
Ermelose MTB tocht wint! 

Ik wil meteen maar openen met een persoonlijk standpunt: Sinterklaas bestaat niet (als concurrent). 

Het is vandaag duidelijk geworden. Het startte vrijdagmiddag met een Appje dat circuleerde in kleine 

kring, laat ik zeggen de direct betrokkenen bij de organisatie van de Ermelose MTB tocht. In korte 

bewoording werd het aantal voorinschrijvingen door penningmeester Marco gedeeld. Een standaard 

routine in de twee weken voorafgaand aan onze tochten. Per uur steeg het aantal voorinschrijvingen 

hard en bereikte tegen middernacht een aantal van boven de 500. Het was niet duidelijk hoe het bij 

de concurrentie verliep, maar de Ermelose Sint-in-tocht liet vast niet dergelijke cijfers zien. 

Uiteindelijk kwam de MTB-tocht als overduidelijke en onbetwiste winnaar uit de bus en kon de Sint 

niet anders dan de uitslag ontkennen en niet verschijnen. Dit moet betekenen dat hij niet bestaat (als 

concurrent dan). De intocht van de Sint moet landelijk een schitterend excuus geweest zijn om vanuit 

Ermelo een heerlijke MTB tocht te rijden. Want uiteindelijk konden we 853 deelnemers vanuit heel 

Nederland een sprookjesachtig mooi herfstbos in sturen. Het werd één van de mooiste november 

MTB-tochten. 

De november tocht steunt op de ervaring van die van 

oktober en alle teams waren dan ook goed ingewerkt en 

de organisatie verliep vlekkeloos.  

Het is een traditie dat de Toerclub Pijnacker in november 

onze tocht komt rijden. Dit jaar weer met 36 jonge 

deelnemers die ieder jaar opnieuw kiezen voor Ermelo 

wanneer ze hun winterprogramma samenstellen. 

Al vrij snel in de ochtend werd duidelijk dat het aantal 

deelnemers boven de verwachting zou uitkomen. Al vóór 09:00 stond de rij deelnemers tot buiten 

om zich in te schrijven. Er werd kort geschakeld met het verzorgingsteam bij de schaapskooi, zodat er 

eventueel extra inkopen gedaan konden worden. Dat bleek uiteindelijk 

toch nodig, met het eindresultaat dat we helemaal zijn uitverkocht aan 

het eind van het seizoen. Ook een goed resultaat. 

In prachtige herfstkleuren en met een ideale ondergrond konden de 

deelnemers genieten van onze omgeving. Helaas vonden er twee 

incidenten plaats waarbij ook de ambulance moest assisteren bij een 

valpartij waarbij één van onze leden was betrokken (naam bij de 

organisatie bekend). Hij is met botbreuken naar Zwolle gebracht. We 

kennen allemaal de risico’s en een ongeluk zit in het spreekwoordelijke 

kleine hoekje. Sterkte en 

beterschap! Ook het EHBO-team 

moest enkele keren assisteren voor wat kleinere 

verwondingen.  

We kunnen terugkijken op een geslaagd evenement, waarbij 

we onze ‘concurrentiepositie’ weer hebben verstevigd. We 

wensen de Sint natuurlijk veel sterkte de komende tijd. 

Dank aan alle vrijwilligers voor de hulp vandaag. Alles met een 

grote glimlach! 

Jaap 


