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Van de voorzitter

Lieke Wijnbergen‘Carolusmeisje’ Lieke debuteert
 als voorzitster....

Laat ik vooropstellen dat stuk-
jes schrijven absoluut niet mijn 

favoriete bezigheid is, dus ik heb 
besloten het mezelf niet onnodig 
moeilijk te maken. Het is in mijn 
ogen best logisch om in je eerste 
voorzitterscolumn maar even uit 
te leggen wie je dan 
wel niet bent. Zo heb 
je wellicht een beter 
beeld bij de persoon 
die met trots zichzelf 
voorzitter 2016-2017 
mag noemen van de 
N.S.W.V. Mercurius. 

Goed, ik ben dus 
Lieke Wijnbergen, 23 
jaar en kom uit de Ach-
terhoek. Woon al een 
jaartje of vijf in Nijme-
gen en fiets daarmee ook al sinds 
2011 bij Mercurius rond. Dat is niet 
het enige waar ik lid van ben, sinds 
ik in diezelfde tijd bedacht dat het 
ook wel leuk zou zijn om bij een 
dispuut genaamd Circe te gaan. Dit 
dispuut is weer onderdeel van de 
(zogenaamd beruchte?) Nijmeeg-

se Studenten Vereniging Carolus 
Magnus. Hier had ik dan ook altijd 
de bijnaam ‘Carolusmeisje’ aan te 
danken. Ik kan me nog goed herin-
neren dat ik op één van mijn eerste 
mountainbiketrainingen in gesprek 
kwam met Aryan Ransijn (voor de 

nieuwere leden, 
dit is de meneer 
die heel hard maar 
bovenal roekeloos 
trapt op iets wat, 
als je door de laag-
jes ducttape heen 
kijkt, een moun-
tainbike- of race-
fiets is). Even ge-
zellig over koetjes 
en kalfjes gepraat, 
totdat meneer er-

achter kwam dat ik bij Carolus zat. 
Dat kon toch echt niet, want daar 
zaten allemaal rare kakkers bij en 
die waren echt stom (dit heeft hij 
niet letterlijk zo gezegd, wat hij 
precies wél heeft gezegd weet ik 
niet meer want dat is dus vijf jaar 
geleden maar dit was zo ongeveer 

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Het lekkere wijf op pagina vijf’

Iemand die ook niet van 

stukjes schrijven houdt
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de trant van het verhaal). Gelukkig 
deelde niet iedereen die mening 
en werd ik tot mijn grote verbazing 
een half jaartje later gescout door 
de TTC. Na veel aandringen lukte 
het commissaris Sijnesael om me 
op een racefiets te zetten (“wat is 
dit eng, veel te dun die bandjes!”) 
en mee te nemen naar de 
laatste damestraining van 
2012 wat resulteerde in de 
wens om ook een eigen ra-
cert te hebben. Deze wens 
kon ik laten uitkomen met behulp 
van Nathalie Simoens en twee en 
een half jaar verder hebben ‘Cu-
bie’ en ik een hoop meegemaakt. 
Mijn enthousiasme voor het fiet-
sen en Mercurius heeft er zelfs toe 
bijgedragen dat ik niet meer het 
enige ‘Carolusmeisje’ ben en er 
twee mede-Circes nu ook mede-
Mercurianen zijn. Terugkijkend 
op de voorbije vijf jaar is dat ei-
genlijk ook niet meer dan logisch. 
Want het is me meer dan duide-
lijk geworden dat Mercurius past 
bij iedereen die maar een beetje 
affiniteit heeft met ongemotori-
seerd rondscheuren op twee wie-

len #putthefunbetweenyourlegs.
Mijn studie Bedrijfskunde kent 

een grote diversiteit aan mensen, 
Carolus bestaat uit een zeer gemê-
leerd gezelschap, maar bij Mercu-
rius loopt echt van alles wat rond. 
En die gemengde groep is afgelo-
pen jaren alleen maar hechter ge-

worden. Dit blijkt al uit de grote 
opkomst bij de gave activiteiten 
die onze club heeft weten te reali-
seren afgelopen jaar. En dat is niet 
alleen mij opgevallen, maar ook de 
hoge heren van de KNWU hebben 
ons bij het uitkomen van deze Ver-
snelling inmiddels bekroond met 
de titel KNWU Vereniging van het 
Jaar! (Oké, dat weten we zaterdag 
22 oktober pas zeker, maar ik heb 
er in ieder geval veel vertrouwen 
in). Mercurius, je bent mooi en 
ik hoop dan ook dat iedereen bij 
deze KNWU Vereniging van het 
Jaar 2016 zo’n mooie tijd gaat heb-
ben, heeft of heeft gehad als ik! • 

Even voorstellen...

...enkele nieuwe leden. 

Isabel Burghardt

Hoi allemaal, ik ben Isabel, 22 jaar oud. Ik zit nu in het eerste jaar van 
mijn master psychologie, dus ik woon al drie jaar in Nijmegen. Vanaf 

het begin van mijn studie ben ik actief op het sport-
centrum en doe ik aan fitness, hardlopen en spinning. 

Als je in Nijmegen woont kun je bijna niet anders 
dan altijd en overal wielrenners tegen te komen. ‘Ei-
genlijk zou ik dat ook graag willen’, dacht ik toen, en 
bovendien was het al lang tijd voor een overstap van 
de spinningfiets naar de racefiets. Nadat ik op inter-
net informatie over wielrennen en racefietsen had ge-
zocht, besloot ik om te investeren en een racefiets aan 
te schaffen. Wat ben ik blij dat ik dit heb gedaan! Na-
dat ik de hele zomer voornamelijk eenzame kilometers 
had gemaakt, was ik er klaar voor om met Mercurius mee te fietsen. Het 
was leuk en gezellig! Eerst was het nog even wennen aan het tempo en het 
doorgeven van de handsignalen. Ook vond ik het eng om zo dicht op elkaars 
wielen te fietsen, had ik moeite om niet af te zakken na een bocht en niet 
de allerlaatste te zijn op de holdeurn klim. Maar ik vind het super leuk om 
te zien hoe snel ik beter wordt en ik kan intens van elke training genieten! 

Ik zou graag nog eens een fietsvakantie in Spanje of Portugal willen mee-
maken. Deze zomer heb ik tijdens mijn vakantie in Portugal een dagje ge-
fietst (geklommen) in de schitterende natuur van Sao Miguel, Azoren. Het 
was echt gaaf! Ik wil zeker eens tijdens het voorjaar naar het zuiden om te 
gaan wielrennen.

Zoals gebruikelijk in de Versnelling stellen in de rubriek ‘Even voorstellen…’ één of meer 
Mercurianen zich voor aan de leden. Dit keer de eer aan enkele van onze nieuwe leden. 

Niemand minder dan Isabel Burghardt, Hidde Merton en Els Ribbers stellen zich hier aan je 
voor:



988

Hidde Merton

Hey allemaal! Ik ben Els, geboren en opge-
groeid in Zeewolde, een dorp in Flevoland. 

In groep 7 namen mijn ouders mij mee naar een 
klein plaatsje in de Achterhoek, Barchem. Mis-
schien heb je er wel eens van gehoord, de Bata-
vierenrace komt er namelijk elk jaar langs. 

Inmiddels ben ik aan mijn tweede jaar begon-
nen bij de studie Biologie aan de RU. Mijn vrije 
tijd in mijn eerste studiejaar heb ik vooral besteed aan de commissie DI-
AFRAGMA, een foto- en filmcommissie van mijn studievereniging, BeeVee. 
Voor mijn verdere hobby’s, zoals lezen en fietsen, had ik eigenlijk geen tijd 
meer.

Mountainbiken doe ik nog niet zo lang, en heb ik nooit erg intensief ge-
daan. In het begin is het ook vooral spannend, dat crossen door het bos met 
allemaal technische paadjes. Maar zodra je de spanning opzij zet wordt het 
alleen maar leuker! En nu vind ik juist het technische en ruige erg leuk aan 
het mountainbiken.

Na in februari een toertraining mee te hebben gedaan op dinsdag, leek 
het me erg leuk om lid te worden van Mercurius. Ik meldde me in april al 
aan bij de vereniging, maar had het zo druk, dat ik nog geen één keer tijd 
had gevonden om mee te trainen. 

In de vakantie heb ik daarom besloten om de dinsdag voortaan te reser-
veren voor de mountainbike trainingen. En ik heb daar tot nu toe nog geen 
spijt van gehad! Ik ben zelfs al meegegaan op Ardennenweekend, waar ik 
heel veel geleerd heb. Maar het belangrijkste is nog wel, dat ik in dat week-
end pas echt gezien heb hoe gezellig Mercurius is als vereniging.

Ik kijk er naar uit om veel mee te gaan trainen en hopelijk snel het niveau 
te behalen om een kans te maken bij de clubwedstrijdjes. Want alleen het 
fietsen is natuurlijk al leuk, maar af en toe een wedstrijd hoort er wel bij! 
Tot snel op de dinsdag!

Hallo, ik ben Hidde Merton en ik kom oorspronkelijk uit Lo-
chem en ben dit jaar begonnen met mijn eerste jaar bedrijfs-

economie op de HAN. Op 21 maart 1996 ben ik geboren te Vianen. 
In 2006 heb ik ooit mijn eerste fiets gekocht, of nou ja, gekregen 
voor mijn verjaardag. Ik ben toen zelf rondjes gaan fietsen thuis en 
na een jaar had ik maar besloten maar bij een verenging te gaan.

Ik ben begonnen bij RTC de Stofwolk in Eibergen. Na drie jaar kwam 
ik bij de Nieuwelingen bij Achterhoek 2000, een soort selectie voor de 
Achterhoek die startplaatsen kreeg bij de klassiekers. Ik heb toen ook 
besloten om over te gaan naar ETP Zutphen omdat daar meer nieu-
welingen fietsten en mij meer te bieden had.Twee jaar later ben ik ge-
blesseerd geraakt aan mijn knieën en ben ik gestopt met wielrennen.

Na vier jaar niet gefietst te hebben had ik mij toch laten verleiden om 
weer een racefiets aan te schaffen en ben ik in Nijmegen gaan wonen. Zo 
ben ik toen bij Mercurius terecht gekomen. Momenteel ben ik nog bezig om 
een crosser aan mijn collectie toe te voegen zodat ik deze winter ook lekker 
het bos in kan. Ik heb nog een paar beklimmingen 
op mijn lijstje staan die ik altijd nog eens wil fietsen 
waaronder de Alpe d’Huez en de Mont Ventoux. 

Els Ribbers
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Een kijkje in de keuken bij...

Jelle van de Graaf & Joost van Wijngaarden...Multatuliplaats 30:
Lieke, Femke en Jantien..

Uw reporters van dienst, Joost 
en Jelle, reisden op 12 okto-

ber af naar Multatuliplaats 30, al-
waar Mercurianen Femke, Jantien 
en voorzitter Lieke wo-
nen. In totaal wonen 
hier vier dames, waar-
door deze woning met 
een score van 3 op 4 
met recht een Mercu-
riushuis genoemd mag 
worden; super geschikt 
dus voor deze rubriek.

Ondanks een zorg-
vuldige planning via 
Datumprikker, kon Jantien er deze 
avond helaas toch niet bij zijn. 
Jantien moest vandaag namelijk 
de hele dag studeren in de UB en 
verkoos het Reftervoedsel boven 
de kookkunsten van haar huisge-
noten. Wij namen aan 
dat Jantien op basis 
van haar ruime erva-
ring met de specialitei-
ten van Lieke en Femke 
een weloverwogen be-
slissing heeft genomen 

waardoor wij ons vooraf al lichte-
lijk zorgen begonnen te maken.

Deze angst werd versterkt toen 
wij bij het binnenlopen van de 

keuken werden gecon-
fronteerd met de ingre-
diënten voor het eten 
die klaarstonden op het 
aanrecht: een broccoli 
naast een fles allesrei-
niger. Deze wonderlijke 
combinatie valt echter 
in het niet bij de rest 
van alle verrassingen die 
deze keuken voor ons 

heeft. We lieten ons oog vallen op 
het schoonmaakrooster waarop te 
lezen was dat de keuken voor het 
laatst is schoongemaakt op 13 juni 
2015. Speciale aandacht gaat ook 
uit naar de ovenwanten in de vorm 

van kikkers, de cavia-
achtige sloffen van 
Lieke, de propere gas-
pitten en de afbeeldin-
gen van mannen met 
sixpacks op de keu-
kenkastjes. Het moge 

duidelijk zijn dat hier vier vrouwen 
wonen. Ook het feit dat de dames 
lid zijn van dispuut Circe is niet te 
missen, aangezien er daarvan vele 
stickers, posters en andere aanden-
ken te vinden zijn. De discolamp in 
de gang is trouwens ook zeer zeker 
het vermelden waard. Kortom een 
uiterst sfeervolle ambiance.

Om de traditionele rol-
verdelingen in stand te hou-
den, lieten wij het koken 
over aan Femke en Lieke. 
Het menu bestond uit een 
typisch Hollands AVG’tje 
(Aardappelen, Vlees, Groen-
te): gebakken aardappeltjes, 
kip-satéschnitzels en broc-
coli en prei. Van de broccoli 
werd bijna niks weggegooid, 
want volgens Femke zitten 
in de stronken de meeste vitami-
nes. Weer wat geleerd! Dat koken 
met twee personen niet per se een 
voordeel hoeft te zijn, bleek uit 
het feit dat de satéschnitzels een 
klein beetje waren aangebrand. 
Dit was natuurlijk noch de schuld 
van Femke, noch van Lieke, en zij 
wezen elkaar (en zelfs ons) dan ook 

als schuldige aan. Afgezien van dit 
kleine momentje van onoplettend-
heid, verliep de samenwerking tus-
sen de twee blonde dames verder 
uiterst voorspoedig.

Zodra het eten klaar was, ver-
huisden we naar de kamer van 
Lieke. De satéschnitzels smaakten 

ondanks het kleine zwarte laagje 
nog buitengewoon lekker! Op de 
groente en aardappeltjes was ver-
der ook niks aan te merken (maar 
ja, wat kun je daar dan ook fout aan 
doen?). Tijdens het eten werden 
alle geheimen en roddels over Jan-
tien uit de doeken gedaan. Zo gaat 
dat immers tussen vrouwen als er 
één niet bij is.
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Ook de nachtelijke escapades 
van de dames bleven niet onbe-
sproken. Zo begrepen we onder 
andere dat de muren gehorig en 
de bedden krakkemikkig waren. 
Het zou echter al verdacht lang stil 
zijn in huize Circe/
Mercurius. Verder 
vernamen we dat 
de meest recente 
kots op de vloer 
nog te ruiken was 
en ook de frikan-
dellen die na de 
NSK Tijdrijden BBQ 
via het raam naar binnen waren 
gevlogen hun sporen hebben ach-
tergelaten. Lieke en Femke deden 
bovendien hun huiselijke gebrui-
ken uit de doeken zoals het ver-
plicht roepen van “hoi” en “doei” 
op niet zachtzinnige wijze en het 
kaasfonduen na terugkomst van de 
OP=OP borrel. 

Toen uw redactieleden bijna 
klaar waren met eten, merkten we 
op dat we eigenlijk helemaal niets 
te drinken hadden gekregen van de 
gastvrouwen. Toch een beetje jam-
mer… Gelukkig kwamen er toen al 

snel twee flessen van Lieke’s uitge-
breide ranja collectie op tafel. Deze 
misser werd later ruimschoots ge-
compenseerd met het toetje, want 
er werd een flinke doos Cornetto’s 
tevoorschijn gehaald (weliswaar 

de AH-basic va-
riant, we blijven 
tenslotte stu-
denten).

Wij bedan-
ken Lieke, Fem-
ke én Jantien 
voor hun gast-
vrijheid en de 

Hollandse delicatessen en zouden 
graag nog eens langskomen. De 
volgende editie van De Versnel-
ling zullen wij echter weer één of 
meerdere andere leden bezoeken 
om hen het hemd van het lijf te 
vragen. Wie weet wel bij jou…  •

Ardennenweekend

Tim van der WerfHet jaarlijkse Ardennenweekend ging 
dit jaar weer naar de Ardennen. 

Midden in de drukke septem-
bermaand van Mercurius 

vond het jaarlijkse Ardennenweek-
end plaats. Dit jaar reisden we 
met een kleinere groep (29) dan 
gehoopt naar de Ar-
dennen. Dat mocht de 
pret echter niet druk-
ken, vrijdagavond ver-
trokken we vol goede 
moed richting het 
huisje in Houffalize. 
Ik had het genoegen om met Bas 
mee te mogen rijden. De auto had 
de toepasselijke naam: ‘Met 150 
naar Houffalize’ , dit bleek niet ge-
heel overdreven. Tijdens de autorit 
kwam ook de excentrieke muziek-
stijl van Yarince naar voren. Na een 
tijd gezocht te hebben en uiteinde-
lijk toch maar te bellen wisten we 
het huisje te vinden.

Het feest in het huisje was in-
tussen in volle gang, er werd druk 
gekaart en veel gepraat. Het was 
goed om te zien dat er vermen-
ging ontstond tussen de moun-
tainbikers en wielrenners, hetgeen 

zorgde voor een uitstekende sfeer. 
De avond verliep eigenlijk vrij rus-
tig; iedereen moest zich sparen 
voor de volgende dag en het NSK 
het weekend erna. Tegen een uur 

of drie lag iedereen 
al lang op één oor. 
De zaterdag begon 
rustig, er werden 
groepen gemaakt en 
de verschillende rou-
tes werden gereden. 

Zowel de routes op zaterdag en 
zondag waren prachtig, waarvoor 
dank Hidde. We trokken Luxem-
burg in met verschillende groepen, 
het fietsen op de zaterdag viel me 
persoonlijk zwaar. Na een kilome-
ter of 65 was ik helemaal leeg en 
moest ik iedereen laten lopen. Het 
terras bood uitkomst, hier kwamen 
we een andere groep tegen die al 
een uur of 2 op het terras zaten. 
De crêpes en frisdrank deden ons 
goed en we voltooiden de grote 
zaterdag route. Terug in het huisje 
na een pastamaaltijd een gevuld 
avondprogramma. Lieke en Lars 
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waren verantwoordelijk voor het 
samenstellen van het avondpro-
gramma, dit bestond uit een wie-
lerspel dat gebaseerd was op het 
spel weerwolven. Roger ontwikkel-
den zijn eigen programma, iets met 
een tafel en een frisbee, de rest is 
voor eigen invulling. Daarnaast kon 
de gitaar van Hidde natuurlijk niet 
ontbreken, nou dat hebben we ge-
merkt. Hidde en Lars waren samen 
verantwoordelijk voor de muzikale 
omlijsting. Vele liedjes zijn gepas-
seerd op deze avond, de foute hit-
jes van Stef Ekkel en 
Guus Meeuwis kon-
den natuurlijk niet 
ontbreken. De lich-
ten gingen langzaam 
uit en de meesten 
mensen gingen ook 
deze avond enigs-
zins op tijd naar bed. De zondag 
begon vroeg voor de meesten, 
echter niet iedereen koos ervoor 
om te gaan fietsen. De rest splitsen 
zich opnieuw over de verschillende 
kortere routes. De zondag was een 
grauwe dag en de route liep door 
de Ardennen, dit betekende natte 

slechte wegen en dus extra voor-
zichtig. Vandaag waren er opnieuw 
veel hoogtemeters te bedwingen 
en waren sommige stukken zeer 
uitdagend. Dit mocht de pret niet 
drukken en iedereen had er zin in. 
Op het einde van de dag gebeur-
den er echter nog een vervelende 
valpartij, gelukkig zonder erg veel 
schade. Helaas eindigde daarbij 
ook deze mooie tocht. Terug in het 
huisje mochten we de gehele kle-
rebende opruimen, iedereen droeg 
echter z’n steentje bij en daarmee 

was het zo gedaan. 
Er resten enkel nog 
de reis naar huis, 
na een paar uurtjes 
keuvelen over de 
cross en koers in het 
gezelschap van Hein 
ging dat ook zeer 

vlot. Ondanks de zeer burgerlijke 
bedtijden op het weekend waren 
de meeste zondagavond aardig 
gesloopt. Ik spreek denk ik niet al-
leen voor mezelf als ik stel dat het 
een zeer gezellig maar iets rustiger 
weekend was.  De focus stond ech-
ter alweer op het NSK weekend.  •

Redactie column

Siobhan Schleijpen

Nu de zomer officieel voorbij is 
en de herfstkou ons heeft om-

armt, is hitte wel het laatste onder-
werp dat normaliter aangesneden 
zou moeten worden. Toch is de hit-
te - en dan met name de warmte in 
Doha - het meest besproken onder-
werp in het professionele wielren-
nen van de afgelopen weken. 

Gedesillusioneerde renners die 
op de grond zitten, of zelfs liggen, 
na de finish. Deze koppies hebben 
een andere dimensie van uitgeput-
heid dan op de foto’s van renners 
in de douches van Roubaix na de 
monstertocht over kasseien. 

Niet alleen de gezondheid van de 
deelnemende wielrenners brengt 

extra zorgen met zich mee, de hitte 
zorgt er ook voor dat er een bijko-
mend extensief logistiek plan op 
poten moet 
worden ge-
zet door de 
organisatie 
en de natio-
nale teams. 

Van pil-
len met 
daarin microchips (ontwikkeld 
door NASA) om de lichaamstempe-
ratuur van de desbetreffende ren-
ner te meten gedurende de wed-
strijd tot het, in vergelijking vrij 
primitieve, leggen van ijsblokjes in 
de nek en koude handdoeken op 
de rug. Noodkoelingscentra en ca-
melbacks worden ook ingezet om 
de gevolgen van, plus de hitte zelf 
te bestrijden. 

Sommige renners kozen ervoor 
om twee weken voor het WK naar 
Doha te vertrekken om helemaal 
te kunnen acclimatiseren. Anderen 
bereidden zich lekker thuis voor 
– racer in de sauna opstellen en 

De redactiecolumn komt deze keer
van de nieuwe hoofdredacteur.
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trainen maar! Dit laatste zou het-
zelfde effect horen te hebben als 
het eerste. Wellicht een idee voor 
een alternatieve training voor Mer-
curianen?

Ondanks de extra rompslomp 
die de hitte veroorzaakte, maakt 
een mooie koers veel goed. Dank-
zij het spek-
takel in de 
woestijn die 
Doha om-
ringt, werd 
vooral de he-
renkoers een 
ware waai-
erkoers. Veel 
kijkers, com-
mentatoren, 
renners en 
de organisatie zelf spreken van een 
geslaagd wereldkampioenschap. 
Je hoort niemand meer over de 
overweldigende hitte. En zoals on-
der te zien is was ook de vreugde 
van Tony en Marcel er niet minder 
op na de zware team time trial die 
zij met Etixx-Quickstep wonnen. 

Ook onder onze nationale kan-
jers waren klachten te horen over 

de warmte, waaronder Tom Du-
moulin die onderhand meer en 
meer gaat fungeren als spreekbuis 
voor alles wat mis is met de ver-
reden koersen. Met temperaturen 
van 43 graden Celsius is het vol-
gens hen gekkenwerk dat wedstrij-
den verreden worden.  

Hoewel er klach-
ten waren, heeft de 
Nederlandse equipe 
gedurende dit WK 
niet onverdienstelijk 
gepresteerd. Aller-
eerst zaten er zowel 
bij de mannen als bij 
de vrouwen Neder-
landers bij de win-
nende ploeg in de 
TTT. Daarnaast wer-

den er nog twee zilveren en één 
gouden plak binnengehaald (overi-
gens allemaal door vrouwen). Hier-
naast haalde Tom Leezer bijna de 
stunt van het jaar uit. Zijn WK was 
echter 250 meter te lang. Hij kan 
in elk geval worden beschouwd als 
een smaakmaker in de finale. 

Zelf krijg ik het beeld van 
Anouska Koster, die over de kop 

vliegt nadat ze op een hekje inrijdt 
en vervolgens in door de hitte ver-
oorzaakte waan rond strompelt 
en struikelt, niet uit mijn hoofd. 
Ook bij andere wedstrijden gingen 
mensen, waarschijnlijk bevangen 
door de hitte, foutjes maken, wat 
leidde tot valpartijen en lome ach-
tervolgingen. 

Mede om deze reden blijft de 
vraag of een koers in dergelijke hit-
te voor herhaling vatbaar 
is, de kop op steken. Hoe-
wel dit onderwerp naar 
verwachting nog veel be-
sproken zal worden, zijn de 
professionele renners de 
komende drie jaren veilig 
en ver verwijderd van de 
hitte van Qatar wat betreft 
de WK’s. Met het Noorse 
Bergen, het Oostenrijkse Innsbruck 
en het Engelse Yorkshire op het 
programma voor 2017, 2018 en 
2019 zal het waarschijnlijker zijn 
dat men rekening moet gaan hou-
den met kou dan met hitte. 

Maar wie weet wat het versterkt 

broeikaseffect voor ons, ons kikker-
landje en Europa in zijn geheel, in 
petto heeft. Dat is echter een on-
derwerp dat een andere keer uitge-
diept mag worden – ik dwaal af. 

Eén ding wat dit WK zeker heeft 
bijgedragen is het definiëren van 
de ultieme methode om je als fiet-
ser voor te bereiden op en te over-
leven in de extreme hitte van het 
Midden-Oosten. Dus als de TTC nog 
plannen heeft voor een voorjaars-
weekend in Qatar: take notes.  •
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Joost van Wijngaarden

Rebusrenner

In iedere editie van De Versnelling wordt een rebus 
geplaatst waarvan de uitkomst de naam van een 
bekende (ex-)coureur voorstelt. Weet jij het ant-
woord, sla jezelf dan eens goed op de schouder en kijk op pagina 22 om te contro-
leren of je het daadwerkelijk bij het juiste eind had...

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

 “We oefenen die superhete selfie 
nog een keer droog zonder pho-
ne... maar de volgende is for real 
ok?”
Larix Bouwman 

Afdaling baart secretaris-generaal 
zorgen: “Er is nog een Langeweg te 
gaan”.
Roger Termont

Jeroen: “Kijk daar rijdt een John 
Deere!” Joost: “Poaaahhhhh!”
Noud Poelen

+ + +
     - i      e=w   

Wist-je-datjes

• Hein tijdens het jubileum van het 
RSC is beloond met een Golden RSC 
Award?
• Noortje geen fiets-
broek heeft meegeno-
men naar het Ardennen-
weekend?
• Paul Brussee onlangs 
zijn racefiets meenam 
naar het VOM-Sauer-
land Weekend?
• Hij echter zijn MTB-
schoenen had ingepakt 
en dus het hele week-
end niet fatsoenlijk 
heeft kunnen fietsen?
• Lennaert onlangs op één 
dag 50x de Oude Holleweg 
is opgefietst?
• Charlotte Sederel na een 
lange fietstocht ein-de-lijk is 
aangekomen in Lissabon?
• Je niet mag stilstaan boven-
aan de Derdebaan, omdat 
daar pompoenen verkocht 
worden?
• Joep tijdens een NSK ver-
gadering aangaf nog met zijn derde 
been de Derdebaan af te kunnen 
fietsen?

• Het NSK zeer waarschijnlijk een 
jaarlijks gevolg krijgt als nationale 

KNWU-koers?
• Er sinds half okto-
ber wekelijks de no-
dige Mercurianen 
meedoen aan de GOW 
trainingscrossjes in het 
Oosten van het land?
• Hidde en Gert Jan 
bij één van deze gele-
genheden nog een half 
uur bij elkaar op schoot 
hebben gezeten bij ge-
brek aan ruimte in de 
auto tussen Vorden 
en Station Zutphen?
• De dinsdagtrainin-
gen sinds kort om 
19:00 uur beginnen 
en om de vier weken 
in het teken staan 
van de cyclocrosser?
• Op 12 november 
het lustrumfeest is 
gepland van VOM en 
hier de hele avond 

gratis gedronken kan worden, ook 
door Mercurianen?  •
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NSK Wielrennen in Berg en Dal

Wat een mooie 
dag beloof-

de te worden, werd 
een onbeschrijflijk 
prachtige dag. Het 
Nederlands Stu-
denten Kampioen-
schap (NSK) wiel-
rennen zondag 25 
september in het 
nog rollende jaar 
2016. Door vele be-
trokkenen was er lang toegeleefd 
naar deze dag, door leden van de 
organisatie, maar zeker ook door 
vele deelnemers (in ieder geval 
door mij zelf). Ik ben vereerd dat 
ik gevraagd ben een verslag(je) te 
schrijven voor De Versnelling. Het 
verslag kort houden zou moeilijk 
blijken bij deze opdracht.

Omdat ik van de zenuwen toch 
wel vroeg wakker zou zijn, had ik 
‘ja’ gezegd op het verzoek om mij 
7:00 uur te melden om te helpen 
met plaatsen van dranghekken 
langs het parcours. Er zijn natuur-
lijk altijd mensen die vrijwillig nog 

eerder opstaan, 
dus bij aankomst 
was er op de 
plaats delict al 
volop bedrijvig-
heid. Een beter en 
veelbelovender 
begin van de dag 
hadden we ons 
niet kunnen wen-
sen: een waterig 
zonnetje heette 

de vrijwilligers welkom, terwijl op 
de Oude Kleefsebaan langzaam 
maar zeker de linker van de rech-
ter  helft gescheiden werd voor de 
komende tien uur. De groep vrij-
willigers breidde zich in rap tempo 
uit en om 8:30 uur was het  een 
mierennest: druk maar strak ge-
organiseerd. Dat was ook het mo-
ment waarop de dag voor de cou-
reurs begon met het ophalen van 
de startnummers. Het schijnt dat 
de toiletten in De Heksendans een 
record bezettingsgraad hebben ge-
haald deze dag, als gevolg van ner-
veuze coureurs. 

Jordy van SambeeckEen verslag van het NSK van Jordy: deelnemer, 
verkeersregelaar, chauffeur én EHBO’er Er was ook reden om je druk te 

maken over dit parcours, de Oude 
Kleefsebaan als slotklim is een 
angstgegner voor Nederlandse be-
grippen. Om vervolgens de Zeven-
heuvelenweg op te draaien na deze 
klim is misschien nog wel meer re-
den om je zorgen te maken. Net ge-
sloopt door de klim kan je hier de 
nekslag krijgen als er door een stel 
hardrijders doorgetrokken wordt 
en je op het kantje terecht komt. 
Zelf stond ik licht gespannen aan 
de start voor wat mijn laatste NSK 
zou worden, op mijn thuisparcours, 
maar de moraal was wel hoog! 
Een tactisch plan was gesmeed sa-
men met de andere 
Mercurianen die in 
grote getalen aan 
de start stonden bij 
de heren niet-licen-
tiehouders. De start 
werd nog verstoord 
door een vals start-
schot van een niet 
nader te noemen 
organisatielid (het 
schijnt dat hij later 
op de dag met de 

heren elite mee reed in het tenue 
van DRC De Mol, op een rode Spe-
cialized). Vanaf het moment dat de 
meute in gang werd geschoten, was 
het 36 km lang genieten! Wat een 
ambiance, ongelooflijk veel vrijwil-
ligers langs de weg die je aanmoe-
digden en het parcours vrijhielden. 
En wat was het een prachtig par-
cours! De achterdeur van het voor-
trazende peloton stond wagenwijd 
open, vooraan lukte het echter nie-
mand om uit de greep te ontsnap-
pen. De koers werd beslist met een 
sprint van het resterende peloton, 
geen Mercurianen op het podium. 
Praktische bezwaren bleken helaas 

ons tactisch plan 
in de weg te staan, 
maar we hebben 
met zijn allen een 
koers gereden om 
trots op te zijn!

Vervolgens was 
het feest niet voor-
bij, want er zouden 
nog vier koersen 
volgen. Met zware 
benen, een nut-
teloos klapstoeltje 
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en een volle rugzak ben ik op mijn 
racefiets afgedaald naar verkeers-
post 11. Voordat ik goed en wel 
mijn klapstoeltje uit kon klappen, 
stond de eerste auto op de kruising 
en dit zou niet meer stoppen totdat 
ik bij de post vertrok. Vriendelijk 
met een lieve lach werd - streng 
maar rechtvaardig - het parcours 
toegewijd beschermd door de vele 
verkeersregelaars, geweldig werk! 
Toen ik stalorders kreeg om me 
weer bij de permanence te melden 
vanaf post 11, heb ik die toewijding 
aan den lijve ondervonden waar-
door ik een ommetje heb gemaakt 
via de Van Randwijckweg naar de 
permanence. 

Bij start/finish gearriveerd, werd 
me een autosleutel en een EHBO-
koffertje in de hand gelegd. Enigs-
zins beduusd zat ik vervolgens ach-
ter het stuur van de volgwagen bij 
de koers van de dames elite en la-
ter naast het stuur bij de koers van 
de heren elite. Was het parcours 
al mooi om zelf te fietsen, vanuit 
de volgwagen leek het zowaar nog 
mooier. Bij de heren elite bleek op 
de Zevenheuvelenweg de man met 

de hamer hard toe te slaan in het 
peloton, waarmee dit een scherp-
rechter bleek. Onze eigen ‘Hansie 
Hansie’ was naar eigen zeggen niet 
scherp, maar schopte het wel weer 
tot in de kopgroep bij het elitekorps 
van studerend en wielrennend Ne-
derland. Het lot was hem echter 
niet gunstig gezind deze dag, maar 
voor de kijkers op tv en vanuit de 
volgwagen was het een geweldige 
koers. Vooral de heroïsche beelden 
van het in stukken gereten peloton 
op de Zevenheuvelenweg staan op 
mijn netvlies gebrand. Net zo diep 
als deze dag in het geheugen van 
velen gegrift is. 

Als onderdeel van het eerste 
NSK-weekend heeft dit NSK wiel-
rennen geschiedenis geschreven: 
het gaat de boeken in als een koers-
dag met een groot (record?) aantal 
deelnemers (zowel coureurs als 
vrijwilligers), onder schitterende 
weersomstandigheden op een ex-
ceptioneel parcours. Maar deze 
woorden doen eigenlijk nog tekort 
aan mijn beleving van de dag! De 
loftrompet mag gestoken worden 
over de organisatie, chapeau!  •

Antwoord Rebusrenner op pagina 17:Kwiatkowski

NCK

Jason SchreursNiet alleen het NSK, ook het NCK 
werd door Mercurius betwist.

Zaterdag 1 oktober vond het 
NCK plaats in vlakke en wind-

rijke Dronten. Voor de mensen die 
het NCK niet kennen, zal ik even 
wat uitleg geven. De afkorting NCK 
staat voor Nederlands Clubkampi-
oenschap. Tijdens deze ploegen-
tijdrit wordt er bepaald wie zich 
een jaar lang de beste vereniging 
van Nederland mag noemen. Ui-
teraard deed Mercurius ook mee 
om te bewijzen dat studenten ook 
best hard kunnen fietsen. 

De vrouwen trapten af, in het 
begin van de middag, aan de beurt 
om hun tijdrit over 34 km af te 
leggen. Dieuwertj, Lieke, Siobhan 
en Simone wisten in 54 minuten 
te finishen met een gemiddelde 
snelheid van 38km/uur. Dit bleek 
goed te zijn voor een 27ste 
plaats (vlak boven de 
Utrechtse studentenwiel-
ervereniging De Domren-
ner). De dames waren zeer 
tevreden over hun presta-
tie en ploegleiders Guus en 
Tim waren ook helemaal 

door het dolle heen. 
De mannenploeg bestond uit 

Cedric, Olivier, Jordy, Joep, Roger 
en Jason. Hun tijdrit had een lengte 
van 52 kilometer. De mannen had-
den iets minder dan 1 uur en 10 mi-
nuten nodig hiervoor. Dit was goed 
voor een gemiddelde snelheid van 
45 km/uur en een 62ste plaats in de 
uitslag (bijna net boven de Maats-
richtste collega’s van Dutch Moun-
tains). In eerste instantie waren de 
mannen niet helemaal tevreden 
met hun prestatie, maar na een 
scherpe analyse van ploegleiders 
Guus en Tim, kreeg iedereen toch 
een goed gevoel na de tijdrit.

De titel voor snelste studenten-
club ging dit jaar naar WTOS met 
een astronomisch hoge 19e plaats.   
•
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Mercurius’ Doorgeefpen

Harold OttensDit unieke doorgeefrelikwie kent iedere 
Versnelling een nieuwe eigenaar.

Je zal het tot in lengte van jaren aan je nage-
slacht kunnen vertellen, je kan het toevoegen 
aan je levensgebeurtenissen op je Facebookpa-
gina, 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 clubge-
schiedenis zijn of haar anekdote te hebben mo-
gen neerpennen. Deze keer liggen de eer en het 
genoegen bij niemand minder dan Harold Ottens 
die de pen van Koen Beekhuis kreeg.

Moi volk! Er werd mij gevraagd 
een stukje te schrijven met 

de doorgeefpen. Niet dat ik deze 
tekst met een doorgeefpen in het 
lettertype “calibri” heb geschre-
ven, maar het gaat om het idee. 
Wat mij betreft is dit een perfecte 
kans om het over de twee dingen te 
hebben waar ik het meest trots op 
ben: Drenthe en mijn racefiets. Die 
eerste kan de gemiddel-
de Mercuriaan zich nau-
welijks bevatten. Vol-
gens menig Mercuriaan 
is Drenthe namelijk een 
achtergesteld gebied. 
En geef ze eens onge-
lijk! Drenthe heeft geen 

universiteit (laat staan een eigen 
hogeschool), geen belangrijke ste-
den, nauwelijks bekende Neder-
landers (op Daniël Lohues en Erik 
Dekker na dan), noch belangrijke 
industrieën of bedrijven. En toch 
vind ik het onterecht dat Dren-
the altijd zo in het verdomhoekje 
wordt geplaatst. Want wat veel 
mensen niet weten is dat Drenthe 

een rijke his-
torie heeft. In 
de prehistorie, 
het neolithi-
cumtijdperk, 
kon je Dren-
the vergelijken 
met de rand-

stad; het was er, ten opzichte van 
de rest van Nederland, een drukte 
van jewelste! Dit valt nu alleen nog 
te zien aan de 52 van de 53 hune-
bedden van Nederland die Drenthe 
rijk is en af en toe aan een aarde-
werkje dat wordt opgegraven.

Afijn, ook na de oertijd 
was Drenthe een belang-
rijk gebied voor Neder-
land. Drenthe viel lang als  
graafschap onder Utrecht. 
Bij dit graafschap hoorde 
zelfs één van de belang-
rijkste steden van Neder-
land: Groningen. Uitein-
delijk werd Drenthe zelfs 
nog een tijdje zelfstandig, 
doordat een boerenlegertje de vij-
and het moeras in had gejaagd. Te-
genwoordig kan Drenthe ook voor 
Mercurianen interessant gebied 
zijn. Zo hebben we de slechtst on-
derhouden keienstroken van Ne-
derland, die kilometers lang door 
verlaten bos lopen, verscholen 
onder een dun laagje mos. Deze 
keien waren, zelfs voor de profs in 
2009 tijdens de Vuelta, net te veel 
van het stuiterende. Vandaar dat 

met name de Spaanse renners pro-
test hadden over de route. Maar 
goed, zoals jullie langzamerhand 
wel merken, ik kan eindeloos door-
lullen over “mien Drenthe laand”. 
Maar ik kan me voorstellen dat 
jullie dit soortement van patriot-

tistische gezwam niet de hele tijd 
willen aanhoren (voor diegene die 
dit wel graag wil, kom vooral langs 
voor een vrijblijvend gesprek). 

Dat ik trots ben op Drenthe dat 
moge duidelijk zijn. Ik vind trots 
één van de mooiste dingen die er 
zijn. Zo kan Tim van der Werf al 
trots worden van een drooggelegd 
stuk grasland met daarop de lelijk-
ste steden van Nederland en een 
paar windmolens. Mijn trots gaat 
gelukkig ook verder dan Drenthe. 
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Bijvoorbeeld mijn trots op Mercu-
rius: wat een prachtige club hebben 
we toch. Met een gemêleerd gezel-
schap dat: dan wel geneeskunde 
studeert, dan wel iets met rechten 
doet of al een echte arbeider is en 
zich aangesloten heeft bij VOM. En 
toch allemaal met één grote passie 
voor de wielersport. Of je nou een 
geboren wedstrijdrenner bent, of je 
ambities (zoals ik) meer bij het toe-
ren, koffie en gebak legt: we hebben 
allemaal een enorme liefde voor de 
club. Ik probeer mijn beste beentje 
ook voor te zetten met mijn inzet 
voor de toertochtcommissie, de Via 
Romana en sinds deze maand ook 
de sponsorcommissie. Het is ook 
goed om te horen dat veel van de 

kernwaarden van de TTC worden 
overgedragen aan Mercurius (het 
schijnt dat er op de afgelopen AC-
vergadering zelfs een biertje is ge-
nuttigd). En ik ben natuurlijk trots 
op onze nominatie voor ‘Club van 
het jaar’ door de KNWU. 

Nu de winterperiode er weer 
aankomt, is een opmerking over de 
Veurzetters ook wel op z’n plaats. 

Deze bijzonder goede zaalvoetbal-
club is al vaak wereldkampioen ge-
weest (ik ben de tel al kwijt). Bij de 
Veurzetters sta ik graag in de verde-
diging, op het middenveld of in de 
spits. Als het zo uitkomt sta ik ook in 
het doel. Ik ben erg benieuwd welk 
aanstormend talent ons dit seizoen 
weer naar de overwinning zal hel-
pen. We zullen er allemaal achter 
komen tijdens de nu al legendari-
sche ploegenpresentatie. 

Nu jullie weten dat het noorden 
niet één provincie is en dat de dunst 
bevolkte provincie van Nederland 
genoeg ruimte biedt voor een epi-
sche tocht, ben ik ook weer gerust-
gesteld. En nu maar knus naar jullie 
nestjes, en denk erom: snaveltjes 
toe. Slaap lekker!  •

Fotopagina
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De legendarische donderdagavond

Van onze redactieKM Vreter+Bwolen+Stappen=Goud

Nadat op de vroege avond 
reeds drieëntwintig dames en 

heren hun longen binnenstebuiten 
gekeerd, de benen opgeblazen en 
de ogen scheel gestaard hadden 
tijdens de jaarlijkse Kilometervre-
ter, stond later op de avond deel 
twee van deze Mercuriusavond op 
het programma.

Stipt om 21:00 uur werd er 
verzameld bij bowlingcentrum 
Olround, althans door de deelne-
mers. De activiteitencommissie 
zelf had een an-
dere verzamel-
tijd doorge-
kregen van de 
activiteitencom-
missie en meld-
de zich om vijf 
voor half tien. 
Nadat iedereen 
een paar stijl-
volle stappers 
had gescoord, kon het kegelen be-
ginnen.

Enkele Mercurianen - met name 
heren - bleken zeer bekwaam in het 

kegelspel. Naar verluidt zijn enke-
len van hen vorige week dan ook al 
wezen oefenen. Scores van boven 
de 120 punten waren het resultaat 
na 10 beurten. Anderen hadden 
meer moeite de kegels te vinden en 
zochten hun heil aan de bar. Dennis 
de Graaf, eerder die avond al glori-
eus winnaar van de Kilometervre-
ter, bleek in beide aspecten van het 
bowlen zeer bedreven. Mercurius’ 
ToerTochtCommissie, gehuld in de 
vertrouwde TTC-hemden (zonder 

strik dit keer), 
was über-
haupt promi-
nent aanwezig 
tijdens deze 
door de con-
current ge-
organiseerde 
aangelegen-
heid.

Door toe-
doen van de MC, gouden kegels, 
raddraaiers en rondjes shotjes 
ontstond er al snel een bruisende 
sfeer waarbij menig verzoeknum-

mertje werd ingediend. Uiteraard 
kon de grijsgedraaide carnavalskra-
ker ‘Joost is anders 
geaard’ ook deze 
keer niet ontbreken, 
waarna onze secre-
taris-generaal in het 
zonnetje werd gezet 
met een cocktail. Ook 
Bas van de Wouw 
moest het ontgelden 
door middels het 
nummer ‘Zij gelooft in mij’ van An-
dré Hazes ons allen te tonen dat er 
aan hem geen zangtalent verloren 
is gegaan. Bram ‘Oehoe Oehoe-
rend Hard’ Krajenbrink en Jeroen 
Janssen ft. Frank Boeije redden de 
avond met respectievelijk de num-
mers … en ‘Kronenburgerpark’.

Zoals dat altijd gaat als een 
groep studenten twee uur gaat 

b o w l e n , 
begonnen 
er na zo’n 
vijf kwar-
tier al de 
n o d i g e 
d u b b e l e 
ballen, ach-
terwaartse 
w o r p e n , 

worpen door de benen en voet-
zoekers gegooid te worden. Het 
humeur van de aanwezige deelne-
mers werd beter en beter, terwijl 
dat van de zenuwachtige gladjak-
ker van een bowlingbaanbeheer-
der steeds slechter werd. Toen op 
een gegeven moment de bowling-

ballen door de lucht vlogen, de 
bar werd afgebroken en Dikke 
Dennis drie strikes achter el-
kaar wierp, was het tijd om te 
gaan.

Iedereen weet dat de Mer-
curius bowlingavond echter 
nog niet voorbij is als de deur 
van Olround achter de laat-
ste Mercuriaan is dichtgetrok-
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ken; dan begint het pas! In colonne 
werd er koers gezet richting het 
centrum, alwaar Malle Babbe al ja-
ren het vertrouwde decor is van de 
beste Mercurius stapavond van het 
jaar. Harold Ottens verteerde deze 
overbrugging zeer slecht en vond 
het nodig erbij op de grond te gaan 
liggen, erg jammer. Niet verwon-
derlijk, uit onderzoek is gebleken 
dat de meeste blessures bij Mer-
curius veroorzaakt worden door de 
stadsfiets - en dat is geen kwestie 
van bikefitting.

Zonder Harold werd vervol-
gens Malle Babbe al snel op zijn 
kop gezet. De halflege kroeg werd 
door toedoen van Mercurius in een 
mum van tijd omgetoverd tot een 
uitbeelding van de term ‘Haringen 
in een ton’. In pinguïnpas werd er 
voorzichtig aan de glazen bier ge-
lurkt, welke overigens opvallend 
klein waren (of leek dat maar zo). 
Door de drukte, in combinatie met 
de overbevolking van mannen, 
zocht de man met Mercurius’ hoog-
ste wattage, tezamen met drie los-
geslagen elite/belofte-renners het 

hazenpad naar Heidi’s Skihut, waar 
de verhouding dames/heren er een 
stuk rooskleuriger uit zag voor de 
heren. Later op deze zeer vroege 
morgen, verspreidde het gehele 
contingent Mercurianen zich nog 
meermaals tussen Malle Babbe, 
Heidi’s Skihut en De Fuik. Rond een 
uur of half zes waren de meesten 
wel naar huis. We kijken terug op 
een mooie avond die volgend jaar 
uiteraard weer voor herhaling vat-
baar is.  •

Hij is een reus in de 
sprint  

Het gaat om de 
meneer op de fiets

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘De Lekkere Vent op het End’
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