Maandelijkse Digitale Nieuwsbrief van Toer Trimclub De Merel uit Vinkeveen
APRIL 2021

Jaargang 29, Nummer 3

Fiets solo of duo!
Dit is best een leuk duo.
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De eerste keer

COLOFON

Beste Merels,
Dit is mijn eerste column, dit als toekomstig opvolger van Hans die al een
tijdje geleden heeft aangegeven het stokje te willen overdragen. De
meeste Merelleden kennen mij inmiddels wel, maar toch een kleine introductie.
Ik ben Fanny, sinds mei 2019 lid van TTC de Merel. Dit was een goede
stap. Fietsen heb ik in de jaren ’90 gedaan als een training naast de
krachttraining en in 2016 weer opgepakt. Ik begon rustig aan maar kreeg
er steeds meer plezier in en ben op aanraden van mijn echtgenoot lid
geworden van TTC de Merel. Eerste jaar af en toe meegefietst met de C
groep, maar ik werd steeds enthousiaster. Toen Hans tijdens de ALV van
2020 aangaf ermee te willen stoppen als bestuurslid ging er bij mij wel
wat kriebelen. Met Joop een aantal ritten voorgereden in 2020 en toen
kwamen de signalen op Strava van misschien is de toercommissie wel
wat voor Fanny. Ik vond dit erg leuk en besloot om ervoor te gaan. Toen
André mij ook benaderde of ik werkelijk serieus was wat betreft het
deelnemen als bestuurslid, heb ik het aanbod aanvaard.
2021 is een raar jaar om te starten, we hebben nog maar weinig kunnen
fietsen als club of als groep en nog steeds zijn de berichten niet echt
positief. We wachten met smart op het sein dat we weer gezellig een
toer kunnen fietsen of alleen al de door de club georganiseerde ritten
op woensdag, donderdag en zondag kunnen starten. Want dat is toch
waar het om gaat bij TTC de Merel. We houden de berichtgeving nauwlettend in de gaten en zodra we groen licht krijgen zullen we dit snel
melden en met de geplande ritten gaan beginnen. Ik kan niet wachten
om de ritten te helpen organiseren, maar eerst om iedereen weer enthousiast bij het clubhuis te zien om gezellig met z’n allen te gaan toeren.
Ik hoop dat jullie als leden mij zullen accepteren als opvolger van Hans
en mij zullen ondersteunen bij het uitvoeren van het toekomstige toerprogramma. Voor iedereen nu: hou vol, fiets op afstand en zorg dat de
conditie op peil is, zodat we er vol voor kunnen gaan zodra het weer
mag.

Met vriendelijke groet,
Fanny Meijer
(die dame met wit/rode helm op de 1ste pagina)
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PK Sport Bosdijkloop
Normaal hadden jullie in de maart editie van de
eMerel een mooi verslag kunnen lezen over de PK
Sport Bosdijkloop van Ger Hulsman. Maar nu is het
allemaal anders. Eind oktober 2020 stuurden we
jullie, en de media, een bericht dat de Bosdijkloop
2021 niet zou plaats vinden. Inmiddels is de datum
gepasseerd. We hebben in een glazen bol gekeken en
zagen dat de pandemie niet zomaar over zou zijn.
Sterker nog we zitten er nog midden in! Een juiste
beslissing derhalve. De laatste 10 jaar organiseren we
de loop op de 3e zondag in februari. Dat doen we
onder andere om de concurrentie te mijden. We
zaten eerst op de 2e zondag in februari. Dan is ook
altijd het Nederlands kampioenschap 10 km in
Egmond. Die switch van de 2e naar de 3e zondag blijkt
een goede vondst. De laatste jaren zijn de weergoden
ons op de 3e zondag beter gezind voor het
organiseren van de loop. Zo ook dit jaar weer.
Zondagmorgen 15 februari stond ik op de schaats en
zondag 21 februari, de dag van de geplande loop,
reed ik op de fiets met Peter van Adrichem.
Lenteachtige temperaturen en we beelden ons in hoe

het geweest zou
zijn. Misschien een
record
aantal
deelnemers
waarvan sommige
misschien te warm gekleed zouden zijn! Ook dit jaar
weer aan het begin van de voorjaarsvakantie, maar
niemand was met vakantie. Na al die jaren van
organiseren was het ook wel een keer goed om even
op adem te komen. Aan de ander kant heb ik de
gezelligheid en de saamhorigheid wel gemist. We
krijgen het toch elk jaar maar weer voor elkaar met
zijn allen. In november hebben we bij de sponsors een
fles wijn gebracht en de hoop uitgesproken dat we
voor 2022 weer op ze kunnen rekenen. Nu eerst weer
het voorjaar in en lekker fietsen. In oktober 2021 gaan
we ons dan weer bezig houden met de loop van 2022.
De opgeschoven 43ste editie staat vooralsnog
gepland voor ZONDAG 20 FEBRUARI 2022. Dan gaan
we weer een beroep op jullie doen en hopen dat het
wel door kan gaan.
Peter Meijer
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Sportvoeding

door Gert Doornekamp

Of je nou doet aan wielrennen, hardlopen of een andere duursport, elke sport kent zijn eigen soort sportvoeding. Hierbij kan gedacht worden aan producten
als sportdranken, sportgels, sportrepen, eiwitten, mineralen, creatine en andere voedingssupplementen.
Maar ook de koolhydraten, proteïne en calorieën die
je al inneemt via je verdere voedingsschema behoren
hiertoe.
Wat zijn herstelvoeding en eiwitten?
Herstelvoeding en eiwitten kunnen onder dezelfde
naam genoemd worden. Het enige verschil is dat specifieke herstelproducten een combinatie van koolhydraten en eiwitten zijn, terwijl eiwitproducten voornamelijk eiwitten bevatten. Voor herstel zijn drie voedingsstoffen nodig: eiwitten, koolhydraten en vocht.
Herstel-shakes bevatten deze ideale combinatie!
 Eiwitten zijn bedoeld om de scheuren die in de
spieren zijn ontstaan, te repareren. Spieren bestaan namelijk voornamelijk uit proteïne.
 Koolhydraten zijn bedoeld als energie voor het
repareren van de spieren, het aanvullen van de
koolhydraatvoorraad en het voorkomen van
spiermassaverlies (omdat de spieren zichzelf opeten bij gebrek aan koolhydraten).
 Vocht brengt de vochtbalans van het lichaam
weer op peil, waardoor alle voedingsstoffen zo
snel mogelijk via het bloed (vocht) naar de juiste
plek in het lichaam kunnen worden vervoerd.

Wat zijn voedingssupplementen?
Voedingssupplementen zijn voedingsstoffen of combinaties hiervan die het lichaam op een hoger niveau
kunnen brengen.
De belangrijkste voorbeelden:
 Creatine vergroot je maximale kracht en het zeer
korte uithoudingsvermogen. Je zal minder snel
verzuren tijdens korte inspanningen.
 Beta-alanine stelt het verzuren van de spieren
verder uit en begint dus waar creatine ophoudt.
 Cafeïne verhoogt je concentratievermogen en zal
je vermoeidheidsgevoel verminderen. Je vindt
het vaak terug in sportgels.
Waarom moet ik supplementen gebruiken?
Supplementen kunnen je fysieke capaciteiten verhogen. Wil jij gaan voor die echte topprestaties? Dan zijn
voedingssupplementen voor jou een must! Ze gaan
verder waar koolhydraten, vocht en eiwitten stoppen.
Wat zijn koolhydraten?
Koolhydraten is een verzamelnaam voor alle suikers
en soorten zetmeel. Koolhydraatrijke producten zijn
bijvoorbeeld aardappelen, pasta, rijst, brood, quinoa,
fruit, koek, snoep en natuurlijk sportgels, sportrepen
en sportdranken. Koolhydraten zijn de belangrijkste
brandstof binnen het wielrennen. Doordat ze weinig
zuurstof vergen om energie te leveren en je lichaam
tijdens zware inspanningen op de fiets naar zuurstof
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snakt, verbranden je spieren op de
fiets voornamelijk koolhydraten. De
voorraad in het lichaam is redelijk beperkt, waardoor je eigenlijk altijd
koolhydraten moet eten of drinken op
de fiets. Een andere belangrijke functie van koolhydraten is dat het de opname van eiwitten en vocht maar ook
van bijvoorbeeld creatine en andere
voedingssupplementen
versnelt.
Kortom: perfect voor snel herstel en
prestaties op de fiets. Vergeet dus nooit je gelletje,
reepje of sportdrank mee te nemen, al is het maar om
een hongerklop te voorkomen!
Waarom extra vitamines en mineralen?
Vitamines en mineralen zijn de basis van een gezond
leven en daarmee goede prestaties. Naast een goede
weerstand en dus voorkoming van ziektes, leveren
deze micro voedingsstoffen een grote bijdrage aan
jouw sportieve prestaties. Sommige vitamines zijn
ook nog lastig binnen te krijgen.
Een aantal voorbeelden:
 IJzer is een vervoerder van zuurstof in het bloed.
Als duursporter en wielrenner enorm belangrijk!
 Vitamine B6 zet eiwitten om en bevordert het
herstel van de spieren.
 Vitamine B1 & B2 zijn belangrijk in de koolhydraatstofwisseling en dus bij het neerzetten van
topprestaties.


Vitamine E & C helpen jouw
weerstand in stand houden, zodat je
alles iedere keer kan blijven geven.

Vitamine D is heel belangrijk
bij de spier- en botfunctie, maar bevordert ook je weerstand en reactievermogen.

Magnesium werkt tegen
spierkramp en zorgt voor een goede
werking van de spieren.
Sportvoeding voor wielrenners en
mountainbikers die alles uit zichzelf willen halen
Sportvoeding kan een nuttige aanvulling op je dagelijkse voeding zijn, zowel voor, tijdens als na jouw
sportieve inspanningen.
Koolhydraten geven hierbij de belangrijkste calorieën
voor wielrenners, aangezien deze beperkt aanwezig
zijn in het lichaam. De diverse varianten sportvoeding
zijn zo ontwikkeld dat ze zorgen voor een directe toelevering van energie tijdens de activiteit, zonder dat
dit al te veel extra inspanning voor je maagdarmstelsel oplevert.
Extra eiwitten kunnen een nuttige toevoeging zijn op
je herstel en voedingssupplementen als creatine en
cafeïne op je directe prestatie. Voor je complete gezondheid kunnen vitamines en mineralen een goede
toevoeging zijn. Stoffen als vitamine D en ijzer kunnen
voor duursporters goed zijn, omdat deze lastig binnen
te krijgen zijn, vooral bij een vegetarisch dieet.
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De Razende Reporter!
Een weekendje weg? Ja dat lijkt me heerlijk nu we zo weinig andere uitjes hebben. Dus werd er een datum gepland en zijn we op zoek gegaan naar een huisje.
‘Zullen we naar Limburg gaan?’: zei Jan-Willem. Hè nee, daar zijn we al zo vaak
geweest. Ik wil wel een keer richting Drenthe of zo. Na even surfen op het internet vonden we een leuk huisje in Schoonoord op een klein vakantieparkje
waar de meeste huisjes volgens mij privé bezit waren. Wel een oud parkje en huisjes uit de 70-tiger jaren maar van alle gemakken voorzien. Klein maar fijn.
Naarmate de datum naderde kregen we er steeds
meer zin in. Jan-Willem trof voorbereidingen voor
fietsroutes. Hij opperde het idee om de race- en de
MTB fiets mee te nemen. Nou dat is niet nodig. Laten
we alleen de MTB-fiets meenemen dan kunnen we
zowel offroad als een route op de weg fietsen. Ik trof
de voorbereidingen voor de voedselvoorziening. De
avond voor vertrek nog even snel wat kleren en de
fietskleding bij elkaar zoeken en dan kunnen we lekker gaan genieten. ’s Morgens rond een uur of 10
stapten we in de auto richting Drenthe. Tja, dan denk
je vaak dat Limburg ver rijden is maar voordat we in
Schoonoord waren was het toch ook ruim 2 uur tuffen. Bij het huisje aangekomen konden we de sleutel
uit een sleutelkluisje halen en zo kregen we toegang
tot ons verblijf. Op de aanrecht lag een ansichtkaart
van Drenthe met daarop een lieve boodschap van de
beheerders. Tevens een lekkere fles witte wijn, een
pak jus d’orange, een zak borrelnootjes en een pak
koekjes. Kijk, dat is nog eens een leuk welkom! Dat
heb je niet bij Landal of Center Parcs. Eerst even lunchen, daarna omkleden en alle apparatuur op de fietsen monteren. Zowel op de fiets van J.W. als van Loes
een GoPro en een fietscomputer. Extra batterijen
mee in de rugzak zodat we voldoende power bij ons
hadden om te kunnen filmen. Dan op pad voor onze
eerste rit door het Drentse landschap. Het was een
kwestie van de weg oversteken, een bospad op en na
ca. 60 meter rechtsaf de MTB route op. Lengte ca. 30
km. Moeilijkheid: op een paar stukken na heel goed
te doen voor iedereen mits je je tempo aanpast aan
je eigen mogelijkheden. Het was een prachtig mooie
omgeving waarbij de bossen, die in dit deel overigens
héél droog waren, werden afgewisseld door akkervelden, heide en bosmeertjes. De MTB route bestond uit
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slingerende singletracks door dit landschap met regelmatig flinke scherpe kombochten, hééél veel hobbels en bobbels door de boomwortels en op sommige
stukken hele steile klimmetjes en afdalingen. Te steil
voor mij dus dat was afstappen en lopend omhoog.
Boven eerst verkennen welk pad naar beneden te nemen. En dat was soms maar goed ook want een
sprong van ca. 2 meter naar beneden durf ik op de
fiets toch niet aan. Neem je per ongeluk de verkeerde
afdaling dan gaat het mooi mis. Nou heb ik de afgelopen winter niet veel op de mountainbike gereden
maar mijn basisconditie is toch redelijk. Echter het
continu moeten aanzetten, gaan staan en zitten, klimmen en dalen is toch echt een enorme aanslag op je
conditie. Het gestuiter over de vele boomwortels wil
je op den duur niet meer zittend doen. Jan-Willem,
met een fully, vloog er vrolijk overheen. Ik moest
steeds vaker mijn zitvlak ontlasten met als gevolg dat
de bovenbenen het zwaar te verduren kregen. Dit is
toch echt andere koek dan 80 km over een mooi geasfalteerd wegdek rijden. Na het volbrengen van dit
parcours was bij mij dus echt de koek wel op. Genieten was het echter wel. Wat een rust en ruimte in dit
deel van Nederland. Hier kom je niemand tegen op
een MTB parcours. Als het aan Jan-Willem had gelegen waren we ook de zaterdag, zondag en maandag de hele dag aan het
crossen gegaan. Gek, maar
ik vind het toch ook leuk
om soms even wat anders
te doen. De musea en bezienswaardigheden (bijv.
het boomkroonpad) zijn
natuurlijk niet open maar
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voor zaterdag werd er een wandeling gepland. Het
was deze dag wat somber en er stond een guur
windje. Goed inpakken dus en lekker op pad. Doordat
je door de bossen wandelt voel je van de wind gelukkig niet zoveel. Ook tijdens deze wandeling door bos
en over de
heide zijn we
nauwelijks
mensen tegen
gekomen. ’s
Middags lekker chillen in ons huisje; een beetje lezen, een beetje
puzzelen, een beetje luieren heerlijk. Voor de zondag
stond er uiteraard weer een MTB parcours op het
programma. Ideetje van JW om hem 11 km langer te
maken. Het ging vrijdag immers zo lekker, ook met
Loes. Het is maar goed dat ik dit van tevoren niet wist.
Ik laat me altijd maar verrassen anders zie ik er bij
voorbaat al tegenop. Dit keer had JW de route van
Grollo en Gasselte/Gieten aan elkaar geplakt. Maar

Via deze link kan je een filmpje bekijken van deze
mooie route. ’s Avonds een overheerlijke maaltijd bij
de lokale Chinees besteld. Daar geven ze nog porties

voor flinke boeren jongens. Eén combi gerecht was
een maaltijd voor 5 volwassen personen. Tjonge wat
een berg eten. Maandag, de dag van vertrek, hadden
we besloten om nog een fietsrit door het mooie Drenthe te maken. Voor mij hoefde dat niet meer over een
MTB parcours. De auto werd ingeladen, de fietsen
erop, en zo reden we eerst richting Ommen. Rondom
Ommen hebben we nog een heerlijke fietstocht gemaakt, rondom de Lemelerberg. Een omgeving waar
we met de Merels tijdens één van de clubweekenden
ook hebben gefietst. Al met al een heerlijk weekend.
Lekker om er even uit te zijn en heerlijk actief bezig
geweest.

net als vrijdag door een prachtige omgeving. Heel afwisselend. En zeker het stuk MTB parcours bij het
Gasselterveld was echt genieten. We begonnen deze
ochtend met een zonnetje erbij. In de loop van de
ochtend was de wind echter sterk aangetrokken en
de bewolking nam steeds meer toe. Het laatste stuk
van de route begon het helaas te spetteren en was
het guur stormachtig weer geworden. Voordat we
echt kleddernat waren geregend stond daar gelukkig
de auto weer en konden we, nog meer vermoeid dan
de vrijdag, terug richting ons huisje ‘De Goudvink’.
_____________________________________________________________________________________________
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Helemaal naar Vinkeveen
Op mijn racefietsie,
op mijn racefietsie.
reed ik naar Vinkeveen,
Op een dag in maart,
zo kalm en bedaard.
En maar kijken en maar kijken
naar het asfalt
van de straat.

Op mijn racefietsie,
op mijn racefietsie,
reed ik terug naar Vinkeveen
Op een dag in maart,
zo kalm en bedaard,
In de regen.
Terug naar de warmte van de haard.
En maar trappen
en maar kijken
Naar het asfalt
van de straat.

En veel wolken in de lucht,
bootjes in het riet.
Geen auto’s op de weg,
want die konden even niet,
door het kappen van de bomen
over de Botsholsedijk heen komen.

Maria Ekelschot, 18 maart 2021
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8

eMerel

Jaargang 29, Nummer 3

FIETSPROGRAMMA
We moeten nog even alleen of met z’n tweeën op pad. We hopen natuurlijk zo snel mogelijk weer in clubverband
te mogen fietsen. Uiteraard kan je wel met iemand afspreken op een van onderstaande dagen/tijdstippen (de gebruikelijke fietsdagen van TTC De Merel).
…………

donderdag

Donderdagtocht

09.30 uur

CR

80-100 km

…………

zondag

Zondagrit

08.30 uur

CR

60-80 km

………….

woensdag

Avondrit

18.30 uur

CR

40-60 km
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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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