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Bestuurspraat

Tim van der WerfOnze penningmeester praat eens niet 
over cijfertjes..

Dit keer stond ik op de rol om de 
Versnelling te mogen openen 

met een willekeurig stukje. Niet 
echt mijn favoriete bezigheid als ik 
zo vrij mag zijn. Schrijven is niet he-
lemaal weggelegd 
voor mij, maar dat 
hadden de mees-
ten wel gemerkt 
in het mailtje over 
de betaling van de 
kleding. Zoals Lie-
ke het zo mooi zei: 
‘Gelukkig is onze 
Penningmeester 
beter met cijfers’. 
Nou ja, laten we dat 
dan maar hopen. 
Hierbij mijn po-
ging over de afge-
lopen  en de aankomende periode.

De afgelopen maanden ston-
den voor het bestuur in het teken 
van dingen voorbereiden, het ka-
lenderjaar afsluiten en kijken naar 
het (wedstrijd)seizoen. Persoonlijk 
kwamen deze maanden wel even 
goed uit, want de eerste maanden 

van het nieuwe collegejaar hadden 
er aardig ingehakt, vooral de sep-
tember Mercuriusmaand. We had-
den natuurlijk nog wel een aantal 
gezellige activiteiten en we hebben 

onder begeleiding 
van Mieke op de 
kracht kunnen 
trainen. Ook de 
factuurtjes maken 
en het bankieren 
is niet gaan verve-
len en daar ging ik 
de afgelopen peri-
ode dan ook vro-
lijk mee verder. Op 
de ALV van janu-
ari hebben we een 
nieuwe begroting 
vastgesteld en heb 

ik het boekjaar 2016 afgesloten.
De trainingen zullen 6 maart 

weer gaan beginnen, dit is een 
week later dan gepland in verband 
met carnaval. Ondanks dat mijn ori-
gine niet ligt in het zuiden, maar op 
het mooiste opgespoten eiland van 
Nederland, vind ik dit een goede 

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Het lekkere wijf op pagina vijf’

Iemand die ook niet van 

stukjes schrijven houdt
SAFETY 

FIRST
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reden om de trainingen een week 
op te schuiven. Een paar dagen bier 
drinken, verkleed gaan en onge-
looflijke slechte muziek meeblèren 
is een kolfje naar mijn hand. Met 
name die slechte muziek (die ei-
genlijk helemaal niet zo beroerd is).

Om even terug te komen op 
onze kerntaak: fietsen. De afgelo-
pen weken lijkt het alsof de meeste 
leden ook weer uit hun winterslaap 
ontwaken en wordt er steeds fa-
natieker getraind. Ik ben dan ook 
maar weer een keer op de fiets ge-
sprongen, dat viel nog niet mee. Ik 
wil toch geen modderfiguur slaan 
tijdens de eerste training, al hele-
maal omdat de rest van het bestuur 
allemaal semiprofs zijn.  Bij deze pe-
riode hoort ook weer de discussie 
over wat wielrenners ongeveer het 
meeste bezighoud: het beenhaar. 
De obsessie voor het beenhaar heb 
ik nooit begrepen, misschien komt 
dat ook wel omdat ik nog nooit 
verder ben gekomen dan een klein 
beetje donshaar. Als echte toerder 
heb ik tijdens een lange TTC verga-
dering ooit besloten om mijn ha-
ren nooit af te scheren, op straffe 

van een paar kratjes Schulti’s.
Intussen gaan de activiteiten 

voor Mercurius gewoon door. 
Naast natuurlijk de trainingen 
staan er de komende maanden een 
aantal andere activiteiten op het 
programma die aandacht verdie-
nen. Zo gaat Mercurius weer mee-
doen aan de Batavierenrace, zijn 
er plannen voor de wedstrijdploeg 
en staat halverwege april het aller-
eerste clubwedstrijdje weer op het 
programma. Mensen voor wie dit 
allemaal net een tikkeltje te serieus 
klinkt, wees niet getreurd. Houd het 
weekend van Hemelvaart maar vast 
vrij, dan staat het legendarische 
TTC-Himmelfartwochende weer 
op het programma. We zullen dan 
afreizen naar het geboorteland van 
het jongste TTC-lid. Dit weekend 
zal een legendarische mengelmoes 
worden van gezelligheid en fietsen 
en er zal nog jaren over worden ge-
sproken. De eerste plannen worden 
inmiddels gesmeed en het belooft 
legendarisch te worden. Ik heb er 
in ieder geval zin in en ik hoop jul-
lie dan ook de komende tijd bij de 
activiteiten en trainingen te zien! •

Even voorstellen...

Ditmaal een speciale editie van 
ons voorstelrondje… 

Hoi! Als nieuw lid van Mercurius zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben 
Elske Gofers, 24 jaar en zit in mijn tweede jaar van de studie Ge-

neeskunde. Zo’n anderhalf jaar geleden heb ik 
mijn master Gezondheidsrecht aan de Univer-
siteit van Amsterdam afgerond, maar gelukkig 
kan ik nu mijn droom volgen om dokter te wor-
den. Voordat ik geneeskunde studeerde, had ik 
weinig met het sportcentrum. Ik had een sport-
kaart, maar daar bleef het dan ook bij. Toen vo-
rig jaar een vriendin voorstelde om een keer te 
gaan spinnen, had ik daar dan ook weinig zin 
in. Gelukkig bleek ik het verrassend leuk te vin-
den en inmiddels ga ik trouw elke week. Omdat 
spinning altijd maar binnen is, wilde ik graag 
ook eens buiten fietsen. Dit is dan ook de reden 
waarom ik lid ben geworden van Mercurius. Als 
beginneling had ik nog geen fiets en eerlijk gezegd weet ik helemaal niet zo 
veel van wielrennen af. Gelukkig kon ik de fiets van Lieke over kopen en was 
stap 1 gezet. Nu langzamerhand alle benodigdheden voor het fietsen bin-
nen zijn, mogen wat mij betreft de trainingen snel beginnen. Tot die tijd is 
het vooral nog even een kwestie van oefenen. Ik hoop de komende tijd veel 
mooie fietstochten te mogen maken en de omgeving van Nijmegen eens op 
een andere manier te ontdekken! Veel liefs, Elske

Het is weer zo ver! Een aantal nieuwe leden van onze groeiende clubje introduceren zich-
zelf.. Dit maal Elske Gofers, Loes Verdick en Wil Smeets.

Elske Gofers
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Loes Verdick

Dag lieve mensen van Mercurius!
Omdat ik één van de nieuwe gezichten binnen de vereniging ben, 

wil ik me graag even aan jullie voorstellen. Ik ben Loes Verdick, 24 jaar oud 
en studeer verpleegkunde aan de HAN. Ik ben een groentje op de fiets en 
kijk er naar uit om met jullie de Nijmeegse bergen te bedwingen, mooie 
waaiers te creëren op de dijken en biertjes te nuttigen in Café de Fiets. Zo 
hoop ik nieuwe vriendschappen te sluiten en mijn conditionele vermogen 
en lichamelijke kracht tevoorschijn te toveren. 

Naast dat ik tijdens de trainingen bij één van jullie in het wiel probeer te 
blijven ben ik ook van plan om de 48 haarspeldbochten en de 2757meter 
hoge Passo Dello Stelvio in Italië te bedwingen, samen met mijn zus. Dit al-
les wordt georganiseerd in het kader van de Tristan Hoffman Challenge en is 
voor het goede doel “Kanjers voor Kanjers”. Zij helpen kinderen die, om wat 
voor reden dan ook, niet kunnen sporten met de benodigde hulpmiddelen, 
zodat ze kunnen genieten van alles wat sport te bieden heeft. Dit is natuurlijk 
al reden genoeg om me hiervoor in te zetten, maar er is nog wel een reden.

Mijn broertje Gijs heeft tijdens een koers in het buitenland in de nacht 
van 3 mei afgelopen jaar een hartstilstand gekregen. Hij was een hele fana-
tieke wielrenner en heeft een aantal jaren bij het team ‘Kanjers voor Kanjers’ 
gefietst, waar de challenge zich dus ook voor 
inzet. Het laatste jaar fietste hij voor het con-
tinentale team Jo Piels. Fietsen was zijn grote 
passie. De tv stond dagelijks op de sportzen-
ders, de tafelgesprekken gingen altijd over 
wielrennen en hij had de schuur omgedoopt 
tot privé werkplaats. Terwijl ik het verlies een 
plekje probeer te geven merk ik dat zijn gelief-
de fiets, mij troost geeft. Ik spring erop wan-
neer ik mijn gedachtes op een rijtje moet zet-
ten, gebruik het als uitlaatklep en uiteindelijk 

leek het me fijn om een doel te hebben, zo kwamen we bij de Stelvio terecht. 
Het beklimmen van de Stelvio is dus niet alleen voor het goede doel, maar ook 
voor mezelf en daarnaast zal de challenge plaatsvinden op 23 juni de verjaar-
dag van Gijs wat het voor ons nog bijzonderder maakt. De trainingen zullen dan 
ook goed van pas komen.

 
Ik heb even getwijfeld of ik dit via deze weg moest vertellen, maar ik vind het 

fijn dat jullie van mijn situatie afweten. Niet om anders behandeld te worden, 
juist niet, maar wel om iedereen in één keer hiervan op de hoogte te brengen. 
En natuurlijk mag je hier altijd over beginnen en zal ik het hier ook wel eens 
over hebben, maar verder ben ik ook maar gewoon een meisje dat wielrennen 
leuk vind en graag met leuke mensen leuke dingen doet.

 
Ik kijk uit naar de eerste training!
Liefs Loes
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Een kijkje in de keuken bij...

Jelle van de Graaf en Rens VerhaeghDit voorjaar bezocht uw redactie 
Mercurius Hunk van het jaar en 
altijd nuchtere Drent Harold Ottens 
alias Harry Ottkins.

Voor deze rubriek namen twee 
redacteuren dit keer een kijkje 

in de keuken van Harold Ottens. 
Alhoewel, dat is niet helemaal 
waar, want zijn keuken hebben 
we eigenlijk helemaal niet gezien! 
In het pand boven een biologisch 
restaurant in Nijme-
gen-Oost begaven we 
ons namelijk meteen 
naar de 2e verdieping, 
waar in een soort 
wasruimte een klein 
oventje stond. Het 
gerecht was toen net 
klaar, en eenmaal op 
Harold’s kamer werd 
de heerlijke Indone-
sische ovenschotel 
opgediend. Dit viel bij 
ons allemaal zozeer in de smaak 
dat het eten binnen de kortste ke-
ren was verorberd. Omdat er ruim 
genoeg was, werden we bovendien 
nog verblijd met een extra portie. 
We kunnen dus wel stellen dat Ha-
rold een zeer verdienstelijke kok is. 

Dit heeft natuurlijk alles te maken 
met zijn achtergrond in de Horeca. 
Ooit deed Harold namelijk de ho-
gere Hotelschool, maar momenteel 
studeert Harold Food & Business 
aan de HAN. Daarnaast heeft hij 
ook al jarenlang een bijbaan bij 

een vakantiepark in Drenthe, waar 
hij ‘een manusje van alles is’, maar 
ook in de keuken helpt. 

Op Harold’s knusse zolderkamer 
valt meteen zijn riante verzame-
ling speciaalbiertjes op. Als lid van 
de TTC is hij natuurlijk een echte 

Wil Smeets

Beste Mercurianen,
Mijn naam is Wil Smeets, ik ben 21 jaar oud en zit (alweer) in m’n eerste 

jaar. Ik doe Human Resource Management op de HAN en dat bevalt me gelukkig 
- na twee mislukte studies - erg goed.
Wat me ook goed bevalt, om maar meteen over onze gedeelde interesse te be-
ginnen, is het fietsen. Ik fiets nu denk ik pas negen maanden (op een racefiets); 
het is dus een laat tot bloei gekomen hobby. Al is dit niet helemaal waar; ik kijk 
namelijk al vanaf mijn 6e wekelijks naar het wielrennen en heb dan ook vele 
wedstrijden bekeken achter de buis, heel wat koersen bezocht en “De Avond-
etappe” is dan ook nog steeds mijn favoriete programma op tv. Zelf heb ik een 
Scapin fiets. Ik moet jullie eerlijk bekennen dat ik gewoon naar de beste prijs/
kwaliteit verhouding heb gevraagd in de winkel en daar kwam deze, tweede-
hands fiets uit. Ik vind t zelf een erg mooie, elegante fiets en hij rijdt erg lekker, 
voor zover ik dat kan beoordelen natuurlijk ;).
Qua fietsambities zou ik graag nog eens de Stelvio, in Italië opfietsen, al wordt 
het dan toch nog even trainen denk ik zo. Ook wil ik eens in Huy omhoog fiet-
sen. Ik ben hier al meerdere keren als toeschouwer geweest en wil hier graag 
eens zelf omhoog punchen.
Verder wil ik nog vermelden dat ik absoluut fiets voor de lol, en om mezelf uit te 
dagen natuurlijk. Ik heb een aardig studentenleven en zal en wil dan ook niet de 
meest serieuze renner worden die jul-
lie ooit gezien hebben, maar, áls ik op 
de fiets zit, zal ik er wel altijd alles pro-
beren uit te halen, en daar mogen jullie 
me dan ook aan houden!
Tot snel ware bikers!
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levensgenieter, of zoals hij het zelf 
zegt: ‘’een Bourgondische of Lim-
burgse Drent’’. Koffie is namelijk 
ook echt zijn ding, Harold bezit een 
aantal boeken over koffie en een 
fietstocht is dan ook niet compleet 
zonder koffiepauze. Vanzelfspre-
kend werden de twee 
redacteuren na het 
diner dus getrakteerd 
op een prestatiever-
hogende mok ‘zwart 
goud’. De kamer is ver-
der versierd met tallo-
ze wieler-gerelateerde 
souvenirs, zoals start-
nummers, bidons, me-
dailles, en een inge-
lijst Mercuriusshirt. Inmiddels had 
de koffie plaatsgemaakt voor een 
goed flesje Limburgs bier uit Arcen, 
waardoor de verhalen steeds beter 
werden. Zo roept de handtekening 
op het Mercuriusshirt vragen op. 
Het blijkt toch minder spannend te 
zijn dan gedacht, geen handteke-
ning van de vriendin van Eli Iserbyt, 
maar gewoon Harold’s eigen hand-
tekening. Het verhaal erachter is als 
volgt: na een valpartij bij het NSK in 

Dordrecht, was de achterkant van 
het shirt gescheurd. Zonde om dan 
maar meteen niet meer te gebrui-
ken vond Harold, dus inlijsten was 
een logische oplossing. Ook nog 
zo’n slimmigheidje: een oude fiets-
cassette gebruiken als kaarsenhou-

der. Ja, die Harold is een 
vernuftige man hoor!

En heeft Harold nou 
eigenlijk nog een beetje 
gefietst afgelopen winter? 
‘’Niet echt, maar wel spin-
ning en krachttraining. Bij 
mijn stageplaats moest ik 
vaak zware kratten tillen, 
dus dat was tegelijkertijd 
ook stiekem aan kracht-

training doen.’’ Hardlopen was 
geen optie natuurlijk, omdat dat 
voor beesten is. Hoewel, toen Ha-
rold een tijdje terug in Londen stu-
deerde moest hij wel, want ‘’fiet-
sen in Londen is zelfmoord’’. Toch is 
hardlopen in de Engelse hoofdstad 
zeker geen straf, want Harold maak-
te geregeld een prachtige run langs 
o.a. de Royal Albert Hall, Big Ben, 
London Eye, Buckingham Palace en 
Hyde Park. Terwijl de redacteuren 

dit aanhoren zijn zij in de veronder-
stelling dat Harold deel uitmaakt 
van een uiterst sportieve familie. 
Maar niets blijkt minder waar. ‘’Je 
hoeft mijn moeder niet te vragen 
wie Greipel is’’ stelt de vrijgezelle 
Drent. Maar zijn ouders hebben 
hem altijd alle ruimte gegeven om 
als sportliefhebber door het leven 
te gaan. Zo kan Harold geen ge-
noeg krijgen van Peter Sagan, in 
tegenstelling 
tot Astana, dat 
hij maar een ‘ 
boevenploeg’ 
vindt. ‘Minder 
s y m p a t h i e ’ 
heeft hij ook 
voor renners 
die zichzelf te 
serieus nemen. 
Onze vraag om 
verduidelijking 
wie hij dan pre-
cies bedoelde, 
werd helaas 
b e a n t w o o r d 
met ‘’ik noem 
geen namen’’. 
Vult u dat dus 

zelf maar in. Vanzelfsprekend kijkt 
Harold verder reikhalzend uit naar 
het voorjaar en de daarbij horende 
klassiekers, waarbij we hopelijk 
weer kunnen genieten van Sagan’s 
kunstjes op de fiets.

Nadat onder andere politiek, 
(te hoge) huurprijzen van kamers, 
mooie vrouwen en mooie fietsen, 
en de nodige biertjes de revue had-
den gepasseerd was het tijd voor 

de twee redac-
tieleden om huis-
waarts te keren. 
We waren het er-
over eens dat we 
over alle uiteen-
lopende onder-
werpen nog lang 
niet uitgepraat 
waren. Er kwam 
echter wel een 
einde aan deze 
bourgondische 
avond. Wie weet 
komt de redac-
tie de volgende 
keer wel bij jou 
langs voor een 
mooie avond. •
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NSK Veldrijden

Siobhan Schleijpen
Terwijl de wereldtoppers zich een 
weg door het parcours in Bieles 
worstelden, vond er een veel belang-
rijkere strijd plaats in Tilburg…

Op 29 januari was het zover: 
de crossliefhebbende stu-

denten konden gaan strijden om 
de felbegeerde rood-wit-blauwe 
trui. Het NSK Veldrijden vond 
dit jaar plaats in het Brabantse 
Tilburg. Met vijf deelnemende 
Mercurianen en een kudde sup-
porters vanuit de vereniging be-
gon de logistieke puzzel al in de 
week voorafgaand aan het NSK. 
Zo werd ikzelf opeens in een 
appgroep “Modderworstelen” 
gegooid. Later zou blijken dat 
modderworstelen toch niet on-
der de activiteiten van 29 janu-
ari viel. Desalniettemin ging de 

supportersgroep de Modderwor-
stelaars op pad naar Tilburg. Met 
twee cameramannen aan boord 
werd er op de heenweg al voor ge-
zorgd dat de nodige shots werden 
binnengesleept om regisseur Lars 
Hanssens artistieke visie uit te la-
ten komen. Er werd zelfs een extra 
rondje door de straten van Tilburg 
overwogen om het bordje ‘Tilburg’ 
maar op videobeeld te krijgen. 

Eenmaal aangekomen op het 
terrein al langs de voetbalvelden lo-
pend, kwam onze supportersploeg 
bekenden tegen. Terwijl Joost van 
Wijngaarden ook net aankwam, 
waren Lotte en Remi al aan het 

warm fietsen voor hun 
start die steeds nabijer 
was.

Het parcours had 
alle karakteristieken 
van een crossronde. 
Modderige bochten en 
klimmetjes, een zand-
bak, trappen en een ge-
asfalteerde strook waar 

de finishlijn gesitueerd was. De 
aanwezige veldrijders konden dus 
hun hart ophalen bij dit NSK terwijl 
een aantal fietsers zonder crossers 
langs de kant 
smachtend toe-
keken. 

Toen het 
Open Tilburgs 
Kampioenschap 
was afgelo-
pen, was het 
de beurt aan de 
studenten van 
Maastricht, Delft, Utrecht, Nijme-
gen en natuurlijk van de Tilburgse 
Meet. Verwachtingen waren hoog 
gespannen bij de start. De laatste 
extra lagen kleding werden afgege-
ven aan de suppor-
ters en het laatste 
zand werd nog even 
van de schoenen af-
gestampt. De dames 
hadden de eer om 
als eerste te star-
ten. Na een soepele 
start verspreidden 
de overige Mercuri-
anen zich over het 

parcours om aanwijzingen en mo-
raal te geven. Ook cameramannen 
Hidde Merton en Lars Hanssen gin-
gen bij de verschillende delen van 

het rondje langs 
om alle actie 
op de gevoelige 
plaat vast te leg-
gen. Daar werden 
allerlei capriolen 
voor uitgehaald: 
op containers 
staan, een pad 
bevechten door 

de bosjes, pre-en postride inter-
views (sommige beter gelukt dan 
anderen) en een drone werd zelfs 
tevoorschijn getoverd – deze was 
wel van de Meet maar alsnog. 
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De start bij de niet-licentiehou-
ders en de licentiehouders verliep 
vergelijkbaar: snel en vechtende 
voor positie. Bij elke categorie bleef 
het lang spannend door het ge-
vecht om de plaatsen in de top drie. 

Naarmate de dag vorderde en de 
strijd bij de vrouwen, mannen niet-
licentiehouders en mannen licen-
tiehouders was gestreden, kwam 
Mercurius met mooie resultaten uit 
de bus. 

Opmerkelijk was dat Lotte Koop-
mans, die pas voor de derde keer 
op een cyclocross fiets zat, een po-
diumplaats wist te behalen door als 
tweede over de finish te komen! 

Remi van Oosterhout was tevens 
een debutant bij het NSK en wist 

net zoals Lotte een tweede plaats 
te bemachtigen. Toch was hij niet 
volledig tevreden. Hij had veel lie-
ver een treetje hoger gestaan. 

Joost wist ondanks zijn specta-
culaire snoekduik zijn vijfde plaats, 
waar hij al de hele wedstrijd reed, 
te verdedigen. 

Esmee Peperkamp rondt het ta-
belletje van deelnemende Mercu-
rianen af met een verdienstelijke 
vierde plaats. 

Pechvogel van de dag was toch 
wel degelijk Nina Zennipman die na 
een goede start onderuit schoof in 
de tweede bocht. Zij is nu wel de 
recordhouder van de meeste fiets-
wissels in één ronde, ze reed na-
melijk haar enige ronde uit op drie 

verschillende fietsen. 
Onder het genot van erwten-

soep en de ontgoocheling van Ma-
thieu van der Poel en zijn vier lekke 
banden op het WK in Bieles, vond 
de prijsuitreiking plaats. Hier kon 
Mercurius zich weer goed profile-
ren met de twee tweede plaatsen. 
Met medailles, bloemen, het Ne-
derlandse volkslied in ons hoofd en 
een mooie dag veldrijden op zak, 
stapten we weer in de autootjes 
richting thuishaven Nijmegen. Nu 
tijd voor de Aftermovie! Roll the 
clip.. •
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Redactie column

Noud Poelen

Na een barre winter ben ik als 
wielerfan afgelopen weekend 

uit mijn winterslaap ontwaakt. Met 
De Omloop het Nieuwsblad is het 
wielerseizoen 2017 eindelijk be-
gonnen. Na het succesvolle 2016, 
waarin de Nederlanders de over-
winningen aaneenregen, heb ik 
een aantal maanden de tijd gehad 
om bij te komen. Op wielergebied 
dan, want ik heb mij bepaald niet 
verveeld. 

Zoals gedurende elke winterpe-
riode zorgt het veldrijden voor de 
nodige afleiding. Het WK in Luxem-
burg heb ik vanaf mijn comforta-

bele bank op de voet gevolgd. Daar 
waar de Nederlanders in deze dis-
cipline steevast tot de favorieten 
behoren, waren het de Belgen die 
de spijkers op de koppen sloegen. 
Daar moest met name Mathieu van 
der Poel gezien het aantal lekke 
banden de gevolgen van ondervin-
den.   

Ook het schaatsen zorgt elke 
winter voor voldoende vermaak. 
Naast de successen van de Neder-
landse schaatsers op de WK afstan-
den in Zuid-Korea, was het ijs in de 
omgeving van Nijmegen dik genoeg 
om op natuurijs te kunnen schaat-

sen. Helaas was de 
winter wederom 
niet streng genoeg 
om de eerste Elfste-
dentocht sinds 1997 
doorgang te laten 
vinden. Het aantal 
edities blijft daar-
mee steken op 15. 
Ik kijk samen met de 
rayonhoofden met 
het zweet op het 

Voor degenen die pas net wakker 
worden uit hun winterslaap – Noud 
praat jullie bij over de afgelopen win-
termaanden.

voorhoofd naar de 
ontknoping van de 
Eredivisie, want het 
zal toch niet gebeu-
ren dat Feyenoord 
met haar kampi-
oenschap op gelijke 
hoogte komt met 
het aantal verreden 
Elfsstedentochten!? 

Met het begin 
van het Vlaamse klassiekerseizoen 
is het eindelijk tijd om alle randza-
ken achter ons te laten. Vooral Tho-
mas Dekker is er in geslaagd om 
de gemoederen afgelopen winter 
bezig te houden. Met de publica-
tie van zijn boek “Thomas Dekker, 
mijn gevecht” liet hij eind novem-
ber een bom afgaan in het pelo-
ton. Hoewel we natuurlijk allemaal 
weten dat er dingen zijn gebeurd 
waarvan we liever geen weet heb-
ben, zorgt een dergelijk verhaal bij 
mij toch altijd voor schrikmoment. 
Zo ook in Dubai, waar het boek zo-
veel stof deed opwaaien, dat de 
vierde etappe van de plaatselijke 
ronde werd afgelast. 

In Tilburg, waar ik sinds afgelo-

pen zomer studeer, valt de impact 
van het boek van Dekker echter wel 
mee. Nu moet ik wel toegeven dat 
de levensstandaard hier iets lager 
ligt dan in het altijd zo decadente 
Nijmegen. Zeker nu het Carnavals-
feest weer losbarst, worden alle 
normen en waarden overboord 
gegooid. In het weekend dat zowel 
Carnaval als het wielerseizoen van 
start gaan, maak ik dus graag van 
de gelegenheid gebruik om het een 
en ander te vergelijken. 

Zo las ik kort geleden een arti-
kel waarin de amateurwielrenner 
in een slecht daglicht werd gezet. 
Op basis psychologische theorieën 
werden een aantal kenmerken toe-
gekend aan wielrenners die hun 
sport als liefhebberij bedrijven. Bij 
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het lezen van dit artikel ontdekte ik 
verrassend veel dwarsverbanden 
tussen wielrenners en carnavals-
vierders. Zo worden wielrenners 
ervan beticht dat zij niet in hun be-
hoeften afgeremd willen worden. 
Tevens kan het hen niets schelen 
wat anderen van hen denken. Tot 
slot willen zij erkend, geprezen en 
bewonderd worden. 

Om mij heen kijkend tijdens het 
carnavalsfeest in ‘Kruikenstad’, lij-
ken al deze drie eigenschappen ook 

van toepassing te zijn op carnavals-
vierders. Gezien de alcoholcon-
sumptie willen zij duidelijk niet af-
geremd worden in hun behoeften. 
De kostuums duiden erop dat zij er 
absoluut niets om geven wat ande-
ren van hen vinden. Tot slot impli-
ceert het gedrag van de menigte 
dat zij graag bewonderd wordt om 
dit geweldige feest. 

Ik roep dan ook iedere Mercu-
riaan op om dit feest van dichtbij 
mee te maken… Alaaf! •

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..

Flesmob TTC groot succes
Ruurd Faas

Ottkins laat weer eens zien dat oos-
terlingen zuuplapp’n bint! #poar-
neemn
Koen Beekhuis

Jongste generatie TTC’ers krijgt nog 
de fles.
Joost van Wijngaarden

Sponsorpagina
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Wist-je-datjes

• Het NSK Mountainbike dit jaar op-
nieuw door Mercurius wordt georga-
niseerd en wel op 25 juni?
• De inschrijvingen zijn geopend?
• Ook het NSK Wielrennen 2016 een 
vervolg krijgt en de 
NSK commissie nu 
een officiële stich-
ting is geworden?
• De eerste editie 
van hun Omloop 
der Zevenheuvelen 
plaats vindt op zon-
dag 9 juli?
• Deze Omloop een 
winactie organi-
seert waarbij je elke 
maand Sockeloen 
sokken kan winnen 
door het Stravasegment 
te fietsen?
• Acht Mercurianen op 2 juli mee 
gaan doen aan La Marmotte?
• Pieter Schoenmaker en Aryan 
Ransijn deze al eens op een moun-
tainbike aflegden?
• Robin Roelofs onlangs op een 
vouwfiets van Velp terug naar Nijme-
gen is gefietst?
• Hein op 3 maart 50 wordt?

• Hij ook dit jaar weer trainingen zal 
geven bij Mercurius, maar de eerste 
drie keer wordt vervangen door Yan-
nick?
• Joep Timmermans wel gewoon 

acte de presence 
zal geven bij de sei-
zoensstart?
• Hans en Joost af-
gelopen maand re-
gelmatig voorin mee 
reden bij de trai-
ningskoersen in Oss?
• Ook in Doetinchem 
trainingskoersen zijn 
verreden door o.a. 
Lieke en Lars?
Jason ook weer wed-
strijden gaat rijden 

dit jaar?
• Het huidige bestuur daarmee mis-
schien wel het snelste Mercuriusbe-
stuur ooit is?
• Het wat dat betreft jammer is dat 
Tim een echte toerder is?
• Er op zondag 15 april weer een TTC 
klassieker verreden wordt en deze 
van Terneuzen naar Roubaix loopt?
• De inschrijvingen daarvoor zijn ge-
opend op de website?

Bellen met de moeder van...

Hoe was Hidde als kind?
Heel vrolijk. Een heel druk en 

beweeglijk kind. Wat wij altijd op-
vallend vonden, is dat hij als kind 
al een brede belangstelling had en 
daarbij veel kon onthouden. Als hij 
een vogel hoorde dan wist hij ons 
te vertellen wat voor vogel het was, 
of welk vliegtuig er over vloog. Ook 
was hij gek op atlassen, die las hij 
van voor tot achter. Hij las über-

haupt veel, maar die atlassen von-
den wij altijd wel bijzonder. 
Wat kan Hidde echt heel goed? 
Wat niet?

Hij kan ontzettend veel onthou-
den en dan vooral de details. Hij 
heeft veel kennis, ook over nuttelo-
ze zaken. Dan denken wij van ‘hoe 
weet je dat?’, waarop Hidde ant-
woordt dat dat basiskennis is. Ja, hij 
heeft echt een fotografisch geheu-
gen. En verder? Een sociale jongen, 
moeilijk om ruzie mee te krijgen.
Wat hij niet zo goed kan? Voetbal-
len, haha! Volgens zijn broer kan hij 
nog geen twee keer een bal hoog-
houden.  
Waar wordt Hidde emotioneel 
van?
De strijd in een wielerwedstrijd tus-
sen Valverde en Rodriguez. Daar 
kan hij met passie naar kijken en 
van alles van vinden. 
Wat is de grootste blunder die 
Hidde ooit heeft begaan?

Achteraf moeten we er vreselijk 
om lachen. Hij heeft een keer ge-

Charlotte Sederel   
Voor deze rubriek van De Versnelling belt uw redac-
tie met de moeder van een Mercuriaan. Dit keer 
ging de telefoon rinkelen bij Gaby van den Bigge-
laar, de moeder van Hidde Hendriksen.

Wist je dat...
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blowd toen hij al dronken was, dat 
was geen goed idee. Zijn vrienden 
hebben hem toen hier thuis op de 
bank achtergelaten, haha. 
Kan Hidde goed koken, en zo ja, 
wat is zijn beste gerecht?

Dat is zonder twijfel Chili con 
carne met éxtra veel knoflook. Ik 
moet er wel bij zeggen dat Hidde 
vooral veel kan koken. Als er iets 
verfijnds gekookt moet worden dan 
is hij niet de aangewezen persoon. 
Het moet niet te precies zijn met 
ingrediënten maar het moet vooral 
heel veel zijn. Hidde kan echt ont-
zettend goed eten. 
Wat is er bij Hidde veranderd nu 
hij niet meer studeert? Of blijft 
hij de eeuwige student? 

Dat vind ik een lastige. Het valt 
me wel op dat hij de laatste tijd 
netter is gekleed en minder vaak 
een baardje heeft. Maar het is me 
onduidelijk of dat door het afstu-
deren komt of door zijn vriendin, 
haha!
Waarom is Hidde zo’n Franco-
fiel? 

Ja, vanwege onze vele vakan-
ties! We hebben daar heerlijke va-

kanties gehad; aan de kust, 

in het binnenland, veel cultuur, kas-
telen bezocht, grotten, musea, het 
heerlijke eten en drinken, het leven 
op de camping, leuk om veel men-
sen te leren kennen, en dan natuur-
lijk het fietsen. Ja, dat hij gek is op 
Frankrijk, dat vind ik niet gek. 
Een aantal keuzes: 

Slim of grappig: slim. 
Pindakaas of hagelslag: pindakaas.
Creatief of analytisch: analytisch.
Rechts of links: links.
Bier of sport: Allebei, bier na sport. 
En als je echt moet kiezen? … Alle-
bei. 
Racefiets of crosser/MTB: Pff dat 
weet ik echt niet. Afhankelijk van 
het jaargetijde. Hij geniet enorm 
van de racefiets, maar ook echt van 
de crosser. Allebei. •

STIPBIKE STUDENTEN AANBIEDING
Stasfiets: -Nieuwe achterband € 25.- , materiaal en arbeid
  -Nieuwe voorband € 20.- , materiaal en arbeid
Racefiets: -Voorjaarsbeurt € 79.-
   -Nieuwe kabels, afstellen remmen en versnellingen
   -Wielen strak zetten, kleine slagen eruit
   -Evt nieuw vet in balhoofd vet en trapas
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Mercurius’ awards

Nina Zennipman
Het was weer zover!  De chicste 
award ceremonie van het jaar was 
in aantocht afgelopen januari. 

Januari, een tijd van vooruitkijken 
en goede voornemens, maar ook 

een tijd van terugblikken op het 
afgelopen jaar. Gala’s worden ge-
organiseerd en awards worden uit-
gereikt, waarbij Mercurius, na het 
succes van de Mercurius Awards 
van vorig jaar, natuurlijk niet kan 
achterblijven. Mercurianen, geprik-
keld door het aangrijpende mailtje 
van de AC, met daarin de medede-
ling genomineerd te zijn voor een 
felbegeerde award, druppelden 
langzaam maar zeker café de Fiets 

binnen. Ondertussen was ieder-
een druk aan het discussiëren over 
welke awards uitgereikt gingen 
worden en waar men dan wel voor 
genomineerd zou zijn. Wielrenners 
blijven wielrenners en wielrenners 
willen altijd winnen, dus ook deze 
fantastische door de AC uitgereikte 
awards waren zeer gewild. 

Soigneren kun je leren is een uit-
spraak die iedereen in het geweldig 
mooie wielerwereldje wel kent. Dat 
de ene Mercuriaan dat wat beter 
kan dan de ander, bleek wel uit de 
verschillende outfits die uit de kast 
gehaald werden. Waar de een de 
awards zeer serieus nam en dan 
ook zeer gesoigneerd voor de dag 
kwam door netjes in pak te komen, 
kwam de ander gewoon in spijker-
broek. 

Na heel wat gebabbel en het 
keuren van de vele verschillende 
outfits, werd het tijd om toch over 
te gaan tot de orde van de avond, 
de awards. Met telefoons in de 
aanslag om je stem uit te kunnen 
brengen, werden de eerste awards 

uitgereikt. Bestuurslid van het jaar 
werd onze lieftallige en knappe 
voorzitter Lieke Wijnbergen, die la-
ter op de avond nog een award in 
de wacht sleepte, namelijk die van 
pechvogel van het jaar. Sporter van 
het jaar werd AC’er Hans Dilling, die 
een goed wegseizoen draaide voor 
DRC de Mol. Onze Lotte Koopmans 
werd op het NSSR Sportgala niet 
verkozen tot sportvrouw van het 
jaar, maar Mercurianen zien haar 
wel als het talentje dat ze is en ga-
ven haar de titel sportster van het 
jaar. Tevens won ze, de dag voor 
‘kiss a ginger- day’ ook de award 
voor Ginger van het jaar. Op het-
zelfde sportgala werd Pieter geen 
vrijwilliger van het jaar - geheel on-
terecht overigens. Om hem toch te 
belonen met een mooie prijs werd 
Pieter verkozen tot Drankorgel van 
het jaar. Ik zou zeggen, drink d’r 
eentje op.

Kersverse AC’er Hidde Merton 
werd Rookie van het jaar. Het is het 
nog onduidelijk of het komt omdat 
we hem nou allemaal zo leuk vinden 
of dat het algemeen bekend is dat 
Hidde wel houdt van een sigaretje. 

Dat menig Mercuriaan wel een be-
schuitje wil eten met de nuchtere 
Drent Harold was wel duidelijk, hij 
werd verkozen tot Hunk van het 
jaar. Wat is een hunk zonder babe? 
Juist ja, helemaal niks. Gelukkig ver-
scheen daar Charlotte Lenting aan 
zijn zijde, #couplegoals? 

Dat Bram woord voor woord 
‘Oerend hard’ mee kan zingen werd 
beloond met de award voor het 
beste accent van het jaar. Deze ekte 
ekte Achterhoeker werd, hoe kan 
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het ook anders, ook genomineerd 
voor Trekker van het jaar. Helaas 
sleepte hij deze award niet binnen, 
volgende keer harder trekken? 
Deze prijs ging naar Koen Beekhuis, 
tevens Beunhaas van het jaar, want 
je weet, iets aan je fiets niet pluis, 
ga dan naar Beekhuis. 

Om af te sluiten konden er ano-
niem antwoorden ingestuurd wor-
den. Dé kans van het jaar om, alles 
wat je in de groepsapps of tijdens 
activiteiten, borrels en trainingen 
voor je moet houden om iedereen 
te vriend te houden, toch kwijt te 
kunnen. Wie is de MILFhunter van 
het jaar? Voor wie is het echt not 
done om op kop te rijden? Wat heb 
je stiekem altijd al willen doen bin-
nen Mercurius? Wie is het matras 
van Mercurius? 
En wie verdient 
toch echt nog 
een award? Bij-
zijn was meema-
ken!* 

Uit de war-
boel van de open 
vragen ronde 
kwam toch nog 

Wat een kuit! Maar welke snuit?

Siobhan Schleijpen
een award naar boven. Gosse van 
der Meer was de gelukkige, maar 
waarvoor hij de award precies 
kreeg blijft onduidelijk. Wellicht 
snor van het jaar? Toen de award 
ceremonie ten einde liep werden 
alle aanwezigen verzocht om een 
verdieping lager nog een drankje 
te doen. Onder het genot van nog 
een biertje werd er na gebabbeld 
en tactieken gesmeed om volgend 
jaar met een prijs naar huis te gaan. 
Eén voor één keerde de Mercuria-
nen huiswaarts en droomde zij over 
hun zegen van volgend jaar. •

*Voor precieze antwoorden en 
percentages mail of vraag Roger 
Termont 

Voor de eerste keer! Kuitenkennis is onmisbaar 
voor een wielerfan en via deze rubriek kan dit 
worden getest. Weet jij van welke renner is dit 
de onderste helft? Applaus voor jou! Bekijk het 
antwoord op pagina 38!
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reclames voor te schotelen aan 
mensen, op basis van hun psycho-
logisch profiel. Trump zou voor een 
aardig bedrag dat bedrijf hebben 
ingehuurd om de juiste campag-
nespotjes aan te bieden aan ver-
schillende mensen, zodat ze zich 
aangesproken voelen door diens 
beleidsplannen. Bijvoorbeeld. Een 
leipe redneck waarvan wordt in-
geschat dat hij stevig voorstander 
is van het Second Amendment, 
the right to bear arms, wordt een 
plaatje getoond van een ‘shooting 
range’ en een begeleidende tekst 
waarin wordt beloofd dat zijn recht 
op wapenbezit niet wordt aange-
tast. Een gematigde kiezer uit een 
van de oostelijke staten wordt een 

plaatje getoond van een jong gezin 
waarin de vader zijn dochter van 
vijf leert om een geweer vast te 
houden tijdens de jacht, met een 
tekst die zegt dat je dat je kinde-
ren niet wilt ontnemen. Enfin, je 
snapt het. Het sentiment van het 
campagneplaatje wordt aangepast 
afhankelijk van het profiel van de 
gebruiker. Je zou kunnen stellen dat 
Trump met deze methode bewust 
een (reclame)bubbel toont aan de 
Amerikaanse stemmers.

De ontwikkeling van zelflerende 
modellen is in de lift geraakt sinds 
2012, toen een stel onderzoekers 
van Google een neuraal netwerk 
presenteerden dat veel krachtiger 
was dan de netwerken die daarvoor 

Mercurius’ Doorgeefpen

Olivier SchnitzelerDit 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 Facebook-
pagina, je kan ermee pronken bij je fietsvrien-
den en er zijn zelfs plannen om Doorgeefpen-
mouwtjes te introduceren voor hen die ooit de 
eer ten deel zijn gevallen met dit pronkstuk uit 
de clubgeschiedenis zijn of haar anekdote te 
hebben mogen neerpennen. Deze keer liggen 
de eer en het genoegen bij niemand minder 
dan Olivier Schnitzeler.

Het gaat in dit stuk niet over 
fietsen. En ook niet over Mer-

curius. Wel over kunstmatige intel-
ligentie, algoritmen en de komedie 
die het kantoor heet.

Trump heeft de afgelopen tijd 
heel wat roerigheid veroorzaakt 
met tal van exorbitante claims en 
uitspraken. Ondertussen doet de 
media er alles aan om alle claims 
die de man maakt, te controleren. 
Dat onderzoek gaat ver. Het klein-
ste vermoeden van fraude, liegen 
of feiten verbuigen wordt uitge-
pluisd. Zo kwam ik laatst een artikel 
tegen over Shane Bannon, de scha-
duw president die is aangesteld als 
bijzonder adviseur van Trump. Hij 

is het meest bekend van zijn be-
trokkenheid bij ultrarechts media-
platform Breitbat, maar heeft ook 
een dikke vinger in de pap bij het 
bedrijf Cambridge Analytica. Dit 
bedrijf wordt ervan beticht Trump 
op ongeziene wijze bij te hebben 
gestaan tijdens zijn campagne. Het 
bedrijf is gespecialiseerd in geper-
sonaliseerde reclames op internet. 
Ze hebben een model ontwikkeld 
waarmee ze met behulp van de 
openbare informatie van social-
mediaprofielen van een bepaalde 
gebruiker een psychologisch pro-
fiel van die persoon op kunnen 
stellen. Dat brengt ze dus in staat 
om real-time gepersonaliseerde 
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ook achter de suggesties die wor-
den aangeboden bij CoolBlue, Bol.
com en andere webshops. Zulke 
modellen zijn zelfversterkend van 
aard: zolang je er informatie in blijft 
stoppen die lijkt op alles wat je er 
eerder in hebt gestopt, zal het mo-
del soortgelijke dingen blijven aan-
bevelen. En daardoor levert dat au-
tomatisch weer dezelfde input. Het 
gevaar zit hem onder andere in de 
grootte van de tijdspanne waarop 
het model zijn leergedrag baseert. 
Een voorbeeld van een model met 
een korte tijdspanne is het model 
achter de aanbevolen video’s op 
YouTube. Als je per ongeluk een 
hele avond filmpjes hebt gekeken 
over hoe je moet leren breien, dan 
verschijnt er de volgende dag een 
nieuwe serie filmpjes over breien 
op de startpagina van YouTube. Je 
hebt het vast al eens meegemaakt. 
Een voorbeeld van een model met 
een grote tijdspanne is dat van 
de zoekmachine van Google. Als 

je op je vaste computer, waarin 
je in Chrome bent ingelogd met 
je Gmail-account, zoekt naar een 
term uit je studie, en diezelfde 
zoekopdracht uitvoert op een Uni-
versiteitscomputer waarin je niet 
bent ingelogd in Chrome en waarin 
je in Incognito-modus surft, zul je 
beide keren een andere lijst resul-
taten te zien krijgen. Zo’n model 
dat suggesties levert kan onschul-
dig en zeer nuttig zijn, zoals de aan-
bevelingsmodellen op Netflix of 
Spotify. Maar het wordt gevaarlijk 
als nieuwsmedia hetzelfde gaan 
toepassen. Je krijgt een bubbel 
als je alleen artikelen krijgt aan-
geboden met dezelfde mening als 
de jouwe. Perspectief houdt de 
mens scherp. Gebrek aan perspec-
tief resulteert in het omgekeerde. 
Blendle is zich bewust van het ge-
vaar van de bubbel en probeert die 
te voorkomen door je bewust niét 
die artikelen aan te bieden die hun 
modellen je aanbevelen. Maar wat 

werden gebruikt. Ze noemden het 
ding een ‘Deep Neural Network’. 
Sindsdien hebben die diepe net-
werken van Google een aantal keer 
het nieuws gehaald. Bijvoorbeeld 
toen ze met Google Deepmind 
een model hadden gebouwd dat ‘s 
wereld beste speler 
in Go kon verslaan. 
Terug naar de bub-
bel van Trump. Er is 
nogal wat te doen 
over die bubbels. De 
NOS raakt er maar 
niet over uitgepraat. 
Ze strooien met de 
termen ‘algoritme’, 
‘bubbel’ en ‘zelfle-
rende modellen’ en vertellen dat 
Facebook en Google er happig ge-

bruik van maken en ze niet willen 
aanpassen. Maar de NOS neemt 
zelf geen leidende rol in de voor-
lichting over die modellen. En die 
modellen zitten op meer plekken 
dan je wellicht denkt. Ze worden 

inderdaad gebruikt 

door Facebook en Google om je 
tijdlijn en zoekresultaten samen te 
stellen. Maar ze zitten bijvoorbeeld 
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ze je dan wèl aanbevelen wordt 
bepaald door mensen. We kunnen 
het nog niet goed genoeg met com-
puters alleen. Bovendien: de huidi-
ge generatie zelflerende modellen 
is heel goed binnen een beperkt 
domein. Het nieuws, echter, is een 
groot en complex domein. Een 
goed alternatief om zo’n bubbel te 
voorkomen is er blijkbaar nog niet. 
Wees je ervan bewust, meer is er 
niet te doen. De oplossing is niet 
zo simpel als de NOS doet vermoe-
den: dat Facebook ergens een va-
riabele moet aanpassen, en dat de 
gebruikers dan een gevarieerdere 
tijdlijn voorgeschoteld krijgen. Was 
het maar zo’n feest.

Voor mijn af-
studeerstage bij 
de Volksbank ben 
ik beland op een 
onderzoek naar 
ongeveer zo’n 
model. Mijn taak 
is om te leren net-
werkverkeer te 
voorspellen. Leuk 
en interessant en 
zo, maar de echte 

pret ervaar je als je gewoon gaat 
observeren wat er zich allemaal 
afspeelt op ‘de vloer’. Laat me je 
voorstellen aan enkele van mijn col-
lega’s. (De namen zijn gefingeerd). 
Bart. Er is altijd één knaap die de 
hele dag niks doet. Da’s Bart. Hij 
krijgt het voor elkaar om om kwart 
voor negen binnen te wandelen, en 
om half tien pas zijn tas uit te pak-
ken. Hij lult iedereen de hele dag 
murw. Bart is een van de weinigen 
met een veertig uren contract. De 
meesten hebben er een van 36. 
Veertig uur volmaken is best lang. 
Dat vindt ook Bart; hij werkt dan 
ook twee dagen per week thuis, 
maar op die dagen staat zijn com-

puter op ‘afwezig’. Bart en Jan, de 
afdelingsleider, zaten laatst naast 
elkaar. Jan hard aan het werk, Bart 
niet. Bart: ‘Jan? Jan? JAN? JAN!’. 
Jan, verward, want totaal uit zijn 
concentratie gebracht: ‘ja?’. Bart: 
‘Gaat-ie lekker?’. Zo vult Bart zijn 
dagen. Frank. Frank is de manager 
der managers. Altijd vrolijk, aardig 
tegen iedereen, altijd in pak, en 
een veel te stevige handdruk. Frank 
is twee meter en goedlachs. ‘Ik ben 
manager, maar mijn team werkt zo-
wel in Utrecht als in Den Bosch. Ik 
wil al mijn mensen natuurlijk min-
stens een keer per week zien. Dus 
vanmorgen ben ik om half acht 
begonnen in Utrecht, en vanavond 
blijf ik tot een uur of negen in Den 
Bosch. Vind ik helemaal niet erg. We 
bestellen zo dadelijk gewoon lekker 
sushi! Houd je ook van sushi?’. Dat. 
Om te pleasen lacht Frank altijd om 
de grapjes die de mensen met wie 
hij praat, maken. Dat gaat ongeveer 
zo. Henk: ‘Ja, einde van het liedje, 
zit ik opgezadeld met die enorme 
berg groenafval in mijn voortuin’. 
Frank: ‘O echt? Hahah HAHAAH’. 
En dan: BAM slaat hij kéihard de 

grappenmaker op zijn rug, met de 
kolenschoppen die zijn handen zijn. 
En zo gaat een rondje over de afde-
ling: gesprek – gelach – BAM. Vol-
gende. Julia. De secretaresse. Haar 
blik en de trillingen in haar stem 
doen vermoeden dat haar neutrale 
staat van zijn totále paniek is. Altijd 
gezellig. Als je vraagt om de niet-
machine raakt ze in de war. Ze kijkt 
alsof alles altijd overal aan de hand 
is. En dat is ook zo. Jochem. Ik werk 
op een IT-afdeling. Jochem hackt in 
zijn vrije tijd. Op maandag doet hij 
steevast verslag van zijn hack pres-
taties in het afgelopen weekend. 
‘Dit weekend weer een Ijslandse 
webhost gehackt, heb ik toch mooi 
een jaar lang gratis hosting voor 
gekregen!’. Hij vertelt ook dat hij 
in winkels de openbare computers 
en iPad’s probeert stuk te maken. 
In de Gamma begint hij gewoon 
zo’n service-PC uit elkaar te halen. 
Niemand die er wat van zegt, zegt 
hij. Als hij vervolgens meldt dat er 
geen medewerker is die hem aan-
spreekt als hij de pinautomaat uit 
elkaar staat te schroeven krijgt hij 
geld omdat hij een lek in de bevei-



3736

TTC by Night

Cédric CortenraadHet geesteskind van de TTC werd einde-
lijk werkelijkheid, met alle gevolgen van 
dien… 

De TeleTubbieCommissie had dit 
jaar wat nieuws bedacht, de TTC 
by Night. Wat de bedoeling vooraf 
was, dat wist niemand. We wis-
ten wel dat het koud was en de AC 
maar liefst 15 minuten te laat was. 
Sorry Teletubbies! 
Eenmaal gearriveerd werd het 
snel duidelijk dat we een Crazy 69 
moesten gaan doen. Hier hadden 
wij, en zeker Lars, heel erg veel zin 
in. We kregen naast een A4 met 69 
opdrachten en een pot appelmoes 
ook een cryptische brief. Na het 
ontcijferen van deze brief wisten 
we dat we naar MalleBabbe moes-
ten gaan. Hier begon het dan, de 
TTC by Night!
In het Café zat Harold op ons te 
wachten. Hij vertelde ons dat we 
vreemden op straat moesten verza-
melen waarna we een act moesten 
opvoeren in het café. Vol enthou-
siasme en goede moed gingen wij 
naar buiten. Maar tot grote teleur-
stelling was er was weinig te bele-
ven in de Molenstraat. Nadat we 
een groep Duitsers maar naar de 

coffeeshop stuurde en twee dames 
blijkbaar niet het café mochten be-
treden omwille van wettelijke re-
gels, besloot Hans de act zelf op te 
voeren. Het werd een ware twerk 
act waar Beyoncé jaloers op zou 
zijn. 
De rest van de AC genoot van de 
show van Hans en van een biertje. 
Na de show werd er onderhandeld 
met de barman. We moesten onze 
pot met appelmoes ruilen. Gelukkig 
bleek hij nog een drankdispenser 
en een grote (roze) drankfles in de 
kelder te hebben die hij wel wilde 
ruilen.
In het volgende café was Tim. Hij 
mocht zich de hele avond verma-
ken in een dart café waar ik de 
naam alweer van vergeten ben. In 
dit café moesten we in teams dar-
ten. Hans en ik besloten een dart-
lesje te geven aan Lars en Hidde. De 
laatstgenoemde werden dan ook 
volledig van de kaart geveegd. Na 
de overwinning zei Tim dat we naar 
Van Ouds moesten gaan.  Wat we 
daar vervolgens zouden aantreffen 

liging heeft aangetoond. Prima bij-
verdienste. Jochem is de typische 
IT’er. Op het werk en thuis zit hij de 
hele dag achter de PC. Hij woont in 
een boerengat, maar hij is gelukkig: 
‘Ik heb 4G, glasvezel en een riool, 
meer heb ik niet nodig’.

Laatst waren we in een chic hotel 
voor een presentatie van een man 
die voor één dag vanuit Londen was 
komen overvliegen om een pro-
gramma te demonstreren. Jochem 
heeft toen in de pauze de iPad in de 
lobby van het hotel gemold, omdat 
hij wilde kijken hoe goed het bevei-
ligd was. Je maakt wat mee.

Ik vermaak me prima. Tot zover 
mijn bevindingen. Hoewel anders 
dan de voorgaande pennenvlijt in 
dit katern, was het interessant ge-
noeg voor je om uit te lezen. Be-
dankt daarvoor.

Ik geef de pen door aan Rob 
Wouterse. •

Op verzoek dan dhr. Schnitzeler 
hier de lijst met  namen van ieder 
die de eer heeft gehad te schrijven  
met deze fantastische doorgeef-
pen:

• Frank van Caspel
• Joep Timmermans
• Anne de Witt
• Joline Kraak
• Dieuwertje Poort
• Cedric Cortenraad
• Noud Poelen
• Noortje van Elteren
• Lonneke van Vugt
• Lotte Koopmans
• Maarten te Dorsthorst
• Marjolein van Lier
• Tijmen Moltmaker
• Gosse van der Meer
• Koen Beekhuis
• Harold Ottens
• Dennis de Graaf
• Olivier Schnitzeler
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had niemand vooraf kunnen voor-
spellen. 
Allereerst troffen we daar Lieke aan 
die een compleet kaasplankje voor 
haar neus had staan. Dit kaasplank-
je moesten we nuttigen met port 
en rode wijn. Dit was natuurlijk niet 
de vervelendste activiteit. Nadat 
we spannende verhalen aan het 
vertellen waren kwam de volgende 
groep al binnen. De vijandigheid 
sloeg al meteen over. Zo probeerde 
ze onze geliefde fles te stelen. Dit 
lukte op ten duur ook waarna er 
een heuse klopjacht volgde. Nadat 
we onze fles weer terug hadden 
wilde wij ons revancheren door hun 
relikwie te stelen. Dit bleek echter 
moeilijker dan gedacht. Ze hadden 
namelijk een muts weten te ruilen 
voor een bank, dus dat werd lastig. 
Nadat we zelfs niet hun wielen kon-
den stelen, besloten we om onze 
tocht voort te zetten. 
We werden naar Pieter gestuurd 
in café de buurvrouw. Hier gingen 
we beerpongen en probeerde we 
onze drankfles te ruilen. Dit lukte 
uiteindelijk. Wij hadden het ook 

voor elkaar gekregen om een bank 
te verkrijgen. Trots als we waren 
liepen we naar het Bascafé waar 
we nog een speciaal biertje kregen. 
Eenmaal aangekomen maakte de 
TTC de winnaars bekend.  Tot onze 
grootste verbazing kregen we te 
horen dat we laatste waren gewor-
den. Gezien het feit dat de TTC de 
jury was, leek het al snel een door-
gestoken kaart. Al met al heeft de 
TeleTubbieCommissie een leuke ac-
tiviteit weten te organiseren. •

Antwoord wat een kuit! Maar welke snuit? op pagina 29: 
Johnny Hoogerland

  Spring maar 
achterop bij mij

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘De Lekkere Vent op het End’
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