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Van de voorzitter

Noortje van ElterenVeurzitster Noortje houdt een afscheidsrede.

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Het lekkere wijf op pagina vijf’

In deze laatste editie van het college-
jaar en zeer helaas ook de laatste editie 
dat ik als voorzitter mag schrijven voor 
de Versnelling, wil ik graag met jullie 
terugkijken op dit afgelopen jaar. Vo-
rig jaar tijdens het TTC-VOM weekend, 
toen nog in de Eiffel, zat ik met Joost 
en Roger bijeen, en besloten wij te sol-
liciteren voor een plaats in het 22ste 
bestuur van Mercurius. Der Pfenning-
meister Cédric was toen pas een paar 
maanden onderweg, dus bij hem zou-
den we aansluiten, en wij konden nie-
mand minder bedenken dan fanatiek 
mountainbiker Robin om ons bestuur 
compleet te maken. En zo begon 
het op vrijdag 4 september… 
na een lange ALV moch-
ten wij na de pauze 
het woord nemen en 
stemde de ALV in met 
ons als kandidaatbe-
stuur. De maand septem-
ber was een heftige maand, 
er waren veel constitutiebor-
rels die we mochten bezoeken, 
het Ardennenweekend en de 
Via Romana. En we zaten te kam-
pen met een grote hoeveelheid 
geïnteresseerde leden, die tijdens 
elke training bijna alle leenfietsen in 
gebruik namen. Ook bij de mountain-

bikers zagen 
we nieuwe gezichten 
en veel van deze leden 
bleven hangen. Guus 
Schutte en Tim van der 
Werf zijn twee van die 
leden die in het begin 
zijn komen meetrainen, 
en die me zeer bij zijn 
gebleven. Deze dap-
pere leden hebben het 
warempel aangedurfd 
om gelijk mee te gaan op Ar-
dennenweekend. Zo werden ze bloot-

gesteld aan rondvliegend voedsel, 
een lekkend plafond en tot pap 

gekookte pasta, maar ze wa-
ren zeker gelijk gemengd in de 

groep. In de maanden oktober 
en november dachten wij 

het wat rustiger te krijgen, 
maar dat viel nog tegen. 

Of mee, het bleef feest. 
Meer borrels, meer 

regelen, vergaderen, 
het opzetten van 
de Giro-commissie 

samen met het idee 
om zowel het NSK moun-

tainbike als het NSK wielrennen te 
organiseren kwamen in deze maanden 
op. We schreven een reglement voor 

Is dat een fietsbel 
op haar arm?
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de auto en ja, ook toen waren we al 
bezig met een, zo lijkt eeuwig durend, 
project: de aanhangwagen. We heb-
ben dit object voorkort omgedoopt tot 
de ‘Fyra’ van Mercurius, door zijn vele 
opstartproblemen. Enfin, niet te veel 
daarover, er wordt hard aan gewerkt… 
Ondertussen konden wij 
ontspannen 
tijdens de 
a c t i v i t e i -
ten van de 
AC, die ons 
hebben ver-
maakt met 
een bierproe-
verij, zwem- en 
schaatspartij, 
een Sinterklaas- avond en veel 
meer. Ik heb gemerkt dat ik het 
de eerste maanden erg druk 
had om zo goed mogelijk te be-
sturen, zelf mee te fietsen en 
mijn studie bij te houden. Na 
3 maanden had ik echter wel 
de smaak te pakken, ik moest 
écht mijn activiteiten gaan 
plannen. Als lid van de TTC 
begonnen we aan de voor-
bereidingen voor het TTC-
VOM weekend in Limburg, waarbij 
de vergaderingen minstens net zo leuk 
waren als het weekend zelf. De Giro-

commissie begon echt vorm te krijgen 
in het jaar 2016. Er was een scheiding 
in de leden die zich gingen bekomme-
ren over het feest, en een groep die de 
Giro-stadsfietsenrace gingen organise-
ren. Uitein- delijk hebben 

we het met 
de gehele 
commiss ie 
en de sa-
m e n w e r -
king met 
kandidaat 
voorzits-
ter en 

C a r o l i n g e r 
Lieke Wijnbergen tot een 

feestelijk weekend weten uit te wer-
ken. De afsluiting van het jaar werd 
weer georganiseerd door de Activitei-

tencommissie, en 
sloot af in de boer-
derij van mijn ou-
ders in Lent. Ik ben 
oprecht zeer trots 
op onze vereniging, 
op de goede sfeer 
en hoe wij dingen or-
ganiseren. Persoon-
lijk gaat dat mij niet 
perse om het fietsen, 

dat laat ik aan de fanatiekelin-
gen over, maar om jullie. Bedankt!

Even voorstellen...

Nadine Mooren

...ook het Mercuriuspaspoort wordt wegens doorslaand 
succes geprolongeerd!

Hoooii, Ik ben Nadine, 22 jaar en begin na deze zomer met mijn laatste jaar aan de ALO. Ik 
hou heel erg van sport en heb altijd gebasketbald, maar door een knieblessure ben ik daar 
sinds dit jaar mee gestopt. Vandaar dat ik wat andere sporten ben gaan proberen, waaron-
der mountainbiken. Na een mountainbike te hebben gekocht en in mijn eentje wat rondjes 
hier door de bossen te hebben gecrossed vond ik het erg leuk, maar leek het me leuker om 
samen met andere te rijden. En zo ben ik bij Mercurius terecht gekomen!
Wat zou je met 1000 euro doen als je dat aan de club kon besteden? 
Als ik 1000 euro aan de club kon besteden zou ik er een leuk clubweekend van organiseren 
of iedereen een bidon en een shirt geven. 
Als wat voor fietser zou je jezelf beschrijven? 
Haha, uhm, als een mountainbiker die het leuk vind om technische stukken te rijden. Bij 
voorkeur single tracks en downhill. Maar goed, zo lang mountainbike ik nog niet.
Als we je over tien jaar nog eens vragen zouden stellen, wat voor te gek fietsavontuur 
heb je dan aan je lijstje toegevoegd?
Ik heb een hele grote liefde voor de bergen, dus het lijkt me heel gaaf om daar wat mooie 
routes te fietsen. In de Alpen of Dolomieten! 
Wie weet tot snel op de MTB! ;) 

Mercuriaanse nationaliteit

Nadine

Mooren

Nijmegen

11 MEI

HAN

Mountainbiken

1994 NIJMEGEN

ALO

Klimmen, snowboard, etc. 
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Ik ben opgegroeid in Dalfsen, een dorpje dat ongeveer 15 kilometer onder Zwolle ligt. Dalfsen is wel-
licht beter bekend als de woonplaats van Erben Wennemars. Mijn middelbare school was gevestigd in 
Zwolle. Dit hield in dat ik elke dag zo een 30 kilometer fietste. Hierdoor beschikte ik over een redelijke 
basisconditie. Mijn vader mountainbikete vroeger regelmatig. Daardoor ben ik ook gaan mountainbi-
ken. Voornamelijk als wij op bezoek gingen bij opa en oma, die woonde namelijk in het mooie Limburg. 
Zoals iedereen wel bekend is kan je daar goed fietsen! 

Na een paar jaar was het mountainbiken helaas te bezwarend voor de rug van mijn vader geworden. 
De enige juiste reactie hierop is natuurlijk om een racefiets aan te schaffen. Niet veel later na het 
aanschaffen van een racefiets ben ik gaan studeren in Nijmegen. Door alle afleidingen die bij het stu-
dentenleven komen kijken zat ik eigenlijk nooit meer op de fiets. Slechts drie per jaar deed ik mee aan 
een toertocht en daar bleef het dan ook bij. Dit is een paar jaar goed gegaan maar door het studenten-
leven werden de kilometers steeds zwaarder. De opgebouwde basisconditie was helaas nergens meer 
te bekennen. 

Hier is gelukkig verandering in gekomen. Doordat ik in maart dit jaar ben verhuisd werd Matteo een 
van mijn nieuwe huisgenoten. Hij heeft mij een paar keer meegenomen naar de training op donder-
dag. Mijn enthousiasme voor het fietsen is hierdoor weer helemaal terug. Naast dat ik elke maandag 
en donderdag aanwezig probeer te zijn op de training ben ik het mountainbiken nog niet vergeten. 
Mijn mountainbike staat momenteel in Enschede waar ik samen met mijn neefje regelmatig afspreek 
om te fietsen. Helaas zitten de trainingen voor dit seizoen er alweer op. Ik verheug me al op het vol-
gende seizoen! 

Caspar Roes

Mercuriaanse nationaliteit

Caspar

Roes

Nijmegen

7 MRT

RU

MTB en wielrennen

1994 ALMERE

Notarieel recht

Squashen
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Een kijkje in de keuken bij...

Siobhan SchleijpenNina en Siobhan gingen langs bij de 
rechterlijke macht der Mercurius, 
Matteo Stainer en Caspar Roes
Op een heerlijk zomerse woensdag-
avond reisde een deel van de redactie 
van de Versnelling af naar Nijmegen 
Centraal Station. Extra lang de bel 
indrukken. Dan trekken we zeker de 
aandacht. Matteo’s stem komt uit de 
speaker “Ik laat jullie wel even binnen. 
Het is de tiende verdieping”. Nina en ik 
besloten, hoe sportief we ook mogen 
zijn, toch de lift naar de bovenste ver-
dieping van Talia te nemen. Nadat we 
de deur naar de woonkamer opende, 
kregen we meteen het prachtige uit-
zicht van Station Nijmegen Centraal 
en de rest van Nijmegen West voorge-
schoteld.  Helemaal 
overdondert door 
het uitzicht had-
den we niet eens 
gezien dat, geheel 
in Franse en dus 
Tour de France 
sfeer, de brie, 
camembert, Pa-
turain en het 
stokbrood al 
op tafel stond! 
Onder genot 
van het voor-
gerecht en 

een heerlijk glas wijn (in Nina’s geval 
een lekker koud biertje) kwamen wij al 
wat te weten over Matteo en Caspar. 
Even wat informatie over onze gasthe-
ren. Allereerst moge het nu al duidelijk 
zijn dat deze twee Mercurianen huis-
genoten zijn. Matteo studeert Euro-
pees recht en zit sinds begin februari 
bij Mercurius. Hij vertrekt binnenkort 
echter voor een heel jaar naar Not-
tingham. Of we hem terugzien is nog 
maar de vraag volgens de Brabander. 
Caspar volgde na enkele maanden 
Matteo’s voorbeeld en sloot zich ook 
aan bij Mercurius. Overigens is Caspar 

ook rechtenstudent, 



1110

hij studeert echter Notarieel recht. Ca-
spar komt uit een noordelijker deel van 
het land namelijk Dalfsen. Blijkbaar is 
dit mannenhuis niet enkel dat maar 
ook nog eens een huis gevuld met 
rechtenstudenten. Wij als respectieve-
lijk aanstormend ergotherapeut en po-
liticoloog waren overduidelijk 
outnum-
b e r e d . 
Al snel 
stond ook 
het hoofd-
g e r e c h t 
op tafel. 
Het hoofd-
gerecht had 
overigens Ita-
liaanse invloe-
den. Een pasta 
met ricotta, 
cherry tomaat-
jes, basilicum, knoflook en vooral heel 
veel peper. Oftewel, ultiem wielren-
ners voer. Het gesprek nam een wen-
ding richting training, koersen, mate-
riaal. Ons viertal heeft elkaar al vaak 
gezien tijdens de wekelijkse trainingen, 
maar natuurlijk wordt daarbuiten ook 
nog getraind. Matteo is de voorbije pe-
riode fanatiek aan het fietsen geweest 
en nam daarbij Casper ook mee op 
sleeptouw. Hoewel alleen fietsen op 

zijn tijd leuk is, is samen fietsen toch 
altijd een stuk leuker! De liefde voor 
de wielersport is wel degelijk toegeno-
men voor de beide heren gedurende 
de afgelopen maanden. Al zijn zij niet 
bereid alle conces-

sies te doen die de 
wieler etiquette voorschrijft. Zo kan 

zowel Matteo als Caspar geschoren 
benen niet verantwoorden tegenover 
hun niet wielrenvrienden tijdens de 
zomermaanden. Hun benen zullen 
dus ongeschoren blijven deze zomer.  
Tevens werd er gepraat over koersen 
en de Tour de France. Als er koersam-
bities zijn moet men wel een bepaalde 
mate van koerskennis hebben. Deze 
werd ons bijgebracht door koersex-
pert Nina. Het verschil tussen crite-

riums, omlopen en klassiekers is nu 
wel duidelijk, net zoals de verschil-
lende niveaus die bestaan binnen het 
wielrennen. Op het niveau van de 
profs is ten tijde van ons bezoek de 
Tour de France aanstaande en daar-
mee ook de Tour poule! Casper was 
wederom winnaar van de Giro pou-
le en hoopt ook bij deze grandtour 
hoge ogen te gooien. Dit zal nog las-
tig worden aangezien de concurrentie 
groots is. Tot nu toe zijn er namelijk 
negentien deelnemers. Bonne chance! 
Bij grote koersen komt uiteraard ook 
mooi en jaloersmakend materiaal te-
voorschijn. Wij zouden allen wel wat 
van deze uitrusting thuis willen hebben 
staan. Caspar ambieert vooral zelf een 
paar carbon wielen te bezitten. Beide 
heren zouden ook zeker geen 
nee zeggen tegen een mooie 
Italiaanse Bianchi, toevallig 
het lievelingsmerk van zowel 
Matteo als Caspar. Volledig 
carbon en uiteraard op zijn 
minst uitgerust met Ultegra. 
 Door alle aan wiel-
rennen gerelateerde ge-
sprekken vloog de tijd 
voorbij en was de tijd voor 
het nagerecht alweer aan-
gebroken. Als een ware 
klap op de vuurpijl was 

daar het goed voorbereidde en door-
dachte toetje, Cornetto’s! Deze vielen 
zo erg in de smaak dat de redactie zelfs 
een tweede ijsje wilde. Ondertussen 
vervolgde de gesprekken over mooie 
fietsen en mooie wielrenners (waar-
onder het fenomeen Puck Moonen) 
zich. Ook de wedstrijd Zweden –België 
werd op de achtergrond aangezet voor 
de andere huisgenoten. De voorraad 
wijn en bier kwam langzamerhand 
ten einde en onze avond draaide ook 
langzaam af. Met ronde buikjes en 
een gezellige avond op zak nam de 
redactie afscheid van onze gastheren,  
Matteo en Caspar bedankt! Ik 
zou zeggen op naar het vol-
gende gezellige avondmaal!

VERDICT:
ETEN: 

7.5/10 KOERSKENNIS: 5/10PERSOONLIJKHEID: 8.5/10UITZICHT: 
10/10

TOTAAL: 
31/40

STATUS:
Voorwaardelijke vrijlating bij gebrek aan koerskennis
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De Naald

eerste instantie begon als een stu-
dentengrap, eindigde in een van
de spectaculairste ontdekkingstoch-
ten. De Noordpool was door de begin-

nende klimaatverandering
voor het eerst in 100.000 

jaar ijsvrij, en de groep 
was de eerste die voet 

op onaangetaste grond
zette. Geen kaarten, 

geen navigatiesys-
temen, ze hadden 

niks. Nu, 18 jaar 
later, blikken 

wij terug. Met
de betrok-

kenen zelf, 
hun vrien-

den en hun trai-
ners. Hoe kijken zij te-

rug op hun reis en hoe kijken zij
op dit moment naar de exploita-
tie van de Noordpool. Kijk daarom 
op vrijdag 21 juni om 20.30 naar
NPO 2.

Hidde Hendriksen

Amsterdam - In het kader van het 
naderende afscheid van Tom Eg-
bers zullen er een aantal speciale
afleveringen van Andere Tijden Sport 
uitgezonden worden. In deze 
eerste aflevering nemen wij u
mee naar 13 juli 2016. Op deze 
dag vertrekt een missie onder 
leiding van Jason Schreurs om als
eerste mens de Noordpool per 
fiets te bereiken. Deze missie, ver-
der bestaand uit navigator Pieter
Schoenmaker en mecanicien Ro-
bin Roelofs, had naar verluidt niet 
het doel om naar de Noordpool te

gaan. Door het toen-
malige terrorisme in 
Frankrijk en de hit-
tegolf in Zuid-Euro-
pa, ging de groep op
zoek naar een al-
ternatief. Wat in 

Andere Tijden Sport, 21 juni 2034 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 31 om te controleren of je het daad-
werkelijk bij het juiste eind had...

+

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..

Ondanks zijn strijdplan, was zoveel nattig-
heid zelfs Pieter teveel.
Koen Beekhuis

Zie je het niet meer zitten, zit alles soms 
tegen? Bedenk dan, niets is zo kut als bier 
drinken in de regen.
Hidde Hendriksen

De cursus Paraplugebruik bleek uiterst 
verhelderend voor Pieter: “Jason was didac-
tisch sterk. Ik had niet verwacht dat some-
one Els dit beter kon!”.
Koen Beekhuis

-ensalade
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Wist-je-datjes NSK Mountainbike

Jason Scheurs

NSK MTB 2016: Het is een feit: de beste 
mountainbikers komen uit Nijmegen!!!
Er gingen maanden van voorbereiding 
door de NSK-commissie 
aan vooraf, maar 4 juni 
was het dan zover. Het 
eerste NSK dat Mercurius 
dit jaar organiseert vond 
plaats. En niet zomaar 
een NSK! Het NSK moun-
tainbike! Het laatste NSK 
mountainbike dateerde 
alweer uit 2013. Na een 
aantal jaren van afwezigheid, was het 
Mercurius dus die het mountainbiken 
onder studenten weer even op de 
kaart zou gaan zetten. 
Zelf had ik mij er goed 
vanaf gemaakt. Ik was 
de enige echte Mercu-
rius soigneur en hoef-
de mijzelf dus niet in 
de vernieling te rijden 
tijdens de wedstrijd. 
Ook een keer lekker.
Om een uurtje of 5 klonk 
het startschot voor het 
NSK. Alle Mercurianen schoten als een 
speer weg uit de startblokken voor 
hun rondjes over de Wijchense berg. 

Na een sterke eerste ronde, kwamen 
zowel Robin als Lotte als eerste over 
start/finish. Rob volgde in tweede 

positie. Robin en Lotte, 
maar ook Rob wisten 
langzaam hun voor-
sprong op de rest van 
de deelnemers uit de 
bouwen. Na een dik uur 
koers konden Robin en 
Lotte gehuldigd worden 
als kampioenen. Zij mo-
gen zich een jaar lang de 

beste Ne- derlandse student op de 
mountainbike noemen! Rob werd net-
jes tweede en is de vice-kampioen.

Velen andere Mercuri-
anen reden hun eerste 
wedstrijd ooit en leverde 
allemaal puike presta-
ties. Voor vele smaakte 
het ook naar meer. Dat 
komt allemaal goed uit, 
want als NSK-commis-
sie zijn we van plan om 
volgend jaar weer een 
NSK mountainbike op 

poten te zetten. Dus blijf allemaal 
lekker meetrainen en we fietsen vol-
gend jaar weer iedereen naar huis!

Jason vertelt enthousiast over het 
NSK Mountainbike, getuige de uit-
roeptekens!!! :D :D

• Deze editie van De Versnelling 
veel te laat uitgebracht wordt?
• De Obersturmbahnführer 
der Redactie zich- zelf 
hiervoor in de zeik 
neemt?
• Alle Mercu-
rianen weer terug 
zijn uit Amerika?
• T i j m e n 
Moltmaker nog 
steeds in Canada 
zit maar een dezer 
dagen terugkomt?
• Joost van 
Wijngaarden nu in Rio 
zit en zich zondigt aan 
het bier?
• Hij natuurlijk 
niet in Rio zit omdat ie 
eindelijk zijn ambities 
heeft kunnen waarma-
ken?
• Ondanks de vele 
activiteiten die er zijn en 
op de rol staan, hij zich een 
keertje niet overal mee be-
moeit?
• Het onduidelijk is 
wat de effecten daarvan kun-
nen zijn?
• We net de introductie en diens 
sportdagen achter de rug hebben?

• Lars Hanssen vol op zijn plaat 
(en op videobeeld) ging over een 
schans?
• Pieter Schoenmaker zijn sleu-

telbeen brak tijdens een 
avondje stap-
pen?
• We in de vol-
gende editie 
de vinger op de 
zere plek leg-
gen en ingaan op 
blessures?
• De voorberei-
dingen voor het 
NSK in volle gang 
zijn?

• Sommige Mercuria-
nen nu toch maar eens se-
rieus gaan trainen?
• Hidde Hendriksen in 
deze editie een analyse 
doet of we dan maar 
Maurits Hendriks moe-
ten aanstellen als Chef 
de mission?
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GNSK

Lars Hanssen

Het was drie uur ’s nachts en mijn 
telefoon trilt op mijn nachtkastje. 
De naam “Joost van Wijngaarden”, 
onze Sport-Commissaris wielren-
nen, stond vermeld op mijn afge-
ragde Samsung 
smartphone.  Ik 
vroeg mezelf af 
wat Joost op dit 
tijdstip precies 
van mij verlang-
de of wilde me-
dedelen. Toen 
realiseerde ik 
mij dat ik eerste 
reserve stond 
voor het GSNK, waar ik in eerste 
instantie mee naartoe zou gaan 
als soigneur, om de gladgeschoren 
kuiten van onze renners te kunnen 
trakteren op een royale laag war-
ming-up olie en wat bemoedigende 
woorden zoals ‘Meedoen is belang-
rijker dan winnen’. Ik nam de tele-
foon op en Joost vertelde mij dat 
ik mee mocht naar het GSNK, niet 
als soigneur maar als renner. Roger 
Termont, ‘De Ezel uit Elst’, bekend 
om zijn vriendelijke karakter en zijn 
kwaliteit om urenlang reuzachtige 

wattages te kunnen trappen, was ziek 
geworden en moest zich helaas af-
melden voor het GSNK. Zijn afzegging 
was een enorme aderlating voor onze 
GSNK-selectie. Desalniettemin was ik 

vastbera-
den om 
zijn plaats 
te ver-
v a n g e n 
en mijn 
best te 
doen op 
dit GNSK. 
Op vrij-
d a g -

avond kwamen wij aan op de Gro-
ningse campus waar wij onze tenten 
zouden opzetten op een van de sport-
velden van het sportcomplex. Mijn 
slaapplaats was bij Hans Dilling in de 
tent, echter van deze slaapplek zou ik 
de eerste nacht weinig gebruik maken 
vanwege het feit dat ik het nodig vond 
om een drankje te doen in het Sport-
café waar feest en gezelligheid was. 
Na dit nachtelijke avontuur zou het al 
vrij snel dag worden, de dag waarop 
de proloog en de sprintcup plaatvond. 
Tijdens het warmrijden voor de pro-

loog viel de schade van de alcohol op 
mijn benen mij alles mee. Dacht ik. 
Nadat het meisje met de mooie krul-
len mij het startsein gegeven om te 
vetrekken kwamen de woorden “Oei, 
oei, oei Larsje Hanssen” 
en “Waar ben je nou weer 
aan begonnen?” al vrij 
snel in mijn hoofd. Dit van-
wege de pijn die onstond 
in mijn bovenbenen. Deze 
pijn bleek een symptoom 
van verzuring te zijn. 
Onze ploeg deed het zeer 
goed; Lieke Wijnbergen 
had gewonnen bij de dames en Hans 
Dilling werd tweede bij de heren. 
Na de proloog vond de sprintcup 
plaats. De spintcup was een knock-out 
race waarin 
elk team zijn 
beste sprin-
ters selec-
teerd en deze 
zouden het 
tegen elkaar 
opnemen in 
verschillende 
heats. Bij de 
dames deden 
Lieke, Simone en Charlotte mee. Bij 
de heren Bram, Joost en Hans. In de 

stromende regen moesten deze hel-
den het opnemen tegen sterke tegen-
standers. Na een heroïsche strijd pakte 
Hans Dilling de eerste plaats. ’s Avonds 
vierden wij het goede verloop van het 

GSNK in 
de ‘Sui-
k e r f a -
b r i e k ’ , 
een ver-
laten fa-
briek die 
als quasi-
hippe lo-
catie fun-

geerde voor het beruchte GNSK-feest. 
Nadat ik wakker werd met een laffe ka-
ter, was het tijd om mij voor te berei-
den voor de wegkoers. Lieke, Chartlot-

te, Iris te Paske 
en Iris Bosch 
reden een 
sterke koers en 
finishten allen 
netjes in het 
peloton. Bij de 
koers van de 
heren zouden 
Joost en Hans 
een kopgroep 

vormen met een paar andere 
renners van andere ploegen. Mijn taak 
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Clubklassement 2015 - 2016

Joost van Wijngaarden

Het vernieuwen van het clubklasse-
ment was één van de speerpunten 
van sportcommissarissen Roelofs en 
Van Wijngaarden toen zij in septem-
ber vorig jaar aantraden. Meer di-
versiteit in de clubwedstrijdjes, een 
zichtbaarder klassement, nieuwe 
puntentelling en een verschuiving 
van het jaar van januari-december 
naar september-augustus. Dat waren 
de veranderingen die dit jaar wer-
den doorgevoerd. Afgelopen vrijdag 
werden tijdens de jaarafsluiting de 
winnaars gehuldigd en kwam het ver-
nieuwde clubklassement tot een eind.

Clubklassement MTB
Verdeeld over zes wedstrijden, deden 
er in totaal 21 deelnemers mee aan 
het Grote Mercurius MTB Clubklas-
sement. Het jaar werd begonnen met 
een XC Eliminator waarbij een knock-
out systeem werd afgewerkt om tot 
een winnaar te komen. Het tweede 
wedstrijdje werd verreden in duo’s 
die in estafettevorm meerdere ron-
des moesten afleggen. De eerste wed-
strijd na de winter was vervolgens een 
klassieke cross-country wedstrijd met 
massastart. Zo ook het vierde wed-

strijdje waarbij een spontane samen-
werking ontstond met MTB-Club Licht 
Verzet. Zeven Mercurianen namen 
daarbij niet onverdienstelijk deel in 
een omvangrijk peloton mountainbi-
kers rondom de Leemkuil. In juni wa-
ren vervolgens punten te verdienen bij 
de GP Hein te Riele, waarbij de moun-
tainbikers een duo vormden met een 
wielrenner om samen in estafettevorm 
een tijdrit af te leggen. Het moun-
tainbikeklassement werd afgesloten 
met een laatste wedstrijd op 29 juni.
Twee dagen later vond de prijsuit-
reiking van het klassement plaats 
tijdens de afsluitende barbecue na 
de eindejaarsactiviteit. Robin Roe-
lofs werd gehuldigd als winnaar bij 
de heren. Joost van Wijngaarden (zil-
ver) en Jason Schreurs (brons) com-
pleteerden het podium. Bij de dames 
was Lotte Koopmans met voorsprong 
de beste. Simone van Laar werd 
tweede, Noortje van Elteren derde.

Clubklassement weg
Voor het klassement van de wielren-
ners werden zeven wedstrijdjes ver-
reden. Een gevarieerd aanbod waarbij 
zowel de tijdrijders, als de klimmers en 

Met het collegejaar kwam ook het 
clubklassement tot een eind. Een 
terugblik.

was om de achtervolging op deze kop-
groep te ontregelen. Samen met Bram, 
Jason en Robin demoraliseerden wij 
onze tegenstanders 
door middel van 
o n t m o e d i g e n d e 
opmerkingen en 
afstoppend werk. 
Hetgeen zou lijden 
tot minachtende 
blikken van de te-
genstander wat 
ons weer het be-
nodigende plezier 
bezorgde. Hans en 
Joost bemachtig-
den uiteindelijk een tweede en vierde 
plaats. De koers werd opgevolgd door 
een afvalploegentijdrit. Voorafgaand 
aan het 
GSNK is er 
onder lei-
ding van 
Jeroen Jans-
sen veel 
g e t r a i n d 
voor deze 
a f va l p l o e -
gent i jdr i t . 
Deze trai-
ning betaalden zich uit met een 
tweede plek voor de dames en eer-
ste plek voor de heren. Uiteindelijk 

haalden wij mij de heren de eerste 
plaats en de vrouwen en nette vier-
de plaats in het ploegenklassement.

A l 
m e t 
al was 
h e t 

GSNK-weekend voor mij een combi-
natie van veel plezier en afzien op de 
fiets; twee dingen waar je mij bij wijze 

van spreken 
’s nachts voor 
kan wakker 
maken. Daar-
naast was  
de begelei-
ding van Paul 
Brusse en Bas 
van de Wouw 
zeer fijn. Zon-
der hun men-

tale steun en verzorging was deze 
prestatie niet mogelijk geweest. En 
oja… handbal is een mooie sport. 
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de mannen van het korte explosieve 
werk aan hun trekken kwamen. Met 
het introduceren van de Sprintcup en 
de Holleweg Challenge kwam er weer 
iets meer koers terug in het klasse-
ment dat sinds het wegvallen van club-
parcours Lindenholt hoofdzakelijk een 
tijdritcompetitie was geworden. Naast 
bovengenoemde nieuwe wedstrijdjes 
hadden we 
met de Hol-
deurn Klim-
tijdrit, Kilo-
metervreter, 
Ka r te n s p i e -
lerwegtijdrit 
en Clubre-
cordtijdrit bo-
vendien weer 
de gebrui-
kelijke portie traditionele tijdritten. 
Tel daar nog de eerdergenoemde GP 
Hein te Riele bij op en het Grote Mer-
curius Clubklassement is compleet.
Maar liefst 50 verschillende deelne-
mers namen deel aan alle verschillende 
wedstrijdjes. Het wegklassement werd 
verdeeld in drie categorieën: dames, 
heren zonder licentie en heren met li-
centie. Evenals de medailles voor het 
MTB klassement werden ook de prij-
zen voor het wegklassement vrijdag-
avond bij de jaarafsluiting uitgereikt. 

Bij de dames mocht Lieke Wijnbergen 
het hoogste treetje beklimmen. Simo-
ne van Laar kreeg haar tweede zilver 
en Lotte Koopmans nam het brons in 
ontvangst. De heren met licentie ver-
deelden de medailles als volgt: Joost 
van Wijngaarden goud, Hans Dilling 
zilver en Bram Veringa brons. De strijd 
bij de heren zonder licentie was de 

s p a n n e n d ste . 
Vooral de drie 
podiumklanten 
maakten dat 
de strijd tot het 
einde alle kan-
ten op kon gaan. 
Cédric Corten-
raad bewees 
zich uiteindelijk 
de sterkste door 

Olivier Schnitzeler (tweede) en Roger 
Termont (derde) achter zich te houden.

De sportcommissarissen kijken te-
rug op een geslaagd jaar wat be-
treft het clubklassement en ho-
pen dat hun opvolgers de ingezette 
lijn doorzetten het volgende jaar.

Amsterdam - Parijs

Jason ScheursJason vertelt wederom enthousiast 
over een rit, de blije semi- 
Limburger...
Afgelopen juni namen Pieter en Jason 
deel aan de prestigieuze tocht Am-
sterdam-Parijs van SKITS. Het doel van 
deze tocht is om in teams van twee 
zo snel mogelijk van Amsterdam naar 
Parijs te rijden. Elk team wordt uiter-
aard begeleid 
door een auto 
met twee vol-
gers. Pieter en 
Jason werden 
verzorgd door 
Guus en Ro-
bin, misschien 
wel de beste 
v e r z o r g e r s 
die Mercurius 
heeft.
We laten de mannen aan het woord 
om hun verhaal te doen over deze epi-
sche tocht:
Zaterdag 25 juni was het dan zo ver 
voor ons. Fietsen zonder te hoeven 
stoppen om te studeren, werken of 
andere onnozele zaken in het leven. 
Alleen maar kilometers vreten en de 
nodige gelletjes, Flapjacks en repen 
wegwerken. Als team ‘Het gaat niet, 
bestaat niet’ gingen wij Amsterdam-
Parijs 2016 rijden. Op de planning 

stonden meer dan 500 kilometers.
Klokslag 12:00 klonk het startschot. 
Waar iedereen na de start rechtsaf 
sloeg, gingen wij links. Er volgde een 
mooi stukje Amsterdam waar we na-
tuurlijk netjes voor elk verkeerslicht 

dat op rood 
stond ge-
wacht heb-
ben. 
Het stuk 
Amsterdam 
was snel 
achter de 
rug en het 
brommeren 
door de pol-

der kon beginnen. Al gauw kregen we 
een passagier in onze trein. De man op 
zijn koersfiets had voor een groot deel 
dezelfde route als ons. Hij wees op een 
aantal plaatsen de weg waardoor we 
niet verkeerd zouden fietsen. Een aan-
tal keren probeerde de man zelfs een 
kopbeurt te doen, helaas lag zijn tem-
po niet hoog genoeg. Nadat wij weer 
overnamen hing de man aan het elas-
tiek. In Dordrecht hadden we hem uit-
eindelijk gelost nadat wij met de race-
fiets een trap af waren gefietst. Robin 
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die met zijn MTB normaal gesproken 
ook alle trappen af fietst vond dat dit 
met de auto ook wel moest kunnen, 
die heeft immers vier wielen. Gelukkig 
wist Robin de auto niet te slopen met 
zijn stunt! 
Na Dordrecht kregen we twee keer 
een lekke band, sa-
men met een open 
brug heeft ons dit de 
overwinning gekost, 
daar zijn we gewoon 
van overtuigd. Geluk-
kig zorgden onze soig-
neurs Guus en Robin 
voor een snelle wiel-
wissel. 
Uiteindelijk waren we 
dan in het land waar 
het lekkerste bier 
vandaan komt. he-
laas hadden wij geen 
tijd voor een biertje. 
Wij moesten van het 
prachtige Belgische 
asfalt en wat onweersbuien genieten. 
Ondertussen waren we aan de grote 
inhaalrace begonnen. Het ene na 
het andere team haalden we in. Vlak 
na Antwerpen diende het volgende 
oponthoud zich aan. Na twee lekke 
banden, hadden we nu last van een 
wolkbreuk. Onder het afdakje van de 

plaatselijke jeu de boulle vereniging 
konden we soort van schuilen. Helaas 
stond de wind precies de verkeerde 
kant om, waardoor we toch nog nat 
werden onder het afdakje. We vonden 
nog een kapot reclamebord wat ons 
enigszins droog hield. Voorzichtig ke-

ken we over het re-
clamebord om te kij-
ken of er echt geen 
beter plek was om 
te schuilen. Tada-
tadatada, daar onze 
redding: ‘Guus en 
Robin’ stonden aan 
de andere kant van 
de weg met droge 
kleding. 
De koers werd her-
vat. We namen el-
kaar op sleeptouw 
met lange kopbeur-
ten. Signalen zoals: 
‘paaltje’, ‘mee’ en 
‘tegen’ werden dui-

delijk aangegeven, zelfs aan de auto! 
Vlak voor de Franse grens kregen we 
beiden een dip. Gelukkig stond er 
verderop een heerlijke pastamaaltijd 
klaar. Terwijl onze mechanieker Robin 
de fietsen gereed maakt voor de nacht 
en onze soigneur Guus ons mentaal 
voorbereiden voor de zware nacht, 

genoten wij van de heerlijke maaltijd. 
Een pastamaaltijd was echt een ver-
ademing na die sportvoeding!
De nacht begon en het fietsen ging 
verder: slapen is voor apen. Het fiet-
sen in het donker voelde heerlijk aan. 
Na een uurtje kregen we beiden een 
flinke dip. De knieën begonnen pijn 
te doen en 
de oogle-
den on-
dervonden 
veel hin-
der van de 
z w a a r t e -
kracht. Na 
een korte 
pauze met 
de nodige 
oppeppers 
konden we 
weer verder. De dip was voorbij, de 
brommer ging uit en TGV ging aan. 
Het moraal steeg. We begonnen zelfs 
‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ te spelen. 
Gaten, drempels en overstekend wild 
werden aangegeven. Achteraf bleken 
al deze drie dingen er niet te zijn en 
waren het misschien wel hallucinaties. 
We kwamen aan in de laatste 100km. 
We konden de stokbroden die ze in 
Parijs aan het bakken waren al ruiken! 
Het tempo steeg nog ietsjes meer! 

We haalden het team van WTOS in en 
kregen door dat we op de derde plek 
lagen. Volhouden dus. Na nog wat ‘ik 
zie, ik zie, wat jij niet ziet’, kwamen we 
snel aan bij de snelweg die ons naar 
Parijs zou leiden. Ja ja, we hebben echt 
over de snelweg gefietst en dat was 
cool. In Parijs begon de ellende weer. 

De finish zoeken bleek 
lastig na al die uren 
op de fiets. De kas-
seienstroken wisselde 
elkaar in snel tempo 
af. In onze zoektocht 
naar de finish bij Ho-
tel des Invalides heb-
ben we uiteindelijk alle 
bezienswaardigheden 
van Parijs gezien. Onze 
route door Parijs naar 
de finish was misschien 

niet de snelste, maar toch wisten we 
als 3de aan te komen. En dat in een tijd 
die een dikke drie kwartier sneller was 
dan onze streeftijd! In 18 uur en 13 mi-
nuten wisten wij Parijs te bereiken. Te-
vreden konden wij een aantal uurtjes 
gaan slapen om daarna Parijs onveilig 
te gaan maken. En we hebben Parijs 
ook onveilig gemaakt! Parijs heeft ge-
weten dat wij er geweest zijn!
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Maurits Hendriks(en)

Hidde HendriksenStiekem wil Hidde Obersturmbahn-
führer Sport worden.

Al sinds enkele jaren vraag ik mijzelf 
af of het niveau bij Mercurius niet wat 
hoger zou kunnen. Zoveel talent, een 
sportcentrum vol met de modern-
ste faciliteiten en een 
leger aan fysiothe-
rapeuten en medici 
bij de club. Wat gaat 
er mis? Tijdens het 
overdenken van mijn 
gedachtespinsels kijk 
ik naar de tv, waar de 
hockeywedstrijd Ne-
derland - Argentinië 
in alle hevigheid is los-
gebarsten. De camera 
gaat langs het publiek. 
Koning Willy komt 
in beeld, samen met 
Koningin Maxima die 
voor deze gelegenheid 
een Oekraïens ruimte-
pak heeft aangetrok-
ken. Nederland scoort 
en Maxima juicht alsof ze een auto 
wint in een show van de Postcodelo-
terij. 'Ja, ik krijg een BMW; maar dat 
ding is klein en lelijk, dus ik had toch 
liever een andere gehad. En wat doet 
in godsnaam Winston Gerstanowcz 

hier?'. 
Enfin, de camera draait door en Mau-
rits Hendriks komt in beeld. En terwijl 
de hockeywedstrijd verder gaat, laat 

die Maurits 
Hendriks mij 
niet los. Dat fa-
natieke gezicht, 
dat hoekige 
brilletje en een 
klein buikje 
waar naar ik 
denk alles aan 
gedaan wordt 
om het weg te 
werken. Op dat 
moment komt 
er een 'Wat 
als - scena-
rio' in me op. 
Wat als Mau-
rits Hendriks 
p l o e g l e i d e r 
zou worden bij 

Mercurius? Wat voor een grote veran-
deringen zullen er dan plaats gaan vin-
den om onze club naar een structurele 
top 5 plek in het SWN klassement te 
brengen? 
Ten eerste zal de naam van de club 

veranderd worden. 
NSWV Mercurius 
is veel te lang, sluit 
niet meer aan bij de 
huidige generatie 
en is niet meer in-
teressant voor spon-
soren. Maurits Hen-
driks zou de naam 
dan ook veranderen 
in TeamMrcrs. Kort, 
simpel en klinkers zijn 
ook maar lastig.
Daarnaast zullen het 
Ardennenweekend en het 
Navoorjaarsweekend ook an-
ders ingericht gaan worden. In zijn 
visie gaat sport om presteren en recu-
pereren. Alcohol is dus uit den boze 
en iedereen moet voor tien uur in 
bed liggen. 
Wordt er 
toch iemand 
betrapt op 
wakker zijn 
of het drin-
ken van al-
cohol, dan 
zal degene 
zo snel mo-
gelijk naar huis gestuurd worden. Er 
wordt geen informatie gegeven over 
de reden van vertrek, zodat iedereen 

hem kapot kan 
maken op Twit-
ter. 
Als laatste zal 
er een losers-
vlucht ingevoerd 
gaan worden. 
Rijd je geen top 
drie in een wed-
strijd? Dan krijg 
je je spullen in je 
handen gedrukt 

en je ziet maar hoe je 
thuis komt. Mensen die 

niet presteren, die doen dat 
namelijk expres en moeten zo 

hard mogelijk gestraft worden.
Deze gedachten blijven nog even in 
mijn hoofd rondzwerven en ik begin te 
overdenken. Wat is het toch leuk om 

tegelijkertijd plezier 
te hebben in je sport 
en toch alles uit je-
zelf te halen. Onder-
tussen loop ik naar 
de koelkast, pak een 
biertje en neem een 
slok. Zo. Even hele-
maal ontspannen.



2726

Mercurius’ Doorgeefpen

Koen BeekhuisDit unieke doorgeefrelikwie kent iedere Ver-
snelling een nieuwe eigenaar.
Je zal het tot in lengte van jaren aan je nageslacht 
kunnen vertellen, je kan het toevoegen aan je le-
vensgebeurtenissen op je Facebookpagina, je kan 
ermee pronken bij je fietsvrienden en er zijn zelfs 
plannen om Doorgeefpen-mouwtjes te introdu-
ceren voor hen die ooit de eer ten deel zijn ge-
vallen 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.

Een lang gekoesterde droom is wer-
kelijkheid geworden; de Mercurius 
Doorgeefpen is in mijn handjes. Nu 
ik naar het bewuste pennetje kijk, 
met zijn gouden biesjes en scherpe 
puntje, besef ik me dat ik eigenlijk 
nooit precies heb bedacht waarover 
ik welnu hier wat mag neerzetten.
Mijn voorgangers hebben het reeds 
voornamelijk over hun eigen tijd bij 
Mercurius gehad, dus dat lijkt me 
een prima uitgangspunt om deze pa-
gina’s enigszins nuttig te vullen. De 
meesten van jullie weten echter in-
middels wel dat ik aardslui ben, veel 
te dure racefietsen aanschaf, veel te 
weinig fiets en veel te lang over mijn 
studie doe. “Veel” lijkt een term die 
wel vaker van toepassing is op onder-
getekende, zeker nu er een veel te 

oude auto voor de deur staat waar 
ik nu al te veel aan heb gesleuteld.
Het lijkt me dus een uitgelezen kans om 
eens uit een ander vaatje te tappen. Ik 
heb in mijn jaren bij Mercurius veel 
gedaan, maar ook veel gelaten. Waar 
ik in 2012 en 2013 nog best actief bij 
de licentiehouders was, is het aantal 
wedstrijden in de afgelopen twee jaar 
inmiddels op twee handen te tellen. 
Of ik dat erg vind? Enerzijds wel, wed-
strijdrijden is een fantastische kick en 
het is ontzettend tof om op volle snel-
heid met zo’n peloton over de wegen 
te razen. Ik kan het echter niet meer 
goed opbrengen om de trainingsuren 
te maken die ik daarvoor nodig had. 
De motivatie ontbreekt en dan is de 
lust om te fietsen snel verdampt. Dat 
betekent echter niet dat ik helemaal 

niet meer fiets. Hoewel tentamens 
en slecht weer de laatste weken veel 
roet in het eten 
gooide, heb ik 
toch nog een 
beetje mijn 
k i l o m e t e r s 
kunnen ma-
ken. Belang-
rijker is dat ik 
t e g e n w o o r-
dig van elke 
kilometer op 
de fiets volop 
geniet omdat 
ik het niet meer uit zelfverplich-
ting maar puur plezier doe.
Nee, mijn laatste seizoenen waren niet 
g e w e l d i g 
betreft fiet-
sprestaties. 
Toch kijk ik 
niet terug 
met spijt, 
want ik heb 
ontzettend 
toffe din-
gen kunnen 
doen omdat 
ik wat min-
der bezig 
was met alleen maar fietsen. Zo heb 
ik samen met Sven, Cédric, Laura en 

Lotte een fantastisch leuk bestuursjaar 
gehad waarin we niet alleen streefden 

naar voor-
u i t g a n g , 
maar ook 
naar plezier 
en naar een 
goede sfeer 
binnen de 
club. Dan 
horen na-
tuurlijk de 
nodige fou-
ten ook bij 

(lees: aan-
hanger) maar daar staan ook mooie 
dingen tegenover. Zo ben ik elke keer 
nog van trots vervuld als de Mercurius 

wagen weer eens 
over Nijmeegs 
asfalt rondrijdt.
Dat ik soms beslis-
singen meer met 
het hart neem 
dan met het hoofd 
wordt belichaamd 
door hetgeen nu 
op de oprit van de 
Dennenstraat 10 
staat geparkeerd. 
Een heuse Citroën 

BX. Waarom? Omdat het kan en om-
dat het een tof ding is. Ze is een echte 
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oude dame van stand en deint vorste-
lijk over ’s lands wegen. Zoals bij vele 
oude vrouwen houdt 
ze niet altijd alle vloei-
stoffen meer even 
goed binnen en zit 
haar huid een beetje 
in de plooi. Daarnaast 
draagt ze een aantal 
sporen van succesvol-
le Tinderdates met de 
roestduivel. Enfin, het 
is te hopen dat deze 
bejaarde niet sterft 
tijdens of na een 
grote operatie omdat 
op redelijk korte ter-
mijn het blok er toch maar eens uit 
moet voor een revisie. Het plan is om 
zoveel mogelijk zelf te doen, met goed 
gereedschap 
en een hand-
leiding. Wie 
wil helpen 
mag zich na-
tuurlijk altijd 
melden ;).
Maar die auto 
is natuurlijk 
een bodem-
loze put, dus 
ik zal ook nog 
mijn studie in de tussentijd proberen 

af te ronden. Het plan is om in aan-
komend collegejaar mijn bachelordi-

ploma Po-
l i t icologie 
te bemach-
tigen. Met 
dat papier-
tje kan ik 
mij name-
lijk inschrij-
ven voor 
een master 
I n te r n a t i -
onale Be-
trekkingen 
aan de Uni-
versitá di 

Siena, waarmee ik vanaf september 
2017 twee jaar in Italië zal wonen. Ho-
pelijk komen velen van jullie dan langs 

om samen de 
Strade Bian-
che eens te 
ve r ke n n e n . 
Er komen 
dus span-
nende tijden 
aan, maar 
eerst even 
een rondje 
op de Fonny.

Redactiecolumn

Nina ZennipmanIn de vorige editie wijdde Joost van Wijngaarden de 
redactiecolumn aan Whatsapp, Nina Zennipnman 
neemt Twitter onder de loep.
Twitter is het sociale medium dat on-
der jongeren zijn hoogtijdagen heeft 
gehad. Een aantal jaar geleden nog 
deelde iedereen zijn 
lief en leed op Twitter 
en werden er duizen-
den of wel miljoenen 
hashtags het leven in-
geblazen. Tweets werden aan mensen 
opgedragen met #mijn2100etwee-
tisvoorjou. Dagplanningen werden 
gedeeld: nu ontbijten, dan even dou-
chen en tandenpoetsen, 
dan naar school en dan 
met bestie!! #lovemylife. 
En dan had je ook nog 
levensvragen die gesteld 
moesten worden: is het al weekend? 
#durftevragen. Oh en dan had je nog 
accounts die quotes over liefde de we-
reld in slingerden 
als ‘vreemdgaan 
is het weggooien 
van een diamant 
en een steen op-
rapen </3’.
Toch is het iets wat in het wielrennen 
nog een beetje leeft. Livestreams wor-
den bij zowel bijna elke prof als ama-
teur koers bijgehouden. De sponsoren 

worden genoemd, favorieten voor het 
podium en de overwinning worden 
voorgesteld en de route gedeeld. Vaak 

zijn er nog een 
aantal tweets 
over de motards 
die klaar staan 
en een bedank-

je voor de vrijwilligers, die toch altijd 
maar weer de weg vrijhouden voor 
onze renners en rensters. Na het start-
schot wordt het pas echt interessant 

natuurlijk. 
Het volgen 
van koers 
is al een 
sport op 

zich. Als je er live bij bent of kijkt op de 
tv, maar ook als je het moet volgen via 
Twitter. Wanneer je niet mee kan naar 

de koers om wat 
voor een reden dan 
ook, maar dan toch 
bezig bent om elke 
minuut dan wel se-
conden je Twitter te 

vernieuwen. Tweets als ‘valpartij’ of 
‘het peloton breekt in stukken’ of ‘er 
worden bosjes renners gelost’ roepen 
frustraties op. Wie zijn er gelost? Op 
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hoeveel achterstand zijn ze nu? Kun-
nen ze nog terug komen? Antwoorden 
op deze vragen worden bijna nooit 
gegeven, waardoor je alles meekrijgt 
maar uiteindelijk toch niks weet. 
Niet alleen 
wordt er in het 
wielrennen ge-
tweet over het 
verloop van 
de koers, maar 
er wordt ook 
nog al eens ge-
klaagd. Dat Tom Dumoulin niet echt 
een ochtendmens is werd in de week 
van het Nederlands Kampioenschap 
duidelijk. Tom (zeer geliefd bij de da-
mes van Mercurius) uitte zijn frustratie 
over de vroege starttijden. Hij was er 
niet van gediend dat hij om 05.30 op 
moest staan om zijn NK wegwedstrijd 
te moeten rijden, zo-
dat zowel het NK als 
het Europees Kam-
pioenschap voetbal 
live uitgezonden kon 
worden. Gelukkig zijn er ook nog wiel-
renners die het vroege opstaan wel 
kunnen waarderen. Thijs Zonneveld, 
oud profwielrenner, schrijver en fana-
tiek twitteraar deelt zijn #nachtmer-
rie waar hij de aftrap van de wedstrijd 

Zwitserland – Polen zou missen. On-
dertussen vroeg Bram Tankink zich af 
of er nog landen zijn in Europa die niet 
meedoen met het EK… 
Vorig jaar was Tom al topfavoriet om 

Nederlands kampioen 
tijdrijden te worden, 
maar kon het toen niet 
waar maken (ondanks 
dat de start toen later 
op de dag was, name-
lijk om 20.29.00 uur om 
precies te zijn). Wilco 

Kelderman, Rick Flens en Jos van Em-
den waren in deze latere uurtjes snel-
ler. Dat Tom toen zijn snelpak in de 
kleuren van de Nederlandse vlag al in 
de kast had hangen, maakte de ren-
ners van de ploeg Lotto NL- Jumbo 
niks uit. Dit jaar wist hij het echter wel 
waar te maken. Op woensdag wist hij 
de driekleur te veroveren op het Ne-
derlands Kampioenschap tijdrijden in 
Goeree-Overflakkee. Daarmee liet hij 
Wilco Kelderman en Jos van Emden 
achter zich. Eindelijk mag het snelpak 
uit de kast en mee naar de start van de 
Tour de France in Mont Saint-Michel. 
Wat ook niet onbelangrijk is voor Tom 
is dat hij nu eindelijk zijn profielfoto op 
twitter mag aanpassen. Zijn blijdschap 
hiervan deelt hij dan ook op Twitter. 

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?

Thomas van Ee

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.

Antwoord Rebusrenner op pagina 15: Huzarski
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Hij is een reus in de 
sprint

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘De Lekkere Vent op het End’


