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Bestuurspraat

Siobhan SchleijpenIn de woorden van Harrie Otkins: 
Hart voor de club.

Ongeveer een maand geleden 
werd het concept circulaire 

economie aan mij geïntroduceerd. 
Mij werd vriendelijk verzocht om 
mijzelf hierin te verdiepen en op 
die manier een mooie opvolging te 
hebben voor Harolds Bestuurspraat 
in de editie van oktober. Ik moet 
jullie allemaal helaas teleurstel-
len met het feit dat ik geen verder 
onderzoek heb gedaan naar dit fe-
nomeen en dus van weinig verhel-
derende waarde kan zijn voor ie-
dereen die nu geïntrigeerd is door 
de donut economie (Harry help mij 
eens een handje). Qua onderwerp 
zal ik toch weer meer richting mijn 
eigen straatje lopen. Als politicolo-
gie student houd ik mij vaak bezig 
met staten en conflicten. Mercurius 
is wat dat betreft een microkosmos 
waarin commissies de rol van staten 
vervullen en het bestuur de rol van 
wereldbestuur of overkoepelende 
wereldorganisatie op zich neemt 
om de boel een beetje bij elkaar te 
houden. Ook hier zijn conflicten te 
vinden tussen staten. Iedereen wil 

zoveel mogelijk macht hebben en 
daarmee de bovenhand binnen de 
club verwerven. Binnen Mercurius 
is dit met name terug te zien in de 
eeuwigdurende vete tussen de AC 
en de TTC. Niemand weet meer 
precies waar deze vijandigheid van-
daan komt, maar de machtsstrijd 
tussen deze belangrijke commissies 
blijft bestaan – het heeft zelfs ons 
derde lustrum gehaald. 

Met nieuwe commissies ko-
men er dus ook nieuwe spelers het 

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Het lekkere wijf op pagina vijf’

De grond lijkt erg 
interessant.....
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strijdtoneel opgeklommen. Sommi-
gen uiteraard met meer succes dan 
anderen. De opleving van de TC zou 
nog eens voor een interessant ta-
fereel kunnen zorgen. Tegenwicht 
kan af en toe geboden worden, 
maar of dit langere tijd standhoudt 
moet nog worden bezien. 

De geschiedenis van de interna-
tionale betrekkingen laat zien dat 
het hebben van een vrouwelijke 
leider deze situatie helaas niet ver-
anderd. Ondanks dat sommigen be-
weren dat vrouwen pacifistischer 
en meer coöperatief zouden zijn 
ingesteld dan mannen en hierdoor 
conflict zouden tegengaan, is hier 
weinig bewijs voor. Ons clubje heeft 
de afgelopen twee jaren niet per se 
extra profijt gehad van een vrouwe-

lijke voorzitter. Interne conflicten 
tussen onze staatjes bleven aanwe-
zig en laaide op sommige momen-
ten juist extra op. Hieruit blijkt dat 
zelfs een studentenwielervereni-
ging op kleine schaal kan weerspie-
gelen wat zich in de hogere kringen 
afspeelt. 

In de situatie van een studenten-
bestuur die elk jaar wisselt, speelt 
ook het feit dat deze frisse gezich-
ten zich telkens weer moeten be-
wijzen tegenover de leden wanneer 
zij beginnen in september een rol in 
de machtsstrijd. Deze vorm van be-
stuur is niet de meest stabiele over-
koepelende macht, maar werkt pri-
ma – tegenslag moet er ook zijn. Dit 
is tevens terug te zien in hoe snel 
dingen kunnen veranderen. Vier 

à vijf maanden geleden stond het 
24ste bestuur aan de start van haar 
carrière, inmiddels staat het 25ste 
bestuur zowat in de startblokken. 

In korte tijd kan, nogmaals, veel 
veranderen. Tijdens een relatief 
korte periode van 15 jaar is Mercu-
rius uitgegroeid tot één van de gro-
tere studentenwielerverenigingen 
van Nederland. Toch blijven vele 
tradities en interne verhoudingen 
bestaan (zoals de bovengenoemde 
commissie vete). De truc is dan ook 
om de balans te vinden tussen be-

houden van traditie en verbetering, 
vernieuwing, jezelf opnieuw uitvin-
den. Dit is in zichzelf een machts-
strijd en vooral voor het bestuur 
een nauw koord om over te dansen. 

Wanneer het nieuwe jaar aan-
breekt zal er weer getracht worden 
de machtsstrijd in onze geliefde mi-
crokosmos in het gareel te houden. 
Maar geef toe, de teugels laten 
vieren is zo’n slecht plan nog niet: 
iedereen houdt wel van een beetje 
drama. •
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Even voorstellen...

Goeiedag mede-Mercurianen,
Mij werd gevraagd om me even voor te stellen als één van de nieuwe leden 
van deze mooie vereniging, en dat doe ik natuurlijk met alle plezier.
Ik ben Job, 19 jaartjes jong en studeer sinds vorig jaar GPM (Geografie, 
Planologie en Milieu) in Nijmegen. Daarvoor woonde ik in Almen, een 
dorpje tussen Zutphen en Lochem, maar inmiddels heb ik mijn intrede 
gedaan in een kamer in het westen van Nijmegen, 
waar ik samen in een huis woon met een andere 
nieuwe Mercuriaan en studiegenoot, Tycho. We 
hielden allebei al van wielrennen, en het leek ons 
dus leuk om dat in Nijmegen bij een verenging te 
kunnen doen. En zo kom je natuurlijk bij Mercu-
rius uit. Ik heb nog niet heel veel ervaring met 
wielrennen, namelijk nog nooit bij een vereniging 
gezeten, maar vaak in de zomers wel heel wat in 
mijn eentje afgefietst. Zo verblijf ik wel eens een 
weekje bij mijn tante in Zuid-Limburg, om daar 
de heuvels te verkennen. Het fietsen zit er al van 
jongs af aan in, zo waren mijn ouders al fervent 
aanhanger van de fietsvakantie en heb dit zelf 
dan ook van mijn 8ste tot mijn 16de bijna elk jaar 
gedaan, waarmee ook de liefde voor wielrennen 
op tv en in het echt aardig gegroeid is. Hoop deze 
liefde voor het fietsen met jullie, wie weet ook 
met nog een paar mooie reisjes, de komende tijd 
te kunnen delen.
Op een mooie tijd! Groetjes, Job

Het is weer zo ver! Een aantal nieuwe leden van onze groeiende clubje introduceren zich-
zelf.. Dit maal Job Wevers en Thom Baken Job Wevers

9

Mijn eerste kilometers bij Mercurius zijn gereden! Tijd om me eens 
voor te stellen. Ik ben Thom, ik ben 20 jaar oud en studeer nu al een tijdje 
economie. Ik ben daarom ook van Eindhoven naar Nijmegen verhuisd. Ik 
heb altijd veel geklommen (boulderen) en dat doe ik nog
steeds met veel plezier. Sinds kort heb ik er wel een sport/hobby bij: wiel-
rennen. Afgelopen zomer hakte ik namelijk de knoop door en besloot mijn 
spaargeld aan iets leuks te besteden. Ik vertelde mijn oma dat ik van plan 
was een racefiets te kopen, waarop zij reageerde: ‘’Je hebt toch al een
fiets?!’’ en ‘’koop hardloopschoenen, daar kun je ook fijn mee sporten’’. 
Toch ben ik niet veel later op de trein gestapt richting een fietsenwinkel 
(helemaal in Amsterdam) en stapte ik in Eindhoven weer uit met een splin-
ternieuwe racefiets. Tot nu toe bevalt het fietsen me heel goed. Donder-
dags is het genieten geblazen met het Mercuriusrondje en in het weekend 
maak ik zo nu en dan een tochtje door Eindhoven en omstreken. Tijdens 
mijn vakanties ga ik naar de bergen om te sportklimmen of skiën, maar ik 
heb er nog nooit gewielrend, dat wil ik dus zeker nog gaan doen. Vooral 
fietsen in de Dolomieten lijkt me geschikt, behalve mooie bergpassen is 
daar natuurlijk ook goede koffie met gebak.

Thom Baken
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Een kijkje in de keuken bij Eline

Sofie Nooijen en Nina Zennipman
Een tripje naar Lent in ruil voor een 
warme maaltijd en een goed ge-
sprek? Daar zegt de redactie geen 
nee tegen!

Deze december gingen Nina en 
Sofie hongerig op pad om weer 

een kijkje in een keuken te nemen. 
En aangezien de liefde voor eten 
zeer groot is bij deze twee, was het 
geluk zeker aan onze kant aange-
zien we bij Eline Veldhuis op be-
zoek mochten! 

Eline is een gelukkige bewoonster 
van een pand dat plaatsvindt in 
‘de mooiste straat van Nijmegen’, 
aldus Eline. Nu hebben we die zin 
natuurlijk wel vaker gehoord, maar 
deze straat had ook 
zeker zijn charme. 
Je kan daadwerke-
lijk een heel leven 
leiden, zonder dat je 
deze straat hoeft te 
verlaten. Een super-
markt, eettentjes, 
een kroeg en niet te 
vergeten: een fiet-
senwinkel zijn alle-
maal present! 

Eenmaal bij het 
huis aangekomen 

kwamen ons al wat aroma’s te-
gemoet (eten, eten, eten…). Ver-
volgens werd er een klein luikje in 
het glas-in-lood raam van de voor-
deur opengedaan en heette het 
lachende gezicht van Eline ons en-
thousiast welkom. Een korte glimp 
maakte dat ons hart al een klein 
sprongetje van blijdschap deed, 
een opgeruimde, schone keuken 
met alle ruimte om lekkere maal-
tijden te bereiden! Ook een grote 
tafel in de ruimte die hintte ons dat 

gezellig samen dine-
ren hier gewaardeerd 
wordt. Na even een 
kort moment het 
over de praktische 
voordelen van een 
toilet in je woning 
gehad te hebben 
(want zeg nou zelf, 
dat is toch best wel 
handig op sommige 
momenten) kwa-
men we in de gezel-
lige woonruimte van 
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Eline zelf. Een tafel gedekt en al, 
met jawel: een voorgerechtje! Het 
water werd ingeschonken, want er 
stond ons nog een krachttraining 
te wachten, en het genieten kon 
beginnen. Om te starten hadden 
we een gerechtje met forel, mie-
rikswortel en asperges; dit was het 
eerste teken dat Eline ons ontzet-
tend aan het verwennen was. Aan 
de garnering was zeker gedacht, 
dat in combinatie met écht studen-

tenbestek maakte het natuurlijk 
helemaal geweldig. Het lekker eten 
was een beetje afleidend, waar-
door ik me op dit moment de ge-
spreksonderwerpen niet helemaal 
meer kan herinneren. Natuurlijk 
hadden we het over kerst, wat ons 
weer op de komende kerstetentjes 
bracht; al met al is het duidelijk dat 
eten gewoon een grote rol speelt 
in het leven van de redactie. Eline 
verdween ondertussen eventjes de 
keuken in terwijl wij de laatste hap-
jes van ons voorgerecht op aten. 
Natuurlijk had het Sofie nog geen 
3 happen volgehouden voordat ze 
de helft weer knoeide, al wel netjes 
op haar servet. Samen hebben we 
toen even zeer subtiel te servetten 
een andere positie gegeven, dus 
sst! Toen Eline terug kwam kon ons 
geluk al helemaaaal niet meer op. 
Dat Eline een ontzettend goede kok 
is, werd ons in elk geval wel dui-
delijk. Het hoofdgerecht bestond 
uit worteltjes gesmoord?/gefruit? 
(ELINE WE WILLEN HET RECEPT!) In 
honing met mosterd. In combinatie 
met gekruide aardappelpartjes uit 
de oven en.. Jawel.. Een grote lief-
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hebber van Nina en Sofie: Zalm uit 
de oven met een sojasausje en een 
beetje bosuitjes! Eline was zich er 
nog niet helemaal bewust van dat 
ze zo ongeveer 88 punten (van de 
10) gescoord had, maar hopelijk 
hebben we haar dat duidelijk kun-
nen maken, en anders: bij deze! 
Om de garnering nog compleet te 
maken, en alles wat extra kleur te 
geven werd er zelfs nog een salade 
bij geserveerd met eigen gemaakte 
croutons. Het eten was restaurant-
waardig, met geen aangebrand 
stukje te vinden, al kon Eline niet 

verbergen dat de eerste portie 
croutons zo ongeveer verkoold 
waren in de oven toen ze eventjes 
afgeleid was. De tweede poging 
smaakte erg goed volgens de re-
dactie, al was Eline er zelf nog niet 
helemaal tevreden over. Een echte 
fijnproever dus. En toen… Ja, Eline 
had niet alleen een voor- én hoofd-
gerecht, maar ook een dessert! 
*doet dansjes van blijdschap*. Een 
citroentaartje met bastognebodem 
en een, als we het goed proefden, 
een kersen sausje, ook hier was 
weer veel liefde en aandacht in de 
garnering gestoken, het was bíjna 
zonde om het op te eten, bíjna. 

Maar eerst moest en nog een fo-
toshoot gehouden worden, dit 
fantastische desert verdiend een 
goeie foto in de versnelling. Nu is 
het niet zo makkelijk om met je te-
lefoon een instagramwaardige foto 
te maken van een toetje. Wat er in 
het echt nog veel lekkerder uitziet 
dan op de foto… Eigenlijk is dat een 
kleine leugen, want zo mooi als het 
er uit zag; nog lékkerder was het 
om op te eten! Toen Eline aangaf 
dat ze nog meer van dit taartje had, 
hoefde ze maar naar het gezicht 
van Nina te kijken om te weten dat 
ze weer naar beneden kon om ‘de 
rest’ te halen. Nog wat extra des-
sert en een beetje theeleuten later 
kon de redactie niet meer verza-

digd, gelukkig en warm van binnen 
zijn. Bij jou willen we wel vaker ko-
men eten hoor Eline! Anders mag 
je ook nog wel even het kerstdiner 
komen verzorgen? No problem!  Na 
het eten was het nog tijd om deze 
maaltijd in gainz om te zetten tij-
dens de krachttraining. Natuurlijk 
werden onze fietskwaliteiten ook 
nog even op de proef gesteld, want 
dankzij de extra porties dessert wa-
ren we iets of wat aan de late kant. 
Uiteindelijk heeft de maaltijd van 
Eline ons zeer goed ondersteund 
tijdens onze krachttraining en heb-
ben we deze ook weer overleefd! 
Laten we het maar zo zeggen: hoe 
meer sporten, hoe meer we kun-

nen eten! Nu dus op 
naar het kerstdiner, voor 
die krachttrainingen 
moeten we natuurlijk 
wel nog een beetje ‘bul-
ken’. Mocht je ergens 
problemen ondervinden 
tijdens het voorbereiden 
van de kerstmaaltijden, 
kunnen wij je in elk geval 
aanraden om Eline even 
om raad te vragen! •
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Sinterkl-AC

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

Hoewel Sinterklaas al een 
tijdje het land uit is en is ver-

ruild voor de Kerstman, kwam 
Sint toch nog terug naar Neder-
land. Om precies te zijn op 20 
december, in het Sterrenbosch 
complex. Speciaal voor Mercu-
rius maakte hij een uitzondering 
en daar ontstond het idee van 
de Sinterkl-AC. ← ja ja dat rijmt 
jongens, om maar even in Sin-
terklaas sferen te blijven. 

Tien enthousiaste Mercuri-
anen kregen twee cadeaus tot 
hun beschikking van de Sint 
om mee te spelen bij het dob-

belspel. De cadeaus, variërend in 
grootte, werden in de strijdarena 
(de tafel), gelegd. 

Met 14 (!) zakken pepernoten, 
wat goed was voor 7 kilo en ontel-
baar veel chocolade repen was er 
genoeg om te eten tijdens dit vre-
selijk vermoeiende spel. De nodige 
blikken met vloeibaar goud werden 
genuttigd en de sfeer zat er al goed 
in.

Onze voorzitter Harold had er 
zin in en begon al spontaan met 
het uitpakken van zijn eerste ca-
deau. Dat was nog net niet de be-
doeling en gelukkig werd hij er net 

op tijd op aangesproken. Had hij 
toch bijna het hele spel al meteen 
verpest. Maar goed, dat kan de 
beste overkomen, zullen we maar 
zeggen. Ook had Harold 7 cadeaus, 
lees: biertjes, ingepakt en op tafel 
gezet. Om het maar wel origineel te 
houden, had meneer de voorzitter 
er wel een gedicht van hoogstaan-
de kwaliteit bij gedaan. Nu was het 
nog de kunst om het formidabele 
handschrift te ontcijferen, wanneer 
men de eer had om een cadeau van 
Harold uit te pakken. Zelf leek hij 
het ook wel lastig te vinden af en 
toe. Dat mocht echter de pret niet 

drukken. 
De eerste ronde werd al flink 

gestreden om de grote cadeaus. 
Er werd opvallend vaak 4 gegooid, 
waardoor een aantal sinterkl-AC 
vierders nauwelijks aan de beurt 
kwamen, heel sad. Gelukkig wer-
den in ronde twee de rollen omge-
draaid en kreeg iedereen een ge-
lijke kans. De cadeaus werden nog 
niet uitgepakt dus het bleef nog 
een tijd lang spannend wie welk 
cadeau in handen had.

In ronde twee gingen de ca-
deaus alle kanten op. Er bleken een 
aantal dingen tussen te zitten die 
bij meerdere spelers zeer geliefd 
waren. Er ontstond een ware strijd 
om de felbegeerde Mercurius sok-
ken, petjes en bidons. 

In ronde drie werden de cadeaus 
een voor een uitgepakt. Sommige 
grote pakjes bleken gewoon een 
grote doos te zijn met een klein 
cadeautje erin, en sommige kleine 
pakjes waren erg gewild. Wie het 
kleine niet eert is het grote niet 
weerd om er nog maar een spreek-
woord tegenaan te gooien. 

Ondertussen verdwenen een 
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aantal pakjes van de tafel, dan wel 
in broeken, dan wel onder truien. 
Ja, het was een waar slachtveld. De 
strijd om de sokken, petjes en bi-
dons werd tot het bittere eind door-
gezet. Toch bleek er een cadeau te 
zijn dat iedereen liever kwijt dan 
rijk is. Het paard van Guus (met fles 
wijn en boek over paarden, ja ja) 
bleek minder gewild dan de sokken. 
Nu blijkt het dus een ding te zijn 
wat binnen Mercurius moet blij-
ven. God mag weten waarom, voor 

mijn part doneren we hem aan Jolly 
Jumper. 

Goed, het was een bijzonder 
enerverende avond, waar flink ge-
streden werd om de cadeaus. Zo 
fanatiek zelfs dat niemand bedacht 
dat er wellicht foto’s gemaakt 
moesten worden voor in dit leuke 
blaadje. 

Lieve Sinterkl-AC, bedankt en 
tot volgend jaar. Kom je dan wel op 
tijd? •

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..

Dat moment dat je crush je verteld 
dat ‘ie eigenlijk al bezet is en je een 
opkomende depressie probeert 
weg te lachen...
Koen Beekhuis
Publicatie kookboek ‘ Met Guus 
achter het Fornuus’ laat zichtbaar 
geëmotioneerde Remi zich niet al-
leen op de wereld voelen.
Roger Termont
Guus, tijdens eerste date met jonge 
knaap: “Remi, jij gaat vanavond 
zeker Nina je eigen huis.”
Olivier Schnitzeler

Sponsorpagina
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Bellen met de moeder van Lieke

Hoe was Lieke als kind?
Ze was toen ook al enthousiast en 
creatief. Overal voor te vinden, een 
echte gangmaker. Een gezellig kind!

Hoe was het voor Lieke om op 
te groeien op de boerderij? Ik 
zag bij Lieke op facebook dat 
het te koop staat.
Ja klopt, het staat te koop maar wij 
kunnen er wel blijven wonen. Op 
de basisschool vond Lieke het wel 

jammer dat we niet in het dorp 
woonden. Kinderen uit haar klas 
speelden na schooltijd gemakkelij-
ker bij elkaar. Wel kwamen er vaak 
kinderen bij ons spelen. De ruimte 
was heerlijk en Lieke kon uren in de 
zandbak spelen, vaak met haar ko-
nijn. Ze liet haar konijn dan ook gra-
ven in het zand. Als er sneeuw lag 
bouwde ze samen met haar neef-
jes die vlakbij woonden complete 
iglo’s. En ze sprongen uren rond op 
de trampoline.

Waar is Lieke heel goed in en 
waarin helemaal niet?
Goh een moeilijke vraag! Ze is goed 
in mensen enthousiast krijgen er-
gens voor. Ze krijgt mensen gemak-
kelijk mee.
Waar ze minder goed in is, goh. 
Soms moet ze een beetje te veel 
van zichzelf. Maar in onze ogen kon 
Lieke altijd alles.

Hoe was Lieke haar eerste 
avontuur op de fiets?

Nina Zennipman
Voor deze rubriek van De Versnelling belt uw redac-
tie met de moeder van een Mercuriaan. Deze keer 
werd er gebeld naar Gorssel, met Janny Wijnber-
gen, de moeder van onze vorige voorzitster, Lieke.

Een beetje gek eigenlijk, ze had 
eerst niets met fietsen, wilde niet 
gauw op de fiets. Lieke was al vijf 
voordat ze een beetje ging fietsen. 
Haar broertje en zusje waren veel 
sneller met fietsen, die gingen ge-
makkelijker op de fiets. Maar toen 
ze eenmaal alleen ging fietsen, ging 
het hard en had ze 
het wel te pakken.

Ging Lieke altijd 
met de fiets van 
Gorssel naar Zut-
phen?
Ja dat wel. Naar de 
basisschool ook hoor, 
maar dat was ge-
woon in Gorssel. Toen 
ze eenmaal naar het 
Baudartius ging in Zut-
phen fietste ze altijd 
heel snel van en naar 
school.

Was Lieke een kind dat veel 
viel/met blauwe plekken 
thuiskwam?
Eigenlijk had Lieke nooit wat gebro-
ken of in het ziekenhuis gelegen. 
Ze was meer creatief bezig als ze 

speelde, tenten bouwen, verkle-
den, stukjes opvoeren, met het 
poppenhuis spelen, schilderijtjes 
maken voor in het poppenhuis, 
knutselen, noem maar op.

Maakt u zich wel eens zor-
gen over het wielrennen en 

gevaar dat 
hierbij komt 
kijken?
Ja, vooral met 
die baanwed-
strijden. Ik ben 
de eerste keer 
op de binnen-
baan mee ge-
weest. Toen zei 
de coach van 
je mag ook wel 
boven die lijn, 
maar toen zei ze 
‘oh maar ik ben 

al helemaal boven in geweest’. Dat 
vond ik wel spannend hoor. Ook in 
Doetinchem die wedstrijden op het 
industrieterrein, dat vond ik wel 
eng. Vooral met die gladde klinker-
tjes... maar ik was ook super trots 
op haar.
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Wat is Lieke haar favoriete 
drankje?
Volgens mij drinkt ze graag bier. Het 
liefst een beetje speciaal bier, daar 
weet ze ook wel wat van af, want 
dan vertelt ze van ja die heb ik al 
gehad, dus nu wil ik deze. Ze deelt 
die ook graag samen met papa, die 
vindt dat ook lekker.

Wat is Lieke haar favoriete 
boerderijdier?
Bij ons thuis is ze het gekst met de 
hond. Een beetje oude hond, 13 
jaar, heel lief, dat is echt een beetje 
Lieke haar vriendje.

Gingen jullie vroeger vaak 
op vakantie? Zo ja waar ging 
Lieke graag naartoe? (Ivm het 
hebben van de boerderij)
Ja, we gingen wel op vakantie maar 
bleven dan in Nederland en dan 

gingen we het liefste naar de zee. 
Barcelona was de eerste keer echt 
verder weg. En we zijn een keer 
naar 10 dagen in Griekenland ge-
weest, waar we van stadje naar 
stadje gingen. Lieke had Grieks op 
school, wat heel handig was want 
de plaatsnaamborden waren in het 
Grieks. Zo kon ze die dus een beetje 
vertalen, zodat we wisten waar we 
waren.

Lieke gaat soms alleen op va-
kantie, en is ook op reis ge-
weest. Denkt u dat het te ma-
ken heeft met dat jullie vaak 
in Nederland op vakantie gin-
gen? Dat ze nu zelf de wereld 

aan het ontdekken is?
Dat weet ik zo niet. Maar Lieke is 
heel ondernemend, maakt heel 
snel en makkelijk contact met an-
dere mensen die haar dan ook 
willen helpen, dus wat dat betreft 
vind ik het helemaal niet gek dat ze 
alleen op vakantie gaat. •
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(Advertentie)

Een uitgebreide winterbeurt voor je mountainbike, crosser 
of racefiets bieden we jullie nu aan voor € 75,-* in plaats € 

125,- 
 

Wat gaan we voor je doen: 
- controle op lagers, nieuw vet erin
- versnellingen opnieuw afgesteld

- remmen opnieuw afgesteld
- schoon gemaakt

- wielen richten, naspannen

*kosten exclusief eventueel bijkomende materialen

(Advertentie)



2524

CROSS

Guus SchutteGuus, besmet met het cross-virus 
vertelt over de mooie sport: Veld-
rijden

Cyclocross, veldrijden, CROSS! 
Waar hebben al die Mercurianen 
het toch over de laatste tijd? 

Voor mij begon het verhaal vo-
rige winter toen Nina zich van haar 
beste kant liet zien in de cyclocross 
wedstrijden van de GOW, wat staat 
voor Gezamenlijke Oostelijke Wie-
lerverenigingen. Hoewel ik al vaak 
inschakelde op Sporza voor de 
leuke wedstrijdjes van een uur om 
vol bewondering te kijken naar de 
acrobatiek op de fiets, begon het bij 
mij wel serieus te kriebelen! Ik kan 
wel een beetje sturen op de weg 
en afzien vind ik mooi, maar bui-
ten een beetje mountainbiken had 

ik mezelf nog nooit echt laten gaan 
buiten de gebaande paden. Toen 
stond in januari het vervangen van 
de wegfiets ver boven de aankoop 
van een crosser en daarnaast zou ik 
toch echt eerst moeten uitvinden 
of het wel iets voor mij was en het 
belangrijkste of ik het rijden in het 
veld ook daadwerkelijk leuk zou 
vinden. 

Gelukkig was daar de kans om 
de crosser van onze penningmees-
ter Hidde Merton voor een weekje 
te lenen, een week lang spelen en 
je vervolgens afvragen waar je aan 
bent begonnen - nu zat het in mijn 
hoofd.

Een sprongetje 
in de tijd naar dit 
najaar, de wegfiets 
is ondertussen ver-
vangen en markt-
plaats wordt vak-
kundig afgestruind, 
die crosser moet en 
zal er komen! Na sa-
men met fit-koppel 
Nina en Remi een 

prachtige ongebruikte dikke Ridley 
opgehaald te hebben in Deil, kon 
het feest echt beginnen. Spelen op 
Heumensoord, het rijden van de 
verschillende MTB-routes rond Nij-
megen en een beetje ronddwalen 
in de bossen. Die zondag was het 
tijd voor de eerste veldtoertocht 
van het jaar, een heerlijk rondje 
over mooie single-tracks waar door 
een koprol met matige afsprong van 
Hidde Hendriksen (score 7-) vroeg-
tijdig een einde aan kwam. Het 
veldrijden binnen Mercurius begon 
wel meer en meer te leven, onze 
secretaris Siobhan kocht een mooie 
Ridley, Hidde M. stofte de fiets af; 
klaar om goed mee te trainen met 

de MTB’ers op dinsdag. 
Of dit er aan heeft bij-
gedragen dat voorzit-
ter Harold besloot het 
crossende bestuur van 
Mercurius compleet te 
maken met eveneens 
een Ridley is de vraag, 
maar op deze manier 
zou het trainen en 
meedoen aan wedstrij-
den wel een stuk mak-
kelijker worden! 

Dan nu de wedstrijden van de 
GOW, een laagdrempelige manier 
om lol te beleven en wedstrijdritme 
op te doen voor zowel de MTB als 
crosser. Net zoals in het veldrijden 
op tv rijden verschillende categorie-
en na elkaar een wedstrijd van een 
x-aantal minuten. Voor vrouwen is 
het uitgangspunt 40 minuten, voor 
de heren 50 minuten. Hoewel het 
deelnemen laagdrempelig is zeg dit 
niets over het wedstrijdniveau, de 
kop van de wedstrijd bestaat elke 
week uit klasbakken zoals Steven 
en Maurits Lammertink en enkele 
renners van Piels en Sensa Kanjers 
voor Kanjers. 
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Maar laten we het vooral niet te 
professioneel bekijken. Tijdens een 
zwaar culinaire maaltijd van veel 
te veel gefrituurde heerlijkheden 
met nog meer biertjes besloten de 
penningmeester, secretaris en ik de 
volgende ochtend in alle vroegte 
af te reizen naar Oldenzaal voor 
onze eerste GOW. Dat de auto die 
ochtend eerst nog bij onze sponsor 
“Autoservice de Betuwe” moest 
worden opgehaald zagen we als in-
rijden want het klonk die avond als 
zo’n fantastisch idee…. 

De nieuwe versnellingsbak van 
de verenigingsauto kon getest wor-
den en we hadden zin om te koer-
sen! Nina, Siobhan, Dennis, Paul, 
Hidde M. en ikzelf mochten crossen 
op een lange zware ronde met een 
mooie strook door het zand langs 

een meertje. Op de zomerse om-
standigheden na was zowat alles 
aanwezig voor een typische cross: 
pittige klimmetjes, steile afdalin-
gen, enkele drassige stroken en 
een duik (letterlijk voor Siobhan en 
Hidde) het losse zand in.  Met zo’n 
90 man aan de start bij de heren en 
een prachtige startplek op de laat-
ste rij zou het een mooie inhaalrace 
worden in de eerste wedstrijd. Voor 
Hidde was het doel “niet laatste 
worden” en ik had geen idee wat 
ik kon verwachten dus 55 minuten 
afzien en heel blijven was het doel. 
Bovenstaande doelen werden ge-
haald, moe maar voldaan en onder 
begeleiding van de betere hitjes 
ging de Mercuriusauto huiswaarts. 

De volgende wedstrijd in Doetin-
chem zou een behoorlijk slagveld 
worden, deze keer waren ook Je-
roen en Hein van de partij en waren 
Iris en Bram op de mountainbike 
gekomen voor de nodige support. 
Aangekomen in Doetinchem was 
Hein half-koers en de pijn was aan 
het gezicht af te lezen, het zou een 
zware wedstrijd worden. Voordat 
de dames van start gingen besloten 

Hidde en ik het parcours al eens te 
verkennen. Voor Hidde werd dit let-
terlijk warm vallen i.p.v. warm rij-
den. Een modderig, zwaar parcours 
met trap, balken, glibberige afda-
lingen en een kuitenbijter van een 
klimmetje. Het parcours was ui-
termate geschikt voor Hein en het 
overige publiek om steeds van lus 
naar lus door te steken om de no-
dige aanwijzingen en aanmoedigin-
gen toe te schreeuwen. Ook dit is 
iets wat ik naast het afzien zo mooi 
vind van het crossen binnen Mer-

curius, mensen nemen de moeite 
te blijven plakken voor de overige 
wedstrijden om er met elkaar een 
mooie dag van te maken, waarvoor 
dank! Met een gemiddelde hartslag 
van 196 over 55 minuten was het 
niet gek dat ik bij het opspringen 
van de balken zo gigantisch in de 
kramp schoot dat het krijsen werd 
om de finish te halen. Maar afzien 
is mooi en leren doe je door te val-
len: dat werd deze wedstrijd wel 
duidelijk! Een mooie schuiver en 
een koprol waren er voor nodig om 
toch maar mooi 18e te eindigen.

Op de dag dat menig Mercuri-
aan rond aan het hollen was tij-
dens de Zevenheuvelenloop, waren 
Remi en ik onderweg naar Miste, 
of all places. Daar aangekomen za-
gen wij de vader van Nina winnen 
bij de Masters en maakten Hein, 
Nina en Siobhan ons al duidelijk 
dat het feest zou worden vandaag. 
Dikke drek, schuine kanten en een 
lange ronde door een speeltuin, 
het beloofde zwaar te worden voor 
renner (letterlijk) en materiaal. Hal-
verwege de koers liet Remi zien 
dat je door hard te roepen naar je 
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schoonvader zelfs als Amateur een 
vlotte fietswissel kan realiseren, 
geen overbodige luxe om een fiets 
met twee remmen te hebben op 
super gladde schuine kanten! Hoe-
wel het in eerdere crossen bij en-
kele stappen bleef moest ik er deze 
cross toch echt aan geloven, hard-
lopen… Het tweede gedeelte van 
de speeltuin was rennend sneller te 
doen dan op de fiets, dus het was 
niet anders, de fiets was inmiddels 
twee keer zo zwaar van alle aange-

plakte resten gras, modder en zand 
en ook schakelen ging steeds moei-
zamer, ook dat is cross: gewoon lol 
hebben en kijken hoe ver je komt. 
Ik begon in oktober met nagenoeg 
geen ervaring op de crossfiets en 
nu kan ik met veel plezier (en af-
zien) lekker meerijden, hoe tof is 
dat!? Maar ook zonder wedstrijden 
is het gewoon een mogelijkheid om 
gewoon heel veel plezier te maken, 
zoals met code rood tijdens een 
sneeuwstorm lekker door 20 cen-
timeter sneeuw scheuren. Hierbij 
plaats ik wel de kanttekening dat ik 
mijn wegfiets sinds de Kilometer-
vreter in oktober niet heb aange-

raakt, dit is natuurlijk wel een risico 
dat je moet durven nemen.

Hoewel er nog meer wedstrijden 
zijn gereden en er nog een aantal 
op de planning staan zal ik jullie 
sparen. Ik hoop dat ik jullie heb 
weten te enthousiasmeren voor de 
cross en de gezellige dagen die daar 
mee samenhangen. Zo niet, dan 
weet Shanna je vast te overtuigen 
eens mee te gaan naar een wed-
strijdje. Ze heeft zich sinds de eer-
ste wedstrijd in Oldenzaal ontpopt 
tot een geweldige verzorgster/fo-
tograaf, dus via deze weg nog maar 

een keertje bedankt ;) Op 21 janu-
ari 2018 organiseren onze vrienden 
van “de Meet” uit Tilburg het NSK 
Veldrijden, doe mee of kom kijken 
want ik garandeer jullie en dag vol 
spektakel en plezier, en geloof je 
me niet, kijk dan gerust even de 
aftermovie van het NSK veldrijden 
van vorig jaar terug! Of laat je en-
thousiasmeren door het mooie 
promofilimpje van de mediacom-
missie met beelden van de cross in 
Eibergen ;) (coming soon)

Een sportieve groet voor het jaar 
2018! •



3130

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 33!

BEST OF 2017
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Mercurius’ Doorgeefpen

Dirk FransenDit 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 Dirk Fransen!

Voor diegene die mij nog niet 
kennen. Hoi ik ben Dirk. Ik woon in 
Elst en zit inmiddels in mijn 
laatste jaar van de “stu-
die” sportkunde aan de 
HAN. Ongeveer zes jaar 
geleden ben ik begon-
nen met mountainbiken. 
Een aantal vrienden in-
troduceerde mij met 
deze mooie sport. Daar-
voor was ik eigenlijk niet 
zo heel sportief (Lees: 
totaal niet). Tegen het 
einde van het tweede 
jaar van mijn studie ben 
ik bij Mercurius terecht 
gekomen. Via-via hoor-

de ik dat er plannen waren om het 
NSK wielrennen vanuit de vereni-
ging te organiseren. Dit klonk mij 

wel als muziek in de oren en was ei-
genlijk de belangrijkste reden voor 
mijn lidmaatschap. Uiteraard sloot 
(en sluit) ik ook regelmatig aan bij 
de mountainbike trainingen op de 
dinsdag. De trainingen zijn altijd 
wat knus, maar wel heel erg gezel-
lig! En ik merk dat je in een groep 
toch makkelijk dingen van elkaar 
leert, erg fijn.

Alhoewel ik zelf niet aan wiel-
rennen deed kreeg ik uiteraard wel 
het een en ander mee via de NSK-
commissie. In september 2016 heb-
ben we een heel mooi evenement 

neergezet. Het was voor mij ook de 
bevestiging dat ik verder wilde met 
het organiseren van (sport)evene-
menten. 

Voor mijn stage kwam ik terecht 
bij Stichting Ox, bekend van de 
Ronde van Nijmegen. Samen met 
mede-Mercuriaan Dennis Hobben-
schot hebben we in mei van 2017 
een poging gedaan om Nijmegen 
even op zijn kop te zetten met het 
profcriterium Rush-Hour. Een ex-
plosieve koers dwars door de stad. 
Met sprints om de zoveel ronden 
voor extra punten en de achterste 

Antwoord wat een kuit! Maar welke snuit? op pagina 32: 
George Hincapie
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renner die iedere ronde afvalt. Het 
doel hier was om echt een publiek-
sevenement neer te zetten met 
gave showelementen. Een aantal 
internationale toprenners stonden 
aan de start, maar ook zeker een 
tweetal Mercurianen! Ook als vrij-
willigers en toeschouwers waren er 
enorm veel mensen van de vereni-
ging betrokken. Ik was nogal druk 
die dag maar het was fijn om veel 
bekende gezichten te zien. Uitein-
delijk kwam Dylan Groenewegen als 
eerste over de finish na 60 minuten 
knallen. De podiumceremonie ver-
liep niet helemaal vlekkeloos aan-
gezien hij z’n shirt verkeerd om aan 
trok – podiumtruien 
doe je normaal van 
voren aan, maar wij 
hadden slechts een 
normaal wielershirt 
- maar dat zijn al-
lemaal bijzaken. De 
dag erna de kranten 
openslaan om mooie 
foto’s en verhalen 
tegen te komen van 
iets wat je zelf hebt 
neergezet geeft ook 

een enorme kick.
Het succes van het NSK wielren-

nen konden we natuurlijk ook niet 
laten liggen. Met het merendeel 
van de commissie (en wat nieuwe 
oude mensen) hebben we een 
stichting opgericht om het jaar-
lijkse wielerevenement De Omloop 
der Zevenheuvelen te gaan organi-
seren. Na maandenlange voorbe-
reidingen mocht dit op 9 juli 2017 
plaats vinden. Een mooie zomerse 
dag voor een wielerkoers. Wat me 
van die dag bij blijft zijn heel veel 
blije gezichten. Maar ook de vele 
valpartijen, gelukkig zagen deze 
er vaak erger uit dan ze waren. En 

dankzij een team van geniale Mer-
curiaanse medici werden de geval-
len renners snel behandeld. Zo’n 
100 vrijwilligers hebben zich die dag 
heel hard ingezet om voor alle deel-
nemers en toeschouwers een heel 
mooi evenement neer te zetten. 
In de planning en coördinatie van 
deze vrijwilligers kunnen we nog 
wel wat verbeteren, dat lag dit jaar 
grotendeels op mijn bordje, en dit 
moet een volgende editie gewoon 
beter. Ondanks dit was het wat mij 
betreft een hele mooie editie. We 
hebben laten zien dat er duidelijk 
vraag is naar een mooi wielereve-
nement in de omgeving voor zowel 
de wedstrijdrijder als de toerder.

Nijmegen heeft zich als wieler-

regio van zijn beste kant laten zien. 
Een hele mooie wielervereniging, 
inmiddels zelfs twee met de revi-
val van Groenewoud, en een aantal 
mooie evenementen. Ik ben enorm 
trots dat ik hieraan heb mogen 
meewerken. 2017 was voor mij ook 
het jaar dat ik zelf maar eens op 
zo’n racefiets ben gestapt. Beetje 
apart om van die wedstrijden te 
organiseren terwijl ik nog nooit op 
zo’n ding had gezeten eigenlijk. Wel 
even wennen hoor, maar het bevalt 
me goed en het is een mooie afwis-
seling van het mountainbiken. 

En voor 2018? Zowel Rush-Hour 
als de Omloop krijgen een vervolg. 
Arnhem zal in juni het toneel zijn 
van de 2e editie van het profcrite-

rium Rush-Hour, 
en op 8 juli is 
de Omloop er 
weer! Oh.. en 
ik hoop  die stu-
die eens af te 
gaan ronden…
Gelukkig kan ik 
in 2018 dus ook 
nog lid blijven 
van Mercurius 
:) •
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Op stap met de flappentap

Jelle van de GraafMag ik even uw aandacht voor een be-
richt van een van onze sponsoren: Paul, 
van ons ´after trainings´ café: Frowijn!

Basisgegevens
Naam: Paul Huismans
Leeftijd: 50
Gezinssituatie: getrouwd met 
Ellen. 2 kinderen van 12 en 16 
jaar oud.
Huidige fiets(en): een race-
fiets (Cervélo) en ook een 
crosser om mee in het bos te 
spelen. Verder ook nog ge-
woon een stadsfiets.

Waar komt de naam Fro-
wijn vandaan? 
Dat komt van de eerste eige-
naar, Rob Frowijn, die in 1993 
met het café begon. Daarna is 
er nog een andere eigenaar 
geweest, en in 2008 hebben 

Ellen en ik Frowijn overgeno-
men. De naam hebben we maar 
zo gehouden omdat het bij veel 
mensen al heel bekend was. 

Hoeveel mensen werken er 
bij Frowijn?
We hebben nu 6 mensen in 
dienst. In de zomer zijn het er 
bijna twee keer zoveel, omdat 
we dan natuurlijk een groot ter-
ras hebben.

Wie is Paul Huismans?
Ik kom uit Bergen op Zoom en 
heb in Nijmegen psychologie ge-
studeerd. Daarna heb ik 10 jaar 
in de psychiatrie gewerkt, dus ik 
heb niet altijd in de horeca geze-

ten. Ik ben eigenlijk in aanraking 
met de horeca gekomen doordat 
ik Ellen leerde kennen. Zij werkte 
bij café Deut in het centrum, dus 
zo ben ik er een beetje ingerold. 
Een paar jaar laten hebben we 
dus Frowijn overgenomen.
Waarom ben je Mercurius 
gaan sponsoren?
Poeh, dat is eigenlijk een beetje 
vanzelf gegaan. Er zijn natuurlijk 
talloze sportclubs in Nijmegen, 
maar wij zijn nu eenmaal een 
wielercafé, we fietsen zelf ook 

graag. Daarnaast ken ik Hein al 
lang, hij sleept(e) na de trainin-
gen vaak de studenten mee naar 
Frowijn. Doordat er zo vaak Mer-
curianen in het café zaten, was 
het eigenlijk een logische stap 
om de club te sponsoren. Ook is 
er uiteraard de toertocht Via Ro-
mana, wat ook voor een goede 
band tussen Mercurius en Fro-
wijn zorgt.

Is er eigenlijk ook iets irritant 
aan de talloze wielrenners die 
bij Frowijn komen?
Nee, bijna niet, ik vind het alleen 
maar leuk! We hebben wel eens 
klachten van de buren, maar dit 
valt heel erg mee hoor. Het gaat 
dan vooral om de geluiden van 
al dat remmen en uitklikkende 
schoenen, haha! Maar van an-
dere gasten in het café horen we 
eigenlijk helemaal geen nega-
tieve dingen, zelfs niet als er een 
groep mountainbikers zit met 
vieze kleding. 
Keuzes, keuzes, keuzes
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Rijst/pasta
Campagnolo/Shimano/SRAM (ik 
heb wel een tijdje met Campa 
gereden, en dat is toch wel een 
stuk fijner eigenlijk. En Shimano 
is maar Japans visgerei, haha!)
MTB/racefiets/cyclocross
Witte/zwarte sokken
Benen wel/niet sche-
ren
Oude Holleweg / 
Van Randwijckweg 
(Ik ben meer van de 
lange, niet al te steile 
klimmetjes, dus past 
de Randwijckweg iets 
beter bij me).
1,5 uur intervalletjes 
/4 uur duurtraining

Tot slot, wat is de 
belangrijkste tip 
die je Mercurianen 
kunt meegeven?
Heel simpel eigenlijk: 
vooral blijven fietsen. 
Ga gewoon lekker zo 
lang mogelijk door 

met fietsen! Uiteraard is het 
daarnaast ook van belang om je 
verstand te gebruiken en geen 
gekke dingen te doen. 
Dankjewel Paul, we zullen je on-
getwijfeld nog wel eens tegenko-
men in het café! •

Nina ZennipmanEen keuze maken over een onderwerp 
gaat zo makkelijk nog niet...

Goed, het schrijven van een re-
dactiecolumn. Het moment 

dat je je hart kunt luchten over alles 
wat je wilt vertellen. Tevens ook het 
knelpunt van de redactiecolumn, 
want hoe maak je in vredesnaam 
een keuze in tal van onderwerpen? 
Eenmaal begonnen met het schrij-
ven, want ja, deadlines, bedacht ik 
me van het knelpunt mijn onder-
werp te maken: keuzes maken. 

Per dag maakt men duizenden, 
jawel, duizenden (!) keuzes. De ene 
keuze is misschien niet de andere, 
maar het is toch een keuze. Het di-
lemma ‘wat ga ik vanavond eten?’ 

is bij mij standaard aanwezig. Uit-
eindelijk wordt het meestal iets 
wat in de bonus is… Ik ben en blijf 
een student natuurlijk. Nu is mijn 
dagelijkse dilemma niet iets waar 
ik keuzestress van ondervindt, hoe 
wel eten wel echt belangrijk is, zo-
als jullie bij kijkje in de keuken wel-
licht al door hadden. 

Toen ik net van de HAVO kwam 
als 16-jarige puber, had ik enorme 
keuzestress. Wat ging ik de rest 
van mijn leven doen? Waar wilde 
ik studeren, maar vooral WAT wil ik 

Redactie column
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studeren? Ik besloot om naar het 
MBO te gaan. Niemand begreep 
mijn keuze, want ik haalde toch 
goede cijfers en ik had toch met 
vlag en wimpel mijn HAVO diploma 
gehaald? 

Zelf stond ik gelukkig wel achter 
mijn keuze. Mijn ouders en de de-
caan van mijn middelbare school 
ook. Uiteindelijk bleek de opleiding 
toch niet zo goed bij mij te passen. 

‘Zie je wel’, hoorde ik van alle 
kanten. Toch was ik er nog steeds 
van overtuigd dat de keuze die ik 
maakte om naar het MBO te gaan 
de goeie was geweest, de opleiding 
die ik koos daarentegen, was niet 
de goede keuze geweest. In het 
jaartje op het MBO werd ik volwas-
sener en had ik veel tijd om te be-
denken wat ik nou wél graag wilde. 
Op zoek naar een opleiding die bij 
mij paste en waar ik blij van zou 
worden, was ik heel bang op weer 
een ‘verkeerde keuze’ te maken. Na 
een keer een verkeerde opleiding 
te kiezen, legde ik mezelf de druk 
op dat ik nu iets moest kiezen wat 
ik leuk zou vinden. Alleen al daar-

door ondervond ik nóg meer stress 
dan dat ik al voelde dat ik opnieuw 
een studiekeuze moest maken. Ge-
lukkig heb ik toen wel een goede 
studie gekozen en ben ik nu derde-
jaarsstudent ergotherapie. Ik zit er 
helemaal op mijn plek.

Het idee dat je de goede keuze 
moet maken is funest. Men wil na-
melijk altijd de goede keuze maken. 
Ik ben er, na heel wat dilemma’s, nu 
van overtuigd dat een keuze nooit 
verkeerd is. Je besluit wat je op dat 
moment denkt dat de beste optie 
is. And so be it. Natuurlijk kunnen 

de consequenties van een keuze 
niet zijn zoals je die had gehoopt, 
maar met het idee dat je nooit een 
foute keuze kunt maken, worden de 
consequenties (hopelijk) wat min-
der een probleem en wat meer een 
bijzaak. 

Nu zullen sommigen denken, 
wat weet zo’n meisje van 20 jaar 
nou van keuzes maken in het leven? 
Nou, vrij weinig. Verstand komt met 

de jaren, zullen we maar zeggen. 
Voor nu weet ik wel dat ik een goe-
de keuze heb gemaakt wat betreft 
mijn studie en dat ik een ontzet-
tend goede keuze heb gemaakt om 
in het bestuur van NSWV Mercurius 
te gaan. Ik leer veel, ik heb het naar 
mijn zin en bovenal blijft Mercurius 
een fantastische vereniging om te 
besturen! Ook ik wens jullie een 
fijne jaarwisseling en een 2018 vol 
met goede keuzes! •
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Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘De Lekkere Vent op het End’


