we weer
naar huis vertrokken
voor warme en vooral
droge kleren.
Volgend jaar beter…….
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De Razende Reporter!
Een jonge gozer, gepassioneerd door de wielersport, rijdt dit jaar tijdens het
WK wielrennen mee met de beloftes. Ik heb nog nooit van hem gehoord en of
hij op voorhand ook genoemd werd als mogelijke wereldkampioen weet ik
niet. Wat ik wel weet is dat deze jongen heel veel tijd en energie steekt in het
wielrennen om met de top mee te kunnen rijden. Kilometers maken, afzien,
krachtrainingen, doorzetten, pijn lijden en hopen dat je dan uiteindelijk voor je
land mee mag doen aan het WK. Dit jaar mocht hij voor Nederland mee doen.
Ik kan me indenken dat je dan bijzonder vereerd bent en het allerbeste uit jezelf wilt halen om het beste resultaat neer te zetten.
Deze jonge gozer begon op vrijdag 27 september aan
zijn wereldkampioenschap. Helaas kwam hij zo’n 125
kilometer voor de finish ten val. Een val waarbij zijn
schouder uit de kom schoot. Nadat hij was opgestaan heeft hij zelf zijn schouder weer in de kom
geduwd. Volgens mij niet prettig om aan te voelen.
Ik vind het al bijzonder dat hij dat zelf voor elkaar
heeft gekregen en daarna weer op de fiets kon stappen om de achtervolging in te zetten. Maar deze
jonge gozer, Nils Eekhoff is zijn naam, gaf niet zomaar op. Het slechte weer in Yorkshire, regen en
wind, maakten het hem niet gemakkelijk om alleen
terug te keren naar het peloton. Deels achter de
ploegleiders wagen aan wist hij uiteindelijk de staart
van het peloton weer te bereiken. In het peloton kon
hij weer een beetje op adem komen en langzamerhand schoof hij naar voren en wist vervolgens in een
kopgroep een voorsprong te pakken. Hoe mooi zou
het zijn als hij, na een val vroeg in de etappe, nu mee
kan strijden om de prijzen. Nils ging maar door en
wist uiteindelijk in de eindsprint als eerste over de
finish te komen. Wereldkampioen bij de beloftes,
het ongeloof straalde van zijn gezicht. Dat ging over
in euforie en hij stond te schreeuwen van vreugde.
Begrijpelijk, want hoe ongelofelijk mooi is het als je
op 21-jarige leeftijd een nog prille carrière kunt bekronen met een wereldkampioenschap.
Zijn vreugde heeft echter slechts een kleine 15 minuten geduurd. Nils werd gediskwalificeerd omdat hij
tijdens zijn achtervolging na de val heeft gestayered
achter de ploegleiderswagen. Een jury motor heeft
op dat moment nog naast hem gereden maar er
niets van gezegd. Ook in het wielrennen zijn er spel-
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regels en die moeten worden nageleefd. Dat geldt
voor elke sport. Indien duidelijk omschreven staat
dat je niet mag stayeren achter een auto of motor
dan moet de jury hier ook naar handelen. Maar mijn
inziens moeten ze dat doen op het moment dat dit
gebeurd en niet wanneer er nog 125 kilometer is
gekoerst en iemand al over de finish is gekomen. Dit
is een ongelofelijk blunder van de UCI. ONGELOFELIJK: zo erg dat je het bijna niet kunt geloven.
Ik kan geen sport bedenken waarbij op deze manier
een straf wordt uitgesproken. Stel je voor dat een
scheidsrechter bij het voetbal geen penalty geeft bij
een overtreding maar na het eindsignaal één van de
beide elftallen diskwalificeert vanwege deze overtreding.
Op het moment dat de jury motor naast Nils Eekhoff
reed hadden ze hem direct moeten waarschuwen of
diskwalificeren. Moet je je eens voorstellen hoe dit is
voor zo’n jonge getalenteerde renner. Na een val
terugkomen en als eerste over de finishlijn komen
om vervolgens te horen dat je niet de winnaar bent.
Eén ding is zeker: wat hem is overkomen is echt een
drama! En een ongelofelijke blamage voor de UCI. Ik
hoop dat ze hiervan leren en in het vervolg direct
actie nemen op onreglementaire acties.
Nils is nog jong en kan heel goed
fietsen. Ik hoop dat het hem lukt om
binnen zeer korte tijd een prachtige
overwinning op een mooie wielerkoers of kampioenschap binnen te halen. Ik gun het deze
jongen na deze ellende meer dan
alle andere talenten.
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Veiligheidstips!
Hobbels en gaten, springen en dempen
Als je op de openbare weg fietst zit er wel eens een gat of een kuil in de weg. Als je in een groep fietst kun je minder goed vooruit kijken en daardoor zie je hobbels en gaten niet of te laat aankomen.
Daarom seinen we elkaar daarvoor in. Soms kun je om een kuil heen rijden, maar doe je dat niet om de groep
achter je niet in gevaar te brengen en ga je door de kuil heen. Als je er doorheen rijdt, krijg je een flinke klap. Het
kan gebeuren dat je band een stootlek oploopt of de velg wordt beschadigd. Daarom is het goed om niet stokstijf
een klap op te vangen, maar is het beter om je armen en benen als schokdempers te gebruiken. Een paar manieren om hobbels en gaten op te vangen zijn: springen of dempen.
Springen
Zie je een gat aankomen en is het niet te groot/lang, dan kun je eroverheen springen. Je veert van te voren wat in
en je springt vóór het gat op. Bij het skiën noemen ze dat Hochentlastung. Zo spring je bijvoorbeeld een trottoir
op en met wat handigheid trek je zelfs het achterwiel omhoog. Haal je de verre kant van een gat niet, is de klap
harder en de kans op schade groter. Oefenen is dus een aanrader!
Dempen
De andere manier om een klap op te vangen is je door
je armen heen te laten zakken bij de klap. Je dempt zo
het ergste van de klap. Bij het skiën noemen ze dat
Tiefentlastung. Soms zie je een gat of kuil niet aankomen. Het is dan goed als je het dempen als reflex paraat
hebt. Door veel te oefenen wordt de dempreflex uiteindelijk een automatisme. Je verbaast je er dan soms over
hoe je lichaam het slim en goed oplost, voordat jij er
zelfs over kan nadenken. Maar daar heb je van te voren
wel aan bijgedragen door te oefenen.
Degenen die op een mountainbike of crossfiets off
road rijden leren dat spelenderwijs. Als je alleen op de
weg fietst, moet je de oefening bewust opzoeken.
Daarom zou het voor alle Merels goed zijn om deel te
nemen aan de Start2MTB training.
Volgende aflevering:

Handen bij de remmen
Gert Doornekamp
(reacties naar: agd_drive@live.nl)
Bron: www.slimmerfietsen.nl
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Onbegrip
Fietsen is voor veel mensen en instellingen toch een
vreemd iets. Ik fietste jarenlang naar mijn werk in
Amsterdam. Heen en weer dagelijks zo’n 55 tot 60
kilometer, afhankelijk van de route die ik koos (Vinkeveen of Uithoorn). Collega’s en Personeelszaken begrepen me niet. Waarom zou je
gaan fietsen als je recht hebt op een leaseauto? Mijn argument dat ik op weg
naar mijn klanten in Amsterdam niks
aan een auto had en met de tram of
metro geen parkeerproblemen zou
hebben, dat begrepen ze wel. Maar om
daarvoor een leaseauto te weigeren?
Mijn tweede argument was dat ik met
fietsen vermeed dat ik twee keer per dag in
de file op de A2 stond (die was toen nog niet zo
breed als nu). Dat werd minder begrepen, want dat
waren de collega’s wel gewend, dat in de file staan.
Bovendien werd je nooit nat en héél soms kwam ik
nat of zelfs doorweekt aan op mijn werk. Gelukkig
waren er goede douche- en kleedmogelijkheden (al
mijn pakken hingen op mijn werk), dus ik zat elke
dag als de meest frisse persoon van het personeel
achter mijn bureau. En dan had ik het nog niet eens
over de gezondheidsvoordelen.
Met de afdeling Personeelszaken lag ik in de clinch
toen ik mijn zakelijke kilometers ging declareren.
Fietskilometers wel te verstaan. Volgens deze afdeling gold een reiskostenvergoeding alleen voor auto’s
en niet voor fietsen. Bovendien maakte ik geen kosten, want ik fietste. Aldus Personeelszaken (later
heette die afdeling Human Resources). Met behulp
van fiscalisten heb ik dat weten te winnen, dus ik kon

vanaf dat moment mijn zakelijke fietskilometers
declareren.
Onlangs las ik op de website Medisch Contact het
verhaal van een vrouw die met regelmaat naar het
ziekenhuis moet voor een chemotraject. Ze vroeg de verpleegkundigen of
het een bezwaar was als ze met de fiets
kwam, het was maar een afstand van
ongeveer vijf kilometer. Nee, dat kon
echt niet, was het antwoord. Ik ben
geen medicus, dus ik weet niet of het
nou wel of niet verstandig zou zijn.
Maar het advies van de verpleegkundigen was dat ze zeker niet op de fiets
mocht komen, maar dat ze de bus moest
nemen of, beter nog, zich door een familielid of
bekende met de auto moest laten brengen. Wat
daarvoor de reden was, kon men niet uitleggen.
Maar fietsen kon met chemotherapie niet gezond
zijn, vond men. In de literatuur lees je altijd (ik haal
dit van de website – TZ) over de meerwaarde van
bewegen bij kanker (beter behandeleffect, minder
bijwerkingen, sneller herstel, betere overleving, minder kans op recidive, etc). Dus het lijkt me prachtig
als je dan kunt fietsen, denk ik zo, als je er tenminste
toe in staat bent.
De verpleegkundigen konden deze mevrouw dus niet
uitleggen waarom ze beter niet op de fiets kon komen. Ze heeft ernaar geluisterd, ondanks het onbegrip, en die paar kilometer naar de chemobehandeling en terug elke keer afgelegd in een stevig wandeltempo.
Reageren?
tom.zuijdervliet@gmail.com
_____________________________________________________________________________________________
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Start2MTB 2019

door Jan-Willem Bouwman

Start2MTB zit er weer op. Vier zaterdagochtenden vol met enthousiaste momenten door enthousiaste deelnemers. Alex Wolf regelde ook dit jaar weer de inschrijving bij de NTFU en na enige tijd hadden we 6 inschrijvers
van buiten de Merel. Vanuit onze club kwamen ook een aantal aanmeldingen, 4 om precies te zijn, waarvan er
1 afhaakte met rugklachten. De andere deelnemers kwamen helaas niet uit de Ronde Venen maar uit Amsterdam, De Kwakel, Weesp, Bladel en Zoetermeer. Aanwas voor de club zat er dit jaar helaas niet in maar dat
mocht de pret niet drukken.

Zaterdag 21 september gingen we van start met de
eerste ochtend van de cursus. Als hulp waren ook dit
jaar Herman Baars, Loes Kuijper en Marcel Vermoolen weer bereid om te assisteren met het verzorgen
van de trainingen. Ed de Jong, vorig jaar nog cursist,
was ook bereid om te helpen met de trainingen. We
verzamelden in de kantine van de tennishal en Alex
trapte af met een welkomstwoordje . Na de koffie en
een voorstelrondje stapten we op de fiets en reden
richting de crossbaan bij de hockeyvelden. Daar
brachten Herman en Loes allereerst de cursisten op
de hoogte van zaken op het gebied van veiligheid en
materiaal. Daarna gingen we werken aan de basistechnieken van het mountainbiken. De warming-up
bestond steevast uit een spelletjesvorm en wat
vooral opviel was het plezier, wat de deelnemers
hierin hadden. Net als de Start2Bike cursus voor de
wegfietsers, komen balans en fietsbeheersing op de
eerste plaats. Je ziet de deelnemers dan ook met het
uur vooruit gaan. Deze ochtend werd afgesloten met
een kleine rit door de Ronde Venen. Zaterdagochtend 28 september was de 2e ochtend en daarbij
stond balans op het programma. Omdat de deelne10
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mers voldoende skills hadden om in het bos te fietsen, werd de 2e ochtend in Hilversum gegeven. Met
hoedjes werden parcourtjes uitgezet waarin diverse
oefeningen werden gedaan Nadat de oefeningen
waren afgerond reden alle deelnemers mee richting
Theehuis ’t Bluk voor een kop koffie. Gezelligheid in
de groep is ook belangrijk voor de saamhorigheid.
De derde zaterdag werd besteed aan het nemen van
obstakels, lees takken en kippen. Wederom werd de
training verzorgd in Hilversum op het recreatieterrein aan de Larenseweg. Inmiddels was de fietsbeheersing natuurlijk een
stuk beter geworden
dan de eerste zaterdagochtend. En er werd
hard gewerkt om stil
over de kip te komen.
Bij tijd en wijle werd er
even gepauzeerd om op
adem te komen, niet
iedereen had een goede
conditie. Maar de inzet
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was tomeloos, daar mankeerde het niet aan. Ook
deze (droge) ochtend werd afgesloten met een toertje naar Theehuis ’t Bluk.
De laatste zaterdag was nat en omdat we deze ochtend moesten klimmen en dalen gingen we meteen
op pad naar de kuil. Daar werd begonnen met een
tik spel en als je was getikt moest je een stukje helling nemen. Dit was voor sommigen wel wat lastig
maar na een tijdje wende het en ging het wel soepel.
Voor de trainer het sein om de boel om te leggen en

de helling te nemen vanaf de andere
kant. Mensen kennen een voorkeurskant en dat bleek ook uit deze oefening. Daarna deden we een slalom/estafette oefening alvorens de
obstakel oefening te herhalen. Ook dit
keer waren de kippen van de partij, tot
groot genoegen van de deelnemers.
Hierna kregen ze les in het afdalen en
klimmen. Dit oefenden we een aantal
keren tot het tijd was om richting de
rustplaats te fietsen. Na de koffie werd
ook deze dag en daarmee de cursus,
afgesloten. Loes reikte de diploma’s uit aan de deelnemers en nadat we met elkaar hadden afgesproken
om op 2 november a.s. een terugkomdag bij te wonen, reden we met een ervaring rijker, het weekend
in. Marcel, Herman, Loes en Ed. Top dat jullie wilden
helpen. Mede namens Alex, veel dank voor jullie
inzet om TTC de Merel op de MTB kaart te zetten.
Wederom 9 zeer enthousiaste mountainbikers afgeleverd.

_____________________________________________________________________________________________
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FIETSPROGRAMMA t/m 24 nov. 2019
13 oktober

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

17 oktober

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

20 oktober

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

24 oktober

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

27 oktober

zondag

SNERT TOER

09.00 uur

BCR

31 oktober

donderdag

Donderdagtocht
10.00 uur
CR
Let op: vetrektijd is om 10.00 uur i.v.m. winterseizoen

80-100 km

zondag

Zondagrit
09.30 uur
CR
Let op: vetrektijd is om 09.30 uur i.v.m. winterseizoen

60-80 km

7 november

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

80-100 km

10 november

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

14 november

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

80-100 km

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

3 november

50 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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