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Bestuurspraat

Jason SchreursDe mountainbikecommissaris wil de 
leden streng toespreken.

De Bestuurspraat. Je ontkomt er 
in je bestuursjaar niet aan om 

zo af en toee stukjes te schrijven 
voor het clubblaadje. Het is zo’n 
bestuursdingetje dat je altijd een 
beetje vergeet, tenzij je Joost heet. 
Maar ik ben blij dat ik dit keer aan 
het woord ben. Want ik wil het er-
gens dringend over hebben. Ik wil 
het eens hebben over jullie gedrag. 
Het gedrag van de snelle groep. Het 
gedrag van jullie op de fiets. Ik wil 
jullie op de vingers tikken. Waar zijn 
jullie mee bezig! Dit kan toch echt 
niet!? Ik spreek niet alleen tegen de 
snelle groep op de donderdagtrai-
ningen, maar ook de snelle groep 
op het TTC-weekend en het week-
end in september. Dat gedrag van 

jullie behoort echt niet in de snelle 
groep. Ik weet ook niet waaraan het 
ligt. Maar snel is toch ook gewoon 
snel? Dat kan niemand ontkennen. 
Net als dat langzaam gewoon lang-
zaam is. We moeten het gewoon 
niet willen. Met z’n allen moeten 
we ons inzetten om hier iets aan te 
veranderen. 

Maar het lukt natuurlijk alleen 
als iedereen meewerkt! Ik gok dat 
jullie nog geen flauw idee hebben 
waarover ik het heb. Misschien 

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Het lekkere wijf op pagina vijf’

Iemand die ook niet van 

stukjes schrijven houdtMiss april
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moet ik maar even duidelijker wor-
den. Kennen jullie de term “flik-
ken of geflikt worden”? Nee? Man, 
man, man! Ja? Goed bezig dan! 

In de snelle groep moeten we 
elkaar veel meer gaan flikken, flik-
ken zoals in de koers. Ik bedoel, la-
ten we elkaar eens proberen eraf 
te rijden. Niet één constant strak 
tempo rijden zodat de mannen die 
eigenlijk niet snel genoeg zijn voor 

Even voorstellen...

Opnieuw drie nieuwe leden aan 
het woord…

Na nu toch al een kleine maand meegetraind te hebben, is het dan ook aan 
mij de taak om me even voor te stellen. Ik ben Ruben Meijerink, 20 lentes 
jong, geboren in Varsseveld en de zoveelste politicoloog bij Mercurius. Ik 
fiets al een tijdje en ben via mede-politicologen Tim, Rens, Koen en Siobhan 
Mercurius binnengerold. Bij de studievereniging van Politicologie doe ik 
momenteel een bestuursjaar als penningmeester, waardoor ik af en toe wat 
minder tijd heb om mee te trainen. Wanneer ik wel tijd heb probeer ik elke 
maandag en donderdag trouw naar de training te gaan. Sinds die tijd heb ik al 
een groot aantal mooie wegen in en rond Nijmegen ontdekt, waar ik daarvoor 
maar een beetje rond dwaalde. Ook leer ik voor het eerst in mijn fietscarrière 
de belangrijkste fietstechnieken waardoor ik binnen afzienbare toch hoop tijd 
een stukje mooier op de fiets zit. Naast actief wielrennen, houd ik ook heel 
erg van het passief fietsen. Deze kennis probeer ik dan ook tentoon te stellen 
in het grote Mercurius pronostiek klassement, met tot nu toe gemixte resulta-
ten. Ik hoop dat ik de komende tijd nog veel kilometers met jullie kan maken 
en wellicht ook nog enkele biertjes te nuttigen. Groet, Ruben.

Het is weer zo ver! Een aantal nieuwe leden van onze groeiende clubje introduceren zich-
zelf.. Dit maal Ruben Meijerink, Eline Veldhuis en Donald Romijn.

Ruben Meijerink

de snelle groep, toch kunnen bijblij-
ven. Rijden in de snelle groep hoort 
ook een goede training te zijn voor 
wedstrijdrenners. En rijden in één 
constant strak tempo is dat niet. 
Ik zeg niet dat we elke donderdag-
training of elke dag op het leden-
weekend elkaar moeten flikken 
en proberen eraf te rijden. Maar 
zo af en toe een flikken-of-geflikt-
worden-training is toch niet te veel 
gevraagd? Laten we er eens met z’n 
allen over nadenken en misschien 
wordt de allereerste flikken-of-ge-
flikt-worden-training dan binnen-
kort een feit. •
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“Of ik een stukje zou willen schrijven voor de Ver-
snelling, om mezelf even voor te stellen?” “Ja natuurlijk!” Mijn naam is Eline 
Veldhuis, ben herkenbaar aan een knalgele helm, 22 jaar en ik studeer inmid-
dels zo’n 3,5 jaar Tandheelkunde in Nijmegen. Toen ik begon met studeren 
ben ik gaan roeien bij Phocas, wat ik 3 jaar lang heel enthousiast heb gedaan. 
Samen met mijn roei vriendinnetje hebben we het seizoen fietsend als echte 
toeristen afgesloten in de Franse Alpen. Ik heb de afgelopen jaren incidenteel 
wel eens een stukje gefietst op een oude fiets met van die schakelaars op het 
frame of bij mijn ouders de fiets van mijn moeder geleend, maar daar is dan al-
les ook wel mee gezegd. Nadat ik besloten had om te stoppen met roeien, leek 
het mij ideaal om Nederland eens op de fiets wat beter te leren kennen. Zo heb 
ik met hetzelfde roeivriendinnetje onder andere de heuvels in Zuid Limburg 
verkend (het deed mij dan ook erg goed om Anna van der Breggen afgelopen 
weekend te zien winnen op de Cauberg, daar waar ik zelf ook overheen heb 
getourd), ben ik met mijn moeder rondom het IJsselmeer gefietst en vind ik het 
leuk om vanuit Nijmegen door de Achterhoek naar Twente te fietsen, daar waar 
mijn roots liggen... 
Tochtjes fietsen in de buitenlucht vind ik heerlijk om mijn hoofd even leeg te 
maken, maar als je het vaak alleen doet vind ik het ook een beetje saai worden. 
Daarom fiets ik liever met meer mensen. Om mij heen kopen steeds meer men-
sen een racefiets en dat kan ik alleen maar aanmoedigen. Mij leek het leuk om 
eens wat beter in een ploegje te leren fietsen. Zo ben ik bij Mercurius terecht 
gekomen. Tips en tricks zijn welkom! Ik heb inmiddels 6 keer mee gefietst met 
de trainingen en ik heb het zelfs gewaagd om op een clubwedstrijdje te ver-
schijnen. Van de tochtjes die we maken, krijg ik weer helemaal nieuwe positieve 
energie. Ik ken nog niet al jullie namen, maar ik herken steeds meer gezichten. 

De mensen die ik inmid-
dels gesproken heb, ko-
men in ieder geval heel 
enthousiast en verwelko-
mend op me over. Ik kijk 
uit naar de komende trai-
ningen en als je nog een 
leuke route weet, ik fiets 
graag een keertje mee!

Eline Veldhuis
Nooit gedacht dat ik me weer ergens zou inschrijven maar het is toch echt 

gebeurd, ik ben lid geworden bij Mercurius. Heel veel was er niet voor nodig. Één keer dronken met Lieke praten dat ik me toch echt wel in moest schrijven (ze had me nog nooit zien fietsen) en de gedachte aan een nieuw lidmaatschap bloeide op. Of dat nou door het enthousiasme voor het fietsen of voor Lieke kwam laten we maar even in het midden. Toen ben ik toch dit jaar op de oude fiets van mijn vader begonnen te fietsen en eigenlijk is het wel heel erg leuk! Conditie is er he-
laas nog niet maar dat komt dit jaar wel. En wat is het heerlijk om uit de wind ach-
ter iemand aan te fietsen, wel hard gaan en weinig moeite. Echt een leuke sport! 

Ik begreep dat het ook de bedoeling was om een beetje te vertellen wat ik nou allemaal al heb uitgespookt de afgelopen jaren. Ik studeer sinds 2012 genees-
kunde en dat gaat toch nog een paar jaar duren voordat alles afgerond is. Ik loop coschappen in dezelfde cogroep als Femke de Vries en Erwin Beelen, pure sportfa-
naten zijn dat. Die weten alles over het verwisselen van binnenbanden en het stellen van een helm, je kan het gewoon aan ze vragen. Maar vraag ze niks over de vogels die voorbij vliegen want dan krijg je de gekste antwoorden.

De afgelopen jaren heb ik me volledig gericht op het roeien met onder andere twee jaar wedstrijdroeien in de lichte mannen categorie, maar ook een bestuurs-
jaar waar ik wel het een en ander geleerd heb. Zo weet nu ik hoe je een biertje het snelst leeg kan drinken en dat een vereniging nooit goed draait zonder commis-
sies. Daarom mijn advies aan iedereen om in een commissie te gaan, goed voor de bonding en goed voor je eigen ontwikkeling.

Het lijkt me leuk om mijn vrije tijd op de fiets door te brengen, vooral als er een lekker zonnetje schijnt. Ik vind het nu al heel leuk, het voelt gastvrij aan en als het een beetje hetzelfde gaat als bij het roeien dan zal ik hier volledig voor gaan! Bij Phocas (en rv de Waal) blijf ik wel actief maar het lijkt me leuk om ook jullie te leren kennen en dat gaat het beste met een lekkere borrel. Zie ik jullie binnenkort bij een activiteit?
Met vriendelijke groet,
Donald Romijn

Donald Romijn
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Een kijkje in de keuken bij Esmée

Charlotte Sederel & Nina Zennipman
Ook deze editie was de redactie 
bereid zich te laten verrassen door 
de kookkunsten van een Mercuriaan. 
Esmée Peperkamp was aan de beurt 
in april.

Op een zonnige namiddag in april 
stond de redactie opnieuw, 

editie december 2015 stonden we 
hier ook al, op de stoep bij de Ha-
zenkampseweg 133. Omstreeks 
half 7 werd de deur door Esmée 
opengedaan voor Nina en Char-
lotte (Sederel). Esmée is een van de 
vele (oud-)Mercurianen die in dit 
huis woont. Bij binnenkomst is het 
niet te missen dat we binnenstap-
pen in een fietsershuis, het eerste 
waar je over struikelt is een verza-
meling aan racefiet-
sen en mountain-
bikes. De muur in 
de gang naast de 
kamer van Esmée, 
die ze tijdelijk onder 
huurt van Charlotte 
(Lenting), is versierd 
met een foto van de 
favoriete wielrenner 
van menig dame bij 
Mercurius, Tom Du-
moulin. 

We kwamen om 

een kijkje te nemen in de keuken, 
maar bij binnenkomst rook het hele 
huis al enorm lekker naar eten. Es-
mée had alles tot in de puntjes 
voorbereid, waardoor we nauwe-
lijks in de keuken konden kijken 
hoe er gekookt werd. Wat we op 
ons bordje zouden krijgen bleef dus 
nog eventjes een verrassing. 

Esmée overtrof zichzelf door ons 
een driegangenmenu voor te scho-
telen aan een gezellig gedekte tafel. 
De geuren uit de keuken beloofden 

veel goeds. Allereerst 
kregen we een soep 
van bieten, pastinaak 
en zwarte bonen op 
tafel. Een shitload 
aan zelfgemaakte 
croutons maakte het 
eerste gerecht com-
pleet en extra lekker. 
Onder het genot van 
een Kriek Lambic be-
gonnen de gesprek-
ken op gang te ko-
men, maar met drie 

vrouwen aan tafel was het niet te 
verwachten dat het gesprek dan 
ook maar een seconde stil zou val-
len. Tijdens het eten werd er veel 
gesproken over eten, fietsen, stu-
dies, het studentenleven en het le-
ven van een werkende. Dat Esmée 
een sportieveling is weten we bij 
Mercurius, gezien ze de stenen uit 
de straat rijdt. De liefde voor het 
wielrennen kreeg ze niet van een 
vreemde, haar vader is namelijk een 
fanatiek tourder. Dat ze sinds kort 
voor de wintermaanden een mooie 

crossert heeft aangeschaft neemt 
haar liefde voor skiën niet weg. Als 
klein meisje al stond ze jaarlijks op 
de latten. Nu is ze zo begaafd in het 
skiën dat ze zelfs les mag geven. Na 
deze verhalen van Charlotte en Es-
mée die soepeltjes de berg af glij-
den, werd ik (Nina) enorm jaloers. 
Mijn enige en laatste wintersport 
ervaring eindigde in het ziekenhuis 
met een gebroken pols. 

Intussen werd het tijd voor het 
hoofdgerecht, een aubergine en 
puntpaprika gevuld met bulgur, 
van de toko, want meer voor min-
der geld, tomatensaus en nog meer 
groenten, wat erg goed smaakte. 
Ook Esmée zelf vond het nog wel 
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even een verrassing of het lekker 
was, want normaal maakt ze de re-
cepten al een keer van te voren, wat 
nu niet het geval was, minpuntje ;). 
De gesprekken duurden voort en zo 
kwam ook de studie aan de orde. 
Esmée volgt de studie Science, wat 
een combinatie van verschillende 
bètavakken is. Als puber zat ze al 
in de collegebanken van de RU om 
al een vak te volgen van deze stu-
die. Ze weet echter nog niet of ze 
ook in deze branche wil gaan wer-
ken, maar nog een studie er achter-
aan betekent langer studeren, dus 
langer lid van Mercurius. Wie wil 
dat nou niet!? Ondertussen kwam 

Roger thuis met een kapotte fiets 
(surprising). Gelukkig is Esmée als 
medewerker van Mantel redelijk 
behendig met fietsen, scheelt weer 
;).

Tot slot kregen we een chocola-
demousse van banaan, avocado, 
dadels en cacao. De mousse werd 
uiteindelijk een heerlijk ijsje, getopt 
met rode vruchten. Voor de oplet-
tende lezer is het vast al opgevallen, 
maar de hele maaltijd was veganis-
tisch, maar zeker de moeite waard. 
Ondertussen hebben Charlotte 
en ik goed opgelet dat Esmée een 
goede bodem zou leggen voor de 

gevreesde TTC Challenge: Terneu-
zen - Roubaix. Waar je overigens 
ook een leuk verhaaltje over vindt 
in deze editie van de Versnelling.

Daarmee kwam er al weer een 
eind aan deze gezellige avond, zo 
midden in de tentamenweek. We 
willen Esmée bedanken voor het 
heerlijk uitgebreide avondmaal, 
de gezelligheid en de moeite! Voor 
de volgende editie van de Versnel-
ling gaan we natuurlijk weer een 
kijkje in de keuken nemen, wie 
weet staan we dan wel bij jou op de 
stoep! •
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SWN opleidingsploeg

Remi van OosterhoutStudenten Wielersport Nederland 
slaat een nieuwe weg in die ook inte-
ressant is voor Mercurianen.

Het begon allemaal met een 
idee om een ploeg op te 

richten voor en door studenten. 
Een ploeg waar studenten zo-
wel hun droom als wielrenner 
als hun droom als medewerker 
van een wielerploeg konden na-
streven, een ploeg die er voor 
zorgt dat studenten hun eerste 
echte stappen kunnen nemen 
in de wielerwereld, met als uit-
eindelijke doel het aanleveren 
van kwalitatieve goed opgelei-
de mensen in de wielerwereld. 
Plus de wielerwereld kon wel 
wat verjonging gebruiken, veel 
ploegen draaien op mensen die 
al enorm lang actief zijn in het 
wereldje. Nu werd ik uitgeno-

digd door Joost om een keer bij een 
vergadering van de SWN ploeg te 
zijn. Na de eerste vergadering was 
ik direct enthousiast over het idee 
en heb ik besloten om samen met 
drie andere toppers het avontuur 
aan te gaan, en een avontuur ging 
het worden.

Momenteel zijn we druk bezig 
om de verschillende relevante ho-
gescholen in kaart te brengen en 
te bepalen hoe deze te benaderen. 
Deze hogescholen zijn voor ons erg 
belangrijk omdat buiten de student 
wielerverenigingen dit onze groot-
ste vijver voor leden is. Opleidingen 
die we in kaart brengen zijn oplei-
dingen als sport en bewegen, fysio-
therapie en natuurlijk MBO fiets-

technicus. Gelukkig hebben 
we de eerste geïnteresseer-
de al binnen gekregen. Ver-
der worden we ook onder-
steund door de KNWU wat 
een belangrijke partner 
is voor ons omdat dit ook 
de mogelijkheid geeft om 
mensen echt op te leiden. 
Al deze activiteiten zorgen 
ervoor dat de ploeg steeds 
meer vorm krijgt en begin-
nen we ook steeds meer 
vertrouwen te krijgen dat 
de ploeg een succes gaat worden. 
Het mooiste is dat niet alleen wij 
vieren hier in geloven maar dat 
in veel gesprekken met instanties 
naar voren komt dat meer mensen 
het een gaaf idee vinden.

Helaas voor de ambitieuze da-
mes binnen de vereniging staat er 
vooralsnog alleen een mannen-
ploeg op de kalender. Deze keuze is 
gemaakt omdat enkel een mannen-
ploeg al erg veel werk is met het 
opstarten. Een droom is natuurlijk 
om ook bij de dames actief te wor-
den maar dit gaat een droom op de 
langere baan worden.

Buiten de ontwikkelingen die 
er binnen de ploeg spelen is er 
nog een grote ontwikkeling aan de 
gang, dit is een ontwikkeling waar 
we om staan te trappelen om dit de 
wereld in te brengen maar waar we 
nog heel even op moeten wachten. 
Dus houd de Facebookpagina van 
de SWN de komende weken goed 
in de gaten! 

Heb je na het lezen van dit stuk 
vragen over de ontwikkelingen bin-
nen de ploeg of lijkt het je wel wat 
om hierbij betrokken te zijn, spreek 
mij dan een keer aan op de trai-
ning!•
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Terneuzen - Roubaix

Thomas van EeZeventien helden vochten zich een 
weg van Zeeland naar Roubaix.

Volgens goed gebruik was er 
ook dit voorjaar weer tijd 

voor een klassieker van Mer-
curius’ TTC. Waar er vorig jaar 
moeilijk veel hoogtemeters wer-
den gemaakt in de editie Eind-
hoven – Huy, zouden we dit jaar 
helemaal de moeder gereden 
worden door een lading kasseis-
troken. Althans, dat was de ver-
wachting…

Deze editie zou ons leiden 
van het niemandsland Terneu-
zen naar het merveilleux Rou-
baix! Hierin zou er een com-
binatie worden gemaakt van 

segmenten die worden verreden 
in De Ronde van Vlaanderen en 
Parijs – Roubaix, inclusief de be-
faamde kasseien! Over een afstand 
van 221,4 kilometer zouden wij ons 
echter wel beperken tot maar 1160 
hoogtemeters.

Het weekend begon al episch 
toen Bas van de Wouw en Bas Fran-
sen (voorts: Bas & Bas) een Landro-
ver Defender hadden gehuurd avec 
une heuse Spotify playlist om niet 
het geschreeuw van ingeslagen kin-
derkopjes onder die dikke banden 
te hoeven horen. Natuurlijk konden 
de nodige Franse chansons daarin 

niet ontbreken. Ech-
ter, de wagen zelf 
was ook een geval-
letje Une Belle His-
toire aangaande de 
zwarte rookpluimen 
die er uit de uitlaat 
kwamen. Oké, ge-
noeg over dit com-
pensatiemateriaal.

Het was de bedoeling om om 
18:00 uur te verzamelen bij het 
Mercurius’ Hok om vervolgens in 
een peloton af te rollen naar Ter-
neuzen. Als waardige studenten 
werd het een uur vertraging waar 
(meestal) zelfs de NS niet aan kan 
tippen. De tegenstelling treinen 
versus Mercurianen betreft ook 
dat een trein onderweg niet stopt 
om een kapsalon te halen, treinen 
doorgaans alleen mensen stapelen 
en wij ons bezighouden met het 
bunkeren van de nodige koolhydra-
ten. In het geval van een kapsalon 
dus met name vetten en een spon-
tane obesitas.

Afdalend naar de zeebodem, 
het Almere van het Zuiden, maar 
het doorgaans genoemde Terneu-
zen, begon ik mij meer en meer 

af te vragen waarom 
hier überhaupt men-
sen leven. Kom op zeg, 
je bent echt zo ver van 
Nijmegen. Als u dacht 
dat de reisperikelen be-
perkt bleven tot in de 
dimensie tijd, ging het 
euvel ook verder in de 

dimensie allocatie. Genietend van 
mijn bier in een of andere kroeg 
met van die hockeymeiden, werd ik 
er van bewust gemaakt dat mijn tas 
niet was aangekomen in het dorp 
alwaar ik zou gaan slapen. De spul-
len van Bram Binnenblad en Boris 
Rauwerdink werd dit euvel ook niet 
bespaard. Gelukkig gingen zij op 
speurtocht en kon ik nog eventjes 
verder genieten van mijn bier. Zij 
wisten hun spullen uiteindelijk te 
vinden, ik moest de nacht helaas 
minder comfortabel doorbrengen.

De volgende dag werd er verza-
meld bij het ouderlijk huis van Yan-
nick Sijnesael alwaar we zouden 
vertrekken richting Roubaix. Voor 
het peloton uit reed de Defender 
welke gerieflijk de kinderkopjes 
alvast een kopje kleiner maakte, 
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achter ons reed de ploegwagen van 
Yannicks vader en Hidde Merton 
met een Volvo van diens ouders. 
De motar met daarop het fotogra-
fische duo Sven Nijhof en Jeroen 
Langeweg  reed overal en nergens 
in de buurt van het peloton. Verder 
behoorden natuurlijk 
de Mercurius’ wagon 
avec aanhanger en 
een camper tot de 
karavaan.

De eerste kassei-
strook was vanwege 
de regen al glibberen 
geblazen, wat geluk-
kig niet leidde tot nog 
meer euvel. Helaas 
was het enkele kilo-
meters verderop niet het geval en 
leidde een glijpartij tot een valpar-
tij waarin Olivier Schnitzeler, Bram 
Krajenbrink en Siobhan Schleijpen 
waren betrokken.

Dus, die regen. Ik had eerder 
verwacht dat we de moeder gere-
den zouden worden door de kas-
seien, maar helaas kregen we nu 
euvel te verduren in de dimensie 
van nattigheid. Man man man, wat 

een regen! De eerste kilometers 
begonnen enigszins droog tot drup-
pelend, echter werden bij het ver-
ruilen van het Nederlands grondge-
bied voor Belgisch grondgebied, de 
druppeltjes verruild voor van die 
natmakende klodders. Dit in com-

binatie met een straffe wind leidde 
ertoe dat het peloton al snel onder-
koeld begon te raken. Niet zomaar 
onderkoeld, maar onderkoeld als 
in slingeren met de fiets omdat 
je zo hard aan het rillen bent on-
derkoeld. Na 55 kilometer, in een 
dorpje genaamd Merelbeke dat in 
ligt in de zuidelijke rood van Gent, 
werd daarom besloten om het slag-
veld te verlaten en de warmte van 

de auto’s op te zoeken. Voor de le-
zers die ons waardige strijders nu 
laf vinden heb ik een boodschap. Je 
kunt de berm in!

De beslissing werd genomen om 
per auto richting het Franse Aren-
berg te rijden om aldaar te kijken 
of we de fiets weer zouden beklim-
men of niet. Het was sowieso al een 
uit de ogen kijken naar de prachtige 
omgeving. Eenmaal te Arenberg 
het oude mijncomplex te zijn ge-
passeerd, zagen we de poort waar-
aan Parijs – Roubaix de bijnaam ‘De 
Hel van het Noorden’ aan te dan-
ken heeft. De Trouée de Arenberg, 
rustig rollen we weg van de par-
keerplaats, de cranks worden op de 
grote plaat gezet. Het tempo doet 

een opgaande dans met de hartslag 
bij het naderen van de poort. De 
strijd ging los, een strijd met elkaar 
om als eerste bij het einde van deze 
beruchte strook te komen, maar 
ook de strijd met de kasseien die 
er statisch op uit waren om je van 
jouw fiets af te trappen, spleten, ri-
chels en knipgaten. Roger Termont 
reed natuurlijk na 100 meter lek en 
ging pissen.

Na een korte evaluatie der ban-
den, moraal en balzak die al dan 
niet geplet werd tussen jouw gran-
de derriére en het zadel, bleven 
de kasseistroken elkaar opvolgen.  
Voor de een ging dit makkelijker 
dan de ander, zo was er een enke-
ling genaamd Pieter Schoenmaker 
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die het zelfs de Defender moeilijk 
maakte. Men is al bekend met hel-
lingspercentages wat betreft be-
klimmingen, maar er schijnt ook 
een catalogus te zijn voor kasseis-
troken. Hierin zijn stroken met vijf 
sterren een grotere hel dan jouw 
schoonmoeder. Men kan deze het 
beste omschrijven als willekeurig 
neergekwakte kasseien waarin de 
bochten totaal niks te maken heb-
ben met een kombocht, noch met 
een off camber, noch met een nor-
male platte bocht. Alles voelde als 
een downhill en daarom was het 
gebruik van de remmen om de 
bocht door te komen dan ook niet 
nodig. Waar de profs een laatste 

beslissende aanval ondernemen, 
was het voor menigeen een queste 
van overleven en het zoeken naar 
de beste lijn. Enkelen gooiden met 
de pet naar de kasseien en verkozen 
de gladde effen berm om de strook 
te doorstaan. Na enkele keren lekke 
banden te hebben gerepareerd de 
zwaarste kasseistroken te hebben 
gepasseerd, werd het al duidelijk 
dat (op een enkeling na) iedereen 
Roubaix zou halen. Proficiat.

Na onverwacht een rondje te 
mogen rijden over de wielerbaan 
van Roubaix, volgde de huldiging 
van allen die het de tocht hebben 
uitgereden (voor de critici die ik 
eerder al naar de berm heb ver-

wezen: het autotochtje werd niet 
meegeteld). Genietend van een 
pastasalade, frisdrank en bier werd 
er natuurlijk even geborreld over 
deze prachtige dag. Niet alleen op 
de kasseien zijn de grote namen ge-
weest, maar ook onder de douches. 
Dus ook de douches (onder andere) 

werden even goed bekeken…
Al met al denk ik dat ik namens 

alle rijders wel mijn dank mag ui-
ten naar de TTC voor deze epische 
editie en het toepassen van gezond 
verstand. •

Voor de aftermovie klik je hier!

https://www.youtube.com/watch?v=nhu0_2ZbKv8&t=
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Redactie column

Rens Verhaegh

Wauw! Dat is het woord dat als 
eerste in me opkwam toen 

ik hoorde dat ik voor het eerst de 
redactiecolumn mocht gaan schrij-
ven. Maar ‘wauw’ is ook het woord 
dat als eerste in me opkomt als ik 
terugkijk op de verreden voorjaars-
klassiekers. Voor mij persoonlijk is 
Greg van Avermaet natuurlijk de 
man van het voorjaar. Vanaf de Om-
loop was Greg vrijwel elke koers op 
de afspraak. Echter werd Van Aver-
maet overschaduwd, met name in 
de media, door 1 man die geduren-
de de Vlaamse klassiekers en Rou-
baix vrijwel alle aandacht op zich 

vestigde. Tornado Tom, de Bom van 
Balen, oftewel Tom Boonen natuur-
lijk. Of Tommeke dit nou zelf wilde 
of niet, Boonen is publiek bezit, 
van op z’n minst alle Vlamingen. 
Zelf wilde Boonen zijn afscheid lie-
ver geheim houden en na Roubaix 
tegen alles en iedereen vertellen 
dat hij zijn fiets aan de wilgen zou 
hangen. Alleen is dit in Vlaanderen 
natuurlijk onmogelijk. Iedereen 
wilde iets van Tom gedurende de 
afgelopen maanden, maar eigenlijk 
al sinds dat hij op een fiets over de 
kasseien dendert. Kinderen wer-
den naar hem vernoemd, mannen 

en vrouwen namen 
tatoeages van Tom, 
nummers als ‘Ziet 
den Tom’ werden 
een hit en hij was 
voor de Belgische 
wielercommentator 
Michel Wuyts wat 
Katja Schuurman 
voor menig jongen 
van 15 is. Veel wie-
lerliefhebbers staan 

Het voorjaar door de lens van Rens
nu voor een las-
tige keuze, ze 
moeten iemand 
anders gaan sup-
porteren. Arme 
Belgen wel, eer-
der stopte Sven 
Nys al, en nu Tom. 
Nu moeten de 
Belgen in de win-
ter op zoek naar 
een nieuwe favo-
riet waarna ze ook 
nog in het voorjaar en de zomer op 
zoek moeten naar een nieuwe fa-
voriet. Deze twee renners hebben 
een gigantische leegte achterge-
laten. Greg is voor velen een goed 
alternatief, maar een veelgehoord 
kritiekpunt op hem is dat hij ‘het 
niet heeft’. Wat dat precies is valt 
lastig te omschrijven, maar Boo-
nen had het dus blijkbaar wel. Men 
zegt vaak dat Boonen zo gewoon is 
gebleven en dit wordt dan ook be-
vestigd door zijn naaste omgeving. 
Boonen is nog steeds bij dezelfde 
vrouw, praat nog steeds vrijuit en 
wat mensen van hem vinden in-
teresseert hem niet zo veel. Altijd 

werkte hij graag overal aan mee, 
interviews, fotoshoots, sponsorbij-
eenkomsten, enzovoorts. Maar is 
dat dan wat Tom zo speciaal maakt? 
Dat doen de meeste renners toch 
wel? Maar wacht even, Boonen 
heeft natuurlijk wel een erelijst 
waar je u tegen zegt. Bij Tom prij-
ken vier keien op de schouw, waar 
veel (oud-)renners van dromen - op 
Roger de Vlaeminck na. De combi-
natie is dus hetgeen wat hem waar-
schijnlijk zo uniek maakt. Wat ook 
meespeelt is dat er voorbeelden 
zijn van renners die wel de erelijst 
hadden maar de uitstraling van 
een kluizenaar hadden, en totaal 
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niet met alle aandacht en roem om 
konden gaan. U merkt misschien 
wel dat ik een lichte voorkeur heb 
voor Belgische wielrenners. Voor-
dat de redactie ingezonden brieven 
ontvangt en ik geroyeerd wordt 
door de penningmeester vanwege 
hoogverraad zal ik Nederland even 
aan bod laten komen. De vraag is of 
‘wij’ überhaupt een wielrenner op-
hemelen zoals we dat wel met Katja 
Schuurman of Andre Hazes kon-
den? De laatste jaren zijn er helaas 
geen Nederlanders die de erelijst 
van Boonen hebben kunnen bena-
deren. Maar misschien is het vooral 
zo dat het verafgoden van mensen 
niet bij ons past en moeten we dat 

gewoon overlaten aan de Belgen. 
De Duitsers doen dat overigens ook 
niet, dus gek is het niet. En daar-
bij wordt ‘het Nederlandse volk’ 
pas echt een beetje gek als twee 
Nederlanders meedoen voor een 
plek in de top-5 in de Ronde van 
Frankrijk. Absoluut geen verwijt, 
alleen is het allemaal wat minder 
romantisch. Toch is er een iemand 
die wellicht de status van Boonen 
kan verwerven, namelijk VdP! Een 
Nederlander! Mathieu van der Poel 
heeft aangegeven dat hij binnen nu 
en twee jaar de overstap naar de 
weg wil gaan maken. Mathieu lijkt 
een rustige jongen die ‘gewoon’ 
blijft en niet snel zal bezwijken on-

der de druk. Wat zou het mooi zijn 
als er over 15 jaar vier keien op de 
schouw in huize Van der Poel staan. 
Conclusie, een nieuwe Boonen 
gaat er waarschijnlijk 
niet komen, niet in 
België en niet in Ne-
derland, en dat hoeft 
ook niet. We hebben 
nu Sagan(!), Greg(!), 
Niki en Jasper, Tiesj, 
Dylan, en Mathieu 
komen eraan. Laten 
we iets afspreken, we 
laten dat supporte-
ren over aan de Bel-
gen en dan gaan wij 
lekker vanaf de bank 

toekijken hoe Neder-
landers de komende 10 
jaar het voorjaar domi-
neren. O! En dan heb 
ik het niet eens over 
die mannen die de Giro 
op z’n kop gaan zetten! 
(Veel kijkplezier). 

Om af te sluiten de 
mooiste quote van Tom 
Boonen en tevens een 
tip voor u allen, “Some-

times you don’t need a plan, you 
just need big balls.”. •
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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..

Iets verder naar achter staan Nina. 
Zo past ie niet in z’n geheel op de 
foto.
Roger Termont

zie hier de grootste eikel van de 
vereniging
Hans Dilling

Nina kijkt even hoe koud het was 
tijdens deze Terneuzen Roubaix.
Hidde Hendriksen

Sponsorpagina

Vrijdag 12 mei 2017 - 19:00 uur
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Bellen met de moeder van Koen

Hoe was Koen als kind?
Toen hij heel klein was, was 

Koen een lekkere, dikke, mollige 
baby en begon hij vrij laat met lo-
pen namelijk pas na 23 maanden. 
Hij was ook niet altijd even gezond. 
Hij moest medicatienemen voor 
zijn luchtwegproblemen wat ook 

bijdroeg aan de molligheid. Verder 
was het een hele rustige en be-
scheiden jongen die zichzelf goed 
kon vermaken. Deed wel met alles 
mee maar was ook wel een beetje 
verlegen.
Heeft Koen dan ook weleens 
kattenkwaad uitgehaald? 

Vroeger als jongetje op de 
basisschool liep Koen altijd op 
klompen. Een keer heeft hij zijn 
klompen uitgetrokken en op het 
dak van de school gegooid. We 
hebben ze wel nog terug gekre-
gen – iemand had ze van het 
dak af gehaald want als 5-jarige 
mocht Koen natuurlijk zelf niet 
het dak op.
Was Koen altijd al zo handig 
(tegenwoordig sleutelen aan 
auto’s en fietsen)?

Hij is altijd zo handig geweest. 
Zijn vader heeft altijd met zijn 
handen gewerkt. Zijn opa en 
vader doen en maken ook vaak 
dingen zelf en Koen hielp vanaf 
kleins af aan al mee. Daar heeft 

Siobhan Schleijpen  
Voor deze rubriek van De Versnelling belt uw redac-
tie met de moeder van een Mercuriaan. Dit maal 
was er wellicht iets niet pluis, dus wij belden met 
een Beekhuis! Namelijk Francis Beekhuis, de moe-
der van Koen Beekhuis.

hij veel van geleerd en die lijn trekt 
hij nu nog steeds door en doet hij 
nog steeds graag.
Waar maakt u zich nog wel eens 
zorgen om bij Koen?

Het is geen jongen die zegt ‘Ik ga 
lekker studeren!’. Vooral toen hij op 
de middelbare school zat heb ik af 
en toe politieagent moeten spelen. 
Controleren dat hij zijn huiswerk 
had gemaakt en achter hem aan 
zitten om te leren. Hij heeft mij la-
ter wel verteld dat hij mij er dank-
baar voor is want anders was hij 
niet geweest waar hij vandaag de 
dag is.
Wat is iets wat u trots maakt op 
Koen?

Wat hij allemaal bereikt heeft, 
voornamelijk qua studie. Dat heeft 
hij zelf helemaal opgepakt. On-
danks dat het met vallen en op-

staan is gegaan omdat hij eerst 
scheikunde ging studeren. Ik vind 
het vooral moedig dat hij na drie 
jaar de keuze heeft gemaakt om te 
switchen naar politicologie. En hij 
doet alles op een eerlijke en nette 
manier. Ik ben ook trots dat hij zo’n 
leuke vriendin, Charlotte, heeft. Ik 
vind ze een leuk stel.
Wat vindt u ervan dat Koen nu 
vegetariër is of althans wat va-
ker vegetarisch eet?

Ik heb alle respect voor zijn keu-
ze maar hij moet niet te veel van mij 
verwachten. Ik let er wel op, houdt 
er rekening mee maar ik denk dat 
ik zelf niet die stap om regelmatig 
vegetarisch te eten zal zetten. Koen 
wil ons graag overhalen, maar ik 
heb het altijd zo gedaan. Daarnaast 
is een lapje vlees ook gewoon lek-
ker!
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Wat maakt Koen gelukkig?
Ik denk zijn studie en die keuze 

die hij daarin gemaakt heeft. Zijn 
vriendin Charlotte maakt hem ook 
gelukkig en zijn verhuizing naar Ita-
lië – daar kijkt hij erg naar uit. Ver-
der zit hij volgens mij goed in zijn 
vel en is hij hartstikke gelukkig.
Waar denkt u dat Koen het 
meeste plezier uit haalt als hij 
dan echt zou moeten kiezen: 
fietsen, sleutelen dan wel stu-
die Politicologie?

Studie politicolo-
gie. Fietsen vindt hij 
ook heel leuk maar 
hij heeft bijvoorbeeld 
zijn licentie laten 
gaan vanwege de stu-
die dus de studie lijkt 
wel het belangrijkste 
voor hem te zijn. Hij 
heeft ooit gespeeld 
met het idee om Ker-
sten in de toekomst 
over te nemen maar 
hele dagen sleutelen 
en in de zaak staan 
was het toch niet. Als 
hij naar Italië gaat, 
gaat hij het sleutelen 

niet eens zoveel missen denk ik.
- Wat vindt u van de immigra-
tieplannen naar Italië die Koen 
heeft?

Het heeft natuurlijk zijn voor- 
en nadelen. Een voordeel is dat 
wij een mooi vakantieadres erbij 
krijgen. Een nadeel is de afstand 
en het feit dat het moeilijk te be-
reiken is. Ik ben zo’n moeder die 
graag haar kinderen vasthoudt 
af en toe – op afstand gaat dat 
contact toch lastiger. Op deze 

m a n i e r 
worden de 
bezoekjes 
heel sum-
mier. Wan-
neer hij 
e e n m a a l 
een adresje 
heeft in Bo-
logna gaan 
wij er wel 
zeker langs! 
•

(Advertentie)

Stipbike Aanbieding

Laat nu je band van je fiets vervangen al voor 25 euro heb je een binnen, 
buitenband en montage! En een voorband voor 20 euro.

Bij Stipbike krijg je als Mercuriuslid standaard 10% korting op al je repa-
raties, in de maand mei krijg je nu bij een reparatie boven de 50 euro een 
gratis flesje ketting olie!
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Studentencup

Joost van Wijngaarden
Wedstrijdverslag van onze corres-
pondent Joost van Wijngaarden. 
Vers van de pers!

Voor het vierde jaar in successie 
organiseert Studenten Wieler-

sport Nederland dit seizoen weer 
haar jaarlijkse SWN Studentencup. 
Er is dit jaar een samenwerking 
aangegaan met de KNWU waar-
door de studentencups nog meer 
aandacht genereren dan voorgaan-
de jaren. De wedstrijden staan op 
de KNWU kalender en de uitslagen 
en klassementen verschijnen op 
de KNWU website. De studenten 
wielersport wordt steeds serieu-
zer genomen. Daarvan getuigt ook 

de SWN opleidingsploeg die mo-
menteel in samenwerking met de 
KNWU wordt opgezet. Deelnemers 
die van voren meedoen bij de stu-
dentencups, komen in aanmerking 
voor een plaatsje in deze ploeg, die 
met ingang van 2018 op de rails 
moet staan.

Mercurius neemt de studenten-
cups al sinds het debuutjaar seri-
eus, zo ook weer dit jaar. Elke cup 
verschijnt het Nijmeegse legioen 
opnieuw met een aanzienlijke dele-
gatie deelnemers. Inmiddels zijn de 

studentencups van 
Delft, Ede-Wagenin-
gen en Amsterdam 
verreden, waarmee 
we nu tot één derde 
van het klassement 
gevorderd zijn.

In Delft gaf Mer-
curius direct acte 
de présence met 14 
deelnemers. Joost 
trapte bij de heren 
met licentie meteen 

het gaspedaal in, resulterend in een 
plaats in de kopgroep die het uit-
zong tot de finish; Joost werd vier-
de. Guus reed bij de heren zonder 
licentie een alerte koers. In de fina-
le had hij nog voldoende overschot 
om naar een vijfde plaats te rijden 
in een lange sprint. Sten reed daar-
achter naar de 7e plaats en scoorde 
daarmee belangrijke punten voor 
het verenigingenklassement. Es-
mée en Siobhan reden ook nog net 
in de top 10.

In Ede, bij de studentencup van 
Wageningen, was het collectief 
van Mercurius wat minder breed, 
maar minstens zo sterk. Pieter 

Schoenmaker reed in 
zijn laatste koers als 
niet-licentiehouder 
erg sterk, ondanks 
de hevige regenval. 
Hij werd vijfde na 
een loodzware koers 
die menig slachtoffer 
vergde. Esmée ein-
digde wederom in de 
top 10, op een zesde 
plaats. Bij de heren 
met licentie werd 
deze cup deftig uit-

gepakt door Mercurius. Met Paul, 
Harold, Lars en Boris was de dele-
gatie in de breedte puik vertegen-
woordigd. Daarbij lieten Hans en 
Joost de spierballen rollen met een 
sterk optreden. Beide heren namen 
plaats in de kopgroep. Ze speelden 
dit samen uitstekend uit waardoor 
Joost kon winnen en Hans derde 
werd.

Zeer recent vond de derde cup 
plaats in Amsterdam. Wat kleine-
re opkomsten in alle categorieën, 
maar Mercurius was desalniette-
min met een totaal van 11 deelne-
mers goed aanwezig. Helaas kwam 
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Lars ten val bij de heren met licen-
tie in een koers die uitliep op ho-
geschool wielrennen op het gebied 
van de tactiek. Een spervuur aan 
demarrages, ploegenspel, dub-
bele belangen, klassementsambi-
ties, jaloezie en afgunst leverden 
een spektakelstuk op dat live op 
Sporza niet had misstaan. Robin 
werd sterk 5e en hielp onderweg 
ook Joost nog goed, die op plek 10 
zijn voornaamste concurrent in het 
klassement één plaatsje voorbleef. 
Ook Pieter kan terugkijken op een 
sterke wedstrijd, zeker gezien het 
zijn eerste bij de licentiehouders 
was. Bij de dames dit keer liefst vijf 
Mercuriusdeelnames. Siobhan was 
de beste op plaats 6. De beste pres-
tatie van Mercurius kwam dit week-
end echter van Daan. Direct in de 
eerste ronde ontstond een sterke 
kopgroep waarin hij vertegenwoor-
digd was. Deze kopgroep dunde 
gedurende de koers steeds verder 
uit, tot er in de finale nog slechts 
vier man over was. Daan had nog 
een sterke sprint in de benen, die 
hem de derde plaats opleverde. De 
nummers 1 en 2 hadden hun staat 

van dienst reeds bewezen in de eer-
ste twee cups, waardoor Daan zeer 
trots kan zijn op deze prestatie.

In het klassement doet Mercuri-
us redelijk mee. Esmée staat 10e bij 
de dames, net als Sten bij de heren 
zonder licentie. In dat klassement 
staat Daan 6e. Bij de heren met li-
centie staat Hans 9e na 1 deelna-
me. Joost doet met een huidige 2e 
plaats, op slechts 1 punt achter de 
leider, het beste mee voor de eind-
zege.

Door de herhaaldelijke sterke 
prestaties in de breedte, doet Mer-

curius vooral goed mee in het ver-
enigingenklassement. Samen met 
WSWV Hellingproof uit Wagenin-
gen lijkt Mercurius de beste kans te 
maken op de trofee voor beste ver-
eniging van het jaar. Het GSNK zal 
daarbij heel belangrijk worden. •

Het programma voor de resterende 
studentencups ziet er als volgt uit:

•za.13 mei NSK Tijdrijden Wagenin-
gen
•zo.21 mei Studentencup Maas-
tricht
•10/11 juni GNSK (alleen verenigin-
genklassement)
•za.17 juni Studentencup Enschede
•za.24 juni Studentencup Utrecht
•za.9 september Studentencup 
Eindhoven
• zo.24 september NSK Wielrennen 
Amsterdam
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Wat een kuit! Maar welke snuit?

Siobhan SchleijpenKuitenkennis is onmisbaar voor een wieler-
fan en via deze rubriek kan dit worden getest. 
Weet jij van welke renner dit de onderste helft 
is? Applaus voor jou! Bekijk het antwoord op 
pagina 39!

Mercurius’ Doorgeefpen

Rob WouterseDit 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 Rob Wouterse.

Wat een eer om de doorgeef-
pen te mogen hanteren voor 

deze column, iets wat ik nog nooit 
eerder heb gedaan en daarmee 
ook voelt als een ‘ver van mijn bed 
show’. Ik heb door de tijd verschil-
lende verhalen gelezen waarin le-
den van Mercurius hun passie voor 
de wielersport of juist hele andere 
dingen zoals hun opleiding en (toe-
komstige) beroep naar voren lieten 
komen. Het leek mij leuk om deze 
twee werelden een keer samen te 
laten komen, in een voor mij (en 
wellicht hierna ook voor jou) fasci-
nerend onderwerp.

Het is alweer ruim anderhalf 
jaar geleden dat ik in september 

2015 naar Nijmegen verhuisd ben 
om in te stromen in het tweede 
leerjaar van de opleiding ergothe-
rapie. Mijn eerste jaar en mijn pro-
pedeuse heb ik destijds in Heerlen 
behaald. Voor de mensen die Heer-
len niet kennen, dit ligt in het ‘zon-
nige zuiden’, beter bekend als Zuid-
Limburg. Inmiddels ben ik er achter 
gekomen dat Gelderland minstens 
net zo zonnig, dan wel nog zonniger 
is… maar dit geheel terzijde.

Ooit ben ik begonnen met deze 
opleiding omdat ik als voormalig 
MBO’er en fietsenmaker verder 
wilde studeren, lekker praktisch 
aan de slag wilde en tegelijkertijd 
ook met mensen wilde werken. 
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Een ideale combinatie om de hele 
dag hulpmiddelen te ontwerpen 
dacht ik. Uiteindelijk bleek het 
beeld van dit prachtige beroep wat 
ik had gekozen, niet te kloppen. 
Het beroep bleek zelfs zo vaag (of 
breed) dat je tijdens de opleiding 
les krijgt over hoe je het beroep het 
beste kan uitleggen op een feestje, 
niet heel relevant want daar ben ik 
bijna nooit te vinden #sjaakafhaak. 
Desondanks heeft ergotherapie 
wel veel andere praktische kanten. 
Doordat het beroep zich richt op 
het dagelijks handelen van mensen 
met een beperking, kom je in aan-
raking met mensen tussen de nul 

en honderd jaar én variërend van 
(lichte) burn-out klachten tot men-
sen die compleet afhankelijk zijn.

Ik heb het niet zo op ouderen 
en (kleine) kinderen vind ik maar 
vervelend. Dit betekent dat mijn 
cliëntenpopulatie zich al aardig 
heeft uitgedund tot “werkend Ne-
derland”. Een groep die, als ze lek-
ker aan het werk zijn en goed in 
hun vel zitten, niets nodig hebben. 
Maar als het tegenzit door bijvoor-
beeld een verkeerde werkhouding 
of, het welbekende eerste wereld-
probleem; stress, dé kans (voor ons 
ergotherapeuten) is om ons strakke 
spandex pak met een grote paarse 

‘E’ aan te trekken 
en in actie te ko-
men.

Dit laatstge-
noemde pro-
bleem (de stress, 
niet de spandex) 
is iets dat wij al-
lemaal kennen 
en ook van tijd 
tot tijd last van 
hebben. Vele van 
ons bestrijden 

dit met ontspannende activiteiten 
zoals lekker trappen op de racefiets 
of mountainbike. ‘Mijn vader zegt 
altijd sporten is niet gezond, wat 
daarna komt wél’. En daar heeft hij 
wel een punt. Zeker als we kijken 
naar de wedstrijdrijders onder ons 
die af en toe een koers rijden en 
daarbij ook weleens de berm, of 
als je minder geluk hebt, het asfalt 
van dichtbij bekijken.

Het bijzondere 
van deze hobby is 
dat het helpt om 
stress te verminde-
ren, echter kan het 
zijn dat je nu door 
blessure (tijdelijk) 
niet in staat bent 
om je werkzaamhe-
den uit te voeren. 
Een werkgever kan 
jou hierna niet ver-
bieden om opnieuw 
te gaan fietsen om-
dat het risico bestaat dat je weer 
(tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt… 
Of wel?

Het voorbeeld van een docent 
van mij: “Er was eens een vracht-

wagenchauffeur die regelmatig 
langere periodes niet kon werken 
omdat hij steeds knieklachten ont-
wikkelde door het voetbal in zijn 
vrije tijd. Nadat dit probleem zich 
een aantal keer had voorgedaan 
en de chauffeur zich verschillende 
keren had ziek gemeld, waarop zijn 
werkgever dit verschillende keren 
besproken had maar de chauffeur 

bleef voetballen. Is uiteindelijk in 
de rechtszaal de uitspraak gekomen 
dat de chauffeur niet meer mocht 
voetballen of anders op grond hier-
van ontslagen mocht worden.” Be-

Antwoord wat een kuit! Maar welke snuit? op pagina 29: 
Michael Matthews
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grijpelijk? Jazeker, alleen de keerzij-
de is dat dat de chauffeur nu thuis 
zit met een burn-out in plaats van 
knieklachten.

Terug naar de fiets. Anderhalf 
jaar geleden ben ik als groot lief-
hebber van het mountainbiken bij 
Mercurius gekomen, in de hoop 
samen te kunnen trainen en af en 
toe een poar te neem’n. Wedstrij-
den rijden evenals vallen en mijzelf 
bezeren is iets wat ik ook van tijd 
tot tijd doe, tot een hersenschud-
ding toe. Ik weet niet hoeveel 
invloed dit later op mijn werk 
als ergotherapeut gaat hebben, 
misschien ben ik wel minder 
scherp of sneller vermoeid, 
maar ik heb wél plezier en wei-
nig stress. Een ding is zeker, 
met knieklachten van het voet-
ballen zal ik mij niet ziek mel-
den!

Mag een werkgever je ver-
bieden om (wedstrijden) te 
fietsen? Wat zou jij doen als 
blijkt dat jouw werknemer zo’n 
brokkenpiloot is, hoe moet hij 
scherp blijven in zijn drukke 
artsenbestaan met de toene-
mende druk op de ziekenhuis-

vloer? Ik weet het antwoord niet 
maar het geeft wel stof tot naden-
ken.

Mijn docent heeft mij geïnspi-
reerd binnen dit vak en richting ge-
geven aan de opleiding. Daarnaast 
is ook deze docent een fietsliefheb-
ber. Binnen Mercurius hebben wij 
ook een docent met dit profiel, ik 
wil dan ook deze docent de kans 
bieden om ons te inspireren en 
geef hierbij de doorgeefpen aan 
Sven Nijhof. •

Op stap met de flappentap

Remi van OosterhoutMag ik even uw aandacht voor een be-
richt van een van onze sponsoren: Joppe 
van Stiphout.

Basisgegevens
Naam: Joppe van Stiphout
Leeftijd: 37 (sinds zijn 16e op de 
fiets)
Kinderen: Dochtertje van 9 
maanden
Huidige fiets(en): Crosser, Race-
fiets, Mountainbike en een 
stadsfiets
Droomfiets: Een gave racefiets 
met schijfremmen

Open vragen
Wat is Stipbike voor een fietsen-
winkel?
Stipbike is een winkel voor bij-
zondere fietsen gecombineerd 
met liefhebberij voor het fietsen. 
Stipbike probeert zich verder te 
onderscheiden door dingen als: 
Cyclokado, reclamefietsen, fiets-

aanbod en de unieke ligging in het 
Dutch Bicycle Center.
Wat is het Stipbike Racing Team?
Een idee dat oorspronkelijk is ont-
staan tussen een paar fietsvrien-
den en dat is ook het karakter wat 
belangrijk is om te behouden. Mo-
menteel is het Stipbike Racing Team 
17 man groot.
Waarom is de keuze gemaakt Mer-
curius te sponsoren?
De keuze voor sponsoring van Mer-
curius is gemaakt vanwege het 
organiserende aard van de vereni-
ging, wat goed past bij Stipbike als 
zaak. Het organiseren van leuke 
dingen rondom fietsen is iets waar 
Stipbike en Mercurius elkaar goed 
kunnen aanvullen. 
Wat kunnen de leden van jou ver-
wachten en andersom?
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Het ideale zou zijn als het Dutch 
Bicycle Center een verzamelplek 
wordt tijdens evenementen waar 
verschillende fiets gerelateerde ini-
tiatieven zoals Mercurius en Licht 
Verzet bij elkaar komen om zo de 
wielersport in zijn geheel zo laag-
drempelig mogelijk te houden. 

Keuzes keuzes keuzes
Rijst/pasta
Campagnolo/Shimano/Sram -> 
Shimano=racefiets, SRAM=mtb/
modder 
MTB/Racefiets/Cyclocross -> alle 

vormen van fietsen zijn mooi
Witte sokken/Zwarte sokken
Benen scheren/Benen niet sche-
ren
Oude Holleweg/Van Randwijck 
weg
1.5 uur intervalletjes/4 uur duur-
training 

Tips
Belangrijkste tip die je de Mercuri-
usleden kan meegeven:
Fiets schoonmaken voor leden met 
weinig ruimte: knip de bovenkant 
van een oude bidon eraf en vul 
deze met ontvetter en wat oude 

kwastjes neem dan de fiets 
meer naar een tankstation 
om deze schoon te spui-
ten (niet in de buurt van 
lagers komen), maak ver-
volgens de ketting schoon 
en neem het boeltje weer 
schoon mee naar huis. 
Thuis nog even nieuwe 
olie op de ketting doen en 
je fiets is weer klaar voor 
de volgende rit.  • Een ereplaats voor 

de wereldkampioen

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘De Lekkere Vent op het End’
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