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Van de voorzitter

Noortje van ElterenNa een college biologie vertelt ze ons nu over 
haar ervaringen in Het Witte Huis.

Lieve Mercurianen, vorige maand heb ik 
jullie nog lastig gevallen met een zeer 

smakelijk verhaal over lichaamsbeharing. 
Ditmaal zal ik jullie zoiets besparen. Het is 
immers de maand waarin lief zijn voor el-
kaar centraal staat. Ik ben echter ook niet 
van plan hier een zoetsappig verhaal op 
te hangen over de feestdagen. De laatste 
tijd werd mij enkele keren gevraagd wat 
ik zou gaan doen tijdens de kerstdagen. 
“Werken”, zeg ik dan. Dat is wat veel men-
sen doen die werken in de horeca. Wat 
voor anderen een tijd is van vakantie en 
ontspanning is voor serveersters, koks en 
afwassers juist de drukste periode van het 
jaar. In het restaurant waar ik werk, Het 
Witte Huis in Lent, is de roosterplanning 
voor de kerstdagen al in oktober gemaakt 
en zijn alle tafels op 25 december gereser-
veerd. Een vreemd tafereel, maar gasten 
willen er zeker van zijn om het 
mooiste tafeltje te krijgen: bij 
het raam, niet op de bankjes, 
niet bij de voordeur, dicht bij 
de plastic kerstboom van de In-
tratuin. Er komen serieus vaak 
aparte figuren dineren. Ik kan 
niet zeggen dat ik veel feitelijke 
kennis heb opgedaan tijdens 
mijn jaren werkervaring, maar 

mensenkennis krijg je met 
de paplepel ingegoten. 
Wanneer gasten binnen-
komen weet je al wat voor 
types je aan tafel krijgt. 
Een bazige vrouw met ach-
ter haar een schriele man 
die duidelijk onder de plak 
zit, een jong stel dat zich 
geen houding weet te ge-
ven, een paar dames die 
gewoon uit dit Gelderlandse dorp komen 
maar zich gedragen en kleden alsof ze uit 
het Gooi komen. Als ik hun jassen heb 
ophangen kom ik altijd eerst langs voor 
een drankje, en ik probeer een spontane 
persoonlijke opmerking te maken. Een 
paar heren met wandelschoenen vraag ik 
natuurlijk even naar de omgeving en het 
weer en bij de vaste gasten gok ik naar de 

Een voorbeeld van 
iemand die ooit in 
een horecazaak is 

geweest.

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Het lekkere wijf op pagina vijf’.
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juiste achternaam. Vooral de vaste gasten 
waarderen het ontzettend als het meisje 
van de bediening nog kan herinneren waar 
tijdens het vorige bezoek over gepraat is. 
Maar goed, eerst een drankje: “wat kan ik 
voor jullie inschenken?” Ik erger me altijd 
kapot als een moeder van twee gillende 
koters zegt dat ze wel een cola mogen. Oh 
nee! Ik mag me natuurlijk niet bemoeien 
met de opvoeding, maar binnen enkele 
minuten zullen deze kinderen stuiteren 
van de energie. Uiteraard gehoorzaam 

de bediening en de jongens in de keuken. 
Daarnaast is het erg leuk om veel mensen 
te ontmoeten en te leren over wijnen en 
gerechten. Mijn baas is ook een geweldig 
figuur. Hij kan zitten mopperen en stres-
sen, maar als de rust is wedergekeerd trekt 
hij alles uit de kast om het ons naar ons zin 
te krijgen. We mogen altijd een paar bier-
tjes of wijntjes drinken, en krijgen dagelijks 
een culinair kostje als personeelsmaaltijd. 
Eens in het jaar gaat hij mee met de groep 

stappen in de stad 
en betaalt daar alle 
drankjes. Voor deze 
man op leeftijd heb 
ik grote bewonde-
ring, want hij is elke 
dag van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds 
laat aan het werk. 
Misschien moet 
ik dat eens tegen 
hem zeggen tijdens 
deze kerstdagen. 
Dan ben ik ook nog 
lief geweest deze 
maand. 

Veel plezier met het lezen van deze Ver-
snelling, fijne feestdagen en alvast een 
zeer sportief en gelukkig 2016 gewenst! ·

ik en breng ik de verwende kleintjes het 
flesje cola, waarna de frieten door de 
lucht vliegen. Vervelend werk is het ech-
ter helemaal niet. Hoewel we soms hard 
moeten rennen, is er meestal genoeg 
ruimte voor wat keet met de meiden van 
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Even voorstellen...

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.

Ik ben Nina Zennipman, 18 jaartjes jong en woon 

sinds oktober in het o zo mooie Nijmegen. Ik zit nu in 

het eerste jaar van de opleiding ergotherapie aan de 

hogeschool.
Volgens mijn ouders kon ik bijna eerder fietsen dan dat 

ik kon lopen, ook niet heel gek met een fanatiek koer-

sende vader. Het wielrennen is mij dus met de paple-

pel ingegoten. In de weekenden ben ik vaak te vinden 

in Zutphen, hoewel ik in de zomer ook vaak langs de 

parcoursen door heel Nederland te vinden ben met 

een camera om mijn nek. In de winter is de GOW veld-

ritcompetitie vaste prik, waaraan ik zelf ook deelneem.

Als ik denk aan een fietsavontuur denk ik al gauw aan 

de European Junior Cycling Tour Assen, een week met 

koers, gezelligheid en nog meer koers. Er doen mensen 

vanuit heel Europa mee en volgens mij ook nog daarbuiten. Ik heb hier twee keer aan 

meegedaan, in 2011 en in 2012. Het is een week waar vanaf categorie 1 tot en met de 

junioren gestreden wordt om de gele, witte en groene trui. In 2011 stond ik samen met 

mijn ouders, broer en nog een teamgenootje in onze tent op de ‘camping’ op de atletiek 

baan, waar je met allerlei verschillende nationaliteiten door elkaar heen staat. Ik kan 

me nog goed herinneren dat tijdens de klassieker ineens het liedje “HAMBURGERS MET 

KORTING, OH OH OH OH OHHHH” werd ingezet en dat iedereen luidkeels mee begon 

te zingen. Al met al was het een onvergetelijke week met ontzettend gezellige mensen!

Ik zie mezelf vooral als een ‘mooiweerfietser’. Mijn fiets komt vooral uit de schuur op 

dagen dat het zonnetje lekker schijnt en de wegen droog zijn…

Als je één ding zou mogen vragen aan de Kerstman, wat zou dat dan zijn?

Een waterfiets, dan kan ik in de regen gaan trainen zonder dat ik daarna mijn fiets hele-

maal moet schoonmaken.

Nina Zennipman

Hallo! Ik ben Rob Wouterse, 23 jaar en woonachtig 
in Nijmegen. Ik woon sinds September in Nijmegen en zit op dit 
moment in het tweede jaar van de opleiding ergotherapie op de 
HAN. Ik ben van oorsprong fietsenmaker, maar zoek mijn uitdaging 
tegenwoordig in de zorgsector. Mijn hobby’s zijn fietsen en hardlo-
pen. Daarbij ben ik graag creatief bezig door te tekenen of dingen 
te bouwen. Welke activiteiten zouden er volgens jou meer georganiseerd mo-
gen worden?Ik ben pas kort lid van NSWV mercurius en heb nu één mtb club-

wedstrijdje meegemaakt. Dit vond ik tot nu toe een van de leukste 
activiteiten. Een wedstrijdje veldrijden zou hier een prima toevoe-
ging aan zijn denk ik!Als we je over tien jaar nog eens vragen zouden stellen, wat voor te 

gek fietsavontuur heb je dan aan je lijstje toegevoegd?
Ik heb het al jaren over een fietsvakantie. Over tien jaar hoop ik hele mooie verhalen te 

kunnen vertellen over mijn fietstochten naar Scandinavië of waar ik ook verzeild mag 

raken.
Welke berg/beklimming/weg/pad zou je nog eens heel graag willen fietsen?

Ik zou nog heel veel bergroutes willen fietsen, helaas zijn de kosten vaak net iets te 

hoog… Totdat ik het geld bij elkaar heb hiervoor lijkt het me leuk om het Pieterpad in 

een of twee dagen te fietsen.Als je één ding mocht vragen van de Kerstman, wat zou dat dan zijn?
Scott Spark 920 graag. De kerstman mag aanbellen als hij dit bij zich heeft, dan krijgt hij 

nog een kopje koffie toe! 

Voor de mensen die me nog niet kennen, ik ben Ron. Ik ben al wel even student in Nijmegen; 
nu inmiddels vijfdejaars student Natuur en Sterrenkunde. Ik ben verder pas sinds dit jaar 
gaan sporten in Nijmegen, hiervoor was ik fanatiek basketballer. Na dit jaar wat dingen hier 
in Nijmegen geprobeerd te hebben, heb ik besloten om te blijven fietsen uiteindelijk.
Welk merk fiets zou je nog eens aan je collectie willen toevoegen?
Ik heb twee jaar terug in een tijdschrift een interessante vergelijking gelezen, en ik zag daar 
een hele gave Fuji tussen staan. (Volgens mij was het er een uit de SLM 29’ lijn). Ik heb verder 
ook goede ervaringen met Giants, waarvan de nieuwe modellen ook zeker niet mis zijn. Ik 
denk niet dat ik ruimte heb voor een complete vergelijking hier, maar ik ga graag een keer in 
discussie over welke compromis ik zou nemen.
Waarom heb je er ooit voor gekozen om te gaan wielrennen/mountainbiken?
Om dezelfde reden dat ik altijd ervoor kies om bijvoorbeeld te voet eropuit te trekken op 
vakantie. Met een mountainbike kun je op de mooiste plekken komen, terwijl je nagenoeg 
de mobiliteit houdt van een wandelaar. Toen ik het op vakantie eenmaal om die reden ging 

proberen kwam ik erachter dat het op zichzelf ook gewoon hart-
stikke gaaf is. 
Als je één ding mocht vragen aan de kerstman, wat zou dat dan 
zijn?
Hier komt een compleet andere en relatief nieuwe interesse bij 
kijken. Het lijkt me waanzinnig vet om ooit mijn helikopter vlieg-
brevet te gaan halen. Helaas zijn die cursussen onbetaalbaar, 
helemaal voor een student ben ik bang. Dus kerstman, bij deze!

Ron Sneijders

Rob Wouterse
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Bierproeverij

Dat Mercurianen van fietsen houden was al 
langer bekend, maar dat ze echte Bourgon-

diërs zijn is gebleken tijdens de vanaf nu jaarlijkse 
bierproeverij. Dat de proeverij überhaupt door 
zou gaan, stond echter nog kort op het spel.
De Waal was buiten zijn oevers getreden in de 
kelder van Café De Fiets, waar de proeverij plaats 
zou vinden. Even was er paniek en moest de kel-
der geëvacueerd worden. Zandzakken bleken 
gelukkig niet nodig en code rood kon ook weer 
snel ingetrokken worden. Zo kon de proeverij toch 
doorgaan, en wel in het café zelf. We hoefden dus 
geen water te hozen, alleen bier. 
Het werd hierbij al snel duidelijk dat de organisatie 
een intensieve duurtraining op het oog had, want 

tje, was het tijd voor  het vierde. Daarbij was 
ik vast niet de enige die dacht ‘Amai, ik ben 
pas op de helft’. Ik was waarschijnlijk wel de 
enige die bij het woord ‘Amai’ direct de link 
legt naar Eddy Wally’s grote hit ‘Shanghai’. Dit 
betekende een sprint naar de muziekcompu-
ter en het hoofdingrediënt voor een steeds 
verder uit de hand lopend feestje was toege-
voegd. Eerst nog rustige Belgische muziek, we 
dronken immers Belgische bieren. Later ging 
dit over in good-old jumpstyle en een aantal 
mannen voelden zich weer helemaal 14. Na 
het vijfde, zesde, zevende en achtste biertje 
was het natuurlijk helemaal gedaan met de 

er stonden maar liefst acht speciaalbieren 
op het menu. Geen laffe biertjes van 5%, 
nee gewoon stevige bieren en trappisten 
van 8% tot 12%. Iedereen die nog plannen 
had voor donderdagochtend kon deze dus 
bij voorbaat al vergeten. Dorstig werd het 
eerste biertje gedronken, en het tweede, 
en het derde. Na het derde biertje begon 
er al een losse sfeer te ontstaan. Serieu-
ze gesprekken gingen over in gesprekken 
over tieten, de barvrouw werd met de 
minuut aantrekkelijker en de slechte mu-
ziek werd steeds beter. Na het derde bier-

Hidde HendriksenIn het kader van bier en vernieuwing knalde het 
bestuur dit jaar een bierproeverij op de kalender.
Voor degenen die er niet bij waren, én voor dege-
nen die er wel bij waren: dit gebeurde er.

remmingen. Wat als een proeverij begon, 
eindigde in een losgeslagen feest waar Ikke 
Hüftgold jaloers op zou zijn. Ikke Hüftgold, 
wie is dat nou weer? Ikke Hüftgold is een 
Duitse chansonier die waarschijnlijk als 
enige ter wereld het verband weet te leg-
gen tussen borsten en aardappelsalade.
Daarnaast bleek dat Mercurianen konden 
høken en werd er warempel nog meer ge-
jumped. Oftewel, een mooi feest waarvan 
je eigenlijk alleen maar kunt balen als je 
er niet bij bent geweest. De volgende och-
tend was er een om wel snel te vergeten, 
maar het was het allemaal waard! ·

Het was tevens Dennis’  verjaardag. Wat een geluksvogel. (red.)
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Mercurius Pubquiz 2015

Editie nummero 3. Door Joost en Olivier, 
voor jullie.

Dave Verkaik    

Op 25-11 stond de nog relatief nieuwe maar 
toch ook weer tot traditie uitgroeiende Pub-

quiz op het activiteitenprogramma. Dit jaar moch-
ten quizmasters Joost van Wijngaarden en Olivier 
Schnitzeler de derde editie aankondigen en daar-
mee een ‘leer’-jubileum vieren.  Of het feit dat dit 
jubileum een dierlijk product betreft en de heren 
daarmee heeft geïnspireerd voor de themakeuze 
blijft tot op heden een vraag. Want aan het feit 
dat de Pubquiz zich in een rap tempo heeft gepro-
fessionaliseerd valt niet voorbij te gaan. 
Van de eerste editie in het kleine bovenzaaltje van 
Café de Fiets naar een ruime zaal in café Trianon. 
Niet alleen de locatie is veranderd, maar ook de 
aankleding van de quiz en de presentatie hebben 
een aanzienlijke metamorfose ondergaan.
Bij binnenkomst is dit iets wat meteen opvalt. Da-
mes en heren, welkom in de bijzondere 
wereld van de pubquiz. Vooraf zijn alle deelne-
mers ingedeeld in teams, echter wie in welk team 
zit wordt pas op de avond zelf bekend gemaakt. 
Na de hints die de afgelopen we-
ken op Facebook zijn gepost, laat 
het thema bij het zien van de tea-
mindeling, die op de deur is be-
vestigd, niets meer te raden over.
De strijd zal deze avond gevoerd 
worden tussen team: aap, schild-
pad, nijlpaard, leeuw, olifant en 
eend. Dit thema wordt vervolgens 
nog kracht bij gezet door de kle-
ding van de quizmasters en door 
een knuffel van het betreffende 

dier, die de mascotte vormt van elk team. 
Dat de kleding van Joost en Olivier in een 
dierlijk jasje is gestoken is toch nog wel het 
benadrukken waard. Ze nemen hun taak 
immers zeer serieus en hebben zich beide 
in een onesie gehezen, Joost als hamster 
en Olivier als krokodil. Over hoe deze on-
esies verkregen zijn, kan slechts gespecu-
leerd worden. 
Nu iedereen op zijn plaats zit en alles huis-
houdelijke mededelingen in rap tempo zijn 
doorgenomen kan de rumble in the jungle 
beginnen. De eerste en de tweede ronde 
zijn invulrondes. Dit gaat volgens het een-
voudige concept dat er een vraag wordt 
gesteld en elk team vervolgens het hope-
lijk goede antwoord op een uitgereikt ant-
woordformulier schrijft. Er zit veel variatie 
in de vragen, maar het is nog niet altijd 
een makkelijke opgave om de vraag juist 
te beantwoorden. Zo komen het eindtra- ject van de Sprinter die van Dieren naar Brummen 

rijdt, de auteur van systema naturae en de dier-
lijke inspiratie voor Goofy stuk voor stuk aan bod.
Na deze eerste twee rondes is er een korte pauze 
en kan iedereen even op adem komen. Dankzij 
technisch vernuft kon er inmiddels een live pun-
tentelling worden bijgehouden, waarbij ieder 
team zijn dier met daaronder het aantal punten 
kon zien. Een eerste conclusie was dat team aap, 
leeuw en nijlpaard een aardige start hadden en 
dat team olifant nog wat achterbleef. Maar alle 
ruimte voor verandering, want er zijn nog vier 
rondes te spelen. Deze rondes bestonden uit 

waar/niet-waar vragen, meerkeuzevragen, 
een reactie spel met snel antwoorden en 
een rijtjesronde. 
Bij waar/niet-waar vragen en meerkeuze-
vragen kan een ieder zich wel wat voorstel-
len, het schijnt dat deze ook nog wel eens 
in tentamens voorkomen. Een reactiespel 
en rijtjesronde zijn daarentegen wat min-

der vaak voorkomende spelelementen. Bij  
de reactieronden draaide het naast reac-
tie ook om precisie. Wie na het horen van 
een dierlijk geluid als eerste met zijn of 
haar mascotte knuffel een bidon van een 
kruk gooide, mocht de vraag beantwoor-
den. Dit zorgde voor wisselend succes, 
hetzij door de werptechniek hetzij door de 
kennis van de geluiden uit het dierenrijk. 
Bij de rijtjesronde was er een thema, bij-
voorbeeld oud-secretarissen van N.S.W.V. 
Mercrurius en dan moest elk team om de 
beurt een secretaris opnoemen. Een al 
eerder gezegd antwoord geven of een fout 
antwoord geven betekende uiteraard dat 
je af bent. Joost en Olivier hadden bij deze 
ronde waarschijnlijk niet gerekend op een 
zo parate en gedetailleerde wielerkennis 
van de Mercuriaan. Want als het rijtje op 
was, was het toekennen van punten niet 
altijd een eenvoudige taak.
Gelukkig bepaalden deze zes rondes niet 
de eindwinnaar. Want uiteindelijk draaide 
het allemaal om het finalespel. De punten 
bepaald in de eerde rondes bepaalden 
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slechts met welke voor- of achterstand het finale-
spel begonnen mocht worden. Na zes rondes wat 
het team aap dat met een voorsprong de finale in 
ging. Het was aan 
hen om als eerste aan te vangen met de onder-
delen: snoephappen, puzzelen, kikkersprongen, 
fietsbandje wisselen en kikkererwten tellen. Maar 
zoals wel vaker, waar twee vechten om een been 
gaat de derde er mee heen. Team eend wist haar 
achterstand namelijk volledig in te lopen en alle 
onderdelen als eerste af te leggen. 
Dankzij deze ware recordtijd waren zij daarmee 
de eindwinnaar. Waar vorig jaar nog fanatiek werd 
doorgestreden voor een tweede en derde plaats, 
likten dit jaar de overige teams hun wonden en 

incasseerden hun verlies. 
Kortom het was een gezellige, vrolijke en 
leerzame avond in het dierenrijk en de 
quiz was geslaagd. 
Joost en Olivier hebben al aangekondigd 
ook volgend jaar weer van de partij te zijn. 
Dus ik zou zeggen: begin vast met stude-
ren, het doorspitten van wikipedia en ove-
rige encyclopedieën en sta volgend jaar 
volledig voorbereid aan de start.
Extra tip: ontwikkel de vaardigheid om 
snel een bandje te kunnen verwisselen. 
Jason zal zijn ervaring van de quiz van dit 
jaar meenemen in de voorbereiding voor 
de Pubquiz van volgend jaar! ·

Een delegatie Mercurianen is op de betreffende 
koude doch goedgezinde decemberavond afge-
reisd naar De Waagh. Aldaar was onze aanwe-
zigheid gewenst om een door veel studenten 
gebezigde hobby te vieren, genaamd sport. Er 
bleek al gauw dat studenten ook andere takken 
van sport beoefenen dan sport met een fiets, 
zoals bijvoorbeeld sport met een bal of sport 
met een boot. Zo leerden we ook nog eens 
wat van een ander. Op deze gala-avond wer-
den banden met oude bekenden aangehaald, 
onbekenden veranderd in nieuwe bekenden, 
en er werd door alle partijen het beste been-
tje voorgezet om de eigen vereniging eens 
flink te etaleren. Gala’s zijn voor mij de beste 
gelegenheden om mijn medemens eens flink 
te observeren en te kijken hoe het eraan toe 
gaat tussen de studenten. Het doet me goed 
om te zien dat studenten die dezelfde overkoe-
pelende doelen hebben, namelijk sporten en 
wijzer worden, deze doelen op verschillende 
manieren najagen. Halverwege de avond werd 
aantal studenten naar het podium gevraagd, 
omdat ze eerder waren genomineerd voor ge-
dane arbeid binnen de Nijmeegse studenten-
sport in het jaar 2015. Onder gescandeer van 
haar voornaam door half-zatte, goedgeklede 
fietsfanaten werd Dieuwertje  officieel verko-
zen tot ‘beste sportster’ van het jaar. Voor aan-
wezige Mercurianen was dit de aanleiding om 
de rest van de avond te doen alsof ze konden 
dansen, en bleef de moraal hoog genoeg om 
het aanwezige – haast ondrinkbare – bier te 
blijven drinken. De meesten van ons weten zich 
zelfs fatsoenlijk te gedragen, al heb ik het einde 

van het feest niet meer meegemaakt. Na 
het wagen van een laatste dans met onze 
voorzitster, besloot mijn date, (ook een 
deerne uit het geslacht Van Elteren,) dat ik 
me lang genoeg had geamuseerd, wat het 
teken was om haar thuis te brengen. Een-
maal bijna in slaap besloot ik dat het een 
geslaagde avond was. Nu heb ik dit gala 
zowel gezien als een gewone leuke avond, 
maar ook als een afscheid van onze mooie 
Vereniging en het Nijmeegse studentenle-
ven. Ik ga namelijk per januari een half jaar 
stage lopen in Heidelberg. Het was me een 
waar genoegen me met jullie te verenigen. 
Hopelijk tot op het TTC weekend! ·

NSSR Sportgala

Inclusief winst voor een Mercuriaan! Dennis de Graaf
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Sinterklaas op bezoek

De activiteitencommissie heeft dit jaar een échte 
Sinterklaasavond verzorgd. 

Sven Nijhof

Als er een vereniging is die graag vasthoudt aan 
tradities dan is het Mercurius wel. Progressief 

zijn we, maar tradities, daar blijf je vanaf. Dat is wel 
gebleken tijdens de Sinterklaasactiviteit. Dit jaar 
wilde de AC iets anders en liet dat blijken met de 
aankondiging van de activiteit. Geen lootjes trek-
ken, geen gedichten schrijven en zo . Dus geen sa-
tire om aan het einde van het jaar je mede-lid nog 
even flink te kakken te zetten. Met volle overgave 
werd er geprotesteerd tegen deze veranderingen. 
Protest(app)groepen werden opgericht, petities 
werden getekend en zelfs protestliederen staken 
de kop op. Ja, de AC had een gevoelige snaar ge-
raakt en zou daar flink onder moeten zuchten. 
Toch had de AC zo haar eigen motieven; de acti-

viteit duurde te lang, mensen 
raakten verveeld tegen het 
einde van de avond en er kon 
nog best wat meer gebeu-
ren dan alleen de gedichten 
met cadeau’s. Op zich geen 
verkeerde redenatie. Mercu-
rius was het afgelopen jaar 
toch al flink bezig geweest 
met verandering en kreeg 
daar ook veel voor terug. 
Hoewel het huidige bestuur 
staat voor een stabiel en iet-
wat conservatief (na alle be-
wogen jaren voorheen) be-
stuursjaar, wilde de AC toch 

(Deze plaat is te HD om
 op een halve pagina te plaatsen. Af en toe de nek rekken kan geen kw

aad - red.)
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wat vernieuwing. Maar vernieuwing 
wil niet altijd verbetering betekenen. 

De AC had voor de activiteit een soort 
voorstelling in gedachte en voor die 
voorstelling waren roddels nodig. Zo 
werd bedacht om een roddelboek te 
starten. Een site waar Mercurianen 
anoniem hun gal konden spuwen en 
dat ook ongetwijfeld deden. Met deze 
roddels moest de AC het doen en werd 
de voorstelling voorbereid. De avond 
begon wat nerveus, sceptisch en rom-

melig, maar vond na wat bier en ingezon-
den gedichten en liederen gelukkig zijn 
weg. De AC had echt haar best gedaan om, 
ondanks de protesten, er een leuke avond 
van te maken. De studentikoze Sint en de 
springerige Pieten waren gezellig en geluk-
kig soms ook een grappige toevoeging die, 
wat mij betreft, volgend jaar zeker weer 
welkom zijn. 
Ondanks de ‘bozemannen-gedichten-club’  
en de sarcastische opmerkingen tijdens de 
avond, werd het toch nog een mooie Mer-
curiusavond. 
Als TTC’er en ‘boze man’ ik zeggen dat ik 
teleurgesteld ben in een enkele opmer-
king van de pieten en de afschaffing van de 
gedichten, maar dat de AC toch goed op 
weg is. Breng de gedichten terug, gebruik 
de satire waar Mercurianen zo goed in zijn 
en laat de Sint en pieten volgend jaar we-
derom terugkeren. Dan ben ik tevree.

Een kijkje in de keuken bij...

... Joep Timmermans. Joost van Wijngaarden

In 2006 meldde zich een lange jongen bij 
de Mercuriustraining. Het haar op de be-

nen woekerde rijkelijk en dat op het hoofd 
was lang genoeg om een volwassen staart 
van te vlechten. De eerstejaars student 
geschiedenis reed op een afgeragde oude 
Bulls met een goedkope Shimanogroep 
uit het beginnerssegment. Wie destijds 
had voorspeld dat diezelfde jongen zich 
negen jaar later niet als meetrainer, maar 
als trainer bij het sportcentrum zou mel-
den voor een nieuwe Mercuriustraining, 
had veel geld kunnen verdienen bij de 
plaatselijke wedkantoren en zou boven-
dien ontoerekeningsvatbaar worden ver-
klaard. 

Zoals ook in De Versnelling van oktober 
2013 al te lezen was in het door hemzelf 
geschreven Doorgeefpen-artikel, heeft 
Joep Timmermans het afgelopen decen-
nium een opzienbarende evolutie door-
gemaakt als wielrenner. De behaarde knul 
op de afgeragde Bulls is een volwassen 
vent op een gesoigneerde, hooggevelgde 
zwarte Giant geworden. Maar niet alleen 
op het vlak van wielrennen en soigneren 
heeft Joep stappen gemaakt. Inmiddels 
heeft Joep zowel zijn studie geschiedenis, 
als de lerarenopleiding afgerond, heeft hij 
een tijd voor de klas gestaan als docent Ne-
derlands en is hij inmiddels opgeklommen 
tot coördinator topsport & dans en heeft 
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hij zijn eigen skybox in het Gelredome.
Ondanks deze wervelende carrière is Joep 
een gewone jongen gebleven. Zo woonde 
hij tot voor kort nog op een klein stu-
dentenkamertje in de Burghardt van den 
Berghstraat. Tot voor kort. In oktober is 
Joep namelijk verhuisd naar een apparte-
ment in de Wolfstraat. Ruurd, Roger en ik 
zijn Joep daar op een zaterdagochtend in 

te kunnen op de 10e, maar nadat we hem 
verteld hadden dat Joep op de 3e woont, 
bleek hij toch wel te kunnen. Hij moest er 
alleen nog even ontslag voor nemen van 
zijn werk, maar gelukkig hielp zijn chef 
daar een handje aan mee door gloeiend 
heet vet over Ruurd zijn poezelige hand-
jes te gooien zonder daarvoor zijn excuses 
aan te bieden. Dat pikte onze bodybuilder 

oktober bij wezen helpen. In ruil daarvoor 
mochten we een keer lasagne komen eten 
bij Joep thuis, waarmee we aankomen bij 
de kern van deze rubriek. 
Op 10 december mochten we aanschui-
ven aan de eettafel die we enkele weken 
terug nog naar boven hadden gehesen via 
het balkon onder kundige begeleiding van 
de vader van Joep, een zeer aimabele man 
die overigens nog onverstaanbaarder Lim-
burgs spreekt dan Joep zelf.
Enfin, Ruurd gaf in eerste instantie aan niet 

tv die Joep had aangeschaft van zijn eerste 
salaris als coördinator topsport & dans. De 
blamage van Ajax tegen het Noorse Molde 
FK deed het enorme Samsung LCD scherm 
weinig goed, maar gelukkig kwam daarna 
Johan Derksen in beeld om alles te nuan-
ceren zodat we aan de hand van de snor 
van Derksen konden bevestigen dat het 
grote scherm wel degelijk een reële weer-
gave van de werkelijkheid gaf.

Gelukkig hoefden we niet de hele wedstrij-
danalyse uit te zitten; het piepende geluid-
je van de oven bood uitkomst: de lasagne 
was klaar. Althans, Joep vindt het leggen 
van lasagnebladen altijd wat teveel van 
het goede, waarop lasagne eten bij Joep 
al jaren betekent dat hij een ovenschaal 
vult met 
lagen Penne, gehakt, kaas, bechamelsaus 
en in dit geval spinazie en champignons. 
Nadat Ruurd had opgemerkt dat als de 
Penne een keer op mocht zijn, Joep altijd 
nog eens potloden kan proberen, konden 
we beginnen. Uit eerdere bezoeken aan 

de kamer van Joep in de Burghardt van 
den Berghstraat wist ik dat Joep zeer er-
varen was in het bereiden van ‘lasagne’. 
Er stond immers altijd een onafgewassen 
ovenschaal ergens in een hoek of Joep was 
op het moment van spreken live bezig zijn 
koolhydraten te stapelen. De verwachtin-
gen waren dus hoog gespannen. Na de 
eerste happen was echter direct duidelijk 
dat we hier te maken hadden met een man 
die weet wat hij doet. De combinatie van 
pasta, groente en saus was dusdanig zorg-
vuldig afgestemd dat niet alleen simpele 
eters als Roger en ik tevreden waren, maar 
ook culinair deskundige Ruurd te spreken 
was over het door Joep afgeleverde ge-
recht. Na gevieren de enorme pan vrijwel 
leeg te hebben gegeten, kregen we ook 
nog een riante schaal vla. Kortom, een 
prima wielerennersmaal. Na afloop van 
het diner verplaatsten we ons weer naar 
de twee bankstellen die we enkele weken 
terug nog met bloed zweet en tranen naar 
de derde verdieping van de flat in Wolfs-
traat hadden gekregen. Joep showde ons 
de mogelijkheden van zijn nieuwe tv. Deze 
blijkt niet alleen van zenders te kunnen 
switchen en het volume te verhogen of 
verlagen, maar ook te beschikken over een 
elektronische tv-gids, de mogelijkheid om 
programma’s terug te kijken én te kunnen 
communiceren 

met de al even moderne laptop én tele-
foon van Joep. Dankzij deze futuristische 
uitkomst, hoefden we godzijdank niet te 
kijken naar de wedstrijd tussen AZ en At-
létic Bibao, die direct achter de klaagzang 

uiteraard niet, waarop ontslag nemen de 
enige logische vervolgstap was. Zo kwam 
het dat Ruurd toch aanwezig kon zijn. Bui-
ten de vurig uitziende patronen op Ruurds 
biceps was van brandwonden trouwens 
niets te bespeuren, hetgeen zijn verhaal 
even gelukkig als dubieus maakte.
Lang verhaal kort, met zijn drieën meldden 
we ons op Wolfstraat 6. Allereerst zetelden 
we ons op Joeps banken, die we nog ken-
den van een paar weken terug. Wat we nog 
niet eerder gezien hadden was de nieuwe 
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van Derksen en Gijp over Ajax aansloot. In 
plaats daarvan keken wij YouTube filmpjes 
vanaf de laptop van Joep. Nadat we eerst 
de op basis van cookies gebaseerde sug-
gesties voor porno en Rowen Hèze hadden 
genegeerd, zochten we op de zoekterm 
‘Philip Geubels leraren’, het gesprek had 
zich inmiddels immers weer richting het 
beroep van Joep verplaatst. Op basis van 
onze zoekterm kregen we een amusante 
video te zien waarin de kale en tevens ko-
mische Belg het ambacht van docent bela-
chelijk maakte. Van ‘Goebels’ was de stap 
naar ‘Duitse leraar’ snel gemaakt. De beel-
den die we daarop te zien kregen draai-
den om een sadistische docent Duits met 
fascistische sympathieën, vertolkt door 
Pierre Bokma: een fragment uit het pro-
gramma RundFunk. Deze humor viel dui-
delijk in de smaak: we keken de eerste drie 
afleveringen van het absurdistisch komi-

sche programma integraal. Met name de 
gymleraar die een meisje met rolstoel en 
al op een turntoestel af keilt, een donker 
jongetje aanziet voor aap en uit frustratie 
een derde kind van de bank schiet met een 
voetbal konden we waarderen. “Ik mag al-
tijd graag onze gymdocenten plagen, dus 
hier kan ik wel wat mee”, aldus Joep. Na-
dat iedereen zijn favoriete YouTube clips 
aan de anderen had getoond, schakelde 
Joep het beeld op het grote LCD-scherm 
naar wat er op zijn telefoon te zien was. 
Hij typte in een whatsappbericht aan een 
collega: “Heb erg vervelend bezoek”. Dat 
was voor ons het teken onze jas te pakken 
en huiswaarts te keren. De afwas werd ge-
lukkig gedaan door Joeps vaatwasser. Ja, 
zijn nieuwe appartement is duidelijk van 
alle gemakken voorzien. Behalve dan een 
bed. Joep slaapt nog steeds op een matras 
op de grond. Het is zo’n gewone jongen 
gebleven hè. Bij het verlaten van Joeps 

prachtige appartement 
wordt ons nog gevraagd 
niet te luidruchtig te doen 
in het trappenhuis. Daar 
hebben we uiteraard geen 
gehoor aan gegeven. Ach, 
een fikse burenruzie op 
zijn tijd is ook wel eens fijn. 
Joep, bedankt voor je gast-
vrijheid! Als we een keer 
moeten helpen met een 
bed in elkaar zetten kun je 
ons bellen. Enne, vergeet 
de ‘lasagne’ niet! ·

Een kijkje in de keuken bij (2)...

Joep TimmermansJoep’s recept voor over-
heelijke lasagne.

De basis van de lasagne is zo’n Honig pak-
ketje.

Water is alleen geschikt om mee af te was-
sen, dus overal waar water staat in het 
recept op het pakje, heb ik melk toege-
voegd. Verder heb ik 600 gram Italiaanse 
groenten toegevoegd en een pak gezeefde 
tomaten, om genoeg groente binnen te 
krijgen. Daarnaast heb ik zelf een laag spi-
nazie toegevoegd en een laag oude kaas, 
daarmee krijg je het lekker op smaak. 

Omdat ik te lui ben om laagjes te maken 
met lasagnebladen heb ik er in plaats van 
lasagnebladen gewoon penne doorge-
roerd. Helft in de ovenschotel, vervolgens 
de spinazie en kaas erop, dan de andere 
helft. Bechamelsaus bovenop en een half 
uur in de oven. Kind kan de was doen. 
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Wistjedatjes

Wist je dat…
•  Dieuwertje sportser van het 

jaar is geworden tijdens het 
gala van de NSSR?

• Dat best opmerkelijk is, aan-
gezien ze dit jaar twee 
fietsen heeft gesloopt?

• Ruurd wederom heeft 
deelgenomen aan 
Movember?

• Dat best van pas kwam 
omdat hij op 5 december 
nog bij Mercurius op be-
zoek moest?

•  De 5e suggestie die Joost 
instuurde voor ‘Het lekke-
re wijf op pagina vijf’ pas 
door de ethische keuring 
van hoofdredacteur Olivier 
kwam?

• De wisseling van hoofdre-
dacteuren verder vlekke-
loos is verlopen?

• Laura geen suggestie had 
voor een lekkere vent op 
het end?

• Redactielid Noud alweer 
bijna terugkomt uit de 
Verenigde Staten?

• Hij heeft genoten van zijn 
verblijf ‘overseas’?

• Noud nog heel wat re-
dactiewerk heeft in 
te halen de komende 
maanden?

• Er Mercurianen aan de 
andere kant van de we-
reld zitten?

• Lieke bijvoorbeeld in 
Zuid-Amerika zit?

• Dit niet onopgemerkt 
voorbij gaat? (Zie pa-
gina 24.)

• Anna Wallenborn in 
Nieuw-Zeeland ver-
blijft?

• Paul Brussee daar ook is 
geweest?

• Ze elkaar niet zijn tegen-
gekomen?

• Dave binnenkort naar 
de Verenigde Staten ver-
trekt?

• Dennis vanaf januari in 
Heidelberg zal vertoe-
ven?

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. Weet jij het antwoord, sla jezelf dan eens goed op de schou-
der en kijk op pagina 35 om te controleren of je het daadwerkelijk bij het juiste eind had...

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

Ik wil een woordgrap maken maar die kent iedereen al, 
dus lama zitten.
Roger Termont

Lieke wisselt genoeg speeksel uit op haar reis door Zuid-
Amerika. 
Hidde Hendriksen

Die grappen van jullie, 
daar havik echt genoeg 
van.
Lieke Wijnbergen

+ +

- C ,  EL = LE                 E = AI                        - K
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Crosse(n) met Gosse

Thomas van Ee

Wat heb jij afgelopen 7 november ge-
daan? Toch maar eens begonnen 

met leren? Bijkomen van een week lang 
soggen? Uw redactie weet het wel en is 
met novum Mercuriuslid Gosse van der 
Meer wezen crossen op het EK Veldrijden 
te Huijbergen. Dat schijnt een gehucht te 
zijn tussen Antwerpen 
en Roosendaal (waar 
nooit een trein op tijd 
aankomt).
Gosse is sinds dit studie-
jaar nieuw bij ons, maar 
staat waarschijnlijk al 
bekend als Gossinki. 
Zegt dat nog niks? Dan 
leef je onder een rots.
Op 2 minuten en 22 se-
conden achter de num-
mer 1, werd Gosse 14e 
in een 42 koppen tellend 
deelnemersveld. Gosse 
had een goede start en 
kwam de eerste ronde door op een 12e 
plek en wist zelfs door te schuiven naar 
een 8e plek. Helaas reed het deelnemers-
veld in de laatste twee rondes elkaar weer 
op een hoopje waarin men de plekken 8 
tot en met 16 mocht gaan verdelen. Na-
tuurlijk zijn er dan altijd weer van die 

ontsnappingen waarin Gosse moest gok-
ken met wie hij wel of niet zou meerijden 
naar de eindstreep. Dit gokken kwam hem 
jammer genoeg duur te staan met een 
14e plek. Met het laatste restje Gossinki 
probeerde hij de drie mannen voor hem 
nog te pakken, maar helaas bleef dit bij 

Gosse van der Meer nam deel aan het EK 
Veldrijden. Hij schreef daarmee historie voor 
Mercurius. 

een partijtje modderhappen op 5 meter 
afstand. Al met al is Gosse tevreden over 
zijn prestatie, maar daar voegt ie wel een 
kritische noot aan toe: “Ik kijk ook vooruit 
en ik wil in de top tien komen.”
Ondanks dat is Gossiniki wel 2e Neder-
lander geworden, wat dus zelfs een top 3 
klassering is!·

Uitslagenverhaal

Joost van WijngaardenWeinig uitslagen, maar Joost is nooit 
uitgepraat.

Iedere Versnelling mag ik u vanaf deze 
plaats bijpraten over het wel en wee van 

de wedstrijdrijdende Mercuriaan. De peri-
ode tussen deze en de vorige Versnelling 
staat echter niet bekend om zijn hoeveel-
heid aan wedstrijden. Het parallel lopende 
weg- en mountainbikeseizoen zijn afgelo-
pen (Ja mensen, mountainbiken is een zo-
mersport en geen winters alternatief voor 
wielrennen). Wat wel gezien kan worden 
als een winters alternatief voor wielren-
nen, is veldrijden. Al is dat natuurlijk ook 
gewoon een volwaardige sport op zich en 
zou je ook kunnen stellen dat wielrennen 
en mountainbiken een zomers alternatief 
zijn voor veldrijden. 

Uit het veld geslagen, ook wel uitslagen 
uit het veld. 
Enfin, uitslagen! Voor uitslagen in deze 
periode moeten we dus vooral naar onze 
veldrijders kijken. Simon van Wijk is echter 
al een tijdje Mercuriuslid af, Paul Brussee 
heeft dit jaar geen licentie aangevraagd, 
Hein te Riele heeft zichzelf dit crosssei-
zoen nog niet fit genoeg bevonden om in 
actie te komen en vlaggenschip van Mer-
curius’ crossteam Lotte Jacobs, kende bij 
de SuperPrestige in Gieten een allerminst 
gelukkige seizoensstart en kwam daarna 
niet meer in actie wegens blessureleed. 
Nee, het zal dit crossseizoen vanuit een 
andere hoek moeten komen. Zo hebben 

we voor het seizoen 2016 een eliterenner 
gerecruteerd uit eigen kringen. Het gaat 
om niemand minder dan oud prof Jeroen 
Janssen. Hij zal zich tevens samen met de 
wedstrijdadviescommissie gaan inzetten 
voor de begeleiding van de (beginnende) 
wedstrijdrenners bij Mercurius. Jeroen is 
actief op zowel de racefiets, MTB, als cros-
ser en is dus van alle markten thuis. Naar 
verluidt maakt ‘The Flying Dutchman’ al 
in de eerste week van januari zijn debuut 
in het Mercuriustenue op zijn crosser. Uit 
nog een andere hoek komt een Fries die 
geografie, planologie en milieu studeert, 
in Groesbeek woont (naast de Chinees), in 
de nationale veldritselectie voor beloften 
zit, Mercuriuslid is, menig Mercurius app-
groep terroriseert en is uitgeroepen tot 
sporttalent van het jaar in de regio Noord-
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Oost Friesland. We hebben het over Gosse 
van der Meer, beter bekend onder zijn ar-
tiestennaam ‘Gossinki’. Tijdens het EK voor 
beloften in het Brabantse Hoogerheide 
werd hij 14e en daarnaast rijgt hij weke-
lijks de knappe uitslagen in nationale en 
internationale crossen in binnen- en bui-
tenland aan elkaar. Zo, genoeg over deze 
nieuwe aanwinst voor wedstrijdrijdend 
Mercurius, als u meer over Gosse wil we-
ten, vertelt hij u dat graag zelf in eerder ge-
noemde whatsappgroepen. Bovendien zal 
de rentree van hoogleraar in de crosskunst 
Hein te Riele niet lang meer op zich laten 
wachten waarmee er dus nog een aantrek-
kelijke tweede helft van het crosseizoen 
aan zit te komen voor Mercurius.

Focus op het wegseizoen
Ondertussen ligt voor de meeste wedstrijd 
rijdende Mercuriaan de focus alweer op 

het aanstaande wegseizoen. Koen Beek-
huis volgt zoals altijd zijn eigen jaarplan-
ning en is alweer bijna in topvorm. Bram 
Veringa, Paul van Herpt en Roger Termont 
verlengen hun contract als amateurren-
ner namens Mercurius weer met een jaar. 
Hans Dilling en Joost van Wijngaarden zijn 
na een kort uitstapje naar het hardlopen 
weer in gang geschoten voor een succes-
vol seizoen in het shirt van het Dordtse 
DRC De Mol. Thomas van Ee lijkt volgend 
jaar zijn tijdritten af te gaan werken in 
Mercuriustenue en ook Jordy van Sam-
beeck is in overweging volgend jaar in 
Mercuriustenue uit te komen. Tel daar de 
van Dutch Mountains overgekomen Jason 
Schreurs bij op en diens metgezel Lotte 
Koopmans die volgend jaar haar debuut 
met amateurlicentie wil gaan maken en 
de aanwinsten voor Team Mercurius zijn 
compleet. Bovendien overweegt kersvers 

coördinator topsport én 
dans Joep Timmermans nog 
om een amateurlicentie te 
nemen voor 2016, maar hij 
wil eerst zien of de winterse 
trainingsuren te combine-
ren zijn met nieuwe functie 
binnen de onderwijswe-
reld. Daar bovenop komt 
het feit dat de op maandag 
14 december georganiseer-
de informatie-avond over 
wedstrijden rijden goed 
bezocht werd door Mercu-

rianen die zich volgend jaar willen mengen 
in de wereld van het niet-licentiehouders 
circuit, dus ook aan de opvolging wordt 
achter de schermen al gewerkt. Sportster 
van het jaar Dieuwertje Poort zal, evenals 
Charlotte Lenting, in 2016 waarschijnlijk 
niet meer in actie komen in wegwedstrij-
den, waarmee Team Mercurius weer wat 
inkrimpt, maar gelukkig zijn beide dames 
wel zeer actief in de wereld van de duath-
lons en triatlons, dus ook daar kunnen de 
nodige uitslagen van Mercuriusleden wor-
den verwacht. 

Trappen en Tegenwind
Als we dan toch nog iets moeten melden 
over uitslagen, afgelopen periode zijn 

weer twee prachtige kampioenschappen 
afgewerkt in de kantlijn van serieuze sport. 
Hans, Bram en Roger namen deel aan het 
NK Tegenwindfietsen en eindigden als 5e, 
17e en 23e. 
En dan nog wat recente uitslagen uit ons 
eigen Erasmusgebouw van het 10e NSK 
Trappenloop: Charlotte pakte de winst 
bij de dames over 20 etages, waarmee zij 
Mercurius een mooi succes bezorgde. Pel-
le Hoek en Joost maakten de combinatie 
van goud, zilver en brons compleet. Pelle 
werd 2e op de 20 verdiepingen en Joost 
pakte zijn jaarlijkse trappenloopmedaille 
dit jaar mee als derde op de 10 verdiepin-
gen.·
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De Mercurius Doorgeefpen

Marjolijn van LierDit unieke doorgeefrelikwie kent iedere 
Versnelling een nieuwe eigenaar.
Je zal het tot in lengte van jaren aan je nage-
slacht kunnen vertellen, je kan het toevoegen 
aan je levensgebeurtenissen op je Facebook-
pagina, je kan ermee pronken bij je fietsvrien-
den 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 Marjolijn van Lier die de pen van 
Maarten te Dorsthorst kreeg.

Krankzinnige doelen. Sommige mensen 
leven ervoor, anderen moeten er niks 

van weten. Ik nam laatst een bizarre beslis-
sing waardoor ik nu zo’n krankzinnig doel 
in mijn hoofd heb zitten. Zo krankzinnig 
dat ik het pas aan twee Mercurianen heb 
durven te vertellen, bang voor de reacties. 
Waar komt dat toch vandaan?
Vroeger was er de bekende midlife crisis 
voor de 40’ers en 50’ers. Zoals bij mijn pa 
die een “dikke BMW, een dikke BMW jon-
gens” kocht nadat hij zijn motorrijbewijs 
haalde rond zijn 50ste. Nu staat de mo-
tor al vijf jaar stil in de schuur. Inmiddels 
schijnt de huidige generatie tussen de 20-
35 jaar ook al last te hebben van levens-
vragen die opspelen: de quarterlife crisis. 
We hebben hoge verwachten van elkaar, 
maar stellen ook enorm hoge eisen aan 
onszelf. Er wordt veel van ons verwacht. 
We moeten snelle carrièrestappen maken, 

de kansen pakken om over grenzen te kij-
ken en een duidelijk toekomstpad kiezen. 
Regelmatig lopen jonge mensen vast op 
belangrijke loopbaan- en levensvraagstuk-
ken. Via mijn werk nam ik zelfs deel aan 
een heuse quarterlife crisis workshop. Dit 
moest me helpen deze crisis te overwin-
nen en om leren keuzes te maken in werk- 
en privésituaties. Niet geholpen dus, want 
die slechte keuze heb ik nog steeds ge-
maakt. 
Het begon met een mail met daarin de 
vooraankondiging voor de desbetreffende 
workshop. Ik werd door deze mail met glo-
bale uitleg over de crisis aan het denken 
gezet. Ik ben al op een kwart van mijn le-
ven (eerder 1/3de) en de tijd is gevlogen 
(cliché, maar waar). Mijn studententijd is 
na het volgen van twee volledige studies 
nu echt voorbij. Ik zit al enkele jaren dich-
ter bij de 30 qua leeftijd dan bij de 20. Af 

en toe zie ik al een grijze haar en als ik de 
statistieken mag geloven gaat mijn fysieke 
gesteldheid vanaf nu bergafwaarts.
Voor ik begon met mijn tweede studie had 
ik besloten te gaan uitblinken op sportief 
vlak. Ik startte zeer succesvol een roeicar-
rière, maar een blessure brak deze ook 
net zo snel weer af. Toen maar gaan fiet-
sen, maar daar blink ik niet echt in uit. 
Mijn succesvolste jaar is alweer twee jaar 
terug toen ik als secretaris fanatiek alle 
trainingen af ging, trainingswedstrijden 
op Papendal zo nu en dan goed wist bij te 
houden en enkele bergen bedwong in de 
Alpen. Dat laatste mag een wonder zijn, 
want wie mij kent weet dat ik absoluut 
niet gemaakt ben om te klimmen. Ik ben 

gemaakt om één kilometer te knallen en 
daarna ben ik leeg. Dus misschien is fiet-
sen niet mijn ding, maar toch… Voor ik vol-
komen afgetakeld ben en in mijn midlife 
crisis me afvraag wat er nou op sportief 
vlak van gekomen is, heb ik nog één ultiem 
doel in mijn hoofd geprent.

Het was op een maandag vlak na de quar-
terlife crisismail dat vriendlief zich in-
schreef voor één of andere monster wiel-
rentocht en mijn broers (ik heb er twee, 
beide veel te sportief) het gevoel hadden 
niet achter te kunnen blijven. Laten we ons 
ook inschrijven riep mijn oudste broer uit. 
Met zijn drieën. Goed voor de broeder-
zusterband. Mijn eerste reactie: dat red ik 
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Marjolijn draagt de pen over aan Tijmen 
Moltmaker. Na Frank, Joep, Anne, Joline, 
Dieuwertje, Cédric, Noud, Noortje, Lonneke, 
Lotte, Maarten en Marjolijn mag Tijmen zich 
nu dus in dit mooie rijtje scharen. (red.)

noooooit! Kan ik er even over na denken? 
Nou nee dus, vorig jaar was de inschrijving 
in rap tempo vol, we moesten nog vandaag 
inschrijven. Volgende reactie: kunnen we 
niet dat jaar daarna mee doen, dan heb ik 
nog wat meer tijd me voor te bereiden? 
Mijn broer vroeg: waarom niet gewoon dit 
jaar? En gelijk heeft hij. Red ik het in 2016 
niet, dan red ik het in 2017 ook niet. Falen 
terwijl je iets heldhaftigs probeert, is nog 
beter dan het helemaal niet proberen. En 
wie weet, verbaas ik vriend en vijand en 
vooral mezelf. Wie weet lukt het me om 
met mijn (iet wat zware, oude) fiets deze 
tocht te volbrengen. Het zal niet vanzelf 
gaan en een strak schemaatje opstellen is 
geen overbodige daad. Elk vrij uurtje op de 
fiets gaan zitten straks en vaarwel zeggen 
aan een sociaal leven en aan pizza’s, koe-
ken, chocola, bier en alles wat zorgt voor 

extra mee te slepen kilo’s. Dus mocht je 
me tijdens oud en nieuw met een oliebol 
zien staan of voor juli met een taart op een 
verjaardag, sla die alsjeblieft uit mijn hand. 
Ik zal je eeuwig dankbaar zijn als ik 2 juli 
met heel veel andere gekken vier bergen 
van de buiten categorie ga beklimmen op 
één dag. Ja ik, die al met een hartslag van 
boven de 200 boven aan de holdeurn kan 
verschijnen. De Marmotte 2016 is voor mij 
een feit en ik kan alle tips en trucs gebrui-
ken! (Met de hele vereniging op elke berg 
staan en ieder mij tien meter laten duwen 
mag ook). ·

Redactiecolumn

Dave VerkaikInmiddels is het een katern: de redactieco-
lumn. Dave deelt zijn sportervaringen. 

In deze laatste versnelling van het jaar en 
tevens de laatste versnelling voordat ik 
naar Amerika vertrek, om daar vijf maan-
den stage te lopen, mag ik nog net in de 
pen klimmen voor de redactiecolumn. 

Aangezien deze column over alles mag 
gaan, is dit nog niet altijd een makke-

lijke taak. Want waarover te schrijven is de 
vraag en de gevaren van keuzestress of het 
simpelweg niet weten liggen al snel op de 
loer. Uiteindelijk heb ik besloten om het 
toch sportief te houden en het over ver-
schillende sporten te hebben. Binnen de 
wereld van het sporten bestaan er immers 
enorme verschillen, wat soms de nodige 
kwesties met zich meebrengt. Zijn deze 
verschillen echt zo groot en onoverbrug-
baar of is het juist goed en een bron van 
leuke kruisbestuiving.
Zo was ik voordat ik ging studeren altijd 
een fervent waterpoloër, een sport die 
toch niet meteen gelinkt wordt aan wiel-
rennen. Qua stereotypen klinkt het toch 
een beetje als de gorilla vergelijken met 
de dwerg-aap, de bulldog met de haze-
windhond of de reuzenkangoeroe met de 
wallaby. Over welk dier welke sporter illus-
treert zal ik verder geen uitspraken doen.
Ook in trainingen uit zich dit verschil in de 
verhouding van krachttraining en duurtrai-
ning. Tot slot komen de verschillen mis-
schien nog wel het sterkst naar voren in 

de sportkleding. Waar de wielrenner op 
en top gesoigneerd aan de start wil staan, 
plonst de waterpoloër in een niets aan de 
verbeelding overlatend zwembroekje het 
water in. Toch, een waardeoordeel valt er 
niet te vellen, aan beide sporten is heel 
veel plezier te beleven.
Dan is er nog een andere sport aan weer 
het compleet andere uiteinde van de 
sportwereld, namelijk hardlopen. Voor 
sommige wielrenners een scheldwoord 
of vloeken in de kerk. Maar toch lijkt dit 
al meer overeenkomsten te hebben met 
wielrennen dan waterpolo. Duurtrainingen 
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bij het lange afstand-lopen en lekker buiten 
bezig zijn.  
Ondanks deze overeenkomst gaat zonder 
extra training toch het een niet gemakke-
lijk over in het ander. Bevestiging hiervan 
heb ik gevonden bij menig Mercuriaan die 
zich beklaagt na de Batavierenrace. So far 
so good, een voorlopige conclusie lijkt dan 
ook dat het combineren van al 
deze sporten toch zou leiden tot 
gespierdheid en een goede con-
ditie. Niks mis mee toch?
Naast al deze niet al te sterke 
verbintenissen moet er toch ook 
een meer gemeenschappelijk 
iets in het sporten te vinden zijn. 
Wat mij betreft is dat het plezier 
wat uit sport gehaald kan wor-
den in combinatie met het af-
zien. Een besneeuwde morgen in 
de bossen, een frisse duik in het 
zwembad of een zonnige middag 
op de weg, allemaal momenten 

om te genieten en van geluk. Tijdens een 
wedstrijd of zware training geldt ook dat 
in al deze sporten naar hartenlust kan wor-
den afgezien. Al, het moet gezegd worden 
ook hier is een licht verschil te bemerken. 
Voor mijzelf geldt namelijk dat ik bij hard-
lopen toch altijd net iets makkelijker en 
dieper kan afzien dan bij de andere spor-
ten, getuige deze niet al te flatteuze maar 
wel zeer illustratieve foto’s. 
Uiteindelijk zijn deze verschillen niet zo 
belangrijk en gaat het vooral om genieten, 
jezelf uitdagen, gezelligheid en een fijn ge-
voel uit het sporten halen. Geniet dan ook 
van wat je doet en wissel voor de lol eens 
wat sporten af. Uit elke sport valt immers 
iets mee te nemen en in mate gecombi-
neerd kunnen ze tot mooi dingen 
leiden. ·

1 Hier vond het WK veldrijden 
in 2012 plaats. 2 Tussen 2009 
en 2014 vijf keer Duits Kampi-
oen veldrijden. 3 Vorige secre-
taris Mercurius. 4 Voormalig 
Mercuriussecretaris: ... B. Bos. 
5 Vijfmaal stond Adrie van der 
Poel op deze plaats op het po-
dium van het WK Veldrijden. 6 
Het veldrijden kent drie klas-
sementen: de wereldbeker, 
de Bpost Bank Trofee en ... 7 
Mondiale cyclocrossbond. 8 
Hier komt Magnus Backstedt 
vandaan. 9 Voornaam Stybar. 
10 Hier zetelt de KNWU. 
11 Hier zetelt de UCI. 12 Frans 
Kampioene veldrijden 2015. 
13 Hij bouwde Mercurius’ 
nieuwe website. 14 Vijfde 
letter van het Latijnse alfabet. 
15 Deze Zwitser stond tus-
sen 1975 en 1986 tien maal 
op het podium van het WK 
veldrijden. 16 Eerste wereld-
kampioen veldrijden. 17 Ploeg 
van Tom Meeusen en Corne 
van Kessel: Telenet-... 18 Hier 
vond het WK veldrijden in 
2015 plaats.

Joost van Wijngaarden

Prijspuzzel
Win een Mercuriusbidon!

Stuur je oplossing, plus de antwoorden op de vragen 6, 
11 en 16 o.v.v. je naam naar redactie@nswv-mercurius.nl 
en maak kans op een Mercuriusbidion.
Uit de juiste inzendingen wordt door middel van loting de winnaar bekend gemaakt.
De laatste winnaar van een bidon is Harold Ottens. Hij kan zijn prijs bemachtigen door con-
tact op te nemen met Joost van Wijngaarden.

Bijnamen-
puzzel

Antwoord Rebus op pagina 0: Teklehaimanot
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