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Van de voorzitter

Sven NijhofVooraf een stichtelijk woord 
van onze veurzitter, zijn laatste.

Het is niet altijd even gemakkelijk 
om voorzitterspraat te schrijven. 

Zo heb ik afgelopen jaar meermaals 
met mijn handen in het haar gezeten 
om tot een thema te komen voor mijn 
praatjes. Zoals jullie allemaal weten is 
het voor mij niet moeilijk om ergens 
over te praten - dat doe ik dan ook 
graag - maar een stuk schrijven dat 
ook daadwerkelijk ergens over gaat is 
dan toch weer net even wat anders. 

Nu had ik natuurlijk makkelijk kun-
nen schrijven over het einde van het 
jaar, hoe goed Mercurius het de af-
gelopen paar maanden weer heeft 

gedaan, dat 2014-2015 
het jaar was van de 
Veurzetters, de op-
komst van de Media-
commissie en natuurlijk 
het prachtige NSK tijd-
rijden. Ik had kunnen 
schrijven over het fenomenale TTC/
VOM-weekend waar de vedetten met 
de jonkies hebben gefietst en gefeest, 
over de bijdrage van Mercurius tijdens 
het GNSK (Nijmegen bleek wederom 
de beste studentensportstad van Ne-
derland) en over de komst van een 
hypermoderne Mercurius-app. He-

laas is de app alleen 
nog voor Android 
beschikbaar en kun 
je als iPhone gebrui-
ker nu eindelijk eens 
overstappen zonder 
meteen gezichtsver-
lies te lijden, of je 
moet even wachten 
totdat er ook een app 
is gelanceerd voor 
de iPhone. Ik had 
ook kunnen schrijven 
over hoe episch het 
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Een voorbeeld van 
iemand met een 

iPhone (red.)

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Het lekkere wijf op pagina vijf’. 
(Zie pagina 31 voor de lelijke vent op ‘t end)
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5V-gala van dit jaar was en hoe hard 
ik heb gelachen tijdens de eindejaars-
activiteit van Mercurius, die dan ook 
vooral “moeilijk”  bleek te zijn. Ik had 
kunnen vertellen over de grootse plan-
nen van het bestuur, over de aanhan-
ger, de auto en de plannen die klaar 
lagen voor de wedstrijdrijders. De 
meeste van die plannen hebben een 

ook nog steeds niet van een Mercuri-
aan te horen gekregen waarom een 
geitenwollensok-figuur nou een gei-
tenwollensok-figuur wordt genoemd, 
maar dat even terzijde.

Ik heb het altijd leuk gevonden om 
de voorzitterspraat te lezen voordat ik 
voorzitter werd en ik heb het eigen-
lijk nog leuker gevonden om ze zelf te 

schrijven, ook al 
kostte dat hier en 
daar wat moeite 
(een deadline voor 
deze praat is ook 
niet altijd even ef-
fectief). Maar ik 
ben ook zeer be-
nieuwd hoe mijn 
opvolgster dadelijk 
de sterren van de 
hemel gaat schrij-
ven. 

Oeh! Nog een 
thema waarover ik 
had kunnen schrij-

ven! Anderhalf jaar lang ben ik voor-
zitter geweest en daarvoor een half 
jaar penningmeester. De afgelopen 
weken kreeg ik dan ook steeds vaker 
de vraag wat nou te doen als ik vol-
gend jaar geen bestuurslid meer ben. 
Zal ik in dat beruchte zwarte gat val-
len? Nouuuuu… nee. Ik hoop sowieso 

basis en zitten nog in een proces dat 
ook door het volgende bestuur weer 
opgepakt zal moeten worden. Maar 
het begin is er! Ik had jullie natuurlijk 
ook weer mee kunnen nemen voor 
een geschiedenislesje om jullie te ver-
tellen waarom we überhaupt een ein-
de van het jaar hebben. Ik heb helaas 
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meer tijd te gaan besteden aan de Me-
diacommissie (ik vind dat er nog meer 
uit onze PR-machine te halen valt, 
dus zet de WD40 maar vast klaar) en 
wat nieuw, maar verfris- send zal 
zijn is de vrije tijd die ik 
de eerste paar maanden 
zal hebben! Mijzelf ken-
nende zal die vrije tijd 
binnen de kortste keren 
weer omslaan naar een 
volgeplande agenda. 
Maar wellicht interes-
seert jullie dat niet zo 
veel. Ik moet in ieder ge-

val zeggen dat ik oprecht heb genoten 
van mijn bestuursjaren, dat ik er veel 
van heb geleerd (beloftes maken doe 
ik bijvoorbeeld al veel minder vaak) en 
vooral dat ik veel heb gelachen met 

mijn medebestuursle-
den.

Dit was ‘m dan, mijn 
laatste onsamenhan-
gende voorzitterspraat 
(überhaupt - red.). Veel 
plezier met het lezen van 
de laatste Versnelling van 
dit collegejaar!  •

(advertentie)
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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 personen in kwestie kregen een vragenlijstje voorgelegd. De leukste antwoorden worden 
gepubliceerd. Niemand minder dan Iris te Paske, Benoit Gütz en Thomas van Ee stellen zich 
hier aan je voor:

Ik ben Iris te Paske, 20 jaar. Ik ben tweedejaars studente biomedische wetenschap-

pen en woon sinds ik aan mijn studie ben begonnen op kamers; Bottendaal is the 

place to be! De terugreis naar mijn ouders in Aalten is ieder weekend vaste prik. 

Daar werk ik nog en zie ik mijn vriendinnen van thuis, om vervolgens op maandag-

ochtend met een tas vol met eten weer naar het westen te trekken!

Is er iets wat we absoluut over je moeten weten? 

Ik ben nog niet bij heel veel trainingen geweest, vanwege alle drukte rondom mijn 

studie. Daarnaast ben ik ook lid van Lacustris, waar ik ook af en toe een training 

probeer mee te pakken. Ik hoop na de zomervakantie weer wat trainingen mee te 

kunnen rijden!
Welke activiteiten zouden er volgens jou meer georganiseerd mogen worden? 

Eigenlijk vind ik dat er al heel veel georganiseerd wordt! Naast de sportieve activi-

teiten en wedstrijden zijn er ook genoeg activiteiten die niets met fietsen te maken 

hebben en waarbij je elkaar op een hele andere manier leert kennen. Helemaal 

goed dus!
Welk merk fiets zou je nog eens aan je collectie willen voegen? 

Op dit moment is ieder merk welkom. In Nijmegen fiets ik nog op mijn geliefde, 

maar stokoude Koga-Miyata. Hij stamt uit de tijd vér voor de 

splitsing van koga en miyata en heeft na jaren van trouwe dienst 

zijn beste tijd erop zitten. Buisversnelling is lekker authentiek 

en misschien wel bijna retro, maar niet heel handig met al die 

bulten hier. Mocht iemand deze arme studente aan een betere 

versie willen helpen, dan hoor ik het natuurlijk maar al te graag!

Wat zou je met 1000 euro doen als je dat aan de club kon be-

steden? 
Ik zou wat lekker onzinnige, maar kekke Mercurius gadgets in-

kopen voor de leden.

Iris te Paske

Thomas van Ee
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Sinds afgelopen voorjaar ben ik zo goed als wekelijks te vinden 
bij de MTB-trainingen. Ik had maar een paar keer eerder op een 
mountainbike gezeten, maar wilde graag met de sport gaan begin-
nen. Na het aanschaffen van een Trek 4300 Disc, waren de eerste 
ritjes al snel een feit. Voor mijn gevoel pak ik de techniek van het 
mountainbiken goed op tijdens de trainingen. Mijn conditie laat 
daarentegen te wensen over. Ik hou van de technische uitdagin-
gen, snelheid, en afwisseling die de omgeving van Nijmegen biedt.
Zoals bij meer Mercuriusleden, is het bij mij ook gaan kriebelen om 
ook een racefiets aan te schaffen. En dit staat dan ook nog steeds 
op de ‘to-do-list’. Wat zou je doen als je €1000 aan de club mocht besteden?

Als er €1000 beschikbaar komt voor de club zou ik het besteden aan een tripje naar de 

Franse Alpen. Ik zou namelijk graag nog wat grote bergen willen trotseren. Wie weet 

wordt binnenkort dus ook mijn eerste racefiets een feit en zal ik ook op die fiets wat 

trainingen mee gaan pakken.Voor de rest hou ik van een biertje en hoop ik dat in het nieuwe seizoen mijn eerste 

Mercuriusborrel een feit zal worden!

Ik ben Thomas van Ee, 22 jaar, uit Apeldoorn. Ik ben tweedejaars student biomedische we-
tenschappen.
Wat is het grootste fietsavontuur dat je hebt meegemaakt?
Dit was een solootje vanuit Apeldoorn naar Emmerich en Kleve, heen via Doetinchem en te-
rug via Nijmegen. Bij vertrek was ik zo slim om de routekaart te vergeten en mijn uitgeputte 
internetbundel maakte het ook niet veel makkelijker. Gelukkig kon ik mij nog navigeren op 
wat ik onthouden had van het avondje plannen de vorige dag. Helaas verdwaalde ik toch 
nog in de centra van Emmerich en Kleve (goed voor het cultuursnuiven, dat wel) en eindig-
den de laatste 30 kilometers met nog wat beklimmingen tussen Arnhem en Apeldoorn in 
een hongerklop.
Waarom besloot je er voor het eerst voor een stalen ros te beklim-
men?
Op de middelbare school had ik een docent die de klas zo nu en dan 
meenam voor een fietstocht door de bosrijke omgeving. Van het een 
kwam het ander en dus besloot ik om te gaan mountainbiken. Na 3 
jaar wedstrijden te hebben gereden heb ik de stap gemaakt naar het 
baanwielrennen en tijdrijden, omdat ik iets te vaak tegen de boom 
aanzat. Een drop-off a.k.a. opgevoerde stoeprand kostte mij mijn linker 
sleutelbeen. Toch merk ik zo nu en dan dat er nog een mountainbiker 
in mij zit, vooral als ik een stukje kan afsnijden door met de racert door 
de berm heen te jakkeren. Ga dus vooral niet in mijn wiel rijden ;-)

Thomas van Ee

Benoit Gütz
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Een kijkje in de keuken van...

Laura Schilperoort en Noud Poelen... Hidde Hendriksen

werkt veel beter! Ik heb deze maar laten 
hangen, omdat ik hem wel mooi vond”. Hi-
dde kan kunst dus wel waarderen.

Een van de dingen die opvalt in Hid-
des kamer is ten eerste zijn verzameling 
lege bierflesjes: “Dan weet ik welke ik al 
gehad heb”. We weten natuurlijk allemaal 
dat Hidde een echte Bourgondiër is, dus 
dit hadden we wel kunnen verwachten. 
Daarnaast is er een flinke verzameling CD’s 
aanwezig, waaronder enkele exemplaren 
met liederen van Ivo Niehe. Hidde ver-
telt trots over zijn verzameling klassieke 
muziek, die volgens hem de concentratie 
tijdens het studeren bevordert. Dat is fijn 

Op woensdag 1 juli was het voor de re-
dactie tijd om langs te gaan bij Hidde 

Hendriksen. Zodra we arriveren zien we 
al meteen dat Hidde zijn territorium afge-
bakend heeft door een Mercuriussticker 
op de voordeur te plakken. Zo weten we 
in ieder geval zeker dat we bij het juiste 
huis zijn! Eenmaal binnen gaan we eerst 
een kijkje nemen in de kamer van Hidde, 
welke super netjes blijkt te zijn, ondanks 
uitspraken van verschillende leden dat 
het zo’n ‘rotzooi’ zou zijn bij Hidde. Op de 
deur van zijn kamer prijkt een uitgeprint 
plaatje van een kunstzinnig geschilderd 
object, wat na twee keer kijken toch echt 
een piemel blijkt te zijn. Uiteraard wil de 
redactie toch wel eens weten waarom 
er een piemel op de deur van Hiddes ka-
mer geplakt is! Wat blijkt: wanneer je je 
schoonmaaktaak niet goed uitvoert, krijg 
je een plaatje van een geslachtsdeel op je 
deur. Wanneer je het helemaal niet hebt 
gedaan, krijg je een plaatje van een ge-
slachtsdeel met een SOA of iets dergelijks 
op je deur! Zoals Hidde zegt: “Ja, elke keer 
vijf euro in de pot doen werkt helemaal 
niet. Zo’n plaatje van een geslachtsdeel 

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. Tijd voor verande-
ring! Deze rubriek heet sinds twee Versnellingen terug daarom vanaf nu ‘Een kijkje in de 
keuken van...’. In deze derde editie onder de nieuwe titel gingen redactieleden Laura en 
Noud langs bij één van de markante figuren die Mercurius rijk is: Hidde Hendriksen.
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Daarnaast is het erg opvallend dat er een 
enorm slot om Hiddes welbekende zwarte Can-
nondale hangt. Hiddes huisgenoten zien er nu 
niet echt gevaarlijk uit, dus daar zal het niets 
mee te maken hebben. In deze rumoerige tij-
den wat betreft de wereldvrede, is het niet gek 
dat we dachten dat het tegenoverliggende Turks 
cultureel centrum een rol zou kunnen spelen. 
Nog voordat we Hidde deze controversiële vraag 
kunnen stellen, start Hidde een lang verhaal over 
verzekeringen. De hoogste tijd om zijn kamer, die 
inmiddels meer wegheeft van een broeikas, te ver-
ruilen voor het mooie dakterras aan de achterzijde 
van het huis. 

Op zijn dakterras kunnen we lekker in de schaduw 
zitten. Het is zelfs een groen dakterras, want Hidde en 
zijn huisgenoot zijn een keer naar de Intratuin gegaan 
om planten te kopen. Wie had dat nou verwacht. Ook 
staat er een grote hangmat. “Dus daar doe jij je dut-

om te studeren volgens Hidde, 
maar hij luistert er ook zomaar 
wel eens naar. Een tikkeltje 
verbaasd vragen we aan Hidde 
waar dan die verschrikkelijke 
Duitse Schlagermuziek geble-
ven is. En natuurlijk, ook deze 
ontbreekt niet in de uitgebrei-
de muziekcollectie van Hidde. 
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jes?”, vragen wij. “Ja daar chill ik wel eens. 
Wanneer er een nieuw iemand in huis 
komt, vragen we ook altijd of die er even 
in gaat liggen, maar dan zeggen we niet 
dat je heel voorzichtig moet zijn, anders 
kieper je er aan de andere kant weer uit! ”

Nadat we zijn voorzien van een wijn-
tje en een glaasje fris en Hidde zich heeft 
voorzien van een maaltijdsalade, is het tijd 
om te praten over de serieuzere zaken in 
het leven van Hidde. De redactie heeft na-
melijk lucht gekregen van het feit dat Hi-
dde naar Amsterdam is afgereisd voor een 
maximaaltest, waarbij hij na drie minuten 
al bijna flauwviel. Dit 
behoeft natuurlijk de 
nodige uitleg. De wel-
bekende grijns ver-
schijnt op Hiddes ge-
zicht: “De instructeur 
zei dat ik diep moest 
gaan. Door! Door! 
Door! Volgens mij ben 
ik iets te diep gegaan, 
haha!”.

Vervolgens werd 
het tijd om het actu-
ele wielernieuws eens 
even door te nemen, 
aangezien we Hidde 
kennen als iemand 
die niet terugdeinst 
voor een kleine discussie. De recente vi-
deo’s van asociale wielrenners zorgen voor 
de nodige kritiek op de rol van de twee-
wielers in het verkeer. “En terecht, als je 

sommige mensen ziet rijden. Die mensen 
in die filmpjes zijn echt pannenkoeken!”. 
Vervolgens gaan we nog even in op de re-
cente dopingperikelen in het profpeloton. 
We vragen aan Hidde of hij nog wel door 
één deur kan met Jeroen Janssen, met 
wie hij regelmatig verhitte discussies voert 
met betrekking tot dopinggerelateerde 
onderwerpen. We verwachten een vurig 
antwoord, maar tot onze verbazing rea-
geert Hidde uiterst koel: “Stiekem moet ik 
bekennen dat Jeroen toch wel gelijk heeft. 
Ik houd er gewoon van een beetje olie op 
het vuur te gooien!” Dat belooft nog wat…  

Hidde, namens de redactie willen we je 
van harte bedanken voor de gastvrijheid, 
en we zien je na de vakantie graag weer 
terug op de trainingen!  •
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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 26 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 kijkt bezorgd en denkt: “Die kerel is me verdomme 
iets te fanatiek bezig met die bbq-tang en die worsten. 
Ik hou voor de zekerheid mijn zaakje maar even vast.”
Larix Bouwman

Dennis: “Maar fiets je vaker Hans?” Hans: “...”
Lars Hanssen

“Hans, je kan zeggen wat je wilt over mijn haardracht, 
occulairen, mismatchende kledij en spatschort, maar 
wie is hier de BBQ? Gij of ik!?”
Dennis de Graaf 

“Het schort hier een beetje aan haarfijne grappen.” 
Jeroen Janssen

“Jongens, like mijn reacties eens. Ik wil verdomme nog 
in de Versnelling komen voor ik naar Canada ga!”
Tijmen Moltmaker

-MER

A
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Mercurius op het GNSK

Koen Beekhuis

Het Groot Nederlands Studentenkam-
pioenschap, wie kent het niet? Sinds 

enkele jaren is wielrennen een sport die 
met regelmaat terugkeert op dit evene-
ment. Mercurius mocht met een kleine 
selectie hieraan deelnemen ter meer-
dere eer en glorie van Noviomagum (da’s 
Nijmegen). Amsterdam, 
hoofdstad en hipster-wal-
halla, mocht dit jaar het 
GNSK organiseren en had 
voor het wielrennen liefst 
vier onderdelen op de rol 
staan. 

Mercurius had voor 
het weekend een mooie 
damesploeg en een sterke 
herenploeg klaarstaan om 
flink punten te pakken. 
Bij de dames streden Iris 
Bosch, Noortje van Elte-
ren, Tessa van der Velden 
en Marjolijn van Lier om 
die felbegeerde bokaal. Bij 
de heren stonden Roger 
Termont, Hans Dilling, Ro-
bin Roelofs, Bram Veringa, 
Jan Sachtleven en ondergetekende klaar 
om punten te vergaren.

Na het installeren van de tent - waarbij 
stokken om de oren vlogen en haringen 
zonder hamer in de grond gestampt wer-
den – was het tijd voor stap 1: telefoons 
opladen bij een stopcontact. Daarna volg-

de al snel het inspecteren van de concur-
rentie; wie heeft wie bij zich en waar moe-
ten we op letten? Met name de selecties 
van Amsterdam, Utrecht en Maastricht 
konden weerstand bieden aan de kuiten 
van Dilling en de wattages van Termont. 

Op zaterdagochtend viel het appèl ons 
zwaar na een gebroken 
nacht tussen feestvieren-
de rugbyers. Met een paar 
voedselbonnen op zak 
mochten we een ‘mooi’ 
lunchpakketje ophalen. 
De inhoud van het pak-
ket, in combinatie met het 
bonnensysteem, kon niet 
iedereen bekoren. Achja, 
hier boven de rivieren was 
er 71 jaar geleden ook 
geen vers brood, zullen we 
maar zeggen. 

Na het onverschrokken 
weghappen van het ont-
bijt, volgde voor de man-
nen het eerste onderdeel 
van het wielrennen: de 
ploegentijdrit. Met veel 

machtsvertoon werd de Mercuriustrein 
op gang getrokken. Dan slaat het nood-
lot toe. Op een gegeven moment neemt 
Bram de koppositie en verliest zijn ach-
terwiel grip op een klinkerstrookje in een 
linkse bocht. De rest van de ploeg weet 
ter nauwernood om Bram heen te ge-

Een verslag over het Groot Nederlands 
Studenten Kampioenschap
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raken, maar de klap is al gevallen. Bram 
komt er niet meer bij en ik moet een gat 
dichten dat mij te groot zal gevallen. Des-
ondanks weten Roger, Hans, Jan en Robin 
nog door te rijden en een prachtige vierde 
tijd neer te zetten.

’s Middags volgt voor de mannen de 
estafette, waarbij Hans, Roger en Robin 
met zijn drieën een tweede plaats in de 
wacht slepen. Hiermee staat Nijmegen op 
de tweede plaats in het herenklassement 
wielrennen, achter Amsterdam en met 
Maastricht en Utrecht op de hielen.

Bij de dames wordt goed samenge-
werkt en hard gereden op zowel de tijdrit 
(7e) als de estafette (6e) en na één dag 
staan zij in het damesklassement op de 
7e plaats. Het is duidelijk dat de andere 
steden met sterke damesploegen ten to-
nele zijn verschenen en dat de dames van 
Mercurius helaas net wat te kort komen 

tegen onder andere het licentie-geweld uit 
Maastricht.

Op zaterdagavond volgt dan het 
hoofdonderdeel van het GNSK: het feest. 
Bram en ik blijven bij de tent. Bram blijkt 
te gehavend te zijn om nog te kunnen fiet-
sen en wil liever goed herstellen, onder-
getekende dacht met slippers in de zon te 
kunnen lopen en had dermate verbrande 
voeten dat lopen en staan niet meer ging. 
De rest mocht gaan ‘genieten’ van het 
Amsterdamse uitgaansleven, maar kwam 
nogal van een koude kermis thuis. Helaas 
bleek dit niet het epische feest waar zij al-
len op gehoopt hadden.

Nadat op zondag wederom ’s ochtends 
werd genoten van het pittoreske ontbijt, 
was het na een korte voorbereiding tijd 
voor een geheel nieuw onderdeel voor 
het wielrennen: de sprintkoers. 300 meter 
rechtdoor, haarspeldbocht en weer 300 
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meter terug om daar af te sprinten. In 
heats van vier renners werd er gestart, de 
eerste twee gingen door naar de volgende 
heat. 

Bij de dames worden Tessa, Iris en 
Marjolijn helaas direct in de eerste ronde 
uitgeschakeld. Met name Iris kwam heel 
kort, met een machtssprint van 250 meter 
waarin ze vlak voor de meet door net iets 
teveel rensters werd teruggepakt. 

Bij de heren wist ondergete-
kende vriend en vijand te verras-
sen en bleek dat je prima sprint-
kwaliteiten kunt ontwikkelen met 
een döner kapsalon per week. De 
eerste ronde werd met een twee-
de plek bekroond. Helaas was dit 
kunstje niet voor herhaling vat-
baar en lag in de tweede ronde 
de vierde plek in het verschiet. 
Hans overleefde elke ronde met 
speels gemak, om in de finale de 
derde plaats te pakken. Jan bleek 
een waar sprintmonster en reed 
twee heats lang iedereen op me-
ters achterstand, maar kon dit 
kunstje niet herhalen in de halve finale 
en mocht daarom bij de troostfinale nog 
sprinten voor restpuntjes.

Op zondagmiddag stond de hoogmis 
van het wielrennen op het programma: 
het criterium. Namens Mercurius wisten 
Marjolijn, Iris en Tessa allen in het peloton 
te finishen en hiermee broodnodige pun-
ten te verdienen. Een puike prestatie van 
allen, waar iedereen, incluis teamleider 
Sven Nijhof, mee in zijn nopjes was! 

Bij de heren moest ik na een half uurtje 

achter uit het peloton lossen. Lang weet ik 
met een groepje nog door te rijden, maar 
twintig minuten voor het einde dubbelt 
het peloton mij helaas. Wel heb ik nog 
enkele rondes meegelift bij de ontstane 
kopgroep, waarin Hans en Robin ook van 
de partij waren. Roger en Jan zullen in het 
verloop van de koers ook helaas moeten 
lossen uit het peloton, maar worden niet 

gedubbeld voor het einde en kunnen dus 
de nodige punten scoren voor het klasse-
ment.

Helaas blijkt dit aan het einde van de 
dag nét niet genoeg. Op slechts 0,6 punt 
wordt Mercurius van het podium gehou-
den. Amsterdam, Maastricht en Utrecht 
gaan bij de heren met de medailles naar 
huis. Mercurius slechts met een weekend 
vol mooie herinneringen en prachtige 
prestaties. En daar mogen we ook best 
trots op zijn!  •
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Wistjedatjes

Wist je dat…
• Zo’n 25 Mercurianen iedere 

grote koers op TV van een 
voorspelling voorzien in een 
daarvoor speciaal opgerich-
te Facebookgroep?

• Het ‘Grote Mercurius Pro-
nostiek Klassement’ daar-
mee een groot succes is?

• Roger al geruime tijd aan 
de leiding staat van dit 
klassement?

• Hij desalniettemin een 
ezel is?

• Noud naar verluidt liever 
een baguette in zijn reet 
steekt dan 200 km gaat 
fietsen, omdat dit net zo-
veel pijn doet?

• Tijmen Moltmaker onlangs 
de Alpe d’Huez heeft be-
klommen?

• Hij dit met een aanhanger 
inclusief kind heeft ge-
daan?

• Wouter Bakker urenlang 
bezig is geweest zijn fiets 
uit de fietsenstalling te 
halen?

• Zijn fiets door een on-
bekende grapjas van 
een extra slot was voor-
zien?

• Hidde Hendriksen en 
Jeroen Janssen het met 
elkaar eens kunnen 
zijn?

• Zij allebei verliefd zijn op 
Andrea?

• Dit in Italië een jongens-
naam is?

• Hidde naar Amsterdam 
is gereden voor een 
wattbiketest?

• Hij na één minuut al kot-
send is afgehaakt?

• Daar meer over te lezen is 
op pagina 24 van deze Ver-
snelling?

• Dennis en Oliver het barbe-
cueën voor hun rekening 
namen bij de jaarafslui-

ting?
• Dennis daar iets bedreve-

ner in bleek dan Olivier 
omdat deze steeds alles 
op de grond gooide?

• Olivier sowieso geen beste 
dag had, omdat hij ook al 
niet kon waterskiën?

• Joost daarentegen na slui-
tingstijd nog steeds rond-
jes over de Berendonck-
plas maakte?

• Hij hier wel de nodige 
spierpijn aan over heeft 
gehouden?

• Rogier donuts heeft ge-
draaid in zijn -20 pk klas-
bak in Nimshuscheid?

• De Clio van Jeroen Jans-
sen met -9 keer zoveel pk 
prima door kan als rally-
wagen?  •



18

Hemelvaart met halve zolen

Pepijn van der GuldenEen geniaal verslag  van 
een grandioos weekend. 

Op de wc beoordeel ik de kwaliteit 
van een Mercuriusweekend. Daar 

merk ik hoeveel mueslirepen de darmen 
moeizaam verstouwden omdat de benen 
voorrang kregen, hoeveel alcohol de lever 
moest wegspoelen tijdens een te korte 
nacht, hoeveel pindasnacks de kaken tegen 
wil en dank vermaalden en het lichaam nu 
zo snel mogelijk moeten verlaten.

Volgens dat wc-criterium was het TTC-
VOM Himmelfahrtswochenende, waarbij 
bijna veertig (oud-)Mercurianen gezamen-
lijk vier dagen in Nimshuscheid in de Duit-
se Eifel doorbrachten, sehr erfolgreich, kon 
ik na enkele dagen ontgiften tevreden con-
cluderen.

De voortekenen waren nochtans niet 
ideaal, met regen en lage temperaturen als 
voorspelling. En het huisje bleek ontwor-
pen door een overmatige Escher-fan. Zo 
school achter het bordje wc niet alleen de 
badkamer, maar indirect ook de keuken. 

Pas na drie dagen ontdekte een kloeke 
avonturier dat op andere plekken in het 
huis nog meer douches lagen verscholen. 
En doordat er meer slapers dan bedden 
waren, deden de slaapkamers qua orde-
lijkheid al gauw aan de Titanic denken, 
kort voordat DiCaprio er doorheen zou 
zwemmen.

Maar tot klagen bleek geen reden. 
Het bleef grotendeels droog met prettige 
temperaturen en het slapen-op-een-on-
derzeeboot-gevoel droeg bij aan de on-
derlinge verbondenheid. Daarbij zorgde 
de aanwezigheid van oud-Mercurianen 
Josette, Ries, Kim, Jeroen Janssen, Guus, 
Harmen, Simon Kikken, Paul Brussee, Bas 
van de Wouw en Jan Koetsenruyter voor 
extra sfeer. Dankzij de maatschappelijk 
succesvollen konden connaisseurs tijdens 
de hemelvaart naast bonusbier ook chique 
whisky wegklokken en zou de fietsencol-
lectie hoog binnen zijn gekomen in de 
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Quote 500. 
Fietsen

Al kort na aankomst op donderdag 
trokken de wielrenners richting een klim-
tijdrit, waar Roger bewees dat reuzen de 
aarde niet alleen omhoog kunnen hou-
den, maar ook kunnen beklimmen. Hij 
passeerde als snelste de finishlijn van de 
ruim tweehonderd hoogtemeters tellende 
Col du Atzseifen, vanaf heden bekend als 
Mercurius Klimtijdrit. Hilde triomfeerde 
namens het vrouwelijk geslacht en liet 
Lieke en Noortje achter zich, terwijl Olivier 
en Cédric de tweede en derde plek bij de 
mannen opeisten.

Terwijl de wielrenners 
hun innerlijke Pantani 
opzochten, trokken de 
mountainbikers de natuur 
in. Waar een wil is, is een 
weg, luidt een oud-Hollands 
gezegde dat ook in Duits-
land waarheid werd. Vrijwel 
elke heuvelwand bleek ge-

schikt als fietspad, mits deze niet volledig 
verticaal was en er geen Duitse landmij-
nen meer lagen. Zelfs een riviertje kon de 
brede banden niet tegenhouden, al houdt 
ook sterk doorzettingsvermogen de sok-
ken niet droog, moest ik ontevreden con-
stateren.

In de dagen daarop completeerden 
velen de fietsvierdaagse. Een lintje ontvin-
gen ze niet, maar een flinke prestatie was 
het wel, gezien de zware avondactiviteiten 
en gezapige ochtendgezichten. De wiel-
renners maakten in wisselende samenstel-
ling ritten door het schitterende Eifelheu-
vellandschap en legden regelmatig ruim 

honderd kilometer af. Hun genot 
was af te lezen aan het gebrek aan 

levenslust waarmee ze bij terug-
komst op de bank neerploften. 

Na rijp beraad bleek de spek-
kaas-pannenkoek toch géén 
goede sportvoeding.

De mountainbikers trok-
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ken tweemaal per auto naar Luxemburg 
om de risico’s op onherstelbaar letsel ver-
der te vergroten. Al relativeerde Hein het 
gevaar van een gat in de rots, dat recht-
streeks naar Midden-Aarde leek te voeren: 
‘Je fietst past er niet doorheen, dus daar-
aan kun je je gewoon weer optrekken.’
Feesten
Om de overgang van afzien naar alcohol te 
vergemakkelijken volgde ’s avonds een ste-

het goedgevulde avondprogram. Op vrij-
dagavond organiseerde VOM een digitale 
speurtocht. Voortgestuwd door GPS-coör-
dinaten en overwinningsdrift doorkruisten 
twee teams donkere wegen, duistere wou-
den en desolate weides op zoek naar een 
overweldigende piratenschat. Daartoe 
vochten de teams onder de sterrenhemel 
een directe confrontatie uit, met hoofd-
rollen voor een lek fietswiel en moun-

tainbikeschoenen, 
die aanwijzingen 
gaven voor nog 
ontbrekende co-
ordinaten.

Die lengte- en 
breedtegraden 
leidden welis-
waar niet naar 
achtergelaten na-
zigoud, maar me-
nig piraat zou met 
de flessen rum, 
wodka en ander-
soortige hersen-
spoeling wel raad 
geweten hebben. 
Dat gold ook voor 

de Mercurianen, 
zo getuigden de lukraak rond het smeu-
lende kampvuur uitgestrooide lege flessen 
op zaterdagochtend.

Dankzij de TTC Biercantus zou het al-
cohol ’s avonds nogmaals rijkelijk vloeien. 
Na een Anne Frank-achtige affaire, waar-
bij een kamer werd geblokkeerd met een 

vige maaltijd, waarvan de kwaliteit opmer-
kelijk te noemen was. Goed bereide wraps, 
uitstekende sauerkraut mit onnodig dier-
lijk lijden en geslaagde pasta pesto waren 
prestaties van formaat, bereid in pannen 
waarin aan het oostfront nog Kartoffeln 
waren gaargekookt.

Daarmee werd een bodem gelegd voor 
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boekenkast en een VN-vredesmissie ter-
nauwernood kon worden voorkomen, wat 
door insiders als erg geestig werd ervaren, 
maar waar uw correspondent ter plekke 
ook geen raad mee wist, barstte het feest-
gebral los. De ingrediënten: bier, liederen, 
bier, en heel veel mensen in een heel klei-
ne ruimte. O, en bier. Best wel veel bier.

Het zingen leek op de fietsstijl van Lan-
ce Armstrong: buitengewoon hard, maar 
zeker niet volgens het boekje en uitermate 
vals. Gelukkig vielen ook veel cantusdeel-
nemers door de mand. Met gepaste straf-
fen bracht een leidinggevend trio hun 
tucht en orde bij. Dat drietal bestond om 
niet geheel duidelijke redenen uit een 
kortgerokt indianenopperhoofd (Lieke), 
cowboy (Yannick) en astronaut (Hidde), 
al leek Yannick erg te genieten van zijn 
kans een geschminkte baard te erva-
ren en bereikte Hidde in ieder geval 
geestelijk hoge sferen. 

Een speciale vermelding verdient 
Jeroen Janssen, die zich tijdens het 
zangfestijn ontpopte tot Mercu-
rius Biercantus Limerickkampioen 
2015 (zijn vondsten zijn bij de 
redactie op te vragen, maar niet 
voor 22:00 uur). Bij het inzetten 
van de klassieker ‘En wie niet 
springt is voor Vites’ mocht de 
TTC concluderen dat de cultu-
rele liederenavond geslaagd 
was.

Op zondag werd nogmaals 
duidelijk dat elke lettergreep 

die de kelen de avond tevoren had verla-
ten ruimschoots door alcohol was vervan-
gen. Zo beklaagde Robin zich dat de deur 
van zijn slaapkamer verstopt zat toen hij 
’s nachts naar de wc wilde. Toch onderna-
men vele dappere zielen een laatste zoek-
tocht naar Kommetjes en eeuwige roem, 
voordat ze het doolhofhuisje verruilden 
voor Nimwegen.

Bij thuiskomst ontdekte ik dat niet 
alleen mijn darmperistaltiek onder het 
weekend had geleden. Het kampvuur, dat 
door Ruurd tot hoogoven was opgestookt, 
had meer dan mijn hart verwarmd. Toen 
ik mijn schoenzolen bestudeerde, bleken 
deze de warmte ook te hebben geabsor-
beerd. De voorzijdes zijn nu uitermate 
geschikt voor maanwandelingen. Mijn 
schoenen dragen voortaan het profiel ‘hal-
ve zool’ als herinnering aan een geslaagde 
hemelvaart.  •
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Zijn wielrenners echt zo asociaal?

Noud PoelenDe redactionele column is dit 
keer voor rekening van Noud.

Afgelopen maand verscheen er een 
tweetal filmpjes op Dumpert met de 

titel “Wielrenners zijn kut”. De betreffen-
de website deinst er niet voor terug om 
haatzaaiende, ongenuanceerde filmpjes 
te plaatsen. Regelmatig zijn het kopschop-
pende middelbare scholieren die de aan-
dacht genieten, terwijl ook scheldende en 
tierende terrasbezoekers niet impopulair 
zijn. Aangezien het aantal tweewielers 
in Nederland waarneembaar is toegeno-
men, werd het volgens Dumpert blijkbaar 
tijd om wielrenners eens onder vuur te 
nemen. De twee compilaties van allerlei 
bizarre gebeurtenissen waarin de fiets 
volgens de website een cruciale rol speelt, 

prijken boven aan de lijst van meest be-
keken video’s. Een groep wielrenners van 
middelbare leeftijd die een chauffeur van 
een bestelbusje het ziekenhuis in slaat, 
door rood rijdende wielrenners die voet-
gangers aanrijden, wielrenners die niet 
op tijd opzij gaan voor een inhalende 
automobilist of motorrijder waardoor de 
twee laatstgenoemden volledig door het 
lint gaan, of een wielrenner die te druk is 
met zijn kilometerteller en vol tegen een 
geparkeerde auto botst. Het staat buiten 
kijf dat het te gek voor woorden is wat er 
in de filmpjes te zien is, maar geeft dit nu 
een reëel beeld van de werkelijkheid? Zijn 
wielrenners nu echt zó asociaal? Of zijn 

het gewoon asociale mensen 
in situaties waarin de fiets 
een bijzaak is? 

Bij het beantwoorden 
van deze vragen beland ik 

in een eindeloze discus-
sie tussen wielren-

ners en niet-wiel-
renners. Binnen 

M e r c u r i u s 
staat vei-
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ligheid, buitengewoon terecht, hoog in 
het vaandel. Wanneer ik tijdens het fiet-
sen eens om me heen kijk, wordt echter 
pijnlijk duidelijk dat niet iedere wielren-
ner hier hetzelfde over denkt. De meeste 
wielrenners zullen altijd iets of iemand 
anders de schuld geven. Om de mening 
van niet-wielrenners te illustreren gebruik 
ik de reacties onder de filmpjes. Kort ge-
zegd komt het er op neer dat iedereen de 
schurft heeft aan deze volwassenen met 
het gedrag, het inschattingsvermogen en 
het denkvermogen van een kleuter, en dat 
er hier en daar wel een normale wielren-
ner is, maar dat het voor 99% rotte appels 
zijn. Ik ben bij mezelf te rade gegaan of 
wielrenners nu echt zo asociaal zijn en of 
er misschien nóg asocialere mensen zijn. 

Het toeval wil dat Jumbo met het oog 
op de Tour de France een grootscheepse 
reclamecampagne is begonnen waarin 
de gele trui van Joop Zoetemelk centraal 
staat. Over het algemeen zorgen dit soort 
reclameacties voor abnormale span-
ningen in de rij bij de kassa’s van een su-
permarkt. Op een drukke vrijdagmiddag 
stond ik in de rij bij de plaatselijke Jumbo. 
Er was een duidelijk tekort aan geopende 
kassa’s. Zichtbaar gaan op dat moment de 
alarmbellen onmiddellijk rinkelen bij de 
gemiddelde supermarktbezoeker. De ogen 
gaan van links naar rechts, en weer terug. 
“Welke kassa zal geopend worden?”, zie 
ik de mensen denken. Op het moment 
dat de Jumbo-medewerkster in het beeld 
van de wachtende klanten verschijnt, ont-

staat er plots complete chaos. De kassière 
loopt voor de kassa’s langs naar de meest 
rechtse kassa, waarna de gehele meute 
zich naar rechts beweegt. Nadat ze wordt 
teruggeroepen door een collega en weer 
terugloopt naar de linkerzijde, beweegt 
de gehele meute zich naar links. Uiteinde-
lijk wordt duidelijk welke kassa geopend 
zal worden, waarna diverse klanten, die 
achteraan in de rij staan bij een andere 
kassa, een strakke sprint trekken naar de 
zojuist geopende kassa. De klanten die de 
slag hebben gemist, waaronder ikzelf, kij-
ken vol ongenoegen en ongeloof naar de 
gelukkigen. Ik besef me onmiddellijk dat 
supermarktklanten toch ook wel een erg 
asociaal volk zijn. Het heeft eigenlijk wel 
een beetje weg van wielrennen: elk gaatje 
benutten om een plekje op te schuiven. 
Blijkbaar valt het dus allemaal wel mee 
met wielrenners! En dan heb ik het nog 
niet eens gehad over wandelaars, motor-
rijders en automobilisten…  •
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Watt heb je?!

Hidde HendriksenVier Mercurianen trokken naar 
Amsterdam voor een wattbike-test.

Tijdens het NK Wielerquiz, afgelopen 
april in Utrecht, werd NSWV Mercu-

rius’ Pro Cycling Quizteam 1 zeer verdien-
stelijk gedeeld 22e van Nederland. Met 
deze prestatie werd een wattbike-test ge-
wonnen voor vier personen. 

Vol goede moed trokken Roger, Hans, 
Joost en ondergetekende richting Amster-
dam. Daar aangekomen bleek het nog niet 
heel simpel om de juiste locatie te vinden 
van het hele gebeuren. Wanneer je name-
lijk Wattbike intypt op Google stuurt deze 
je naar een locatie die op 25 minuten 
loopafstand is van het station. Echter, we 
moesten naar die locatie op 10 minuten 
loopafstand. Eindelijk aangekomen op lo-
catie kon het feest beginnen. 

Het principe is vrij simpel. Aan de 
hand van een testprotocol zal er worden 
bepaald hoeveel watt - Watt heb je?! Watt 
dus - jij op piekmomenten en tijdens lang-
durige inspanning kunt trappen. 

Dit protocol is als volgt: eerst 2x 5 se-
conden volle bak, daarna 1 minuut volle 
bak en daarna 20 minuten volle bak. En 
met volle bak wordt bedoeld dat er stoom 
uit je oren komt en er alleen nog maar 
melkzuur door je aderen stroomt. Goed 
gemotiveerd begonnen Hans, Roger, Joost 
en ik aan de test. Die twee keer 5 secon-
den ging nog prima, maar toen kwam die 
ene minuut. Als je als man wil voelen wat 
vrouwen tijdens een bevalling door moe-

ten maken, vergeet dan de onzin die bij 
het programma Proefkonijnen uitgezon-
den werd. Ga gewoon op een Wattbike 1 
minuut maximaal fietsen. Als je het goed 
doet, eindig je in eerste instantie knock-
out op je stuur en vervolgens met een em-
mertje naast je op een bank. Nou, dan de 
test van twintig minuten. Als Roger zegt 
dat iets fantastisch is, dan weet je dat het 
een regelrechte martelgang is. Roger zou 
zelfs nog lachend onder een guillotine lig-
gen. Enfin, na twintig minuten werd dui-
delijk dat Joost best hard trapt voor zo’n 
klein ventje, dat Hans een beest is dat ook 
veel te danken heeft aan zijn slimheid en 
dat Roger criteriums kan winnen die 40 ki-
lometer rechtdoor gaan. Deze informatie 
rijker trokken wij weer richting het zuiden 
des lands, de nodige calorieën rijker - ge-
kregen van een Amerikaanse burgerko-

ning - en met een duidelijker beeld 
van onze kwa-
liteiten en 
gebreken.  •
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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, maakt kans op een speciale, door 
Olivier beschikbaar gestelde prijs. Hij kijkt uit naar jullie oplossingen!

Antwoord Rebus op pagina 13: Mollema

In België is er een overschot aan gevangenen. Om te zorgen dat er ruimte vrij komt in 
‘t gevang, en om de kans op succesvolle re-integratie te vergroten heeft het Belgische 
gevangeniswezen de volgende proef bedacht, die eenmalig zal worden uitgevoerd bij de 
gevangenen in Merksplas.
(Niet te verwarren met Merckx’ plas, dat is wat anders). 
De 50 gevangen met de lichtste straf krijgen de volgende opdracht voorgelegd, die garan-
deert dat ze vrij komen als ze hem succesvol voltooien.
Eén voor een, op willekeurige volgorde en willekeurig vaak worden de gevangenen een 
kamer binnen gelaten. (Het kan dus zijn dat sommige gevangenen al tien keer in de 
kamer zijn geweest, terwijl anderen er nog niet binnen zijn geweest). 
In die kamer zijn twee schakelaars die beiden twee mogelijke standen hebben. Als een 
gevange de kamer binnen komt moet hij een van de twee schakelaars omzetten. Daarna 
verlaat hij de kamer weer. Zodra er minstens een gevangene uit de groep van 50 is die 
met zekerheid kan zeggen dat alle gevangenen in de kamer zijn geweest, dan worden ze 
vrijgelaten. Als iemand dit claimt voordat alle gevangenen in de kamer zijn geweest, of 
als ze niet kunnen bepalen wanneer ze allen binnen zijn geweest, dan vervliegt de kans 
en moeten ze hun straf gewoon uitzitten. 
Zodra de proef start mogen en kunnen de gevangenen niet meer met elkaar commu-
niceren. Wel mogen ze van tevoren een tactiek afspreken, waarmee ze kunnen bepalen 
wanneer iedereen in de kamer is geweest. 
Wat moeten de gevangenen afspreken, zodat ze de proef voltooien?
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De Mercurius Doorgeefpen

Lotte KoopmansDit 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 Lotte Koopmans die de pen van Lon-
neke van Vugt kreeg.

Ik, mijn huisgenoten en de vaat

Ik zag, in tegenstelling tot mijn voor-
gangster Lonneke, gelijk bij het lezen van 

de versnelling van april dat ik de gelukkige 
ben voor juli! Maar toen kwamen de slape-
loze nachten, eindeloze overpeinzingen en 
wanhopige dagen, want wat moet ik in he-
melsnaam schrijven? Ik bedoel, schrijven 
over fietsen is zo 2014!

Al deze ellende heb ik uiteindelijk maar 
neergelegd bij Luc. Sommige kennen hem 
als mijn ex-vriendje, anderen als de plots 
gestopte fietser, ik noem hem mijn beste 
vriend. Ik opperde dat hij maar een thema 
moest noemen en dat ik daar dan wel een 
stuk over kon schrijven, achteraf misschien 
wat optimistisch, maar ach. Ik had me al 
voorbereid op het ergste: ‘jouw slechte 
eigenschappen’, ‘ons seksleven’ of nog 
erger ‘de keer dat hij mijn moeder naakt 
tegenkwam op de gang’. Maar niks is min-

der waar, na minder dan een minuut na 
te denken zij hij droog maar overtuigd: ‘de 
vaat’.  Schrijf iets over ‘de vaat’. De vaat, 
tja… zo gezegd, zo gedaan. 

Toen ik op kamers ging had ik eigenlijk 
nooit nagedacht over de afwas, de vaat. 
Als het even tegenzat moest ik de vieze 
borden waarvan ik had gegeten in de af-
wasmachine zetten of de afwasmachine 
uitruimen. Maar aangezien wij met vijf 
zijn thuis hoefde dat maar maximaal twee 
keer per week. En toen ging ik op kamers 
en ik kwam er erachter dat de vaat heel 
veelzijdig is. Om iets te kunnen vertellen 
over de veelzijdigheid van de vaat moeten 
jullie eerst op de hoogte gesteld zijn van 
hoe ik woon. Ik woon, in tegenstelling tot 
veel studenten, nieuw, mooi en schoon. 
Over dat laatste is te discussiëren (daar 
komen we zo op), maar die eerste twee 
zijn zeker waar. Samen met mij wonen in 
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ik zing niet terwijl ik afwas). Mijn vrouwe-
lijke huisgenoot lijkt op mij, behalve dan 
dat zij iets minder gedisciplineerd is maar 
wel een tikkeltje neurotisch. De afwas 
moet namelijk altijd op eenzelfde manier. 
Ik heb al veel van haar geleerd, zo mag je 
eigenlijk niet afwassen in de gootsteen 
want dat is VIES! En bestek mag ook niet 
op tafel liggen, dat is ook VIES. En afwas-
sen moet in een vaste 
volgorde, van schoon 
naar vies (logisch.). Eerst 
de glazen, dan het be-
stek, dan de borden en 
als laatst de pannen 
én altijd afwassen in 
een teiltje. En je zou 
het niet zeggen maar 
dat teiltje is levens-
bedreigend. Hij ligt 
namelijk bovenop 
de kastjes, veel te 
hoog voor haar en 
hij moet en zal er 
af. Dus 
iedere 

mijn mooie nieuwe huis nog twee man-
nen en een vrouw, of meisjes en jongens, 
het is maar hoe je het bekijkt. Ik praat 
liever over meisjes en jongens dan over 
mannen en vrouwen. Ouder worden gaat 
te snel, ik ben net van mijn ‘ik ga bij die 
vriendin spelen’ zinnetje af, maar dat is 
weer een heel ander verhaal. 

Nou goed, het verschil tussen mannen 
en vrouwen is extreem; dat hoef ik niet uit 
te leggen. Maar dat dit ook zijn uitwerking 
heeft op de vaat… Iedereen eet, iedereen 
slaapt en iedereen leeft en iedereen doet 
dat anders. Soms zijn er dingen, waarvan 
ik altijd dacht, dat doet iedereen hetzelf-
de. Zoals de vaat. Niets is minder waar, 
bovendien zegt de vaat iets over iemands 
leven.

Ik illustreer het aan de hand van een 
voorbeeld over mij en mijn huisgenoten. 
Ik beschrijf mijzelf als gedisciplineerd, hou 
van orde maar ben zeker niet neurotisch. 
Dit uit zich in goede studieresultaten en 
gedisciplineerd trainen, maar toont zich 
ook in de manier waarop ik met de afwas 
omga. De afwas zal bij mij niet opstapelen; 
netjes na mijn ontbijt en avondeten was ik 
af (ook omdat ik anders niet genoeg bak-
jes en bestek heb).  Alleen doe 
ik dit wel echt gelijk na mijn 
ontbijt (misschien toch neu-
rotisch), wat erin resulteert 
dat ik mijn huisgenoten wel eens, 
zeg maar meestal, aldus 
mijn vrouwelijke huisge-
noot, wakker afwas (nee, 
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Lotte draagt de pen over aan Maarten. 
Na Frank, Joep, Anne, Joline, Dieuwertje, 
Cédric, Noud, Noortje, Lonneke en Lotte 
mag Maarten zich nu dus in dit mooie 
rijtje scharen. (red.)

dag opnieuw springt ze naar dat teiltje toe 
wat vervolgens met een flink kabaal op 
de grond, op haar hoofd of op mijn hoofd 
klettert. Ach, gelukkig hebben we allebei 
ons EHBO-diploma. 

En dan heb je nog de jongens, tja, die 
gaan pas afwassen als al hun borden en 
bestek op zijn, wat resulteert in dat de af-
was tot aan het plafond staat. Nou hoor ik 
mensen al denken, hoe gaat dat samen? 
Dat gaat niet altijd even goed. De jongens 
weten al gelijk als ze thuiskomen hoe laat 
het is als al hun afwas weg is. Aardig zou je 
zeggen, maar nee. De afwas is niet schoon 
maar ligt dan tussen hun lakens. Waar ze 
de geur van het meisje van de afgelopen 
one night stand graag hadden gehouden, 
heeft deze plaatsgemaakt voor de lucht 
van bedorven vis, oude spaghetti en plak-
kende sausjes. Gemeen zou je denken, 
maar het helpt wel! Overigens doe ik daar 
natuurlijk niet aan mee, mijn naam is haas. 
Als ik voor mezelf praat, gaat het eigenlijk 
prima. Ik bedoel, oké, de afwas staat tot 
aan het plafond, maar weet je wel niet wat 
ik ervoor terug krijg? Die jongens hebben 
eens in de twee weken een schoonmaak-
woede dat wil je niet weten. Want niet al-
leen de afwas maken ze dan met z’n twee-
en van kant maar ook de hele keuken en 
woonkamer! En zo leren we ook weer van 
elkaar. Oja, mijn andere huisgenootje weet 
het niet, maar ik was stiekem wel eens 
haar afwas af met de vieze afwasborstel. 

Nu ik jullie deelgenoot heb gemaakt 
van mijn huishouden geef ik de pen graag 

door, want stel je voor dat ik toch bedenk 
te gaan schrijven over mijn slechte eigen-
schappen of de keer dat Luc mijn moeder 
tegenkwam op de gang naakt. Bij dezen 
geef ik de pen aan Maarten te Dorsthorst. 
En Maarten, mocht je niks weten dan heb 
ik de titel alvast bedacht: ‘’benen gescho-
ren, onnozel gedaan en tenslotte tevreden 
Joost gaan verslaan’. Zie maar wat je er-
mee doet.   •
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NSK Tijdrijden in Nijmegen

Roger TermontHet NSK Tijdrijden werd georganiseerd 
door Mercurius. En dat heeft men gewetem.

Zaterdag 20 juni was het dan eindelijk 
zo ver. De dag dat de studerende tijd-

ritspecialisten van Nederland streden om 
de felbegeerde titel Nederlands studen-
tenkampioen tijdrijden.

Na maanden van voorbereiding ging 
om 10.30 de eerste dame van start. 80 
renners zouden nog volgen, de een met 
een nog mooiere tijdritfiets dan de an-
der. We weten ook meteen waar de stu-
diebeurzen aan op gaan. Lotte Koopmans 
zorgde direct voor succes: ze pakte het 
brons bij de dames zonder licentie! Kort 
achter Lotte reden Marjolijn (4e) en ron-
demissen Lieke (5e) en Noortje (6e) sterke 

tijdritten. Lonneke zorgde voor de 5e top-
10 notering voor Mercurius in deze cate-
gorie.

Vervolgens was het de beurt aan de 
heren zonder licentie. 7 Mercurianen in 
deze categorie. Olivier kwam het dichtst 
bij de medailles in de buurt, hij werd 5e. 
Ook penningmeester Cédric reed naar een 
plaats in de top 10: 7e. Pelle Hoek (13e), 
Hidde Hendriksen (17e), Dave Verkaik 
(24e), Dennis de Graaf (25e) en Harold Ot-
tens (26e) waren de andere Mercurianen.

‘s Middags was het tijd voor de da-
mes en heren met licentie. Bij de dames 
een compact, maar sterk deelnemersveld 
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aan de start. Dieuwer-
tje Poort was kansheb-
ster namens Mercurius, 
maar reed zeer onfor-
tuinlijk lek. De andere 
dame die de eer van Mercurius moest 
verdedigen in deze categorie was Tessa 
van der Velden. Zij rondde haar 16,8 km 
af als 7e.

Tenslotte kwamen de grote kanonnen 
van de categorie heren met licentie aan 
het vertrek. Het deelnemersveld bestond 
voor het merendeel uit elite/belofte ren-
ners waarmee er een kampioenschap van 
zeer hoog niveau werd verreden. De Mer-
curiusmannen hielden zich aardig staande 
in dit geweld. Jan Sachtleven werd 18e en 
Bram Veringa 20e. Winnaar van vorig jaar, 
Thomas van Ee, reed 
een fantastische tijdrit 
maar kon helaas zijn 
titel niet prolongeren 
en strandde met een 
vierde plaats net naast 
het podium. 

Hans, Roger en 
Joost tenslotte le-
verden een mooie 
prestatie door, naast 
afgelopen dagen (en 
nachten) in touw te 
zijn als organisatie, ook 
nog knappe tijden neer 
te zetten in hun race. 
Joost werd 13e, Roger 
10e en Hans zelfs 6e 

in dit sterke deelnemersveld, waarvan de 
winnaar, Daan de Groot, een dag later nog 
4e werd op het NK op de weg voor elite-
renners zonder contract in Emmen.

Na afloop werd alles zo snel mogelijk 
opgeruimd, onder de bezielende leiding 
van Joep Timmermans, waarna Persingen 
weer langzaam leeg stroomde. De dag 
werd afgesloten met een barbecue bij 
Hans, waar de vrijwilligers door de com-
missie werden bedankt en waar werd na-
gepraat onder het genot van een biertje 
en paar stukken vlees. Iedereen ging moe, 

voldaan en met een vol-
le maag naar huis. Ries 
nam tevens een zakje 
pasta mee naar huis.

De NSK Commissie 
heeft ontzettend ge-
noten van deze dag en 
hoopt op een herhaling 
volgend jaar als getracht 
wordt, met de hulp van 
de vele vrijwilligers, het 
NSK op de weg te orga-
niseren.   •

Voor het prachtige ge-
dicht van huisdichter 
Niels Pauwels was he-
laas geen ruimte (red.).
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De Jaarafsluiting

Jeroen VernooijWaterskiën en BBQ’en ter afsluting van 
het jaar; Jeroen Vernooij doet verslag.

Vrijdag 3 juli vond de eindejaarsactivi-
teit van Mercurius plaats. De AC had 

bedacht om te gaan waterskiën en bar-
becueën. Met een dikke 30 graden op de 
thermometer bleek dit uiteraard een ge-
weldig plan.

Om 15:00 uur kwamen we samen bij 
de Berendonck. Na een korte instructievi-
deo konden we omkleden en kregen we 
een zwemvest en ski’s. Iedereen eenmaal 
in zwemkleding gehesen, kwamen onze 
vlijmscherpe tan-lines zichtbaar; de ge-
middelde Mercuriaan is blijkbaar (terecht) 
vaker in fietskleding dan in zwemkleding 
in het zonnetje aan het bakken. Terwijl 
wat ervaren wakeboarders startten met 
dikke stunts, sloot ieder van ons enigszins 
zenuwachtig aan in de rij waarna we zelf 
konden beginnen.

Hoewel de Mercuriaan vanzelfspre-
kend tot grote daden in staat is, bleek 
waterskiën nog niet vanzelf te gaan. Het 
starten is lastig, je wordt hard gelanceerd 
waarna je recht moet blijven zitten en 

daarna rustig moet proberen op te staan. 
De bochten vallen ook niet mee; je krijgt 
een dreun van de kabel en je moet goed 
sturen met de ski’s. Gelukkig is het boch-
tenwerk van de Mercuriaan op de weg 
en in het bos een stuk beter dan op het 
water! Als het een beetje lukt is het su-
pervet, lekker cruisen op het water. Na 
de nodige crashes en bijbehorende aan-
moedigingen en een klein beetje leedver-
maak, kregen steeds meer mensen het 
goed onder de knie. Honorable mentions: 
Pepijn die de eerste keer gelijk een ronde 
maakte. Joost van Wijngaarden die rondje 
na rondje onvermoeid door bleef knal-
len. Simone die ongeluk had, haar hoofd 
stootte maar daarna heel dapper gelijk 
weer opstond en door ging. Anna die na 
een aantal moeizame starts toch een paar 
rondes wist te voltooien. 

Als je dit leest en er niet bij was, sta je 
wellicht te trappelen om het ook een keer 
te gaan proberen. Dan kan ik je een goede 
tip geven: het beste wat je kan doen is niet 

vallen! Dan voorkom je namelijk dat je 
als een garnaal in je zwemvest 

de swim-of-shame terug 
moet borstcrawlen 
en heb je meer tijd 
over om daarna kei-
hard de show te ste-
len op je ski’s.

Twee uur later zat 
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het er helaas alweer op. Iedereen was drie 
tinten bruiner gebakken en een geweldige 
ervaring rijker. We namen nog even plaats 
op het terras voor een welverdiend drank-
je om even bij te komen. Iedereen was het 
er wel over eens dat we dit volgend jaar 
weer moeten organiseren! Daarna gingen 
we naar de mooie woning van de ouders 
van Noortje voor de BBQ. Daar sloten 
meer mensen aan die bij het waterskiën 
niet aanwezig konden zijn. Er stond gelijk 
al een lekkere salade voor ons klaar, en 
keukenprinsen Dennis en Olivier namen 
het voortouw om het vlees te bakken. 
Spek, kip, hamburgers, worst - het smaak-
te allemaal super, complimenten voor de 
koks. Naarmate het Duitse bier zijn greep 

kreeg, maakten serieuze tafelgesprekken 
over de IS plaats voor gezelligere kroeg-
praat. De discussie of je een keukenschort 
aan de voor- of achterkant moet knopen 
is echter nog steeds onbeslist afgesloten. 

De beschaafde radiohits werden al 
snel ingeruild voor muziek van Normaal, 
die luidkeels werd meegezongen door de 
gouden strotjes van de heren wielren-
ners.  Daarna werd het tijd voor hardstyle, 
jumpstyle en snoeiharde beuk-techno. 
De woonkamer werd omgetoverd tot een 
heuse rave-party, die nog wel even door-
ging...

Bedankt AC voor de toffe activiteit en allen 
een fijne vakantie gewenst!   •



(advertentie)
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Tot mijn grote verdriet is er 
niemand in geslaagd de puzzel 
uit de Versnelling van april tot 
een goed einde te brengen. 
Daarom gewoon nog eens de-
zelfde 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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