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Van de voorzitter

Sven NijhofVooraf een stichtelijk woord 
van onze veurzitter.

Ambitie

Tegenwoordig is ambitie een woord dat 
(meestal) positief geladen is. Je werkt 
ervoor om iets te bereiken en dat wordt 
alleen maar aangemoedigd. Zonder ambi-
tie kom je er niet en zul je er ook nooit 
komen. Dat ambitie een gezonde bijklank 
heeft is nog niet zo heel erg lang. Jaloerse 
blikken kwamen (en komen) vaak voor en 
ambitie moest niet al te erg worden ge-
promoot.

Het woord ambitie komt uit de tijd van, 
wie anders dan, de Romeinen. Deze rare 
jongens ronselden mensen voor stem-
men om in de Senaat te kunnen komen. 
Dit ronselen werd Ambitio genoemd. En 
dat Ambitio werd niet altijd gewaardeerd. 

Denk aan de Jehova ge-
tuigen die jullie vast wel 
eens op de stoep hebben 
gehad. Prima dat mensen 
een bepaalde levensstijl 
willen leven, maar wan-
neer er wordt geronseld 
wordt het vervelend. De huidige situatie 
met IS is er nog zo een. Het ronselen van 
mensen voor ‘de Heilige Oorlog’ wordt 
niet gewaardeerd, maar is in de ogen van 
IS een ambitieuze zaak.

Terug naar de Romeinen. Zonder stem-
men had men geen kans om in de hogere 
kringen te komen en kon men niet laten 
zien hoe geweldig zij dan wel niet waren. 

Ambitio stond dan ook wel bekend als ‘de 
zucht naar eer en roem’. En dat ambitie 
een groot woord was voor de meeste Ro-
meinen is ook wel te herleiden aan het 
enorme rijk dat de Romeinen hadden 
verkregen. Neem nu Trajanus. Hij had een 
voortreffelijke samenwerking met de Se-
naat (wat niet vanzelfsprekend was in die 
tijd) en zijn legioenen. Hij kreeg hiervoor 
zelfs de titel Optimus, oftewel ‘de beste’. 
En hoe kon het nou dat juist hij dit al-
les voor elkaar kreeg? Juist, ambi-
tie. Toen Trajanus aan de macht 
kwam, was het Romeinse Rijk al 
groot. Maar Trajanus wilde meer. 
Zijn ‘zucht naar eer en roem’ waren 
te groot en de ambitie groeide en 
groeide. Met een aantal grote am-
bitieuze oorlogen veroverde 
Trajanus meer en meer 
gebieden en be-
reikte het Romeinse 
Rijk zijn grootste 
omvang ooit. Men-
sen die hem in de weg 
stonden werden met gemak 
opgeruimd en niks stond Tra-
janus en zijn ambitie om een 
groot rijk te krijgen in de weg. 
Een vrij negatieve bijklank voor 
ons, maar voor de Romeinen niet meer 
dan normaal.

Totdat het christendom om de hoek 
kwam kijken. Nederigheid werd de nieu-
we ambitie en ambitie kon alleen nog 
maar gewaardeerd worden als de zelf-

zuchtigheid ervan was verdwenen. Zo 
maar landje pik in naam van ambitie was 
er (voor de echte christen) niet meer bij. 
Helpen van anderen was belangrijker dan 
jezelf verrijken en ambitie verdween wat 
meer op de achtergrond.

Ten tijde van de Renaissance kwam 
ambitie weer op zijn retour en werd er 
gezegd dat deze vrij natuurlijke eigen-
schap van de mens best wenselijk kon 

zijn, zolang deze maar voor de juiste 
doeleinden zou worden gebruikt. 
Ondanks die redelijk vage be-
schrijving is dit wel blijven han-
gen tot op de dag van vandaag 
en kreeg ambitie zowaar weer 

een positieve bijklank. 
Ik ben van mening dat am-

bitie ook bij Mercurius 
weer een grote (posi-

tieve) invloed heeft 
gekregen. En nog 
beter, dat er nu 
wederom goed ge-
bruik van wordt ge-

maakt. Het bestuur 
heeft een ambitieus 

2015 voor ogen en heeft 
opgemerkt dat veel leden 
hieraan willen meewerken. 

Ook bij het wedstrijdrijden heeft ambitie 
voor een keerpunt gezorgd. 

Mercurius heeft weer ambitie, laten 
we dan ook samen deze ambitie hoog 
houden. •

TRAJANUS
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Even voorstellen...

... de plannen van het nieuwe bestuur.

In deze editie van ‘even voorstellen...’ geen nieuwe leden die zich aan jullie voorstellen, 
maar het bestuur dat haar nieuwste plannen uit de doeken doet. Op de ALV zijn al deze 

plannen al uitvoerig ter sprake gekomen, maar voor alle leden die hierbij niet aanwezig kon-
den zijn, presenteert het nieuwe bestuur hieronder nogmaals haar plannen.

Beste leden,

2015 Is pas net begonnen, maar lijkt nu 
al een jaar van verandering te worden 
voor Mercurius en voor de leden. Er zijn 
op de algemene ledenvergadering mooie 
plannen gepresenteerd en we hebben 
de voornemens om deze stuk voor stuk 
dan ook tot een succes te brengen. Voor 
de mensen die niet aanwezig waren bij 
dit pareltje der clubdemocratie willen wij 
onze speerpunten voor 2015 hieronder 
toelichten. De doelstelling voor komend 
kalenderjaar is een ambitieuze: Mercurius 
moet op alle vlakken moderniseren en 
groeien. We willen een completere club 
met een beter sportaanbod, betere moge-
lijkheden en een aansprekender karakter 
creëren. Om dit te kunnen realiseren, 
hebben wij natuurlijk een aantal concrete 
speerpunten in het komende kalender-
jaar:
• Samen met de MediaCommissie moet 

onze club meer bekend worden bij de 
buitenwereld;

• De maandagtraining krijgt meer 
inhoudt, de woensdag komt vrij voor 
activiteiten en clubwedstrijden;

• De wedstrijdrijders krijgen een spe-

cifiek trainingsmoment aange-
boden in combinatie met betere 
begeleiding en informatie;

• De vervoersproblematiek willen wij 
aanpakken met een nieuwe aanhan-
ger en een auto specifiek voor de 
vereniging;

• Er is een Meerjarenbeleidsplan, van 
waaruit betere evaluatie mogelijk is 
en er meer stabiliteit in de komende 
jaren gegarandeerd kan worden;

• Het contact met onze sponsoren 
wordt verbeterd, er komen meer 
momenten waarop sponsoren 
betrokken worden en we willen de 
sponsorcommissie een dynamischer 
karakter geven.

Als wielrenner ga je de eerste veran-
dering al merken eind maart. Er gaat 
eindelijk weer getraind worden na een 
lange periode van miezerweer, halve 
sneeuwbuien en lichte vorst! De maan-
dagtraining wordt vergroot. In plaats 
van één training komen er twee, waarbij 
wordt ingegaan op techniek en conditie. 
De damestraining is komen te vervallen 
en de woensdag wordt nu vrijgehouden 
voor vergaderingen van commissies, acti-

curius is vanaf heden op alle vormen van 
social media vertegenwoordigd. Volg ons 
dus snel op Instagram, Facebook, Twitter 
en Strava en deel al je ervaringen in het 
harnas der Mercuriaan met je clubgeno-
ten en de buitenwereld! 

Het is natuurlijk een hele kluif, zoveel 
plannen. Wij zijn er dan ook van door-
drongen dat dit van iedereen een beetje 
meer inzet vraagt. Een vereniging als 
Mercurius leeft door en voor de leden, 
daarom doen we ook een beroep op jou. 
Denk altijd met ons mee en maak je idee-
en kenbaar aan het bestuur, alleen dan 
kunnen we er samen iets van maken! •

viteiten en clubwedstrijden. Dat betekent 
dus dat je nooit meer een training hoeft 
te skippen om te vergaderen en dat de 
trainingen niet meer hoeven te wijken 

voor clubwedstrijdjes! Ideaal!
Maar ook als je een mountain-

biker bent zijn er al wat veranderin-
gen te zien. Zo heeft de wedstrijd-

commissie MTB het wedstrijd rijden 
weer wat nieuw leven ingeblazen en zijn 

er in de winter nu ook echte toertrainin-
gen waar aan deelgenomen kan worden.

Daarnaast hebben jullie ook allemaal 
al kunnen genieten van het eerste werk 
van de MediaCommissie: N.S.W.V. Mer-

(advertentie)
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Een kijkje in de keuken van...

Olivier Schnitzeler... Aryan en Roel.
echte saus!” Ik ben nog niet overtuigd, 
maar mij wordt weldra een bordje pasta 
beloofd, zodat ik het zelf kan proberen. 
Prima dan. Roel is nog druk in de weer 
met flessen ketchup als Aryan verder gaat 
met zijn verhaal over de afgelopen jaren. 
“In 2012 ben ik afgestudeerd als Bioloog. 
Daarna ben ik een lerarenopleiding be-
gonnen omdat ik nog niet wilde werken. 
Het ILS is de slechtste opleiding van het 
land, wist je dat? Ik heb de lerarenoplei-
ding gedaan, maar ik heb nooit een ding 
gekregen. Klootzakken.” Aryan is op dreef. 
“Ja, en ik heb ook nog een jaar in de WW 
gezeten.” “Hoe kom je in de WW?” “Ja, 
dat is best moeilijk. Dan moet je eerst een 
jaar hebben gewerkt… Nee, geintje. Heb 
ik gewoon aangevraagd. Het is gratis geld 
van de overheid. Een soort stufi voor niet-
studenten. Daar heb ik drie maanden inge-
zeten ofzo. Je moest wel laten zien dat je 

een rijke opleidingsgeschiedenis te heb-
ben. In 2003 is hij geslaagd voor de HAVO. 
In de jaren daarna heeft hij zich bezig-
gehouden met van alles en nog wat. Hij 
heeft zijn VWO-diploma gehaald, hij heeft 
planologie op het HBO gestudeerd, hij 
heeft in een kopieerwinkel en in de bouw 
gewerkt, heeft een jaar fooddesign gestu-
deerd en een jaar in de catering gezeten. 
In 2008 is hij begonnen met Biomedische 
wetenschappen. Hij doorloopt de studie 
nominaal, maar heeft zijn intellectuele 
reis anderhalf jaar moeten stilleggen, om-
dat hij de ziekte van Pfeiffer kreeg. Maar 
het einde is eindelijk in zicht! 

Wat Aryan doet? “Niet zoveel eigen-
lijk. Eten maken.” Dat snap ik. Maar over-
dag? “Op mijn luie reet zitten. Ik maak ki-
lometers.” Aryan werkt in Boxmeer bij een 
bijlesbureau als huiswerkbegeleider en 
bijlesdocent. “Kun je dat fulltime doen?” 
“Kan wel, doe ik 
niet” 

“Wat doe je 
dan?” “Dat niet.” 
Duidelijk.

Roel staat inmid-
dels te koken. Hij 
maakt pastasaus, 
maar wel op zijn ei-
gen manier. “Als je 
tomatenpuree en 
ketchup in precies 
de juiste verhou-
ding mengt, proef 
je geen verschil met 

“Wil je Palm of Duitse bocht?”
Beide heren moeten nog dineren. De 

taakverdeling is duidelijk: “Kook jij de pas-
ta? Dan maak ik wel een salade voor je.” 

Aryan wijst met trots 
naar een gigantisch 
plaatsnaambord dat 
zich bovenop de keu-
kenkastjes achter een 
rij rommel heeft ver-
scholen. “Weet je wat 
daar op staat? Arn-
hem. Met een streep 
erdoor!” Ik moet het 
hem nageven; dat is 
inderdaad een reli-
kwie. 

Deze avond ging ik 
met één brandende 
vraag bij Aryan en 
Roel op bezoek: waar 
zijn zij tegenwoordig 
in godsnaam mee be-
zig? Roel geeft mij als 
eerste een antwoord 
op de vraag. Hij blijkt 

De redactie nam een kijkje in de keu-
ken bij Aryan en Roel. Zij wonen, tezamen 
met twee anderen, in een studentenwo-
ning onderaan de stuwwal. Binnen vijftig 
stappen vanaf hun 
voordeur sta je bij het 
Hollands-Duits ge-
maal. Al voordat er ie-
mand open heeft ge-
daan is het duidelijk 
dat tenminste Aryan 
hier woont. Zijn Con-
corde hangt in de hal 
aan een provisorisch 
systeem, en is vanaf 
de straat te zien door 
het raampje boven de 
deur. Roel doet open 
en ik volg hem naar 
boven toe. We komen 
binnen in de keuken. 
Aryan is ook al aan-
wezig, net terug van 
zijn werk. 

Direct wordt mij 
bier aangeboden. 

Gebruikelijk vond je op deze plaats in de Versnelling de rubriek ‘De redactie schuift aan bij...’ 
De meeste goed kokende leden zijn inmiddels echter bezocht en de redactie zelf is langza-
merhand uitgekeken op deze gezellige recepten-uitwissel-rubriek. Tijd voor verandering! De 
nieuwe rubriek heet ‘Een kijkje in de keuken van...’ De letterlijke betekenis ervan laat dus 
nog steeds ruimte om ergens mee te gaan eten, maar we hopen met de figuurlijke betekenis 
van deze titel meer mogeijkheden te bieden voor de invulling van de rubriek. In deze eerste 
editie onder de nieuwe titel ging Olivier op bezoek bij twee heren die onderdeel uitmaken 
van het meubilair van de club: Aryan en Roel.

NIEUW!



10 11

Joost van Wijngaarden

Rebusrenner

Foto en zijn verhaal

In navolging van de Tourquiz in De Avondetappe van 
Mart Smeets, wordt in iedere editie van De Versnelling 
een rebus geplaatst waarvan de uitkomst de naam van 
een bekende (ex-)coureur voorstelt. Een pittige dit keer. Weet jij het antwoord, sla jezelf 
dan eens goed op de schouder en kijk op pagina 23 om te controleren of je het daadwerke-
lijk bij het juiste eind had...

+ +

De redactie vroeg jullie weer via Facebook 
onderschriften te bedenken bij deze foto. We 
plaatsten de leukste inzendingen:

“Na de speeddate gingen de vrouwen nu bij 
de boeren logeren”
Hidde Hendriksen

“Land onder water na afspuiten fiets Lotte 
Jacobs”
Tijmen Moltmaker

“De XFire wordt geblust”
Ruurd Faas

“Iedereen heeft het over de crosser van 
Lotte, maar niemand heeft oog voor de fiets 
van Roger erachter”
Joost van Wijngaarden

Marcel: “Zo’n grote slang wil ik ook wel eens 
vastpakken”. Koen: “Ventileer je hier nu je 
eigen hersenspinsels of die van Lotte?”

solliciteerde. Ik heb ook een online cursus 
solliciteren gedaan, dat was best lachen.” 
Aryan vindt het zelf ook een mooi verhaal, 
ik houd het niet meer. “Ik kreeg een werk-
map en daar moest je dingen in stoppen, 
maar dat deed ik nooit. Ik heb een keer 
twaalf sollicitaties geüpload, maar nooit 
iets van gehoord. Het zal wel goed zijn. Ik 
ben nu gelukkig als bijlesdocent.” Dat vind 
ik fijn om te horen. En de pastasaus van 
Roel is inderdaad nauwelijks van echt te 
onderscheiden. 

MTB’en is nooit echt van de grond geko-
men. Hahaha! Twee van de vier verenigin-
gen waar ik lid ben geworden zijn ter ziele 
gegaan. Da’s eigenlijk best mooi!”

Beiden verzorgen later voor mij een 
rondleiding door hun huis. Roel gebruikt 
een forse kast, die midden in zijn kamer 
staat, om de ruimte in tweeën te split-
sen. “Ik wilde toch proberen om er twee 
kamers van te maken.” Geslaagd. Trots en 
met recht wijst hij me op een schilderij-
lijst op een van zijn boekenplanken: ‘Roel 

Elbers – Best Student Award 
2014’. Knap gedaan! 

Op de bovenste verdieping 
van het huis koestert Aryan 
zijn optrekje. De ruimte is ge-
vuld met weet ik wat allemaal 
voor spullen (zie foto links),  
maar het ziet eruit alsof hij al-
les gebruikt. Aryan heeft in de 
vijf jaar dat hij nu in dit huis 
woont nog nooit de behoefte 
gehad om te verhuizen, want 
‘dan moet je alle zooi weer in 
een ander hok stoppen’. Welke 
zooi? 

Op de terugweg naar buiten kon ik 
de constructie bij de voordeur nog eens 
beter bestuderen. Er ontbreekt nog één 
fiets, maar die past er volgens Aryan ge-
makkelijk bij.

De redactie bedankt Aryan en Roel 
voor de leuke avond, de gastvrijheid en de 
openhartigheid. •

We hebben het nog kort over Mercu-
rius gehad. Roel’s mooiste herinnering? 
De winst op het NSK Trappenloop. Aryan’s 
mooiste herinnering? “Dat Olivier Schnit-
zeler lid werd van de vereniging. Schrijf dat 
maar op.”

Aryan evalueert zijn tijd bij de ver-
eniging: “Sinds ik lid ben van de vereni-
ging gaat het eigenlijk bergafwaarts. Dat 

-N
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Mercurius in het crossseizoen

Marjolijn van Lier

Vanaf de vorige Versnel-
ling zijn er niet heel veel 
wedstrijden gereden door 
Mercurianen. In de voor 
crossers drukke periode 
rondom Kerst, reed alleen 
Linda ter Beek veel wed-
strijden. En met succes! Zij 
behaalde onder anderen 
winst in Woerden en podi-
umplaatsen in Reusel, Vor-
den en Sint Michielsgestel. 
Het NK, waar zeer veel ge-
lopen moest worden door 
de diepe modder, viel met 
een 25e plaats helaas tegen 
voor Linda.

Jeroen Janssen was ook 
actief op het NK. Na twee 

rondes lag hij te ver achter 
koploper Mathieu van der 
Poel (80%-regel) en werd hij 
uit de wedstrijd gehaald. In 
de uitslag is hij wel als 15e 
geklasseerd. Verder reed 
Jeroen voor het NK nog in 
Sint Michielsgestel (29e) en 
31 januari in de Lithse Ham 
Cross (12e, met 2 km lopen 
om een lekke band te wisse-
len voor een nieuw wiel in 
de materiaalpost).

Hein te Riele reed zijn 
beste wedstrijd van het 
seizoen tot nu bij de Lithse 
Ham Cross. In de zware, zui-
gende Lithse modder kwam 
hij tot een knappe 9e plaats. 

Van het veld, langzaam weer naar de weg

Hein reed ook het NK, maar had daar door 
trainingsachterstand moeite met het zwa-
re loopparcours: 26e. In de overige wed-
strijden rondom Kerst was Hein met een 
30e plaats het beste op dreef in Sint Mi-
chielsgestel. Eind januari reed hij de NWB-
cross in Beegden. Met een 17e plaats op 
een glibberige ijsbaan, was Hein niet hele-
maal tevreden.

Lotte Jacobs kwam wel tevreden te-
rug uit Beegden. Met een tweede plaats 
vierde zij haar rentree na 
5 weken blessureleed. 
Hierdoor miste zij onder 
andere het NK veldrijden, 
wat juist voor haar als lo-
per een mooie wedstrijd 
was geweest. Een week 
later was Lotte de snelste 
vrouw in Lith (en 11e bij 
de mannen). Een dag later 
reed zij in Overloon bij de 
NWB-veldrit met minder 
geluk, in de tweede ronde 
trapte ze haar derailleur 
van de fiets. Een bekende 
‘crossers-kwaal’. Dus: lo-
pen tot aan de reservefiets 
en een 5e plaats was al wat 
resteerde.

Hidde Hendriksen durfde het aan om 
in de Lithse Ham Cross zijn cross-debuut 
te maken. Niet direct het makkelijkste par-
cours met veel, heel veel modder. Op een 
21e plek wist hij de wedstrijd te volbren-
gen en met goede moed voor volgende 
crossen naar huis te gaan.

Roger Termont startte in het veld voor 
mountainbikers bij de Lithse Ham. Helaas 
was zijn fiets niet bestand tegen de Lithse 
modder, waardoor hij de wedstrijd vroeg-
tijdig moest verlaten. Gelukkig kon hij nog 
als soigneur optreden voor de overige 
Mercurianen/Vommers tijdens de veldrit. 

Voor de veldrijders komen er nog twee 
wedstrijden: 14 februari in Arkel en 21 fe-
bruari de internationale veldrit in Heerlen.

Inmiddels is het vaste prik in de Versnelling: De uitslagen van Mercurianen, verpakt in een 
verhalend stuk. Begonnen door Lotte Jacobs, zelf een uitstekende wielrenster in de zomer-
maanden en crosser door velden en bossen in de donkere dagen. Na het vertrek van Lotte 
bij de redactie, nam Joost deze taak voor zijn rekening, ook niet de minste als het om wiel-
rennen gaat. Maar aangezien Joost het nodig achtte zich in de Spaanse zon voor te moeten 
bereiden op het seizoen, heb ik deze Versnelling de taak om jullie bij te praten over Mer-
curius’ uitslagen. In combinatie met een bijbaan waarbij ik in twee weken 120 uur werk en 
het schrijven van mijn scriptie, bleek dit een grote uitdaging. Waar begin je namelijk met 
zoeken? Nou cyclingdatabase.com dus. Hier zijn de uitslagen te vinden van bijna alle (inter)
nationale wedstrijden. En natuurlijk raadpleeg je dan ook een expert op dit gebied. Dit bleek 
een goede zet, want Lotte Jacobs bleek een zeer goede hulp: tussen al het crossen door 
had ze ook nog even tijd om haar oude vrienden van de redactie te hulp te schieten. Aan 
haar komt dan ook alle eer van de vermelde uitslagen toe. Mochten we mensen vergeten 
zijn, laat het de redactie dan gerust weten. Een verhaal van Lotte en een klein beetje van 
Marjolijn:
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Ondertussen zijn de wegrenners weer 
begonnen met trainingskoersen (o.a. in 
Oss) en de profs met echte koersen in 
Australië, Argentinië en het Midden-Oos-
ten. Dieuwertje en Koen togen op 1 febru-
ari naar Oss. Beiden hadden moeite om 
het peloton te volgen, maar het aan- en 
afhaken zorgde voor een mooie wedstrijd-
training.

Maar voor de wielrenners moet het 
echte seizoen, evenals voor de moun-
tainbikers, nog beginnen. 
Daarom wil de redactie van 
de Versnelling jullie in deze 
komkommertijd ook vast 
een vooruitblik verschaf-
fen op het komende (wieler)
seizoen. Dit jaar zal er name-
lijk, net als vorig seizoen, een 
Studentencup plaatsvinden. 
Tijdens deze wedstrijden, ge-
organiseerd door verschillende Studen-
ten Wielerverenigingen in Nederland, zijn 
punten te verdienen voor het klassement 
van de Studentencup. Word jij de beste 
studentenwielrenner van Nederland? 
Zorg dan dat je lid bent van de SWN face-
book pagina om op de hoogte te blijven 
van de data, maar ook binnen Mercurius 
zelf zullen de verschillende Studenten-
cups goed onder de aandacht worden ge-
bracht. De eerste wedstrijd zal plaatsvin-
den op 28 maart in Delft. Begin dus maar 
vast met trainen!

Ook het vermelden waard: Het NSK tijdrij-

den van dit jaar wordt georganiseerd door 
onze eigen vereniging en zal dus plaats-
vinden in Nijmegen. De datum voor dit 
evenement is nog niet bekend, maar een 
spektakel zal het zeker worden. Dit wil je 
niet missen! Is het niet als deelnemer, dan 
wel als vrijwilliger! We kijken er weer naar 
uit om vele uitslagen te mogen vermelden 
in de volgende Versnelling. Gaat heen en 
rijd als winnaars! •

Programma Studentencup: 
28 maart: Delft
11 april: Amsterdam
25 april: Wageningen
5-7 juni: GNSK Amsterdam
13 juni: Maastricht 
               (Licentie-heren & dames)
13 juni: Utrecht 
               (Niet licentie-heren)
NTB: NSK Tijdrijden, Nijmegen
12 september: Eindhoven
NTB: NSK weg, locatie NTB
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Technisch inzicht is zo gek nog niet

Olivier SchnitzelerDe redactiecolumn wordt deze 
keer ingevuld door Olivier.

Blijkbaar gaat het gegeven dat je ‘wiel-
renner’ - of beter, beoefenaar van de 

wielersport - bent, samen met het hebben 
van technisch inzicht. Blijkbaar, want zo re-
deneert mijn huisgenoot. En zijn redene-
ringen zijn immer waterdicht. 

Sinds juni woont deze beste jongen bij 
mij in huis. In den beginne, toen we elkaar 
nog nauwelijks kenden, fronsde ik af en toe 
mijn wenkbrauwen bij een van zijn uitspra-
ken. Na een aantal maanden zag ik een ze-
ker patroon. Dit patroon, beste lezer, is het 
chronisch ontbreken van technisch inzicht. 
Het is een lacune in zijn technische kennis, 
een hiaat in zijn algemene ontwikkeling. 

Langzaam maar zeker druppelden 
de symptomen van dit patroon door de 
scheurtjes in zijn bewust geconstrueerde, 
zelfverzekerde voorkomen. Ik heb een aan-
tal fragmenten geselecteerd. 

Het begon rustig. “Olivier, ik heb een 
lekke band. Jij bent wielrenner, dus je weet 
vast hoe je dat moet oplossen”. Klopt, 
maar die ‘dus’ is apocrief. De cascade van 
symptomen start hier. Telt u even mee? Ik 
besluit hem te helpen, want hij heeft nog 
nooit een band geplakt. Op een zekere 
morgen staan we met zijn fiets op de stoep 
voor het huis. Met het grootste ongemak 
weet hij de fiets ondersteboven te krijgen, 
maar de buitenband lichten met een ban-
denlichter blijkt een te grote eerste stap. 
Het vloeken begint. Na enige tijd hangt 

de binnenband naast 
de velg over de wielas. 
We kunnen beginnen 
met plakken. Het gaat-
je laat zich makkelijk 
vinden; op het gehoor 
kunnen we het lek tra-
ceren. Mijn huisgenoot 
maakt de plek rond het 
lek schoon en smeert er, na enig aarze-
len, lijm op. Hij wil namelijk niet dat zijn 
vingers vies worden. Op het moment dat 
hij beseft dat lijm plakt - ook aan zijn vin-
gers-, begint hij te vloeken. Hij plakt de 
stikker over het lek, en we wachten tot de 
lijm droog is. Voordat we de binnenband 
terugstoppen onder de buitenband vraagt 
hij: “Moeten we die stikker er nu weer 
vanaf trekken voordat we de band terug-
stoppen?” Ik antwoord met verbijstering. 
Hij haalt zijn schouders op en stopt vervol-
gens het ventiel vanuit de binnenkant van 
de velg, hups, door het ventielgat heen. 
Ik zucht en kijk hem aan. Er valt niets aan 
zijn gezicht af te lezen. 

Ongeveer drie weken later doet zich 
het volgende voorval met de fiets voor. 
Mijn huisgenoot is op een rechte weg 
zonder obstakels gevallen, terwijl hij ner-
gens tegenaan is gebotst, het niet glad 
was en er niets tussen zijn spaken is ge-
komen. Maar de voorvork is wel helemaal 
naar de mallemoeren. Van de door hem 

geregelde leenfiets moet de zadelhoogte 
worden versteld. Mijn huisgenoot heeft 
geen gereedschap, dus komt hij het bij 
mij lenen. Liever heeft hij dat ik het klusje 
klaar, maar ik heb geen tijd noch zin. Ik 
overhandig hem een set met steeksleu-
tels, en hij banjert met tegenzin de trap 
af, op weg naar zijn fiets. Binnen een paar 
minuten begint hij te vloeken. Het volume 
waarmee de krachttermen uit zijn keel 
worden geslingerd neemt alsmaar toe. 
Dan geeft hij op. Hij rent de trap 
op om zich bij mij te bekla-
gen over de steeksleutel-
set. Die deugt niet. Hij 
“snapt er geen zak 
van”, want “aan 
de ene kant zit 
zo’n ring, en aan 
de andere kant zijn 
ze open.” Hoe kan hij 
dan weten welke hij 
moet hebben? Ik leg uit 
dat dat niet uitmaakt, dat ze even 
groot zijn. Met nieuwe moed keert hij 
terug naar zijn fiets. Na enige tijd galmen 
er wederom scheldwoorden door het 
trappenhuis. Ditmaal geeft hij sneller op. 
Hij komt mijn kamer binnengestormd. 
“Olivier, je moet helpen, want ik kom er 
echt niet uit. Hoe weet ik nu welke sleutel 
ik moet gebruiken?” “Wat snap je niet? Je 
kijkt welke sleutel er past, en dan draai je 
de moer los.” “Hoe weet ik nou welke er 
past?!” “Huh? Je kijkt gewoon welk rondje 
er rond de moer past.” Houd u vast “Ja, 

maar er passen er zoveel omheen!” 
De volgende ochtend constateert mijn 

huisgenoot dat er te weinig lucht in zijn 
banden zit, en dat ze opgepompt moe-
ten worden. Hij rijdt op een omafiets, zo 
een waarbij de standaard een beugel is 
die onder de bagagedrager geklemd zit. 
Hij wil zijn fiets buiten neerzetten, maar 
kan in de buurt van zijn trapas geen stan-
daard vinden. Dus probeert hij de fiets op 

twee wielen te balanceren. Dat blijkt 
lastig. Ik wijs hem op de 

beugel. Hij laat 
hem achter zijn 
achterwiel op 
de grond han-

gen, en probeert 
dán zijn fiets te ba-

lanceren. Wederom 
geen succes. Ik laat hem 

zien dat je het achterwiel 
over de beugel heen moet til-

len. Hij reageert geïrriteerd: “What 
the fuck is dit voor fiets, joh!” Na het 

nodige werk met de pomp wil hij richting 
de campus vertrekken. Om de fiets van de 
standaard te krijgen zet hij zijn voet ach-
ter de beugel en duwt hij uit alle macht 
zijn fiets naar achteren. Wat is de tussen-
stand?

Afgelopen maand beleefde ik de klap-
per. Mijn huisgenoot vraagt zich hardop af 
of de risotto die hij gisteren in de koelkast 
heeft geplaatst nog goed zou zijn. “Waar-
om zou die niet goed meer zijn?”, vraag 
ik hem. “Nou, ik heb het in een bak ge-
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Gehoord en gezien

daan, maar er staat wel een pizza boven”, 
antwoordt hij bloedserieus. Mijn hersenen 
draaien op volle toeren, maar mijn ratio 
kan met geen mogelijkheid duiding geven 
aan deze redenering. Totaal verbaasd, met 
mijn handen gespreid, een open mond en 
als aan de grond genageld, kijk ik hem aan. 
Niks. Geen uitleg. Mijn hoofd kan dit niet 
aan. Hij loopt rustig de trap af, richting de 
keuken: “Die pizza zal hopelijk niet teveel 
uitmaken. Nouja, ik weet niet precies hoe 
erg die lamp is. Of zit die er alleen voor 
de sier?” De wazige situatie heeft zojuist 
een extra dimensie gekregen. Nog steeds 
verward roep ik hem na dat het lampje 

van de koelkast uitgaat als de deur dicht-
gaat. “Echt? O, ok.”, zegt hij, terwijl hij nog 
steeds onderweg is. De ernst van de situ-
atie ging totaal langs hem heen. 

Pas na een avond en een goede nacht-
rust kon ik ontcijferen wat zich had afge-
speeld op die bewuste avond. De anek-
dotes stapelen zich ondertussen alsmaar 
verder op. Ik heb opgegeven om hem wat 
bij te brengen, het lijkt wel dweilen met de 
kraan open. Ik kan niet anders dan vastleg-
gen wat er gebeurt, en hem over een tijdje 
de stapel met verzamelde verhalen over-
handigen, in de hoop dat het wonder dat 
zelfreflectie heet, zijn werk doet.  •

Voorheen bracht de redactie op deze plaats de nodige 
wistjedatjes ten gehore. Na acht succesvolle edities vond 
de redactie het echter tijd voor iets nieuws. De rubriek 
is in een nieuw jasje gegoten en heet tegenwoordig ‘Ge-
hoord en gezien’, maar herbergt nog altijd even veel on-
zin en flauwe kul als je van ons gewend was.
Denk je nu ‘Goh, ik heb laatst ook ergens iets gehoord of 
gezien wat het vermelden in deze rubriek waard is’? Fijn 
voor je!

Aryan Ransijn:
Twee van de 

vier verenigingen 
waarvan ik lid ben 
geworden zijn ter 
ziele gegaan!

“

” 
Cédric Cortenraad (over het 

incident in de studio van NOS): 
‘Als je als idioot zendtijd in 

Nederland wilt, dan bel je toch 
gewoon Man Bijt Hond?’

Ruurd Faas:
Ik ben geen klimmer, 

ik ben een daler!“ ” De waaierterm 
‘Halve baan’  

krijgt een nieuwe 
dimensie in de 
Tour of Qatar.

Tijdens de ALV ontstaat er een 
discussie over de leenfietsen. 
Noortje oppert dat het beter 
zou zijn een aantal kleinere leen-
fietsen aan te schaffen, “want 
die hebben we nog niet en voor 
grote mensen is het vast niet zo 
erg om op een te kleine fiets te 
rijden”. Hierover heeft Joost zijn 
twijfels: “Nou…”  Jeroen Jans-
sen: “Joost, wat weet jij daar nou 
weer van!”

Tijmen Moltmaker:

Werkt prima, zo’n griep-

kuurtje om op wedstrijd-

gewicht te komen, het 

geeft alleen zo’n rotzooi 

op de fiets.

Gespot met carnaval ergens op een plein in Brabant

Mercuriusleden opgelet!
Vind je de opmaak van De Versnelling ook zo tof, of vind 

je juist dat er wel wat aan veranderd mag worden?

Heb je ervaring met het werken in Adobe InDesign, of 
lijkt het je juist leuk dit te leren?

Dan is de redactie op zoek naar JOU!
De redactie is op zoek naar iemand die de lay-out van De 

Versnelling mede wil oppakken en op termijn wil overnemen. 
Interesse? Stuur een mailtje naar versnelling@gmail.com

NIEUW!
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Carnaval: Brabant vs. Limburg

Hidde HendriksenDe redactie vroeg Hidde en Cédric 
naar de verschillen per provincie

Voor de meeste fanatieke wielrenners 
bij Mercurius, de veldrijders uitge-

zonderd, eindigt het wielrenseizoen door-
gaans met de Kilometervreter. Vervolgens 
wordt er een paar weken niks gedaan, een 
beetje gecrosst, beetje gefietst, maar ver-
der niet zoveel bijzonders. Dan ergens tus-
sen half december en half januari begint 
het voor de meesten wel weer te kriebelen 
en begint de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen. Kilometers maken, dat is het de-
vies. Met een groep mede-gestoorden die 
het ook een goed idee vinden om bij tem-
peraturen van rond of onder het vriespunt 
te gaan fietsen, worden er vele uren op de 
fiets doorgebracht. De wielrenner voelt 
zich sterker worden en is al bijna klaar 
voor het nieuwe seizoen. Maar dan, dan 
komt het Carnaval. Voor de mensen uit het 
saaie Calvinistische land van boven de ri-
vieren is het doorgaans niet te begrijpen 
waarom die losgeslagen zuiderlingen zich 
dagenlang te goed doen aan bier, friet en 
speeksel. Gekleed in maffe pakjes hossen 
zij zich op de tonen van carnavalsmuziek 
door tenten, cafés en over straat. Gedu-
rende deze periode gaat de lichamelijke 
gesteldheid van de carnavalist met rasse 
schreden achteruit. Aan het eind van het 
carnaval blijkt dan ook dat een groot deel 
van de eerder gedane trainingsarbeid voor 
niets geweest is. Vervolgens komt er nog 
een griep of verkoudheid overheen waar-

door het nog een fractie erger wordt. 
Volgens de persoon in kwestie zelf is deze 
opgelopen door:

1. Veel dicht op elkaar staande men-
sen, waardoor het virus zich via de lucht 
heeft kunnen verspreiden.

2. Glazen die niet goed afgewassen 
worden, waardoor elk glas een potentiële 
besmettingsbron is.

3. ‘Ik was eigenlijk al een beetje ziek 
voordat carnaval begon’.

aan het bedrijven zijn. Echter, dit is totaal 
niet het geval. Het carnaval is veel meer 
dan dat. Wat dat is, daarvoor moeten wij 
een stuk de historie in.

Carnaval is een feest dat sterk met het 
katholieke geloof samenhangt, echter het 
is geen katholiek feest. Het carnaval vindt 
plaats voordat de traditionele vastenpe-
riode voor Pasen ingaat. Deze vastenpe-
riode duurt 40 dagen 
en dus vindt Carnaval 
40 dagen voor Pasen 
plaats. De naam komt 
van het Latijnse Car-
ne Vale, oftewel het 
vaarwel van het vlees. 
Men gaat ervan uit dat 
een soortgelijk feest 
al bestond voor het 
katholieke geloof en 
dat er Germaanse of 
Keltische wortels aan 
ten grondslag liggen. 
In de Romeinse tijd werd er al een soort-
gelijk feest gevierd met onder andere een 
prins en een optocht. 

De wijze waarop het nu in de Zuide-
lijke Nederlanden gevierd wordt is onder 
te verdelen in het 

Bourgondische en het Rijnlandse Car-
naval. Het Bourgondische Carnaval wordt 
in Noord-Brabant en Zeeland gevierd. Dit 
carnaval kenmerkt zich door alternatieve 
plaatsnamen, een stadsprins, motto’s in 
plaatselijk dialect en kleding die door-
gaans bestaat uit simpele boerenkielen 
en gordijnen. Ook wordt dit carnaval tra-

ditioneel vooral in de cafés gevierd. Het 
Rijnlandse carnaval wordt in Limburg en 
het oosten van Noord-Brabant gevierd. 
De feesten die hierbij gegeven worden, 
zijn doorgaans georganiseerd door car-
navalsverenigingen met een lange tradi-
tie. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt 
van de traditionele kleuren rood, geel en 
groen. De kleding die de mensen dragen 

is vaak uitbundig en 
kleurrijk en de fees-
ten worden doorgaans 
op straat gevierd. Dit 
Rijnlandse carnaval 
dankt zijn naam aan 
de Duitse steden en 
dorpen waarin ook op 
deze wijze het carnaval 
gevierd wordt. Hiervan 
is het carnaval van Keu-
len het bekendst. De re-
den van deze twee ver-
schillende stromingen 

in het vieren van carnaval ligt in het feit 
dat Brabant eeuwenlang werd geregeerd 
door de Bourgondisch-Habsburgse dy-
nastie, terwijl een groot deel van Limburg 
sterk onder Duitse invloed stond. Ik hoop 
dat de niet-carnavalvierende Mercuriaan 
nu een beeld gekregen heeft van wat car-
naval is en de geschiedenis van dit feest. 
Ook hoop ik dat er nu meer begrip ont-
staat voor het feit dat wij zuiderlingen niet 
alleen carnaval vieren voor het bier en het 
feest, maar dat wij ook ons uiterste best 
doen om een eeuwenoude traditie in ere 
te houden. Alaaf!  →

Echter, wij weten wel beter. De meest 
voorkomende besmettingsbron moet wel 
het speeksel zijn. Dit geldt zowel voor 
vrijgezelle als niet-vrijgezelle personen. 
Vreemdgaan kan namelijk niet met Carna-
val, want je vraagt altijd hoe de persoon 
heet en of hij of zij ‘van hier’ is. 

Maar goed, nu ontstaat er vast een 
beeld dat er tijdens carnaval overal men-
sen elkaars huigje staan te tikken of de lust 
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Toen ik werd gevraagd om een stukje 
over Carnaval te schrijven was ik gelijk 

enthousiast. Vele mooie herinneringen 
kwamen direct naar boven. Het gevoel wat 
ik bij carnaval heb, is voor mij dan ook las-
tig om op papier te zetten. Hiervoor moet 
je het gewoon een keer beleven. Dit kan 
natuurlijk het beste in Limburg, want daar 
vieren ze past echt carnaval. 

Carnaval of vasteloavend zoals wij het 
zeggen, wordt in het mooie Limburg na-
tuurlijk groots gevierd. Het is de traditie 
om je te verkleden en jezelf te schminken. 
Vrouwen kunnen dit natuurlijk beter dan 
de mannen, maar het is de kunst om er 
zo goed mogelijk uit te zien. Je kunt het 
vergelijken met dieren. Je maakt jezelf 
zo mooi mogelijk om uiteindelijk jezelf 
voort te planten. Alleen oefenen wij met 
voortplanten en zal dit als het goed is niet 
plaatsvinden. 

Veel mensen die ik spreek vinden het 
raar om jezelf te schminken. Dit hoort ech-
ter wel bij carnaval en in Roermond is er 
de laatste jaren  een trend ontstaan die ik 
graag wil delen. Dit zal in 2015 dan waar-
schijnlijk een trend worden. 

Als ik over schmink begin, kijkt ieder-
een me altijd raar aan. Nepcarnavalvier-

ders zoals in Brabant 
kunnen dit niet zo goed 
begrijpen. Zij staan na-
melijk alleen maar in de 
kroeg bier te drinken in 
hun jaarlijkse saaie out-
fit. Hier luisteren ze dan 
ook Nederlandstalige, 
half-Brabantse muziek 
zonder dat het klinkt. Je 
kan ook gewoon naar 
een Nederlandstalig concert voor hetzelf-
de gevoel. In Brabant draait het dus ge-
woon om dom bier drinken, terwijl we er 
in Limburg echt een feest van maken. Ie-
der jaar stromen de pleinen, ongeacht het 
weer, vol. Hier treden dan ook beroemde 
carnavalsartiesten op, waarbij het bier 
rijkelijk uit de tap stroomt. De polonaise 
ontbreekt natuurlijk niet. Dansjes doen 
met carnaval is leuker dan op een donder-
dagavond, omdat alles kan en mag. Nie-
mand zal er raar van opkijken.  

Een week carnavallen is dan ook een 
echte topsport. Een leuke topsport die 
iedereen kan beoefenen. Mocht je dit ge-
weldige feest nog nooit hebben meege-
maakt, twijfel dan niet en kom het eens 
vieren in Limburg. De muziek is echter 
wel in het Limburgs, maar na wat biertjes 
en de goeie sfeer kun je gemakkelijk mee 
met de rest. Je kunt er natuurlijk ook voor 
kiezen om het in Brabant te vieren, maar 
voor Brabanders is het gewoon een reden 
om te kunnen zuipen.   •

Het raadsel van Olivier

Olivier SchnitzelerNa wiskunde studeert hij nu informatica, 
een raadsel op zich.

Hieronder het raadsel van ons meest wiskundige redactielid. Eén van de genieën die het 
goede antwoord opstuurt naar versnelling@gmail.com, kan rekenen op een speciale, door 
Olivier beschikbaar gestelde prijs. Hij kijkt uit naar jullie oplossingen!

Antwoord Rebus op pagina 11: Jalabert

Nadat jullie in de Versnelling van december zijn opgewarmd 
met een hoop praktische kerstpuzzels, duiken we deze edi-
tie de abstractie weer in. Degenen die het onderstaande 
raadsel weten op te lossen, verdienen een eervolle vermel-
ding in de volgende uitgave van de Versnelling. 

Het raadsel gaat over de constante van Champernowne. 
Van deze constante kan ik alleen het begin opschrijven, 
omdat het een oneindig lang getal is om op te schrijven. De 
constante is gedefinieerd als:
C10 = 0,1234567891011121314151617181920212223……

Zoals je ziet worden gewoon alle positieve gehele getallen 
achter elkaar geplakt en achter de komma geplaatst. De 
constante van Champerowne is een zogeheten normaal ge-
tal; op iedere willekeurige plek achter de komma is de kans 
dat je een 0 tegenkomt even groot als de kans dat je 1 of een 
2 of een 3 of een …. of een 9 tegenkomt. 
Stel nu dat we de getallen achter de komma gaan numme-
ren. Met, bijvoorbeeld, d3 noteren we het derde getal achter 
de komma. Zo vinden we: d5 = 5, d19 = 4. 

Wat is de uitkomst van d40 x d70 x d155 x d213?

Cédric Cortenraad



24 25

De Mercurius Doorgeefpen

Noortje van ElterenDit unieke doorgeefrelikwie kent iedere 
Versnelling een nieuwe eigenaar.

Je zal het tot in lengte van jaren aan je nageslacht 
kunnen vertellen, je kan het toevoegen aan je le-
vensgebeurtenissen op je Facebookpagina, je kan 
ermee pronken bij je fietsvrienden en er zijn zelfs 
plannen om Doorgeefpen-mouwtjes te introduce-
ren voor hen die ooit de eer ten deel zijn gevallen 
met dit pronkstuk uit de clubgeschiedenis zijn of 
haar anekdote te hebben mogen neerpennen. Deze 
keer liggen de eer en het genoegen bij niemand 
minder dan Noortje va Elteren die de pen van Noud 
Poelen kreeg.

Wat een eer om de Doorgeefpen, het 
zogenoemde relikwie in de geschie-

denis van Mercurius, te mogen ontvangen 
en ermee aan de slag te gaan. Ik kreeg deze 
van mijn voorganger Noud Poelen, en nu is 
het aan mij om met dit figuurlijke object 
neer te pennen wat me zoal bezighoudt. 
Zeshonderd woorden, ach die rollen er zo 
uit, dacht ik. Maar voor de Versnelling van 
Mercurius moet ik toch proberen om een 
meesterwerk te presenteren. Ojee! Waar 
haal ik de tijd vandaan?! De tijd, ja de tijd 
is een probleem. In drukke tijden sleep ik 
mezelf ’s morgens vroeg mijn bed uit, om 
een dag in de practicumzalen van het Huy-
gens te dwalen, vervolgens met de niet-
schimmelende restjes uit de koelkast een 
maaltijd probeer samen te stellen, maar 
deze ook snel wegwerk om nog een trai-
ning, afspraak of vergadering te kunnen 
halen, om ten slotte met een extra likje 

mascara nog even een dansje te wagen in 
de kroeg… 

Ik heb het idee dat de huidige maat-
schappij zich een nieuw begrip van tijd 
aangeleerd heeft. Een begrip waarin tijd 
iets is wat je optimaal moet benutten, 
want tijd is immers geld. En geld is immers 
waar we het allemaal voor doen. Dus Henk 
en Ingrid besteden hun tijd aan lange kan-
toordagen, ’s avonds een reality-soap van 
RTL, en in de zomer boeken ze een all-in-
clusive-resort aan de Spaanse kust om op 
een strandstoel te gaan zitten en er drie 
weken lang niet meer af te komen. Want 
pfoeee, even uitrusten van het afgelopen 
jaar. De zuur verdiende centjes komen ten 
goede aan de Spaanse economie, die het 
echter ook wel kan gebruiken. 

Ja die Spanjaarden pakken het anders 
aan. Met hun Mediterrane luiheid stellen 
ze alles uit naar de dag van morgen, want 

na drieën houdt je siësta en ze genieten 
nog tot diep in de nacht van hun kruidige 
rode wijn. Er komt niets van de grond, 
maar aan bezuinigen doen ze zeker niet. 
Dat wordt nog wat als de EU écht aan 
klopt en met sancties zal dreigen… 

Iedere cultuur heeft zo haar eigen 
belang bij de tijd en haar eigen beleving 
van de klok. De klok tikt verder, dat doet 
hij op ieder moment en op elke 
mogelijke plaats op aarde. 
Als toekomstig bioloog 
kan ik ons mensen niet 
los zien van de dieren, 
want ook dieren heb-
ben een klok! Een 
of andere filosoof 
heeft ooit geopperd 
dat de mens zich van 
dieren onderscheidt 
door het feit dat deze 
zich bewust is van het 
verstrijken van de tijd. 
Maar dat is weer een hele 
andere discussie… 

Ik had het over de klok, de dierlijke 
klok, ofwel het biologische ritme. Zoge-
naamde ‘dag-dieren’ ontwaken wanneer 
de zon opkomt, ze laten zich leiden door 
factoren zoals de wind, warmte, geur en 
kleur. De schemer is het signaal om een 
veilige plaats te zoeken om de nacht door 
te brengen. In de zomer zijn de dagen lan-
ger dan in de winter, maar in de natuur 
komt deze harmonie geheel tot zijn recht. 
Op de matig warme zomerdag staan er 

veel taken op het programma, zoals het 
verzamelen van voedsel, het bouwen van 
een nest of het versieren van de vrouw-
tjes. Tijdens de kortdurende winterdag 
knabbelt de eekhoorn telkens iets van 
zijn wintervoorraad, en slaapt vervolgens 
verder, opdat zijn metabolisme laag blijft. 
Zou het voor Henk en Ingrid niet veel be-
ter zijn als het de zon is die hen waakt in 

plaats van die krijsende wekker? Als 
ze kunnen genieten van een 

zorgeloze dag met overle-
ven als enige doel? 

Okee Noor, stop 
maar. Dit is veel te 
idealistisch. De men-
sen zijn veranderd en 
overleven is geen is-
sue meer. Het is geld 
en dingen moéten, zo 
leven de mensen nu. 
Maar ik wil alleen maar 

zeggen dat we de tijd niet 
moeten zien als een pro-

bleem, maar juist als iets moois. 
Van de tijd mogen we genieten, bijvoor-
beeld om een lekker stuk te gaan fietsen. 
Door het tikken van de klok is de lente 
weer in zicht, ik zie er naar uit dat de trai-
ningen weer beginnen!  •

Noortje draagt de pen over aan Lonneke 
van Vugt. Na Frank, Joep, Anne, Joline, 
Dieuwertje, Cédric, Noud en Noortje mag 
Lonneke zich nu dus in dit mooie rijtje 
scharen. (red.)
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Zoveel soorten, zoveel smaken

Joost van WijngaardenDe nieuwe tenues in het profpeloton,
de redactie hield een opiniepeiling.

De afgelopen wintermaanden maakten 
alle World Tour teams, de 23 ploegen 

die uitkomen in de grootste  mondiale 
wielerkoersen, hun tenues voor 2015 be-
kend. Traditioneel zorgt dit in menig wie-
lerkantine, wielerfans-whatsappgroep en 
andere samenscholing van twee of meer 
wielrenners voor de nodige discussie. De 
één is gecharmeerd van een sober, strak 
vormgegeven zwart-wit tenue, de ander 
ziet liever alle ploegen in fluorescerende 
kleurencombinaties aan het nieuwe sei-
zoen beginnen. De redactie was benieuwd 
naar de meningen binnen Mercurius om-
trent dit arbitraire onderwerp en hield 
een steekproefsgewijze opiniepeiling on-
der de wielervolgers.

Wat direct opvalt bij het aanschouwen 
van alle tenues is dat we net als vorig jaar 
weer veel zwart gaan zien in het peloton.
Hidde Hendriksen opent de debatten: 
“Zwart zou verboden moeten worden”. 
Altijd fijn, iemand met een genuanceer-
de mening. Thijmen Jeroense countert: 
“Ik ben juist weer een voorstander van 
zwart.” Hidde: “Snijd je jezelf ook?” Thij-
men Jeroense: “Ja, driemaal daags, hoe-
zo?”. De toon is gezet.

De betreffende ploegen in zwarte kle-
dij passeren één voor één de revue. Te be-
ginnen met Cannondale, dat gefuseerd is 
met Garmin en nu gekleed in zwart met 
groen in de rondte rijdt. Thijmen: “Dat 

groen is een mooi detail bij het zwarte 
tenue, net als het blauw op de mouw 
bij SKY”. Hidde: “Nee, daardoor is het 
net alsof ze altijd een bodywarmer aan-
hebben”. Roger Termont mengt zich ook 
in de discussie: “Bij Cannondale vind ik 
dat zwart wel mooi inderdaad, maar het 
zwart van Giant is niet om aan te gluren!”. 
Zo zie je maar, het ene zwart is het andere 
niet. Giant heeft met haargroeimiddel 
Alpecin (‘Doping voor 
het haar’) een Duitse 
cosponsor aangetrok-
ken en heeft in 2015 
de Nederlandse licen-
tie ingeruild voor een 
Duitse, hetgeen duide-
lijk kwaad bloed heeft 
gezet bij de Nederland-
se wielerfan.

TREK, de nieuwe 
ploeg van onze Bauke 
Mollema, is de enige 
ploeg die ten opzichte 
van vorig jaar juist minder 
zwart in het tenue heeft 
verwerkt, maar of het er 
ook beter op geworden is? 
Hidde: “Trek is zoals elk jaar 
weer op en top Amerikaans. 
Lelijk dus”.

Ook het nieuwe tenue 
van de Afrikaanse ProCon-
tinentale formatie MTN 

Qhubeka komt nog even ter sprake. Het 
nieuwe team van The Bos en Boasson Ha-
gen reed vorig jaar nog in zwart met geel, 
maar kiest dit jaar voor een shirt dat veel 
weg heeft van voetbalclub Juventus. Vol-
gens Hidde heeft de UCI naar aanleiding 
van alle dopingperikelen scheidsrechters 
aangesteld in het peloton, Thijmen voegt 
toe: “Lelijk”. De grap dat die donkere jon-
gens vast een gevangenistricot aangeme-
ten hebben gekregen, durft niemand te 

maken.

Tinkoff Saxo heeft hun te-
nue voor het komende sei-
zoen nog geler gemaakt dan 
het al was.

Hidde: “Na alle zwarte 
tenues is het pak van Tinkoff 
een verademing. Als ik koers 
kijk, wil ik ploegen kunnen 
onderscheiden en daar is dit 
pak uitermate geschikt voor. 

Daarnaast is het fluoresce-
rend geel wat altijd kudo’s 
verdient.” Thijmen: “Dat 
pak van Tinkoff is echt 
afschuwelijk! Fluo zou ver-
boden moeten worden.” Ro-
ger: “Saxo is prachtig man.” 
Kortom, de meningen zijn 
wederom verdeeld. 

Naast het normale racetenue pakte 
Tinkoff in december ook al uit met een 
apart trainingstenue. Gehuld in camou-
flagepakken trok de selectie deze winter 
over Gran Canaria en Sicilië. De meningen 
van ons panel over deze stunt zijn eens-
luidend: Bram Veringa: “Briljant, hun de-
marrages zie je niet aankomen. Kunnen 
ze zo de Krim mee bezetten, ze weten op 
deze manier wel in het nieuws te blijven”. 
Zelfs Hidde en Thijmen zijn het eens: “Ja, 
inderdaad, die camo-outfit is goed”. In het 
kader van stiekem trainen vinden de shirts 
inmiddels gretig aftrek op de merchandise 
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afdeling.
Ook de kampioen-

strui van Peter Sagan, 
komend seizoen uitko-
mend voor Tinkoff, heeft een drastische 
verandering ondergaan. Van een groene 
Cannondale trui met een minimalistisch 
Slovaaks vlaggetje in de lengterichting, 
gaat de alleskunner naar een creatie die 
meer wegheeft van een schilderij van 
Mondriaan dan een kampioenstrui van 
Slowakije.

Dan neemt de discussie een wending 
naar het thema nationalisme. Het shirt 
van het nieuwe Nederlandse Team 
Roompot komt ter sprake en er is één de-
tail wat ons panel niet aanstaat.

Hidde: “Sinds daar het volkslied op 
de arm staat, vind ik het shirt lelijk”. Ook 
Thijmen is deze mening aangedaan: “Dat 
is wel een grote afknapper”. Toch wordt 
het oranje-wit-zwarte tenue wel als mooi 
ervaren, maar Hidde vervolgt: “In Neder-
land waren we altijd wars van dat soort 
nationalisme, maar in Rusland hebben ze 
daar een lange traditie in”. Dat klopt, zo 
rijdt Astana al vanaf het begin met een 
Kazachstaanse vlag rondom het lijf, staat 
sinds de invloed van Oleg Tinkov bij Saxo 
de Russische vlag pontificaal op de ach-
terkant van het tenue en heeft Katusha, 
eigenlijk de enige echte Russische ploeg in 
de WoldTour, altijd de kleuren van de Rus-
sische vlag in het tenue gehad.

Over Katusha gesproken, ook zij heb-
ben het tenue voor dit seizoen licht aan-

gepast. Hidde: “Het 
lelijkste shirt van dit 
seizoen”. Thijmen en Hi-
dde lijken langzaam naar 

elkaar toe te groeien: “Dat ben ik dan wel 
weer met je eens”. Katusha houdt vast aan 
een rode broek met een overwegend wit-
te trui, maar lijkt met een aantal kleurrijke 
vegen op het shirt alvast een voorschot te 
nemen op een mogelijke wereldtitel met 
Alexander Kristoff op het klassieke par-
cours in Richmond, september dit jaar. 

Het woord nationalisme is gevallen en 
dat brengt het gesprek op het nieuwe tri-
cot van FDJ. Waar het tenue van deze ty-
pisch Franse ploeg 
vorig jaar geheel 
donkerblauw was, 
rijden Pinot en con-
sorten dit seizoen 
in het wit, met een 
rood en een blauw 
vlak op het shirt. 
De reacties zijn 
overwegend posi-
tief. Roger: “Ik vind 
het best mooi, lek-
ker nationalistisch”, Hidde: “Mooi!”. Dan 
mengt Nathalie Simoens zich in de discus-
sie: “Ik vind de jerseys strak design, maar 
witte knicks hadden allang verboden 
moeten worden”. De trip naar Australië 
heeft het taalgebruik van Nathalie duide-
lijk geen goed gedaan. Wat Nathalie pro-
beerde te zeggen was dat ze witte broe-
ken geen porum vindt. Hidde, aanhanger 
van de Italiaanse school, remonteert: “Je 

moet je bij tenues 
altijd afvragen of Ci-
pollini dit ook gedaan zou hebben. Aange-
zien hij met witte broeken reed, is dat dus 
toegestaan. De mode die de Engelstalige 
ploegen erop na houden, is al jaren niet 
om aan te zien.”

De discussie neemt hierop een wen-
ding naar wat men de lelijkste tenues ooit 
vind en zo komen het oranje-wit-blauwe 
tricot van Garmin-Slipstream, de kleuren 
tutti-frutti van Mapei, een shirt van Sau-
na Diana en de huidkleurige broek van 
een onbekend damesteam uit Colombia 
voorbij. Maar voordat het gesprek he-
lemaal ontspoort, brengen we het 
onderwerp weer terug naar de 
nieuwe outfits van de WorldTour 
ploegen in 2015.

Laten we verdergaan met de volgen-
de ploeg: Lotto Jumbo, de nieuwe 
naam van het gewezen Rabobank, Blan-
co en Belkin.

“Lotto heeft de ballen al op hun hoofd, 
BINGO! Maar even serieus,  ik vind de 
shirts niet de lelijkste en de celestegroene 
fietsen focking vet. Hadden alleen campa 
afgemonteerd moeten zijn”, opent Hi-
dde. Nadat eerst weer een kwartier lang 
de standaard wielerdiscussie Shimano-
Campagnolo gevoerd is, komen de an-
dere meningen over de kleurencombina-
tie van Lotto Jumbo boven tafel. Roger 
vindt: “Dat geel met bianchigroen is echt 
geen gezicht”. De fietsensponsor lijkt in-
derdaad niet heel gelukkig te matchen 

met de kleuren 
van de nieuwe 

sponsoren Lotto en Jumbo. Tot overmaat 
van ramp hebben de mecaniciens van 
Neerlands beste ploeg ook nog een gele 
powermeter in de crankbladen van de 
lichtgroene fietsen gemonteerd, “om het 
geel van het shirt terug te laten komen in 
de fiets”. Tja, oordeelt u zelf...

Tenslotte een shirt wat volgens mij één 
van de mooiste van het peloton is: Etixx 
Quick-Step met hun zwart-wit-lichtblau-
we trui.

Thijmen: “Eens, dit is mooi.” De rest 
van het panel houdt moegestre-
den de mond. Wat in ieder geval 
wel gezegd kan worden is dat het 
tricot veel weg heeft van dat van 

Team Leopard een paar jaar terug. En 
als je ziet hoeveel toerfietsers met dat 
shirt in de rondte rijden, belooft dat wat 
voor de merchandise afdeling van het 

Belgische Quick-Step dat met wereldkam-
pioen Kwiatkowski, Cavendish, Boonen, T. 
Martin, Uran, Terpstra en Stybar ook niet 
de minste namen in huis heeft.  •
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Speciaal voor het jubileum 
gaan alle vragen over Mercu-
rius!

Vragen: 1 Bij zoveel initiatiefne-
mers is het idee voor Mercurius 
in 2001 ontstaan. 2 Ontwerper 
Mercuriuslogo: Pieter ... 3 Alge-
mene Ledenvergadering. 4 Deze 
commissie organiseert Mercurius’ 
activiteiten. 5 Huidige secretaris. 6 
Zoveel jaar bestaat Mercurius in-
middels. 7 Het Mercuriustenue is 
ontworpen door twee personen. 
Diederik en ... 8 Hoofdsponsor 
Mercurius. 9 Beste commissie die 
Mercurius rijk is. 10 Uit hoeveel 
leden bestond het eerste bestuur? 
11 De toertocht die Mercurius 
al jaren organiseert. 12 Huidige 
sportcommissaris mountainbiken. 
13 Deze bedrijfsarts staat sinds dit 
seizoen als sponsor op het shirt. 
14 Huidige voorzitter. 15 Diederik 
Benders, oprichter van Mercurius, 
is ook sponsor. Hoe heet zijn eigen 
bedrijf? 16 Huidige penningmees-
ter. 17 De pubquiz wordt georgani-
seerd door Olivier en ... 18 Huidige 
sportcommissaris wielrennen. 19 
Achtste letter van het alfabet.

Joost van Wijngaarden

ERSTEN Prijspuzzel

Win een cadeaubon t.w.v. €10,
te besteden bij Kersten Wielersport!

Instructie: Vul de juiste antwoorden op de vragen hiernaast in het diagram in achter het cor-
responerende nummer en lees in de gele kolom van boven naar beneden de oplossing van de 
Kersten prijspuzzel. Stuur je oplossing, plus de antwoorden op de vragen 6, 8 en 19 o.v.v. je 
naam naar versnelling@gmail.com en maak kans op een cadeaubon t.w.v. €10,-, te besteden 
bij Kersten Wielersport; Stikke Hezelstraat 19, 6511 JV, Nijmegen. Uit de juiste inzendingen 
wordt door middel van loting de winnaar bekend gemaakt.

Jubileum-
special
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