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Fietsen in het Corona tijdperk!
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Corona, Fietsen en Zen
Om met dat eerste maar te beginnen. Ik kan het woord niet meer horen. Tuurlijk zo’n pandemie hebben we nog nooit meegemaakt. En het
hakt er behoorlijk in. Persoonlijke drama’s; om nog maar niet te spreken van de economische misère. Die waarschijnlijk nog maar net is
begonnen. Maar dan al de berichtgevingen in kranten en op het net. En
het eindeloze gepraat over corona in de vele talkshows. Er was geen
ontkomen aan. Op een gegeven moment besloot ik te proberen mij er
zoveel mogelijk voor af te sluiten. Tot ik hoorde dat ons eigen Merel lid
Ton van Vliet besmet was geraakt. En niet zo’n beetje ook. Ton gebeld
om te horen hoe het nu met hem is. Zijn verhaal maakte indruk op mij.
Die is écht ziek geweest. En daardoor besefte ik: ‘Ik wil corona wel buiten wil sluiten, maar je weet nooit of corona jou buitensluit’. Gelukkig
gaat het nu beter met Ton. Maar dat die anderhalve meter en regelmatig je handen wassen verrekte belangrijk zijn is wel duidelijk.
Ja en dan het fietsen in tijden van corona. Eerst vooral solo of met z’n
tweeën. Of helemaal niet, dat kon natuurlijk ook nog. Halverwege mei
deden we de eerste test ritten in groepen van vier. Op de woensdagavond en zondagochtend. Het was even wennen. Wie rijdt met wie?,
achter elkaar aan rijden en niet naast elkaar, hoe doen we het met de
koffiestop op de zondagmorgen? Na één keer proberen was één ding
wel snel duidelijk. Fietsen met mondkapjes op ging het niet worden.
Langzamerhand komt het fietsen in club verband ook weer op gang. En
ja het is anders. Maar is het ook minder? Ik vind van niet. Integendeel,
want tijdens een rit met Fanny, Ronald en Herman Baars kreeg ik heel
sterk zen gevoel. We praten nauwelijks met elkaar, reden kop over
kop, ieder op zijn eigen ritme gefocust en toch voelden we dat we zo
goed fietsten omdat we onderdeel uitmaakten van een groep. In één
woord fantastisch! En dat vonden we alle vier!!!
Hoe het verder gaat moeten we maar afwachten. Ik hoop dat steeds
meer Merel leden zich weer laten zien bij de club ritten. En dat ook
weer de donderdag ritten opgepakt worden. Maar begrijp heel goed
dat er leden zijn die risico nog niet willen nemen. Bovenal hoop ik dat
er geen 2e golf aankomt en dat we met z’n allen gezond blijven.
Met sportieve groet,
Alex
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MEREL
NIEUWS
Het Chocoladehuisje!
In december ontvingen alle Merel vrijwilligers een
Coronacrisis. Met andere woorden: hij sponsort deze
waardebon van het Chocoladehuisje in Mijdrecht.
actie in zijn geheel. Een geste
Die waardebon is goed voor een high tea voor 2
van ruim 250 euro.
personen. De bon was geldig tot mei. Aangezien ook
Ben je er nog nooit geweest?
het Chocoladehuisje, door de crisis, enkele maanden
Loop er eens binnen en ervaar
gesloten is geweest, kunnen onze vrijwilligers nog
de bijzondere sfeer, heerlijke
tot 15 juli profiteren van deze actie.
chocolade, kopje koffie en/of
Het sympathieke van het Chocoladehuisje is , dat de
thee.
eigenaar deze hele actie niet in rekening gaat
brengen aan de Merel. Dit allemaal als gevolg van de
_____________________________________________________________________________________________

In memoriam
Vorige week bereikte ons het trieste bericht dat
condoleance register. Wij wensen zijn familie en
Merel-lid Edwin van de Vliet op 50-jarige leeftijd
geliefden heel veel sterkte om dit onverwachte veronverwachts is overleden. Namens TTC De Merel is
lies te verwerken.
een bericht van medeleven geplaatst in het online_____________________________________________________________________________________________
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Vrijwilliger in de Spotlight

door Piet ten Cate

Deze editie: Jan-Willem Bouwman
Dit keer een gesprek met Jan-Willem Bouwman, zoon van oud Merellid Jan Bouwman. Bij onze oudere leden
wellicht nog een bekende naam.
Jan-Willem is geboren in Waverveen als
oudste in een gezin met vijf kinderen.
Zijn vader reed op een tankauto en
bracht de wei van de melk bij veehouders. Die dit weer bij de oude schillen en
veevoer mengde en aan de varkens te
eten gaven. Zijn vader was een technische man, van alle markten thuis met
twee gouden handjes. Wat zijn ogen
zagen, maakten zijn handen. Zijn vader
had thuis de bijnaam Jan Purol. Purol is
een zalf die overal goed voor is, een variant van
Haarlemmer olie dus. Jan werd later transportleider
op een betoncentrale in Amstelveen. Jan-Willem zat
op vijftienjarige al op de racefiets en was in 1977 al
even een tijdje lid van TTC de Merel. Op deze jonge
leeftijd heeft hij al een aantal keren de Elfstedentocht op de fiets volbracht. Vol trots haalt hij de
stempelboekjes van boven met de namen van de
Friese stempel-steden in drukinkt. Hij had echter ook
al vroeg aandacht voor de techniek van brommers,
motoren en auto’s. Toen hij 16 werd
heeft hij de racefiets aan de kant geschoven voor de bromfiets, die hij nodig
had om naar zijn werk te rijden. De interesse voor de techniek ging over in het
beroep van automonteur en de andere
liefhebberij was het volleyballen. Dat is
de sport waar hij zijn vrouw Loes heeft
leren kennen en de vonk oversloeg.
Vanwege knieklachten moest hij op 33
jarige leeftijd stoppen met het volleyballen. Loes en Jan-Willem hebben 2 kinderen van boven de twintig. Zijn zoon
woont nog thuis en heeft een opleiding
in de chemie gevolgd. Momenteel is hij
echter werkzaam in een andere bran-
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che. Zijn dochter woont samen met haar
vriend. Heeft het CIOS gedaan en volgt nu
de PABO-opleiding. Na een onenigheid
met zijn werkgever veranderde JanWillem van baan. Omdat hij van een
staand beroep naar het zittend beroep
ging, ging hij op de fiets van Vinkeveen
naar Aalsmeer en vice versa. Na 2 hartoperaties heeft hij in 2011 het racefietsen
weer opgepakt. Hij fietste aanvankelijk bij
de Trappers in Wilnis, een groepje fietsvrienden die redelijk vaak dezelfde rondjes deden.
Een beetje saai, vond hij. Met de motor had hij al
geleerd hoe je met een gps programma een leuke
route in elkaar kon flansen en zo deed hij dat ook
met zijn fietshobby en reed zo met de Trappers naar
onbekende oorden. Strava is het programma waarmee de ritten worden getrackt. De groepsdiscipline
was bij de Trappers vaak ver te zoeken door haantjesgedrag. De kapiteinsfunctie moest toen nog uitgevonden worden. Later bij de Merels werd dat item
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goed verbeterd. Jan-Willem heeft het mountainbiken goed op de kaart gezet binnen onze club. Hij is
de motor van deze fietsdiscipline.
Afgelopen jaar organiseerde hij een weekend in België, speciaal voor deze MTB groep. Het purol-effect:
doe goed je best in wat je goed kunt.
Jan-Willem is momenteel 58 jaar. Hij
werkte jaren in de auto’s (30 jaar!). Nu is
zijn werkgever een metaalbedrijf: Stieva
Metaal Groep te Aalsmeer. Hij is daar
systeembeheerder en is de vraagbaak
voor ieder met een toetsenbord voor
zijn/haar neus. De digitalisatiegraad is
door zijn toedoen toegenomen, geavanceerde tekenpakketten en constructie
berekeningsprogramma’s voeren de
snelheid op waarmee gewerkt kan worden. Jan-Willem noemt zichzelf een helper, zowel in zijn werk als op onze fietsclub. Hij beleeft veel plezier in het geven

van instructie, bijvoorbeeld bij het mountainbiken,
zoals boven beschreven. Ook ondersteund hij al jaren Gert met de uitslagverwerking van het winterevenement, de Bosdijkloop. Hij is ook de grondlegger van het Merel clubje op Strava. Strava kent stukjes weg en straat waar je een pr op kunt rijden als je
daar langs komt. Degene die daar het snelst fietst is
King of the Mountain. Op Strava geven we daar elkaar Kudo’s voor. Jan-Willem heeft het naar zijn zin
in de taken die hij uitvoert en fietsen is en blijft een
passie, net als de bezoekjes aan de PK-sportschool.
Hij is een doener, geen prater. Het verbale, zaken
met PR-aspecten, laat hij met plezier over aan mensen met meer aanleg.
Zijn levensmotto: Wat gij niet wilt dat u geschiedt,
doe dat ook een ander niet.

_____________________________________________________________________________________________
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Zomaar een dag in de week.
Soms heb je zin om eens een lekker stukje te fietsen.
Het seizoen was weer begonnen en het weer was
goed. Ik startte richting Nieuwveen via de oosterlandweg, oude spoorbaan en ging in Nieuwveen
dorp rechtsaf voor Huize Ursula waar een leuk pad
loopt naar de Amstel. Er is daar een losloopgebied
voor honden en op het fietspad lopen twee dames
die de honden uitlaten. Ik bel ruim op tijd en zie dat
beide honden even worden vastgehouden terwijl ik
passeer. Ik bedank de dames vriendelijk en sla linksaf
naar het Tolhuis. Opeens hoor ik enorm geblaf en zie
in mijn spiegeltje een Mechelse herder op mij afkomen. Maar ik dacht blaffende honden bijten niet.

door Gert Doornekamp

die meteen werden voldaan. Ik meldde wel dat ik
aangifte ging doen in Ter Aar waaronder Nieuwveen
valt om herhaling te voorkomen en omdat er later
mogelijk nog meer kosten uit voort konden vloeien.
Hij beloofde voortaan aangelijnd uit te laten. Op het
bureau werden nadat er een afspraak was gemaakt
de gegevens genoteerd en zou er een hondengeleider langsgaan voor onderzoek. De wond is gelukkig
voorspoedig genezen en ik heb er geen last meer
van. Toch bekijk ik nu honden heel anders dan voorheen en ga er met een grote boog omheen.
Mocht dit jou gebeuren
Een bijtwond kan vervelende gevolgen hebben.
Wanneer u door een hond wordt gebeten, is de
hondenbezitter aansprakelijk. In de meeste gevallen
is de eigenaar van de hond hiervoor verzekerd. Welke schade u ook lijdt, alle schade zal door de hondenbezitter vergoed moeten worden. Een hondenbeet kan naast lichamelijke schade ook materiële
schade aanrichten. Een hondenbezitter is op grond
van Artikel 6: 179 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk
voor de door de hond aangerichte schade. De hondenbezitter zelf hoeft niets verkeerds te hebben
gedaan. Als u letsel oploopt door zijn hond dan is hij
altijd aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid geldt ook
in losloopgebieden.
Verwondingen opgelopen
Een aanval van een hond leidt tot een bijtwond en
na genezing tot littekens. Er is een kans op infectie.
Verder heeft u (veel) pijn. Ernstige hondenbeten
kunnen zelfs zorgen voor blijvende zenuwbeschadiging. Mogelijk bent u angstig als gevolg van deze
ervaring. Kijk ook voor juridische hulp indien nodig
(meestal gratis). Ga voor behandeling eerst naar uw
huisarts of de EHBO en laat uw wonden goed nakijken. Doe ook zo spoedig mogelijk aangifte want de
volgende keer pakt hij een klein kind!

Helaas was dat nu wel het geval en ik werd flink gebeten in mijn rechter kuit. Ik stopte en weerde de
hond af met mijn racefiets. De hondenbezitter kwam
er aangerend en lijnde de hond aan. Ze betuigde
spijt en vroeg mij hoe het ging en ik vertelde dat het
behoorlijk pijn deed. Ik had een lange broek aan
waar van de beet geen spoor op was te zien omdat
die stof zo flexibel is. Wij hebben gegevens uitgewisseld en ik ben weer op de fiets gestapt. Ik ben nog
doorgefietst naar Alphen aan de Rijn maar de lol was
eraf en bij iedere loslopende hond kreeg ik angstgevoelens. Thuisgekomen naar de dokter gegaan waar
ik omdat ik van huisarts gewisseld ben toch al een
afspraak had en kreeg te horen dat dit een goede
binnenkomer was in zijn praktijk. Hij gaf een tetanus
injectie en verzorgde de wond. De volgende dag
belde de eigenaar dat hij alle kosten zou vergoeden.
Ik stuurde een betaalverzoek van de dokterskosten
____________________________________________________________________________________________
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Hallo slaapkoppies
Al mijn hele leven ben ik iemand die erg vroeg zijn
bed uit gaat. Een wekker heb ik nog nooit nodig gehad. 's Morgens om ca 4:30-5:00 word ik wakker. In
de winter vind ik dit nog wel eens erg vervelend, de
ochtenden zijn dan nog donker en de rest van de
mensheid slaapt nog. Maar dan in de lente kan je
vroeg naar buiten, in de zomer soms al voor 5 uur op
de fiets. Op Strava post ik regelmatig foto's die ik
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door André Kroeze
dan onderweg neem. Ik zie de zon graag opkomen.
Voor mij is dat een heerlijk begin van de dag en kan
ik er weer flink tegen aan. Omdat niet iedereen op
Strava zit, deel ik graag een aantal van deze foto's in
de eMerel.
Dan weten jullie ook gelijk wie er elke ochtend de
zon gaat aanzetten..........
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Eerste Corona groepstestrit 0.0
door Fanny Meijer
Sinds half maart was het advies van de NTFU en het RIVM om solo of met een huisgenoot te fietsen. Groepen
waren niet meer toegestaan zoals een ieder weet. Daar ging ik dan ook: Route bepalen, ritafstand bepalen.
Een race tegen mezelf en de snelheidsmeter. Geen koffiestop onderweg, geen risico’s nemen, het thuisfront
laten weten via volg mijn Iphone waar ik was. Voldoende drinken en reserve materiaal mee. Uiteraard hield ik
de richtlijnen van de NTFU en de RIVM in mijn achterhoofd. Gemiddelde snelheid was niet belangrijk en vermijd onnodige risico’s. Nou ja, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Ik probeerde er toch alles uit te halen.
Toen in april een andere Merel vroeg
om een ritje samen te doen, zei ik geen
nee. Afgesproken om samen te fietsen,
brengt wat meer gezelligheid met zich
mee. We maakten goede afspraken,
fietsen achter elkaar en hielden voldoende afstand van elkaar en de medeweggebruikers. Zo met z’n tweetjes
(want dat was ook wel toegestaan)
mooie ritten gemaakt. Veel racefietsers dachten er hetzelfde over. We zijn
vele koppels van 2 tegen gekomen
echter ook veel solofietsers. Vanaf 11
mei mocht er weer gefietst worden in
groepjes van 4. Er werd even rond
gebeld en zondag 17 mei was dan voor
ons de eerste test groepsrit met 4. Om
kwart voor 9 afgesproken bij het clubhuis. We wilden goed overleggen hoe
we dit gingen uitvoeren en om te horen hoe een ieder erin stond. Eerste
uitgangspunt was wel dat we allemaal
gezond waren, geen koorts hadden en
niet verkouden waren. Daarna werd
nog even doorgevraagd, of ook in de directe omgeving van de vier deelnemers, zoals familie of collega’s niemand met corona achtige verschijnselen
bekend was. Gelukkig niet, dus we konden van start.
Gaan we 2 aan 2 fietsen of achter elkaar? De meningen liepen toch wel uit één. Naast elkaar kun je elkaar eigenlijk niet besmetten, achterelkaar zou de
afstand toch wat groter moeten zijn aangezien de
zweetdruppels in de rijwind blijven hangen. Hoever
is 1,5 m wanneer je achter iemand fietst. Een besmetting zou pas kunnen plaatsvinden na contact
langer dan een minuut; maar is dat zo? Hoe gaan we
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dit in de toekomst aanvliegen, fietsen we in clubverband voortaan in meerdere groepjes van 4? Wie met
wie, van te voren opgeven om te rijden of op de
bonnefooi? Mag je iemand uitsluiten van mee rijden,
is dit de verantwoording van de club of van de persoon zelf? Risico groepen, hoe gaan we daar mee
om? Moeten we de richtlijnen van het RIVM hiervoor volgen? Een oudere wielrenner is vaak nog
fitter dan een jongere, dus zou je wielrenners boven
de 70 dan moeten weigeren? Mooi om zo even met
z’n vieren van gedachten te wisselen. Om 9:00 uur
gestart, 2 aan 2 en dat ging prima. Alert zijn en af-
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stand houden, dat zat in ons hoofd. Vroeg op pad
vervolgd met mondkapjes op. Aan een vriendelijke
gaan, drukke wegen vermijden en kiezen voor de
dame gevraagd een foto van ons te nemen. De
bredere wegen, zodat de 1,5 meter zoveel mogelijk
mondkapjes waren een uitdaging op zich en dit was
gewaarborgd kan blijven, dat was het uitgangspunt.
niet voor allemaal even prettig. Het beschermt jezelf
Dit lukte goed. We reden via de Hoofdweg en de
goed en ook de medeweggebruikers tegen het
Amstelkade richting Woerdense Verlaat naar Zegeventueel rond dwarrelende virus, echter je bril beveld, langs de Meije naar Zwammerdam en Alphen.
slaat snel, je ademt warme uitgeademde lucht in en
Allemaal wegen waar we met 4 man prima konden
is wat benauwend. Zolang je geen al te grote infietsen zoals wordt aangeraden. Zodra we een anspanning levert, is het fietsen met een mondkapje
dere fietser op de weg tegenkwamen, zijn we achter
mogelijk. Echter bij grote inspanning zal het je wel
elkaar gaan fietsen, wandelaars met een grote boog
beperken. Drinken onderweg is dan ook niet mogegepasseerd. Kortom opletten en anticiperen. In Allijk. Vanuit Alphen richting ter Aar, Langeraar en
phen bij de Zegerplas een koffiestop gehouden, hier
Vrouwenakker terug naar Mijdrecht gefietst. Al met
werd Koffie to Go geserveerd en dit hebben we op
al een zeer geslaagde rit zo met z’n viertjes, met
een picknick bankje opgedronken. Ook hier de 1,5
dank aan Alex Wolf, Sjoerd de Boer en Edwin Lek.
meter afstand zoveel mogelijk toegepast. De weg
_____________________________________________________________________________________________

Always look on the bright side of life!
door Rubia Bertijn
Onder het motto ‘always look at the bright side of life’ levert de Corona ellende ons ook nog wat voordelen op.
Zo hebben we minder files, kunnen we efficiënter werken, besparen we reistijd, schrijven we toch een keer een
stukje voor de eMerel en kunnen we de op de lange termijn geschoven huishoudelijk klussen meer oppakken.
Er is geen excuus meer om deze klusjes nog langer uit te stellen. Zolder en schuur worden opgeruimd, de tuin
staat er onkruidvrij bij en het boodschappen doen verloopt vele malen vlotter dan vroeger.
Vroeger…. het lijkt alweer zo lang geleden dat het
leven normaal was zoals we gewend waren. De
vraag of het ooit weer zo zal worden als toen, kan
denk ik met ‘nee’ worden beantwoord. Ook het
straatbeeld is in korte tijd veranderd: overal zie je
tegenwoordige mensen met mondkapjes en andere
gezicht bedekkende attributen. Lang leve het Corona
tijdperk? Ik kan er persoonlijk nog steeds niet
helemaal aan wennen. Vorige week nog stond er
iemand 5 minuten naar me te zwaaien, ik had geen
idee wie het was. Er werd naar me gelachen maar ik
kon het niet zien. Ik lachte en zwaaide terug en pas
toen hoorde ik ‘Hèhè, ik dacht al, ken je me niet
meer?’ En toen was er gelukkig de stemherkenning.
Zoals gezegd, elk voordeel heeft zijn nadeel. Het
leven is helaas een stuk onpersoonlijker geworden.
We schudden geen handen meer, we blijven op
anderhalve meter afstand en we moeten vaker onze
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handen wassen. Niezen of hoesten durf je ook bijna
niet meer in het openbaar, bang om als een paria te
worden aangekeken, ook al doe je het netjes in de
ellenboog. Best lastig als je hooikoorts hebt.
Zelf hoop ik op betere tijden, in elk geval voor
iedereen: ‘Stay healthy, stay safe!’ en hopelijk tot
gauw weer op de fiets in Merel formatie.

Boek met een passende titel. Gaat niet over Covid-19 maar zou
vanaf nu wel de realiteit kunnen zijn.
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Ik mis…..

door Maria Ekelschot

Ik mis, ik mis, ik mis, ik mis
Ik mis Adriaan en Erna bij het punt van vertrek,
Met het zicht op de racefietsen in het rek.
Ik mis de gezelligheid in het peloton te rijden,
Want dat mag niet meer in deze corona tijden.
Ik mis welke kant gaan we vandaag weer op,
De verrassing van waar is vandaag de koffiestop.
Ik mis de koffie met appeltaart onderweg,
Zelfs lekke banden of ander soort van pech.
Ik mis een rug om mij te verschuilen,
En bij wind van plek te mogen ruilen.
Ik mis de gesprekken op de fiets,
Die ergens over gaan maar meestal over niets.
Ik mis de uitgezette tochten,
Het plaatsen van pijlen bij de bochten.
Ik mis de donderdagsenioren,
Waar ik nu ook zelf bij schijn te horen.
Ik mis het fluitje voor ritsen bij één keer,
Bij driemaal fluiten een plaspauze voor een heer.
Ik mis het gezoem van de bandjes op de wegen,
Zelfs met een onverwachte regen.
Ik mis de saamhorigheid van de renners,
En alle grote wielerkenners.
Ik mis de Groene Hartclassic door onze contreien,
Die ook niet-leden mochten rij(d)en.
Ik mis de Merel vrouwen,
Om een leuk gesprek mee op te bouwen.
Ik mis nu al het clubweekend met al onze enthousiaste leden,
Die helaas dit jaar niet mag worden verreden.
Ik fiets nu alleen, maar ook soms samen,
Dat mag, want Gijs en ik dragen dezelfde namen.
_____________________________________________________________________________________________
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Verander je leefstijl

en je kunt tot 10 kilo afvallen (zonder sporten)
van Gert Doornekamp
Om een gezondere leefstijl in te voeren en wat kilo’s kwijt te raken zijn wij gestart met de ‘Zomer Slank Challenge’. Een eet-programma van Jasper Alblas dat bestaat uit pdf bestanden van het hoofdprogramma, productenlijst, tussendoortjes, boodschappenlijst en BBQ recepten. Wij zijn enthousiast en mogelijk zijn er ook
andere clubleden die geïnteresseerd zijn in een gezondere leefstijl en heerlijke recepten. De kosten vallen erg
mee, € 37,50. En moet een de kortingscode ‘fietsclub10’ gaat daar nog eens 10% vanaf. Lees hieronder het
verhaal van hem.
In dit artikel krijg je 7 tips die ervoor zorgen dat je in
Via koolhydraten, eiwitten en vetten. Elk van deze
5 weken tijd tot wel 10 kilo afvalt. Afvallen is niet
drie energiebronnen wordt in je lichaam op een anmoeilijk, het is alleen belangrijk dat je precies weet
dere manier verteerd. De verschillende vertering van
wat je moet doen. De duidelijke informatie en de
koolhydraten, eiwitten en vetten heeft grote invloed
rechttoe-rechtaan afval tips in dit artikel helpen je
op de snelheid van je vetverbranding en uiteindelijk
daarbij.
je lichaamsgewicht. Koolhydraten zorgen voor een
Afval-tips: voeding of sporten?
moeizame vetverbranding, waardoor je veel aanAfvallen is 70% voeding en 30% sporten. Je kunt
komt. Terwijl vetten en eiwitten de vetverbranding
afvallen door gezond te eten en niet te sporten,
juist stimuleren, zodat je makkelijk gewicht verliest.
maar je kunt (haast) niet afvallen door ongezond te
Moeilijk afvallen met koolhydraten
eten en veel te sporten. Voor je gezondheid (en dus
Voorbeelden van koolhydraten zijn suiker, granen,
ook voor gewichtsverlies) is het belangrijk dat je wel
zetmeel, lactose en alcohol. Alle koolhydraten worminimaal 30 – 60 minuten per dag beweegt. Dit kun
den in je lichaam omgezet tot enkelvoudige suikers
je bijvoorbeeld doen door te lopen, te fietsen of te
(monosacchariden: glucose en fructose). Opname
zwemmen. De meeste mensen in Nederland halen
van glucose in je bloed zorgt ervoor dat je insulinenide 30 minuten makkelijk. Voeding is dus belangrijker
veau stijgt. Door het hoge insulineniveau wordt het
dan sporten als je wilt afvallen.
enzym dat lichaamsvet kan verbranden (HormoneEten om af te vallen
Sensitive Lipase, HSL) geblokkeerd. Je kunt zoveel
We eten om energie binnen te krijgen, deze energie
hardlopen of sporten als je wilt, maar zolang je koolheb je nodig om te kunnen bewegen en te overlehydraten eet, zal je heel moeilijk lichaamsvet verven. Je kunt energie op drie manieren binnenkrijgen.
branden.
_____________________________________________________________________________________________
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Makkelijk afvallen met eiwitten en gezonde vetten
Eiwitten en (gezonde) vetten zorgen er niet voor dat
je insulineniveau zo snel en zo hoog stijgt. Hierdoor
is het wel goed mogelijk om lichaamsvet te verbranden. Voorbeelden van eiwitten en gezonde vetten
zijn: vis, vlees, ei, noten, zaden, pitten, natuurlijke
oliën en sommige groenten. Als je dit voedsel eet en
meer energie verbrandt dan je binnenkrijgt zal je
direct lichaamsvet verbranden. Dit is natuurlijk een
versimpeling van je zeer complexe spijsvertering. In
werkelijkheid zijn er duizenden stoffen, hormonen
en enzymen die met dit proces te maken hebben.
Meer info hierover op de website. Lees artikel: Afvallen: de verdieping. (www.jasperalblas.nl) . Het is niet
nodig om precies te begrijpen hoe je lichaam werkt
om 10 kilo af te vallen. Het enige dat je moet onthouden is: koolhydraten maken je dikker en eiwitten
en gezonde vetten helpen je afvallen. Nog één opmerking over eiwitten. Eiwitten stimuleren groei in
je lichaam, maar groei betekent veroudering. In verschillende studies is aangetoond dat te veel eiwitten
de levensduur verkorten. Eiwitten zijn ontzettend
gezond en je hebt ze echt nodig, maar eet ze niet te
veel. Eet weinig koolhydraten, voldoende (maar niet
te veel) eiwitten en veel gezonde vetten. De onderstaande tips zullen je hier mee helpen. Als je de onderstaande tips opvolgt, zal je in 5 weken tijd tot wel
10 kilo afvallen.
Tip 1: Kook zelf.
Daarmee bedoel ik ‘bereid je eten zelf’, want je
hoeft je eten natuurlijk niet altijd te koken. Door je
eigen eten te bereiden heb je zelf in de hand wat
erin gaat. Dit betekent dat je ook sauzen het best
zelf kunt maken. Als je toch besluit uit eten te gaan,
zorg er dan voor dat je van tevoren thuis een gezonde maaltijd hebt gegeten. Eenmaal in het restaurant
kun je voor de gezelligheid een salade (zonder saus)
mee-eten. Neem ook een zelfgemaakte lunch mee
naar je werk, want helaas zijn de meeste bedrijfskantines nog gefocust op brood of andere koolhydraten.
In het receptenboek vind je meer dan genoeg voorbeelden van gezonde en heerlijke gerechten (ontbijt,
lunch, diner, snacks en tussendoortjes) en sauzen.
Ook boodschappenlijsten.
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Tip 2: Haal geen granen en suiker in huis.
Als ze er niet zijn kun je ze ook niet eten. Het is belangrijk dat je ook onderweg of op je werk niet in de
verleiding wordt gebracht om koolhydraten te eten.
Heb je de gewoonte om na je werk langs een fastfoodrestaurant te gaan? Neem een andere route.
Heb je de gewoonte om op je werk om 4 uur iets uit
de snoepmachine of frisdrankmachine te halen?
Neem geen muntgeld mee. Wees creatief en probeer elke mogelijkheid om in de verleiding te worden gebracht uit te sluiten.
Tip 3: Leer juicen.
Juicen, of met een ander woord ‘sappen’, is het fijn
persen van groente zodat er een groentesap ontstaat. Door groente te persen neem je de vitaminen
en andere gezonde voedingsstoffen ontzettend snel
in je lichaam op. Het sap bevat haast geen calorieën,
maar stilt wel je honger. Ik maak zelf standaard elke
ochtend een liter groentesap en drink dit gedurende
de rest van de dag op, tussen mijn maaltijden door.
In het begin is de smaak even wennen, maar als je
het eenmaal een paar weken gedaan hebt, wil je
niets anders meer. In het Smoothie Afslank Plan vind
je naast smoothies ook tal van groentesap recepten.
Tip 4: Snack rauw.
Snacken is misschien wel de belangrijkste oorzaak
van je overgewicht. Rond een uur of 4 of na het
avondeten heb je vaak ontzettend veel trek in iets
zoets of ‘iets wat vult’. Dit hongergevoel negeren is
erg moeilijk. Wat je het best kunt doen om dit honger gevoel te stillen, is een rauwe snack nemen.
Daarmee bedoel ik: eten dat niet gekookt, gebakken
of bewerkt is. Wortelen, groene selderij, noten of
een stukje fruit zijn voorbeelden van ideale snacks.
Tip 5: Weeg je één keer per week.
Veel mensen die bezig zijn met afvallen, wegen zich
elke dag. Deze mensen weten vaak niet dat facetten
zoals het weer, je beweging, de tijd van de dag, de
tijd van de maand en veel andere aspecten, invloed
hebben op je gewicht. Het kan voorkomen dat je van
de ene op de andere dag ineens 1,2 kilo bent afgevallen. Maar het kan ook voorkomen dat je ineens
0,5 kilo bent aangekomen. In het laatste geval raken
mensen vaak erg gedemotiveerd en zijn ze die dag
sneller geneigd iets ongezonds te eten (want ‘het
werkt toch niet’). Als je, je van week tot week weegt,
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zul je zien dat je elke week tussen de 1,0 en 2,5 kilo
verliest. Maak je geen zorgen als dit een week niet
zo is. Blijf gewoon gezond eten en je verbrandt vanzelf al je overtollige lichaamsvet.
Tip 6: Informeer vrienden en collega’s.
Laat vrienden, familie en collega’s weten dat je de
komende 30 dagen minder koolhydraten gaat eten.
Zo hoef je niet iedere keer uit te leggen waarom je
geen stukje taart neemt, waarom je geen aardappels
opschept of waarom je een salade zonder saus bestelt. De meeste mensen zullen je steunen tijdens
het proces. Bovendien, door de sociale druk die het
creëert heb je minder moeite om lekkere tussendoortjes af te slaan (je hebt immers je vrienden beloofd dat je ze niet zou eten).
Tip 7: Begin direct.
We kennen allemaal het gezegde, van uitstel komt
afstel. En juist met afvallen is dit vaak het geval. Heel

veel mensen willen er graag wat aan doen, maar
hebben niet de moed om te beginnen. Ik vind het
een van de vervelendste dingen om te zien, mensen
die zich neerleggen bij hun overgewicht. Ze doen dit
omdat ze denken dat het een hele opgave is of soms
zelfs dat het onmogelijk is. Niets is minder waar!
Ook jij kunt je overgewicht kwijtraken, mits je de
juiste aanpak kiest. En daar kan ik je bij helpen. Speciaal voor mensen die graag vlot en efficiënt (maar
wel gezond en natuurlijk) van hun overgewicht af
willen heb ik het Smoothie Afslank Plan geschreven.
Je ontvangt een zeer uitgebreide handleiding die je
helpt om in minder dan 5 weken tot wel 10 kilo lichaamsvet voorgoed te verbranden.
Bron: www.jasperalblas.nl
(Korting voor Merelleden: fietsclub10)
Veel succes!

Voorbeelden van een weekmenu, ontbijt, lunch, diner en dressing.
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Rondje door het Groene
door Joop Roeleveld
Om te genieten van een mooie omgeving hoef je geen wereldreis te maken. Erg praktisch nu in de Corona tijd.
Ook hier, vlak bij huis, kan je een prachtige fietstocht maken door het Groene Hart. Dat is het gebied dat ingesloten ligt tussen Amsterdam – Den Haag – Rotterdam en Utrecht. Dit keer ging mijn tocht door het mooie natuurgebied ‘De Reeuwijkse Plassen’, 80 km.
Start vanaf TVM gaat de route richting Molenland – fietsbrug bij de Kromme Mijdrecht over – langs de Groene
Jonker – Zevenhoven – Zwammerdam – Alphen a/d Rijn – Reeuwijk (met koffiestop op 45 km) – Bodegraven –
Nieuwerbrug a/d Rijn – Woerden – Zegveld – Woerdense Verlaat – Wilnis – Mijdrecht.
_____________________________________________________________________________________________

Koffiestop Mercatu (hele jaar vanaf 10.00 uur geopend)

Groene Hart bij Reeuwijk

De route is te downloaden vanaf de Merel
website.
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Wist u dat…?

Door Wijtze de Vries

Een aantal leden van TTC de Merel kom je regelmatig tegen op Mallorca voor een fietsvakantie.

Bij Fred Rompelberg (oud profwielrenner en houder
van het snelheidsrecord op de fiets met 269km/h
gereden op de zoutvlakte van Bonneville in de staat
Utah in de Verenigde Staten) kun je daar een prachtige fietsvakantie boeken. In het voor- en najaar is
het meestal prachtig weer en het eiland is echt ge-

maakt voor fietsers. Mooie rustige wegen en of je nu
langs de kust wilt fietsen of in het binnenland je
komt overal de mooiste plekjes tegen. Langs de kust
kom je mooie plaatsen tegen als Cala D’Or en in het
binnenland is Llucmajor het bekijken waard. Wil je
klimmen, dat kan natuurlijk ook. Aan de noordwest
zijde van het eiland heb je de berg Puig Major en de
Soller. Je kunt in verschillende groepen rijden, er is
voor elk wat wils. Woensdag is een vrije dag en dan
trekken de Merels hun eigen plan. Tijdens één van
die tochten
signeerde we
een Merelshirt dat nu
ieder
jaar
hangt op het
café tegenover
het
hotel. Merelleden die al eens zijn geweest hoef ik niets meer te
vertellen, nog niet geweest….echt een aanrader!!

_____________________________________________________________________________________________
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De Razende Reporter!
CHILLEN
Even ontspannen zijn, rust nemen, genieten, gezellig samen zijn: betekenissen voor het woord chillen die je vindt op internet. De laatste maanden is
iedereen misschien wat meer aan het ‘chillen’. Er werd ons immers verzocht
om zoveel mogelijk thuis te blijven en enkel voor noodzakelijke dingen op pad
te gaan. Dat resulteerde in een minder haastig leven. Geen afspraken buiten de
deur met vrienden, geen dagjes uit, geen bioscoop bezoeken enz. Maar misschien
ben je
in deze periode juist drukker geweest dan anders. Omdat je toch thuis moest blijven is het huis wellicht opgeruimd en helemaal volledig opnieuw in de verf gezet. Ieder heeft de afgelopen periode op zijn eigen manier
ingevuld.
Ik ben echter niet zo goed in chillen. Jan-Willem
halen en op te hangen. Uiteindelijk met 2 koele
daarentegen is er heel goed in. Die kan uren in een
drankjes de tuin weer in gelopen waar Jan-Willem
stoel zitten of op de bank met een goed boek of zijn
nog steeds heerlijk in zijn stoeltje zat. Het was deze
mobiel in zijn handen. Neem nou bijvoorbeeld afgemiddag ook wel heerlijk rustig in onze achtertuin. De
lopen zaterdag. Het was een prachtige dag. ’s Morbuurkinderen waren niet thuis en dat scheelt best
gens heb ik eerst boodschappen gedaan. Daarna
wel in lawaai. Niet erg hoor, want kinderen moeten
gezellig samen met Jan-Willem (die al even naar
lekker kunnen spelen. Maar nu was het lekker stil.
Aalsmeer heen en terug was gefietst om op zijn werk
We kletsen wat, we lezen wat maar na een half uur
een klein klusje te doen) lekker ontbeten. Na het
ben ik het echt zat. Ik sta op en zeg: ‘Ik ga een ijsje
ontbijt nog even langs de groetenboer en de poelier
kopen. Ga je mee?’ Nee, hij zit nog steeds lekker in
met een koppie koffie toe. Toen op pad om nog wat
zijn stoel. Dus stap ik op de fiets richting de IJsbeer
tuinplanten te halen voor onze nieuwe tuin. Eenmaal
om te genieten van een heerlijk ijsje. Direct maar
weer thuis eerst even lunchen om daarna de plantjes
even een rondje Wilnis gefietst. Daarna toch nog
in de tuin te gaan zetten. Het zonnetje scheen lekker
even mijn leesboek gepakt en buiten zitten lezen.
en het was flink warm. Jan-Willem was lekker in de
Ik heb gewoon niet zoveel zitvlees, dat is het hem. Ik
schaduw gaan zitten, luisterde naar een podcast, las
loop altijd wat te keutelen in en rondom het huis. En
wat nieuwsberichten en keek een
dat wil niet zeggen dat ik altijd zeer
filmpje. Heel veel zweetdruppels
productief ben, maar ik ben liever
later stonden de plantjes in de tuin
een beetje bezig dan dat ik de hele
en tevreden liet ik mij ook in een
dag zit. De hele dag zitten geeft mij
tuinstoel zakken met mijn leesboek.
zo’n onvoldaan gevoel.
15 minuten verder vielen mijn ogen
En als ik dan kijk naar onze 2 poezen
al bijna dicht. Dan maar even een
dan word ik erg jaloers. Die zie je
Sudoku puzzeltje maken. Weer 15
gewoon genieten. Genieten van het
minuten verder werd ik onrustig in
niets doen wanneer ze een heerlijk
mijn stoel. Dan maar even naar binplekje in de tuin of binnen op de
nen lopen om wat te drinken te habank hebben gevonden. En dat kunlen. Oh ja, de wasmachine moet ik
nen ze UREN volhouden. Had ik maar
nog even leeghalen, dus 2 trappen
wat meer poezen DNA in mijn lijf,
op naar de zolder om de was eruit te
dan kan ik ook eens lekker chillen.
_____________________________________________________________________________________________
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