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Bestuurspraat

Harold OttensIn de woorden van Harrie Otkins: 
Hart voor de club.

Aan mij de eer om, namens het 
nieuwe bestuur, het spits af 

te bijten met de bestuurspraat. Ik 
moet zeggen dat ik me al behoorlijk 
vertrouwd voel met mijn taak als 
voorzitter van Mercurius. Afgezien 
van het feit dat ik altijd al een enor-
me trots heb gevoeld voor de club, 
geeft zo’n voorzitterschap toch nog 
een extra dosis trots. Je bent als be-
stuurslid van de club vrijwel dage-
lijks met de club bezig. Opmerkelijk 
vind ik altijd de betrokkenheid, toe-
wijding en inzet van veel van onze 
leden. Deze mensen verdienen bij 
dezen wel een compliment. Neem 
nou Brammetje Binnenblad die zich 
uitzonderlijk heeft ingezet voor het 
Ardennenweekend, Olivier Schnit-
zeler die al enige jaren de digitale 
omgeving van de club op orde 
houdt of Pieter Schoenmaker die 
zich altijd en overal vrijwillig wil in-
zetten voor evenementen. Ook zijn 
er oude lullen zoals dikke en dunne 
Bas waarop we elk jaar weer kun-
nen rekenen tijdens activiteiten zo-
als de Via Romana of de voorjaars-

klassieker van de TTC of trainers, 
zoals Hein te Riele en Joep Timmer-
mans die de trainingen in verschil-
lende maar goede banen leiden. Ik 
kan zo nog wel even doorgaan!

Het punt dat ik wil maken is dat 
een club niet alleen draait op een 
bestuur, maar vooral ook op de le-
den. Een tijdje geleden is de techni-
sche commissie weer nieuw leven 
ingeblazen. Voor wie het Mercuri-
ushok nog niet gezien heeft in de 
afgelopen weken, het begint steeds 

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Het lekkere wijf op pagina vijf’

De grond lijkt erg 
interessant.....
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meer te lijken op een keet. Koel-
kast, koffiemachine en zelfs een 
straalkacheltje voor in de winter 
werden aangesleept om de arbo-
omstandigheden van Onafhankelijk 
Technisch Heren Dispuut ‘de Beun-
haas’ zo comfortabel mogelijk te 
maken. Ik moet een kanttekening 
plaatsen dat niet alleen technische 
heren, maar ook technische dames 
welkom zijn om het team te ver-
sterken. We zullen onze naam dan 
uiteraard aanpassen. Alhoewel we 
voorlopig geen vacatures hebben 
uitstaan voor ‘OTHD de Beunhaas’, 
zoeken ‘de Veurzetters’ nog wel 
naar nieuw talent. Voor wie ‘de 

Veurzetters’ nog niet kennen: dit 
is het zaalvoetbalteam van Mercu-
rius. Het team wordt al jaren we-
reldkampioen in de zaalcompetitie 
terwijl eigenlijk niemand (behalve 

Joost van Wijn-
gaarden) kan 
voetballen. Op 20 
oktober zal hier-
voor een fandag 
plaatsvinden in 
sportzaal Hatert, 
waar huidige en 
eventuele nieuwe 
Veurzetters kun-
nen ‘shinen’ op 
het veld. Hierbij 
geldt de mantra: 

‘’heb je ooit in de F-pupillen een 
bal geraakt, dan kan het maar zo 
dat je het bij de Veurzetters hele-
maal maakt!’’ Oftewel, wij accepte-
ren iedereen die af en toe een bal 
raakt. Het zegt natuurlijk al genoeg 
dat zelfs ik wel eens in het veld bij 
de Veurzetters sta.

Zoals je misschien al kunt opma-
ken uit de verhalen is er ook deze 
herfst- en winterperiode weer ge-
noeg te beleven bij Mercurius. Van 
krachttrainingen tot zaalvoetbal-
wedstrijden, van klussen aan fiet-
sen tot crossen of mountainbiken in 
de bossen: noem het maar op. Ook 
het fietsen op de weg zal natuurlijk 
niet zomaar in de winter stoppen. 
Er zijn altijd wel 
groepjes Mercuri-
anen die in de win-
ter half wegvriezen 
ergens bovenop 
de Posbank. Tradi-
tiegetrouw sloten 
we het seizoen of-
ficieel af tijdens 
de kilometervreter 
op 19 oktober met 
aansluitend het 

bowlen en stappen.
Nina Zennipman is ondertussen 

druk bezig met het contacteren 
van potentiële sponsoren. Alhoe-
wel ze inmiddels al goed aan de 
weg timmert, zijn tips op dit vlak 
altijd welkom! Geef het even aan 
bij Nina en wie weet hebben we 
er wat aan. Zodra we dit geregeld 
hebben kunnen we zo spoedig mo-
gelijk de definitieve bestelling van 
de kleding regelen. Gelukkig maar, 
want ikzelf kan niet wachten op dat 
prachtige lustrumshirt dat er gaat 
komen. Veel lees-, en voor pagina 
vijf, kijkplezier in deze editie van de 
Versnelling! •
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Even voorstellen...

Een nieuw studiejaar betekent 
nieuwe leden!

Als nieuw lid van Mercurius wil ik mij graag even aan jullie voorstellen. 
Ik ben Hylke de Zee, 21 jaar oud en zit momenteel in mijn eerste jaar 
Informatica. Eerder heb ik Natuurkunde in Leiden gestudeerd maar na 
een jaartje heb ik daar mee moeten stoppen. Na een tussenjaar ben ik 
naar met mooie Nijmegen gekomen en heb ik me direct aangemeld als 
lid van onze (nog veel mooiere) vereniging. Ik ben zo’n zes jaar geleden 
begonnen met wielrennen. Toen was ik met mijn vader op vakantie in 
Oostenrijk en hebben we mountainbikes gehuurd en een klim van de 
eerste categorie op gereden. Ondanks dat het superzwaar was, vond ik 
het geweldig en heb ik mijn eerste racefiets gekocht toen we terug waren 
in Nederland. Sindsdien is wielrennen mijn grote passie. Ik heb meerdere 
jaren (weg)wedstrijden gereden met licentie op 
verschillende niveaus. Afgelopen jaar heb ik me 
wat meer op mountainbiken gericht, en dit be-
viel me zo goed dat ik zin heb om de komende 
jaren nog veel meer avonturen op de moun-
tainbike te beleven. Hoewel ik steeds
meer interesse krijg in mountainbiken blijf ik 
wielrennen toch net wat mooier vinden. Zeker 
wedstrijden rijden vind ik by far het mooiste 
wat er is, en ik kijk er erg naar uit om het ko-
mende seizoen de kleuren van Mercurius te ver-
dedigen. Verder wil ik niet alleen komen fietsen 
bij Mercurius, maar heb ik me ook aangesloten 
bij de AC, en hoop ik daarmee mooie activiteiten 
voor jullie te kunnen organiseren!

Het is weer zo ver! Een aantal nieuwe leden van onze groeiende clubje introduceren zich-
zelf.. Dit maal Hylke de Zee, Kitty Rang en Tycho Paulissen.

Hylke de Zee

9

Eerst de basics:
Mijn naam is Kitty Rang, 22 jaar oud en ik ben masterstudent Wiskunde. 
Naast wielrennen (natuurlijk) hou ik van wandelen, lezen, series kijken en oe-
verloze discussies voeren over een onderwerp waar ik eigenlijk net te weinig 
over weet. 
Waarom besloot je voor het eerst een snelle stalen ros te beklimmen?
Mijn vriendin (actief bij de Domrenners in Utrecht) fietst al langer en zij wilde 
dit jaar graag haar fiets meenemen op vakantie in Slowakije. Ik vond dat een 
goed idee, maar ik vond het dan wel zo gezellig als we samen konden fietsen, 
dus hebben we maar haar nieuwe én haar oude racefiets meegenomen. 
Wat is/was je eerste fiets?
De eerste racefiets waar ik op gefietst heb is de oude fiets van mijn vriendin: 
een Giant Defy. Helaas zijn de fietsen op het eind van de vakantie gestolen, 
maar gelukkig kon ik op marktplaats een prachtige Giant TCR 1 uit 2013 vin-
den, die ook nog eens in de Mercuriuskleuren is!
Welke berg/beklimming/weg/pad zou je nog eens heel graag willen fiet-
sen?
El Teide op Tenerife: van zeeniveau naar boven de 2000m in één klim.
Welke wielrenner zou je graag willen zijn?
Ik zou wel Marianne Vos willen zijn. Niet alleen omdat ze heel erg goed is, 
maar vooral omdat ze er altijd uit ziet alsof ze het enorm naar haar zin heeft.
Welke activiteiten zouden er volgens jou meer georganiseerd mogen wor-
den?
Ik ben nog niet zo lang bij Mercurius dus ik weet niet goed welke activiteiten 
er nog komen.
Wat me wel heel leuk lijkt is om wat langere toertochten (à la Via Romana, 

maar dan alleen Mercurius) te 
doen. 
Welke andere fietsdiscipline zou 
je willen uitproberen?
Ik wil wel weten hoe snel ik in de 
meest optimale omstandigheden 
ben, dus een uitstapje naar het 
baanwielrennen lijkt me heel leuk.

Kitty Rang
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Hoi! Ik ben Tycho Paulissen, 19 jaar oud en ik studeer Geografie, planologie 
en milieu aan de Radboud Universiteit. Ik ben opgegroeid in Boxtel, maar sinds 
een jaar woon ik in het mooie Nijmegen en sinds dit studiejaar ben ik lid van 
Mercurius. Ik heb enkele jaren rondgereden op een mountainbike, waarna ik 
deze zomer ben overgestapt op de racefiets. Dit beviel zo goed dat het me leuk 
leek om bij een vereniging te gaan. Samen met Job, een vriend die dezelfde 
studie doet en ook graag fietst, heb ik me dit jaar dan ook aangemeld bij Mer-
curius, waar we nu wekelijks meerijden. In de omgeving hier zijn genoeg leuke 
fietsroutes te vinden, maar het lijkt me ook gaaf om een keer in de Alpen of de 
Pyreneeën te fietsen. Daarnaast lijkt het me tof om een keer mee te fietsen in 
Alpe d’HuZes om zo geld op te halen voor het goede doel. Maar om dat doel 
te bereiken moet ik nog wel even trainen haha. Gelukkig is Mercurius een ge-
zellige vereniging met genoeg leuke activiteiten, waar buiten het fietsen om 
genoeg te doen is. Zo lijkt het me leuk om volgend jaar mee te gaan met het 
Ardennenweekend en de Via Romana, waar nu al vrijwilligers voor gevraagd 
worden. Als de voorbereidingen nu al in volle gang zijn, moet dat helemaal 
goed gaan komen volgend jaar september.

Tycho Paulissen

Een kijkje in de keuken bij Robin

Noud Poulen & Jelle van de Graaf
Een tripje naar Lent in ruil voor een 
warme maaltijd en een goed ge-
sprek? Daar zegt de redactie geen 
nee tegen!

Op een prachtige herfstavond 
trokken redactieleden Noud 

en Jelle naar huize Hoeken in Lent, 
om te worden getrakteerd op de 
kookkunsten van Robin. Robin is 19 
jaar en studeert Bedrijfskundige In-
formatica aan de HAN in Arnhem, 
waarvan hij in z’n 3e jaar zit. Niet 
alle leden zullen mountainbiker 
Robin even goed kennen, wat wel-
licht te wijten is aan de tweedeling 
wielrenners/mountainbikers bin-
nen Mercurius. Maar hierover later 
meer. Ons bezoek 
aan Robin is voor 
hem natuurlijk een 
uitgelezen mogelijk-
heid om meer in de 
spotlights te treden.

De huidige editie 
van deze rubriek 
mag met recht een 
bijzondere genoemd 
worden. Niet alleen 
is het Nouds laatste 
kunstje voor de re-
dactie, het etentje 

vond ook nog eens plaats in bijzijn 
van Robins hele gezin, aangezien 
hij nog bij zijn ouders woont. We 
hebben de archieven er nog eens 
op nageslagen, en inderdaad: dit is 
een primeur voor ‘kijkje in de keu-
ken’. Maar zoals het bekende ge-
zegde luidt: ‘’hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd.’’

Al snel bleek dat we flink verwend 
zouden worden; bij binnenkomst 
stond er namelijk al een plank met 
heerlijke borrelhapjes klaar. Robin 

had zich flink uitge-
sloofd door kaas en 
worst op de markt 
te halen. Vooral de 
Leffe Blond-kaas was 
veelbelovend, maar 
helaas proefde je van 
bier weinig terug. 
Ook de ingrediënten 
van het hoofdge-
recht, pasta carbon-
ara, kwamen van de 
markt. Ervaren kok 
Robin - hij kookt ge-
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regeld recepten uit de Hello Fresh-
box - liet zien dat carbonara klaar-
maken voor hem een koud kunstje 
is. We waren dan ook zo onder de 
indruk van dit gerecht dat we zo-
waar vergeten zijn een foto te ma-
ken van het eten. 

In de keuken viel ons oog op een 
verzameling magneten op de ver-
warming: stuk voor stuk vertegen-
woordigen deze een vakantiebe-
stemming van de familie Hoeken. Of zoals Robin het zelf zegt: ‘’wij 

zijn verwende kinderen.’’ Zo heb-
ben ze al veel plekken gezien in de 
Verenigde Staten, maar ook een 
groot aantal hoofdsteden in Europa 
bezocht. Tja, wij zeggen maar niks...

Hoewel Robins pasta uitstekend 
smaakte, bleek hij toch wat minder 
bedreven in het maken van toetjes. 
Hij had hiervoor dan ook de hulp 
nodig van zijn zusje Eline. Dit bleek 
een gouden greep, want uit deze 
samenwerking kwam een heerlijk 
dessert voort: mascarpone en rood 
fruit met balsamico-azijn. Deze ver-
rassende combinatie werkte bijzon-
der goed.

Tijdens het eten kwam ook nog 
even de, volgens sommigen als ‘on-
dergeschikt’ beschouwde, positie 
van mountainbikers binnen Mercu-
rius ter sprake. Als mountainbiker 
zijnde kon Robin beamen dat de op-
komst van mountainbikers bij acti-
viteiten vaak nogal tegenvalt. Maar 
om de integratie tussen wielren-
ners en mountainbikers te bevor-
deren is Robin toegetreden tot de 
TTC. Er zijn al verschillende ideeën 
bedacht: zo zit er onder meer een 
gezamenlijke race/mountainbike 
wedstrijd of tocht in de pijplijn!

 Verder zorgde de aanwe-
zigheid van Robins ouders ervoor 

dat ook serieuze onderwerpen als 
studie, werk of stage aan bod kwa-
men. Dit werd gelukkig afgewisseld 
met luchtige anekdotes van Robins 
vader Hans, die vanwege zijn werk 
aan de universiteit heel wat docen-
ten en hoogleraren kent!

Toen wij na drie gangen onze 
buikjes goed vol hadden gegeten, 
volgde een korte rondleiding door 
het huis, want uiteraard moest de 
slaapkamer van Robin even grondig 
geïnspecteerd worden. Robin was 
hier echter goed op voorbereid en 
had zijn kamer van tevoren al opge-
ruimd. Zoals te zien was aan enkele 
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Game of Thrones posters en twee 
rijk gevulde boekenkasten, is Ro-
bin een groot fan van het fantasy-
genre. Verder sprongen ook een 
samoerai-zwaard en de PC set-up, 
waaraan Robin nog een 3e scherm 
wil toevoegen, zeer in het oog.

Daarna kregen we natuurlijk ook 
nog even de mountainbike van Ro-
bin te zien. Hoewel de garage vrij 
slecht verlicht was, kon dit niet ver-

hullen dat de fiets best wel even 
gepoetst had mogen worden! Maar 
ja, het kan de beste overkomen, 
zullen we maar zeggen.

We willen graag Robin en zijn ou-
ders bedanken voor hun gastvrij-
heid en de leuke gesprekken. We 
hebben genoten van een gezellige 
avond en een heerlijk diner! Wie 
weet komen we de volgende keer 
wel jouw keuken inspecteren! •

Ardennenweekend 2017

Sofie NooijenNet over de grens, word je een geluk-
kig mens – al was het maar voor een 
weekend!

Nog geen twee weken mee-
getraind en ik kon er eigen-

lijk al niet meer onderuit... Het 
Ardennenweekend. Mijn com-
plimenten voor alle promotie en 
het enthousiasme om (nieuwe) 
leden mee te krijgen. Ik twijfel 
nog steeds of ik me nu zelf aan-
gemeld heb, of dat iemand an-
ders dat voor me heeft gedaan. 
In eerste instantie is het week-
end dan ook bedoeld als ‘nieu-
we leden weekend’ en het is dan 
ook leuk om te zien dat Job en ik 
als nieuwe leden meteen 30 be-
geleiders mee hadden! 

Op vrijdag mocht het feest dan 
beginnen. En met feest bedoel ik; 
de struggle om zowel je fiets als je 
bagage mee te krijgen... De één had 
daarvoor een handige fietsaanhan-
ger, de ander creëerde een soort 
rugzak en weer een ander kocht 
haar zus om voor een lift. Zodra 
elke fiets(er) een plekje op of in een 
auto had gevonden kon de reis dan 
echt beginnen. Terwijl bij de Mer-
curiusauto deze reis voornamelijk 
bestond uit een continu uitzicht op 
de achterkant van vrachtwagens, 
ging het er bij sommige andere wa-
gens gelukkig wat vlotter aan toe. 
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Eenmaal in het mooie Moelin-
gen aangekomen was het tijd om 
snel een bed te claimen en vast 
wat tafels en banken klaar te zetten 
om vervolgens te gaan genieten 
van jawel… Een onverwacht maar 
zeker welkom zonnetje! In de tus-
sentijd had dit nieuwe lid ook al het 
genoegen gehad om Ruurd en zijn 
woordgrappen te ontmoeten... Dit 
was het teken dat het een week-
end van overleven zou worden. Al 
bedanken we Ruurd natuurlijk wel 

voor zijn filmcapaciteiten! Mis-
schien moet je daar iets mee gaan 
doen Ruurd? Als cameraman moet 
je namelijk wel héél stil zijn wan-
neer je filmt, ik zou er voor gaan! 

Terwijl de één zeer snel al een 
bankje op het gras in de zon had 
gezet, voelden wat anderen de be-
nen al kriebelen. Een mooi groepje 
kon zich niet inhouden en sprong 
al snel op de fiets om vast van het 
gebied en de zon te genieten. Mis-
schien een uurtje later begonnen 
er toch wat verdachte donkere 
wolken voor de zon te schuiven. 
Vervolgens riep Thomas heel hard 
dat het zou gaan regenen, natuur-
lijk moet je dat nooit doen, want 
daar roep je het gewoon mee op. 
Dus bij deze wordt Thomas be-
dankt voor de eerste regen van het 
Ardennenweekend. De levensge-
nieters op het bankje konden ge-
lukkig snel schuilen, de fanatieke 
fietsers daarentegen... Zij zaten 
precies in een ‘buitje’. Mooi hè, na-
tuur. Nadat de fietsers weer warm 
en droog waren bleek echter dat ze 
wel lekker gefietst hadden en ge-
lukkig het grootste gedeelte droog 

gebleven waren.
Terwijl de eerste spelletjes al op 

tafel kwamen, werd er in de keuken 
hard gewerkt! En daar word ik dan 
persoonlijk weer heel blij van, zoals 
vaker in deze uitgave van de Ver-
snelling voorkomt... Eten, wat an-
deren voor je maken, 
heuj! (Al heb ik wel 
zo’n drie wortels ge-
sneden, dat maakte 
deze eerste maaltijd 
natuurlijk wel extra 
speciaal).

Na het eten von-
den sommigen het 
tijd voor een avond-
wandeling, aange-
zien ik één van die 
sommigen was, heb ik eigenlijk 
geen flauw idee wat de rest gedaan 
heeft. Al vermoed ik dat het vast 
gezellig was. Onder leiding van Hein 
ging de wandeling over bijzondere 
paden, zowel grote autowegen als 
zandpaden werden bewandeld. 
Eenmaal terug op locatie werden 
de eerste drankjes genuttigd tij-
dens het spelen van wat spelletjes 
en geklets. Toen duurde het niet 

lang voordat de laatste Mercuria-
nen bij het gezelschap aansloten en 
we helemaal compleet waren.

Dan moeten we bij deze nog 
even extra aandacht geven aan 
Jason, die dit weekend geen mo-
ment kon wachten om op zijn fiets 

te springen, dus besloten had om 
dat in Nijmegen alvast te doen. Na 
veel wind en wat quality time met 
zichzelf en zijn fiets heeft hij het 
voor elkaar gekregen heelhuids in 
Moelingen aan te komen. Iets wat 
een dag later ook door Robin ge-
evenaard werd, wat mij betreft een 
applausje waard! 

Nu ga ik hier twee woorden 
schrijven en dan denk ik niet dat er 

https://www.youtube.com/watch?v=ck1wCJdBqCA&t=
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nog veel gezegd hoeft te worden: 
frisbee en bier. Of misschien hoort 
daar nog iets bij: de eerste blauwe 
plekken. Dit was een zeer bijzon-
dere ervaring als nieuw lid kan ik 
jullie vertellen (kan ik nog terug??). 
Voor de meesten duurde de eer-
ste avond niet erg lang en lagen de 
bedjes snel vol.

Zaterdag fietsdag! Eerst een 
ontbijtje, dan omkleden en tijd 
om op de fiets te springen! 
De eerste groepjes werden 
gemaakt voor de verschil-
lende routes uitgestippeld 
door Hidde Hendriksen. 
Heuveltjes, bergjes, om-
hoog, omlaag en natuurlijk 
een sporadisch geitenpad 
in de route. Genieten was 
het zeker! Afzien was het 
soms ook, maar dat hoort 
er natuurlijk bij, net als even 
uitrusten op het terras. De 
gebruikelijke drankjes gin-
gen bij sommigen gepaard 
met een goed stuk vlaai of 
even een snel bezoek aan 
de dichtstbijzijnde snackbar 
voordat de tocht weer ver-

der ging. De zon bleef de hele dag 
voor ons schijnen, al werd de 80km 
groep ook nog even vergezeld door 
een buitje. 

Iedereen had het zo’n beetje 
overleefd, al lag Hidde Merton nog 
even in kritieke toestand, maar na 
een extra sigaretje ging dat echter 
weer een béétje de goede richting 
op. Daarnaast was het natuurlijk 
onmogelijk dat er géén liefde zou 

opbloeien tijdens dit weekend... Bij 
deze wil ik Thomas nog even felici-
teren met het vinden van zijn ware 
liefde. Zo denk je dat je ritje is ver-
knald met een hongerklop, en dan 
zie je haar ineens staan in de wei: 
Klaartje de Koe. We gunnen jullie 
het beste. 

Rustig was iedereen op zijn of 
haar eigen manier aan het bijko-
men totdat er weer een lekker 
bordje eten op ons stond te wach-
ten. ’s Avonds was het tijd voor nog 
wat extra strijd! Gewapend met la-
serguns probeerde men de concur-
rentie uit te schakelen. Het was een 
zware strijd, voornamelijk door een 
overstekende trekhaak... Daarna 
werd er wat (live) muziek gespeeld 
wat voor anderen het teken was 
om even naar buiten te gaan. De 
avondwandeling van de zaterdag 

heeft ervoor gezorgd dat de Activi-
teiten Commissie bijna kan begin-
nen met het plannen van een potje 
‘Levend Monopolie’.

Verder bestond de zaterdag 
avond nog uit disco met Harold als 
lichtman en Thomas die zijn concur-
rentie van zondag vast probeerde 
uit te schakelen door ze te verstik-
ken met rook. Velen lagen al weer 
vroeg in bed, waar nog wat gepraat, 
geroddeld en gespeculeerd wan-
neer er weer wat informatie van 
beneden meegenomen werd. 

Op zondag stapten de Mercuria-
nen met nog werkende benen weer 
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op de fiets, de een op weg naar 
een laatste stukje vlaai, de ander 
naar een lekker speciaalbiertje. Of 
Hidde Merton de 30km meedeed 
voor het speciaalbiertje, of omdat 
hij zijn benen was verloren op de 
zaterdag, is niet helemaal bekend. 
Dat het toch best een prestatie was 
dat hij überhaupt op de fiets zat na 
zijn kritieke toestand op de zater-
dag lijkt mij duidelijk. Velen zullen 
blij zijn dat Hidde zijn sigaretjes en 
biertjes niet zomaar zal laten staan.

Nadat Max Verstappen nog geen 
3 seconden nodig had om ‘gesand-
wiched’ te worden tussen Raikko-
nen en Vettel, werd alle zooi snel 

opgeruimd en schoongemaakt. 
Voordat iedereen in de auto naar 
huis stapte was het toch nog even 
tijd voor een potje voetbal, maar 
het weekend kwam toch echt tot 
zijn einde. 

Als nieuw lid geef ik mijn com-
plimenten en kan ik volgend jaar de 
‘nieuwe-nieuwe leden’ zeker aan-
raden om zélfs na twee trainingen 
mee te gaan op Ardennenweekend. 
Het voelde voor mij in elk geval 
alsof iedereen welkom was en aan 
begeleiding/tips op de fiets geen 
gebrek. Al met al, denk ik dat het 
een zeer geslaagd weekend was. •

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..

Harold won 5 bier toen hij 4 glazen 
op zijn hoofd zette.
Hidde Hendriksen

Pas toen Nina Zennipman Harold 
aan een blaastest onderwierp deed 
hij zijn brillen af: ‘ Dat scheelt im-
mers 4 glazen!’
Roger Termont

Dr Otkins gebruikt speciale bril bij 
onderzoek naar zwevende stoelen.
Olivier Schnitzeler

Sponsorpagina
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Bellen met de moeder van Remi

Hoe was Remi als kind?
Stil verlegen jongetje, 

broodmager. Hij had wel altijd 
heel veel vriendjes. Als baby was 
hij heel erg makkelijk. We waren 
hem zelfs vergeten in de zand-
bak. Zat ik rustig koffie te drin-
ken en dacht ik ineens: oh help, 
er zit er nog een in de zandbak! 
Als puber heeft hij een hele uit-
gaansperiode gehad. Tot diep in 
de nachten drinken en feesten, 
en op de badkamer vloer op een 
matje in slaap vallen. (kotsen) 
Ja, toen heb ik hem ’s ochtends 

vroeg wel uit zijn bed gehaald, 
’s avonds een vent, ’s ochtends 
een vent. 

Wat was Remi zijn eerste fiets 
avontuur?
Zonder zijwieltjes, op vakantie, 
een mannetje van 4 jaar oud. Dat 
ging echter niet helemaal goed. 
Hij viel en  zijn kin belandde op 
een putdeksel. Dit resulteerde 
in 6 hechtingen in zijn kin. (Kijk 
maar eens goed naar zijn kin, 
dan zie je het nog steeds). De 
hele vakantie stond in het teken 
van dit avontuur, hij mocht bij-
voorbeeld niet zwemmen, wat 
natuurlijk een ver-schrik-ke-lijk 
was. 

Is Remi meer een moeders-
kindje, of toch een vaders-
kindje?
Oeh, qua hobby’s een vaders-
kindje en verder een moeders-
kindje. Hij heeft altijd gemeen-
schappelijke hobby’s met zijn 

Nina Zennipman
Voor deze rubriek van De Versnelling belt uw redac-
tie met de moeder van een Mercuriaan. Deze keer 
werd het stokje doorgegeven aan de moeder van 
onze eigen Italiaan, Remi van Oosterhout. Hier
spreekt u met Gudule!
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vader gehad. Het fietsen, Alfa 
Romeo’s, Italiaanse auto’s. Qua 
karakter is het precies zijn vader, 
qua uiterlijk heeft hij wel weer 
meer van de kant van mij.

Als echte Brabanders vieren 
jullie natuurlijk carnaval?
Ach ja, carnaval hij 
verschrikkelijk. Als 
hij niet “ziek” was, 
zat hij zielig onder 
een kraampje in 
een buurthuis, met 
een gezicht als een 
oorwurm. Als hij 
“ziek” was had hij 
de carnaval van zijn 
leven en zwaaide 
hij vrolijk van ach-
ter het raam van-
daan naar de men-
sen buiten. 

Waar gaat Remi 
graag heen op va-
kantie?
Hij heeft altijd, tot dat hij on-
geveer 14 jaar was, gezegd dat 
hij een eigen camping op Cor-
sica wil. Hij wil graag de bergen 

in, lekker kamperen, lekker eten 
en lekker fietsen. Qua vakan-
ties is het geen veeleisend type. 
Zanzibar vond hij geweldig vorig 
jaar, maar hij is net zo lief dicht 
bij huis. In tegenstelling tot zijn 
zusje die graag de hele wereld 
over reist, gaat hij net zo lief naar 

Frankrijk. 

Maakt u zich nog 
wel eens zorgen 
om Remi? 
Ja, dat ie over een 
hoop dingen veel 
te makkelijk denkt. 
Ik weet niet of dat 
mentaliteit van al-
leen Remi is of van 
de hele huidige ge-
neratie. Het komt 
uit eindelijk altijd 
goed, daarom noe-
men we he ook 
wel Guus geluk. Ja 
die naam maakt 
hij ook wel waar, 

neem zijn fietsen: allemaal 
via via via. Al-tijd heeft die jon-
gen geluk. Ook zijn brommer 
rijbewijs, nooit voor betaald. De 

rijschool vergat de rekening te 
sturen en ja hoe dom ben je om 
daar achter aan te bellen. 

Waar is Remi heel goed in? 
En waarin helemaal niet?
Hij is niet technisch, waardoor 
het verbazingwekkend is dat hij 
nu zo veel aan die fietsen knut-
selt. Hij is ook niet goed in orga-
niseren, voor zichzelf. Voor een 
ander daarentegen wel.
Waar remi goed in is, jeetje hoe 
moet ik dit omschrij-
ven. Hij is heel goed 
in sport, maar hij pakt 
het niet zo aan. Hij 
had zelfs met hardlo-
pen op Papendal kun-
nen trainen, wonen 
en studeren.
Verder is het een 
heel sociale jongen. 
Vergeleken met vroe-
ger is hij goed opge-
droogd, hij is goed ge-
worden in praten. De 
manier waarop hij de 
Alpe d’Huzes de eer-
ste keer, zonder trai-
nen (!) twee keer op 

fietste en daarna nog rende, en 
de tweede keer heeft ie alleen 
gekeken of zijn zadel een goede 
hoogte had, en fietste daarna 5 
keer (!!) omhoog. 

Een leuke anekdote:
Ze hebben hem een goede naam 
gegeven: hij zorgt goed voor zich-
zelf: alsof hij alleen op de wereld 
is ;). Ook toen hij bleef zitten 
in 4 HAVO op 2 tiende van een 
punt, was het uitgerekend mijn 

schuld! Had 
ik blijkbaar 
als moeder 
naar school 
moeten bel-
len, of hij niet 
tóch nog over 
mocht. De 
moeder van 
een vriend 
van hem had 
dat namelijk 
wel gedaan, 
en die jongen 
mocht wel 
over. Dat werd 
me toch echt 
te gek!•
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Aanbieding voor de dames:
Maat s en xs

BremseTektro R540  Shimano 105 R5800
Derailleur Shimano 105

Crankstel Shimano FC-RS500
Vertanding  52/36, : 11-28

Shifters Shimano 105
Wielset Fulcrum Racing 7, 622-17, 15x100 MM / 9 MM QR

 
Van € 1699,-

Voor Mercurius dames maar € 1279,-

(Advertentie)
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Intro-eten: diner rouler

Sofie NooijenWij zijn blij te melden dat geen 
Mercurianen zijn vergiftigd....

Als er iets is waar de meeste 
mensen blij van worden, is 

het wel eten; en dan specifiek eten 
wat een ander (goed) voor je klaar-
gemaakt heeft. Hoe welkom is een 
activiteit als Diner-rouler dan wel 
niet? 

Op woensdag 20 september was 
het dan zo ver, met een knorrende 
maag naar het eerste eetadresje. In 
het geval van ons groepje was dat 
bij Thomas en Isabel. Terwijl ieder-
een één voor één uitgehongerd bij 
Thomas aankwam, zat ik ondertus-
sen flabbergasted om me heen te 
kijken. Nog nooit heb ik een kamer 
van een mannelijke student gezien 

die zo ontzettend gestructureerd, 
gedecoreerd en opgeruimd eruit-
zag als deze. Naast alle gezellige 
decoraties en (volgens mij nog in 
leven zijnde) plantjes, waren er 
ook een waterpistool en miniatuur 
tank op de vensterbank aanwezig. 
Dit bevestigde dan toch dat we op 
Thomas zijn kamer waren, en niet 
op die van Isabel (waarmee ik geen 
suggesties doe over je mannelijk-
heid hoor Thomas, ik was positief 
verrast). 

Na bijgekomen te zijn van de 
uiterlijke vertoning van de woon-
ruimte, kwam de geur van eten de 
kamer binnen (yes!). Over Thomas 

zijn kookkunsten 
kunnen wij niet oor-
delen, maar Isabel 
maakte een ontzét-
tend lekkere pom-
poensoep! Deze was 
echter zo lekker dat 
sommigen van ons 
niet konden/wilden 
stoppen met eten, 
de pan werd nog nét 

niet uitgelikt. Dit resulteerde (in 
mijn geval) al in een behoorlijk ge-
vulde maag, waardoor ik eventjes 
bang werd dat het hoofdgerecht er 
niet meer bij zou passen. Ondertus-
sen werd het toch al tijd om Tho-
mas en Isabel te gaan verlaten en 
onze reis, naar het hoofdgerecht, te 
vervolgen. 

Met gevaar voor eigen leven 
stapte iedereen op zijn soort-van-
werkende-stadsfiets op weg naar 
‘Restaurante Guus & co’ (co = Bram 
en Sven). Eenmaal de fietsreis over-
leefd en wat trappen omhoog later, 
hadden we toch wel weer wat trek 
gekregen. Het feit dat de groep vóór 
ons het nog niet voor elkaar had ge-

kregen om te vertrek-
ken, beloofde ons al 
iets goeds. Nog een 
paar stappen voor de 
keuken in zicht kwam, 
kwamen de heerlijke 
geuren ons al tege-
moet. Wat die geuren 
precies waren, is mij 
nog steeds een raad-
sel, Guus geeft zijn 
geheime ingrediën-
ten niet zomaar prijs. 
Of hij daadwerkelijk 

weet wat er in zijn kruidenpotjes 
zit, of dat hij dit op goed geluk doet 
zou ik ook nog graag willen weten. 

Natuurlijk moesten we eerst 
nog even geduldig wachten op ons 
bordje eten. Dat gaf ons de tijd 
om eens even Guus zijn kamer te 
bekijken. Zo geordend als Thomas 
zijn kamer, zo gezellig vol was die 
van Guus. Het deed me een beetje 
denken aan zo’n ouderwetse bi-
bliotheek/studeerkamer, waar je 
dan zo’n typisch oude professor 
in verwacht. Voornamelijk de kast 
met een indrukwekkende verzame-
ling verschillende soorten (sterke) 
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drank viel op. Daarnaast is niet al-
leen de verzameling drank, maar 
ook de verzameling schoenen in 
Guus zijn bezit behoorlijk indruk-
wekkend. Zo zie je maar weer dat 
niemand ontkomt aan wat vrouwe-
lijke trekjes... Het is namelijk ook 
wel heel begrijpelijk, dat mannen 
stiekem iets meer op vrouwen wil-
len lijken, het hogere geslacht.

Nu weer even terug naar de 
belangrijkere zaak: eten. Het klet-
sen en lachen voorafgaand aan het 
hoofdgerecht was ontzettend gezel-
lig, maar niemand vond het erg dat 
deze bezigheden verstoord werden 
door het geluid van borden die het 
tafelblad raakten. 

Een Marokkaanse maaltijd, zo 
kleurrijk dat je er bijna even rus-
tig naar zou moeten kijken. Bijna.. 

want het rook eigenlijk zo lekker 
dat je helemaal geen tijd wilde ver-
spillen met kijken, maar liever ge-
woon meteen wilde beginnen met 
eten. Groente, kippenpootjes en 
couscous, overladen met kruiden, 
die mij dus nog steeds onbekend 
zijn. Daarnaast ook nog zelf gebak-
ken kwarkbrood, als ik me dat goed 
herinner (Misschien tijd voor een 
carrière switch Guus?) Aan hoe-
veelheid geen gebrek, de borden 
waren zo rijkelijk gevuld dat ik er 
volgens mij nog 2 dagen extra van 
had kunnen eten. Dit was dan ook 

zo’n typisch moment 
waarop je je in gods-
naam afvraagt waarom 
je nou je high-waist 
jeans aangetrokken 
hebt en of het sociaal 
geaccepteerd zou wor-
den als je éventjes een knoopje los 
maakt zodat je wellicht nog 5 hap-
pen meer kan eten... 

Om onze dankbaarheid te tonen 
werd Sven even van zijn afwastaak 
ontheven en deden wij maar de af-
was. De samenwerking tussen de 
heren Guus, Bram en Sven was ze-

ker geslaagd. 
Wat natuurlijk nóóit vergeten 

mag worden bij het avondeten, is 
het dessert. Weer een fietstochtje 
verder naar Café de Fiets had de 
Activiteiten Commissie voor een 
koude afsluiter gezorgd, in de vorm 
van ijs met een optioneel biertje. 
Na nog de nodige praatjes, drank-
jes en dansjes was het dan tijd om 
toe te geven aan de ‘after-dinner-
dip’, om te mogen dromen over de 
volgende keer natuurlijk. (Of om 
wakker te liggen, over wat er nou 
uiteindelijk voor stomme kruiden in 
dat eten van Guus zat..)

Door andere leden werd er ge-
noten van onder andere een kaas-
souffle op een bedje van sla, een 
reuzen kapsalon, gebakken aardap-
pels met bradworst, kipkerrie bit-
terballen (HOE DAN?) en een heer-
lijke risotto. Dit werd gekookt door 
Hidde & Lars óf Joost & Harold.•
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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

Els RibbersDit 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 Els Ribbers!

Dat is nog eens onverwacht. Ver-
huis je naar het hoge Noorden 

en denk je alles achter te laten, 
wordt de doorgeefpen aan jou ge-
geven. Dank je Sven, voor de eer! 

Afgelopen juli heb ik mijn oude 
mountainbikes in Nederland ach-
tergelaten om een nieuw avon-
tuur te beginnen in Spitsbergen. 
Nou weet ik dat de helft van de tijd 
fietsen hier onmogelijk is door de 
sneeuw en ijs, maar in de zomer 
moet het kunnen. Toch?

Gek genoeg zijn hier wel heel 
veel mountainbikes te vinden, maar 
zijn er geen fietsen te huur. Tja, dan 
moet ik het maar bij hiken houden. 
Het moment dat je hier gaat lopen 

zie je dat fietsen ook eigenlijk he-
lemaal niet goed kan. Er zijn maar 
weinig wegen en naast de wegen 
liggen scherpe stenen. Hiken heb ik 
nooit veel gedaan, maar wat is dat 
hier de moeite waard! Onderweg 
zie je rendieren, vogels en de en-
kele vos. Altijd moet je een geweer 
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meenemen, want het zou zomaar 
kunnen dat er ergens een ijsbeer 
op je staat te wachten. Er staan hier 
geen bomen en struiken, een plant 
is zelfs erg groot als het boven de 
10 cm uitkomt. En als je niet oppast 
zak je door het ijs in een smeltwater 
kanaal, die hier meters diep kun-
nen zijn. Klinkt gevaarlijk, of niet 
dan? Maar zo lang je goed op blijft 
letten is de kans dat je iets over-
komt hier erg klein. Zodra je dan 
die steile berg op bent geklommen 
en over de rand kijkt, vergeet je al 
die uitdagingen al snel. Het uitzicht 
is werkelijk adembenemend. Met 
een hike van 4 km waan je je al echt 

in een andere wereld. Longyearby-
en en de vallei waar mijn gebouw 
staat zijn niet erg mooi. Industri-
eel, kaal en nauwelijks merkbaar 
dat je hier dicht bij de Noordpool 
bent. Maar zodra je gaat hiken en 
wat hoogtemeters maakt zie je de 
gletsjers, het ijs en het bijzondere 
landschap van het eiland. 

De grootste hindernis om lekker 
te doen wat je wilt is toch wel het 
ijsbeer-gevaar. Het is heel makke-
lijk om te denken dat het veilig ge-
noeg is zonder geweer. De ijsberen 
zie je bijna nooit, die zijn veel ver-
der op het eiland. Maar af en toe 
maak je dan mee dat ijsberen toch 

dichterbij zijn 
dan je denkt. Zo 
staat er een mo-
nument boven 
op de berg die 
grenst aan het 
dorp. Een aantal 
jaar terug dach-
ten twee stu-
denten zonder 
geweer de berg 
op te klimmen. 
Helaas kwamen 

ze daar een hongerige ijsbeer te-
gen. Omdat ze zich niet konden be-
schermen is een van de twee van 
de berg afgesprongen om zichzelf 
te redden, en is de ander opgege-
ten. Toch zal de lokale bevolking 
hier je vertellen dat je prima zon-
der geweer een stuk kunt gaan hi-
ken.

Een aantal weken geleden heb 
ik een tweedehands 
mountainbike we-
ten te bemachtigen. 
Natuurlijk maakte ik 
hier gelijk gebruik 
van. Ik trok mijn 
Mercurius fietskle-
ding aan, sprong op 
mijn fiets en reed 
Longyearbyen uit. 
Het bord dat waar-
schuwt vanaf waar 
je een geweer nodig 
hebt negeerde ik en 
ik reed naar de kust.  
Er waren geen meldingen van ijsbe-
ren in de omgeving geweest en er 
rijden regelmatig auto’s langs. Dus 
dan moet het kunnen. 

Thuis hoorde ik dat een moe-

der ijsbeer met twee jongen ge-
zien waren aan de andere kant 
van Longyearbyen. Sysselmannen 
(onze lokale politie) probeert nu al 
3 weken de ijsberen weg te jagen, 
maar ze blijven maar terugkomen. 
De enige weg die je op de fiets uit 
Longyearbyen kan nemen, mag ik 
dus niet op. Ik snap het goed hoor, 
maar moet ik het dan echt houden 

bij rondjes rijden door het dorp? 
Gelukkig zijn fietskleren ook 

goed te gebruiken bij andere spor-
ten. En hoewel ik die natuurlijk veel 
minder leuk vind dan fietsen, geven 

Antwoord wat een kuit! Maar welke snuit? op pagina 32: 
Chris Hoy
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ze me toch de nodige sportuurtjes.
Maar ik geef niet op! Al moet ik 

een geweer huren, ik moet en zal 
Spitsbergen gaan verkennen op de 
fiets! Het kan toch niet zo zijn dat 
ik bij thuiskomst in Nederland mijn 
fietsconditie helemaal verloren 
ben? Met de korter wordende 
dagen en de dalende tempera-
turen zal het al snel niet meer 
kunnen. Nu ik overdag nog wat 
uren licht heb en de wegen nog 
vrij zijn, moet ik er maar ge-
bruik van maken. Weet je wat? 
Ik ga het gelijk proberen! 

David Heijs, aan jou de eer 
om ons te verbluffen met je 
schrijftalenten! •

Op stap met de flappentap

Charlotte SederelMag ik even uw aandacht voor een be-
richt van een van onze sponsoren: Ruben 
van Loendersloot

Basisgegevens
Naam: Ruben van Loender-
sloot
Leeftijd: 44
Gezinssituatie: Getrouwd en 
2 zoons
Huidige fiets(en): 5 stuks in 
totaal waarvan 2 racefietsen, 
1 mtb, 1 hippe stadsfiets en 1 
woon-werkfiets.
 
Wat is De Loenderslootgroep 
voor een bedrijf?
Een adviesbureau op het ge-
bied van verkeer en mobiliteit. 
Wat betekent dit in praktische 
zin? Dat we ons onder an-
dere richten op vraagstukken 
die gaan over parkeren, het 

wel- of niet aanleggen van fiets-
paden, de bereikbaarheid van 
woonwijken, bedrijventerreinen 
en gemeenten an sich. Wat is er 
nodig om het verkeer vloeiend te 
laten verlopen? Daarnaast zitten 
we niet voor niets bij het Dutch 
Bicycle Center en hebben we 
een focus op de fiets: hoe kun je 
mensen verleiden om vaker op 
de fiets te stappen in plaats van 
de auto of de bus?
We gaan met deze vraagstukken 
aan de slag op twee verschillen-
de manieren.
1.       Projectmanagement: de 
implementatie en uitvoering 
van allerlei soortige plannen 
die te maken hebben met mo-
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biliteit. Zo ben ik op dit moment 
verantwoordelijk voor de door-
stroming van het verkeer van 
en naar Roermond. De outlet is 
zo’n enorme publiekstrekker dat 
Roermond op Amsterdam na de 
meest bezochte stad van Neder-
land is. Hoe leid je dat in goede 
banen en zorg je ervoor dat het 
niet bekend komt te staan om de 
enorme files en mensenmassa’s?
2.       Onderzoek: voor bijvoor-
beeld gemeenten of ziekenhui-
zen om hen te helpen bij het 

beantwoorden van mobiliteits-
vraagstukken. Samen met de op-
drachtgever kijken we naar wat 
écht de vraag is om vervolgens 
aan de slag te gaan. De ene keer 
betekent dit dat zelf fietsers of 
auto’s staan te tellen en de an-
dere keer gaan we met bestaan-
de data aan de slag.
 Hoeveel mensen werken er?
We hebben 10 vaste mensen en 
daaromheen een flexibele schil 
van zelfstandige adviseurs en 
verkeerskundigen. 
En wie is Ruben Loendersloot?

Een positief ingestelde 
man met een enorme 
passie voor alles wat 
met verkeer te maken 
heeft. Ik ben opgeleid 
als verkeerskundige en 
ben 10 jaar geleden De 
Loenderslootgroep ge-
start. Daarnaast ben ik 
ook eigenaar van Per 
Fietskoerier.
 Waarom sponsor je 
Mercurius?

Ik vind en belangrijk om jong ta-
lent aan te moedigen. Daarnaast 
vind ik het vanuit mijn positie als 
mobiliteitsbedrijf met grote fiets 
affiniteit hartstikke leuk om een 
Nijmeegse jonge fietsclub te hel-
pen.
 Wat kunnen onze leden bij De 
Loenderslootgroep?
Nou, zeker wel wat! Ten eerste 
zoeken we bij Per Fietskoerier 
enthousiaste fietsers en mede-
werkers:
-   Fietsers voor het rond-
brengen van de post, pakjes, etc.
-   Medewerkers die meer 
administratief aan de slag willen, 
met bijvoorbeeld de website en 
de werving van nieuwe klanten.
 
Daarnaast zijn we bij De Loen-
derslootgroep actief opzoek 
naar proactieve slimme denkers 
op het gebied van mobiliteit, die 
bij ons als adviseur aan de slag 
willen. Fulltime of parttime, het 
mag bijvoorbeeld ook naast je 
studie.

 
Keuzes keuzes keuzes
Rijst/pasta
Campagnolo/Shimano
MTB/Racefiets/Cyclocross
Witte sokken/Zwarte sokken
Benen scheren/Benen niet sche-
ren
Oude Holleweg/Van Randwijck-
weg
1.5 uur intervalletjes/4 uur duur-
training
 
Belangrijkste tip die je de Mer-
curiusleden wilt meegeven?
Zorg ervoor dat je naast je stu-
die/werk ook blijft sporten want 
dan blijf je fris en initiatiefrijk. Dit 
zeg ik niet alleen uit persoonlijke 
ervaring, maar ook uit onder-
zoek blijkt dat je creatiever bent 
wanneer je minstens 20 minuten 
per dag fietst.
 
Dat komt bij Mercurius dan wel 
goed :) Hartelijk dank! •
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Siobhan SchleijpenIn de staart van het seizoen moest Mercu-
rius nogmaals pieken...

Door het mistige Nederlandse 
landschap waande een aan-

tal Mercurianen zich een weg naar 
Amsterdam. Het was een vroege 
start voor de Mercurius dames, dus 
met kleine oogjes en nog net geen 
koffie op stapten zij op de fiets 
voor hun eerst ronde op het NSK 
parcours van 2017. Een vrij simpel 
rondje met alleen een lastige 180 
graden bocht voor het lange rechte 
stuk naar de finish. Onschuldig als 
dit rondje leek, zou hij toch voor 
problemen gaan zorgen die zondag. 
Maar hier later meer over..

De eerste opgave kwam al na het 
opdraaien van de parkeerplaats. 

Vlak nadat de Mercurius had ge-
parkeerd kwam de ploegwagen 
van Dutch Mountains het terrein 
oprijden. Hierdoor werd de pran-
gende afwezigheid van onze gelief-
de Mercurius auto nog duidelijker. 
Even slikken dus. Snel door, want 
de inschrijving en kleedkamers wa-
ren nog niet gelokaliseerd door de 
dichte mistbank. Met behulp van 
ons uiterst goed richtingsgevoel 
en een kleine aanwijzing van een 
SKITS-lid, kwam de ploeg dan toch 
aan bij het sportcomplex. 

Toen was het tijd voor de af-
trap! Onder epische mistige om-
standigheden en een anekdote 

over het rugnummer 13 werden de 
dames zonder licentie de baan op 
gestuurd. Na een rondje bleek dat 
deze categorie niet kon beslissen of 
ze wilden koersen of toeren (beide 
erg leuk overigens). Het lot besloot 
in ieder geval voor de Mercurius 
dames welke van de twee het ging 
worden. Het begon allemaal in 
de tweede ronde wanneer er bij  
Siobhan een plastic zak vast kwam 
te zitten in haar derailleur. Na het 
bevrijden van de derailleur was de 
achterstand op het peloton zo groot 
dat de ingezette achtervolging na 
een aantal rondjes werd gestaakt.  
Vlak hierna ging Esmée onderuit 
in de 180 graden bocht (de eerste 
maar niet de laatste keer) Zij wist 
wel weer terug te keren in het pelo-
ton. Ook Femke had pech. Femke’s 
ketting vloog er namelijk af in de 
een na laatste rondje. Hierdoor kon 

ook zij niet sprinten om het kam-
pioenschap. Iris en Esmée konden 
dit wél. Zij kwamen niet met de trui 
maar wel met twee mooie top tien 
plaatsen thuis! 

Esmée had daarnaast haar 
tweede plek in het algemeen klas-
sement veilig gesteld en kon deze 
toevoegen aan haar palmares. 

Na wat koffie was het de beurt 
aan de heren zonder licentie. Zij 
mochten met mooier en warmer 
weer van start gaan. Ondanks de 
aanvalslust van de heren bleef er 
maar geen aanval weg bij het pe-
loton. Een weggesprongen Maas-
trichtenaar mocht uiteindelijk de 
trui mee naar huis nemen. De Mer-
curiusheren finishte in het peloton 
maar allen buiten de top tien. 

Daan wist wel zijn derde plaats 
in het algemeen klassement te be-

NCK & NSK Wielrennen
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houden en hield hiermee de eer 
van Mercurius hoog in deze catego-
rie. 

Bij de heren met licentie was er 
ook geen sprake van geluk. Arno, 
onze enige deelnemende licentie-
houder bij de amateurs, kwam door 
een valpartij (jazeker, de 180 gra-
den bocht) en schade aan de fiets 
niet aan koersen toe. Hoeveel de 
toeschouwers ook naar hem zoch-
ten in het peloton hij zou onvind-
baar blijken.

Allerlaatst waren de elite/belof-
te renners aan de beurt. Drie Mer-
curianen kwamen bij deze catego-
rie in actie. Hoewel Boris en Joost 
zonder kleerscheuren de wedstrijd 
doorkwamen en in het peloton fi-
nishten, was dat voor Hans heel 
anders. Na een aantal rondes in de 
kopgroep te hebben gezeten, kreeg 
Hans een lekke band. Een werke-
lijk ‘deja vu’ moment naar het NSK 
van 2016. Omdat er geen rondes 
vergoeding werden vergeven bij 
dit NSK, waren ook de kansen van 
Hans vergeven. 

Wat Mercurius wel uit het vuur 
(het hellevuur der pech) wist te 
slepen, was het clubklassement! 
De wisselbokaal is vorige week vol 
trots in ontvangst genomen en is te 
bewonderen in het Mercuriushok!

Het NCK was op het vlak van 
weerbeeld in schraal contrast met 
het NSK. Geen mist, geen opklaring, 
geen heerlijk middag zonnetje, en-
kel regen en nattigheid. Beide Mer-
curius delegaties waren verwikkeld 
in dit beestachtige weer. Sommige 
teams hadden maatregelen ge-
troffen voor het weer in Dronten: 
Teambus, tenten, tacxen etc. Als 
studententeam had Mercurius ui-
teraard gekozen voor de low-bud-
get optie. Twee auto’s en dankzij 
Tijmen Moltmaker (prominent met) 
een tent!

Ook bij dit evenement mochten 
de dames als eerste laten zien wat 
ze waard waren. Op het parcours 
van 34 kilometer werd de motor 
van de Mercurius waaier meteen 
aangedraaid. Alles verliep soepel 

vooral gezien de minimale voor-
bereiding (lees twee gezamenlijke 
trainingen met ligstuurtjes). Met 
aanwijzingen en aanmoedigingen 
van ploegleiders Krajenbrink en 
Rauwerdink denderden de dames 
verder. Met nog 10 kilometer te 
gaan moesten zij afscheid nemen 
van Iris die het tempo niet meer 
kon bijbenen. Femke, Juliska en 
Siobhan reden met zijn drieën naar 
de finish en noteerden de 27ste tijd 
met een gemiddelde van 36 km/u. 
Een mooie prestatie door weer en 
wind!

Na wat geflirt vanuit een café, 
checken van mooi materiaal en 
spotten van Wilco Kelderman, was 
het dan eindelijk tijd voor de start 
van de zeskoppige mannen delega-
tie. Ook deze club werd bijgestaan 
door ploegleiders Krajen-
brink en Rauwerdink en 
ze zouden nodig blijken. 
Na een vreemde start 
viel het zestal al meteen 
uiteen in twee groepen 
van drie. Gelukkig wis-
ten zij weer bij elkaar te 
komen. Nadat Paul en 
Lars hadden afgewim-

peld bleef het overgebleven viertal, 
die ook alle vier moesten finishen,  
goed doorrijden. Helaas hadden de 
weersomstandigheden enig effect 
gehad op het wegdek wat ervoor 
zorgde dat Joep onderuitgleed. 
Zonder al te veel kleerscheuren en 
een wielwissel later stampten het 
viertal weer verder. Ook zij kwamen 
even later over de finish met de 
67ste plek en een gemiddelde van 
42 km/u. Tevens een mooi resul-
taat!  Half verzopen werd er koffie 
gehaald en werden de auto’s inge-
pakt. Trots op de prestatie en met 
weer een ervaring op zak sprinten 
de dames en ploegleiders naar de 
trein terwijl de heren richting de 
veilige haven van de auto snelden. 
Op naar Nijmegen!•
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