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Ook meewerken aan De Versnelling?
 

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

 

Interesse? Stuur een mail naar redactie@nswv-mercurius.nl
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Van de voorzitter

Noortje van ElterenBiologe ben je altijd en overal. 

Het wielerseizoen is weer begonnen 
voor Mercurius! Op maandag 29 fe-

bruari wordt het startschot gegeven met 
de eerste maandagtraining van 2016. Ui-
teraard brengt dat wel opstartproblemen 
met zich mee: hoe zit het met de condi-
tie, kan ik die jongens wel bijhouden die 
al maanden aan het trainen zijn? En die 
benen, ja die moeten nog grondig gescho-
ren worden. Wat ik een van de moeilijkste 
dingen vind, is eten, voor en na de trai-
ning. Met die trainingen om half 6 heb je 
nog geen tijd om van tevoren in de keuken 
te staan, maar een beetje energie is wel 
vereist om te kunnen presteren tijdens de 
training. Dilemma’s, dilemma’s. Wat ik wel 
weet is wat je lichaam doet met verschil-

lende voedselsoorten, en 
dat wil ik graag met jullie 
delen. Voedsel is immers 
een van de belangrijk-
ste componenten van je 
training, naast inspan-
ning en voldoende rust. 
Tijdens een lange tocht 
verbrand je veel calorieën. 
De spieren vereisen grote 
hoeveelheden energie, maar ook de ba-
sale processen van het lichaam moeten 
op een lager pitje verder branden. Deze 
energie kan direct komen uit je voeding, 
of vanuit vet dat is opgeslagen in je li-
chaam. Het losmaken van dit vet is re-
latief lastig, er moeten veel chemische 



5

Een voorbeeld van 
iemand die van fruit 

houdt.

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Het lekkere wijf op pagina vijf’.
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processen aan vooraf gaan, dus allereerst 
zal je lichaam het doen met de energie die 
snel voor handen is. Suiker, of glucose, is 
hiervoor het makkelijkste molecuul. Na 
opname in de darmwand komt het direct 
in het bloed en wordt opgenomen door 
de weefsels. Mitochondriën in de cellen 
verwerken het glucosemolecuul via de be-
roemde glycolyse en citroenzuurcyclus tot 
energierijke verbindingen. Suikers proef 
je direct als je het eet, al zijn er vele ver-
schillende soorten. Wat veel mensen niet 
direct zullen beseffen is dat koolhydraten 
ook suikers zijn. Het zijn als het ware lange 
ketens van aan elkaar gekoppelde suiker-
moleculen. Brood, aardappels en pasta zit-

ten vol koolhydraten. Al in je mond verbre-
ken enzymen in het speeksel een deel van 
deze verbindingen, en dat proef je ook. Als 
je lang genoeg op een stukje brood sab-
belt, gaat het zoeter smaken… Omdat kool-
hydraten een langere verwerkingstijd heb-
ben kun je daar langer op teren. Dit is dus 
uitstekend voor een lange fietstocht. Om 
op te starten gebruikt je lichaam de suiker 
uit de hagelslag en later gaat het lichaam 
over op de koolhydraten uit de boterham. 
Vetten hebben een meer gecompliceerde 
chemische formule. Daarnaast mengen de 
vetdruppels niet goed met het waterige 
milieu in je organen, bloedvaten en weef-
sels. Om vetten te kunnen gebruiken moe-
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ten eerst, net als bij de koolhydraten, grotere 
moleculen worden omgebouwd tot kleinere 
moleculen: suikers. Vetten zullen dus als laat-
ste worden verband, maar eenmaal verwerkt 
geven ze wel veel energie. Nu komt dus ook 
de boter van de boterham van pas.
Een boterham met hagelslag lijkt dus hele-
maal niet zo’n ongezonde keuze voor een 
fietstocht. Echter is te veel calorieën consu-
meren niet goed; alle drie de groepen wor-
den dan omgezet in vet en opgeslagen voor 
later gebruik. Pas als je lichaam niets anders 

heeft om op te teren zal je vetvoorraad 
worden aangesproken. Essentieel zijn 
daarom ook eiwitten. Deze kunnen niet 
worden opgeslagen maar zullen direct 
worden verbrand. Ze geven veel ener-
gie, en vele aminozuren zijn uitermate 
gezond voor je. Jouw ideale ontbijt zou 
je dus kunnen aanvullen met een bakje 
kwark of een gekookt ei. Tot slot missen 
we nog een groep: de groentes en fruit. 
Waar zijn deze dan goed voor? Vitaminen, 
jazeker. Maar ook erg belangrijk: vezels. 
Onverteerbare plantaardige onderdelen 
die het darmstelsel in beweging houden. 
Ik hoop dat ik jullie geheugen een beetje 
heb opgefrist met deze biologieles, en de 
medische studenten onder ons niet te veel 
heb verveeld. Er is veel ophef over voed-
sel te laatste tijd, vele hypes vertellen je 
dat bijvoorbeeld brood ongezond is, dat je 
helemaal geen suiker meer mag of koolhy-
draten. Persoonlijk vind ik dit overdreven, 
je dieet moet in evenwicht zijn. Het kan 
voor velen wel goed zijn een deel van de 
koolhydraten te vervangen door meer fruit 
en eiwitten. Veel koolhydraten heb je niet 
nodig. Maar zo nu en dan genieten past er 
zeker ook bij! Die reep chocola of dat bier-
tje, je moet immers ook mentaal lekker in 
je vel zetten en goed te kunnen sporten!
Veel plezier met het lezen van deze Ver-
snelling!
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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.

Hoi allemaal, mijn naam is Joost Broek-man en ik ben 20 jaar oud. Als jullie mij nog niet goed kennen is dit mogelijk omdat ik pas sinds oktober lid ben bij Mercurius.  Ik woon nu bijna 1,5 jaar in Nijmegen, boven Doornroosje om pre-cies te zijn. Maar mijn roots liggen in het prachtige Lieshout. Ik zit nu in het 1e jaar van de studie Biologie op de RU, maar heb hiervoor ook al 2 jaar de PABO gedaan aan de HAN. Bij Mercurius doe ik voornamelijk aan wielrennen. Ik heb ook een mountainbike, maar hiermee heb ik alleen nog bij clubwedstrijdjes mijn gezicht laten zien. Het is bij mij allemaal begonnen met het kijken naar wielersport op tv, totdat er 4 jaar geleden tijdens een zomervakantie in de Pyreneeën een mogelijkheid was tot 
het huren van fietsen. Toen heb ik mijn broers en ouders zover weten te krijgen om 
met mij een rondje door de bergen te gaan fietsen. Helaas was dit voor hen niet zo 
een groot succes, maar voor mij wel.  Dit was meteen ook de eerste keer dat ik zo’n 
stalen ros beklom. Door deze ervaring wist ik dat ik dit vaker wilde doen. Helaas had 
ik toen het geld niet om een wielrenfiets te kunnen betalen. Een jaar later ben ik met 
mijn beste vriend 4 dagen in de Pyreneeën gaan fietsen. Dit was denk ik mijn grootste 
fietsavontuur omdat we beide nog bijna geen ervaring hadden, maar het ons wel leuk 
leek om te doen. Tot dat ik 1,5 jaar geleden zowel de mountainbike als de wielrenfiets 
in mijn schoot geworpen kreeg. Beide disciplines zijn voor mij dus behoorlijk nieuw, 
maar het is wel iets wat ik al een lange tijd wilde doen. Naast wielersport bij Mercurius, 
klim ik ook bij de NijSAC, voetbal ik nog steeds in Lieshout en ga ik ook ieder jaar nog 
op wintersport. Verder is muziek ook een hele grote hobby van mij, ik speel al 12 jaar 
als slagwerker bij de harmonie in Lieshout. Ik hoop dat jullie door dit verhaal iets meer 
over mij te weten zijn gekomen. 

Joost Broekman
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Hallo allemaal! Ik ben Siobhan, ik ben negentien jaar 
oud en ik studeer Politicologie. Inmiddels woon ik een 
half jaar in Nijmegen en ben ik al een half jaar lid van 
Mercurius. Om mijn leven als student goed te begin-
nen, leek het mij leuk om lid te worden van een ver-
eniging. Na een paar trainingen hier en daar te hebben 
bijgewoond, koos ik uiteindelijk voor de lokale studen-
tenwielervereniging: Mercurius dus! 
Ongeveer drie jaar hiervoor rolde ik de wielersport in 
via een actie van mijn middelbare school. Een aantal 
docenten hadden het idee opgevat om met een groep 
leerlingen geld in te zamelen voor het ‘Groot verzet 
tegen kanker’, een initiatief van de Stichting Mont 
Ventoux. Dit hield in dat we fietsend dan wel lopend 
de Mont Ventoux gingen beklimmen. Ik was wel in 
voor een uitdaging en om het goede doel een handje 
te helpen, dus meldde ik mij aan. De eerste racefiets 
werd aangeschaft en er werd veelvuldig getraind. Al-
lerlei acties om geld in te zamelen werden ook in gang 
gezet. Eind augustus reisden we samen af naar Zuid-
Frankrijk. De dag voor de beklimming kwam er echter 
slecht nieuws. Het was de laatste dagen erg onstuimig 
geweest rond de kale top van de Mont Ventoux en dit slechte weer zou ook tot de dag 

van de beklimming voortduren. Volgens bronnen werden zelfs grote, volwassen mannen 

van hun fietsen afgeblazen wanneer zij het kale stuk van de berg opdraaiden. Men wil 

met zulke verhalen er uiteraard niet achter komen wat er dan zou gebeuren wanneer 

tieners dit gingen proberen. De beklimming werd om deze reden ingekort; we zouden 

tot Chalet Reynard fietsen en dit als ‘interim top’ beschouwen. Ondanks deze tegenvaller 

ging de hele groep met goede moed de Ventoux op. Alle mensen die zich langs de weg 

en bij Chalet Reynard hadden gegroepeerd deden natuurlijk wonderen voor de moraal. 

Hierdoor ging het doorstomen naar de finish prima. Toen ik eenmaal de bossen uitreed 

en aankwam bij de finish gaf dat toch een gevoel van voldoening. Ook al had ik de top 

niet bereikt, er was wel een mooi geldbedrag ingezameld voor de Stichting Mont Ventoux 

en dit avontuur had mijn liefde voor de wielersport aangewakkerd. Een mooi resultaat 

dus. 
Natuurlijk wilde ik de beklimming van de Mont Ventoux overdoen. Een jaar later was het 

raak. Ik ging nogmaals de Mont Ventoux op, deze keer helemaal tot aan de kale piek.  

Siobhan Schleijphen
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Mercurius Awards

Al dan niet gelokt door het te winnen glimmende 
goud en blingende bekers, was er een aardige 

opkomst te vinden op de 1e verdieping van Café de 
Fiets. Helaas was er geen rode loper en hing er een 
penetrante lucht waar we niet nader op ingaan. 
In tegenstelling tot het gemiddelde avondje bor-
relen en uitgaan, werden wij allen opgedragen ge-
bruik te maken van de smartphone om op die ma-
nier te stemmen op wie welke awards in ontvangst 
mocht nemen. De inzendingen werden door de AC 
verwerkt met ShakeSpeak en werden na een korte 
jurymatige goedgekeuring, getoond op de beamer. 
 
Wielrenners worden wel eens omgeschreven als 
een egoïstisch en arrogant volk, maar gelukkig 
heeft iedereen niet op zichzelf gestemd en waren 

er dus daadwerkelijk prijzen te verdelen. 
 
Onder andere werden er bekers uitgereikt 
aan de Mercurianen die het afgelopen jaar 
hebben meegedongen in het clubklasse-
ment en het wisten te trappen tot de top-3. 
Bij het wielrennen voor heren met een 
licentie ging Joost van Wijngaarden (42p) 
ruimschoots aan de leiding, gevolgd door 
Roger Termont (17p) en Hans Dilling 
(14p).  Bij de heren zonder licentie werd 
dit podium bestegen door Cédric Corten-
raad (48p), Olivier Schnitzeler (40p) en 
Harold Ottens (28p). Bij de dames zon-
der licentie ging Lotte Koopmans (25p) 
aan de leiding, gevolgd door Marjolein 

Thomas van Ee
6 januari was het moment waar de Mercuriaan 
in hart en nieren het hele jaar naar uitkijkt: de 
Mercurius Awards!
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van Lier (19p) en Siobhan Schleijpen (7p). 
Dan het mountainbiken, hier ging Robin Roe-
lofs ruimschoots aan de leiding met 46p, 
gevolgd door Joost van Wijngaarden (20p) 
en Jason Scheurs (17p). Bij de dames ging 
wederom Lotte Koopmans (27p) aan de lei-
ding, gevolgd door Simone van Laar (11p) en 
Laura Schilperoort (10p), close combat I’d say. 
Daarnaast waren er prijzen te bemachtigen in 
de meest uiteenlopende categoriën. Helaas 
heeft de AC moeten bezuinigen op deze prij-
zen en heeft men simpelweg een stadsfiets 
gesloopt en daarvan de onderdelen goud ge-
spoten. Originaliteitsprijs ten top natuurlijk! 
 
Jason Scheurs ging ervandoor met de prijs 
voor Rookie van het jaar. Harold Ottens had 
minder geluk en wist met zijn val op het NSK 
de prijs voor Pechvogel van het jaar te be-
machtigen. Zoals gezegd, een van de meest 
uiteenlopende categoriën is die wel van Joost 
van het jaar. U bent wellicht bekend met 
Joost van Wijngaarden en Joost Stultiens, 
maar een recent raadplegen van de ledenlijst 
heeft uitgewezen dat wij ons mogen rijk reke-
nen met maar liefst 3 Joosties! Eerstgenoem-
de ging er vandoor met deze prijs, zo ver dat 
kon natuurlijk, want Joost van Wijngaarden 
was aan het skiën in een ver land waar wel 
regelmatig sneeuw valt. Roger ‘Ezel’ Termont 
kan zich Sporter van het jaar noemen, maar 

dat mag hij alleen doen op de rechte stuk-
ken. Gosse van der Meer werd Belofte van 
het jaar, met zijn deelnames op het EK en 
WK Veldrijden mag Gosse wel zeggen dat 
hij zijn schuld heeft ingelost. Maarten te 
Dorsthorst mag zichzelf Topper noemen 
van de TTC-activiteit Breda-Geraardsber-
gen. Hidde Hendriksen heeft niet alleen 
een enorme passie voor oude muziek, bier 
en het beheren van de spam-app, maar 
werd tevens beloond met de prijs voor het 
Grootste Hart voor de vereniging!
 
Het gebruik van de smartphone om te 
stemmen bracht meer dan alleen gemak 
voor de AC, maar ook de nodige hilariteit 
wanneer er geantwoord moest worden op 
de open vragen. Uw redactie heeft de ant-
woorden hierop weten te bemachtigen en 
biedt u bij deze een fijne selectie hiervan. 
Bij het doornemen van de inzendingen 
werd het al meteen duidelijk dat Nina 
Zennipman gekleed ging in het roze en 
men als een stelletje autisten de smart-
phone gebruikte om met Nina te flirten... 
 
De eerste open vraag was om Mercu-
rius te omschrijven, de ingezonden ant-
woorden zijn al een beschrijving op zich: 
“...Joost”, “...de Romeinse god van de 
handel, reizigers en winst”, “...een ver-
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eniging met veel gezellige gesoigneerde fietsers 
die van bier houden”, “...een incestvereniging”. 
 
De volgende vraag haakte perfect in op het 
laatste antwoord, met wie wil jij een be-
schuitje eten? “...Freddy Mercurius!”, “...
Natte Ali want ze is zo’n lief mens!”, “...Tho-
mas van Ee, Apeldoorn lijkt mij prachtig”, “...
dikke tetten kartoffel salat”  (onthoud deze). 
 
Al snel werd het voor iedereen duidelijk dat het in-
zenden van antwoorden anoniem was, of was het 
het late uur en de hoeveelheid bier die al gevloeid 
had? De stiekeme plannetjes kwamen aan het licht… 
“...Lonneke doen”, “...de speekselboom bekend 

maken”, “...Anne’s Pen vasthouden”, “...
een sauna activiteit”, “...naast een ezel 
nog andere diersoorten verwelkomen” 
 
Daarop, Mercuria-
nen zouden meer moeten…  
“...zorgen dat de speekselboom wordt 
uitgebreid”, “...Lonneke doen”, “...
pannekoeken moeten bakken”. 
 
Wie worden later de bes-
te papa en mama en waarom? 
“...Dieuwertje en Ruurd. Dieuwertje zorgt 
ervoor dat ze overtraind raken en Ruurd 
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slaat ze in elkaar als we weigeren te trainen”  
“...Hein schijnt ooit bij een training een 
vrouw uit Oeffelt gemolesteerd te hebben. 
Die twee dus en hun ongewilde kroost”  
“...Hidde, hij fungeert nu al als opa”  
“...wielrenners kunnen geen kinderen krijgen” 
“...Hidde en Tinder” 
 
We hadden het er eerder over, dat wiel-
renners bekend staan als egoïsten en ar-
roganten, maar ook bij de laatste vraag 
werd onze gulheid aangesproken. Wie 
verdient er een Mercurius Award? 
“...Lonneke. Ik heb laatst kartoffel salat gege-
ten bij haar en de rest mag je zelf invullen”  
“...Thomas. Hij is al zo lang koest”  
“...HIDDEM. Omdat hij altijd alle vrouwen pakt” 
 
 
Uiteindelijk werd de laatste Mercurius 
Award geschonken aan Nathalie Simoens!  
 
“Nathalie, omdat ze hier is!”  
“Nathalie, omdat ze altijd door blijft gaan”  
“Dat meisje rechts voor want die is zo mooi 
<3”
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Schaatsen met Lacustris

Een ijzige activiteit. Tim van der Werf

Dinsdagavond was het dan zover: de AC had 
een schaatsactiviteit georganiseerd met zus-

tervereniging Lacustris. In een uur zou de schaats-
kwaliteit van de gemiddelde Mercuriaan getest 
worden. De opkomst was gerust goed te noemen. 
Misschien omdat het tonen van je schaatskwali-
teit de volgende dag namelijk goed van pas kon 
komen als er indruk moest worden gemaakt op 
de mannelijke en vrouwelijke schaatsers tijdens 
de gezamenlijke Valentijnsborrel. Niet iedereen 
heeft echter indruk kunnen maken…

De geslepen ijzers werden ondergebonden en 
iedereen had zijn schaatsoutfit aan, al leek deze 
bij sommige wel erg veel op de gewone outfit. Bij 
het opgaan van de baan werd al snel duidelijk dat 
er zich bij enkele Mercurianen schaatstalent be-
vond. Ligt schaatsen dan toch zo dicht bij wielren-
nen als weleens beweerd wordt? Het verschil met 
de mindere goden werd hier echter gelijk pijnlijk 
duidelijk. We werden opgevangen door drie vrien-
delijke trainsters van Lacustris die vrij aardig kon-
den schaatsen. Binnen een paar minuten was het 
al duidelijk dat dit voor sommigen een uurtje was 
dat gepaard zou gaan met veel vallen en opstaan. 
Roger - ons schaatstalent - kreeg het voor elkaar 
om binnen één rondje op zijn plaat te gaan (ook 
in een schaatsbaan zitten bochten). We werden 
verzocht om snel tweetallen te maken waarmee 
we een aantal oefeningen gingen doen. Roger viel 
intussen voorover om zo in schoolslag houding 

verder te zwemmen. Deze jongen is niet 
gemaakt om te schaatsen. Al snel koos 
ik ervoor om een tweetal te maken met 
dit talent, Team Kneus was geboren. Dit 
leidde tot een grootse samenwerking die 
uiteindelijk hilarisch werd.
 
Na een aantal oefeningen bleek dat meer 
Mercurianen het moeilijk hadden. Onder-
tussen waren er kinderen van 5 jaar die 
(bijna) iedereen voorbij reden. Voor de 
meesten van ons was dit een zeer con-
fronterend moment. Dit kon de pret ech-
ter niet drukken. Het schaatsen was erg 
leuk en daarnaast boekte iedereen voor-
uitgang. De meiden van Lacustris hielpen 
iedereen op weg en deden leuke en afwis-
selende oefeningen. Na een uur waren de 
meeste Mercurianen een heel stuk beter 
dan op het moment dat ze het ijs op stap-
ten. De progressie was bij iedereen te zien 
en een aantal mensen lieten zelfs een po-
tje over zien.

Vanuit de groep was er echter behoefte 
om 1 specifiek onderdeel nog te oefenen, 
namelijk de start. Tweetallen oefenden 
tegen elkaar om snel te starten en daarna 
een rondje te schaatsen. Dit resulteerde in 
erg hilarische situaties en de discussie of 
een driepuntsstart of een reguliere start 
nou beter was. Het uiteindelijke resultaat 
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zullen we nooit weten. Het heeft er echter wel toe 
geleid dat ik een stuk meer respect heb gekregen 
voor schaatsend Nederland. De training werd af-
gesloten met een soort van wedstrijd. Dit maakte 
grootse emoties los in een aantal aanwezigen. Na 
een voortvarende wedstrijd bleek echter dat het 
tijd was om het ijs te verlaten. Dit betekende dat 
iedereen tegelijk mocht starten en dit leidde tot 
totale chaos. Het resultaat bleef onbeslist, maar 
dit maakte de pret er niet minder om. Na een uur-
tje bikkelen werd de activiteit gezellig afgesloten 
met een drankje in het Triavum. Daarna kozen een 
aantal Mercurianen voor een stop bij het bekende 

Amerikaanse Fastfoodrestaurant om de 
calorieën weer in balans te brengen.

Achteraf kunnen we stellen dat het weer 
een erg gezellige Mercurius activiteit was. 
Ondanks dat veel mensen vinden dat de 
sporten dicht bij elkaar liggen, kunnen we 
concluderen dat hard fietsen geen garan-
tie is voor hard schaatsen. Volgens mij had 
iedereen het echter naar zijn zin. Kortom,  
een geslaagde avond. Lacustris, bedankt 
voor deze leuke activiteit en het bijbren-
gen van de nodige schaatstechniek!
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Wie bekend is met De Versnelling zou hier 
toch iets minder choqerends verwach-

ten dan dit, namelijk het welbekende ‘Een kijkje 
in de keuken bij…’ Echter, een inzending tijdens 
de Mercurius Awards bracht uw redactie op an-
dere ideeën (zie ook het stuk over de Mercurius 
Awards natuurlijk). Maar voor de luie vlegels, men 
wil beschuit eten bij mij omdat Apeldoorn prach-
tig zou zijn...

allang dacht, namelijk dat een beschuit ge-
bakken wordt als een ieder ander broodje, 
vervolgens door de helft wordt gesneden 
en nog een keer gebakken wordt. Dit is 
goed voor mijn gemoedsrust.

“Beschuit is een lichtverteerbare, zeer 
droge vorm van brood. Het is vergelijkbaar 
met, maar niet hetzelfde als geroosterd 
brood. Beschuit wordt meestal in rollen 
verkocht. Een rol bestaat vrijwel altijd uit 
een bakkersdozijn van dertien beschui-
ten.”

“...uit het Latijn, bis coctus, wat letterlijk 
‘tweemaal gebakken’ betekent”

En nu, Apeldoorn. Enkelen, misschien wel 
velen, weten dat ik nog steeds voor niet 
nader te noemen redenen in Apeldoorn 
woon. Inmiddels ook bekend als start-
plaats van de Giro d’Italia, maar zonder 
dat staat Apeldoorn bekend om de Apen-
heul, Paleis het Loo en de reclames van 
Achmea. Helaas zijn er ook minder mooie 
dingen zoals het Koninginnedagdrama en 
een wielerbaan gemaakt van luciferhout-
jes, tevens behandeld in het NPO-pro-
gramma ‘Kanniewaarzijn’ van de VARA.

Wat velen niet weten is dat Apeldoorn 
ook een rijke geschiedenis kent, wellicht 

Thomas van EeEen beschuitje eten bij Thomas...

Dus beschuit, over de meest onzinnige dingen kan 
je iets vinden op Wikipedia, dus ook over beschuit. 
Het zoeken naar onzin-dingen op Wikipedia vind 
ik wellicht één van de meest fascinerende dingen 
die je kan doen tijdens het soggen. Zo heb ik tij-
dens mijn speurtocht naar een definitie van be-
schuit, ontdekt dat er zoiets bestaat als een bak-
kersdozijn en waarom dat dan anders is dan het 
normale dozijn. Nog leuker vind ik, is dat ik ein-
delijk een antwoord heb gekregen op iets wat ik 

Een kijkje in de keuken bij...
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wel wat minder rijk dan de Nimweegse geschie-
denis en gelukkig bleef ons een geallieerd bom-
bardement bespaard (hoewel dat een close call 
was). De naam Apeldoorn viel het eerst in een 
schenkingsakte uit 792, namelijk ‘villa ut marca 
Appoldro’. Tot aan de 16e eeuw, toen de papie-
rindustrie zich ontwikkelde, bleef Apeldoorn een 
klein gehucht zoals Lent dat tot voor kort was. In 
1684 kocht Willem III van Oranje Huize het Loo en 
liet dit uitbouwen tot het huidige Paleis het Loo 
om te fungeren als jachthuis (net als Huize Hey-
endael) en diende later ook als zomerhuisje van 
Lodewijk Napoleon. Koning Willem I liet in de 19e 
eeuw uit eigen zak het Apeldoorns Kanaal graven 
en later wilde Koning Willem III ook met de trein 

kunnen reizen tussen de Hofstad en Pa-
leis het Loo, met als gevolg een uitgebreid 
spoorwegennetwerk in de omgeving van 
Apeldoorn.
Voor iedere stad was de Tweede Wereld-
oorlog een lange zwarte dag en in Apel-
doorn begonnen de eerste deportaties, 
mede vanwege de aanwezigheid van een 
groot Joods psychiatrisch ziekenhuis. Ook 
zetelde hier de Duitse Rijkscommisaris 
Arthur Seyβ-Inquart, zeg maar dat hij 
qua ambtelijk niveau Nederland in toom 
moest houden en de grootste schietschijf 
op zijn rug had, waardoor zijn voortuin 
een bunker bevatte. Tegen de Bevrijding, 
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wilden de Canadezen, die inmiddels het ooste-
lijke deel van het Apeldoorns Kanaal in handen 
hadden, het westelijke deel aan flarden schieten 
en bombarderen vanwege de hoge concentratie 
Duitse troepen. Dit is ternauwernood voorkomen 
door ze in te lichten dat de Duiters al weg waren. 
Mercurianen die al eens in de buurt hebben 
gefietst zijn ongetwijfeld langs Radio Kootwijk 
gekomen. De radioapparatuur die hier aanwe-
zig was werd door de Duitsers misbruikt om 
te communiceren met de U-boten. Toen de 
Duitsers moesten vluchten hebben ze gepro-
beerd het gebouw, ook bekend als de Sfinx, te 
vernietigen door er een mast op te laten val-
len. Helaas was dit voor hun een plan dat net 
als volledige wereldheerschappij niet doorging. 
Verder heeft de Kathedraal (ja, Radio Kootwijk 
kent meerdere namen, net als Multatuli en Eduard 
Douwes Dekker) ook een keer gediend als set voor 
de Amerikaanse film Mindhunters en de Belgische 
onzin genaamd Mega Mindy. Overigens woont Jan 
de Hoop van RTL4 hier in de buurt in een huisje 
aan de hei.

Vanaf de jaren ‘60 heeft Apeldoorn een enorme 
groei gekend door de komst van de Belastingdien-

sten, Domeinen en het Kadaster, gevolgd 
door vele bedrijven die hun diensten aan-
boden aan genoemden. Als gevolg hier-
van zijn er enorme wijken uit de grond 
gestampt, die bij ons bekend staan als de 
Apeldoornse Bijlmer.

In de tussentijd heb ik een lekker stukje 
beschuit voor mijzelf bereid. Omdat uw 

voorzitter, Noortje, mij tijdens de Mercu-
rius Awards er op aangesproken heeft dat 
ik me wat meer moet gedragen als een 
pauper, heb ik gekozen voor een normaal 
stukje beschuit, met daarop aardbeien 
en wat poedersuiker. Daarnaast twee 
beschuitjes met allebei een jonge kaas, 
afwisselend met een olijven- of tomaten-
pesto. Oké, laat maar zitten dat pauper-
gedoe, dat moet ik overlaten aan de lie-
den van het Willemskwartier en Hatert. 
Voor wie ooit naar dit randje van de Bible 
Belt durft te komen, het beschuit staat 
klaar.
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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 Versnel-
ling 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 
schouder en kijk op pagina 30 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. 
 
Het succes van deze editie wordt vertolkt 
in de reactie van Jesper.

Ik vraag me af of het verhaal bij deze foto ster-
ker wordt dan het originele verhaal/gebeurte-
nis.
Larix Bouwman

Politie van achter aangeduwd door 4 mannen 
Hidde Hendriksen 

Humorloze hondenkoppen
Jespen Hanssen

De Daltons blijken na ID-check helemaal geen 
broers te zijn.
Paul Brussee

+
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Wistjedatjes

Wist je dat…
• Whatsapp sinds een nieuwe 

update een groepsmaximum 
kent van 256 leden?

• Daarom nu alle 123 leden in 
de groep passen?

• Februari in het teken 
stond van het contact met 
zustervereniging Lacus-
tris?

• Wij op dinsdag 16 februari 
zijn wezen schaatsen en 
op woensdag 17 febru-
ari bij Lacustris zijn wezen 
borrelen?

• Er hilarische bewegende 
beelden bestaan van Ro-
ger en Tim die een poging 
doen te schaatsen?

• Roger ging buikschuiven en 
vervolgens de schoolslag 
deed op het ijs?

• Studenten die zowel lid zijn 
bij Mercurius, als bij Lacus-
tris haast geen contributie 
hoeven te betalen?

• Veldrijden desalniettemin 
een veel mooiere winter-
sport is dan schaatsen?

• Voormalig penningmees-
ter Cédric om die reden 
ook een crosser heeft 
aangeschaft?

• Deze daarvoor in het be-
zit van Hein was?

• Hein op zijn beurt weer 
een nieuwe carbon cros-
ser uit China mét schijf-

remmen heeft opge-
bouwd?

• Dieuwertje Poort en re-
dactielid Dave Verkaik 
hun Mercurius-vleugels 
hebben uitgeslagen 
naar Amerika?

• Onze sportcommissa-
rissen bovendien zo 
ongeveer om de beurt 
ontbreken bij bestuurs-
vergaderingen, omdat 
zij in het buitenland zit-
ten met hun fiets?

• Mercurius dan ook zel-
den een bestuur heeft 
gehad met zo’n hoog 
wedstrijdgehalte? 
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De Mercurius Doorgeefpen

Tijmen MoltmakerDit unieke doorgeefrelikwie kent iedere 
Versnelling een nieuwe eigenaar.
Je zal het tot in lengte van jaren aan je na-
geslacht kunnen vertellen, je kan het toe-
voegen aan je levensgebeurtenissen op je 
Facebookpagina, je kan ermee pronken bij 
je fietsvrienden en er zijn zelfs plannen om 
Doorgeefpen-mouwtjes te introduceren voor 
hen die ooit de eer ten deel zijn gevallen met 
dit pronkstuk uit de clubgeschiedenis zijn of 
haar anekdote te hebben mogen neerpen-
nen. Deze keer liggen de eer en het genoegen 
bij niemand minder dan Tijmen Moltmaker 
die de pen van Marjolijn van Lier kreeg.

Lang, lang geleden was er eens 
een enigszins verlegen student. 

Hij wilde graag meer mensen leren 
kennen dan zijn studie- en huisge-
noten en had gehoord dat er een 
leuke studentenwielervereniging 
was. Hij mailde met het bestuur, 
mocht een keertje meetrainen, 
nam zijn veel te oude fiets, trok zijn 
knalrode wielerbroek en felgeel 
shirt aan en stapte in zijn hardloop-
schoenen. Drie keer reed hij langs 
de reeds klaarstaande, zeer gesoig-
neerde wielrenners en pas bij de 
vierde passage durfde hij het aan 
halt te houden en mee te trainen.

Dat was een van de beste beslis-
singen die ik heb genomen. Niet al-
leen bleek wielrennen mijn sport te 
zijn, maar ik heb bij Mercurius ook 
een gouden studententijd gehad – 
die niet stopte bij het afstuderen. 
Ik nam er mijn eerste licentie, gaf 
jaren vrouwentraining, leerde on-
wijs veel toffe mensen kennen en 
ontdekte al fietsend de prachtige 
omgeving van Nijmegen en Nijme-
gen-Noord. Mercurius werd als een 
familie en de wegen rondom Nij-
megen mijn thuis.

Dus toen wij een tijdje terug voor 
Josés werk besloten een jaar in Ot-
tawa te gaan wonen, wist ik wat me 
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te doen stond. Niet alleen moest ik 
zo veel mogelijk fietsen meenemen 
(we namen er drie mee, lieten er 
daarna nog twee opsturen), maar 
wilde ik me er thuis voelen, dan 
moest ik zo snel mogelijk andere 
wielrenners opzoeken. José heeft 
immers haar werk, Koosje Jans 
haar school, maar ik moet het van 
de sport hebben.
Voor we vertrokken, leerde ik via 

Facebook een wielrenner uit Ot-
tawa kennen. Binnen een week na 
aankomst introduceerde hij me bij 
de tijdritreeks, de zaterdagmorgen-
trainingsgroep en de dinsdagavond-
criteriums. Vanaf dat moment was 
ik vertrokken. En inderdaad, ik voel 
me hier thuis.

Wielrennen in Ottawa is namelijk 
tof. Net als bij Nijmegen is de om-
geving ontzettend divers. Je hebt 
biljartvlakke wegen aan de ene 
kant en serieuze klimmetjes aan de 
andere kant. In de lente en zomer 
zijn er wekelijks tijdritten en trai-
ningswedstrijden en ook tijdens de 
groepstochten wordt er hard gere-
den. In de herfst is er een veldritcy-
clus van tien wedstrijden en in de 
winter kun je samen binnen trainen 
en zijn er malloten (ik heb me er-
bij aangesloten) die op zondag als 
het enigszins mogelijk is door de 
sneeuw fietsen.
Maar het mooiste aan wielrennen 
in Ottawa is de hechte gemeen-
schap. Iedereen helpt elkaar en het 
maakt echt niks uit welk niveau je 
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hebt. Natuurlijk wil iedereen el-
kaar beter maken, omdat er dan 
een hoger niveau is. Maar plezier 
staat duidelijk bovenaan. Iedereen 
wacht op elkaar, helpt de organi-
satie bij wedstrijden en als je iets 
nodig hebt, kun je het vaak wel van 
iemand lenen.

Dat kwam voor ons het meest naar 
voren in het veldrijden. Het is een 
wedstrijdreeks voor de cyclocros-
sers in en rond Ottawa. Dertig jaar 
geleden begonnen ze met ongeveer 
twintig man in één race, nu rijden 
er wekelijks 150 mensen in vier ra-
ces rond. En op echt elk niveau ben 
je welkom, waar wij als gezin het 
voorbeeld van waren: Koosje Jans 
(4,5) mocht voor spek en bonen bij 
de kinderen meerijden, José nam 
haar eerste licentie en ik moest 
echt heel erg mijn best doen om in 
de top vijftien te rijden. Maar voor 
en na de wedstrijd kletst iedereen 
met elkaar en je wordt vanaf het 
begin aangemoedigd, vanaf de kant 
en vanuit het peloton.

De winter is het lastigst. Ondanks 
dat we een milde winter schijnen 
te hebben, ben ik vooral aange-
wezen op de indoortrainer. Ik heb 
een goede trainer van een andere 
wielrenner kunnen lenen en dank-
zij Zwift is het erg goed te doen. 
Toch is het zondagse tochtje over 
de besneeuwde gravelwegen ten 
noorden van Ottawa het hoogte-
punt van de week. En gek genoeg 
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schept ook juist dat weer een 
band. Want episch is het natuur-
lijk wel, met een stel gekken de 
kou proberen te negeren en met 
een bevroren baard door een wit 
landschap fietsen.

Eigenlijk herken ik hier heel erg 
de sfeer die ik van Mercurius 
ken. Natuurlijk wil ik niet plei-
ten om de studie-eis te verla-
gen tot kleuterschool, maar het 
unieke van Mercurius vind ik wel 
de combinatie tussen sport en 
vriendengroep. Iedereen is wel-
kom en iedereen kan van elkaar 
leren. Of je nu wilt toeren of een 
enorme prestatiedrang hebt. En 
op die mix mag de vereniging 
heel trots zijn.

Tijmen draagt de pen over aan Gosse van der 
Meer. Na Frank, Joep, Anne, Joline, Dieuwer-
tje, Cédric, Noud, Noortje, Lonneke, Lotte, 
Maarten,Marjolijn en Tijmen mag Gosse zich 
nu dus in dit mooie rijtje scharen. (red.)
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Living the American dream

Noud PoelenNoud verbleef het afgelopen semester in 
de USA. Je leest hier over zijn belevingen.

Eind augustus vertrok ik voor 
een semester naar Amerika om 

te gaan studeren aan Northern Ari-
zona University (NAU) in Flagstaff, 
Arizona. Het werd een semester 
vol nieuwe ervaringen, een aantal 
dieptepunten, maar vooral hoog-
tepunten. Ik neem jullie mee in 
mijn achtbaan door het land van 
de grenzeloze mogelijkheden; een 
achtbaan die door de Amerikanen 
met een welgemeende ondertoon 
The American Dream wordt ge-
noemd. 

Na een lange voorbereiding en een 
evenzo lange vertraging op het 
vliegveld in Houston bracht ik drie 
dagen door in Phoenix om even op 
adem te komen van de heenreis. 
Dat idee kon echter snel de prul-
lenbak in nadat ik de Lonely Planet 
opzocht wat er in de omgeving van 
mijn motel te doen was. Op de kaart 
zag ik precies ten noorden van mijn 
motel een groot grijs gebied. Even 
goed kijken en daar stond het dan 
echt: “Arizona State Prison”. Let-

terlijk aan de andere kant van de 
straat. Het ontspannen gevoel was 
daarmee snel verdwenen. Dat werd 
nog even onderstreept toen ik voor 
een hapje eten mijn motel verliet. 
De nabij gelegen McDonalds bleek 
te zijn overvallen en de daders wa-
ren zojuist in de kraag gevat, pre-
cies voor mijn motelkamer.  Goed 
begin is het halve werk.
De eerste weken in Flagstaff vlo-
gen voorbij en de verschillen het 
Amerikaanse en het Nederlandse 
studentenleven werden steeds dui-
delijker. Collegegelden in Amerika 
zijn waanzinnig hoog, onbetaalbaar 
zelfs wanneer je niet in het bezit 
bent van een scholarship. Deze stu-
diebeurzen zorgen ervoor dat veel 
studenten er alles aan proberen te 
doen om aan de gestelde eisen te 
voldoen. Dit resulteert in een cul-
tuur waarin hard werken centraal 
staat. Om wat stoom af te blazen 
worden er elke avond huisfeesten 
georganiseerd die in American Pie 
niet zouden misstaan…
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Het is algemeen bekend dat 
Amerika een land van uitersten 
is. Wat dat betreft spant Las Ve-
gas de kroon. Deze stad, niet 
voor niets ‘Sin City’ genoemd, is 
werkelijk een compleet gestoor-
de wereld. In een stad van meer 
dan een miljoen inwoners is er 
maar één straat die er toedoet: 
The Strip. Een boulevard waar-
aan wereldberoemde casino’s 
goud geld verdienen aan vrijge-
zelle mannen die The Hangover-
achtige taferelen nastreven. Met 
de nadruk op nastreven, want 
uiteindelijk wint het huis al-
tijd. Dat Vegas het bloed van de 
meeste mannen sneller laat stro-
men is niet vreemd. Gratis alco-
hol tijdens het gokken, en meer 
neptieten dan politieagenten. 
De krankzinnigheid van de stad 
wordt onderstreept door het res-
taurant ‘Heart Attack Grill’. Dit is 
een hamburgertent waar je gra-
tis mag eten als je meer dan 350 
pond (zo’n 160 kg) weegt. Tsja, 
en dan is men zelf verbaast over 
het aantal aan obesitas lijdende 
mensen. 

Overwicht is niet de enige bron 
van ellende. Het lijkt tegenwoordig 
een gewoonte dat er in Amerika, 
eens in de zoveel tijd, een (mas-
sale) schietpartij plaatsvindt op een 
openbare plaats. Steeds vaker zijn 
middelbare scholen en universitei-
ten de locatie van verschrikkelijke 
gebeurtenissen, zo ook NAU. Begin 
oktober besloot een eerstejaars 
student het magazijn van zijn pis-
tool leeg te schieten op een groep 
medestudenten. Achteraf bleek 
een ruzie tussen twee studenten-
verenigingen de oorzaak van een 
schietpartij waarbij een student 
gedood werd. De Amerikaanse wa-
penwet maakt het helaas mogelijk 
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dat wapens veel te gemakkelijk in 
handen komen van de verkeerde 
mensen. Na een dergelijk incident 
valt het hele land over de huidige 
wapenwet; een simpele wetswijzi-
ging lijkt veel problemen te kunnen 
voorkomen. 

Afijn, tijd om de onbelangrijke is-
sues achter ons te laten en de 
sport onder de aandacht te bren-
gen. Aangezien de Amerikaanse 
infrastructuur is afgestemd op het 
gebruik van auto’s  is het lastig om 
er te wielrennen. Gelukkig was de 
omgeving van Flagstaff (gelegen op 
een hoogte van 2 km.) wel erg ge-
schikt om te mountainbiken. Wat 
betreft bekendheid moet de fiets-
sport het echter afleggen tegen de 
vier traditionele sporten in Ameri-

ka: ijshockey, honkbal, basketbal en 
natuurlijk American Football. Zelf 
ben ik naar ijshockeywedstrijd van 
de Arizona Coyotes tegen de Boston 
Bruins en een basketbalwedstrijd 
van de Phoenix Suns tegen de Los 
Angeles Clippers geweest. Wat een 
sfeertje in die stadions zeg! 

Naast de sport is de natuurlijke 
schoonheid een van de dingen die 
het land zo buitengewoon maken.  
Na afloop van de tentamens heb ik 
samen met mijn zus twee weken 
door het zuidwesten van Amerika 
gereisd. Beroemde bezienswaar-
digheden zoals de Grand Canyon 
mochten natuurlijk niet overge-
slagen geworden. Na een spette-
rende vuurwerkshow tijdens Oud 
& Nieuw in San Francisco en een 
weekje sightseeing in Washington 
D.C. en New York City als afsluiter, 
ben ik sinds half januari weer in de 
omgeving van het zonnige Nijme-
gen te vinden. Al met al heb ik een 
fantastische tijd gehad, maar dat 
een fles cola van twee liter goedko-
per is dan één appel snap ik nu nog 
steeds niet.  
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Redactiecolumn

Anne-FLeur van VelzenAnne-Fleur doet een boekje open: 
Eindelijk volwassen!

Van lief en schattig, naar feestbeest en 
mannenversierder, of toch van jong 

en onbezonnen, naar oud en bewust? In 
februari was het dan toch echt zover, het 
kleine zusje/de lieve dochter mocht haar 
21ste verjaardag vieren waarbij familie, 
vrienden van vroeger en van nu, bijeen 
waren om nog eens te bekijken wat er van 
Fleur geworden is. “Eindelijk volwassen!” 
Of toch niet…  

Er was eens een klein meisje dat altijd vro-
lijk was. Toen nog even groot als de kat, dan-
send onder de tafel door zwierde en als on-
schuldige bloem de wereld verleidde met 
haar bolle wangen en schaterende lach.  

De tijd waarin je veel te druk was met je 
Tamagotchi en Furby verzorgen, wanneer 
Flippoos het handelswaar van de dag wa-
sen je andere kinderen nog kon pesten 
met plakhandjes. De beste series maakten 
dat je gekluisterd aan de tv zat. Wat is er 
nu beter dan een dagje Pokémon, Johny 
Bravo en Dexter’s Laboratory? Beter wa-
ren de moment dat je voor het eerst met 
je Walkman over straat liep en de Game-
Boy weer aan mocht met een nummer 
van de Backstreet Boys of Spice Girls op de 
achtergrond. 

Toen je als brugpieper dacht dat je nu heel 
stoer was, totdat je daadwerkelijk moest 
overleven in een jungle van groepjes, hor-
monen en rondvliegend eten. Wanneer je 
elkaar elke ‘s morgen aansprak met “Goeie 
Moggel” en leraren waarvan er altijd toch 
één huilend de klas uit moest rennen. Wa-
ren de grappen dan zo slecht?  Nee toen 
nog niet! Maar misschien geeft de huidige 
perceptie toch andere uitgangspunten. 
Eén ding was zeker, het was altijd de jon-
gens tegen de meisjes. “Jongens zijn slim. 
Jongens zijn dapper. Meisjes zijn slimmer 
en veel knapper.” En in de komende jaren 
zal deze strijd nooit veranderen. “Jij bent 
de zon, jij bent de zee, Jij doet de afwas en 
ik kijk tv.” 
Dit klinkt allemaal nog heel lief schattig en 
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onschuldig, totdat je gaat studeren. Onder-
tussen heb je een studie uitgekozen, want 
op je 17e en 18e wist je oh zo goed wat 
jij allemaal zou kunnen in de rooskleurige 
toekomst die voor jou ligt. Als deze maar 
niet thuiswonend bij je ouders was. Nee, 
die toekomst wordt grotendeels beïnvloed 
door een studentenverenigingen, bier, 
stappen, slapen… En oja, ook nog studeren. 
Maar toch is dat niet genoeg… Want met 
die lening is er genoeg geld om de wereld 
over te trekken. 
Het spontane besluit staat. Een blond Ne-
derlands meisje vertrekt naar het land van 
pizza, spaghetti, goede koffie, mooie la-
tino’s en heel weinig blondines. Natuurlijk 
wil iedereen die hosten via ‘CouchSurfing’. 
Desondanks met verschillende intenties. 
“Ik zou heel graag zaterdagnacht met jou 
doorbrengen”. “Ik wil wel samen met jou 

de leukste plekken ontdekken.” Toch zijn 
er ook nog echte gentlemen op deze we-
reld waarbij ik drie dagen gratis van een 
kamer, ontbijt en avondeten gebruik heb 
mogen maken. Geen tijd te verliezen om 
op deze manier verschillende culturen te 
leren kennen en erop uit te trekken. 
Voor je het weet ben je doorgewinterd Tei-
getje die beseft dat het einde nabij is met 
het arbeidsschap dat om de hoek ligt te 
loeren. Wanneer de tijd is aangebroken dat 
de nummers die je aanvraagt in een kroeg 
worden geweigerd door de DJ, omdat deze 
te oud zouden zijn. Dat je je vrienden van 
vroeger nog zelden spreekt, maar waarvan 
je weet ‘Het zal altijd hetzelfde blijven als 
we elkaar weer zien.’. Het einde is pas echt 
nabij wanneer je toch liever het mythische 
dromenland induikt, dan de legendarische 
wereld der dronkaards betreedt. 

Laten we die tijd 
nog even voor ons 
uitschuiven en niet 
denken aan de wek-
ker die morgen 
om 6 uur afgaat.  
 
Proost op het leven!  
Proost op ons!  
Proost op Mercurius!
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Thomas van Ee

Prijspuzzel
Win een Mercuriusbidon!

Stuur je oplossing, plus de antwoorden op de vragen 5 en 9 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 Gosse van der Meer. Hij kan zijn prijs bemachtigen door contact op te nemen 
met Joost van Wijngaarden.

Bijnamen-
puzzel

Antwoord Rebus op pagina 19: Gilbert
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Deze maand was Freddy Mercurius jarig. Daarom gaan we met deze prijspuzzel eens toetsen hoe goed 
jullie hem kennen.
1. Welk gevoel kregen Mercurius’ oprichters Roel van der Sanden en Diederik Benders toen ze geen wiel-
vereniging konden vinden in de folder van de NSSR? 2.Waarmee begon Mercurius? 3. Wat is Mercurius? 
4. Hoe werd het antwoord op vraag 8 afgewend? 5. Wie was de eerste sponsor? 6. Op hoeveel afstand 
was het een groot contrast dat er nog geen studentenwielervereniging was? 7. Welk visioen had de spon-
sor van vraag 5? 8. Wat ‘dreigde’ er in het eerste jaar van Mercurius? 9. In welke gelijknamige maand aan 
Mercurius’ moeder, dient er geofferd te worden? 10. Welke bestuursfunctie werd als eerste afgewisseld? 
11. Waarvan zijn er maar liefst 7 verkocht? 12. Wat hadden we nog meer rondrijden in het jaar 2003-
2004? 13. Wie redde Mercurius’ eerste NSK? 14. Hoeveel vrouwelijk schoon kwam er bij Mercurius na het 
afzwaaien van Roel en Diederik? 15. Wie had er behoefte aan een slipje bij de eerste inzetting van onze 
ploegleiderswagen?
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De lekkere vent op ‘t end

Na vier oproepen is er eindelijk een inzen-
ding voor deze categorie. Dank daarvoor.
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