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Ook meewerken aan De Versnelling?
 

Lijkt het je leuk mee te werken aan de totstandkoming van Mercurius’ 
clubblad De Versnelling? Kom bij de redactie!

 

Interesse? Stuur een mail naar versnelling@gmail.com
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Van de voorzitter

Sven NijhofVooraf een stichtelijk woord 
van onze veurzitter.

‘Als echte Nederlanders...’

Wanneer je iedereen zonder jas en met 
een korte broek buiten op straat ziet ter-
wijl de bomen nog kaal zijn, het nauwe-
lijks warmer is dan 12 graden en de wind 
nog hard zijn best doet, dan weet je dat 
de lente zijn intrede heeft gemaakt in Ne-
derland. Het valt mij ieder jaar weer op 
dat heel Nederland massaal met de eer-
ste straaltjes zon kort-kort gaat en met 
kippenvel geniet van de ‘warmte’. De ver-
bazing is daarna groot wanneer de 
helft in een minder zonnige week 
verkouden is. Nou kun je van kou 
zelf niet ziek worden. Ik kan me nog 
het oude programma ‘Brainiac’ 
herinneren dat werd uitgezon-
den op Discovery Channel. Voor 
de mensen die dit vertier in hun 
jeugd niet hebben mogen volgen; 
Brainiac was een programma dat 
beweringen middels experimen-
ten op een wetenschappelijke 
manier probeerde te bewijzen 
of ontkrachten. Het lijkt vrij veel 
op het bekendere Mythbusters alleen 
kreeg Brainiac het altijd voor elkaar om 
de show weer een vreemd tintje te geven 
middels explosieven of vreemde uitspra-
ken. Om terug te komen bij mijn verhaal: 
Brainiac had een proefpersoon een week 
lang zonder kleding in de kou rond laten 

lopen, puur om te kijken 
of hij daarna verkouden 
zou worden. Conclusie, 
hij werd niet ziek, totdat 
hij in aanraking met an-
dere mensen kwam. Het 
probleem zit ‘m namelijk 
in je weerstand. Door kou 
wordt je weerstand verlaagd en dan kan je 
dus veel sneller ‘aangetast’ worden door 
het ik-weet-de-latijnse-naam-niet-virus 
met een snotterende neus als gevolg. Ge-
lukkig is er dan nog een andere helft die 

de weerstand wel op kan brengen en 
gewoon vrolijk door kan gaan met 

de kort-kort cultuur.
Wat ik mooi vind, is dat 

het verlangen om de melkwitte 
beentjes en armpjes in de zon te 

laten schitteren ook bij het wiel-
rennen en mountainbiken hoog in 

het vaandel staat, maar dat er hier wel 
meer wordt nagedacht over de even-
tuele gevolgen. Nou heb je ook bij het 
fietsen een aantal echte Nederlanders 
die direct kort-kort gaan. Maakt ook 
niet uit, de idioten en de zwakkeren 

zullen het dan sneller moeten opgeven. 
Zo komt Mercurius alsnog met de echte 
sterkste uit de strijd. 

Ik ga fietsen, kort-kort, mijn weerstand 
is toch al naar de klote! •

Een voorbeeld van 
iemand zonder jas 
en met een korte 

broek (red.)
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Even voorstellen...

... enkele nieuwe leden.

Zoals gebruikelijk in de Versnelling stellen in de rubriek ‘Even voorstellen…’ één of meer 
Mercurianen zich voor aan de leden. Dit keer de eer aan enkele van onze nieuwe leden. 

De redactie sloeg een nieuwe weg in door de personen in kwestie een vragenlijstje te laten 
beantwoorden en de leukste antwoorden te publiceren. Niemand minder dan Tommy van 
den Eijnde, Vincent Aengevaeren en Simon Brugman stellen zich hier aan je voor:

Is er iets wat we absoluut over je moeten weten?

Ik zit op een tandem omdat ik slechtziend ben. Ik fiets op de weg regelmatig samen 

met Ruurd Faas en door hem ben ik dan ook enthousiast geworden om lid te wor-

den van Mercurius. Ik hoop komende zomer veel kilometers te maken zodat ik een 

goede basis heb voor komend baanseizoen. 

Wat is het grootste fietsavontuur dat je ooit meegemaakt hebt?

Dit was een wereldbekerwedstrijd in Wales, waar ik samen reed met 3-voudig we-

reldkampioen en olympisch medaille-winnaar Teun Mulder. Waar ik eerst Teun al-

leen kende als sporter van de tv, zit ik nu met hem in de nederlandse selectie aan-

gepast wielrennen en train ik dagelijks met hem. In Wales reed ik samen met hem 

de 1 km. Dit is ook nog eens het onderdeel waarop hij zelf 2x wereldkampioen is 

geworden.
Als wat voor fietser zou je jezelf beschrijven (sprinter, klimmer, langzaam op gang 

komer, stoemper, toerder, enz)?

Een pure baansprinter, het kan voor mij 

niet kort genoeg zijn. Op dit moment ben 

ik dan ook het beste in een vliegende 200 

meter op de baan (pr van 10:40 sec). De 1 

km tijdrit vind ik al aan de lange kant.

Als we je over tien jaar nog eens vragen 

zouden stellen, wat voor te gek fietsavon-

tuur heb je dan aan je lijstje toegevoegd?

Ik hoop dan paralympisch kampioen te 

zijn 1 km tijdrit baan en de regenboogtrui 

in mijn bezit te hebben. Daarnaast hoop ik 

door het fietsen gewoon veel van de wereld 

gezien te hebben.

Tommy van den Eijnde

Waarom besloot je voor het eerst een snelle stalen ros te beklim-
men?
Waarschijnlijk niet het meest populaire antwoord, maar omdat de 
schaatsbaan in de zomer dicht is!Welke berg/beklimming/weg/pad zou je nog eens heel graag wil-

len fietsen?
Ik zou graag willen deelnemen aan Alpe d’HuZes en de alternatieve 
Elfstedentocht.
Als wat voor fietser zou je jezelf beschrijven (sprinter, klimmer, 
langzaam op gang komer, stoemper, toerder, enz)?Een langzaam op gang komende stoempende klimmer.

Wat voor soort of merk fiets zou je graag nog aan je collectie toe willen voegen?

Hm ik denk een Isaac, dat merk heeft een paar zeer mooie modellen (alleen helaas 

buitengewoon prijzig).Wat zou je met 1000 euro doen als je dat aan de club kon besteden?
Weekendje met de club naar Brugge/Gent/Leuven en langs wat bierbrouwerijen gaan 

aldaar.
Is er nog iets anders wat we absoluut over je moeten weten?
Ik ben een echte mooi weer-fietser dus de zon moet wel goed schijnen voordat ik op 

mijn fiets stap :)

Wat is/was je eerste fiets?
Een rode.
Wat voor soort of merk fiets zou je graag nog aan je collectie toe willen voegen?
Het is wel prima zo.
Als wat voor fietser zou je jezelf beschrijven (sprinter, klimmer, langzaam op gang komer, 
stoemper, toerder, enz)?
Geen idee, het enige wat ik wel weet is dat het antwoord nooit ‘elektrisch fietser’ wordt. 
Man wat haat ik die mensen, fiets je een heuvel op met alles wat je 
in je hebt, komt er zo’n bejaarde op haar dode gemakje langs je op.
Wat zou je met 1000 euro doen als je dat aan de club kon besteden?
Investeren in een groots open feest.
Welke activiteiten zouden er volgens jou meer georganiseerd mo-
gen worden?
Dries Roelvink-kruisigingen.
Als we je over tien jaar nog eens vragen zouden stellen, wat voor te 
gek fietsavontuur heb je dan aan je lijstje toegevoegd?
Als ik in de toekomst kon kijken had ik er direct mijn werk van ge-
maakt. Trouwens, een belangrijk deel van ‘gek avontuur’ is dat het 
zich niet laat plannen.

Simon Brugman

Vincent Aengevaeren
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Een kijkje in de keuken van...

Marjolijn van Lier... Hein te Riele.
nauwelijks ca-
feïne bevat. Te-
gen de tijd dat ik 
bijna klaar ben, 
staat Hein ook te 

sleutelen. Hij is bezig met zijn wielen en 
vertelt me dat hij nog wel meer wielsetjes 
wil. Dit terwijl hij in een klein hokje staat 
(meteen rechts na binnenkomst), waarbij 
het plafond vol hangt met wielen. In zijn 
werkkamer staan daarnaast ook enkele 
fietsen en er hangt en ligt een hoop ge-
reedschap. “En een foto van een blote 
vrouw mag ook niet ontbreken”, aldus 
Hein. Hij had trouwens nog willen oprui-
men, maar door tijdgebrek mag ik een 
foto van een rommelig hok maken.

Als we wat verder het huis van Hein 
in lopen (en met verder bedoel ik echt 
een stuk verder, gezien de lengte van zijn 
gang), komen we aan in een kamer waar 
ook nog enkele fietsen staan en een boe-
kenkast met veel boeken vol wielerverha-
len, andere boeken en een oude koffie-
molen. Aan de wand boven een computer 
hangen een paar foto’s van Hein. Eén foto 
heeft Hein toegevoegd alleen om de bo-
venbenen. Hij zegt zelf geschrokken te zijn 
toen hij zag hoe groot zijn bovenbenen 
toen waren. Ik mag even bewonderend 
kijken naar de foto voor we de huiskamer 
in gaan. “Ik heb gehoord dat je wel eens 
rondjes door je huiskamer fiets, Hein”, 
vertrouw ik hem toe. Hein laat deze op-
merking niet aan hem voorbij gaan en 
pakt gelijk zijn fiets erbij om dit te de-

anderhalf jaar 
vond ik het toch 
wel tijd om te-
rug te gaan 
naar mijn oor-
spronkelijk crankstel en dus plande ik een 
“twee-vliegen-in-een-klap afspraak” met 
Hein.

De donderdagavond dat ik met Hein 
afspreek hoeft hij niet te werken. Ik ben 
vanaf 21u welkom, maar om half negen 
belt hij al om me galant op te halen. Hein 
heeft net een massage gehad. Dit kwam 
hem vandaag goed uit, want op deze vrije 
dag heeft hij zijn mountainbike in de auto 
geladen en is naar Hoch Elten gereden om 
daar zeker 17x de Eltenberg op te rijden. 
En met de vele weggetjes die hij nog links 
en rechts heeft weten te pakken zal het 
qua hoogtemeters wel ongeveer op de 
25x uitkomen.

Bij aankomst in Oosterhout mag ik 
eerst zelf aan de slag. Mijn eigen crankstel 
ga ik weer verwisselen. Terwijl ik af en toe 
aanwijzingen krijg, mag ik zelf met het ge-
reedschap aan de slag. Zo leer je natuurlijk 
zelf het beste hoe je fiets precies werkt en 
kun je de volgende keer zelf al wat meer. 
Terwijl ik sleutel aan mijn fiets wordt me 
netjes drinken aangeboden. Cola, koffie of 
thee. Hijzelf gaat koffie halen, maar hier 
pas ik voor. Het is immers al laat en ik wil 
wel kunnen slapen. Hein laat dan blijken 
een echte koffieliefhebber/kenner te zijn. 
Hij weet me wijs te maken dat vooral es-
presso, zoals ze het echt maken in Italië, 

de Alpenreis in 2013, toen Hein adviseerde 
een compact crankstel te monteren voor 
meer fietsplezier (en makkelijker). Piek-
fijn legde Hein me toen uit wat voor soort 
crankstel ik kon aanschaffen en daarbij 
hield hij rekening met mijn studentenpor-
temonee. Behulpzaam als hij is, stuurde 
hij zelfs linkjes rechtstreeks van webwin-
kels, waar je het benodigde onderdeel of 
gereedschap zo kan bestellen. Na ruim 

Alle wielrenners die regelmatig trainen 
bij Mercurius, maar ook veel moun-

tainbikers, kennen hem. Hij is bekend bij 
zowel de huidige lichting studentenleden, 
als de Mercurianen die er bij waren toen 
Mercurius in 2003 officieel het daglicht 
zag. In 2013 vierden we niet alleen het 
tweede Lustrum van Mercurius, maar ook 
het 10-jarig jubileum van Hein als trainer 
bij onze mooie vereniging. Ondanks dat 
we hem al zo lang kennen, 
is er nog een hoop infor-
matie over Hein waarnaar 
sommige studenten wellicht 
slechts kunnen gissen. Laat 
je daarom door de redac-
tie meenemen naar de plek 
waar Hein na al dat fietsen 
tot rust komt; zijn huis in het 
uiterste Noorden van de ge-
meente Nijmegen: Ooster-
hout.

Voor mij is het de twee-
de keer dat ik me naar het 
huis van Hein mag begeven. 
De eerste keer was net voor 

Voorheen vond je op deze plaats in de Versnelling de rubriek ‘De redactie schuift aan bij...’ 
De meeste goed kokende leden waren inmiddels echter bezocht en de redactie zelf was 
langzamerhand uitgekeken op deze gezellige recepten-uitwissel-rubriek. Daarom vond de 
redactie het vanaf de vorige Versnelling 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 hoopten met de figuurlijke betekenis van deze titel meer moge-
ijkheden te bieden voor de invulling van de rubriek. In deze tweede editie onder de nieuwe 
titel ging Marjolijn op bezoek bij de nestor van de club: Hein te Riele.
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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:

“Hans had twee man extra nodig om zijn rubber erom-
heen te krijgen.”
Koen Beekhuis

“Als het rubber er niet om gaat, hoef je ook niet te 
pompen.”
Giel van den Thillart

“Met drie heren zoeken naar een gaatje is nooit grap-
pig.”
Ruurd Faas

“De band tussen deze heren is weleens beter geweest.”
Tijmen Moltmaker

“Studenten vinden opnieuw het wiel uit.” 
Lars Hanssen

monstreren. Terwijl hij op zijn fiets door 
de kamer gaat, vertelt hij dat dit soort oe-
feningen heel goed zijn om controle over 
je fiets te krijgen. Tip van Hein: zet maar 
eens in het zand twee lijnen en probeer 
daar tussen te blijven.

Dat Hein meer tips heeft blijkt wel als 
we later nog even rustig op de bank zit-
ten samen. Terwijl naast 
hem een platenspeler 
draait (Hein heeft een 
geweldige muzieksmaak, 
dus naast fietstips, kun je 
hem hier ook naar vra-
gen), geeft Hein me een 
tip voor een mooie route 
langs Hoch Elten van zo’n 
115km. Belangrijk is dat 
het terras onderweg niet 
vergeten mag worden.

Wanneer ik Hein 
vraag of hij het niet stil 
vindt in zo’n huis een 
stukje buiten Nijmegen, 
helemaal alleen, zegt 
hij dat het in het begin 
wel wennen was. Voorheen heeft Hein 
in Nijmegen jarenlang in woongroepen 
gewoond, waar altijd veel activiteit was. 
Maar zegt Hein “als je de deur achter je 
dicht trekt, is het altijd stil in huis, ook al 
woon je in een huis in Bottendaal”. In-
middels heeft hij geen moeite meer met 
de stilte, maar komt hij er juist door tot 
rust. Zijn werkdagen zullen soms wel iets 
drukker zijn. Hein werkt met normaal be-

gaafde volwassen mensen met een vorm 
van autisme. Hij begeleidt deze mensen in 
hun dagelijks leven. De baan heeft hij ove-
rigens te danken door zijn Mercuriusnet-
werk. Een oud lid wist dat Hein destijds 
een baan zocht en wist dat er een nieuw 
team werd opgezet. Hein is oorspronkelijk 
zonder bevoegdheid aan de slag gegaan 

en heeft in de tussentijd 
heel hard gewerkt om 
deze bevoegdheid wel 
te halen. Vorig jaar is hij 
netjes afgestudeerd.

Tenslotte vraag ik 
Hein of hij het nog leuk 
vindt bij Mercurius. 
“Wat denk je zelf? An-
ders zou ik toch niet 
meer komen”. Al bijna 
twaalf jaar stuurt deze 
man de jonge, enthou-
siaste studenten over 
de weg met opdrachten, 
tips en veel meer om hen 
beter, fijner of veiliger 
te laten racen. Door de 

jaren heen ziet hij dat trainingen steeds 
weer veranderen qua niveau. De laatste 
jaren heeft het niveau erg hoog gelegen 
aldus Hein. Dat de studenten graag willen 
trainen en hard fietsen kan Hein wel waar-
deren. Gelukkig kan hij het op zijn racer of 
crosser nog allemaal goed bijhouden en 
met een extra trainer erbij dit jaar, kun-
nen we met deze fijne man weer heerlijk 
de weg op! •

Tip: Aanvaller werelduurrecord
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Koersseizoen is geopend

Joost van Wijngaarden

Deze winter is de wedstrijdadviescom-
missie onder leiding van sportcom-

missaris wielrennen Koen Beekhuis een 
nieuwe weg ingeslagen door met veel 
aandacht en enthousiasme het wedstrijd-
wielrennen binnen Mercurius naar een 
hoger plan te tillen. Door met een leuke 
groep Mercurianen samen 
naar dezelfde wedstrijden 
toe te werken en af te rei-
zen, moet het voor de be-
ginnende wedstrijdrenner 
aantrekkelijker worden 
- en vooral blijven - om 
wekelijks een koers af te 
werken.

Nu het nieuwe wieler-
seizoen een kleine twee 
maanden op gang is, mag 
voorzichtig geconcludeerd 
worden dat de commis-
sie voorlopig geslaagd is 
in hun opzet. Er zijn meer 
licentiehouders die weke-
lijks hun koersje meepik-
ken en dat gebeurt niet 
zonder resultaat. Waar een 
Lars Hanssen vorig jaar met zijn amateur-
licentie twee teleurstellende wedstrijden 
afwerkte en daarna, bij gebrek aan steun 
en enthousiasme de pijp aan Maarten 
gaf, rijdt diezelfde Lars nu onlangs top 20 
in een nationaal KNWU criterium en rijdt 

hij wekelijks goed mee op Papendal. Het 
lijkt het resultaat van de gezellige groep 
waarin Lars, evenals de andere licentie-
houders, wordt opgenomen. Zo namen 
Roger Termont, Bram Veringa en Hans Dil-
ling een licentie en verlengden  ook Paul 
van Herpt en Koen Beekhuis hun Mercuri-

uslicentie met een jaar. Tel 
daar Jordy van Sambeeck 
en Joost van Wijngaarden, 
die beiden voor een ande-
re club hun wedstrijden rij-
den, bij op en je hebt een 
mooi clubje Mercurianen 
dat elkaar naar een hoger 
niveau tilt dan wanneer 
men alles op eigen houtje 
zou moeten uitzoeken.

En zoals gezegd gaat dit 
gepaard met de nodige re-
sultaten. Hans is daarbij de 
positieve uitschieter. In zijn 
eerste koers weerhield een 
lekke band hem nog van 
een goed resultaat, maar in 
zijn tweede koers reed hij 
zijn concurrenten op een 

hoop en soleerde hij naar de zege in de St. 
Jozefklassieker (zie kader voor wedstrijd-
verslag door Roger Termont). Een week 
later rijdt Hans tussen de elite in Oploo 
wederom een sterke koers.

Maar niet alleen Hans zorgt voor de 

Team Mercurius is goed op weg.
uitslagen. De 19e plaats van Lars in het 
criterium van Maaskantje mag er wezen. 
Bram (25e) en Koen (40e) reden daar ook 
uit. Het rijden van Koen in Oploo mag 
ook een succes heten daar Koen na een 
winter met weinig training in deze elite/
amateurswedstrijd wel mooi wist uit te 
rijden in zijn eerste koers van dit seizoen. 
Lars (last van de rug) en Bram (lekke band) 
hadden minder fortuin in deze gecombi-
neerde koers.

Jordy en Joost komen dan weliswaar 
niet voor Mercurius uit in hun koersen, 
maar rijden wel wekelijks een koers. Zo-
wel op als naast de fiets voorzien zij hun 
mede-Mercurianen geregeld van tips en 

adviezen, waardoor ook zij hun steentje 
bijdragen aan de teamspirit die dit seizoen 
binnen ‘Team Mercurius’ heerst.

St. Jozef Klassieker 2015, een wedstrijd om nooit te vergeten
Door Roger Termont
SOMEREN - In totaal gingen er 107 renners van start op zondag 29 maart tijdens de St.-Jozef 
Klassieker in het Brabantse Someren-Heide. Deze wedstrijd staat bekend als de openings-
klassieker van het jaar voor amateurs. Door zware windstoten en constante regen werd het 
een ongelofelijk zware koers, waarbij het peloton al snel uiteen viel in meerdere groepen. 
Namens Mercurius wist Hans Dilling zich constant voorin te handhaven; hij zat vanaf ronde 
1 in de kopgroep die het tot het einde wist vol te houden. Met het ingaan van de laatste 
ronde van 5,7 kilometer plaatste Hans een demarrage. Opmerkelijk, gezien het feit dat dit 
pas zijn 2e wedstrijd als wielrenner is. Hij kreeg één persoon mee in zijn wiel, maar die kon 
niet overnemen waardoor Hans het verstandiger achtte wat krachten te sparen en weer 
plaats te nemen in de kopgroep van 9 man, voor één laatste, beslissende aanval. Die aanval 
kwam op 2 kilometer van de streep. Hans vertrok en werd niet meer bijgehaald, hij kwam 
solo binnen. De winst was binnen! Een prachtig succes voor zowel NSWV Mercurius, als 
Hans zelf. Een blessure dwong hem te stoppen met hardlopen op internationaal niveau. 29 
maart betekende een nieuw begin. Tevens behaalden Bram Veringa, Robin Roelofs, Aryan 
Ransijn en Paul van Herpt namens Mercurius met Hans een 4e plek in het ploegenklasse-
ment. NSWV Mercurius staat qua wedstrijdrijden weer op de kaart! 



14 15

Studentencups
Naast de reguliere wedstrijden, zijn er dit 
jaar ook reeds twee koersen in het ka-
der van de landelijke studentencup ver-
reden. Doordat enkel studenten mogen 
deelnemen aan deze wedstrijden, zijn ze 
van een net iets lager niveau dan de nor-
male KNWU koersen. Hierdoor hebben 
de renners die normaal blij zijn als ze een 
wedstrijd uitrij-
den, nu de kans 
om ook eens voor 
de overwinning 
mee te spelen. Er 
wordt gestreden 
in drie categorieën, 
te weten dames, 
heren met- en he-
ren zonder licentie. 
Delft en Amster-
dam organiseerden 
dit seizoen al eens 
zo’n studentencup 
en beide keren ston-
den er de nodige 
Mercurianen aan het vertrek, dit terwijl 
er in beide gevallen sprake was van zeer 
winderig en regenachtig weer.

In Delft reden Thijmen Jeroense, Dave 
Verkaik, Wouter Bakker en Ruurd Faas 
mee bij de heren zonder licentie. Bij de 
licentiehouders reed Joost de hele dag 
in de kopgroep, maar wist door een af-
lopende achterband geen korte uitslag 
te rijden. Gastrenner Jurriaan Vos, Roger 
Termont, Bram Veringa en Robin Roelofs 

reden ook mee in deze zware koers. Het 
beste resultaat voor Mercurius kwam ech-
ter uit de dameskoers. Charlotte Lenting 
reed hier naar de winst, kort gevolgd door 
Noortje van Elteren die zo een leuke eer-
ste koerservaring op deed.

Een paar weken later was het te doen 
in Amsterdam. Iets minder Mercurianen 
aan de start dit keer, maar de uitslagen 

mochten er wezen. 
Joost en Jordy reden 
bij de licentiehou-
ders in de kopgroep 
naar een 6e en 8e 
plaats. Dieuwertje 
Poort toonde zich 
een van de sterk-
sten in de dames-
koers en werd 5e. 
De beste uitslag 
werd gereden door 
Aryan Ransijn die 
4e werd in de koers 
voor heren zonder 
licentie waarin ook 

Wouter weer meedeed en zo weer wat 
punten sprokkelde voor het klassement.

Naast het individuele klassement voor 
elke categorie, is er ook het ploegenklas-
sement. Iedere cup worden de punten 
van de beste drie renners per club bij el-
kaar opgeteld en toegevoegd aan het klas-
sement voor clubs. Mercurius staat daar 
na twee wedstrijden nu 3e in.

De volgende studentencup is op za-
terdag 2 mei in Ede, georganiseerd door 

Programma Studentencup: 
28 maart: Delft
11 april: Amsterdam
2 mei: Wageningen
5-7 juni: GNSK Amsterdam
13 juni: Utrecht (Niet licentie-heren)
20 juni: NSK Tijdrijden, Nijmegen
12 september: Eindhoven
3 oktober: NSK weg, Dordrecht

WSWV Hellingproof uit Wageningen. Ho-
pelijk staan er daar weer veel Mercurianen 
aan de start!

Dames
Zoals uit het relaas over de studentencup 
blijkt, zijn er niet alleen Mercurianen in het 
herenpeloton te vinden. Ook bij de dames 
rijden er een aantal Mercurianen regelma-
tig een wedstrijd. Terwijl Lotte Jacobs zich 
als VOMmer vooral richt op de cross en 
Nathalie Simoens door een blessure aan 
de kant staat, is Dieuwertje wel up and 
running. Onlangs reed zij een tijdrit van 
maarliefst 42 kilometer in Almere, hetgeen 
haar een 8e plaats opleverde. En net als de 

heren reed ook zij in Oploo, waar ze na een 
tumultueze koers in het peloton wist te fi-
nishen, net als Hilde Oudman, die uitkomt 
voor WV Breda. Voor diezelfde club komt 
(naast vele dames van VOM) ook Charlotte 
uit. Charlotte, die ook dit jaar alweer de 
nodige wedstrijden gereden heeft, richt 
zich dit jaar echter weer meer op haar stu-
die waardoor ze het hoge niveau en de bij-
behorende grote koersen van vorige jaren, 
niet meer zal rijden.

Papendal
De term viel al eerder in dit artikel: Papen-
dal. Op het topsportcentrum in Papendal 
wordt iedere week op dinsdagavond door 
de wielerclub uit Arnhem, RETO, een trai-
ningskoers georganiseerd. Ook hier is Mer-
curius elke week vertegenwoordigd met 
een aantal leden. Hans en Joost weten 
hier zelfs geregeld top 10 te rijden. De trai-
ningskoersjes zijn voor de doorgewinterde 
coureur een ideale manier om wedstrijd-
tempo en hardheid op te doen, als ook 
voor de beginnende renner om te ervaren 
hoe het is om te rijden in een peloton. Be-
ginnende wedstrijdrijders en Mercurianen 
die overwegen (volgend jaar) wedstrijden 
te gaan rijden worden dan ook geadvi-
seerd zo veel mogelijk mogelijkheden als 
Papendal en de studentencups aan te pak-
ken om alvast ervaring met wedstrijden op 
te doen alvorens in het diepe geworpen te 
worden van de nationale KNWU wedstrij-
den die toch nog net van een niveautje ho-
ger zijn.  •
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Wistjedatjes

Wist je dat…
• De AC in maart een zwemfes-

tijn organiseerde in het Duitse 
Bahia?

• Marjolijn bij de kassa behulp-
zaam dacht te zijn door te 
zeggen dat er funf damen 
und neuf mann mee waren?

• Iedereen super fanatiek was 
op de tijdmeetglijbaan?

• Olivier de snelste tijd haalde 
met 8,95 seconde?

• De meesten met behoorlijk 
wat blauwe en rode plek-
ken naar huis gingen?

• Wouter als het moeilijk 
gaat “gewoon vraagt of 
iemand een vinger in z’n 
anus duwt? Daar ga je 
vanzelf harder van fiet-
sen!”?

• Dennis tijdens de maan-
dagtraining plotseling 
middenin een weiland 
stond?

• Hij de scherpe bochten van Koen pro-
beerde te volgen?

• Dit niet iedere keer goed ging?
• De snelle mannen onlangs de KOM op 

het grote Mercuriusrondje hebben aan-
gescherpt?

• Joost daarmee nu in de voetsporen is 
getreden van The One and Only Rob 
Tijdink?

• Frank Goossen in zijn vrije tijd regelma-
tig actief is als landmeter?

• Hij zich daarbij nog trots op de foto laat 

zetten ook?
• Vanmarcke Parijs-Roubaix 

heeft uitgereden op het 
voorwiel van Dennis?

• Mercurius dit jaar ook 
weer meedoet aan de 
Batavierenrace?

• Er dit jaar samen wordt 
gelopen met de wielren-
nende studenten uit 
Maastricht van Dutch 
Mountains?

• Hans en Joost zelfs met 
het universiteitsteam zul-

len meelopen? 
• 19 april de TTC Challenge 

weer is verreden?
• Er ondanks dat er geen 

mountainbikers meededen, 
er veel offroad is gereden?

• Een team als ‘Team Terras’ 
uitgeroepen mocht worden? 

• Zij 55km reden in 6,5 uur, 
met drie terrasjes en een 
ijscoboer?

• Beide teams samen heerlijk bier 
hebben gedronken op het terras van 
Merlijn?

• Ries hier een 0,0% bier heeft besteld 
en daarmee toch echt de titel slechtste 
toerder ontving?

• Een importtoerder uit Eindhoven er 
vandoor ging met het zware bier voor 
de beste toerder?

• Er ook nog een heuse bruiloft heeft 
plaatsgevonden en deze op film in de 
Mercurius Picasa te zien is?  •

Terug van weggeweest!
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Schwimmen in Erlebnisbad Bahia (D)

Dennis de GraafDe AC introduceerde een nieuwe
activiteit: Duits Zwemmen.

Op woensdag 25 maart vertrokken we 
met ± 15 Fahrrad-fanatiekelingen 

naar het Wunderschöne Bahia Erlebnis-
Bad. In de auto bij Aryan op de achter-
bank zetten Olivier en ik ons schrap in de 
hoop dat de achterwielen niet wegslipten, 
terwijl we zonder te remmen in de derde 
versnelling een kleine rotonde namen. Dit 
gaan we mooi niet 
thuis tegen moeder 
vertellen, dacht ik. 

Eenmaal aan-
gekomen in het Er-
lebnisbad werden 
we gelijk gecodeerd 
met een polsband, 
zodat in de gaten 
kon worden ge-
houden hoeveel 
friet we aten. In 
de mannenkleed-
kamer werden de 
gebruikelijke “je 
moeder is een … ” 
grappen gemaakt, 
en uiteraard driftig 
overlegd over of knieholten nou wél of 
niet meegenomen dienden te worden bij 
beenhaar-scheersessies. Grote verdeeld-
heid bleef bestaan en we besloten maar 
te gaan zwemmen, daar kwamen we im-
mers voor. 

De zwaaideuren leidden ons naar het 

Erlebnisbad, en die naam slaat de spijker 
op zijn kop. Ik zal in de volgende zinnen 
een en ander aan opmerkelijke belevenis-
sen voor de niet-aanwezigen beschrijven. 
Recht voor ons galmde après-ski Musik 
waarop tien Duitsers in het zwembad 
ritmisch banden uit elkaar trokken en ro-
teerden, elke Duitser volledig opgaand in 

deze aparte vorm van “Moderne Dans”. 
Keek je naar rechts, dan zag je twee te 
nogal omvangrijke badgasten (waarschijn-
lijk Duits - maar dat hebben we niet geve-
rifieerd) “bewegingen” op en om elkaar 
heen maken die ze op het droge niet zou-
den kunnen herhalen. Dat was wel heftig. 

Eenmaal van de schrik bekomen snel-
de Mercurius’ kopgroep naar de boven-
kant van Bahia’s berühmte Rütsche, om zo 
snel mogelijk uit de onderkant te komen. 
Mercurius- na Mercuriusrecord werd ge-
vestigd en verbroken, want Fahrräder 
willen nou eenmaal de snelste zijn. Bui-
ten de recordpogingbaan was er ook nog 
de “Individuele-DikkeAufblaasBanden-
Gleibaan”. Deze Duitse uitleg boven het 
begin van de baan was, vonden wij, voor 
meerdere interpretaties 
vatbaar, met als 
gevolg dat al 
gauw Mercuri-
anen in roedels 
van 4-8 tegelijk, 
zonder band, te-
gen de stroom 
in, de glijbaan 
afgingen. Menig 
bot en weefsel is 
gedurende deze 
afdaling gekneusd, 
maar wat hadden we 
een lol!

De Bahia-Cave, of 
in het Duits: Bahia-
Höhle, verdient ook 
wat aandacht. Dit 
ronde, overkoepelde 
stuk zwembad werd 
door Mercurius tij-
delijk bezet door her-
haaldelijk, hard en ge-
richt een strandbal te 

slaan naar andere Mercurianen, met een 
donderend kabaal tot gevolg. Daarvan 
schrokken de inheemse grotbewoners 
blijkbaar zo, dat ze hun biezen pakten en 
vertrokken naar elders. Om die reden was 
er voor Mercurius na verloop van tijd ook 
niks meer te doen, en gelukkig werden we 
weldra naar de uitgang geloodst door een 
Duitse intercom vrouw.

Bij het afrekenen bleek dat onze gelief-
de Pfennungmeister beter Duits dan Ne-

derlands spreekt. Hopen 
maar dat hij meegaat op 
het Himmelfahrtswo-
chenende als Tölkch!

Het was een leuke  
dag.  •
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De Mercurius Doorgeefpen

Lonneke van VugtDit 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 introduceren 
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 Lonneke van Vugt die de pen van Noortje van 
Elteren kreeg.

Enigszins verbaasd was ik toen ik een 
aantal dagen geleden een appje zag 

verschijnen van Dave in mijn telefoon-
scherm. “Of het een beetje wilde lukken 
met mijn stukje voor de doorgeefpen?” 
Natuurlijk ben ik trouwe lezer van De Ver-
snelling, maar kennelijk had ik het overdra-
gen van de doorgeefpen even gemist. Het 
is jammer dat ik niet langer heb kunnen 
genieten van de voorpret, maar toch voel 
ik me gevleid dat ik deze pen van Noortje 
kreeg. (Dankjewel Noortje!)

Het wielerseizoen is weer begonnen, 
wat betekent dat iedereen weer hard aan 
het trainen is geslagen, of in ieder geval 
voornemens is dit weer te gaan doen. Ze-
ker met het weer dat steeds beter wordt, 
waardoor de winterjasjes thuisgelaten 
kunnen worden, wordt het een stuk aan-
trekkelijker om zelfs al voor een uurtje de 
fiets te pakken. Lekker een rondje fietsen 

na een lange dag is voor mij het toppunt 
van ontspanning. Even de dagelijkse stress 
loslaten of de boel nog eens overdenken.

Maar, fietsen is niet alleen ontspan-
nend, voor velen van ons is het ook iets 
waar we goed in willen zijn. Zeker in de 
deze tijd, waarin we Strava hebben, willen 
we toch ook nog wel een mooi resultaat 
behalen tijdens onze rit. Strava is versla-
vend, de challenges waar je aan mee kan 

doen vormen een grote uitdaging. Maar 
ik denk vooral dat het vergelijken met an-
deren het verslavend maakt, want ja, ons 
meten aan anderen dat doen wij men-
sen nu eenmaal graag. Natuurlijk zullen 
er uitzonderingen op de regel zijn. Maar 
je Strava pas aanzetten als je uit de stad 
bent, of achteraf je rit “croppen” zodat je 
resultaat net wat beter wordt, zal som-
migen bekend in de oren klinken. 
Om nog maar te zwijgen over 
de wielrenner die de hal-
ve rit bij iemand anders 
in het wiel hangt om 
zijn gemiddelde op te 
krikken, maar dit niet 
vermeldt in de titel 
van de rit. 

Lang heb ik aan die 
Strava-hype mee willen 
doen, alleen was er bij 
mij een gebrek aan talent 
om überhaupt een beetje in 
de buurt te komen van de goede 
dames, dus kwam ik al gauw van een kou-
de kermis thuis. Daarnaast begon ik het 
ook steeds frustrerender te vinden dat 
het mij alleen nog maar ging om de pres-
tatie. Wat maakt dat ik alleen zou kunnen 
genieten van fietsen als ik goede resulta-
ten neerzet? Aan wie zou ik me eigenlijk 
moeten bewijzen? Is het feit dat ik ervan 
geniet niet veel belangrijker?

Ik besloot uit te proberen te fietsen 
zonder mezelf al te veel druk op te leggen 
en gek genoeg voelde ik mezelf steeds 

sterker worden. Het is algemeen bekend: 
altijd het onderste uit de kan willen halen 
is gewoon niet goed voor je. Een effec-
tieve manier van trainen is veel belang-
rijker. Wat voor jou de meest effectieve 
manier van training is, dat kan niemand je 
vertellen. Veel oefenen, en je zult vanzelf 
ontdekken wat voor jou de optimale ma-
nier van training en de daarbij behorende 

rust is. Daar zullen misschien niet de 
meest florissante resultaten 

door ontstaan, zeker in het 
begin niet, daar moest ik 

zelf nog wat aan wen-
nen. Mensen zullen je 
misschien onderschat-
ten, een oordeel vel-
len, maar ach, je fietst 
uiteindelijk voor jezelf. 
En mocht je écht een 
slechte dag hebben, dan 

is daar tegenwoordig ge-
lukkig een oplossing voor ge-

vonden: vaak stoppen onderweg, 
veel foto’s maken, filtertje eroverheen, en 
je hebt niet het beste resultaat op strava, 
maar wel de mooiste foto op instagram, 
problem solved!

Graag draag ik de pen over aan Lotte 
Koopmans.   •

Lonneke draagt de pen over aan Lotte 
Koopmans. Na Frank, Joep, Anne, Joline, 
Dieuwertje, Cédric, Noud, Noortje en Lon-
neke mag Lotte zich nu dus in dit mooie 
rijtje scharen. (red.)
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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

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: Eddy Planckaert

Inhakend op de vele verhuisberichten van Mercurianen in de 

laatste maanden schets ik jullie een praktisch probleem voor. 

Stel, je wilt een schilderij ophangen in je kamer. Het is een klein 

ding, dus twee spijkers in de muur volstaan. Een raadsel zou een 

raadsel niet zijn als we geen probleem maken van deze taak. De 

vraag luidt: 

Hoe kun je een schilderij met behulp van een touwtje aan twee 

spijkers ophangen, zodat het schilderij valt zodra je een van de 

twee spijkers, ongeacht welke, uit de muur trekt. 

Voor de gevorderde puzzelaars onder ons: hoe hang je de Nacht-

wacht met één touw aan drie spijkers op - dat ding is zwaarder, 

dus we hebben één spijker extra nodig - zodat het zal vallen 

wanneer je een van de drie spijkers uit de muur trekt. Wederom 

maakt het niet uit welke spijker je uit de muur haalt; ieder van de 

drie moet het schilderij tot vallen brengen.

(advertentie)
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De Hel van Groesbeek

Laura SchilperoortDe World Tour heeft ‘De Hel van het 
Noorden’, wij hebben die andere ‘Hel’.

Op zondag 12 april stonden bijna 1000 
deelnemers aan de start van de in-

middels bekende Hel van Groesbeek. Ook 
enkele van onze eigen Mercurianen ston-
den aan de start. Voor hen was dit een 
mooie kans om op het thuisfront te laten 
zien wat ze in huis hebben! Ondanks het 
mooie weer was het voor velen een zeer 
zware wedstrijd, en als vereniging mogen 
we trots zijn op de resultaten die behaald 
zijn! De deelnemers van Mercurius waren: 
Dave Verkaik, Aryan Ransijn, Lotte Jacobs 
(VOM) en onze trainer Hein te Riele. 

Dave en Aryan reden beide mee op 
de langste afstand voor mannen; 105 ki-
lometer. Aryan behaalde hier een goede 
132e plaats in een deelnemersveld van 
399 mountainbikers. Ook Dave heeft een 
goede prestatie neergezet met een 198e 
plaats. 

Lotte Jacobs, inmiddels VOM lid, reed 
mee bij de 70 kilometer voor vrouwen en 
behaalde in een deelnemersveld van 52 
dames een zeer mooie vijfde plaats! Dat is 
een zeer sterke prestatie, zeker gezien het 
feit dat Lotte onderweg ook nog zwaar ge-
havend raakte toen zij in aanraking kwam 
met een andere mountainbiker en daarbij 
een flinke wond aan haar been opliep. Na 
de wedstrijd belandde ze zelfs in het ziek-
nehuis om aldaar enkele hechtingen in 
ontvangst te nemen. Zo houdt ze in ieder 
geval een aandenken over aan deze zware 
wedstrijd!

Ook onze maandagtrainer Hein reed 
eens op zijn mountainbike mee met deze 
wedstrijd. Hij reed de 70 kilometer voor de 
mannen, en behaalde met zijn tijd de 137e 
plaats van de 329 deelnemers. Wederom 
een goede prestatie!   •

Lotte Jacobs:

Het leek mij een mooie uitdaging om naast een wegwedstrijd of 
veldrit ook een keer de mountainbikewedstrijd in Groesbeek te 

proberen. Probleempje: ik heb geen mountainbike! Gelukkig mocht 
ik die van Dieuwertje lenen. Na drie proefritjes stond ik aan de start 
voor de 70 kilometer. Ik ging niet al te snel weg, het was tenslotte nog 
meer dan 3 uur fietsen. De gevreesde afdalingen gingen prima met 
dikke banden en werkende schijfremmen. De klimmetjes werden al snel zwaar en na 30 ki-
lometer begon een eerder gestarte man die ik inhaalde te slingeren bergop. Hierbij raakte 
hij mijn stuur en opeens lag ik op de grond. Snel weer op de fiets en tanden op elkaar in de 
stuiterende en dus pijnlijke afdaling. Omdat ik vlak voor me Reza Hormes zag rijden, dacht 
ik dat ik wel redelijk in de wedstrijd lag. Na nog 40 kilometer afzien, stoempen en nog een 
plekje verloren te hebben kwam ik als 5e over de streep. Veel tijd om hier blij mee te zijn 
had ik niet, want de wond op mijn scheen bleek erg diep en moest gehecht worden. Het 
was voor mij dus een pijnlijke kennismaking met het mountainbiken die ik niet snel zal 
vergeten! In één woord: hels.

Dave Verkaik:

Samen met Aryan stond ik aan de start van de 105km en Lotte Jacobs en Hein te 
Riele stonden namens Mercurius aan de start op de 70km. Het was mooi weer 

en ik had veel zin in de wedstrijd. Wel was ik benieuwd hoe het zou gaan, aangezien 
ik dit jaar toch meer op de racefiets had gezeten. Samen met Aryan had ik een goe-
de startpositie, we waren namelijk mooi op tijd en stonden helemaal vooraan. Met 
ruim 400 mensen aan de start geeft dat toch een groot voordeel. Het startschot 
werd gelost en iedereen flitste weg in een tempo waarvan je denkt: ‘Joh je moet 
nog 105km, doe eens even rustig’. Al snel merkte ik dat het niet mijn wedstrijd zou 
worden en moest ik een aantal mensen, waaronder Aryan, laten gaan. De eerste 
ronde kwam ik nog redelijk door, maar daarna begon het afzien. De tweede ronde 
reed ik al meer alleen en begon de dorst op te spelen, vanwege een verloren bidon.  
Gelukkig was er na elke ronde mogelijkheid tot bijvullen van bidons. Aan het eind 
van de tweede ronde, na lang twijfelen om wel of niet af te stappen, toch de bidon 
maar gevuld en de laatste ronde gereden. Maar wat ging dat moeizaam en een stuk 
langzamer. De Hel van Groesbeek, een samenvatting in een woord: Afzien. Volgend 
jaar de racefiets vaker laten staan en weer aan de start staan; ik 
weet het nog niet.  Daar is eerst heel wat uitrusten voor nodig.”

De redactie vroeg enkele Mercurianen naar hun ervaringen tijdens 
deze helletocht. Je leest hieronder de bevindingen van Dave Verkaik 
en Lotte Jacobs.
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Bell Gage
Superlichte helm
met 26 ventilatie-
gaten en verstelbare
headbelt.
Maten S-M-L
Kleur: satin black
189,00  NU..

99,90

DMT Vision race
of Marathon2 atb
schoenen.
Stabiele zool en met
3 klittenbandstraps.
Geschikt voor SPD.
Kleur: white silver
89,95  NU..

69,95 Shimano
windbreaker.
Winddicht,
waterafstotend
en ademend.
In 2 kleuren.
Maten S tm XXL
79,95  NU..

39,95

Cordo digitale
hogedruk pomp
met stalen buis
en voet. Houten
kruk. 70,95  NU..

45,00

Stikke Hezelstraat 19  Nijmegen  024-3226362

www.kerstenwielersport.nl

Aktie
2015

Isaac Proton. Full carbon frame en vork.
Maten 50-54-56-58.
Shimano 105-C 11 sp.
2299,00  NU..

Ultegra-C 11 speed
meerprijs 300,00

Isaac Kaon. Full carbon frame en vork.
Maten 47-52-54-56-58.
Shimano 105-C 11 speed.
1880,00  NU..
(meerprijs KAON+ 100,-)

1299,- 1599,-

Zolang de voorraad strekt.

Nu
20%

korting
op hele
DMT

collectie!

1         
2               
3       
4     
5           

6             
7       

8                 
9                 

10         
11                   

12           
13                     

14         
15           

16             
17           

18         
19   

Tot mijn grote verdriet is er 
niemand in geslaagd de puz-
zel uit de Versnelling van fe-
bruari tot een goed einde te 
brengen. Daarom gewoon nog 
eens dezelfde puzzel :)
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 hier-
naast in het diagram in achter het corresponerende 
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.

In de
herkansing
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