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MTB rit Schoorl 10 november jl.
WARM!!
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Herfst en Hoop

COLOFON

Het is weer de tijd van de vallende blaadjes. Een seizoen waar menigeen
een tikje melancholisch van kan worden. Maar dit jaar merk ik dat er ook
een flinke scheut chagrijn bij is gekomen. Zoveel kan niet meer. Niet
meer uit eten, naar het theater of de bioscoop. Wandelen begint ook al
een hele puzzel te worden, nu je nergens meer kan koffie drinken. En
wat voor velen van ons ook echt balen is, niet meer fietsen met de fietsmaten van De Merel. En dat voor de 2e keer al dit jaar!
Maar gelukkig zijn er toch ook wel zaken waar ik blij van word. Op het
moment van dit schrijven is het weer fantastisch (weekend van 7 & 8
november). Wielrenners flitsen langs mijn huis en masse voorbij. Meest
solo of met z’n tweeën. Ook niet onbelangrijk, na vier dagen wachten
hebben we weer een nieuwe Amerikaanse president. Heeft niets met
fietsen te maken, maar ik vond deze race toch wel een stukje spannender dan de ontknoping van de laatste editie van De Ronde van Vlaanderen. En dan van de week een paar keer stukjes in de krant waar ik echt
blij van word. De wolf is terug in Nederland. De zeearend heeft zich al
langere tijd in de Oostvaardersplassen gevestigd. En ook slechtvalk, kraanvogel, oehoe en
nog zo wat vogels hebben ons land weer tot
hun thuisland gemaakt. Maar daar hoeft het
niet bij te blijven. Wat zeer tot mijn verbeelding
sprak was de mogelijkheid van herintroductie
van de goud jakhals, lynx en als ‘top of the bill’
de eland.
Ik zag het al helemaal voor mij. In 2030 een Merel weekend organiseren
om langs de grote nationale parken van Nederland te fietsen. Van de
Maasduinen naar de Gelderse Poort, via de Veluwe naar de Oostvaardersplassen om met een enorme zwaai te eindigen in de Biesbosch. En
natuurlijk om er een wedstrijd van te maken wie van ons Merels als eerste de ‘Big Five’ gespot heeft. Wat een droomscenario zou dat zijn, niet
dan!
En met deze vrolijk stemmende gedachte wens ik alle Merel-leden een
prettige Kerst en een heel goed uiteinde. Last but not least, hoop ik dat
we elkaar allemaal in het Nieuwe Jaar weer gezond en wel mogen begroeten.
Alex Wolf
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MEREL
NIEUWS
Rabo Clubsupport
Mede dankzij jullie stemmen hebben wij een mooi bedrag opgehaald bij de Rabo ClubSupport actie, voor bestrating
bij de Tennishal. Het verzamelde bedrag is € 423,96. Als we volgend jaar weer met elkaar kunnen toeren hopen we
bij onze startplek, de Tennishal, via bestrating naar onze fietsen in de rekken te kunnen.
Dit moet nog wel geregeld worden, maar geld is er in ieder geval!
_____________________________________________________________________________________________

Fietsprogramma
Ondanks dat we op dit moment slechts met z’n tweeën mogen fietsen vinden jullie op de laatste pagina van deze eMerel toch ons fietsprogramma. We hopen dat binnenkort de regels weer versoepeld
worden zodat we weer met een groepje op pad kunnen. Blijven bewegen en buiten zijn wordt immers gestimuleerd om onze gezondheid op peil te houden.

_____________________________________________________________________________________________
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Vrijwilliger in de Spotlight

door Fanny Meijer

Deze editie: Margot Kompier
Dit keer hadden wij afgesproken bij Margot Kompier. Margot woont aan de Demmerik in Vinkeveen en uiteraard
gingen Alex en ik op de fiets naar haar toe. Aangekomen wist Alex de weg en gingen we door de achterdeur naar
binnen zoals daar gebruikelijk is. Margot meldde dat de voordeur nagenoeg niet gebruikt wordt. We namen
plaats aan de ruime tafel in de kamer waar ook de toercommissie vergaderingen worden gehouden. Margot had
heerlijke appelkoek gebakken met appels uit eigen tuin, een traktatie. Na een kop koffie met de appelkoek, begonnen we wat serieuzer in te gaan op waarvoor we kwamen.
Even voorstellen:
Margot is geboren in Wilnis als enig meisje in een gezin met dus alleen broers. Ze ging ook in Wilnis naar
school. Ze is inmiddels 17 jaar getrouwd
met Gerard. Met hem is ze destijds verhuisd naar Woerdense Verlaat. Margot
werkt als verpleegkundige op de spoedeisende hulp in het Antonius ziekenhuis
in Leidsche Rijn/Nieuwegein, maar
werkte ook als IC verpleegkundige. Gerard werkt in de Weg & Waterbouw en
kreeg in 2005 een opdracht om voor een
project van 2 jaar naar Wales te gaan. In
Haverford Wales heeft Margot dan ook 2
jaar gewerkt op de IC van een ziekenhuis. In 2007
weer terug naar Nederland waar ze uiteindelijk in Vinkeveen is gaan wonen.
Passie voor fietsen:
Vroeger als kind moest Margot alles op de fiets doen,
een auto was er niet. Naar school, wanneer ze ging
stappen; alles moest op de fiets. Het zat haar dan ook
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al jong in het bloed. In 1990 heeft Margot een reis geboekt om met een gezelschap van Coast to Coast te
fietsen in de Verenigde Staten. Begonnen in Richmond Virginia fietste ze met nog ongeveer 12 anderen in 3 maanden naar Portland Oregon. Een tocht van ongeveer
7000 km op een ‘stalen Gazelle fiets’
welke vanuit Nederland was meegenomen. Een bagagedrager was erop gemonteerd waarop een tent en kleding
werd meegenomen. Een prachtige ervaring met lange ritten zonder dat je iemand tegenkwam en aan de weg soms
geen eind leek te komen.
Toen Margot in Woerdense Verlaat woonde, was ze
gedurende ongeveer 10 jaar lid van TC Breukelen
waar ze als enige vrouw mee fietste met de heren. In
de tijd dat ze in Wales woonde heeft Margot ook veel
gefietst, al ging het daar anders dan in Nederland. Er
werden daar alleen wedstrijdjes gereden, toeren
werd eigenlijk niet gedaan. Margot is geen wedstrijdrijdster, ze houdt van lange tochten niet te
hard/snel. Ze vroeg in Wales bij de wedstrijd dan ook om als eerste te mogen starten zodat ze nog mensen zag langskomen.
In Nederland bedacht Margot dat de tocht
Luik – Bastenaken – Luik wel een uitdaging
zou zijn, ze had in gedachten dat dit eigenlijk nooit zou lukken, maar ze heeft het samen met Marius Oosterom gedaan en het
is haar gelukt. Ze heeft de rit nog tig keren
daarna gereden. Verder veel fietsvakanties,
veel lange ritten, naar Mallorca (Fred
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Rompelberg), de Marmotte etc.

Twee jaar geleden heeft Margot samen met Gert Korver de winter Elfstedentocht gereden. Ze is in
2007/2008 lid geworden van TTC de Merel, waar ze
ook als enige vrouw mee reed met al de mannen.
Maar inmiddels zijn er wel wat vrouwen lid geworden.
Hobby naast het fietsen.
Margot ziet haar werk als hobby. Haar werk als verpleegkundige op de spoedeisende hulp is mooi. En nu
in de tijd van de Corona is het vooral druk. Er komen
veel mensen binnen die naar de verpleegafdeling of
naar de IC worden gebracht. Een andere hobby is
wandelen, tevens kijkt ze graag naar vogels en is ze
graag bezig in de (moes) tuin. Margot geeft aan dat ze
naast het fietsen zou moeten gaan zwemmen. Bij het
fietsen train je je onderlichaam, je bovenlichaam blijft
een beetje achter. Met zwemmen worden je armen
ook getraind. Maar zwemmen vindt ze gewoon niet
leuk.
Vrijwilligers werk bij de Merel
Toen Margot lid werd bij TTC de Merel werd ze gevraagd als lid van het bestuur. Het bestuur bestond
destijds uit Enno, Tom Zuijdervliet, Anton van Senten
en Peter Meijer. Margot heeft 2 termijnen als Toercommissaris diverse tochten georganiseerd, bijvoorbeeld de Openingsrit in maart en de Zuid-Limburg
toer. Tegenwoordig is Margot nog altijd actief als
toerleider. Het coördineren van de reanimatie cursus
is ook iets wat Margot doet. TTC de Merel is een club
met toch wel merendeel 50/60 +ers. Je weet maar
nooit wat er onderweg gebeurd. Margot zou graag
zelf de cursus reanimatie geven, om les te geven is
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echter wel een opleiding nodig, met de huidige Corona maatregelen is dit op een laag pitje komen te
staan. De jaarlijkse vergadering van de toerleiders
welke in het najaar wordt gehouden, wordt altijd bij
Margot thuis gehouden. Het huis aan de Demmerik
biedt voldoende ruimte om alle toerleiders te ontvangen en Margot is een goede gastvrouw met heerlijke
koffie en appelkoek.
Mooiste herinnering aan de Merel
Dit is wel een apart verhaal. In 2013 werd er een rit
georganiseerd in de Pyreneeën door de Hoefse Boys
zoals Margot ze noemt. Met o.a. Rene Elenbaas, René
van Bemmelen, Cock Fangman, Ton van Vliet en Martin van Tol. Martin werd ziek er werd een hersentumor geconstateerd waardoor hij niet mee heeft kunnen doen. De rit door de Pyreneeën werd wel gedaan,
maar zonder Martin. Margot heeft daarna de taak op
zich genomen om met Martin samen te gaan fietsen
zolang het kon, dit werd later de gewone fiets, daarna
werd het wandelen en zo steeds minder. Dit werd afgewisseld door ook andere leden van TTC de Merel.
Voor Margot een prachtige herinnering dat ze zo
dicht bij de laatste maanden van Martin heeft kunnen
zijn.
Blooper:
Een blooper heeft Margot eigenlijk niet, ze kan niets
benoemen wat eigenlijk als blooper bestempeld kan
worden. Wel een leuk verhaal. Toen zij Gerard leerde
kennen, was hij iemand die elk jaar op wintersport
ging met een hele groep vertrokken zij naar de bergen
om daar te skiën. Uiteraard ging Margot mee, ieder
jaar heerlijk op wintersport. Maar Margot vond het
skiën helemaal niks, de ski’s gingen alle kanten op behalve waar zij heen wilde gaan. Het ging steeds meer
tegenstaan om de ski’s onder te binden. Toen zag zij
iemand op de racefiets in het wintersport dorp. Ze is
op onderzoek gegaan, in de zomer worden er in dat
gebied veel fietsen verhuurd om in de bergen te fietsen. Ze vond een winkel waar achterin een prachtige
carbon racefiets stond. De fiets werd gehuurd voor
een dag en Margot heeft heerlijk kunnen fietsen, de
volgende dag terug om de fiets nogmaals te huren en
de derde dag stond de fiets al klaar. Tegenwoordig
gaat Margot dus nog wel mee op wintersport, maar
neemt ze geen ski’s, maar de Mountainbike mee om
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van de bergen te genieten. Berg op met
weinig kleding aan, omlaag als een Michelin mannetje, totaal ingepakt omdat
het toch wel heel koud is bij de afdaling.
Laatste vraag aan Margot, wat is je levensmotto, heb je nog speciale wensen, een bucket list?
Hier moest ze goed over nadenken.
Margot is tevreden met wat het leven
biedt. We kunnen dan ook zeggen: ‘Het
is goed zoals het is.’

_____________________________________________________________________________________________

PK Sport Bosdijkloop 2021 afgelast!
Aan alle vrijwilligers en leden,
De PK Sport Bosdijkloop, die op 21 februari 2021 in
Vinkeveen zou plaatsvinden, gaat niet door. De
werkgroep Bosdijkloop heeft in goed overleg besloten tot het afgelasten van de 43ste Bosdijkloop in
2021. Dit besluit is genomen in goed overleg met
het bestuur van TTC De Merel en met de hoofdsponsor PK Sport. Zowel het bestuur als Peter Kinkel van PK Sport staan volledig achter dit besluit om
de Bosdijkloop 2021 af te lassen. Wij zullen alle betrokken instanties zoals De Boei, Sponsors, Tijdwaarneming en vrijwilligers (ook niet clubleden) hiervan via de juiste kanalen op de hoogte brengen. Door tijdig de
knoop door te hakken hopen we duidelijkheid te verschaffen over de Bosdijkloop in 2021. We nemen aan dat de
corona-pandemie in februari 2021 nog niet voorbij is en dat het COVID-19 virus dan nog onder ons is. De gezondheid
van alle deelnemers, vrijwilligers en supporters gaat boven alles en hierdoor vinden wij het niet verantwoord om
de Bosdijkloop in 2021 te organiseren. Blijf gezond en wij hopen dat we voor de 43 e editie van de PK Sport Bosdijkloop op zondag 20 februari 2022 gewoon weer een beroep op jullie kunnen doen.
Namens de werkgroep,
Peter Meijer
_____________________________________________________________________________________________
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De Razende Reporter!
Gezond Verstand
Vanaf het begin van het Corona tijdperk heb ik af en toe discussie met Jan-Willem over de nieuwsfeiten die ons via de media bereiken.
Hij luistert regelmatig naar podcasts over allerlei ontwikkelingen die met dit virus te maken hebben. In die
podcasts wordt er kritisch gesproken over het handelen van onze overheid en het outbreak management
team. Veel virologen, medici en andere wetenschappers zijn sceptisch over de maatregelen die worden
genomen. Ook op twitter wordt er veel geschreven
over allerlei zaken omtrent corona. Jan-Willem kan
uren met de telefoon in zijn hand zitten om alle informatie geschreven op twitter tot hem te nemen. Regelmatig probeert hij mij te overtuigen dat de nieuwsfeiten die ik beluister via radio en TV niet kloppen. En
dan start onze discussie. ‘Hoezo is datgene dat ik op
de radio en TV hoor niet juist?’ ‘Nou hier op twitter
zeggen ze dat de cijfers van het aantal besmettingen
niet kloppen, dat er helemaal niet wordt gesproken
over het aantal doden dat jaarlijks door de griep komt
te overlijden, dat mondkapjes geen effect hebben,
etc.’ Ik ga daar dan altijd tegenin met de vraag: ‘En
wie vertelt mij dat datgene wat op twitter wordt beweerd de waarheid is? Ken jij de mensen die hun mening op twitter verkondigen? Ik denk van niet.’ We
weten niet waar ze hun kennis vandaan halen; we weten niet hoeveel ervaring ze hebben in een bepaald
vakgebied; we weten niet of ze de waarheid vertellen.
MAAR…., dat weten we ook niet van de informatie die
ons via radio en TV bereikt. Ik heb echter het vermoeden dat de informatie die ons bereikt via radio en TV
over het algemeen als de waarheid wordt aangenomen.

Soms word ik er kriegel van dat hij probeert mij te overtuigen dat
ik foutieve informatie tot mij neem. De ene keer laat
ik dat duidelijk merken en is het daarna stil. Een andere keer ga ik de discussie aan en leidt dit tot interessante gesprekken. Al pratende verandert het onderwerp van corona naar politiek, naar opvoeding of
andere maatschappelijke zaken.
Nu viel er afgelopen weekend een magazine op de
deurmat: ‘Gezond Verstand’ Een magazine uitgebracht door Karel van Wolferen (emeritus-hoogleraar
aan de Universiteit van Amsterdam), geschreven voor
iedereen die objectief en waarheidsgetrouw geïnformeerd wil worden over wat er gebeurt in de wereld.
Deze meneer van Wolferen geeft ook in de podcast
Café Weltschmerz regelmatig zijn mening over diverse zaken. Ik heb inmiddels een aantal artikelen gelezen uit dit magazine. Nu ga ik begrijpen waarom
Jan-Willem mij probeert te overtuigen dat in de
nieuwsfeiten via radio en TV veel achtergrondinformatie wordt verzwegen. Interessante artikelen over
diverse onderwerpen, geschreven door wetenschappers. Maar ook gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. De informatie in deze artikelen krijg je niet te horen via de standaard nieuwsprogramma’s. Dit verruimt dus je blik op diverse maatschappelijke onderwerpen. Om voor jezelf een goede beeldvorming te
krijgen over diverse maatschappelijke issues is het
dus goed om je via verschillende bronnen te laten informeren.
_____________________________________________________________________________________________
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Haat en Liefdesverhouding?

door Maria Ekelschot

Sinds 3 jaar heb ik een verhouding. Gijs is hiervoor
noemde. Ik ben niet de enige Merel die met zijn Garverantwoordelijk. Niet mijn schuld dus. Vertel op zal
min erop uittrekt. Vooral in de coronatijd kan deze
je nu wellicht kunnen denken.
fietsvriend je blijven stimuleren om stevig door te
Oké, enige jaren geleden op mijn verjaardag kwam
gaan. En het leuke is dat ik, maar ook anderen, ze
Gijs aanzetten met een cadeautje in een feestelijke
nauwlettend in de gaten kan houden. Wel onder
verpakking. Het was een Garmin! Een bijzonder leuke
voorwaarde dat je lid moet zijn van de Strava club. Ik
naam trouwens voor
heb inmiddels diverse nieuwe relaties opgebouwd via
een nieuwe fietsmaat.
Strava, zelfs met bekende wielrensters. Zo mag ik ElTotaal anders dan Piet,
len van Dijk volgen. Niet dat zij mij volgt, maar toch.
Jan of Gijs etc. AanvanEen leuk gegeven is dat ik haar ritten mag bekijken
kelijk voelde ik mij met
met daarbij door haar geplaatste foto’s van internatidit ding wat opgelaten.
onale wedstrijden. Die Ellen heeft overigens heel veel
Noem het maar compufans. Daar ben ik zelfs een beetje jaloers op. Ik blijf
tervrees of zoiets. Mijn
ergens rond de 50 vrienden steken. Niet erg, want ik
tellertje op mijn fiets
ben geen prof en dat zal ik ook nooit meer worden.
was toch prima? Maar
Wat ik zo leuk vind aan Ellen is, dat ze af en toe met
om Gijs niet teleur te
een select groepje van WTC Woerden op pad gaat. Via
stellen ging ik uiteindeEllen volg ik nu een beroemde fietsende orgelman en
lijk overstag en ging ik
hij volgt mij. Naar de snelheden durf ik eigenlijk niet
een nieuwe relatie aan
meer te kijken, want dat maakt mij heel klein en nemet mijn Garmin.
derig. Meestal volg ik mijn eigen clubje binnen de MeMijn fietsrelatie werd vanaf die tijd intenser. De ritten
rel. Daar zie ik best wel verschillen tussen. Sommige
die ik met mijn nieuwe vriendje maakte moesten na
Merels vliegen nu eenmaal sneller dan de gemiddelde
een rit opgeslagen worden in Strava. Dat is niet zonMerel. Ik constateer soms verschillen tussen de rit die
der gevolgen gebleven. Zo kan je een dag beleven dat
Gijs en ik samen hebben gemaakt. Dat scheelt welje door Strava de hemel in wordt geprezen voor je
eens een halve kilometer per uur terwijl we precies
persoonlijke recordtijden. Maar oh wee want het tehetzelfde hebben gereden. Op die momenten komt
gendeel kan ook worden bewezen. Sindsdien heb ik
duidelijk mijn liefdesrelatie met Strava en mij in geeen haatliefde verhouding opgebouwd met gevaar.
_____________________________________________________________________________________________
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FIETSPROGRAMMA t/m 20 dec 2020
15 november

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

19 november

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

80-100 km

22 november

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

26 november

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

80-100 km

29 november

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

3 december

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

80-100 km

6 december

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

10 december

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

80-100 km

13 december

zondag

Zondagrit

09.30 uur

CR

60-80 km

17 december

donderdag

Donderdagtocht

10.00 uur

CR

80-100 km

20 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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