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Bestuurspraat

Bram KrajenbrinkOnze secretaris uit de Achterhoek is 
ditmaal in de pen gekropen

Op het laatste moment is mij 
gevraagd om de Bestuurs-

praat voor de nu voor je liggende 
Versnelling te schrijven. Aangezien 
onze gewaardeerde penningmees-
ter het druk had, valt mij nu de taak 
toe om de voor je liggende bladzij-
des te vullen.

Terwijl de Siberische beer zich 
weer terug lijkt te trekken naar zijn 
hol. Trekken de Mercurianen er en-
thousiast en in grote getalen op uit 
om te fietsen. De eerste zonnestra-
len en het eerste warme weer be-
tekent voor veel Mercurianen het 
einde van hun winterslaap en het 
begin van een nieuw fietsseizoen. 
Lichtelijk onwennig zien we enkele 
Mercurianen zich weer bij de trai-
ning aansluiten. Maar al gauw is 
iedereen weer wegwijs gemaakt en 
wordt er weer gefietst als vanouds. 
De aanvang van de lente betekent 
voor velen een nieuw begin van 
het fietsseizoen. Naast dat deze tijd 
het begin van het fietsseizoen van 
menig Mercuriaan vormt, betekent 
het ook het begin van menig stu-

dent als lid van Mercurius. Ook niet 
Mercurianen worden immers ge-
trokken door het mooier wordende 
weer en het langer worden van de 
dagen. 

Het doet mij goed om te zien 
hoe enthousiast Mercurius de win-
ter uit gekomen is. De verschillende 
trainingen werden in grote getalen 
bezocht, de Veurzetters zijn hard op 
weg om wereldkampioen te wor-
den en de nieuwe leden worden 
vol enthousiasme ontvangen en 

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Het lekkere wijf op pagina vijf’

Iemand die ook niet van 

stukjes schrijven houdt
Net ontwaakt uit 

haar winterslaap?
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wegwijs gemaakt. 
Er wordt wel eens gezegd dat al 

het begin moeilijk is. Ik denk dat 
menigeen van ons kan beamen dat 
al het begin wennen is. De meeste 
van ons zullen zich bijvoorbeeld nog 
wel de eerste dag van hun studie 
kunnen herinneren. Je begint aan 
een studie waar je, aan het begin, 
nog niet veel verstand van hebt. Je 
studeert in een gebouw dat je niet 
kent. En (voor velen van ons) komt 
in een voor jou onbekende stad te 
wonen. 

Net zoals het begin van de studie 
voor de meeste wennen is, is het 
begin van het fietsseizoen dit voor 
velen ook. Na een tijd niet meer op 
de fiets gezeten te hebben is bij ve-
len de fietsconditie ver te zoeken. 
Ondanks dit denk ik dat we trots 
mogen zijn op de manier waarop 
we als Mercurius het nieuwe jaar 
begonnen zijn. Niet alleen op spor-
tief vlak hebben we een goede start 
gemaakt (met drukbezochte trai-
ningen, een voetbalteam dat nu 
al bijna wereldkampioen is en een 
kersverse Nederlands studenten-
kampioen veldrijden) maar ook op 

Even voorstellen...
Opnieuw een nieuw lid aan het 
woord…

Hola, ik wil me even voorstellen aan mijn mede-Mercurianen. Ik ben stu-
dent Informatica en van Duitse afkomst, wat je makkelijk door mijn lichte ac-
cent en correcte grammatica kunt bevestigen. Ik werkte een jaar geleden bij 
Mantel in Arnhem, en zoals menig Mercuriaan weet, zijn ze daar een beetje 
gek op fietsen. Het is dus vrij normaal dat je je salaris meteen terug in hun as-
sortiment investeert, wat ik uiteraard ook heb gedaan. Zo kwam ik dus bij de 
wielersport terecht en daar heb ik zeker geen spijt van. Bij Mercurius kwam 
ik terecht omdat ik van het Ardennenweekend hoorde en me meteen ging 
inschrijven. In het algemeen vind ik dat we wel vaker een weekendje op reis 
kunnen gaan met Mercurius. Had ik 1000 Euro ter besteding voor de club, zou 
ik waarschijnlijk het goedkoopste huis huren wat er is, en een skeer weekend-
je organiseren. Het leukste wat ik tot nu toe met een fiets meegemaakt heb, 
was een spontane rit naar Hamburg vanuit Groningen. Daar heb ik eventjes 
met mijn zus afgesproken en ben vervolgens vanuit Bremen terug naar Nij-
megen gegaan. Zo’n rit blijft interessant omdat je omgeving maar blijft veran-
deren, en ik in dit geval met meerdere groepjes racefietsers mee kon fietsen, 
die toevallig op mijn route fietsten. Verder ben ik een keertje in Frankrijk de 
Mont Ventoux opgereden, wat zeker ook een van de leukste ervaringen tot nu 
toe was. Ik zie mezelf dus vooral als randonneur. Als ik in het genot van een 
verrassende influx geld kom, ga ik dat zeker 
in een Colnago investeren, maar als ik realis-
tisch blijf, gaat mijn volgende fiets ofwel een 
Cube crossfiets worden of een willekeurige 
racefiets met schijfremmen. Behalve naar 
nieuwe fietsen kijk ik ook uit naar een hoop 
leuke trainingen met jullie allemaal.
Tot snel, 
Arne.

Het begin van het seizoen brengt ook nieuwe gezichten met zich mee!

Arne Diehl

het gebied van gezelligheid hebben 
we (met het na het trainen borre-
len bij café Frowijn, de geslaagde 
Mercurius Award Show en de fees-
telijk verlopen verjaardag van Fred-
dy) een goede start gemaakt. Ik heb 
er alle vertrouwen in dat deze start 
wordt doorgezet en de rest van het 
jaar (met hoogtepunten zoals het 
NSK mountainbike, de verschillen-
de Mercurius weekenden/reizen, 
de Lustrumdag en veel meer) een 
doorslaand succes wordt!

Ik wens alle lezers van de Ver-
snelling veel leesplezier toe en 
hoop jullie binnenkort op een van 
de verschillende Mercurius-activi-
teiten te zien! •
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Een kijkje in de keuken bij Hylke

Jelle van de Graaf en Siobhan SchleijpenDoor kou en wind gestreden, daal-
de de redactie neer in Dukenburg 
voor haar avondmaal

In barre Siberische omstandig-
heden gingen redactieleden 

Siobhan en Jelle op bezoek in de 
wijk Lankforst om een kijkje te ne-
men in de keuken van Hylke. Onze 
voorzitster had de wijze keuze ge-
maakt om met de bus te komen, 
terwijl Jelle op de fiets de snijden-
de wind en een gevoelstempera-
tuur van -15 had getrotseerd. Ge-
lukkig werden we verwelkomd in 
een knus en warm rijtjeshuis, waar 
Hylke de hele zolder voor zichzelf 
heeft. 

Nadat we eenmaal 
goed en wel waren 
opgewarmd, bega-
ven we ons naar de 
keuken om de kook-
kunsten van Hylke te 
aanschouwen – en 
te proeven natuur-
lijk. Lekker koken is 
echt een hobby van 
Hylke. Zijn favoriete 
gerecht is forel uit 
de oven, maar ook 

maakt hij graag zijn pasta zelf. Dit 
keer stond er ook pasta op het 
menu, maar helaas geen zelfge-
maakte, want Hylke had gewoon de 
hele dag college. Het leek wel alsof 
uw redactieleden bij een kookpro-
gramma waren beland – snufje 
van dit, korreltje van dat. Tijdens 
het koken werd er al druk voorbe-
schouwd op het nieuwe seizoen: 
‘heb je tijdens de winter een beetje 
doorgefietst? Ben je in vorm? Wat 
zijn je doelen dit seizoen?’, dat 

soort werk. Het is dui-
delijk dat we alle drie 
enorm uitkeken naar 
de eerste wegtrai-
ning! Wat die doelen 
betreft, kunnen we 
Hylke waarschijnlijk 
bewonderen bij en-
kele criteriums. Hij 
is namelijk van plan 
een Amateur-licentie 
te nemen. Maar bo-
venal gaat hij zich 
ook wagen aan Mer-

curius’ eigen klassieker: de TTC-
challenge Breda-Geraardsbergen.

Inmiddels was het eten, waar wij 
met enig snijwerk ook ons steen-
tje aan hebben bijgedragen, bijna 
klaar. Maar verder alle credits voor 
Hylke: met alle ingrediënten wist hij 
een goed gevulde en zeer smaak-
volle pastasaus te creëren. Zeer 
toepasselijk dronken we er een 
Chianti-wijn bij en om helemaal in 
Italiaanse sferen te blijven, was het 
nagerecht tiramisu. Wederom van-
wege tijdsnood gewoon simpele 

bakjes uit de supermarkt, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Om al 
dit lekkers op te peuzelen verplaats-
ten wij ons naar Hylke’s kamer. Een 
simpel ingerichte kamer met een 
mooie computer set-up en, opval-
lend, een waterkoker weggestopt 
in het hoekje op de grond. 

Tijdens het eten praatten we druk 
verder over het nieuwe wieler-
seizoen; zo werden onder andere 
spraakmakende transfers en de 
nieuwe tenues van de profploegen 
besproken. We waren het er alle-
maal over eens dat het nieuwe shirt 
van Bora-Hansgrohe een pareltje is, 
maar over dat van EF-Drapac waren 
we minder eensgezind.

Wat uw redactie ook duidelijk 
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werd naar haar bezoek aan Hylke 
was hoe makkelijk het is voor hac-
kers om je WiFi, Facebook of DigID 
wachtwoorden te achterhalen. Het 
WiFi-wachtwoord van de buren is 
met behulp van computers binnen 
een aantal dagen gekraakt. Cyber 
security en dus verschillende ma-
nieren waarop de kans op dit soort 
hacks worden geminimaliseerd is 
een heel vakgebied binnen de in-
formatica, de studie die Hylke hier 
in Nijmegen volgt. Het leek na af-
loop spontaan een super goed idee 
om al onze wachtwoorden een keer 
te veranderen. 

Na een acrobatisch intermezzo 
van Siobhan, van de trap vallen en 

toch het bord en glas weten te red-
den, was het alweer tijd voor de 
afwas en een verdere inspectie van 
de aanwezige fietsen. De andere 
huisgenoten van Hylke fietsen ook 
af en toe, vandaar de collectie in 
de eetkamer. Er komt waarschijnlijk 
nog een fiets bij met het fixie pro-
ject wat Hylke nog voor ogen heeft. 

Met volle buikjes en al uitge-
zwaaid wordend door Hylke keerde 
uw redactie, met fiets dan wel bus, 
huiswaarts.  

We willen Hylke graag bedanken 
voor de lekkere maaltijd en de ge-
zellige avond! En wie weet komen 
wij in de volgende editie bij jou 
thuis langs! •

Mercurius Awards

Remi van OosterhoutSnubs, intriges en onverwachte win-
naars: de Mercurius Awards had het 
allemaal!

Afgelopen 7 februari was het 
weer zover: De Mercurius 

Awards, een avond vol span-
ning en nervositeit. Ga ik iets 
winnen? Ga ik niets winnen? 
Ga ik iets heel vreemds win-
nen? Blijft de beamer het doen? 
De AC staat notoire bekend om 
haar bijzondere prijzen en dit 
jaar was de Action weer geplun-
derd. De prijzen varieerden van 
luchtverfrissers tot zonnebrillen 
en zelfs fietsverlichting, wellicht 
had het huidige bestuur met 
haar strenge regime omtrent 
fietsverlichting enige invloed op 
de prijzen? De komst van ene Jo-
ris Nieuwenhuis deed de hoop 
op het winnen van prijzen van 
menig Mercuriaan sterk slinken 
(schijnbaar kan die jongen hard 
fietsen?). Uiteindelijk bleek het 
vermoeden van de Mercurianen 
correct aangezien meneer Nieu-
wenhuis met de prijzen: talent 
en crosser van het jaar naar huis 
ging. Gelukkig zijn er altijd nog 
categorieën waar Mercurianen 

echt beter in zijn. Zo was Joost van 
Wijngaarden de beste kabouter van 
het jaar en liet Nina Zennipman de 
meeste scheetjes, bijzonder was de 
opmerking van Nina dat Remi van 
Oosterhout er maar goed vanaf 
kwam dat hij niet genomineerd was 
voor deze categorie. Na een korte 
pauze kwam de stelling “beste toe-
komstige vader” naar voren, duide-
lijk was dat een aantal Mercurianen 
deze categorie zeker niet gingen 
winnen. Uiteindelijk kwam Thomas 
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van Ee als winnaar 
naar voren en dat vin-
den wij niet raar, maar 
dat vinden wij alleen 
maar héél bijzonder. 
Een andere bijzondere 
winnaar was Tim van 
der Werf, schijnbaar 
vinden Mercurianen 
het het meest waarschijnlijk dat 
deze knappe man een naaktstrand 
bezoekt. Gelukkig kwamen er ook 
logische winnaars uit de bus. Guus 

Schutte werd lamballer van het 
jaar en Harold Ottens zou de beste 
President zijn. Na de tweede pauze 
kwam voor menig Mercuriaan het 
leukste moment van de avond, de 
invulvragen! Zo bleek maar weer 
dat bij Guus in het wiel zitten een 
bijzondere aangelegenheid is. De 
AC hield dit jaar strak de hand op 
de knip bij de invulvragen en bij het 
uit de hand lopen van antwoorden 
werd er snel doorgeschakeld naar 
de volgende vraag. Aan het einde 
van de avond gingen de sommige 
leden met gewonnen prijzen naar 
huis en andere leden met gebroken 
dromen. Maar wie weet komt er 
volgend jaar een nieuwe Mercurius 
Awards met nieuwe gave prijzen. •

FOR PRESIDENT

Verjaardagsfeestje Freddy

Lizz JansenEr was er een jarig, hoera, hoera!

Een klein stukje terug in de 
tijd… Nadat in september 

2001 het besluit genomen werd 
de Nijmeegse Studenten Wie-
lervereniging op te zetten met 
de naam Mercurius, begin 2002 
de eerste training plaatsvond, 
deze studentenwielervereniging 
in september 2002 officieel toe-
gelaten werden als NSSR-lid… 
Was het dan op 19 februari 2003 
eindelijk zo ver: de officiële op-
richting van N.S.W.V. Mercurius. 
En wat gebeurt er dan op 19 fe-
bruari 2018…..? Natuurlijk. Een 
feestje!

Eindelijk, het was zover. Nach-
tenlang niet geslapen, dagenlang 
buikpijn en op van de zenuwen was 
iedereen helemaal klaar voor het 
grote verjaardagsfeest van Freddy, 
voor de 15e verjaardag van Mercu-
rius. Na wat facilitaire problemen 
ging het feest volop van start in café 
de Kroeg. Speciaal voor het feestje 
van Freddy was alles versierd met 
slingers en ballonnen, de nootjes 
stonden klaar op tafel en de feest-
hoedjes konden worden opgezet 
bij alle verjaardagsgasten. Met een 
opkomst van op en nabij de 25 man 
(en vrouw) ging deze fuif dan ook 

helemaal knallend 
van start. Gezien het 
feit dat toen NSWV 
Mercurius werd op-
gestart er precies 5 
leden waren, is een 
opkomst van 25 le-
den op het feestje 
natuurlijk meer dan 
fantastisch.  

De organisatie 
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opende het grootse feest met een 
prachtig voorbereid welkomst-
woord en voerden de spanning op 
omtrent de vooraf groots aange-
kondigde taartenbakwedstrijd. De 
jury kon zich opmaken voor een 
spannende strijd, waarin zij konden 
proeven van niet één, maar wel 
twee prachtige verjaardagstaarten! 
Gemaakt door Mercurius-vrouwen 
Lieke en Juliska, en het toeval wilde 
ook nog dat zij allebei hadden ge-
kozen voor een helemaal #fitgirl 
carrotcake, mét Mercurius logo! De 
inspiratie achter de taarten kwam 
natuurlijk van de algemeen be-
kende carrotcake bij café Frowijn. 
Beide dames presenteerde hun 
taarten vol trots en enthousiasme, 
waardoor de jury niet kon wach-
ten met proeven (sommige van de 

andere gasten hadden 
hier ook grote moeite 
mee). De grote taar-
tenbakwedstrijd werd 
uiteindelijk gewonnen 
door… tromgeroffel… 
JULISKA! Zij kreeg de 
prachtige overwinnings-
schaal mee naar huis, 

die helaas niet meer zo prachtig 
was doordat iemand hierop gepro-
beerd had de taartenbakwedstrijd 
te winnen met een plakje cake met 
slagroom en hagelslag.

Nadat de verdiende winnares 
haar prijs in ontvangst had geno-
men mochten ook de rest van de 
verjaardagsgasten gaan proeven 
van de inzendingen voor de taar-
tenbakwedstrijd. Sommige men-
sen kwamen duidelijk in hun na-
tuurlijke habitat (of habitaart?) 
terecht en namen het proeven van 
de taarten erg serieus, zij moes-
ten meerdere stukjes proeven 
voor ze een keuze konden maken. 
Het duurde dan ook niet erg lang 
voordat allebei de taarten tot op 
het laatste kruimeltje verorberd 
waren. Lieke, maak je niet druk dat 

je niet gewonnen hebt, aan de lege 
schalen te zien vonden de verjaar-
dagsgasten van Freddy allebei de 
taarten even heerlijk!

Ondertussen barstte het verjaar-
dagsfeest helemaal los en lieten 
een aantal Mercurianen zich vol-
ledig gaan bij de karaoke-machine. 
Gehoorbeschadigingen bleven ons 
allen gelukkig bespaard doordat de 
microfoons van café de Kroeg al het 

één en ander te verdu-
ren hadden gehad door 
eerdere feestjes, en de 
prachtige stemmen van 
onze zangers en zange-
ressen dus niet hele-
maal boven de muziek 
uit kwamen. Doordat 
de geproefde taarten 
werden weggespoeld 
met de nodige alcoho-
lische versnaperingen 

werd het gezang met de minuut 
beter, en wij met de minuut geluk-
kiger dat de microfoons het niet 
zo goed deden. Tijdens de karaoke 
kwamen alle genres kwamen voor-
bij, van Nederlandstalige toppers 
tot knallers uit de Achterhoek, van 
drukke feestmuziek tot gevoelige 
ballads. Natuurlijk had de orga-
nisatie van dit al vanaf het begin 
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geslaagde verjaardagsfeestje ook 
prijzen achter de hand voor de best 
zingende Mercurianen, verdeeld 
in een aantal verschillende catego-
rieën. Zo gingen de winnaars van de 
avond naar huis met echte klassie-
ke langspeelplaten, een prachtige 
stekkerdoos, Jezus op het kruis en 
niet te vergeten: de mosselpan. Na 
afloop van de prijsuitreiking van de 
karaoke-wedstrijd ging het feestje 
onverstoord verder onder het ge-
not van een hapje en een drankje.

Wat ook de moeite van het 
benoemen waard is, was de aan-
wezigheid van een groep oud-be-

stuursleden, die ook nog de moeite 
hadden genomen om hun oude 
bestuurskleding uit het diepste hol-
letje van hun kledingkasten of stu-
dentenkamers op te duiken, snel in 
de was te gooien en als fris en frui-
tig oud-bestuurslid te verschijnen 
op het verjaardagsfeestje van onze 
prachtige vereniging. Kortom, oud 
bestuur mengde zich met nieuw 
bestuur, oude leden mengde zich 
met nieuwe leden, taart werd ge-
geten, drank werd gedronken, lied-
jes werden gezongen en de 15-ja-
rige verjaardag van Mercurius werd 
goed gevierd! •

Redactie column

Sofie Nooijen

Eeeeen hele goede dag gewenst 
beste lezer, welkom bij de re-

dactiecolumn…
Nu denk ik dat dit een vrij goe-

de column is voor mij, aangezien 
ik vrij goed ben in ‘weinig zeggen, 
met veel woorden’. Dat is voor de 
deze bepaalde column wel belang-
rijk, aangezien het vaak iets is wat 
geschreven wordt wanneer je nét 
geen inspiratie meer hebt, en dan 
toch die deadline eraan zit te ko-
men. Zo had Nina de vorige keer 
al wat keuzestress rondom deze 
deadline. Wat uiteindelijk het per-
fecte onderwerp was om over te 

schrijven. 
Laten we eens even kijken hoe 

we er voor staan.. Het is zo’n beet-
je lente, maar tegelijkertijd is het 
ook Nederland zoals we het ken-
nen; wellicht terugkomend op die 
keuzestress.. Want zodra je denkt 
dat het lente is, gaat het de week 
erna gewoon weer vriezen! Wel-
licht heeft het Nederlandse klimaat 
dus wat keuzestress, al vind ik het 
persoonlijk niet zo moeilijk kiezen 
wanneer het fietsseizoen weer van 
start gaat: mooi weer fietser hier!

Dus waar was ik.. (ik neig er nog-
al naar om de rode draad in mijn 

verhaal te verliezen, 
en in te gaan op elk 
mogelijk detail waar 
ik aan denk, tja, wat 
doe je eraan?).. De 
lente dus, en ja na-
tuurlijk, de start van 
het fietsseizoen, 
heuj. Zelf heb ik 
(bijna letterlijk) een 
geweldige winter-
slaap gehad, wat be-

Sofie brabbelt vrolijk over taart, pizza 
en fietsen.
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tekent dat ik nu al bijna mijn 
maaltijd voor het trainen 
bovenop Tivoli kwijt ben (en 
dan niet in de vorm van ‘ver-
teren’..) voordat de training 
überhaupt begonnen is. Dus 
we gaan maar weer eens op 
zoek naar de motivatie, de 
motivatie om aan de ‘zoek-
tocht naar de vorm’ te kun-
nen beginnen. 

In de lente begint dat bij 
veel mensen vaak met een 
‘grote schoonmaak’, zo ook bij mij, 
want schijnbaar had ik mijn fiets 
niet gepoetst na mijn laatste trai-
ning #oeps. 

Vervolgens.. Werkt voor mij 
persoonlijk het kopen van nieuwe 
‘accessoires en kleding’ zeer goed 
ter motivatie, nou hebben we het 
geluk dat de Mercurius kleding 
onderweg is, dus dat is een feest! 
Natuurlijk wel jammerlijk dat mijn 
bankrekening en ik niet helemaaal 
op één lijn zitten, daarnaast blijkt 
ook de ‘postcode loterij’ een ver-
rader, want volgens mij had ik toch 
echt allang een keer de jackpot 
moeten winnen, of op z’n minst 

toch wel een keer Ben&Jerry’s als 
troost, maar nee hoor.. Dus on-
danks dat voor mijn gevoel ineens 
heel Mercurius op een nieuwe fiets 
rijdt, gaat hem dat voor mij toch 
niet worden. 

Even een check-up: kun je het 
verhaal nog volgen? … Ja? … Dan 
vind ik dat best knap, want volgens 
mij bestaat er geen rode draad in 
dit verhaal, het is eeeen grote re-
genboog (wauw goede grap, jaja, 
humor, lach maar even a.u.b.). 

Dus volgende punt van motiva-
tie.. Volgens mij is het niet geheel 
onbekend dat je mij vrij makkelijk 
kan overhalen door me taart of 

pizza te beloven. Aangezien ik over 
een gezonde dosis zelfkennis be-
schik, is dat dan ook wat ik in elk ge-
val ga doen. Hoe meer je fietst, hoe 
meer taart je kan eten! Dat is dan 
ook wel het geluk aan nooit een 
prof kunnen worden: voeding doe-
sn’t really matter that much… Want 
zeg nou zelf, van dat ene stuk taart 
minder (oke oke, misschien zijn het 
er wel 2.. per dag? Nee grapje hoor, 
dat gaat me wat te ver, denk ik) ga 
ik echt niet ineens doorgesnoven 

junkystyle dadadadada ervandoor. 
Nu heb ik dus eigenlijk wel ineens 
een mooie afsluiter bedacht, dus 
daar ga ik gewoon voor……..

Dus laten we onszelf gewoon 
maar even niet te serieus nemen, 
lekker stukkie taart, lekker drankie 
erbij en de mooiste vorm is een 
ronde vorm! (die van taart en piz-
za.. voor als je hem nog niet door-
had, mooie woordgrap hé, ja ik 
weet het..) •
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Recepten taartenbakwedstrijd

Smikkel en smul mee met deze on-
weerstaanbare taartrecepten

Carrot Cake à la Lieke
Onze runner-up Lieke heeft de re-
dactie een kijkje gegeven in haar 
receptenboek. Het is nog de vraag 
of Lieke huiverde om haar gehele 
recept prijs te geven of dat zij be-
nieuwd was wat voor baksels Mer-
curianen zouden maken wanneer zij 
zelf moeten gaan spelen met hoe-
veelheden en afmetingen. We moe-
ten het de lezers uiteraard niet al te 
makkelijk maken. Dus probeer eens 
wat uit: 8 bananen, 15 eetlepels 
koekkruiden, 50 gram havermout-
meel en 1 grote walnoot (eerlijk ge-
zegd zou de redactie deze precieze 
combinatie vermijden maar als je 
van experimenteren houdt, ga je 

gang!). Wij zijn allen benieuwd naar jullie 
resultaten! 
Benodigdheden:
50 gram suiker  6 eieren
+- 50 gram dadels  Koekkruiden
300 gram wortelrasp Kaneel
Bananen  Bakpoeder
Olijf/zonnebloemolie Havermoutmeel
Rozijnen  Walnoten
Sinaasappelrasp Frosting
Roomkaas   Halve citroen

50 minuten bakken in de oven op 175 gra-
den

Heb jij één van deze prachtige taarten uit-
geprobeerd? Stuur dan je foto’s (en min-
stens één stuk taart voor de smaaktest) 
naar de redactie en wellicht vind je jouw 
creatie terug in de volgende editie!

Feestelijke Cake
Door Bram Krajenbrink

Laat iedereen versteld staan als je 
deze cake naar je volgende feest 
meeneemt. Met deze cake wordt 
ieder feest direct een doorslaand 
succes!*
Voor de nieuwste editie van de ver-
snelling ben ik gevraagd om het re-
cept van de, door mijn en Hidde H. 
ontwikkelde, succesvolle FEESTELIJ-
KE CAKE met jullie te delen.

Ga naar de Jumbo en koop hier een 
Cake en een pak chocoladevlokken 
(andere supermarkten kunnen ook 
maar zijn niet door ons uitgepro-
beerd). 
Vervolgens moet je aan een bus 
slagroom zien te komen. Bij voor-
keur is de slagroom overgebleven 
van een kerstactiviteit. Andere 
kwaliteit volstaat echter ook.
Snij de cake in plakken van exact 
156mm en breng hier een ruime 
laag topping op aan. Garneer het 
geheel vervolgens met een aantal 
chocoladevlokken. Het is van be-
lang om de vlokken met een losse 
pols aan te brengen. De techniek is 
hier werkelijk alles. De eerste paar 

keer zal het aanbrengen van de 
garnering waarschijnlijk niet ideaal 
zijn. Maar niet getreurd want oefe-
ning baart kunst!

Na deze stappen is de cake gereed 
en kan jij en iedereen op het feest 
genieten van deze heerlijke culi-
nair-verantwoorde cake!

Ingrediënten:
Eén Jumbo Cake (andere merken 
mogen ook maar kunnen een ander 
effect veroorzaken);
Eén bus ‘topping’: bij voorkeur 
overgebleven van een kerstactivi-
teit (Indien je op wilt scheppen kan 
je ook slagroom gebruiken);
Chocoladevlokken (hoe goedkoper 
hoe beter).

*De schrijver van dit recept en de redactie stellen 
zich niet aansprakelijk voor eventuele schade ont-
staan door het feit dat deze cake mogelijkerwijs niet 
ieder feest een doorslaand succes maakt.

SERVEERTIP
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“Heerlijke kruidige worteltaart” 
Het winnende recept!

Een worteltaartje bakken, het klinkt 
ingewikkeld en gezond. Maar geen 
zorgen, dit recept is verre van dat. 
Zelfs ik heb zonder enige ervaring 
met dit receptje de moordende 
concurrentie voorbij kunnen stre-
ven tijdens Freddy’s verjaardag. En-
fin, het recept:
Zet de oven op 180 graden en vet 
de springvorm in. Hak de walnoten 
en rasp de worteltjes. Klop de eie-
ren en de suiker, roer hier vervol-
gens de olie door. Zeef de bloem 
en voeg het samen met het kaneel, 
het zout en de bakpoeder toe aan 
de massa. Als laatste voeg je de 
worteltjes en de walnoten toe en 
mix je alles goed. Bak de taart 45 
minuten tot een uur.
Wil je de taart graag nog wat onge-
zonder? Maak dan een fantastische 
topping van poedersuiker, zachte 
boter en roomkaas. Voeg hier naar 
smaak vanille-extract of citroensap 
aan toe. Als de taart is afgekoeld, 
kan de topping eroverheen. 
Da’s genieton!

Ingerdiënten 12 personen

Voor de taart:

• 4 eieren
• 300 gram (tarwe)bloem
• 250 gr bruine basterdsuiker
• 185 ml zonnebloemolie
• 400 gram wortelen
• 55 gram gepelde walnoten
• 3 eetlepels (1zakje) bakpoeder
• 2 theelepels kaneel
• ½ theelepel zout

Voor de romige glazuurlaag:
• 180 gram zachte boter
• 180 gram roomkaas
• 3 druppels vanille-extract
• 250 gram poedersuiker

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..

“Niemand weet, niemand weet, dat 
ik tepelstreeltje heet.”
Roger Termont

“Hidde en Tim starten een nieuwe 
leden’werf’ingsactie met de borst 
vooruit”
Tycho Paulissen

“Nieuw beeld van Amerika-reiziger 
Van der Werf in Madame Tussauds 
direct erg populair.”
Olivier Schnitzeler

Sponsorpagina
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Bellen met de vader van Tim

Hoe was Tim als kind?
Hij was een heel erg opgewekt en 
vrolijke jongentje. Druk met van 
alles. Hij had ook veel vriendjes. 
Hij was ook van jongs af aan druk 
met sport – voetbal, hockey. Dus 
hij was veel buiten bezig maar 
ook binnen was hij bezig met 
buiten en ontdekken. Ik weet 

nog dat hij vaak met atlassen zat 
of encyclopedieën en dan deed 
hij veel feitjes op. Wel vaak hele 
onnozele feiten, dat dan weer 
wel.  Onderzoekend en nieuws-
gierig jongetje - lekker ventje, 
heerlijke tijd. 
Dat hij fijn in de omgang was 
merkte je ook wanneer we vroe-

ger op de camping stonden. 
Dan ging hij samen met zijn 
zus op pad en al na een uur 
kwamen de eerste vriendjes 
op bezoek.

Fiets Tim al van jongs af aan?
Tim hield altijd al van naar fiet-
sen kijken op tv. Vanaf een jaar 
of 13/14 is hij zelf gaan race-
fietsen. Ik was zelf ook aan het 
fietsen en dat leek Tim leuk. 
Voor zijn verjaardag kreeg hij 
toen zijn eerste racefiets van 
Decathlon- zo’n instap model-
letje. Dan gingen we af en toe 
fietsen met een vriend van mij 
en zijn zoon. In het begin had 
Tim dan soms moeite om het 

Siobhan Schleijpen  
Voor deze rubriek van De Versnelling belt uw redac-
tie met de moeder van een Mercuriaan. Deze keer 
werd er enorm getelefoneerd met de vader van 
Tim! Hier spreekt u met Sander van der Werf
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bij te houden maar toen hij een 
jaar of 15/16 was begon hij ons 
er toch wel uit te fietsen.  
Omdat wij vlak bij het bos wo-
nen ging Tim ook vaak in de win-
ter mountainbiken in de bossen, 
maar dat doet hij tegenwoordig 
niet meer zo vaak geloof ik. 

Zo was Tim dus vroeger, maar 
wat voor kind is hij vandaag de 
dag?
Ik ben super trots op hem. In 
heel veel dingen is hij niet veel 
veranderd maar in veel dingen is 
hij ook wel volwassener gewor-

den. Hij is nog steeds heel en-
thousiast maar als het moet kan 
hij wel aanpoten en zijn verant-
woordelijkheid nemen. Ik vind 
het mooi om te zien dat hij dat 
soort dingen vasthoudt. Die com-
binatie van lol maken en serieus 
zijn. Het is ook wel een soort 
doorzettingsvermogen. Met zijn 
studie bijvoorbeeld. Daar heeft 
hij weleens twijfels over wat hij 
ermee kan maar hij blijft wel zijn 
best ervoor doen en hij wil dat 
diploma gewoon halen. Hij wil 
nu meer met mij in discussie dan 
vroeger. Hij komt dan bij mij aan 
met bepaalde vragen en dan wil 
hij advies. Dan heeft hij al lang 
een menig erover gevormd maar 
wil dan ook mijn mening horen. 

Wat kan Tim echt heel goed? 
Wat niet?
Hij kan heel goed kan is praten, 
discussiëren. Of zoals ze in Bra-
bant zeggen ZWETSEN. Wat hij 
niet kan leesbaar schrijven, echt 
niet normaal. Daar maakte ik mij 
even zorgen om toen hij pen-
ningmeester was dat hij bepaal-
de cijfers door elkaar zou halen 

simpelweg omdat hij zijn hand-
schrift niet meer kon lezen. Klus-
sen kan hij ook niet zo goed. Hij 
heeft een algemene onhandig-
heid en lompheid met dingen. 

Waar wordt Tim emotioneel 
van?
Stef Ekkel en Tino Martin – dat 
raakt hem. Emotioneel als in 
verdrietig wordt hij niet heel 
snel. Maar hij vindt het wel 
moeilijk als mensen die dicht 
bij hem staan verdrietig zijn of 
pijn hebben. Daar wordt hij dan 
ook emotioneel en verdrietig 
van. Emotie – blijdschap, boos, 
enthousiasme  dat zijn natuur-
lijk ook allemaal emoties. Als je 
het heb over dat en-
thousiasme, ja , dan 
moet ik denken aan 
het einde van een 
touretappe. Dan zit 
hij zowat te springen 
op de bank en heeft 
hij dan weer contact 
met mensen van 
Mercurius over de 
koers. Emotioneel 
in de zin van boos of 

verdrietig komt niet vaak voor. 

Wat is de grootste blunder die 
Tim ooit heeft begaan?
Tim heeft niet echt grote blun-
ders gehad gedurende zijn leven. 
Hij is wel enorm lomp. Zo hadden 
we een keer dat wij zo’n bubbel-
steen (grote steen waar water 
uit het midden komt) die in de 
tuin stond gingen verplaatsen. 
Tim ging toen op die steen staan 
en natuurlijk breekt die steen 
doormidden.  Zo kan hij ook met 
een pen in zijn hand zitten en vijf 
minuten later is die pen gesloopt 
en zit hij onder de inkt. Dingen 
lomp slopen. 
Waar maakt u zich nog wel eens 

z o r g e n 
om bij 
Tim?
Ik maak 
me niet 
heel veel 
zorgen –  
dat zit ook 
niet echt 
in mijn ka-
rakter. Dat 
g e z e g d , 
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hij vergeet weleens dingen te re-
gelen. Toen hij naar Chili ging bij-
voorbeeld was hij bepaalde inen-
tingen vergeten. Of een stempel 
bij de Chileense grens waardoor 
hij niet zeker wist of hij na zijn 
uitstapje buiten Chili er weer in 
mocht omdat zijn visum dan ver-
lopen was. Dan lost hij het ook 
weer zelf op en dat is ook goed. 
Hij wist daarnaast niet precies 
waar hij ging verblijven in Chili 
maar in dat soort situaties heb ik 
dan wel een gevoel van ‘hij komt 
er wel uit’. 
Waar ik mij soms wel zorgen om 
maak is dat hij een keer hard on-
deruit gaat met de fiets. Jullie rij-
den natuurlijk in een peloton en 
vrij hard en dat kan dan eerder 
fout gaan. Ik kan het wel goed 
relativeren omdat ik zelf fietsen. 
Verder hoop ik dat hij niet de 
rest van zijn leven van Tino Mar-
tin houdt - dat zijn muzieksmaak 
nog moge veranderen!

Vond u het leuk dat Tim pen-
ningmeester was van Mercu-
rius?
Super leuk! Kijk, bij ons thuis 

zeggen we altijd een vereniging 
maak je samen - daarin moet je 
je verantwoordelijkheid nemen. 
Dit dragen wij ook uit als gezin. 
Tim zette zich ook al in voor de 
hockeyclub toen hij nog hockey-
de. Dat hij iets ging doen binnen 
Mercurius wist ik wel al zeker, 
maar in welke vorm moest nog 
even blijken. Penningmeester 
was niet de eerste functie die ik 
in gedachte had voor hem. Eer-
der secretaris of iets van toer-
tocht commissaris.

Wat vond u van Tims plan om 
naar Chili te gaan voor een half-

jaar toen hij het idee  voor het 
eerst opperde en hoe heeft u 
dat halfjaar ervaren?
Tim is altijd al een ondernemend 
persoon geweest. Gedurende de 
middelbare school is hij ook naar 
Italië en Dubai geweest en hij is 
nog verbleven bij een Somalisch 
gezin in Denemarken. Dus dat 
hij met het plan kwam om weer 
naar een ander continent, Zuid-
Amerika, paste wat dat betreft. 
In eerste instantie denk je ‘oke 
Chili’. Ik kende Chili niet zo goed 
– wat voor ontwikkelingsland is 
dat? Tim had al onderzoek ge-

daan en het bleek dat het ge-
woon een goed ontwikkeld land 
is. En als hij dat allemaal bekeken 
heeft dan zal het wel goed zijn. 
Toch is 6 maanden wel lang om-
dat het zo ver weg is - je kan er 
niet zomaar een weekend heen 
of een weekend terugkomen. 
Dat was dus even slikken. Wij 
hebben over het algemeen best 
veel contact. Dan komt hij weer 
een keer hierheen of ik naar 
Nijmegen voor broodje of we 
spreken af om te fietsen op de 
Posbank. Dus dat werd wel echt 
minder gedurende die 6 maan-
den. Ik heb hem ook gezegd dat 
ik het heel tof vind dat hij dit 
doet – dat deed ik niet toen ik 
20 was! Uiteindelijk omdat hij zo 
snel zijn draai had gevonden en 
het naar zijn zin had, zat het bij 
ons ook goed. 

Vorige jaar was u soigneur/
ploegleider bij de TTC tocht Ter-
neuzen - Roubaix, hoe heeft u 
dat weekend ervaren?
Ik vond het hartstikke leuk. Leuk 
sfeertje, jullie onderling ook 
vooral. Mijn inziens was het ook 
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allemaal behoorlijk goed gere-
geld met de route, camper, au-
to’s etc. En eindigen op baan van 
Roubaix was prachtig natuurlijk! 
Het was wel extra zwaar voor 
jullie door slechte weer. Dit jaar 
ga ik weer mee met Breda-Ger-
aardsbergen en ik heb er veel zin 
in. Hij staat al een tijdje in mijn 
agenda ja!

Het meest memorabele mo-
ment van Tim
Tim zat op de middelbare school 
– hij heeft daar een leuke tijd 
gehad. Met de meeste leraren 
en de conciërge kon hij goed 
opschieten. Er zat toen een jon-
gen bij hem in de klas en hij kon 
daar wel mee opschieten maar 
die jongen, Herman, was ook 
echt een etterbak. Een keer tij-
dens een les zat die jongen echt 
enorm te klieren – met stiften 
op het gezicht van anderen te-
kenen en ook bij Tim. Toen zei-
den Tim en een ander vriend op 
een gegeven moment ‘Herman, 
het is klaar’. Vervolgens hebben 
Tim en een paar anderen Her-
man vastgetaped aan een stoel. 

Iedereen vond het grappig, zelfs 
Herman had het wel naar zijn 
zin volgens mij. De leraar kwam 
weer binnen en die was natuur-
lijk boos. Waarom waren ze zo-
maar Herman aan het pesten? 
Dus de leraar vroeg wie het ge-
daan had en het bleef even stil. 
Toen zei Tim toch maar  ‘Ik zal het 
wel zeggen ik heb het gedaan’ 
maar vervolgens stak niemand 
anders de vinger op en kreeg hij 
als enige de schuld. Tim werd 
vervolgens één dag geschorst. 
Wij moesten ook op school ko-
men, wij begrepen het al niet – 
Tim deed nooit dit soort dingen. 
Uiteindelijk kwamen ook ande-
ren naar voren om te zeggen dat 
Tim het niet alleen had gedaan. 
Maar ja hij was al geschorst. •

(Advertentie)

Stipbike Aanbieding

Sensa Giulia G2, 2018
105 ( 5800 ) : van 2099,- voor € 1689,-
Full Ultegra R8000 van 2399,- voor 1939,-

Focus izalco race 2018
full 105 (5800) Van 1599 voor 1299,-
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 Pak de NK-trui bij het NK Waterfietsen op de Spiegelwaal!

De verwachtingen zijn hooggespannen: Kan een Mercuriaan deze trui opeisen of gooit 
koudwatervrees roet in het eten?

Zaterdag 12 mei kan jij op de Spiegelwaal de sprint aangaan op een prachtige waterfiets. 
De winnaar krijgt tijdens de huldiging het prachtige rood-wit-blauw omgehangen. 

Een vereniging mag het lid wat het beste in vorm is afvaardigen (kosteloze deelname). 
Deelname voor overige leden is €4,-

Meer informatie op www.nkwaterfietsen.nl

Daarnaast zoekt De Ronde van Nijmegen & Dirk nog versterking voor het route-uitpijl team 
op zaterdag 12 mei. Een prima excuus voor een mooi rondje in de omgeving. Bij interesse, 

mail ons: info@rondevannijmegen.nl

Studentencup Delft

Guus SchutteBliksemsnel verslag van onze cor-
respondenten in de koers!

Na woensdag voldoende koolhy-
draten te hebben gestapeld bij 

de immer gezellige bierpong zou de 
donderdagavond training dé gene-
rale repetitie moeten zijn voor de 
eerste studentencup van het sei-
zoen, maar nee. – EINDE—

Helaas, zo makkelijk komen jul-
lie niet van ons af. Zoals gezegd was 
het bierpongen een groot succes 
met persoonlijke overwinningen 
op vele vlakken. Als we deze lijn 
hadden kunnen doorzetten naar 
de donderdagtraining was dit fan-

tastisch geweest en zouden alle 
records sneuvelen, maar helaas, de 
hele donderdag werd een hele hele 
hele zware dag. Maar zo erg is een 
beetje afzien niet voor de gemid-
delde Mercuriaan dus er werd ge-
woon getraind met bierbenen.

Zoals je kunt lezen staat alles in 
teken van de wedstrijdvoorberei-
ding. Omdat we niets aan het toeval 
wilden overlaten vertrok de Mer-
curiusauto zaterdagochtend in alle 
vroegte richting het o zo afschrik-
wekkende en verre Westen. Nog 

voor de commissie 
van WTOS aanwezig 
was kwamen wij het 
vijandige gebied in-
specteren. Kort hier-
na arriveerden Daan 
en Esmée in het hol 
van de leeuw. Ge-
noeg om de zaken 
heen gedraaid, er 
moest gekoerst wor-
den. Daar waren we 
per slot van rekening 
helemaal voor naar 
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Delft gereden.
En gekoerst werd er! Hoewel da-

meskoersen nogal eens als koffie-
ritjes gezien worden, werd er stevig 
doorgereden in Delft. De drie dames 
van Mercurius reden attractief van 
voren en kregen aanmoedigingen 
en aanwijzingen toegeschreeuwd 
door de drie bondscoaches Guus, 
Bram en Daan. Hoewel het zwaar 
gedecimeerde peloton af leek te 
stevenen op een eindsprint plaats-
te Mercurius als ploeg nog een 
aanval. Vier rondes voor het einde 
probeerde Siobhan nog een uitval 
poging op te zetten en wat me-
destanders mee te krijgen. Echter 

liep het uit op een 
solo van anderhalve 
ronde wat de andere 
ploegen aan het werk 
zette en de kansen 
van de overgebleven 
Mercurianen in het 
peloton aanzienlijk 
deden stijgen. Femke 
en Esmée maakte 
dankbaar gebruik van 
deze actie en sprinten 
respectievelijk naar 
een derde en een eer-

ste plaats, de toon was gezet. 
Hoewel Mercurius vorig jaar 

bij de heren niet-licentiehouders 
sterk vertegenwoordigd was, was 
het dit jaar aan de secretaris en 
sport-commissaris om onze club-
kleuren te verdedigen. Bram had ’s 
ochtends nog niet het plan om te 
starten maar eenmaal op het par-
cours aangekomen begon het toch 
te kriebelen – ‘Ja, ik ga toch rijden!’ 
riep hij uit.  Had hij dat maar niet 
gedaan..

De koers werd snel hard ge-
maakt en het peloton werd één 
langgerekt elastiek waardoor het 

na enkele ronden een tijdrit trai-
ning werd voor Bram. Het werd 
zwart voor zijn ogen en hij kon al-
leen nog maar ‘deurdonderen’. Zich 
bewust van de zware last die nu op 
zijn schouders lag, wist Guus zich 
goed te handhaven in de voorhoe-
de van het peloton. Het zou zwaar 
worden om op alle aanvallen te re-
ageren en na enkele eigen mislukte 
aanvalspogingen werd duidelijk 
dat het sprinten geblazen was. De 
laatste drie rondes waren hectisch 
maar naast enkele bijna valpartij-
en bleef erger leed bespaard. Een 
voorganger gooide de positionering 
overhoop waardoor er uit een on-
mogelijke positie gesprint moest 
worden voor de overwinning. Ge-
weldig snelle opkomst van achteren 
maar helaas lag de finish 20 meter 
te vroeg en moest Guus genoegen 

nemen met een 5de plaats.
Nadat de heren zonder licentie 

hun trucje hadden laten zien was 
het de beurt aan de heren-licen-
tiehouders. Mercurius was aan de 
start vertegenwoordigd door: Hyl-
ke, Daan, Arno en Joost. De wed-
strijd beloofde een waar anderhalf 
durend spektakel te worden. Het 
toch al brede parcours werd tot op 
de laatste centimeter benut en van-
af de start werd er direct hard gere-
den. Na enkele mislukte doch dap-
pere aanvalspogingen waarbij altijd 
een Mercuriaan vertegenwoordigd 
was, leek er dan toch eindelijk defi-
nitief een groep los te geraken van 
het peloton. Arno reed samen met 
vier andere gelukszoekers naar een 
voorsprong van ruim 20 seconden 
op het peloton. Door het peloton 
moest noeste arbeid verzet wor-
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den om dit gat gelijk te houden 
en te verkleinen. Hierdoor konden 
de andere Mercurianen zich rustig 
houden. De kopgroep heeft het pe-
loton hard aan het werk gezet maar 
helaas werd de kopgroep naar eni-
ge tijd ingerekend. De 90 minuten 
koers vielen Daan en Hylke helaas 
toch te zwaar en ze moesten het 
peloton laten gaan. Het zou aan 
Joost en Arno zijn om de reeds suc-
cesvolle dag extra glans te geven. 
In de een na laatste ronden tegen 
beter weten in een definitieve aan-
val en pakte zo een kleine maar 
belangrijke voorsprong. Hij had het 
aanstormende peloton nog even 
achter zicht te houden en gelukkig 
kwam de finish geen meter te laat. 
Zijn armen in de lucht stekend reed 

Joost langs het zonnebadende pu-
bliek. 

Al met al een succesvolle dag 
die bol stond van de gezelligheid. 
Alle Mercurianen die zijn gestart 
hebben hun wedstijd uitgereden 
wat een hele prestatie in het sterke 
en goed gevulde deelnemersveld 
waarin de andere verenigingen 
goed vertegenwoordigd waren. Wij 
hopen dan ook dat dit stuk jullie 
enthousiast maakt en we de vol-
gende keer met nog meer deelne-
mers en gezelligheid afreizen naar 
de volgende studentencup! •

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!
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Mercurius’ Doorgeefpen

Robin HoekenDit 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 Robin Hoeken.

Het Mercurius-blad, wat een 
heerlijk plezier altijd om te lezen 
wat er nu weer verzonnen, ge-
kookt en gedaan is binnen Mer-
curius. Eerder is er een stukje in 
het blad geweest over de keuken 
bij mij thuis, maar voor wie ik nog 
een onbekende ben: mijn naam is 
Robin Hoeken, 20 jaar, woon in Nij-
megen en ben 3e jaars ICT-student 

aan de HAN. Ik ben begonnen met 
fietsen sinds het begin van mijn 
studie. Hiervoor was ik altijd op het 
tennisveld te vinden, maar toen ik 
aan mijn studie begon heb ik Ya-
rince leren kennen. We hadden 
samen intro en kwamen tijdens de 
intromarkt Mercurius tegen. Het 
leek me mega leuk om het eens 
een keer te proberen. Yarince was 

al een mountainbiker en hij vond 
dat ik het gewoon een keer moest 
proberen. Dus wij besloten om 
een keer samen te gaan. Wij met 
z’n tweeën naar het RSC gefietst 
en maar gewacht en gewacht. Wat 
bleek: het Ardennenweekend was 
net geweest en er zou geen trai-
ning zijn die dinsdag, en dus waren 
we voor niks op en neer gefietst. 

Dit weerhield ons echter niet 
om de week erna alsnog te gaan. 

 Ik ben tijdens de eerste 
training niet van mijn fiets gevallen 
(wat een verrassing was want de 
training was niet gemakkelijk) en 
op de terugweg was ik er van over-

tuigd dat ik volgende week weer 
zou gaan. Ik vond het (en vind nog 
steeds) heerlijk om in de bossen 
te fietsen. Ondanks de (regelma-
tige) valpartijen, regen & modder 
en snijdende kou doe ik het vooral 
voor het mooie landzicht, de mooie 
zonnige dagen en natuurlijk de af-
dalingen en klimmetjes. Ik fiets nog 
steeds met veel plezier en het liefst 
met mensen van Mercurius. Want 
ik ben nog steeds geen pro op de 
fiets en je kunt jezelf het best ver-
beteren met hulp van anderen. 

 Mercurius kent ook heel 
veel activiteiten en ondanks dat ik 
wel eens bij de maandelijkse borrel 

etc ben geweest 
was mijn leukste 
ervaring wel het 
T TC-weekend. 
Wat een mooi 
feest was dat.  
Een mooie loca-
tie aan het Rur-
talsperre-meer 
in het nationale 
Eifel park. Ge-
weldig weer en 
vooral heel veel 

Antwoord wat een kuit! Maar welke snuit? op pagina 37: 
Roman Kreuziger
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bier en eten. Ik was helemaal ver-
liefd op de locatie met de mooie 
bergen en de zware klimmen. Het 
was zo anders dan Nijmegen dat ik 
bijna niet meer terug wilde. Maar 
aan al het mooie komt ooit een 
eind, al ben ik super blij dat we dit 
jaar weer terug mogen komen (ho-
pelijk zijn de buren er ook gelukkig 
om). Voor het komende jaar zijn 
er wel al wat plannetjes voor het 
mountainbiken met hopelijk een 
mooi uitje naar een ander stuk ge-
bergte in de buurt. De reden dat ik 

dit weet is omdat ik me sinds kort 
trots TTC-commissaris mag noe-
men. 

 Ik heb me in november toe 
mogen voegen aan de TTC om ook 
de Mountainbikers goed te verte-
genwoordigen dus dat is dan ook 
mijn visie voor 2018. Om er voor te 
zorgen dat de mountainbikers het 
nog beter krijgen. Ik heb nog 2 jaar 
om te studeren en dus nog zeker 2 
jaar om mezelf hard in te zetten om 
het mountainbiken en Mercurius te 
laten groeien. •

Op stap met de flappentap

Remi van OosterhoutMag ik even uw aandacht voor een be-
richt van een van onze sponsoren: Omloop 
der Zevenheuvelen

Introductie:
Naam: Joost van Wijngaarden
Leeftijd: 23 jaar
Huidige fietsen: Giant Propel, 
Specialized Tarmac SL4, Pro-Lite 
Espresso TT, Plieger Sport Cross-
fiets
Droomfiets: Felrode S-Works 
Tarmac afgemonteerd met 
Shimano Dura-Ace, met wit za-
del en stuurlint, hoge zwarte 

velgen en buitenbanden met een 
gele wang, 

Naast Joost zijn er nog 5 personen 
actief betrokken bij de organisatie. 
Onder deze 5 personen zijn 4 Oud-
Mercurianen te vinden (Yannick 
Sijnesael, Bas van de Wouv, Dirk 
Fransen en Lotte Jacobs en actief 
inwoner van Berg en Dal Johan Tie-
snitsch). 

Open vragen
Wat waren de meeste gehoorde 
reacties op het organiseren van de 
Omloop der Zevenheuvelen?
In het algemeen geeft het organise-
ren van de Omloop erg veel voldoe-
ning omdat we vanaf het begin af 
aan - en eigenlijk sinds het NSK in 
2016 al - merken dat de Nederland-
se wielrenner smacht naar wed-
strijden op een parcours met grote 
rondjes en veel hoogtemeters. Om-
dat wij dat bieden, zijn we erg po-
pulair onder deelnemers. Het was 
dan ook erg mooi om alle positieve 
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reacties aan te horen na de editie in 
2017 en geweldig om te zien dat de 
inschrijvingen voor 2018 ook weer 
snel gaan; dat is eigenlijk het beste 
compliment.

Wat waren de belangrijkste leer-
punten uit de eerste editie van de 
Omloop der Zevenheuvelen?
Terwijl we veel positieve reacties 
op de eerste editie mochten ont-
vangen, waren we zelf direct na 
het evenement gelijk weer druk 
met evalueren wat er allemaal nog 
beter kon. Elk radertje binnen de 

grote machine werd onder de loep 
genomen en geëvalueerd. Daar 
hebben we alweer veel van ge-
leerd. Natuurlijk waren we zelf ook 
tevreden met de eerste editie, maar 
we zijn met een clubje erg fanatieke 
ambitieuze mensen bij elkaar die 
dan kennelijk meteen weer alles 
nóg beter willen doen. Dat bevalt 
me wel. Hopelijk gaan deelnemers, 
vrijwilligers en publiek op 8 juli mer-
ken dat we niet stil hebben gezeten 
de tussenliggende maanden.
In 2018 hebben we een grotere toer-
tocht met eigen finish, wordt er nog 

meer aandacht 
geschonken aan 
het bezorgen van 
een leuke dag 
aan elke vrijwil-
liger. Het wed-
st r i jdparcours 
wordt weer iets 
aangepast en we 
gaan bij de re-
creantenkoers 
voor een klop-
pende uitslag 
zorgen, zonder 
bemoeienis van 

de KNWU.

Gaat de verandering aan het par-
cours verschil maken voor het type 
renner dat de wedstrijd kan win-
nen?
Nee, dat ligt niet in de lijn der ver-
wachting. De Kamp vervangt de 
Derdebaan waardoor we langer 
over de Wylerbaan en de Zeven-
heuvelenweg rijden. Die eerste 
klim van de Zevenheuvelenweg is 
weliswaar wat steiler, maar vooral 
veel mooier dan de Derdebaan. Dat 
is eigenlijk het enige verschil. Daar 
komt bij dat het rondje ruim een ki-
lometer langer wordt en daarmee 
geschikt is om een klassieker op te 
organiseren. Daardoor kunnen we 

nu onderdeel uit maken van de Ne-
derlandse Clubcompetitie.
Voor volgend jaar hebben we al 
een nieuwe parcourswijziging op 
het oog. Samen met Yannick ben ik 
afgelopen winter al veel bezig ge-
weest met een erg gaaf rondje voor 
2019. Die omloop is langer, kent 
nog meer hoogtemeters, laat nog 
beter zien hoe geweldig mooi je in 
onze regio kunt fietsen én is boven-
dien verkeerstechnisch gunstiger. 
Dit rondje gaan we eind 2018 al tij-
dens de Holland Ladies Tour testen. 
Als die pilot bevalt is dat dezelfde 
ronde voor de Omloop in 2019 en 
naar alle waarschijnlijkheid ook 
die voor het WK Wielrennen voor 
studenten dat in 2020 in Nijme-
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gen wordt georganiseerd. Hiermee 
heeft De Versnelling eigenlijk een 
scoop in handen, want we hebben 
nog niet eerder officieel gecom-
municeerd over de samenwerking 
met de Ladies Tour en de betekenis 
daarvan voor ons eigen parcours.

Zal de focus van de Omloop altijd 
blijven op het hebben van zowel 
een koers als een toertocht en 
waarom?
Jazeker, zoals we er nu in staan in 
ieder geval wel. Sowieso willen we 
vanuit onze ideologie vooral de 
breedtesport bedienen. We willen 
de Nederlandse wielrenner laten 
zien hoe geweldig je hier kunt fiet-
sen. Bovendien vormt de combina-
tie koers en toeren de kern van ons 
businessmodel. Wedstrijden orga-
niseren van hoog niveau is mooi, 
maar dat kost alleen maar geld. Om 

dat te kunnen doen, moet je ergens 
anders je geld vandaan halen. Enor-
me sponsorgelden om je begroting 
te dekken is vaak een onzeker en 
niet heel duurzaam concept. Door-
dat wij met onze toertocht en wed-
strijden voor recreanten en ama-
teurs een markt aanboren waarop 
mensen wat meer geld over heb-
ben om aan je evenement mee te 
doen dan de iets meer financieel 
gedreven eliterenners, kunnen we 
op deze breedtesport onderdelen 
wat marge pakken om de totale 
kosten van het evenement te dek-
ken. Ideologie en pragmatische 
keuzes gaan hier dus prima samen.
Tenslotte vinden we het erg belang-
rijk dat er bij ons evenement niet 
alleen gefietst wordt, maar dat het 
ook heel gezellig is rond het epicen-
trum van het evenement. Dat epi-
centrum heet bij ons het Village Dé-

part en elke deelnemer is daar van 
harte welkom voor een hapje, een 
drankje, gezelligheid en de Tour de 
France op groot scherm. De doel-
groep toerders en recreanten is 
uitermate geschikt om na hun per-
soonlijke prestatie met een biertje 
in de hand van de wedstrijd van het 
hogere niveau te genieten.

Waar ligt het lange termijn doel 
voor de organisatoren van de Om-
loop
Zoals uit de beantwoording van één 
van de vorige vragen al bleek zijn 
we met onze groep heel fanatiek 
en ambitieus. Zelfs als we onszelf 
voornemen niet te grote stappen 
te maken en het evenement eerst 
eens een paar keer op een stabiele 
manier te organiseren en dan pas 
verder te kijken, concluderen we 
een half jaar later eigenlijk steeds 
weer dat we ons niet hebben kun-
nen inhouden. We vinden het ge-
woon veels te leuk om na te den-
ken over hoe we de zaken nog beter 
en groter kunnen opzetten. Enkelen 
van ons zouden dit dan ook wel als 
beroep willen blijven doen. Voorlo-

pig is het allemaal nog vrijwillig en 
in de vrije tijd. We zijn al erg blij dat 
we na ervaring opgedaan te heb-
ben met verschillende NSK’s nu de 
stap hebben gezet naar een volwas-
sen evenement. We maken dit jaar 
dus al als klassieker onderdeel uit 
van de landelijke Clubcompetitie en 
zijn nauw betrokken bij de organi-
satie van de Holland Ladies Tour en 
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het studenten WK. Een mogelijke 
stap zou nog kunnen zijn door te 
groeien naar de Nederlandse Top-
competitie. En wie weet zouden we 
dan over enkele jaren eens het NK 
Wielrennen op onze Omloop kun-
nen rijden. We weten zelf nog niet 
waar onze grens ligt. Feit blijft ech-
ter dat we pas stappen gaan maken 
als de organisatie en de financiën 
dat toelaten. Dat moet immers op 
een gezonde manier hand in hand 
gaan. Er is geen ruimte voor blinde 
ambities.

Als de organisatoren van de Om-
loop een huidige Nederlandse 
profwielrenner mogen kiezen voor 
deelname aan de wedstrijd wie is 
dit dan en waarom?
Publicitair gezien is het natuurlijk 
het beste als Tom Dumoulin dan 
naar Berg en Dal komt. Met Bram 
“The Tank” Tankink zouden we 
echter ook genoegen nemen. Dit 
soort namen zijn voorlopig echter 
totaal niet aan de orde, we zullen 
geen professionals op onze start-
lijst hebben staan. Dat concept is 
meer weggelegd voor die andere 

Mercuriussponsor, Ox-Max, die bij 
hun Rush Hour profs betalen om 
in het centrum van Nijmegen voor 
spektakel te zorgen. Over gave eve-
nementen gesproken...

Welk advies kan de organisatie ge-
ven aan de leden van Mercurius?
Markeer om te beginnen allemaal 
zondag 8 juli in de agenda als zijnde 
bezet voor de Omloop der Zeven-
heuvelen. Of je 8 juli nu actief bent 
als coureur, toerder, supporter, vrij-
williger of lid van de organisatie, 
we hopen dat ‘De Omloop’ een be-
langrijke dag is om naar uit te kijken 
voor elke Mercuriaan! 
Later in het voorjaar zullen wij 
van de Omloop nog een keer een 
maandagtraining komen verzor-
gen voor de leden van Mercurius. 
Hein en Joep mogen dan voor één 
maandag als deelnemer bij het RSC 
verzamelen en samen met de Mer-
curiusleden worden meegevoerd in 
de wondere wereld van de Omloop, 
waarbij onze specialisten je alle ins 
en outs over het parcours, de tac-
tiek om te winnen en de af te zetten 
kruisingen doen inzien. De datum 

wordt nog gekozen, maar wij kijken 
daar in ieder geval al erg naar uit. 
Ook zal de donderdagtraining van 7 
juni worden afgesloten bij ons Kick-
Off event, zet die datum dus ook in 
de agenda.

De categorie amateurs voor 8 juli 
zit al vol, er staan zeven (oud-)Mer-
curiusleden op de startlijst. Niet-
licentiehouders kunnen zich nog in-
schrijven voor de recreantenkoers 
of de toertocht. Bovenal hopen we 
op 8 juli te mogen rekenen op een 
mooi aantal vrijwilligers van Mer-
curius. Inschrijven als deelnemer 
en aanmelden als vrijwilliger gaat 

allemaal via onze mooie website: 
www.omloopderzevenheuvelen.nl

Tenslotte nog voor de Mercurianen 
die zelf organisatorische aspiraties 
hebben: bij de Omloop hebben 
we altijd ruimte om ervaring op te 
doen, stuur ons gerust eens een 
mailtje om te kijken op welke ma-
nier je ons van dienst kunt zijn. Heb 
je al enige ervaring opgedaan en 
zoek je nog een mooie nieuwe uit-
daging? Per september 2018 zijn er 
studenten nodig om het wereld stu-
dentenkampioenschap wielrennen 
2020 in Nijmegen te organiseren. 

Hiervoor worden momenteel 
twee bestuursjaren 
opgetuigd. Een echte 
aanrader voor ieder-
een die dit interes-
sant vindt! • 
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Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘De Lekkere Vent op het End’

Nieuwe olymipische discipline:
zo lief mogelijk lachen


