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Bestuurspraat

Joost van Wijngaarden    Voor deze rubriek is de estafette 
ingezet...

Omdat de rubriek ‘Van de voor-
zitter’ al zo oud als de weg naar 

Rome was en onze huidige voorzit-
ter bovendien zo’n druk bezet le-
ven heeft dat de redactie het niet 
meer aandurfde 
om haar te vragen 
weer zo’n stukje te 
schrijven, is beslo-
ten de rubriek om 
te dopen tot ‘Be-
stuurspraat’. Daar-
bij wordt elke Ver-
snelling een ander 
bestuurslid aan 
het woord gelaten 
om het huidige be-
leid te verkondigen 
aan hun leden.
Laat het redactielid 
dat voor deze editie is opgezadeld 
met deze taak nu net ondergete-
kende zijn en ik er een uur voor 
het verstrijken van de deadline 
nog achter kwam dat ik penning-
meester Tim van der Werf nog 
voor dit klusje had moeten vragen.
Enfin, u begrijpt het al, ik ben zelf 

nog maar eens in de pen geklom-
men. In korte tijd een verhaal ma-
ken waarvan de ontvanger tijdens 
het lezen nog niks doorheeft, maar 
zich aan het einde afvraagt wat 

hij nu eigenlijk 
gelezen heeft, is 
immers precies 
waartoe ik bin-
nen mijn pretstu-
die communica-
t i e w e t e n s c h a p 
ben opgeleid.
Om de doorzetters 
onder de lezers 
toch nog iets nut-
tigs voor te scho-
telen, lijkt het me 
goed iets te vertel-
len over de zaken 

waar we in deze tijd van het jaar als 
bestuur zoal druk mee zijn. Hoewel 
de winter doorgaans als een rustige 
periode voor de club wordt ervaren, 
moet men niet denken dat er op de 
achtergrond daarom ook niets ge-
beurd. Integendeel. Nieuwe spon-
soren werden gecontracteerd, de 

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Het lekkere wijf op pagina vijf’

Iemand die ook niet van 

stukjes schrijven houdt
Zelfs lekkere wijven 

hebben last van on-

tembaar haar
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kleding bestelling werd afgerond, 
bestuursfoto’s werden gemaakt, 
veldrittrainingen werden gestart, 

krachttrainingen werden opgezet, 
het Mercuriushok werd verhuisd, er 
werden plannen gemaakt om een 
geldprijs van de KNWU te winnen 
en plannen gemaakt om het ge-
wonnen geld weer uit te geven. Ja, 
wij vermaken ons prima. Het leuk-
ste waar we deze decemberdagen 
mee bezig zijn is het opstellen van 
een nieuwe begroting voor het jaar 
2017. Omdat het zo goed gaat met 
de club, de ledenaantallen en de 
daarbij gepaard gaande contributie 
de pan uit rijzen, er dus inderdaad 
een geldsom werd ontvangen van 

de KNWU, het NSK Wielrennen en 
de Via Romana een mooie winst 
hebben gemaakt en een niet nader 

te noemen bestuurslid 
uiterst gewiekst is in het 
binnenhengelen van al-
lerhande subsidies, zit-
ten we zo aan het einde 
van het jaar met wat 
luxeproblemen. Ook op 
de voorlopige begroting 
voor 2017 komt dit luxe-
probleem terug. Er lijkt 
het komende jaar ruim-
te te zijn om leenfietsen 

te vervangen en meer activiteiten, 
het gebruik van de verenigingswa-
gen en de kleding goedkoper te 
maken. Wie weet zit er zelfs een 
contributieverlaging in. Vind je al 
deze ontwikkelingen nou razend 
interessant of wil je er zelfs je in-
vloed op uitoefenen en sturing ge-
ven aan het beleid, kom dan zeker 
vrijdag 13 januari naar de verga-
derzaal op het RSC. Dan vindt na-
melijk weer een Algemene Leden-
Vergadering plaats. Altijd weer het 
hoogtepunt van democratie bin-
nen de vereniging, maar bovenal 

meestal een gezellige avond waar-
op leden hun snor kunnen drukken.
Nog niet overtuigd? Laat ik dan vast 
verklappen dat de begroting voor 
2017 ook weer een post ‘Catering 
ALV’ kent en het sportcafé minstens 
een anderhalf uur na het einde 
van de vergadering ook nog open 
is. Goed, dat gezegd hebbende 
zie ik iedereen uiteraard terug op 
die bewuste vrijdag de dertiende.
Nog een laatste puntje op bestuur-
lijk vlak dat ik in deze kolommen 
graag vast een keer wil noemen, 
is dat er straks in september na-
tuurlijk weer nieuwe bestuursle-
den nodig zijn, vijf zelfs, naar alle 
waarschijnlijkheid. Lijkt het je nou 
leuk om eens een bestuursjaartje 
te doen, grijp dan je kans 
en laat één van de huidige 
bestuursleden alvast eens 
subtiel weten hem, haar 
of een collega wel op te 
willen volgen. Te zijner tijd 
zal er uiteraard nog een 
officiële oproep volgen 
waarop alle geïnteresseer-
den hun kandidaatstelling 
dan definitief kenbaar 

mogen maken, maar het kan geen 
kwaad je voor die tijd alvast eens te 
oriënteren, door het inwinnen van 
informatie bijvoorbeeld. Het is net 
als afgelopen jaren weer de bedoe-
ling in een vroeg stadium een kan-
didaatbestuur aan te stellen en dat 
alvast een flinke periode mee te la-
ten lopen met het huidige bestuur.
Maar zo ver is het nog lang niet, 
er staan ons eerst nog een aan-
tal maanden vol trainingen, acti-
viteiten, vergaderingen, evene-
menten, wedstrijden en borrel 
te wachten waarin we weer veel 
plezier met elkaar gaan beleven.
Het gaat momenteel erg 
goed met onze club, laten we 
dat nog lang zo houden!  •
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Even voorstellen...

...enkele nieuwe leden. 

Erwin de Brouwer
Hallo allemaal,
Mijn naam is Erwin, vierdejaars bedrijfskunde student en ik kom oorspron-
kelijk uit een mooi dorpje in de buurt van Tilburg. 
Heuvels zijn daar nauwelijks te bekennen, maar 
gelukkig geen tekort aan bos. Als kleine jongen 
ging ik daarom af en toe met vaders mee moun-
tainbiken. Helaas na korte tijd hier toch de inte-
resse hierin verloren en maar besloten om te gaan 
voetballen. Een aantal jaar later wist ik dat dat ‘m 
toch ook niet helemaal ging worden en ben ik daar 
dus ook maar mee gestopt. Hierop volgde een bij-
zonder lange periode van luiheid, tot voor kort. 
Ik ging weer eens mee scheuren met d’n ouwe in 
de bossen en werd hierdoor (en door een gezel-
lig onderonsje met de huidige voorzitster) geïnspireerd om mijn eigen MTB 
te kopen en uiteindelijk lid te worden van Mercurius. Na de eerste training 
meteen vol op m’n bek te zijn gegaan wist ik het: mountainbiken is echt iets 
voor mij. Vooralsnog ben ik alleen op de MTB-trainingen te vinden, echter 
gaat de racefiets er ook nog ooit komen wanneer mijn financiële situatie 
dat toelaat. Aangezien het MTB-groepje niet zo groot is, ken ik het grootste 
deel van de Mercurianen nog niet. Ik kijk er daarom naar uit om jullie, al 
dan niet in beschonken toestand, snel beter te leren kennen bij een van de 
activiteiten zodat ik nog meer mensen kan teleurstellen met mijn slechte 
woordgrappen. Groeten!

Het is weer zo ver! Een aantal nieuwe leden van onze groeiende clubje introduceren 
zichzelf.. Dit maal Erwin de Brouwer, Erwin Beelen en Anna de Wit (niet te verwarren 

met Anne de Witt).
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Erwin Beelen

Lieve mede-fietsfanaten,  aan mij de eer om me officieel voor te stellen 
in deze prachtige editie van “De Versnelling”. Ik ben Erwin Beelen, 23 ja-
ren oud en kom (ook al!) uit Zeewolde, Flevoland.  Ik studeer aan de me-
dische- en sociale faculteit en ben nu sinds kort begonnen aan mijn co-
schappen. Vorig jaar heb ik een bestuursjaar gedaan en heb fulltime als 
studentlid van de raad van bestuur van het Radboudumc gewerkt. Het was 
een zeer leerzaam en ontzettend leuk jaar. Een jaar ook, waarin ik meer 
en meer ben gaan fietsen. Nadat ik als mentor op de intromarkt voor het 
zoveelste achtereenvolgende jaar enthousiast ben gemaakt voor Mercu-
rius en na aandringen van enkele bevriende Mercurianen heb ik dan toch 
besloten een keer mee te trainen. Dit is een keuze geweest waar ik to-
taal geen spijt van heb! Fietsen is voor mij al jaren een heel belangrijke 
uitlaatklep. Vrijwel alle kilometers die ik in mijn leven heb gemaakt heb 
ik in een mijn eigen éénmanspeleton gereden. Dat dit nu zo anders is, is 
dan ook meteen hetgeen wat mij het meest brengt en leert bij Mercurius. 
Mijn grootste fietsavonturen liggen tot nog toe in Scandinavië. Op een hy-
bride met enkel een tent, slaapzak, wat gereedschap, hoognodige kleding, 
een kaart en gaspitje trekken ik samen met mijn broer naar de poolcirkel. 
Vanaf daar reden we vervolgens weer naar huis. Wat we onderweg hebben 
gezien en meegemaakt is iets wat ons beiden heel dierbaar is. Ik heb ver-
der meer hobby’s dan dat ik in de paar honderd woorden die me gegeven 
zijn kwijt kan. Vraag me er gerust naar wan-
neer je me onderweg een keer tegenkomt. 
Ik hoop eveneens jullie allemaal beter te le-
ren kennen. Rest me jullie tot slot fijne feest-
dagen en een sportief 2017 toe te wensen!
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Hallo mede- mercurianen, ik ben Anna de Wit en sinds een 
tijdje lid van Mercurius. Helaas was ik te laat voor de laatste training maar 
ik heb heel veel zin om in het voorjaar lekker met jullie mee te rijden :). Ik 
heb vorig jaar Bergen op Zoom ingeruild voor het mooie Nijmegen om fy-
siotherapie te komen studeren en nog geen seconde spijt gehad. Wat ook 
zeker te maken heeft met de mooie ritjes die je hier kunt maken. Sinds on-
geveer 4 jaar doe ik aan triatlon en heb ik dus mijn mooie Jade aangeschaft, 
waar ik graag rondjes op fiets. Tot haar verdriet moet ze tegenwoordig mijn 
fietsplezier delen met een mooie Cube zodat ik ook in Bergen op Zoom nog 
wat kilometers kan maken. Verder ben ik al een tijdje lid van Trion waar ik 
ook fanatiek zwem, fiets en loop. Maar om echt goed te worden in fietsen 
móét je natuurlijk lid worden van een echte wielervereniging. Dus na een de 
goede verhalen van Charlotte ben ik lid geworden. Ik kijk er naar uit om dan 
eindelijk een echte fietstraining mee te maken! Ohja ik ben dus de achterste 
op de foto.. maar dat gaat hopelijk veranderen!

Anna de Wit
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Een kijkje in de keuken bij...

Siobhan Schleipen & Charlotte SederelOp een gure novemberavond 
maakte uw redactie de tocht naar 
Beek om onze chefkok en club DJ 
Lenneart Stronks op te zoeken..

In Beek, aan de voet van de be-
ruchte Oude Holleweg – het fe-

nomeen waar velen van ons een 
haat-liefdeverhouding mee heb-
ben – woont Mercuriaan Lennaert 
Stronks. Voor deze editie van de 
Versnelling heeft uw redactie een 
kijkje genomen in zijn keuken, zijn 
kamer, zijn spelinzicht en zijn ver-
houding met de Holleweg. Er werd 
enthousiast gereageerd op de 
vraag of we mochten komen eten, 
maar het zou dan wel vegetarisch 
zijn omdat hij zich sinds een maand 
heeft toegelegd tot dit milieuvrien-
delijkere dieet. Helemaal goed, dat 
zijn wij ook. 
Hoewel Lennaert als enige afge-
vaardigde van dit huis lid is bij 
Mercurius, kan dit met recht een 
echt ‘fietshuis’ genoemd worden. 
Echter, dit wel op de ietwat alter-
natieve manier (zoals we dat wel 
meer in Beek zien). Bijna alles wat 
er binnen dit huis met fietsen van 
doen heeft, heeft betrekking tot 
het beklimmen van de Holleweg, 

a.k.a. ‘De Berg’. Op het prikbord 
bij de keuken hangt ten eerste 
een turflijst met het aantal keren 
dat iedere huisgenoot dit jaar de 
berg heeft beklommen. Daarnaast 
hangt de zogenoemde ‘Fietsbingo’, 
een overzicht van verschillende 

opdrachten aangaande het beklim-
men van de Holleweg. Zo moet er 
bij +30 graden met ovenwanten 
omhoog worden gefietst, bij mini-
maal -5 zonder jas, met een ted-
dybeer achterop, in een onesie, 
tussen 2 en 4  uur ’s nachts en zo 
nog tal van opdrachten. Lennaerts 
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naam stond ongeveer overal bij. 
Of we konden helpen met koken? ‘Ja 
graag’. Echter, geëmancipeerd als 
we zijn, resulteerde dit in Siobhan 
en Charlotte in de deuropening van 
de keuken met een flesje bier, ter-
wijl Lennaert zorgvuldig de enorme 
hoeveelheid knoflookschillen pro-
beerde te verbergen en zelf ver-
der ging met het snijden van de 
spruitjes. Om de tijd op te vullen 
kregen we een rondleiding door 
de kamer van huisgenoot Bram 
‘fietst’ Witvliet die een kater 
had. Neem voor het bijzondere 
verhaal van Bram vooral een kijk-
je op www.bramfietst.nl. 
Het recept kwam uit het kook-
boek ‘Plenty more’ – een vegeta-
risch kookboek dat alleen maar 
lekkere recepten bevat –  en was 
een bereiding van spruitjes die we 
alle drie nog nooit hadden gegeten, 
evenals de kok. Hoofdingrediënt 
was knoflook; in een maaltijd voor 
3 personen zaten maar liefst 5 hele 
bollen knoflook. Deze werden tot 
een gerecht gesmeed met spruit-
jes, aardappeltjes, rode peper en 
citroenschil. En ja, ieder teentje 

knoflook is netjes opgegeten en 
smaakte heerlijk, evenals de rest 
van het eten. 
Het toetje bestond geheel in win-
terse sferen uit stroopwafelvla. Len-
naert gaf aan vrij onervaren te zijn 
met toetjes maar omdat dit pak in 
de aanbieding was had hij het maar 

meegenomen. Ondanks de halve 
fles olijfolie die in het hoofdgerecht 
was verwerkt, ging ook de stroop-
wafelvla er nog prima in. Ook het 
tweede biertje werd tevoorschijn 
gehaald uit de dakgoot; met dit 
winterse weer een prima vervanger 
voor een koelkast. 
Ondertussen was huisgenoot Bram 
‘fietst’ Witvliet weer aangeschoven, 
waarna we de rest van de avond 
hebben geboerenbridged. Vooraf-

gaand hieraan ontstond er een dis-
cussie over wat nou daadwerkelijk 
de naam was van dit kaartspel. Boe-
ren Bridge of toch Chinees Bridge? 
Het ‘Chinese Brigde’ werd onderge-
sneeuwd door de bij de meerder-
heid bekende benaming 
‘Boeren Bridge’. Boeren 
Bridge-experts Charlotte, 
Lennaert en Bram na-
men Boeren Bridge-leek 
Siobhan onder hun hoe-
de en beschreven alle 
ins en outs van dit spel. 
Uiteraard werden er ook 
wat persoonlijke twists 
aan gegeven zoals “Nul 
in the blind” en “All in 
the blind” – eigenlijk zijn 
deze zetten alleen weggelegd voor 
gelauwerde Bridge-veteranen of 
natuurlijk naïeve en lichtelijk roe-
keloze nieuwelingen. Bij ons potje 
werden deze manoeuvres lang 
afgehouden, maar toen ze einde-
lijk werden ingezet leidden ze tot 
spectaculaire mislukkingen. Mede 
hierdoor werd de tweedeling in het 
spel steeds groter. Ondanks dit feit 
waren we erg aan elkaar gewaagd 

en het bleef tot de laatste slag 
spannend. Lennaert en Siobhan 
streden om de 3e plek, en Bram 
en Charlotte om plaats nummer 
1. Beide redactieleden kwamen in 
hun eigen strijd als overwinnaar 

uit de bus en hebben daarmee de 
eer van de redactie hoog gehou-
den! Toen het bier uit de dakgoot 
op was en de strijd was gestreden, 
restte ons alleen nog een bende 
van ellende in de keuken. Dit was 
natuurlijk normaal gesproken nooit 
het geval, en ‘morgen’ zou Len-
naert alles afwassen en opruimen. 
Na elkaar gedag te hebben gezegd, 
daalden wij de trappen af richting 
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NSSR Sportgala 

Nina ZennipmanStrak in het pak maakte Mercurius 
opnieuw haar opmars op het Sport-
gala.

Op 22 november begon de voor-
pret van het NSSR Sportgala, 

maar liefst drie Mercurianen wer-
den genomineerd in verschillende 
categorieën. Joost van Wijngaar-
den, Lotte Koopmans en Pieter 
Schoenmaker waren in de race voor 
sportman van het jaar, sportvrouw 
van het jaar en vrijwilliger van het 
jaar. 14 december was het dan ein-
delijk zo ver, het NSSR Sportgala 
waar de prijzen voor de beste stu-

dentensporters van dat jaar wor-
den uitgereikt. Een grote delegatie 
Mercurianen trokken hun mooiste 
jurken, pakken en schoenen uit 
de kast en gingen op weg naar de 
Waagh. Vooral Ruben van Kempen 
gooide hoge ogen met zijn gouden 
schoenen. Eenmaal binnen kreeg ie-
der drie muntjes voor consumpties, 
waar over het algemeen alcoholi-
sche versnaperingen van gehaald 
werden, we blijven immers studen-

onze fietsen om kort daarna weer 
te gaan klimmen. Siobhan had al 
maatregelen getroffen door haar 
banden voor een keer op te pom-
pen tot een acceptabele hardheid. 
De echte ‘Berg’ werd echter zorg-
vuldig vermeden. In plaats hiervan 
zijn we zwoegend bovenaan de Van 
Randwijckweg aangekomen. 
We bedanken Lennaert voor zijn 
gastvrijheid en de Hollandse deli-
catessen en zouden graag nog eens 

langskomen voor een revanche met 
Boeren Bridge. De volgende editie 
van De Versnelling zullen wij ech-
ter weer een of meerdere andere 
leden bezoeken om hen het hemd 
van het lijf te vragen. Wie weet wel 
bij jou… •
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ten. Na aardig wat biertjes en dans-
jes werd het rond een uurtje of half 
11 tijd voor groepsfoto’s. Terwijl 
we in alle rust stonden te wachten 
tot we ein-de-lijk aan de beurt wa-
ren om op de foto te gaan, werden 
blijkbaar de prijzen al uitgedeeld! 
Terwijl iedereen zijn best deed tij-
dens de fotoshoot (waar bleek dat 
Jason nogal onder de duim zit bij 
onze voorzitster). In de prijzen viel 
onze eigen Joost van Wijngaarden, 
die de prijs voor sportman van het 
Jaar in ontvangst mocht nemen. 

Sportvrouw van het jaar werd hard-
loopster Laura Hoogers, waardoor 
helaas Lotte Koopmans buiten de 

prijzen viel, ondanks haar goede 
mountainbike prestaties op (inter)
nationaal niveau. Danny Godfrey 
nam de prijs voor vrijwilliger van 
het jaar mee naar huis door zijn ja-
renlange inzet voor de Nijmeegse 
studenten schermvereniging Don 
Quichote en liet hierdoor ons Pie-
tertje achter zich. Tevens werd er 
aan de Heren 1 van handbalver-
eniging Ha-Stu de prijs voor beste 
sport team van het jaar uitgereikt. 
Na de uitreiking bleef het vloeibare 
goud vloeien en de heupjes werden 

steeds losser. Hoe 
meer dansjes, 
hoe meer bewe-
ging en het blijft 
nou eenmaal een 
sportgala, daar 
moet bewogen 
worden, toch? Er 
werd gezongen, 
gedanst, versiert 
(letterlijk), ge-
dronken en ge-
feest. Terwijl de 

avond vorderde, de voeten van de 
dames met hoog gehakte schoenen 
steeds meer pijn begonnen te doen, 

werd ook onze Pieter steeds meer 
aangeschoten. Was hij zijn verdriet 
van het verlies aan het wegdrin-
ken? Dat Pieter een krachtpatser 
eerste klas is weten we ondertus-
sen, maar een ander talent werd 
deze avond bevestigd? Afgelopen 
zomer brak Pieter zijn sleutelbeen 
in een dronken bui tijdens de vier-
daagsefeesten. Waar hij toen van 
zijn fiets af viel, brak hij met zijn 
ongekende krachten nu letterlijk 
zijn sleutel, waardoor de deur naar 

zijn huis dicht bleef. Misschien een 
goede inbreng voor de Mercurius 
Awards die in januari 2017 plaats 
gaat vinden: wie breekt de meeste 
sleutels in het jaar? Gelukkig was 
daar de redder in nood, Roger, die 
deze man met de gebroken sleutel 
een warm bed en onderdak bood. 
Hopelijk is 2017 net zo’n succesvol 
jaar als 2016 voor Mercurius en 
kan de club alle vier de te verkrij-
gen prijzen van het NSSR Sportgala 
2017 in de wacht slepen! •
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Redactie column

Jelle van de Graaf

Als het jaar bijna ten einde loopt, 
is het meestal weer tijd voor al-

lerlei terugblikken en lijstjes. Laat 
ik deze column benutten om ook 
eens terug te kijken op het afgelo-
pen wielerjaar. We kunnen denk ik 
wel stellen dat 2016 voor de Neder-
landse wielrenners en -rensters een 
zeer succesvol jaar was. Zo waren 
er overwinningen voor Wout Poels, 
Tom Dumoulin, Bauke Mollema en 
Robert Gesink. En dan hebben we 
uiteraard ook nog Steven Kruijs-
wijk, die zijn Giro-droom in rook 
zag opgaan op de Col d’Agnello. De 
spectaculaire beelden van zijn salto 

in de sneeuw staan nog steeds op 
mijn netvlies gebrand. Wat waren 
we dichtbij een Nederlandse eind-
overwinning van een grote ronde! 
Verder deed Anna van der Breggen 
het fantastisch op de Olympische 
Spelen in Rio, net als Elis Ligtlee 
op de baan aldaar. Kiezen welke 
zege de mooiste was, is bijna niet 
te doen. In eerste instantie zou ik 
zeggen Dumoulin die in de stro-
mende regen de Koninginnenrit 
van de Tour de France op zijn naam 
schreef. Maar wat dan te denken 
van Gesink, die, na een lange perio-
de van tegenslagen, met een mach-

tige demarrage berg-
op een prachtige 
ritzege in de Vuelta 
pakte? Of misschien 
toch Wout Poels, die 
in barre omstandig-
heden Luik-Bastena-
ken-Luik won. Wat 
een luxeprobleem 
eigenlijk, dat het 
zo moeilijk is om te 
kiezen. Er waren dit 

Deze editie mocht redactiegroentje 
Jelle voor het eerst proeven aan de 
vrijheid van de redactiecolumn. 

jaar gewoon ont-
zettend veel mooie 
momenten voor het 
Nederlandse wiel-
rennen, en dat is 
ook wel eens anders 
geweest…  
Een ander mooi 
moment voor Ne-
derland was de Giro 
die drie ritten lang 
Gelderland aandeed. Na Utrecht in 
2015 alweer de tweede keer in kor-
te tijd dat een grote ronde in Ne-
derland is geweest. Ik heb zelf de 
tweede etappe langs het parcours 
gestaan, bij de van Randwijckweg 
in Berg en Dal. Maarten Tjallin-
gii kwam helaas net te kort om de 
bergtrui te pak-
ken, maar gelukkig 
haalde hij een dag 
later zijn gram op 
de Posbank!
 
Genoeg over de 
profs, nu even wat 
over mijn eigen er-
varingen als nieuw-
bakken Mercuri-

aan. Als we het namelijk toch over 
Berg en Dal hebben, mag natuurlijk 
ook het NSK Wielrennen niet on-
vermeld blijven. Het NSK was mijn 
eerste echte wielerkoers, en dat 
terwijl ik toen pas een maand lid 
was bij Mercurius. Ik mag dan wel 
ergens helemaal achterin gefinisht 

zijn, maar wat heb ik ge-
noten die dag! Prachtige 
omgeving, lekker weertje 
erbij, volle bak koersen: al-
les was aanwezig. En Mer-
curius heeft hier als club 
een geweldige prestatie 
geleverd, zowel op de fiets 
als in de organisatie. Met 
de hulp van vele Mercu-
rianen als vrijwilliger is er 
een strak georganiseerd 
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evenement neergezet. Dit soort 
evenementen, net als alle andere 
activiteiten die Mercurius orga-
niseert en de goede sfeer die er 
heerst, hebben zeker bijgedragen 
aan de nominatie voor beste wiel-
ervereniging van Nederland. In mijn 
eerste maanden bij de club heb 
ik dit ook aan den lijve ondervon-
den. Qua activiteiten waren er een 
kroegentocht/bierproeverij, een 
pubquiz, het bowlen en natuurlijk 
de maandelijkse borrels, om maar 
wat te noemen. Hierdoor leer je in 
korte tijd veel Mercurianen kennen, 
evenals bij de trainingen natuurlijk. 
Maar het zegt genoeg dat nu de of-
ficiële trainingen stil liggen, er nog 
steeds van alles te doen is binnen 

Mercurius. Naast het brede scala 
aan activiteiten kunnen de koffie-
ritjes op de zondagen ook op veel 
enthousiasme rekenen. Ik ben er 
inmiddels dus wel achter wat voor 
een ontzettend leuke vereniging 
Mercurius is! 
Wat betreft 2017: de eerste doelen 
zijn al gesteld. Op 2 juli ga ik mij 
wagen aan de legendarische ‘cyclo-
sportive’ La Marmotte. Dat wordt 
trainen geblazen… Wie weet is het 
verstandig om Lennaerts voorbeeld 
te volgen en bij wijze van voorbe-
reiding 50 keer de Oude Holleweg 
op te fietsen. Want dat Mercuria-
nen een pittige uitdaging niet uit de 
weg gaan, heb ik ook wel geleerd!•

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 25 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 selecteerden de leukste inzendingen op basis van de vind-ik-leuks..

Koen: Hé Pieter, geef dat ding maar 
aan Charlotte, die weet wel hoe ze 
moet blazen
Cédric Cortenraad

Grof geschut nodig bij liposuctie 
Koens buikvet
Jurriaan Vos

Pieter helpt Koen middels simulatie 
ondervinden hoe rijwind kan voe-
len als je boven de 24km/h komt.
Larix Bouwman

+ + +

B=M
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Wist-je-datjes

• We een aantal nieuwe spon-
soren hebben in Stipbike en Loen-
dersloot Groep?
• We hierdoor he-
laas na 13 jaar afscheid 
moeten nemen van onze 
trouwe sponsor Kersten 
Wielersport?
• Het Mercurius-
tenue er dus wat anders 
gaat uitzien anno 2017?
• Thomas van Ee 
net naast het podium 
eindigde op het NK baan-
wielrennen op de afstand 
1 KM voor elite/beloften?
• Het hok van Mer-
curius is verhuisd?
• Mercur ius 
sinds kort ook kracht-
trainingen aanbiedt 
aan haar leden?
• Leden zich hier-
voor kunnen opgeven via 
de Mercuriussite, mits zij 
over een sportkaart beschik-
ken?
• Secretaris Joost in de win-
ning mood verkeert?
• Hij na de NSSR verkiezing tot 

sportman van het jaar in dezelfde 
week ook het NSK Trappenloop én de 
Cerberus Crossduathlon won, samen 
met Robin Roelofs?
• Er bij deze laatste twee evene-
menten nog meer Mercurianen in de 
prijzen zijn gevallen?
• Er eigenlijk best veel Mercuria-
nen zeer getalenteerd zijn?
• Mercurius met deze talenten, 
haar groeiende ledenaantal en de 
georganiseerde activiteiten en eve-
nementen inmiddels best wat aan-

zien heeft gekregen?
• Koen Beekhuis 

mountainbikers altijd 
heeft beschouwd als 

ondergeschikt ras?
• Koen nu zelf 

ook een moun-
tainbike heeft 

aangeschaft?
• Koen zelfs zo enthousi-

ast is over het mountainbiken 
dat hij als enige aanwezig was op 

de dinsdagavond training?
• Hiermee moge duidelijk zijn 
dat de opkomst bij de mountainbiket-
rainingen best nog wat beter kan?

Bellen met de moeder van...

Wat voor 
kind was 

Lars?

Lief, rustig, be-
scheiden en sym-
pathiek. Hoe zal ik 
dat zeggen... Lars 
was vroeger in 
de klas echt een 
bemiddelaar; hij 
stond er niet tus-
sen (ruzie), maar 
ging het sussen. Al 
op jonge leeftijd 
had hij veel mensenkennis en pro-
beerde hij omwille van de sfeer in 
de klas onenigheden op te lossen. 
Wat hem vaak ook lukte, aldus de 
leraar.

En wat voor hobby’s had hij?

Zijn grote hobby was en is nog 
steeds muziek. Hij is vroeger met 
piano begonnen en speelt nu ook 

gitaar en basgitaar. Zijn muziek-
leraar op de basisschool zag zijn 
talent en zei op een gegeven mo-
ment van ‘misschien is het slim om 
een muziekinstrument te kiezen´, 
waarna Lars piano heeft gekozen. 
Hoewel het als kind echt niet altijd 
gemakkelijk is om je lessen te oe-
fenen is Lars er altijd mee doorge-
gaan. Hij vond het zelfs zo leuk dat 
hij ook gitaar wilde leren spelen, 

Charlotte Sederel   
Voor deze nieuwe rubriek van De Versnelling belt 
uw redactie met de moeder van een Mercuriaan. 
Dit keer belden we met niemand minder dan Chris-
tine Kaasjager, de moeder van Lars Hanssen.

Wist je dat...



2524

dus na 6 jaar pianoles ging hij door 
met gitaarles. Hij speelt nu dus ook 
hartstikke goed gitaar en bas. Ver-
der deed hij ook aan sport. Eerst 
voetbal, toen zwemmen en later 
fietsen. Sporten heeft hij altijd veel 
gedaan.

Het lijkt erop dat Lars veel 
heeft gedaan. Is hij zo gedis-
ciplineerd?

Nou, Lars vond het vooral heel erg 
leuk en ging er dan ook voor. Voor 
al zijn hobby’s. Maar, dan wel op 
zijn eigen tijd en zijn eigen manier. 
Als ouders moesten we er niet te 
veel van zeggen want dat werkte 
averechts. Lars deed het zelf op zijn 
manier, en zo gaat het nog steeds. 
Pushen was en is bij Lars uit den 
boze, dat werkt niet. Lars bepaalt 
zijn eigen tempo en dat is goed.

Zo was Lars dus vroeger, maar 
wat voor kind is hij vandaag 
de dag?

Dat is hij nog steeds. Nog steeds 

met muziek bezig, en met sporten, 
en nog steeds een hele sociale jon-
gen.

Wat zijn Lars zijn sterke kan-
ten?

Poeh wat een lastige vraag. Haha-
ha, nee hoor..
Ten eerste, Lars is erg geduldig, zeer 
loyaal, verantwoordelijk en niet 
impulsief. Hij denkt eerst rustig na 
voordat hij iets doet. Wij denken 
nog wel eens van ‘doe nou Lars’, 
maar eigenlijk is dit een hele goede 
eigenschap van hem. Ten tweede is 
Lars erg goed met alle typen men-
sen. Het is heel erg moeilijk om ru-
zie met hem te krijgen. Hij kan wel 
boos worden, maar dan ben je echt 
te ver gegaan. Of hij is boos op zich-
zelf, dat kan ook. Lars is een echte 
vriend; hij zal je nooit laten vallen 
en waar hij kan zal hij je helpen. Je 
kunt van hem op aan.

Wat zijn misschien de minder 
goede kanten van Lars?

Lars is over het algemeen relaxed te 
noemen en dat is dan ook meteen 
zijn valkuil. Het kan soms even du-
ren voordat hij tot actie over gaat, 
maar het komt altijd goed, haha!

Weet u als afsluiting mis-
schien nog een leuk of grap-
pig verhaal over Lars?

Jullie weten dat hij pas over de kop 
is gevlogen met de mountainbike? 

Haha. Ja en verder? Lars is über-
haupt gewoon heel grappig. Hmm 
ja, Lars heeft enorm veel gevoel 
voor humor, hij kan heel droog uit 
de hoek komen dus de meeste situ-
aties met hem zijn erg leuk.

Nou, dit gaat een heel posi-
tief stuk worden.

Haha, tja ik kan er niets anders van 
maken! •

Antwoord Rebusrenner op pagina 21: Maurits Lammertink
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Mercurius’ Pubquiz

Jason Schreurs
Ondanks de veelvoud aan epische 
rondes was er geen petje op petje 
af ronde bij deze pubquiz.

Jaja, wat was het weer een ge-
slaagde editie van de Mercurius 

Pubquiz. Schande voor diegenen 
die niet bij waren. Maar wees niet 
getreurd, voor diegene die er niet 
waren, zal ik even kort samenvat-
ten wat jullie hebben gemist.
De avond begon fashionably late, 
nadat iedereen bij binnenkomst 
hartelijk welkom werd geheten 
door gastheren Joost en Olivier. 
Beide heren hadden van te voren 
iedereen ingedeeld in een team 
met een bijbehorende teamnaam. 
Elke teamnaam was afgeleid van 
een wielerploeg – respectievelijk 
team Europcar, 
team Euskal-
tel, team ONCE, 
team Sky, team 
TI Raleigh en 
team US Postal. 
Na het geslaag-
de dierenthema 
van vorig jaar 
gingen de man-
nen toch maar 
weer terug naar 

hun wielren roots.
Zelf zat ik team TI 
Raleigh, onder lei-
ding van Bas van 
de Wouw. Kop-
man Bas leek van 
te voren de en-
cyclopedie en de 
gehele wielerge-
schiedenis in zijn hoofd te hebben 
gestampt. Wat wist die man veel! 
Na enkele rondes bleek dat niet ie-
dereen binnen Mercurius even slim 
is. Het team van Lieke, Koen, Robin 
en co, also known as Team Sky, had 
moeite met elke vraag. Het bleek 
al snel dat dit team nooit meer zou 
gaan winnen. Ze gooiden het over 
een andere boeg en hoopten dat 
meer bier de 
oplossing zou 
zijn voor hun 
falende optre-
den. Om eer-
lijk te zijn was 
dat ook mijn 
tactiek al sinds 
het begin van 

de avond. Bevor-
derlijk was dat niet 
voor mijn team TI 
Raleigh. Het ging 
slechter en slech-
ter met ons team 
en aan het einde 
van de avond wis-
ten we de top 3 
niet meer te halen. 
Team ONCE met Joost Broekman, 
Jeroen Jansen, Juan, Sven, Siobhan 
en Nina wist de quiz te winnen en 
kreeg een zak snoep. Deze prijs 
werd echter uiteindelijk gedeeld 
met alle deelnemers en was dus 
binnen een mum van tijd op. Na 
de pubquiz zijn enkele Mercuria-
nen nog afgezakt naar de stad. Wat 
daar allemaal is gebeurd, weet ik 
niet. Wie weet is de speekselstam-
boom wel uitgebreid?

Volgend jaar 
is de jubileu-
meditie van 
de Mercurius 
Pubquiz. Dit 
gaat misschien 
ook wel de 
laatste keer 

zijn dat het wordt georganiseerd! 
Ik zou zeggen komen! Tot volgend 
jaar! En bedankt Joost en Olivier 
voor de mooie editie van dit jaar! •
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Mercurius’ Doorgeefpen

Dennis de GraafDit unieke doorgeefrelikwie kent iedere 
Versnelling 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 geval-
len met dit pronkstuk uit de clubgeschiedenis zijn 
of haar anekdote te hebben mogen neerpennen. 
Deze keer liggen de eer en het genoegen bij nie-
mand minder dan Dennis de Graaf die de pen van 
Harold Ottens kreeg.

Bedankt Harold voor deze pen.  
Mijn eerste training met Mer-

curius was ergens in 2012. Ik be-
reed toen een gele, stalen Gazelle 
Champion uit 1996, met 8 bladen 
achter en zo’n fietspomp van 50 
cm onder de bovenbuis. Ultiem 
comfortabel is zo’n apparaat, maar 
ik trok het hele stuur krom bij het 
aanzetten en een sprint ging ook 
beter zittend. 
Aan het eind van die 
eerste training reden we 
het stuk over de dijk van-
af ergens in Ooij (alles in 
de polder is Ooij voor 
mij) in waaiers naar het 
Gemaal. Ik zat in de mid-

delste groep. Ik zwaaide een van 
de groepen uit die wegreed en be-
dacht even later dat dat de middel-
ste groep was. Dus ik op m’n anti-
lope op jacht naar de gemiddelden, 
en hield van de ± 15 km er 7 vol met 
bijna 40 km/h, terwijl ik nog nooit 
harder had gereden dan gemiddeld 
30 km in het uur. Toen was ik er 
klaar mee en op dat moment komt 

de snelle groep langsgereden. In de 
snelle groep rijdt je, als er niet te 
veel idioten meerijden, comforta-
bel afziend 45 per uur of hoger. De 
moraal, die al in mijn 
wielrenschoe-
nen was gezakt, 
begon door te 
dringen in het 
ZOAB. 
Olivier zwaaide 
af, met hem had 
ik eerder deze 
training een 
stuk ‘hard’ ge-
reden kop over 
kop, waarbij hij 
al het kopwerk 
deed en me 
uitlegde dat je 
2 km/h harder 
rijdt als je met 
je handen in de 
beugel zat. Voor 
mij betekende 
dat dus dat je 
ongeveer 34 km/h rijdt i.p.v. 32. 
Ik begon te schelden, Olivier te 
lachen, zoals alleen hij dat kan. Al 
schaterend en scheldend, de een 

met de grootste lol om de ander 
en die ander als een uitgewrongen 
stuk beenham over zijn leren Rolls 
zadel (zit nu op mijn plastic Giant). 
Dat je benen er geen zin meer in 

hebben. Met het 
perspectief wat 
ik nu heb kan je 
wel zeggen dat ik 
op dat moment 
een toerder ben 
geworden. Maar 
wel een toerder 
die eraan wil blij-
ven hangen.  
Sindsdien, en nu 
nog, is het een 
gegeven dat het 
voorwiel van Oli-
vier zich ten min-
ste 15 centimeter 
voor dat van mij 
bevindt. Ik pro-
beer mijn fiets 
naast de zijne 
te trappen, en 

hij voelt zich opgejaagd en neemt 
nog een marge. Geen van de twee 
vraagt of het wat zachter kan en 
stilaan rijden we steeds harder zon-
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der terug te keren.   
Zo ook in de Vogezen, waar we in 
de zomer van 2015 waren om te 
fietsen vanuit een tent. We reden 
de ‘Ballon’ op (vast Col de Ballon 
of Lac du Ballonne of Sommets des 
Ballonnes), want dat was goed voor 
de hoogtemeters en volgens de 
fietscomputer van mijn maat was 
het een zo goed als verharde weg. 
Of ik iets tegen grind had, vroeg hij. 
Ik zei dat het prima was als we maar 
weer op asfalt uitkwamen. Achteraf 
gezien had ik er een termijn aan 

moeten stellen. Het was zo’n klim 
met stenen tot 10 cm in diameter, 
met van die diagonale goten voor 
de afwatering en waarvan je het 
je niet kan voorstellen dat er ooit 
een mens (laat staan een moun-
tainbiker) met meer twee of meer 
communicerende hersencellen in 
zijn hoofd naar boven was gere-
den. Met de lichtste versnelling en 
alle kracht uit mijn rug draaide ik 
‘soepele rondjes’ (dat is het beste 
volgens Charlotte, en die weet dat 
soort dingen), de kuilen en ste-
nen ontwijkend en telkens Olivier 
in de verte te zien verdwijnen. Hij 
is namelijk niet zo dik als ik, wat 
scheelt als je een berg op probeert 
te komen. Zeker bij een stijgings-
percentage van 8-10 procent met 
haarspeldbochten. Overigens had 
ik tijdens deze vakantie mijn plas-
tic fiets al, met fabriekswielen die 
keihard schreeuwden als ze over-
verhit raakten tijdens de afdaling. 
Ook hilarisch en niet erg goed voor 
het vertrouwen in tijdig te kunnen 
stoppen. 
Tweeënhalf uur later hoorde ik een 

bus, wat maar één ding kon beteke-
nen, asfalt. Al jankende draaide ik 
deze aan elkaar gesmolten steen-
tjes op, en we waren dolblij om 
boven te zijn. Nu kwam de honger-
klop. Nog een kilometer of vijf (of 
tien, of vijftien, maar dat maakt 
niet uit tijdens een ontmoeting 
met de hongerklop) tot de top, en 
daar was een restaurant. Olivier 
klom ondertussen bosjes toerders 
helemaal de moeder die laatste 
kilometer. 15 euro aan appeltaart 
en cola later begon de afdaling, en 
ik voelde me nog niet heel lekker, 
dus Olivier kon deze keer de af-
daling van me 
winnen. Een-
maal beneden 
was het nog 
ver maar niet 
heel ver naar 
de tent, maar 
sinds we allebei 
weer in orde 
(verzadigd) wa-
ren, de moraal 
van ‘naar huis 
gaan’ in ons 
hoofd hadden, 

het vals plat naar beneden liep en 
we op de snelweg zaten, reden we 
kop over kop met 52 gemiddeld de 
laatste 20 km. 
Over een maand of 8 ben ik bij le-
ven en welzijn afgestudeerd, en 
dan begint het hoofdstuk Arbei-
den. Mijn insteek als Mercuriaan is 
altijd geweest om niet te actief te 
worden als commissielid of zoiets 
- maar gewoon plezier te hebben 
op de fiets. Dat streven heb ik goed 
volgehouden en ik wens de vereni-
ging alle goeds voor de toekomst. 
Zelfs deze pen.  •
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Sinterklaas bij Mercurius

Joost van WijngaardenDe goedheiligman vond nog wat tijd in 
zijn agenda om op bezoek te komen bij 
Mercurius

Woensdag 7 december vierde 
men bij Mercurius Sinter-

klaas. Dat de beste man zelf inmid-
dels alweer het land uit was deerde 
de aanwezigen kennelijk niet. Als 
locatie was dit jaar de achterkamer 
van Roger uitverkoren. Zo’n 15 le-
den hadden de moeite genomen 
een gedicht voor elkander te schrij-
ven en er voor het riante doch be-
scheiden bedrag van €5,- een origi-
neel, gepast, persoonlijk én creatief 
cadeau te kopen. Waanzinnig knap 
dat iedereen hier 
wederom in ge-
slaagd was. Hulde 
aan allen!
Er waren diverse 
mooie, humoris-
tische en compli-
menteuze gedich-
ten geschreven. 
Jammer genoeg 
vonden sommigen 
het ook nodig el-
kaar eens flink de 
waarheid te vertel-
len en de nodige 

sneren uit te delen. Op rijm, zo zijn 
ze dan ook wel weer.
De AC maakte nog een kleine mis-
rekening door er vanuit te gaan dat 
meubelstuk Hidde Hendriksen ook 
dit jaar als vanzelfsprekend weer 
aan zou sluiten bij de Sintviering. 
Laat de beste man nou net vandaag 
na 8 jaar eindelijk eens een diploma 
in ontvangst mogen nemen. Zoiets 
verwacht je niet, kan de AC ook niet 
weten natuurlijk. Het is hen verge-
ven.

Kind van de reke-
ning werd Bram-
metje Krajenbrink. 
Hidde zou volgens 
de AC een gedicht 
voor hem schrij-
ven, dus zou Bram 
vanavond niets 
ontvangen. Ge-
lukkig was de AC 
zo intelligent ge-
weest Samira de 
Groot een bericht 
voor Hidde te laten 
schrijven, dus werd 

in alle wijsheid besloten Bram het 
gedicht voor Hidde voor te laten 
lezen. Lange tijd ging dat verras-
send genoeg goed, tot de seksu-
ele voorkeuren van Hidde aan bod 
kwamen. Op het moment dat Bram 
zich niet herkende in de pedofiele 
beschrijving van zijn persoon, werd 
pas duidelijk dat het gedicht toch 
echt voor Hidde was bedoeld. De 
blijdschap met het cadeau was er 
gelukkig niet minder om. Hidde zou 
een kraslot-editie van de wereld-
kaart gekregen hebben: een kaart 
waarop je alle landen waar je ooit 
al geweest was mocht open kras-
sen. Gelukkig wist wereldreiziger 
Bram wel raad met de kaart. Hij 
kraste vol trots direct Nijmegen, de 
gehele achterhoek en perron 3 en 7 

van station Arnhem open.
Grote hilariteit was er aan het 
einde van de avond toen duidelijk 
werd dat Ruben van Kempen, die 
later aan zou sluiten, er bijna aan-
kwam. Sneu genoeg betekende de 
vertraging dat vice-vrijwilliger van 
het jaar Pieter Schoenmaker nog 
even op zijn cadeau moest wach-
ten. Het goede nieuws was dat de 
aanwezigen hun gebundelde dicht-
kunsten nog snel even konden in-
zetten om de Tilburgse vluchteling 
in een gedicht tot de grond toe af 
te fakkelen. Met name Roger ‘Ver-
linde’ Termont was daarbij in zijn 
element.
De AC had ook nog een gedicht 
voor zichzelf geschreven. Dat was 
erg leuk. •
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Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘De Lekkere Vent op het End’

  
Shirt aan of uit?

De redactie wenst u een fijne kerst
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