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Van de voorzitter

Noortje van ElterenOlivier en Noortje bezochten met Pasen
hun verloren zoon in Zjermanië.

Allereerst wil ik jullie erg veel ple-
zier wensen met het lezen van deze 

Versnelling. Aan mij wederom de eer 
om deze editie in te luiden met een ge-
beurtenis uit mijn voorzittersleven. Met 
de paasdagen kwam ik op het idee om 
mijn voorzitterstaken wat uit te breiden 
door Mercuriaan en goede vriend Dennis 
op te zoeken. Samen met Ollie vertrok-
ken wij in het oude autootje van oma op 
weg naar Heidelberg, een plaatsje in de 
Duitse Eiffel waar meneer de Graaf nu 
tijdelijk een stage loopt. In de achterbak 
uiteraard onze racefietsen en een flinke 
zak eten voor onderweg. Terwijl Olivier 
zich vermaakt met operazang van An-
drea Bocellli en ondertussen nog snel 
een opdracht verstuurt, rijden we het 
pittoreske Heidelberg binnen. Toch een 
redelijk grote stad, ik schat zo groot als 
Nijmegen. En ontzettend schoon, en 
mooi, en Duits, degelijk dus. Als je de 
auto ook maar even op een plaats par-
keert waar dat eigenlijk niet mag, zegt er 
onmiddellijk een correcte Duitser dat het 
toch echt niet de bedoeling is wat je aan 
het doen bent. Maar, zoals ik al zei, het 
was mooi. De eerste avond na een emo-
tionele ontmoeting hebben we ons bezat 
aan de Paulaners en aanverwanten, om 
vervolgens na een matig broodje döner, 
het bed op te zoeken. De volgende dag 

stond in het teken van 
een fietstocht, maar 
niet voordat we had-
den genoten van een 
uitgebreid ontbijt. Dat 
doen ze echt goed daar, 
in Duitsland. Overal zijn 
bakkerijen waar je de 
geweldigste broodjes 
en taarten kan bestel-
len, voor zo goed als geen geld. En 
dan krijg je er ook nog een goede 
bak koffie bij. Tezamen met de leuk-
ste gids van Heidelberg aten we dit 
ontbijt in de kasteeltuin van het be-
roemde kasteel. De fietstocht begon 
heftig, gelijk klimmen, wel 800 meter 
in 15 km. Gelukkig had Dennis nog 
niet veel getraind, want dan konden 
we samen hijgend achter Schnitzeler 
aan stoempen. Op de top van elke 
klim hoopte ik een Biergarten aan te 
treffen, maar die liet nog even op zich 
wachten. Na een uur fietsen hadden 
we een zeer aangenaam uitzicht over 
de stad, en daarna werd de tocht ver-
volgd met speelse steile klimmetjes 
in het nabijgelegen dorpje. Afdalen 
vond ik wel eng, maar niet nadat we 
een half uur halt hadden gehouden 
bij een echte biertuin. De halve liters 
bier van de stevige Germaanse dame 

Allez is rosé 
vanwege de Giro

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Het lekkere wijf op pagina vijf’



76

hakten erin, en daarna was al mijn angst 
verdwenen. Ik denk dat ik nog niet eer-
der zulke scherpe bochten in de afdaling 
heb genomen als na dit biertje. Enfin, het 
begon een beetje te spetteren dus snel 
haar huis, en Denize had bedacht dat 
we ons het beste vol konden vreten bij 
de ‘All-you-can-eat- Chinees’. Garnalen, 
inktvis, luguber buikspek en het des-
sertbuffet vielen wisselend in de smaak. 
Maar de buiken waren goed gevuld. We 
sloten de trip af met een uitgebreide 
wandeling in de bossen waar ik nog een 
week lang spierpijn van had. De jongens 
konden nog even naar Parijs-Roubaix kij-

ken voordat we weer terugreden naar 
Nimwegen. Kortom, ik mag jullie alle-
maal de groetjes doen van Dennis de 
Graaf uit Heidelberg en ik wil hem bij 
dezen nogmaals bedanken voor het 
gezellige weekend. •

(advertentie)

Wisseling van de Wacht

Olivier Schnitzeler en  
Thomas van Ee

Uittredend Obersturmbahnführer 
Schnitzeler draagt het stokje over 
aan Herr von Ee.

Olivier

In oktober 2015 heb ik het Obersturm-
bahnführerschap overgenomen van 

Joost van Wijngaarden, maar omdat ik 
druk ben met van alles en nog wat, draag 
ik deze zware taak over aan de enthou-
siaste jonge hond Thomas van Ee. Zoals 
het ieder ‘stokje doorgeven’ betreft, gaat 
dit gepaard met veranderingen. Zo heeft 
Thomas op de achtergrond een pilot ge-
draaid voor het ‘Mercuriuspaspoort’ en 
heeft hij ‘De Lekkere vent op het End’ ge-

introduceerd als metgezel voor ‘Het 
Lekkere Wijf op pagina Vijf’ om zo 
de emancipatie binnen De Versnel-
ling te vergroten. Ook de samenstel-
ling van de redactie verandert: Ik 
ga nagenoeg weg, evenals Laura en 
Anne-Fleur die binnenkort hun stu-
die afronden. Daarboven komt er 
een fusie van Mercurius’ mediacom-
missie, redactie en internetcommis-
sie. Kortom: de renovatie staat in de 
steigers, maar er is weer een hoop 
werk aan de winkel. Ik wens de ver-
nieuwde redactie succes met het 
doorzetten van de goede zaken die 
de afgelopen jaren zijn gedaan, door 
alle (oud-)redactieleden.

Thomas

Dus, ik neem het stokje over van 
Olivier. Nog maar drie edities 

heb ik meegewerkt aan De Versnel-
ling, of ik ben al hoofdredacteur. 
Nu wil ik geen kletsverhaal neer-
zetten over cassettes en derailleurs 
zoals Joost van Wijngaarden dat 
deed tijdens zijn aftreden als hoofd-
redacteur, maar ik denk dat mijn 
snelle schakeling van redacteur naar 
hoofdredacteur wel tekenend is 
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voor de vele wisselingen die de redactie 
heeft meegemaakt de laatste zes maan-
den. Olivier die dus in oktober het stokje 
overnam van Joost, Dave Verkaik die zijn 
vleugels uitsloeg naar Amerika, terwijl 
Noud Poelen juist weer terugkwam. Wat 
doen al die Mercurianen toch in Ame-
rika? Tegelijkertijd met de aankomst van 
Noud, kwam Anne-Fleur van Velzen aan-
geschoven.
In de nabije toekomst zullen helaas nog 
meer redactieleden afzwaaien en daar-
om hebben wij nu al Nina Zennipman en 
Siobhan Schleijpen weten te betrekken 

Even voorstellen...

Hallo!
Ik ben Rianne (25 jaar) en studeer Rechten aan de Radboud Universiteit. Naast het studeren en werken 
ga ik als ontspanning graag mountainbiken of hardlopen. Ook vind ik het erg gezellig om met vrienden 
en familie af te spreken, muziek te luisteren en met mijn twee teckels te wandelen.

Mountainbiken doe ik eigenlijk pas sinds een paar maanden. Daarvoor heb ik altijd gevoetbald. Vanaf 
mijn veertiende was ik lid van sportclub Woezik in Wijchen en daar heb ik negen mooie sportieve 
seizoenen achter de rug. Mijn vader was trainer van ons meidenelftal en later, toen ik naar de dames 
ging, was hij altijd trouwe supporter. Twee jaar geleden ben ik gestopt met voetbal, omdat ik twee 
keer kort achter elkaar mijn voorste kruisband heb afgescheurd. Het was heel vervelend om mijn grote 
hobby achter te laten, maar tegelijkertijd ontstond er zo ook weer ruimte voor iets nieuws: het moun-
tainbiken.

Dat mountainbiken heb ik van mijn vader, die iedere zondag met zijn vaste fietsploeg een grote ronde 
reed. Helaas heeft hij met zijn hobby moeten stoppen door een ongeneeslijke ziekte. Bijzonder is het 
dat ik nu op zijn mountainbike fiets, die vrienden van zijn fietsploeg voor mij op maat hebben gemaakt. 
Zij hebben met mij ook de eerste rondjes gereden. 
Nu mountainbike ik naast de trainingen van Mercurius vaak met een vriendin. Het leuke aan mountain-
biken vind ik de mooie natuur en het voldane gevoel na de inspanning. Ik hoop daarom nog lang met 
veel plezier te kunnen fietsen.

Rianne Dinnissen

...enkele nieuwe leden mogen als eerste het
Mercuriuspaspoort in ontvangst nemen!tot de redactie. Gelukkig blijft hiermee 

dus het gehalte aan dames binnen de 
redactie afdoende om de rubriek ‘Lek-
kere Vent op het End’ te kunnen be-
houden.
Op het moment dat ik dit schrijf heb 
ik nog geen idee wat het Obersturm-
bahnführerschap inhoudt, laat staan 
hoe ik dit ga aanpakken en of ik nog 
meer wilde veranderingen op stapel 
heb voor De Versnelling. De tijd zal het 
leren.
Rest mij niets anders dan Olivier te 
danken voor zijn diensten en de kan-
sen die hij mij onder zijn bewind heeft 
geboden om bekend te worden met 
Mercurius, maar ook met Nijmegen 
door mij op pad te sturen met de pa-
pieren versies van De Versnelling. Ga 
je goed Olivier!

Disclaimer:
Wat is een Obersturmbahnführer?
De Obersturmbanführer was een mili-
taire rang in het Duitse leger tijdens het 
Nazi-regime. Voor uw duidelijkheid, 
we zijn geen Nazi’s, noch Neo’s. De 
Obersturmbahnführer is tegenwoor-
dig van diens lading ontdaan door de 
naam te vervangen voor Oberstleut-
nant oftewel Luitenant Kolonel. Enigs-
zins is deze rang qua hoogte vergelijk-
baar met die van commissie-hoofd.
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Een kijkje in de keuken bij...

Oorspronkelijk was het de bedoe-
ling dat uw redactie in De Versnel-

ling van februari een kijkje zou nemen 
in de keuken bij Mercuriaan Ruurd Faas. 
Bij gebrek aan een goede planning werd 
dit vervangen door een Apeldoornse au-
tobiografie. Inmiddels heeft uw redactie 
dan eindelijk uitgevonden wat een agen-
da is en hoe een datumprikker werkt.

Zo gezegd, zo gedaan: een datum werd 
geprikt en in de Whatsapp-groep werd 
met de nodige opmerkingen van Ruurds 
zijde de toon al gezet. Ruurd is begin dit 
jaar gaan samenwonen met zijn vriendin 
Marije. Met hoge verwachtingen moch-
ten ik en Thomas dus naar Ede. De reis 
vanuit Nijmegen verliep, ondanks een 
onnodige overstap en enige vertraging, 
voorspoedig. We kwamen goed aan in 
Ede met haar DDR-stijl station, zoals Tho-
mas het omschreef. Niet alleen de onno-
dige overstap was het gevolg van Thomas’ 
geniale OV-vaardigheden, ook het adres 
van Ruurd wist hij niet. Gelukkig is hij er 
al een keertje geweest en namen we de 
bus naar het centrum van Ede. Eenmaal 
aangekomen in de straat - eigenlijk kun 
je het eerder een steeg noemen - kon-
den we het huisnummer niet vinden. 

Gelukkig kwam van bovenaf het ver-
lossende nummer geschreeuwd en 
konden we fanatiek het trappenhuis 
beklimmen. Na een eerste, tweede 
en derde trap te hebben genomen 
kwamen aan in het mooie huisje van 
Ruurd en zijn vriendin Marije. Tevens 
werden we verwelkomd door een 
hond van het formaat grote cavia. We 

Nina Zennipman Nina en Thomas gingen langs bij 
Ruurd, zijn vriendin en hun
logeercavia in Ede

hebben ons met zijn vieren verbaasd 
over het volume van het gekef dat 
er uit zo’n kleine verschijning komt.
Na dit moment van verbazing en Tho-
mas’ uitgesproken haat voor duiven 
omdat ze ook te veel roekoe en schijt 
produceren in verhouding tot hun for-
maat, konden we aan tafel. Door onze 

De cavia, banaan voor schaal.

Sinds kort ben ik begonnen met wielrennen. Na een ietwat ongelukkige blessure, opgelopen tijdens 
een hockeywedstrijd, wist ik dat ik een andere richting in moest slaan. Na een goed gesprek met een 
aantal reeds fanatieke wielrenners (onder andere mijn vader), raakte ik meer en meer geïnteresseerd 
in het wielrennen. Uiteindelijk besloot ik dan ook om een racefiets en alle andere benodigdheden 
aan te schaffen. Na een korte periode voornamelijk alleen te hebben gefietst en sporadisch met een 
vriend, besloot ik me een keer bij de donderdagavondtraining van Mercurius te voegen, uiteraard na-
dat ik wat Mercurianen hierover had gesproken. Deze training beviel mij ontzettend goed en maakte 
mij des te enthousiaster voor het wielrennen. Toen ik mij eenmaal aanmeldde als lid van Mercurius 
ben ik stug de donderdagavond trainingen gaan bijwonen. Hier heb ik mijn techniek enigszins bijge-
schaafd en voornamelijk mijn uithoudingsvermogen verbeterd. Recentelijk heb ik mijn fietsbenen dan 
ook op de proef gesteld tijdens de Hageland Classic á 155km, waarmee ik ook meteen mijn hoogtepunt 
uit mijn korte fietsloopbaan heb beschreven. 
Naast het wielrennen zal ik ook een steentje bijdragen aan de acquisitie van de vereniging door deel 
te nemen in de Sponsorcommissie. Daarnaast zal ik te vinden zijn in Café Frowijn voor een biertje en 
schroom dan vooral niet om me het hemd van het lijf te vragen over van alles en nog wat.

Matteo Stainer

Mercuriaanse nationaliteit

Matteo

Stainer

Nijmegen

14 MRT

RU

Wielrennen

1994 EINDHOVEN

European Law School

Squash, boeken en films

Sponsorcommissie 
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vertraging en ons zoekwerk was het in-
middels wel bijna klaar. Aangezien Ruurd 
en Marije beide voeding en diëtetiek 
studeren waren de verwactingen voor 
het eten natuurlijk zeer hoog. De keuken 
van deze twee experts op het gebied van 
voeding was dan ook zeer opgeruimd 
en clean. De koelkast was zo vlak voor 
de nieuwe studiefinanciering van de 
maand tot de nok toe gevuld, even-
als de vriezer. Een vaatwas-
ser maakte het 
plaatje natuur-
lijk helemaal af.
Het eten voldeed 
uiteindelijk ook aan 
de hoge verwach-
tingen: een broc-
coli stamppot met 
geraspte kaas en een 
zelfgemaakte cordon 
blue. De cordon blue 
was gemaakt van kipfilet 
met cheddar, tijm, salie 
en rozemarijn. Deze krui-
den bleken zelf gekweekt 
in de moestuin op het balkon. De vraag 
was echter of we de kruiden wel of niet 
moesten op eten. Marije raadde het af, 
Ruurd zei dat het wel kon. Marije gaf 
het argument dat Ruurd zijn smaakpa-
pillen niet zo gevoelig waren als die van 
ons, dus dat hij ze wel gewoon kon op-
eten en dat wij ze misschien beter niet 

konden opeten. Het zou anders mis-
schien te sterk zijn. Met de cordon 
bleu en de broccoli stamppot was het 
een voedzaam en smakelijk maaltje.

“Een cordon bleu of schnitzel cordon 
bleu is een gepaneerd of ongepaneerd 
stuk kippenvlees, rundvlees of var-

kensvlees, gelijk aan een 
schnitzel, maar gevuld 
met ham en kaas. Als 
kaas wordt Emmenta-
ler, Gruyère of Raclette 
gebruikt.” - Wikipedia

Als toetje kregen we 
kant-en-klare cake 
uit plastic, wat ge-
presenteerd werd 
als begrafenis-
cake; gelukkig 
hing er geen 
grafsfeer. On-

der het genot van een 
plakje van deze begrafeniscake en 

een kopje thee of koffie was het gezel-
lig natafelen. Met drie fanatieke Snap-
chatters in het gezelschap werden 
menig filters uitgetest. Het resultaat 
werkte nogal op onze lachspieren. Ook 
werd het nut van het draadloos opla-
den besproken. Wat maakt het nou ei-
genlijk uit of je jouw telefoon op een 
oplaadpunt legt, of dat je een draadje 

in je telefoon stopt? Het kwam er op neer 
dat Ruurd het alleen gebruikte omdat het 
bij de telefoon zat, maar dat hij voordat hij 
zijn nieuwe telefoon kocht, er wel al eens 
aan had gedacht om het aan te schaffen.
Het kijkje in de keuken bleef niet al-
leen beperkt tot de keu-
ken, maar ook de rest 
van het huis moest 
er aan geloven. Als 
eerste eyecatcher 
waren de fietsen in 
de slaapkamer. Een 
opmerkelijke plek, 
maar dit bleek ook 
maar een tijde-
lijke oplossing te 
zijn. De fietsen 
zullen uitein-
delijk hun plek 
gaan vinden 
op het bal-
kon, in een 
fancy zelf-
g e m a a k t e 
kast. Het balkon dient dus 
als middel om verdwaalde redactie-
leden te instrueren op welk knopje ze 
moeten drukken, als kweekplaats voor 
de kruiden en in de toekomst als stal-
ling voor de fietsen. De vraag rest of ze 
er ook nog gaan zitten. Zou er ook nog 
een hok komen voor de blaffende cavia?
Dan kwam het moment van afscheid ne-

men en naar huis gaan. Thomas had 
mij al geditched bij Ruurd en Marije 
omdat zijn bus eerder vertrok. Mijn 
terugreis ging, ondanks het (terechte) 
vloeken van een buschauffeuse op 
automobilisten die hun knipperlicht 

niet gebruiken, soepeler dan de 
heenreis. In de trein 

naar Nijme-
gen mocht ik 
mij bedenken 

hoe ik deze er-
varing ging ver-

werken in mijn 
eerste artikel 
voor De Versnel-

ling. Obersturm-
bahnführer Von Ee 

was zo coulant om 
mij op de heenreis 

te waarschuwen dat 
ik zoveel mogelijk in 

mij op moest nemen 
en dat een notitie-
blokje niet nodig was. 

Hij zou namelijk mee-
gaan als mentale steun 

op mijn eerste field trip. Bedankt hè.
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De Naald

in de hand genomen om zich te ver-
dedigen. ‘Wij hebben inderdaad 
Italiaanse fietsen. Maar omdat wij 
een kleine ploeg zijn, moeten wij 
vissen naar resultaten. Zonder vis-
gerei is dit vrijwel onmogelijk’, aldus 
algemeen-directeur Richard Plugge. 
Verschillende pro-continentale ploe-
gen zijn in allerijl begonnen met het 
ombouwen van hun fietsen. ‘Zo vlak 
voor de belangrijke wedstrijden al je 
fietsen om moeten bouwen, dat is 
natuurlijk geen pretje. Wij hebben er 
echter het volste vertrouwen in dat 
onze monteurs de Colnago-fietsen 
op tijd klaar krijgen’, aldus Vassili 
Davidenko van Team Novo-Nordisk. 
Wat dit gaat betekenen voor mer-
ken die net doen alsof ze Ita-
liaans zijn, is op dit moment 
onduidelijk. Merida en Sensa  wil-
den  niet inhoudelijk reageren.

Hidde Hendriksen

De internationale wielrenunie, UCI, is 
op dit moment bezig met het voorbe-

reiden van een zaak tegen Team Sky. Vol-
gens een zegsman overtreedt de Britse 
ploeg meerdere regels, zoals het dragen 
van zwarte sokken en het afmonteren 
van Italiaanse fietsen met Japans visge-
rei. Naar verluidt kan de ploeg een boete 
verwachten die kan oplopen tot 185.000 
Zwitserse Franc, zo’n 175.000 euro. 
Naast Team Sky kunnen er nog meer 
ploegen een gang naar de rechter ver-
wachten. Team Lotto-NL-Jumbo heeft de 
bekende strafpleiter Geert-Jan Knoops 

UCI bereidt zaak voor tegen 
Team Sky

Joost van Wijngaarden

Rebusrenner
In navolging van de Tourquiz in De Avondetappe 
van Mart Smeets, wordt in iedere editie van De Ver-
snelling 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 32 om te controleren of je het daad-
werkelijk bij het juiste eind had...

+ +
-S

Foto en zijn verhaal
De redactie vroeg jullie weer via Facebook onderschriften te bedenken bij deze foto. 
We delen de leukste inzendingen op basis van de vind-ik-leuks..

Nieuwe Mercuriuscap knelt wat aan de 
achterzijde
Larix Bouwman

Ook deelnemers namens Mercurius bij
Special Olympics
Lotte Jacobs

Goeie Kopman
Joost van Wijngaarden

Geen herfstdip, maar een lentedip voor 
Hans. Hij voelt zich de laatste tijd nogal 
down. 
Charlotte Sederel
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Wist-je-datjes
Wist je dat…
• Nina en Siobhan zich bij de redactie 

hebben gevoegd?
• Daarmee de redactie mo-

menteel maar liefst negen 
leden telt?

• Dave echter nog in Amerika 
zit en drie redactieleden bin-
nenkort stoppen?

• De redactie dus binnen af-
zienbare tijd alweer terug 
naar de normale grootte 
gaat?

• Er een fusie op handen is 
tussen de redactie, media-
commissie en internetcom-
missie?

• Het de bedoeling is dat de redactie 
ook voor de website gaat schrijven?

• We dus nog meer redactieleden zoe-
ken die het leuk vinden af en toe 
stukjes te schrijven?

• Hidde en Jason in de wandelgangen 
al genoemd worden als mogelijke 
nieuwe redacteuren?

• De Versnelling tegenwoordig onder 
gezag van Obersturmbannführer 
Von Ee staat?

• Iedereen zeer benieuwd 
is hoe dit zich gaat ont-
wikkelen?

• Dennis de Graaf 
nog steeds de Duit-
ser aan het uithan-
gen is in Heidelberg. 

• Hij tijdens het TTC/VOM Voor-
jaarsweekend dus als een ech-
te strenge Duitse cantusleider 
het gezag zal voeren?
• Het de afgelopen we-

ken slecht weer was in 
Nederland?

• Dit wisselvallige weer 
normaal is voor Dieuwer-
tje in Boulder, Colorado?

• Dieuwertje inmiddels 
haar fiets weer heeft ge-
sloopt?

• Tijmen Moltmaker de 
afgelopen tijd per lucht-
post zijn Mercuriuskle-

ding opgestuurd heeft gekregen 
en nu in Canada zijn wedstrijd-
licentie op naam van Mercurius 
heeft staan?

• De Versnelling vanwege de 
Giro d’Italia een partnership is 
aangegaan met Pandeia.eu?

• Pandeia een internationale 
studentenwebsite host met 
nieuws vanuit de regio?

• Onze crew daarom in deze pe-
riode artikelen in het Engels 
schrijft?

• Je het ons daarom moet verge-
ven als er in deze Versnelling 
enkele anglicismen staan?

Op 2 april stond de tweede 
wedstrijd van de SWN stu-

dentencup op het programma.
Op de startlijst stond een grote dele-
gatie Mercurianen, die in de verschil-
lende categorieën om de prijzen zouden 
gaan strijden. In alle vroegte werd er 
met z’n allen op de fiets vanuit Nijme-
gen vertrokken naar het wielerbaan-
tje van WV Ede. Dit korte baantje met 
twee haarspeldbochten zou het strijdto-
neel gaan vormen voor de wedstrijden. 
Allereerst waren de heren niet-licentie-
houders aan de beurt. Hier reden Roger, 
Pieter, Olivier en Ruurd een sterke wed-
strijd. Roger wist zijn hoge klassering in 
het SWN studentencup klassement goed 
te verdedigen door een achtste plaats 
te behalen op een parcours dat hij zelf 
niet zou uittekenen: Over het algemeen 
werd er veel rechtdoor gefietst, maar de 
twee bochten gooiden roet in het eten.
Turbodiesel Pieter werkte zijn aller-
eerste wedstrijd af en wist als tweede 
Mercuriaan te finishen. Ruurd en Oli-
vier wisten de koers helaas niet te vol-
brengen. Ruurd liep een kapot voorwiel 
op en Olivier kwam ongelukkig ten val.

StudentenCup Wageningen

Olivier Schnitzeler 

Na de heren niet-licentiehouders volg-
den de dames. Voor Mercurius ston-
den Lieke, Simone, Nina en Iris aan de 
start. Na een aantal ronden reed een 
dame van Hellingproof weg en helaas 
wist zij tot de finish weg te blijven. 
De Mercuriusdames moesten het dus 
doen met een pelotonsprint. Zowel 
Lieke als Simone wisten de koers in 
dit peloton te eindigen. Lieke werd 
zelfs vierde. Op een ronde of vijf voor 
het eind schreeuwde ze dat ze geen 
zin meer had, wat blijk gaf van het ge-
mak waarmee ze de wedstrijd fietste.
Nina en Iris hadden de slag helaas 
eerder gemist en legden hun rondjes 
af in een achtervolgende groep, strij-
dend tot het bittere einde. Bij Iris zat 
dat bittere vooral in de bidon die zij al 
enkele maanden niet afgewassen had.

Als laatste waren de heren licentiehou-
ders aan de beurt om hun koers van 
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vijf kwartier en vijf ronden af te werken. 
Vroeg in de koers ontstond er een kop-
groep van zes met daarin twee Mer-
curianen: sportcommissaris Joost en 
penningmeester Hans. Heel even leek 
Jurriaan de aansluiting te kunnen ma-
ken, maar het hoge tempo in de eer-
ste ronden eisten bij hem zijn tol. 
In korte tijd bouwde de kopgroep een 
aanzienlijke voorsprong op en wis-
ten ze het peloton zelfs te dubbelen.
In het peloton streden Robin, Jason, Gosse 
en Jurriaan verder voor een top 10 klasse-
ring. De heren deden uitstekend afstop-
werk, en konden af en toe wat freewhee-
len. Jurriaan heeft de concurrentie nog wat 
op stang gejaagd door Hans en de latere 
winnaar terug te rijden naar de kopgroep, 
vlak nadat hij Joost en kompanen al als 
een speer langs het peloton had geloodst.
Met nog vijf ronden af te leggen startten 
Hans en Joost met het uitspelen van hun 
overtalsituatie. Om de beurt plaatsten 
zij een demarrage. Joost ging in de laat-
ste twee rondes twee keer achter elkaar 
op het enige stukje hoogteverschil in het 

parcours met alles wat hij in zich had. 
De pogingen van beide Mercurianen 
konden echter niet verhinderen dat 
de sterke man van Amsterdam op 
alles reageerde en hen in de sprint 
te snel af was. In een eindsprint 
wist Joost beslag te leggen op een 
tweede plaats. Hans kwam als der-
de over de meet en behield hier-

door zijn leiderstrui in 
de SWN studentcup. 

Na een mooi dagje 
koers keerde iedereen 
tevreden op de fiets 
terug naar Nijmegen. 
Op naar de volgende 
SWN studentencup op 
30 april in Amsterdam!

TTC: Eindhoven - Huy

Guus SchutteEnkele gladiatoren gingen deze 
monsterchallenge van de TTC aan

Bij de aankondiging van de Mercurius 
TTC challenge van dit jaar moest ik 

wel even slikken, Valkenswaard-Huy, 
2000 hoogtemeters in een rit van 200 
kilometer. Na wat gesprekken met er-
varen “toerders” en een geslaagde ver-
kenning van de giro-etappe had ik er 
voldoende vertrouwen in de afstand 
aan te kunnen: het zou een kwestie 
worden van de heuvels overleven. Een 
week voor vertrek veranderde het plan, 
Eindhoven-Huy, 2600 hoogtemeters en 
een totale afstand van 225 kilometer! 
Op vrijdagavond vertrokken er verschil-
lende auto’s in de richting van Eindhoven 
en Nuenen, waar de hotels Hendriksen 
en te Dorsthorst zo vriendelijk waren 
de deuren te openen. De volgende och-
tend werd er al vroeg verzameld bij Hi-
dde. De verenigingswagen, een camper, 

een motor, twee volgwagens en een 
groep Mercurianen stonden opge-
steld, we hadden heel veel zin om 
de tocht te gaan volbrengen! Snotte-
rend en hoestend maakte ik mijn fiets 
klaar voor vertrek, het ging een hele 
zware dag worden. Gelukkig stond 
het zonnetje op het punt om door te 
breken en de wind leek mee te val-
len, een morele boost die ik goed 
kon gebruiken. Zoals een wijze naam-
genoot uit het Brabantse al zong, de 
kilometers vlogen onder ons door. 
Vlak voor het oversteken van de Maas 
kwamen we de eerste hindernis van 
betekenis tegen, een onverharde 
strook van twee kilometer met mod-
derpoelen dwars door een weiland. 
Thijmen had het geluk niet aan zijn zij-
de en viel voor het oog van de GoPro 
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in een plas. Gelukkig waren er al wat 
jasjes uitgedaan en kon Thijmen in een 
droog setje kleding zijn weg vervolgen. Na 
de Cauberg en de Keutennberg was het 
tijd om te pauzeren. Bidons vullen, pas-
ta eten en wisselen naar minder warme 
kleding. Het weer was fantastisch want 
de voorspelde tegenwind uit het zuiden 
viel mee, maar het zwaarste stuk moest 
nog komen. Yannick nam plaats achter 
het stuur van de verenigingswagen en 
Joost gaf aan de komende 125 kilometer 
het kopwerk voor zijn rekening te nemen. 
De weg werd duidelijk slechter, we waren 
weer terug in België. Ondanks de goede 
weersomstandigheden werd het duidelijk 

dat het een zware beproeving ging 
worden. De verschillen op de klim-
metjes werden groter en de benen 
liepen langzaam vol. Toen Yannick 
de koerstoeter eenmaal gevonden 
had, werd er voor elke passerende 
auto gewaarschuwd. Een belevenis 
op zich! Rue de Sippenaeken werd 
Ruurd fataal, te veel gegeten, de 
hunkering naar de aan hem beloofde 
EPO, het ging niet meer. Nog 100 ki-
lometer te gaan en de eerste afvaller 
was een feit, de benen waren al niet 
fris meer en nu kreeg het koppie ook 
al een tik. Kan ik wel finishen?? Het 
zou geen meter vlak meer zijn en de 

klimmetjes werden langer en steiler, zo 
voelde het tenminste. Op het steile stuk 
van de Maquisard kreeg Bram last van 
kramp, ook hij kon niet verder fietsen. 
Het volgende en laatste rustpunt was 
bijna daar. De camper stond wederom op 
een prachtige plek opgesteld en de geur 
van koffie kwam ons tegemoet. We had-
den ondertussen 175 kilometer afgelegd 
en Pietertje was eindelijk lekker warm-
gedraaid. Hij reed nog wat extra rondjes 
op de parkeerplaats en het peloton kon 
weer in gang getrokken worden. Na een 
rappe afdaling begonnen we meteen 
aan de grootste beklimming van de dag, 
de Côte de la Redoute. De ‘Rue fond de 
Chainay’ volgde en we bevonden ons nu 
op een soort plateau. Wat een opluch-
ting, we gaan het halen! Natuurlijk zou 
de resterende route  geen meter vlak 
zijn, maar er stonden tot aan Huy geen 
serieuze beklimmingen meer op het pro-
gramma. De moraal kreeg een boost, nog 
even goed eten en drinken en proberen 
niet te denken aan hoe beurs de handen 
op dat moment voelen en hoe zwaar de 
laatste klim gaat branden in de benen. 
Ineens was de kerncentrale van Tihange 
zichtbaar, de finale kon nu beginnen. 
Iedereen ontdeed zich tijdens de plaatse-
lijke omloop in Huy van al het onnodige 
gewicht om de finale iets beter te kun-
nen rijden. We gingen eraan beginnen. 

Blijkbaar had Tim zijn komst bij de 
plaatselijke wielervereniging aange-
kondigd; zijn naam was namelijk elke 
5 meter in koeienletters op het asfalt 
gekalkt. Na de eerste 500 meter á 5% 
ging de klim nu echt beginnen. De vol-
gende 400 meter zou 11% gemiddeld 
moeten zijn; een opwarmertje voor 
de haarspeldbocht met een maximum 
van 28%. Na de bocht volgt nog 250 
meter 18% en dan zwakt de klim af. 
Het kraakt aan alle kanten de motor 
is al lang gepasseerd, hoe lang kan 
ik nog blijven staan op de pedalen? 
Blijven draaien, blijven draaien, NIET 
AFSTAPPEN! De klim zwakt af, bijscha-
kelen en een blik naar voren, de finish 
is in zicht, dit is meteen ook één van 
de weinige momenten dat mijn blik 
niet op het asfalt gericht is. Terugden-
kende aan de laatste beklimming heb 
ik geen idee van de omgeving, maar 
dat maakt niet uit. De TTC challenge 
is volbracht. 5:29 deed ik over deze 
beklimming, het was harken maar het 
is gelukt! Ik ben trots maar vooral erg 
dankbaar voor iedereen die deze ge-
weldige dag mogelijk heeft gemaakt!
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hedendaagse Nederlandse stadsfiets 
van een drukke, werkende moeder 
van 3 kinderen óók zou hebben. Dat 
betekent: drie versnellingen, een dik, 
breed zadel, een bagagedrager waar 
plek is voor twee peuters, een grote 
mand voor tassen en boodschap-
pen aan het stuur, een kettingslot 
van een kilo of twee, en een stuur zo 
breed dat je met je armen naar bui-
ten goed naar beneden kunt duiken 
als je tegen de wind in moet knallen. 
En dat moesten de deelnemers die 
dag. Het parcours was typisch Neder-
lands - dat land van wind en water, zo 
vlak dat een viaduct een klim heet. 
De deelnemers begonnen op een in-
dustrieterrein en moesten toen dwars 
over een weg, de stoep op, door een 
stuk gras, de stoep af, een straat over-
steken, afstappen en met de fiets in de 
hand een trap beklimmen. Adempau-

Giro Koppeltijdrit

Olivier Schnitzeler

Met de komst van de Giro d’Italia 
naar Nederland - en speci-

fieker - Gelderland, worden er tal 
van side-events georganiseerd in 
aanloop naar de Grand Depart. 
Mercurius haakt in door al vroeg - mid-
den april - een koppeltijdrit te orga-
niseren. Geef een groep Nederlandse 
studenten de verantwoordelijkheid, 
en ze maken er het volgende van. 
Doorgaans worden tijdritten op speci-
ale TT-fietsen gereden. Fietsers die daar 
geen beschikking over hebben mon-
teren een tijdritstuur op hun normale 
racefiets en nemen op zo’n manier deel. 
In Nijmegen gingen we een stap ver-
der; racefietsen waren niet toegestaan. 
Alle deelnemers aan de tijdrit reden op 
een robuste stadsfiets van de Radboud 
Universiteit, met alle attributen die een 

ze. En toen begon de brug. Op de heen-
weg over de brug stond de wind in de rug. 
De deelnemers fietsten naar de andere 
kant van de Waal en keerden daar 180 
graden. En toen begon de test pas echt. 
Direct na het keerpunt blies de wind hard 
in het gezicht, en moest de brug beklom-
men worden. De eerste 500m omhoog 
gaan tegen 6%. Daarna vlakt het iets af. 
Van de afdaling valt niet lang te genie-
ten; de wind staat nog steeds tegen, en 
hij is een stuk korter omdat Nijmegen 
hoger ligt dan de grond aan de overkant 
van de rivier. Bijna direct na de afdaling 
doken de deelnemers een weiland in. To-
taal vermoeid stuiterden ze 100m lang 
over de bobbelige ondergrond, waarna 
een ontzettend lange eindsprint werd 
ingezet. Die liep over een stoep, een 

A bridge too far met je moeder’s 
stadsfiets

straat, een stoep, nog een stuk gras, 
en een industrieterrein vol gaten in 
het wegdek. Ondertussen sloeg de 
fietsketting aan alle kanten tegen 
het frame. Drie versnellingen waren 
te weinig om een goed ritme te vin-
den onder deze omstandigheden. 
De 34 oer-Hollandse helden die on-
der de barre omstandigheden de 
koppeltijdrit hebben voltooid heb-
ben allemaal minstens 21 km/h ge-
reden. Het snelste koppel haalde 
zelfs een gemiddelde van 31 km/u!
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In een van de laatste weekenden van 
april staat traditiegetrouw de Batavie-

renrace (Bata) op het menu. Na vorig jaar 
de samenwerking te zijn aangegaan met 
een buitenlands team, koos Mercurius 
er dit jaar weer voor om een eigen team 
naar de Bata te sturen. Men dacht im-
mers dat het wel vol zou komen, iedereen 
op tijd zou zijn en er dus niemand een 
dubbele etappe hoefde te lopen. Mart 
Smeets zou heb-
ben gezegd, wis-
jfoel sjinking. En 
dat was het ook. 
Echter waar er 
andere jaren sim-
pelweg te weinig 
lopers waren, be-
sloten er dit jaar 
mensen om zich 
te verslapen. Dat 
dit al dan niet on-
der de invloed van 
alcohol was, laten we even buiten 
beschouwing. Gelukkig zijn er altijd 
mensen bereid om een extra portie 
spierpijn aan zichzelf toe te voegen. 
Dit jaar stond de race in het teken van 
kou, wind, hagel en ander winters spul. 
25 Sterke dames en heren hadden zich tot 
taak gesteld om deze elementen te be-
dwingen tussen Nijmegen en Enschede, 

Batavierenrace

Hidde Hendriksen

waarvan er dus 23 op kwamen dagen.
Vrijdagavond was iedereen al even sa-
mengekomen om de tactiek te bespre-
ken en van de muziek van DJ Stream-
house raakte iedereen al goed in de 
stemming. Na dit epische samenzijn 
mocht om kwart voor 1 de nachtploeg 
van start. En rennen dat ze deden! De-
butant Timba hadden ze meteen de 
langste etappe gegeven, maar naar 

eigen zeggen 
was het een 
peulenschilletje.
V e r v o l g e n s 
mocht de och-
tendploeg de 
nachtploeg af-
lossen. Maar de 
ochtendploeg 
was niet com-
pleet. Één loper 
was namelijk 
vergeten dat er 

een verschil is tussen 03.00 en 15.00. 
Zijn wekker ging niet af en Bram Kraaij-
enbrink mocht het vuile werk opknap-
pen. Maar dit deed hij dan ook met 
verve. Hij liep iedereen de moeder en 
wist op twee etappes een erg mooie 
tijd neer te zetten, chapeau chapeau!
Als laatste was de middagploeg aan de 
beurt. Miraculeus genoeg was ieder-

een hier wel op tijd en zo kon er koers 
worden gezet naar een dorp waar een-
maal per jaar iets te doen is. Barchem 
werd de plaats van bestemming. Geluk-
kig hadden we onderweg een prachtig 
uitzicht over de 
‘Mooiste snel-
weg van Neder-
land’, volgens 
Aryan. Diezelfde 
Aryan mocht als 
eerste zijn duivels 
onder binden en 
deed dit met ver-
ve! Vervolgens 
was Yannick aan de beurt. Na een winter 
lang het motto ‘trainen is voor talent-
lozen’ gebezigd te hebben, liep hij een 
aardige tijd. Als die jongen eens ging 
trainen hé…  Enfin, nadat de gebroe-
ders Hendriksen de longen uit hun lijf 
gelopen hadden, Miriam zoef zoef een 
nieuwe dimensie gegeven had en Jan-
tien zich als Grolsch-fan in de zevende 
hemel gewaand had, mochten Noortje 
en Cédrihiic de slotetappe lopen. Met 
een camera om haar buik, waarbij erg 
veel mannen maar wat graag in de lens 
keken, mocht Noortje als eerst van start. 
Nadat zij onthaald was door een en-
thousiaste menigte, kwam ook Cédrihiic 
binnen. Deze geweldenaar had zelfs zo 

hard gelopen dat hij naast een mooie 
notering, ook een paar dagen pinguïn-
pas aan de Bata over gehouden heeft.
Gelukkig mochten Cédrihiic en alle an-
dere Bata lopers zich daarna verdoven 

om de spierpijn 
nog even uit te 
stellen. Tenten 
werden opge-
zet, bier werd 
klaargezet. Feest. 
Moshpits bij een 
fanfare, foute 
hits in een paarse 
tent en koude 

techno. Een foto betekent meer dan 
1000 dronken woorden, dus daar kun 
je beter naar kijken. Rond de klok van 
twee lag iedereen netjes in het eigen 
tentje, had iedereen een warme slaap-
zak en kon de Bata afgesloten worden.

Nog meer gladiatoren waagden 
zich aan de Batavierenrace
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Boeren, burgers en buitenlui! Hier leest 
u een verhaaltje van, door en over 

Gosse van der Meer. Wie dat is, leest u 
hieronder. Sinds september ben ik woon-
achtig in Groesbeek, naast de chinees, en 
studeer ik aan de RU. Mijn focus ligt voor-
namelijk op het veldrijden en de voorbe-
reiding daarop. Dat is helaas ook terug te 
zien in mijn studievoortgang…  Van origi-
ne kom ik uit het beroemde en beruchte 
wouddorpje Surhuizum. Wellicht dat dit 
een belletje bij je doet rinkelen al is die 
kans zeer gering. Na mijn middelbare 
schooltijd waarin ik acht lange jaren heb 
doorgebracht werd ik na zes jaar min of 
meer weggestuurd van mijn oude school. 
Reden: te weinig aanwezigheid. Dit kwam 
voornamelijk omdat ik liever andere din-
gen deed (lees: vissen en fietsen) dan 
naar school gaan. Uiteindelijk ben ik bin-

Mercurius’ Doorgeefpen

Gosse van der MeerDit 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 Gosse van der Meer 
die de pen van Tijmen Moltmaker kreeg.

nen gerold op de topsportacademie 
in Groningen waar ik mijn examenjaar 
van het vwo in twee jaar kon opdelen.
Dat gezegd hebbende komt nu mijn 
Mercuriustijd aan bod. Dit verhaal is 
geschreven aan de vooravond van de 
studentencup in Wageningen, waar 
we met een sterk Mercurius-blok 
aan het vertrek verschijnen. Het is 
nog even afwachten hoe dit zal gaan 
maar op papier gezien moeten we 
dit naar onze hand kunnen zetten. El-
ders in deze Versnelling zal ongetwij-
feld te lezen zijn hoe dat is afgelopen.
Over onderwerpen die ik belangrijk 
vind kan ik kort in zijn, dat ben ik zelf. 
Door dom te lullen en slap te ouwe-
hoeren valt het soms niet zo heel erg 
veel op maar ik ben constant bezig met 
mezelf. Sportief gezien heb ik name-

lijk best grote doelen en de overtuiging 
dat ik deze ook kan bereiken. Maar daar 
komt wel de realisatie bij dat ik het zelf 
zal moeten doen en alles aan de kant zal 
moeten schui- ven. Een belangrijke 
keuze daarin die ik heb 
gemaakt is 
om naar 
het zuiden 
af te zak-
ken en 
op me-
zelf te 
g a a n  
 
 
 
 
 
 
 
wonen. Hier-
door kan ik voor mij-
zelf de meest optimale omge-
ving creëren waarin alles is afgestemd 
op mezelf: al mijn trainingen, voeding, 
slaapritme enz. Voor de gemiddelde wiel-
rennende student is dit wellicht moeilijk 
voor te stellen maar dit is een levensstijl 
waar ik mij het grootste deel van de tijd 
goed bij voel en in geloof. En dan zijn 
dingen als je voeding afwegen, voedings-
stoffen berekenen of eeuwig crossen 

terugkijken een normale bezigheid.
Om dit alles te kunnen doen moest ik 
wel al mijn vrienden en familie achter-
laten en min of meer weer opnieuw 
beginnen hier in de buurt. Afgelopen 
seizoen zag ik zelf al de resultaten van 
mijn keuze in de resultaten van het sei-

zoen, elke dag werk ik hard om deze 
lijn door te zetten volgend 

jaar en aansluiting 
te krijgen  

 
 

 
 

 
 

bij de 
absolute 

top in het 
veldrijden.

 
 

Maar wat 
ik vooral het 

mooiste vind 
is de sfeer bij Mercurius 
en de diversiteit onder de leden met 
allemaal één ding gemeenschap-
pelijk: dat jullie fietsen leuk vinden. 
Laten we dit jaar met elkaar tot een 
heel mooi wielerjaar maken met veel 
mooie evenementen hier in de regio!
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De redactiecolumn komt deze keer van 
communicatiewetenschapper Joost

Communicatie is overal

Joost van Wijngaarden

Acht Versnellingen geleden leek het de 
wijze mensen van Mercurius' redactie 

een goed idee een redactiecolumn in te 
voeren. Na Marjolijn, Olivier, een Versnel-
ling zonder column, Noud, Thomas, Dave 
en Anne-Fleur liggen de eer en het genoe-
gen nu eindelijk bij mij. Voor het eerst in 
mijn vier jaar lange lidmaatschap van de 
redactie heb ik de opdracht gekregen iets 
voor De Versnelling te schrijven zónder 
dat daarbij wordt vermeld waar het be-
treffende stuk over moet gaan. Heerlijk!
Er zijn natuurlijk tal van onderwerpen 
waar ik over zou kunnen schrijven. Ik heb 
er een aantal serieus overwogen alvo-
rens ik aanving met het tikken van deze 
column. Zo heb ik overwogen mijn ob-
sessie voor quizzen te omschrijven, mijn 
vele hobby's waar ik nooit tijd voor heb 
de revue te laten passeren, te vertellen 
over mijn slechte gewoonte om stof te 
verzamelen in diverse hoeken van mijn 
woning of mijn dwangneurose om alles 
altijd op dezelfde plaats terug te zetten 
(andere mensen noemen dat opruimen). 
Ik zou kunnen vertellen over al mijn be-
zigheden binnen Mercurius of het heb-
ben over mijn eigen sportieve ambities 
en ervaringen op het studenten-WK, 
maar daar heb ik iedereen al genoeg 
mee vermoeid natuurlijk. Ik heb daarom 
besloten te schrijven over één van mijn 

stokpaardjes: communicatie. Nu ik 
mijn studie Communicatiewetenschap 
een jaar op pauze heb gezet, dacht ik 
er verstandig aan te doen de materie 
voor mezelf weer eens op te frissen 
door deze column te wijden aan dat 
onderwerp. Laten we als case-study 
onze prachtige club gebruiken, het 
wemelt namelijk van de communica-
tie binnen Mercurius. Een mini-college 
'Informatie- en communicatiestromen 
binnen Mercurius' in 1000 woorden:

We beginnen dit mini-college met een 
overzicht van alle communicatiemid-
delen die Mercurius op dit moment 
rijk is. Aan het einde van de opsom-
ming zult u zich beseffen dat com-
municatie alom vertegenwoordigd is 

in de moderne maatschappij waarin 
Mercurius gelukkig is meegegaan. 
Daar komt ie: de website, de openbare 
Facebookpagina, de besloten Faceboo-
kgroep, Freddy Mercurius' Faceboo-
kprofiel, 'Mercurius' Afspraakjesapp', 
'Mercurius' Spamapp', 'Mercurius Stap-
afspraakjesapp', de 'MTB app', de Face-
bookgroep voor 
het Grote Mer-
curius Pronostiek 
Klassement, de 
Koers Pronostiek 
App, de Faceboo-
kgroep voor De 
Veurzetters, een 
Whatsappgroep 
(en soms ook 
nog een besloten 
Facebookgroep) 
voor elke commissie die Mercurius 
rijk is, appgroepen voor bepaalde seg-
menten van Mercurius' ledenlijst zoals 
dames, wedstrijdrenners, veldrijders, 
krachttrainers, tijdrijders en Online-
Soccer-Manager-spelers, appgroepen 
voor specifieke wedstrijden zoals stu-
dentencups, het GNSK en klassiekers. 
Daarnaast staan alle individuele leden 
in potentieel contact met elkaar via het 
overzicht van telefoonnummers en e-
mailadressen op de website. Verder 
hebben de meeste commissies een ei-

gen e-mailadres, evenals de individu-
ele bestuursleden en het bestuur als 
geheel, dat bovendien over de moge-
lijkheid beschikt tot het sturen van een 
'mass-mail' naar alle leden. Kortom, 
communicatie is verwoven binnen 
alle lagen van de club en haar leden.
 

Hoe ga je er mee 
om?
De grote vraag is: 
hoe om te gaan 
met dit enorme 
aanbod aan me-
dia. De oplossing 
ligt voor een groot 
deel verscholen in 
de specificatie van 
doel van commu-
nicatie en de doel-

groep die je met een boodschap wil 
bereiken. Zo zijn voor externe com-
municatie, de communicatie tussen 
Mercurius en haar buitenstaanders, 
de website, de open Facebookpagina 
en e-mail het meest geschikt. Voor 
interne communicatie tussen leden 
zijn de besloten Facebookgroep en de 
vele appgroepen weer meer geschikt. 
Communicatie tussen het bestuur 
of een commissie en de leden hangt 
daar wat tussenin en vraagt naar ge-
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lang de situatie om een adequate aanpak 
via het zij een massmail, het zij een be-
richt in de besloten Facebookgroep (even-
tueel namens Freddy), het zij een bericht 
in de meest relevante Whatsappgroep.

Zonder dat alle leden complete handlei-
dingen en draaiboeken lezen over hoe 
om te gaan met deze communicatiedi-
lemma's binnen de club (die bestaan 
niet eens), gaat het in de meeste geval-
len automatisch toch opvallend goed. 
De huidige generatie studenten heeft 
namelijk een uitstekend gevoel ontwik-
keld voor het omgaan met verschillende 
type media in deze huidige informatie-
maatschappij. Enkele uitzonderingen 
bevestigen echter de regel. Soms schiet 
een lid uit de bocht en kleurt hij/zij net 
buiten de lijntjes van de ideale commu-
nicatiepatronen. Weten welke appgroep 
je gebruikt om een onderwerp aan te 
snijden en weten wanneer je moet stop-
pen zijn daarbij twee belangrijke peilers. 
Een sprekend voorbeeld hiervan is het 
vervuilen van Mercurius' Afspraakjesapp, 
wat tot dusver gelukkig tot het minimum 
beperkt blijft. Leden moeten zich besef-
fen dat deze appgroep, met zo'n 100 le-
den, een andersoortige appgroep is dan 
een appgroepje met vijf goede vrienden. 
De Afspraakjesapp heeft door de jaren 
heen een belangrijke functie gekregen 
binnen de club. Waar op vroegere ver-
sies van Mercurius' website nog fietsaf-

spraken werden gemaakt op het gas-
tenboek en forum (ja, lieve lezertjes, 
tot drie jaar terug waren fora en een 
gastenboek nog hip), vindt veel van 
de snelle, informele communicatie 
tegenwoordig plaats via Whatsapp. 
Voor een club als Mercurius is social 
bonding tussen de leden van cruciaal 
belang voor het welvaren en voortbe-
staan van de club. Een evenzo belang-
rijk aspect daarbij is dat alle leden aan 
dat proces moeten kunnen meedoen. 
Wanneer 90 leden na een drukke 
studiedag op hun telefoon kijken en 
zien dat 10 andere leden middels 576 
Whatsappberichten samen een hele 
gezellige middag hebben gehad in de 
Afspraakjesapp, haakt het overgrote 
deel af en verliest de groepsapp zijn 
functie, namelijk het faciliteren van 
trainingsafspraken buiten Mercurius' 
vaste trainingen om. Het is dus zaak 
een dergelijke 'serieuze app' vrij te 
houden van de als dusdanig getypeer-
de 'spam'. Daar is inmiddels dan ook 
weer een speciale 'Mercurius’ Spam-
app' voor in het leven geroepen; een 
gouden greep en een zegen voor het 
voortbestaan van de Afspraakjesapp!
Iedereen die dit leest en trouwe vol-
gers is van Mercurius' Afspraakjesapp 
weet precies wat met bovenstaande 
kritische noot wordt bedoeld. Voor de 
lezers die nog niet van de hoed en de 
rand weten twee korte voorbeelden: 

Voorbeeld 1: Twee exen menen rond 
middernacht in dertig whatsappberich-
ten oude koeien uit de sloot te moeten 
halen over hun vergane relatie en de al 
dan niet achterblijvende sexuele activi-
teit tijdens en na afloop van die relatie.
Voorbeeld 2: Een van de 
wedstrijdrenners vindt 
het nodig om in vijf-
tien achtereenvol-
gende appjes zijn hele 
wedstrijdprogramma 
voor het seizoen 2016 
uit de doeken te doen 
in het bijzijn van de 
andere 99 leden van 
de appgroep, terwijl 
er op hetzelfde mo-
ment juist vier leden om 16:15 uur 
op het KKP proberen af te spreken. 
Het regelmatig voorkomen van situaties 
als bovenstaande twee voorbeelden, is 
funest voor het voortbestaan van een 
effectieve Afspraakjesapp. Veel leden 
wijzen elkaar er in deze situaties geluk-
kig dan ook op dat dit niet de bedoeling 
is en dergelijke conversaties dienen te 
worden voortgezet in de daarvoor be-
doelde 'Spam-app'. Gelukkig kent elke 
Whatsappgroep ook nog één of meerdere 
'beheerders' met enig verantwoordelijk-
heidsgevoel voor het behoud van de goe-
de orde en kan er indien geval van nood 
worden ingegrepen door de lastpak van 
dienst (tijdelijk) te verwijderen uit de app.

Na bovenstaand relaas over het 
al dan niet gewenste gebruik van 
Whatsappgroepen, moeten wij ons 
tegelijkertijd beseffen in wat voor 
een luxepositie wij verkeren als we 

ons zorgen kunnen maken over 
dergelijke problema-
tiek. Nee, ik ga geen 
we re l d ve r b e te re n d 
betoog afsteken over 
vluchtelingenproblema-
tiek, terreurdreigingen 
en werkloosheidscijfers. 
Wat ik bedoel te zeggen 
is dat Mercurius trots 
mag zijn op de enorme 
hoeveelheid communi-

catie die binnen onze club en tussen 
de leden plaats vindt. De club bruist. 
Er zijn legio studentenverenigingen 
te noemen waar de interactie be-
perkt blijft tot de social talk tijdens 
de vaste trainingsmomenten en die 
enkele borrel in de maand. De la-
wine aan informele communicatie 
binnen Mercurius bewijst voor mij 
dat de club levendiger is dan ooit 
en wij niet enkel leden van dezelf-
de sportvereniging, maar ook een 
echte vriendengroep zijn. En daar 
mogen we trots op zijn. Enorm.
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In februari 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 wielvereniging konden vinden in de folder van de NSSR? 2. Waarmee be-
gon 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 sponsor 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 Mer-
curius’ eerste NSK? 14. Hoeveel dames kwamen 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?

Joost van Wijngaarden

Prijspuzzel
Win een Mercuriusbidon!

Instructie: Vul de achternaam in van de renner die onder de genoemde bijnaam bekend stond. 
Stuur je oplossing, plus de antwoorden op de vragen 6, 12 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.

Bijnamen-puzzel
Antwoord Rebusrenner op pagina 15: Gasparotto

Allez is rosé 
vanwege de Giro

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘De Lekkere Vent op het End’



Sponsorpagina

Hoofdsponsor

Subsponsoren
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