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Bestuurspraat

Hidde MertonRookie doet zijn naam eer aan met 
een verhaal over zijn passie.

Het collegejaar komt weer tot 
zijn eind. En nu moet ik er toch 

echt aan geloven, de Bestuurs-
praat. Lang heb ik geroepen dat ik 
hem ging schrijven maar het was er 
steeds niet van gekomen; maar nu 
kom ik er echt niet meer onderuit. 
Het seizoen is ondertussen alweer 
een aantal maanden bezig en de 
trainingen worden goed bezocht. 
Voor de mensen die op training zijn 
weten natuurlijk ook dat ik tegen-
woordig de man in vorm ben. Wat 
zo’n bestuursjaar wel niet met je 
doet.

Nou normaal gesproken volgt 
nu een standaard onderwerp over 
de club. Maar laat ik het eens an-
ders doen, zoals ik wel vaker doe 
in mijn leven, ik ga het hebben 
over het verboden onderwerp bin-
nen de wielersport: roken. In de 
wielerwereld word ik meestal gek 
aangekeken. Het liefst rook ik voor 
een wedstrijd, bij bijvoorbeeld 
de GOW’s (dat is in de winter een 
veldrijd-competitietje) en de stu-
dentencups, even een sigaretje. 

En als ik gefinisht ben, dan steek ik 
er ook meestal nog even één op. 
Maar aan de andere kant doet het 
me dan wel weer goed als ik aan 
het eind van de wedstrijd toch nog 
boven ze ben geëindigd (hè Bram 
en Pelle?). Roken en wielrennen, ik 
denk dat tegenwoordig niets meer 
botst dan dat. Behalve binnen Mer-
curius, hier word ik regelmatig door 
niet-rokers gevraagd of ik ga roken 
zodat ze even mee naar buiten kun-
nen. Of ze roken er wel één mee, 

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Het lekkere wijf op pagina vijf’

Iemand die ook niet van 

stukjes schrijven houdt
Een zomers 

kiekje
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daar heb ik er meestal ook nog wel 
één voor over. Voor zover mensen 
er voor uit durven te komen ben ik 
de enige vast rokende Mercuriaan. 
Tegenwoordig zitten de rokers he-
lemaal in de hoek waar de klappen 
vallen. De prijzen worden verhoogd 
en het wordt op steeds meer plek-
ken verboden. Bijna dagelijks ko-
men mensen mij wel even melden 
dat roken slecht voor me is en dat 
ik moet stoppen. Die gaan er blijk-
baar vanuit dat ik analfabeet, doof 
en blind ben. Tuurlijk weet ik dat 
het slecht voor me is, neemt niet 
weg dat ik het wel gewoon lekker 
vind en met mij genoeg anderen. 
Het is mens eigen om zo lang en 
zo gezond mogelijk te willen leven, 
maar als mens moet je ook leven. 
Doen wat je graag wilt doen en je 
niet laten tegenhouden omdat din-

Even voorstellen...

Beste mede-sportfietsers,

Na een sympathiek verzoek om mezelf voor te stellen ben ik maar eens in het 
toetsenbord geklommen en ben ik gaan nadenken over wie ik ben en hoe ik 
mezelf het beste kan profileren.

Na geconcludeerd te hebben dat het geen presidentsverkiezingen in Amerika 
zijn en het dus niet zo belangrijk is of ik gekozen word, bleef het volgende over:

1: Niemand kent me van de (fiets)trainingen van de afgelopen jaren, want 
daar kom ik letterlijk nooit. En niemand kent me van activiteiten of iets an-
ders van dien aard, want daar ben ik ook niet bij. Je zou kunnen zeggen dat ik 
een spooklid op wielen ben... Je zou zelfs kunnen zeggen: Ik ben de Mercurius 
Ghost Rider* 

2: Ik ben geen wielrenner, ik vind mezelf een sportfietser. Het verschil zit hem 
niet in hoe anderen mij zien, maar hoe ik mezelf zie. Omdat ik zo oud ben en 
eigenlijk meer burger dan student, rijd ik ook auto. Als gevolg daarvan begrijp 
ik helaas waarom zo veel mensen zo veel moeite hebben met wielrenners. 
Daarom heb ik het tot mijn persoonlijke missie gemaakt om wielrenners een 
beter imago te geven. Zowel zelf op de fiets in het wild als wanneer mensen 
weer eens van leer trekken over ‘die wielrenners’.

Los van het bovenstaande ben ik dol op wielrennen én op wielrenfietsen. Ik 
heb er een stuk of 6 rijklaar en nog eens zo veel projecten lopen. Veel klassieke 
stalen Gazelles, nog wat stalen ex-prof fietsen en een paar koolstofvezel schat-
jes en een aluminium exemplaar. 

Zelfs net voor de zomerstop stromen er nog wat nieuwe gezichten binnen bij 
Mercurius! Deze keer stellen zich voor: Niek Slippens en Ellen van Vroonho-
ven.

Niek Slippens

gen niet goed voor je zijn. Zodat als 
het moment komt dat je echt ziek 
wordt, je terug kan kijken en alles 
hebt gedaan wat je wilt en hoe jij 
het wilt.

Zo, nu tijd voor andere zaken. Ik 
heb ook al mijn vliegtickets geboekt 
naar Panama, 1 september vertrek 
ik met al mijn hebben en houden, 
incl. die van Mercurius voor 20 
jaar naar Panama. Panama staat 
natuurlijk bekend om zijn prach-
tige stranden en heerlijke klimaat. 
Oh ja, en ze hebben geen uitleve-
ringsverdrag met Nederland. Dat is 
ook top, kan ome DUO mooi fluiten 
naar zijn geld. En als de Mercurius 
bankrekening ook leeg is, dan heb 
ik er niks mee te maken. Nou ik ga 
weer even met de lippen aan het 
gele infuus! Titom! •
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Deze bende ongeregeld bouw ik het liefste helemaal zelf op uit zelf bijeen 
gesprokkelde onderdelen waarna ik er zo aan gehecht ben dat ik ze niet meer 
weg kan doen. Vandaar ook het overdreven aantal fietsen...

Oh en nog wat basics: Ik ben dus Niek, inmiddels al 30 (jaja, dat is oud ik weet 
het), ben 4e jaars fysiotherapie en moet volgend jaar nog een half jaar.
Verder ben ik 1.84 en 88 kilo en daarmee ongeschikt om te klimmen maar ik 
denk toch dat ik sneller ben dan jij. Voeg me toe op Strava en daag me uit!

25mm brede Schwalbe groet,

Niek

Hoi Mercurianen!
Volgens de redactie werd het tijd dat ik me eens officieel zou voorstellen, 
dus daar gaat ‘ie dan! Ik ben Ellen, 26 jaar en master student Medical Bio-
logy hier in Nijmegen. De meesten van jullie zullen me al wel een keer ge-
zien hebben. Op de trainingen ben ik te herkennen aan het mooie Brabantse 
accent en de felgekleurde niet-Mercurius fiets-outfitjes (work in progress). 
Sommigen zullen me ook wel kennen als ‘die schaatsster’, want wielrennen 
is niet mijn enige sportieve uitlaatklep. Schaatsen doe ik al (bijna) mijn hele 
leven, en dankzij het schaatsen ben ik dan ook begonnen met wielrennen. 
Voor de schaatstrainingen in de zomer werd de racefiets onmisbaar, en daar-
om heb ik een mooie tweedehands gekocht. Net iets te groot, maar ach je 
moet ergens mee beginnen. Uiteindelijk heb ik toch 8 jaar rondgereden op 
deze blauw-zilveren parel, die ik twee jaar geleden in heb ingeruild voor mijn 
huidige fietsje. Hiermee is het fietsplezier alleen maar groter geworden, en 
daarom heb ik aan het begin van dit jaar besloten om me aan te sluiten bij 
Mercurius. ‘Helaas’ is het voor mij onmogelijk om een sport uit te oefenen 
zonder fanatiek te worden, dus toen er na enkele trainingen werd gevraagd 
of ik mee wilde naar de studentencup in Maastricht zei ik uiteraard ja. Daar-
na ging ik ook mee naar Amsterdam en het GNSK staat inmiddels ook op het 
programma. Tja, nu is het hek van de dam dus jullie zullen me zeker op an-
dere wedstrijdjes (en op de trainingen) gaan zien. Ik kijk uit naar een mooie 
en gezellige zomer! Tot snel!
Liefs, Ellen

Ellen van Vroonhoven



1110

Een kijkje in de keuken bij Elske

Sofie Nooijen & Nina ZennipmanHet was afgelopen maand weer 
smikkelen en smullen bij een Mer-
curiaan! 

Let’s talk food… Het was weer 
zover; Nina en Sofie probeerde 

op de redactievergadering nog 
even beschaafd te blijven wanneer 
de vraag “wie willen er bij iemand 
gaan eten?” gesteld werd. Toch 
duurde het niet heel erg lang voor-
dat er al een beetje schuldig gela-
chen werd.. Blijft leuk, wanneer er 
voor je gekookt wordt! 

Deze keer was het de beurt aan 
Elske Gofers, die de meeste van 
jullie wel zullen ken-
nen door haar heer-
lijke bijdrage in de 
AC. 

Bij binnenkomst 
waren we meteen al 
jaloers op het mooie 
a p p a r t e m e n t j e 
dat Elske veroverd 
heeft in een van de 
Sterrenbosch pan-
den. Overal genoeg 
ruimte voor fiets-
spullen en natuur-

lijk ook om te kunnen koken! Het 
duurde dan ook niet heel erg lang 
voordat we in de gaten hadden dat 
we pizza zouden gaan eten… PiZ-
zAaaaAaaAaAa! Elske heeft ons dus 
al behoorlijk goed door, want nou 
ja.. De pizza liefde = real! 

Als echte studenten kregen we 
meteen een glaasje drinken inge-
schonken; lekker met z’n drieën 
aan de eh.. jawel.. Ice tea! (die zag 
je niet aankomen hé) We moesten 
nog even geduldig wachten tot de 

eerste pizza 
klaar was, 
maar ge-
brek aan ge-
spreksstof 
was er in elk 
geval niet. 
Extra sfeer 
werd er nog 
even gege-
ven toen 
het buiten 
afschuwe-
lijk hard 
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begon te regenen en te onweren, 
niets is zo fijn als lekker warm (oke, 
het was wellicht een beetje be-
nauwd, en plakkerig) en droog bin-
nen zitten, wachtend op je pizza; 
terwijl het buiten tekeer gaat. 

Ondanks de bergen gespreksstof, 
werd het toch ineens behoorlijk stil 
toen de eerste pizza op tafel kwam! 
Heerlijk belegd met ham en groen-
te; met toch ook nog een side-salad 
voor de nodige vitamientjes. Nadat 
we ons best hadden gedaan om de 
pizza niet in één keer naar binnen 

te schrokken (wat ook niet verstan-
dig geweest was want: gesmolten 
kaas = heet..), konden de gesprek-
ken weer hervat worden terwijl we 
eventjes pauze hadden voor de vol-
gende pizza (nee niet twee per per-
soon, maar de oven had beperkte 
ruimte). 

Nadat we ook nog van een tonijn 
pizza mochten genieten kregen we 
nog een toetje! We konden zelfs 
kiezen uit verschillende soorten 
kwark, en het schaaltje bijvullen 
was toegestaan. 

Helemaal verzadigd en blij was er 
ook nog tijd voor een kopje thee en 
aangezien we nog lange niet uit-
gepraat waren ook nog voor een 
tweede kopje thee… 
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Uiteindelijk was het dus een zeer 
geslaagde avond, met eten en toe-
tjes en thee en dankzij het gezellige 
geklets en gekwebbel gingen we 
uiteindelijk naar huis toen de regen 
en storm alweer voorbij was! We 
bedanken Elske dan ook voor de ge-
zellige avond! Nina en Sofie kunnen 
de zomer nu met een gerust gevoel 
in. •

                          

L U S T R U M D A G 

Eline VeldhuisOp 2 juni stonden de afgelopen vijf jaar 
centraal. Het thema van de dag: een dag 
in het leven van een Mercuriaan!

Het moet in het najaar van 
2017 geweest zijn dat ik 

‘de Mercurius lustrumdag’ met 
grote rode cirkels in mijn agen-
da noteerde op de datum van 2 
juni 2018. Joost en Olivier, beide 
gekleed in een romeinenpak, 
hadden toen tijdens hun tradi-
tionele pubquiz het lustrumjaar 
officieel geopend. 
Een jaar vloog voorbij en voor 
ik het wist stond ik samen met 
mijn ouders bij het RSC, klaar 
om het vertrouwde Mercurius-
rondje te fietsen en het feestje 
te vieren. Broers, zussen, vriend-
jes en vriendinnetjes, iedereen 
was welkom. 

Met mijn groepje ging ik van 
start om het “kleine Mercurius-
rondje” tegen de richting in te 
fietsen. Na de afdaling op Kleef-

sebaan arriveerden we al snel bij 
Harold en Nina. Hier konden we 
aan onze ouders uitleggen hoe het 
“bier frisbee” in zijn werk gaat. 

Vervolgens ging de tocht verder. 
We knalden de Kartespielerweg op 
alsof het koers was en even daarna 
konden we uitrusten bij Bram en 
Els, waar we de bowlingskills voor 
komende bowlingactiviteit vast 
konden oefenen.  

#FITGIRLS
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Zonder er erg in 
te hebben was mijn 
moeder er ondertus-
sen met Hein vandoor 
gegaan, richting de 
volgende stop. Ge-
lukkig kon Noortje ze 
vast opvangen en niet 
veel later arriveerde 
ook de rest van ons groepje. De 
vader van Thom heeft bij deze 
stop het goede voorbeeld gege-
ven door aan te geven dat hij op 9 
september van de partij is tijdens 
de jaarlijks georganiseerde “Via 
Romana.” – De inschrijvingen zijn 
inmiddels geopend, dus schroom 
vooral niet om de site vast raad te 
plegen: www.toertochtviaromana.
nl. – Noortje stopte ons nog wat 
stroopwafels toe, zodat we tijdens 
de Holdeurntijdrit geen brandstof 

te kort kwamen. 
Zo’n twee uur later kwamen we 

voldaan aan bij het USC. Iedereen 
kreeg de gelegenheid om zich even 
op te frissen en tijdens de BBQ een 
bodem te leggen voor het avond-
programma. Deze bestond uit een 
show waarin Hidde Hendriksen net 
als Mart Smeets de boel aan elkaar 
praatte. Mag ik dat zeggen? Ja, dat 
mag ik zeggen!

Ook voor de nieuwe leden was 
dit een zeer geslaagde avond. Het 

programma bestond uit spee-
ches, muziek en filmpjes en was 
zo een mooie afspiegeling van 
wat Mercurius te bieden heeft. 

Tijdens petje op, petje af wist 
Lars Ueberdiek de befaamde 
fietsbel te winnen. Siobhan ver-
woorde in haar speech dat er tij-
dens haar tijd bij Mercurius zo-
veel mooie vriendschappen zijn 
ontstaan en Jeroen Janssen kon 
dit namens VOM bevestigen.

Hein moet het die avond 
wel heel warm hebben gehad... 
Hij had namelijk erg veel lagen 
fietsshirtjes aan. Gelukkig kreeg 
hij de gelegenheid om bij elk 
laagje een verhaal te vertellen, 
zodat hij het verderop in de 
avond wat minder warm had. 

Een memorabel moment was 
toch wel toen Noortje en Lars 
Hanssen Fleetwood Mac had-
den ingezet. Ze  wisten met hun 

muziek iedereen in de zaal een 
kippenvelmoment te bezorgen.

Aan het einde van de avond 
werd het eerste Mercurius 
Lustrumboek aan Noortje, als 
hoofd van de lustrumcommis-
sie, uitgereikt. Hiermee kwam 
er een einde aan de show, maar 
het feest werd voortgezet in de 
Malle Babbe dat nog tot in de 
late uurtjes duurde…

Graag richt ik mij tot slot nog 
tot de lustrumcommissie. Wat 
hebben jullie een prachtige dag 
georganiseerd. Een dag om stil 
te staan bij alle mooie (en min-
der mooie) momenten die Mer-
curius rijk is. BEDANKT! •
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GNSK Wageningen

Pelle HoekPodium of Jodium voor Team Nijme-
gen! Lees hier wat de Mercurianen 
presteerden.

Jarenlang ben ik al aan het lob-
byen om een keer een GNSK 

in de winter te laten organise-
ren, zodat schaatsers ook een 
keer mee kunnen doen. Maar 
keer op keer kreeg ik het volgen-
de antwoord van de organisatie: 
‘Ga toch fietsen!’ Nou, zodoen-
de ben ik lid geworden bij Mer-
curius en op 9 juni was het zover, 
ik mocht eindelijk een keer mee 
doen aan het GNSK! En om het 
nog mooier te maken vond deze 
editie van het GNSK ook nog 
eens plaats in het stadje waar 
ik geboren en getogen ben, het 

pittoreske Wageningen (Waggie of 
Waga City in de volksmond).

Nijmegen werd bij het wielren-
nen vertegenwoordigd door een 
enorm sterke damesploeg, die zich-
zelf Team Kneus hadden genoemd 
om verwarring te zaaien bij de te-
genstand, bestaande uit Siobhan 
Schleijpen, Nina Zennipman, Lieke 
Wijnbergen, Femke de Vries, Renée 
van Deursen en medeschaatster El-
len van Vroonhoven. Bij de heren 
werd kopman Joost van Wijngaar-
den bijgestaan door Erwin Huzen, 
Daan de Ridder, Hylke de Zee, Cé-
dric Cortenraad en mijzelf. En last 

but not least was 
daar bondscoach 
Guus Schutte om de 
rijders van alle ge-
makken te voorzien. 
Er stonden ons maar 
liefst vier onderde-
len te wachten, met 
de ploegentijdrit en 
sprintcup op zater-
dag en de individu-

ele tijdrit en de wegrit op zondag. 
Persoonlijk zag ik vooral op tegen 
de ploegentijdrit en de wegrit we-
gens gebrek aan wedstrijdervaring, 
de TTT-training door tijdritdes-
kundige Tijmen Moltmaker kwam 
dan ook als geroepen. De dames 
hadden zelfs meerdere trainingen 
samen afgewerkt in de aanloop 
naar het GNSK, inclusief sprintjes 
van maar liefst 500 meter! (Helaas 
bleek de sprintcup uiteindelijk over 
slechts 200 meter te gaan)

Vol goede moed vertrok ons 
gezelschap zaterdagochtend naar 
Wageningen. Daar eenmaal aan-
gekomen hebben we al snel ons 
territorium op de GNSK-camping 
afgebakend, om vervolgens de 
weilanden in te duiken voor ons 
eerste onderdeel: de ploegentijd-

rit. Als eerste waren de 
dames aan de beurt. 
Onder luid gejuich van 
de heren sjeesden ze 
als een geoliede ma-
chine ronde na ronde 
voorbij, en elke ronde 
kondigde de speaker 
aan dat de voorsprong 

op de concurrentie weer uitge-
breid was. Ook de ploegen die later 
waren gestart beten zich allemaal 
stuk op de tijd die onze heldinnen 
na zo’n 20 km op de klok hadden 
gezet; Team Kneus had de eerste 
overwinning binnen! Geïnspireerd 
door deze toppers begonnen de 
heren aan hun tijdrit van 26 km. 
Na een voorzichtige start begon de 
trein steeds soepeler te draaien, 
om als een ware diesel elke ronde 
de snelheid weer iets op te voeren. 
Geheel volgens plan vielen richting 
het einde achtereenvolgens Cédric, 
Pelle en Hylke af, waarna Erwin, 
Daan en Joost tot het gaatje gingen 
om de teamprestatie met glans af 
te werken. Helaas was de resulte-
rende tijd niet goed genoeg voor 
een plek in de top 3 en moesten de 
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heren genoegen nemen met een 6e 
plek. Hoewel we onszelf graag ho-
ger in de uitslag terug willen zien, 
konden we met enige tevredenheid 
terugkijken op een goed uitgevoer-
de race. Desondanks deed het ons 
zeer veel pijn toen we achteraf via 
een filmpje de volgende woorden 
uit de mond van Femke hoorden 
komen: ‘oh, dat gaat eigenlijk niet 
zo snel’. Au, Femke, au...

Vervolgens was het tijd voor de 
sprintcup, een onderdeel dat niet 
vaak wordt beoefend binnen de 
wielersport. De wedstrijd werd ver-
reden in heats, waarin drie rijders 
vanuit stilstand zo snel mogelijk 
een afstand van 200 meter moes-
ten overbruggen. De nummers één 
en twee van elke heat gingen door 
naar de volgende ronde, tot in de 
finalerondes enkel nog de nummer 

één in de wedstrijd bleef. Zowel bij 
de dames- als bij de herenploeg 
werd er

hard op de pedalen geduwd en 
aan de sturen getrokken, maar kon 
niemand doordringen tot in de fi-
nale. Na flink wat gevloek en getier 
(‘waarom is het zo kort? / wat is 
nou het nut van dit onderdeel? / 
ik ga nooit meer sprinten!’) was de 
conclusie dat hoewel het een leuk 
en spectaculair onderdeel is, de 
sprintcup niet helemaal voor ons is 
bedoeld.

Gelukkig konden we onze frus-
traties snel wegspoelen met een 
verfrissende douche en kwamen 
de glimlachen al snel weer op het 
gezicht toen iedereen met een bak 
warm eten voor de neus zat. Al 
smullende van een smakelijke hap 
goulash of stamppot werd er alvast 

vooruitgeblikt naar de dag van mor-
gen, en werden de eerste plannen 
gesmeed voor de avond.Tijdens het 
opzetten van de laatste tentjes kwa-
men de eerste halve liters tevoor-
schijn en zat de sfeer er al snel in. 
Gelokt door de gezelligheid die we 
uitstraalden (of waren het toch de 
overgebleven ijsjes?) schoven ook 
onze vrienden van Trion aan, en bij 
het ondergaan van de zon besloten 
we met zijn allen richting de cam-
pus te gaan om daar onze moves 
te laten zien op de dansvloer. Hier-
bij werden we begeleid door de 
Klittenband, die in hoog tempo 
de grootste hits van de afgelopen 
decennia uit hun mouwen schud-
den. Ik ontdekte dat Mercurianen 
naast hard fietsen ook hard kunnen 

feesten, en Lieke ontdekte dat een 
fietspomp een onmisbaar attribuut 
is voor op de dansvloer. Toen de 
laatste beetjes energie dan écht op 
waren trokken we weer terug naar 
de camping voor wat welverdiende 
nachtrust.

Zondagochtend werden we al 
snel onze tent uitgebrand en bleek 
de halve ploeg onder de rode bult-
jes te zitten die een enorme jeuk 
veroorzaakten. Waar sommigen 
meteen begonnen te vrezen voor 
een collectieve schurftuitbraak, 
werd de oorzaak al snel gevonden 
in een beestje waar langs het ge-
hele TTT-parcours waarschuwin-
gen voor werden gegeven: de ei-
kenprocessierups. Deze insecten 
schieten haartjes uit wanneer ze 
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zich bedreigd voelen, en aangezien 
een naderende tijdritploeg voor 
zo’n beestje er waarschijnlijk vrij 
eng uitziet zullen er wel aardig wat 
haartjes hebben rondgevlogen. Die 
haartjes veroorzaken dus een soort 
allergische reactie als ze in aanra-
king komen met de huid, met als 
gevolg dat menig GNSK-deelnemer 
nog dagenlang last had van een on-
beheersbare drang om hele stuk-
ken huid eraf te krabben.

Toch moesten we door, want 
ook zondag stonden ons weer twee 
wedstrijdonderdelen te wachten. 
Hiervoor trokken we naar het par-

cours van de befaamde Wagening-
se Muur, een jaarlijks terugkerend 
criterium dat dit jaar helaas niet 
door kon gaan door wegwerkzaam-
heden. Gelukkig werd de weg wel 
goed genoeg bevonden voor het 
GNSK, en konden wij koersen op 
een uitdagend parcours met een 
venijnig klimmetje. Allereerst werd 
op dit rondje een individuele tijdrit 
afgewerkt, waarbij de dames top-
favoriet waren door hun winst in 
de ploegentijdrit. De favorietenrol 
werd volledig waargemaakt met 
Renee en Femke op het erepodi-
um en een zesde plek voor Lieke. 

Helaas moest Femke 
wel aankijken tegen 
een achterstand van 
slechts één luttele 
seconde op winnares 
en thuisrijdster Susan 
Lanooy. Ook bij de he-
ren was er succes voor 
Mercurius en mocht 
Hylke de hoogste tree 
op het ereschavot be-
klimmen...om vervol-
gens te horen te krij-
gen dat zijn tijd naar 

boven was bijgesteld en zijn eerste 
plek dus een foutje was. Hierdoor 
schoof Joost echter wel een plekje 
naar boven, zodat hij alsnog een 
mooie derde plek te pakken had. 
Pechvogel Cédric reed lek en mocht 
opnieuw starten, maar door de ver-
spilde energie bij poging één was 
het moeilijk om bij poging twee nog 
een scherpe tijd neer te zetten.

Kort na de tijdrit mochten de 
rensters en renners zich alweer op-
stellen voor het afsluitende onder-
deel van het wielrennen, het was 
tijd om te koersen! De dames wa-
ren erop gebrand om hun titel van 
het GNSK van vorig jaar te prolon-
geren, en gingen voor niets minder 
dan goud in de wegrit. Na meer-
dere uitvalspogingen vanuit het Nij-
meegse kamp was het uiteindelijk 
Femke die al na een paar ronden 
op de Muur van Wageningen een 

splijtende demarrage plaatste waar 
niemand een antwoord op had. Lie-
ke was er zelfs zo van onder de in-
druk dat ze het publiek moest vra-
gen waar het peloton nou eigenlijk 
was. Er kwam nog een reactie van 
tijdritwinnares Susan, maar Femke 
bleek al snel definitief ribbedebie. 
Onder luid gejuich van de inmid-
dels in grote getalen gearriveerde 
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Mercurianen kwam ze als een waar 
kampioene solo over de finish. En 
om het feestje compleet te maken 
wist Renee achter haar nog knap 
naar een derde plek te snellen. De 
titelprolongatie was een succes!

De heren waren enorm geïnspi-
reerd door dit succes, al wisten ze 
dat het moeilijk was om dit te over-
treffen. Het tempo bergop bleek al 
snel een tikkie te hoog voor Daan, 
Hylke en Erwin. En terwijl Joost 
regelmatig aan de boom schudde 
voorin het peloton, waren Cédric 
en ik als ware beenhaarbuddies 
veel achterin het peloton te vinden. 
Waar het mij halverwege de koers 

te veel werd, wist Cédric steeds 
verder op te schuiven in de groep 
en tot kort voor het eind nog goed 
voorin mee te draaien. Joost zag 
zijn aanvalslust helaas niet beloond 
met een succesvolle ontsnapping 
en een goede uitslag, maar had wat 
mij betreft de prix de la combativité 
mogen krijgen als deze zou worden 

uitgereikt bij deze wedstrijd.
Voor mij, en ik hoop ook voor de 

rest van de ploeg, heeft het GNSK 
in Wageningen alles gebracht waar 
ik van had kunnen dromen: spor-
tieve successen, fietsen tot je erbij 
neervalt, dag en nacht gezelligheid 
en als kers op de taart de overall 
winst voor Nijmegen! Mijn dank 

gaat uit naar de vele Mercurianen 
die ons zijn komen aanmoedigen 
op zondag, coach Guus voor het 
verzorgen van het team, en natuur-
lijk mijn teammaatjes voor alle ge-
zelligheid en gekkigheid. Het was 
een GNSK om nooit te vergeten!

En heren Mercurianen, volgend 
jaar gaan ook wij voor de winst! •



2524

Redactie column

Jelle van de Graaf

Eerst beschouwde ik het als een 
kansloze missie: mijn vriendin 

aan het fietsen krijgen. Bij mijn va-
der, ook een fanatiek fietser, is het 
ook pas een paar jaar geleden ge-
lukt om mijn moeder een fiets aan 
te smeren. Ik hield er zelf dan ook 
rekening mee dat het nog jaren-
lang zou kunnen duren voordat het 
bij mijn betere wederhelft zover is. 
Goed, we zijn wel eens samen op 
en neer gefietst naar Venlo om bij 
familie op bezoek te gaan, maar dat 
zag ik maar als een eenmalige gek-
ke uitspatting. Voor de rest klaagt 
ze namelijk vooral dat ik er zo veel 

tijd aan kwijt ben, dat er thuis weer 
eens fietskleren rondslingeren, dat 
gesprekken met mij bijna nergens 
anders meer over gaan, of dat ik er 
zo veel geld aan uitgeef (al vind ik 
dat zelf reuze meevallen!). Oh ja, 
dat ik af en toe mijn benen scheer 
kan ze ook bepaald niet waarde-
ren… Ik las laatst een artikel, Why 
you should never date a cyclist, wat 
eigenlijk een lijstje is waar veel van 
deze ‘nadelen’ van fietsen ook op 
voorkomen. Ik denk dat ze het met 
vrijwel alle punten roerend eens 
is. Overigens een zeer leuk stukje 
om te lezen, en waarschijnlijk erg 

herkenbaar voor 
veel Mercurianen. 
https://cyclingma-
gazine.ca/spotlight/
never-ever-date-cy-
clist/ .

Het stuk conclu-
deert: het zou handi-
ger zijn als je partner 
ook gewoon fietst, 
dan zou ze het be-

Hoe inspireer je je wederhelft om zich 
te mengen in het wielerwereldje? Je 
leest hier hoe Jelle dat aanpakte!

Wat een kuit! Maar welke snuit?

Kuitenkennis is onmisbaar voor een wielerfan 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 40.
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grijpen. Wij weten natuurlijk 
al lang dat wielrennen ge-
weldig is, maar dit duidelijk 
zien te maken aan je part-
ner is een ander verhaal. 
Langzaamaan lijkt dit echter 
steeds beter te lukken en is 
het eerste zaadje geplant, 
zullen we maar zeggen. Het 
zit namelijk zo: in een paar 
weken tijd is mijn vriendin 
maar liefst 3 keer met mij 
mee gaan fietsen. Het was 
weliswaar heerlijk weer, we hielden 
een terraspauze en het waren maar 
korte ritjes, maar toch: het begin is 
er. Ze vond het zowaar erg leuk om 
te doen en na afloop riep ze: ‘’Haha, 
ik ging versnelle met Jelle!’’ We re-
den een stukje over de dijk richting 
Gendt, meteen een gebied waar ze 
nog nooit was geweest. En dat zo 
dicht bij huis: zo zie je nog eens wat. 
Bovendien heeft ze laatst, geheel 
vrijwillig, met haar vader een Giro-
etappe gekeken. Na afloop was ze 
volgens mij oprecht nieuwsgierig: 
‘wat betekenen al die getallen bo-
ven in beeld?’, ‘wie zijn chasers?’ 
en ‘waarom is die Yates ineens he-

lemaal weg?’. Tja, dat laatste vraag 
ik mezelf ook nog steeds af… Maar 
buiten dat kan ik de laatste tijd ook 
nog eens rekenen op (ongevraagd) 
stijladvies bij het zoeken naar een 
nieuwe outfit.

Niet dat ik deze omslag erg vind, 
integendeel, maar toch vraag ik me 
af waar het ineens vandaan komt. 
Misschien helpt het dat ik een tijdje 
geleden een oude racefiets heb op-
geknapt tot singlespeed? Ik ga dan 
gewoon op m’n racefiets, maar zij 
kan die fixie prima gebruiken. Geen 
versnellingen, dus lekker rechttoe 
rechtaan. Of raakt ze geïnspireerd 

doordat er de laatste jaren steeds 
meer vrouwen zijn gaan wielren-
nen? Dit is een ontwikkeling die ook 
bij Mercurius te zien is, want vol-
gens mij zijn er de laatste tijd veel 
vrouwelijke leden bij gekomen! Lid 
worden van Mercurius zal niet meer 
gaan lukken, maar eerlijk gezegd 
zie ik haar ook niet gauw rondfiet-
sen in een roze KEK-tenue. Bij een 
vereniging gaan is wellicht dus wat 
te hoog gegrepen, maar goed, als 
ik haar af en toe met mij mee kan 
krijgen, ben ik al lang tevreden. Zo 
lang we een mooi doel voor ogen 
hebben (bijvoorbeeld op bezoek 
bij opa en oma), er een koffiestop 
in zit, of we met een lekker zonne-
tje kunnen genieten van de mooie 
natuur rondom Nijmegen, heb ik 
er vertrouwen in dat ze nog veel 
vaker wil versnelle met Jelle. Dus 
voor iedereen die de hoop al heeft 
opgegeven: soms heeft het gewoon 
even tijd nodig om je vriend/vrien-
din aan het fietsen te krijgen! •
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Koersvoer
Voel je een hongerklopje opkomen? 
No worries! Met deze rubriek helpt 
uw redactie je uit de brand!

Tijd voor een nieuwe rubriek, 
koersvoer! Verschillende lekkere 
gerechten passende bij de prach-
tige wielersport. Deze editie wordt 
er gekeken naar een van de meest 
iconische snacks van wielrenners 
tijdens een grote ronde. Rijstcake! 
Het onderstaande recept is hoe 
de renners van de Roompot ploeg 
het voorgeschoteld krijgen van hun 
verzorger John van den Broek.

Ingrediënten 

- 500 Gram basmati rijst (plakt het beste)
- 4 Eetlepels basterdsuiker
- 300 Gram Philadelphia 
- Honing (veel)
- 1 Reep pure chocolade
- Kaneel naar smaak

Remi van Oosterhout Bereiding

- Kook rijst volgens instructies fabrikant
- Giet de rijst af en meng de rijst met de Philadelphia, honing en kaneel
- Laat de rijst afkoelen
- Smelt de chocola 
- In een schaal ruim plasticfolie leggen
- Smeer het rijstmengsel in de schaal (ongeveer 2-3 cm dik) en giet de chocola           
erover) 
- Vouw de folie over het mengsel heen
- Plaats de schaal een paar uur in de koelkast om op te stijven 
- Snij de rijstcake porties en pak deze in aluminiumfolie in (vries de blokken 
niet in maar leg ze in de koelkast)

Verdere tips
- De rijst kan op smaak gebracht worden met verschillende ingrediënten (rozij-
nen, walnoten, jam etc.)
- Een andere populaire snack is een wafel opgesneden en gevuld met Phila-
delphia en jam.

SERVEERTIP
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Een nieuwe naam? 
Joris Botman: “Ja. De oude naam was toch wel een hele mondvol, en boven-
dien klopte hij niet meer; wij hebben al jaren ook een praktijk in Nijmegen. 
Onze nieuwe naam is kort en krachtig. En in de dubbele M zit een subtiele 
verwijzing naar onze roots, de plekken waar het in 2001 allemaal begon: 
Malden en Molenhoek. De afgelopen 17 jaar hebben wij ons ontwikkeld tot 
een prachtige, allround praktijk, met sportfysiotherapie als specialisatie. Zo 
komen er wekelijks Olympisch kampioenen naar ons voor onze deskundig-
heid en werkwijze.”

Ook nieuw logo en nieuwe site
Bij een nieuwe naam hoort natuurlijk een nieuw logo en een nieuwe website. 
Daar kun je alles lezen over de verschillende behandelmethodes en specifiek 
aanbod. Denk bijvoorbeeld aan behandelingen bij sportblessures, fietsposi-
tieanalyses en loopanalyses. Of maak kennis met het team van MMfysio

Bericht van een trouwe sponsor

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..

“Thijmen haalt de spelletjes spijker-
poepen en bierfrisbee door elkaar, 
tot ergernis van John Zennipman, 
die zich even hiervoor al de haren 
uit het hoofd heeft getrokken.”
Joost van Wijngaarden

“Romijnse strijder beschermd door 
blauwhelm”
Ruurd Faas
 
“Thijmen doet het altijd veilig met 
een helm op”
Roger Termont

Sponsorpagina
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Bellen met de vader van Harold

Hoe was Harold als kind?
Natuurlijk een hartstikke leuk 

joch, maar dat zal je niet verba-
zen. Hij kon goed op zichzelf zijn, 
een beetje spelen met zijn lego en 
zijn andere speelgoed. Wat dat be-
treft had je er geen kind aan. In te-
genstelling tot zijn oudere zus, die 
vroeg altijd de aandacht. Dat was 

wel verrassend, dat verschil tussen 
de kinderen zag je daar erg goed 
terug. Het was altijd een heel ple-
zierig kind.

Wat is Harold zijn eerste 
fietsavontuur? 

Het fietsen liet wat lang op zich 
wachten, Harold heeft meer tijd 

nodig om dingen eigen te ma-
ken. Dat geldt voor leren, maar 
dus ook voor fietsen. Als hij het 
eenmaal kan, dan gaat hij er wel 
helemaal voor. Hij moest altijd 
op de fiets naar school, aan de 
andere kant van het dorp. Bij 
Harold bleven de zijwieltjes wat 
langer aan zijn fiets dan bij zijn 
broer en zus. Het fietsen is er in 
principe niet met de paplepel in-
gegoten, hij heeft eerst altijd op 
voetbal gezeten. Tot hij er klaar 
mee was, en ik op een gegeven 
moment voorstelde: we kunnen 
wel keer gaan fietsen ofzo. Zo 
gezegd zo gedaan, en zo hadden 
we ineens twee racefietsen, on-
geveer 8 jaar geleden. Toen be-

Nina Zennipman
Voor deze rubriek van De Versnelling belt uw redac-
tie met de vader van een Mercuriaan. Dit maal ging 
de telefoon rinkelen in het verre Drenthe. Uw redac-
tie had Jan Ottens (ook wel Pa Ottkins) aan de lijn!

gon voor Harold het fietsleven een 
beetje. Ook wat betreft zijn geo-
grafische kennis van Drenthe, waar 
hij dan naartoe moest rijden. Hij 
moest zelf gaan bedenken van hoe 
hij dan van A naar B ging fietsen, 
en leerde daarbij dus de omgeving 
steeds beter kennen. Tot op de dag 
van vandaag als hij thuis komt van 
Nijmegen, zegt hij “tsjonge, wat 
ben ik blij om een Drent te zijn”. 

Binnen Mercurius staat Ha-
rold bekend als een trotse 
Drent, herkent u Harold 
daar in?

Ja! Dat is gewoon zo! Hij vindt het 
zo mooi hier! Zoals Harold bezig 
is met fietsen en hij Drenthe ver-
kend heeft, hij fietste al snel met 
zijn Garmin overal naar toe. Die 
geografische kennis ging ineens 
met sprongen vooruit! Hij weet mij 
nieuwe paadjes te vertellen waar 
we langs kunnen fietsen, dat is ge-
woon geweldig om dat te ervaren. 
Als hij iets ontdekt heeft, gaat hij 
er ook helemaal voor, en dat is met 
zijn studie en ook met zijn fietsen 
zo.

Waar hebben jullie het zoal 
over aan de keukentafel, als 
Harold in het weekend weer 
naar zijn geliefde Drentse 
land terugkeert?

Dan hebben we het over zijn stu-
die en over wat hij doet in zijn vrije 
tijd, maar daar laat hij niet zo veel 
over los. We hebben het over fiet-
sen natuurlijk, waar hij geweest is 
en hoe dat gegaan is. Harold mag 
graag een verhaal houden, waar hij 
een ‘belangrijke’ rol in speelt. Als 
hij iets georganiseerd heeft, mag 
hij graag laten horen dat het goed 
gaat met hem. Dat hij er trots op is 
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wat hij heeft neergezet en heeft ge-
daan, hij is niet te bescheiden om 
zijn borst vooruit te steken, en dat 
weten we ook. Maar dat is allemaal 
positief, het moet wel een positief 
stuk worden! Ik moet er altijd wel 
om lachen en ik weet dat ook, ik en 
mijn vrouw (zijn moeder) moeten 
er altijd wel om glimlachen. Maar 
zijn lachen, zijn stem, is niet te mis-
sen.

Wat vond u er van dat Ha-
rold voorzitter was bij Mer-
curius?

Heel goed, het was misschien wel 
wat kort misschien zelfs te kort, 
maar wel goed voor de algemene 
ontwikkeling, om voorzitterschap 
te krijgen. En om zich-
zelf te laten zien. Wat 
zet je dan neer, ande-
ren motiveren, kritiek 
in de pas te houden, 
club bij elkaar te hou-
den. Hij krijgt energie 
van de enthousiasme 
van anderen, maar 
hij kwam dan ook wel 
de andere kant tegen. 
Azijnzeikers, daar kan 

hij last van hebben. Of van kritiek 
die niet terecht is. Soms heeft hij 
dan wat tijd nodig om dat te ver-
werken. Op zo’n moment kan hij 
nog wel eens explosief reageren. 
Ook als wij (mijn vrouw en ik) hem 
soms ergens op aanspreken. Maar 
later, als hij het heeft laten bezin-
ken, kan hij ook wel daarop terug-
komen, ‘oh pa, sorry je had gelijk.’ 

U heeft zich afgelopen Bre-
da-Geraardsbergen mogen 
mengen in het fenomeen 
Mercurius, hoe vond u dat?

Ja, geweldig. Hartstikke mooi, ik 
heb genoten wat er gedaan en ge-
zegd werd, hoe mensen met elkaar 
omgaan, hoe het georganiseerd 

werd, top. Ik ga 
graag nog een 
keer weer mee. 
Plezierige jonge 
mensen bij el-
kaar. Ik vervul 
een beetje de 
functie van de 
kat uit de boom 
kijken, even kij-
ken hoe en wat. 
Ik vond het ge-

weldig. Daar blijkt wel uit dat je er 
met elkaar voor gaat, dat je er al-
lemaal achter staat wat er gebeurd. 
Ja, Noortje en ik vonden het ook 
erg gezellig met zijn drieën op het 
terras met u. Ja, Harold is hier een 
beetje uit beeld verdwenen, dus 
ik ben wel benieuwd wat hij daar 
in Nijmegen allemaal doet. Maar 
als ik jou en Noortje moet geloven 
heeft Harold het erg naar zijn zin. 
Hij praat altijd al over Mercurius en 
niet echt over de studie. Het was 
leuk om dat ook een keertje te zien. 
Harold is heel zelfstandig gewor-
den op het MBO al, een half jaar in 
London geweest, bij zijn zus in Ku-
ala Lumpur. Er zat gewoon veel ver-
schil tussen zijn klasgenoten die net 
van de HAVO kwamen en hij, die al 
4 jaar met veel ervaring had gehad. 
Bij Mercurius zitten meer mensen 
waar hij tegen op kon kijken.

Na een half jaar bestuur sa-
men met Harold, worden 
zijn woordgrappen af en toe 
vermoeiend, is hij thuis ook 
altijd zo?

Zeker, dat doet hij thuis ook. Zijn 
zus heeft een communicatieadvies-

bureau, en Harold werkt een be-
paalde site van een bedrijf bij. Dus 
in zijn vrije tijd vult hij de website. 
Hij heeft daarvoor een hele grote 
duim om uit te zuigen. Om dat al-
lemaal bij te houden, heeft hij een 
enorme woordenschat opgedaan, 
omdat je anders niet goed kan 
schrijven. Deels komen de woord-
grappen daar ook uit voort, denk 
ik. Hij heeft er wel gevoel voor, 
die grappen, het is een beetje een 
sport geworden. 

Na vier jaar MBO is Harold 
begonnen aan zijn HBO, en 
nu wil hij nóg weer verder 
studeren. Wat denkt u, gaat 
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dit de laatste studie zijn, of 
word Harold een eeuwige 
student?
Nee, hij heeft wel wat getwijfeld of 
hij dit moet doen, maar dit is echt 
zijn laatste studie. Als hij dit heeft 
volbracht, dan houdt het wel op 
denk ik. Wij hebben dat ook wel 
naar hem toe ondersteund, je bent 
maar één keer student, als je nu 
aan het werk gaat, komt het stu-
dentenleven nooit weer terug. Als 
je er nog van wil profiteren dan 
moet je dat doen, en zo niet is het 
ook goed. 

Wat maakt Harold gelukkig?
Harmonie binnen een gezin, zoals 
ons gezin. Ik kan denk ik wel zeg-

gen dat we het heel goed hebben 
met elkaar. Onze familiaire band is 
heel sterk bij ons, neven en nichten 
zijn heel belangrijk voor ons, die 
zien elkaar veel. Van een gezin in 
het bijzonder, die zijn ongeveer de-
zelfde leeftijd als Harold, zijn broer 
en zijn zus. Dat is voor Harold heel 
belangrijk. 

Heeft u als afsluiter nog een 
leuk verhaal over Harold, 
dat iedere Mercuriaan moét 
weten?

Oeh, wij zijn samen met fietsen 
begonnen. Alleen Harold had veel 
meer tijd om te oefenen, condi-
tie gewijs. Ik had mijn werk, een 
grote tuin, van alles en nog wat te 
doen. Mijn fiets wordt niet zo veel 
gebruikt als die van Harold. Ik ging 
een keer met Harold fietsen, eerst 
met wind mee, en daarna wind te-
gen. Toen deed hij nog niet zo so-
ciaal naar mij toe, en kreeg hij wel 
al training bij Mercurius. Na een 

behoorlijk stuk fietsen, kwamen we 
dus bij het stuk wind tegen. Dus ik 
zei tegen Harold: Als je nou even 
voor mij gaat fietsen, heb ik nog 
wat aan je. Maar dat vertikte hij. 
Om zijn benen nog sterker te ma-
ken, fietste hij steeds maar met één 
been. En ik ging stuk, zeg maar met 
de tong op het stuur. Ik vond het 
achteraf wel grappig, maar toen 
dacht ik potverdorie dit wordt de 
laatste keer dat ik met jou ga fiet-
sen. Zijn eigen vader, 30 jaar ouder, 
en niet eens even uit de wind hou-
den. •
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Mercurius’ Doorgeefpen

Yarince MartisDit 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 Yarince Martis

De doorgeefpen, alsof hij giftig 
is. De fanatieke versnellings le-

zer is het misschien opgevallen dat 
het nu al de tweede keer is dat deze 
mooie column eindigd met de over-
gave van de pen naar mij. Als ik zo 
bekend ben onder de schrijvers van 
deze column dan moet ik toch wel 
een bekende zijn binnen Mercu-
rius. Dus dan toch maar een stukje 
schrijven. Er zijn nog steeds geruch-
ten dat er een kleiner mannelijk lid 
is dan “De kleine generaal”. Aan 
deze twijfel zal ik nu dan maar di-
rect ten einde brengen, dit is zeker 
waar. Maar daar mag je zeker geen 
grapjes over maken tegen mij, want 
alles wat je zegt kan racistisch opge-

vat worden!
Maar goed, als je mij nog niet 

kent: Wie is die Yarince nou?
Ik ben 20 jaar, woon in Nijme-

gen-Noord (NIET Lent), al 3 jaar lid 
en 3e jaars Informatica student aan 
de HAN. Hier besteed ik te veel tijd 
achter mijn laptop schermpje weg-
gekropen tussen de programmeer-
code, daarom ben ik naast de stu-
die en werk veel buiten te vinden. 
Mocht je nu nog niet weten wie ik 
ben dan ken je mij misschien wel 
als de twee rechterhanden van Ro-
bin Hoeken. De geweldige moun-
tainbiker in de TTC!

Ik heb in de afgelopen jaren een 
grote passie opgedaan voor alles 
wat 2 wielen heeft. Ondertussen 
is mijn fietscollectie al flink uit-
gebreid geweest, maar het komt 
en het gaat. In mijn bezit zijn (ge-
weest): Canyon Nerve, Fixie, BMX, 
Dirt jumper, Cube Attention, Bulls 
comp 4.50, Specialized hotrock 24 
en nog oudere mountainbikes en 
crossfietsjes. Als je dit zo leest dan 
denk je misschien hoe lang fietst 
die jongen dan al? Ik heb even wat 
herinneringen met mijn vader op-
gehaald toen ik aan hem vroeg of 
hij wist wanneer ik mijn eerst fiets 
kreeg. Na flink nadenken hadden 
we een antwoord. Ik mountainbike 
al 13 jaar en dat is lang als je je be-
denkt dat ik nu 20 ben.

Natuurlijk was ik vroeger al met-
een een little ripper. 

Nu wij het toch over mijn vader 
hebben, dan kunnen we het met-
een hebben over de Mercurius fa-
miliedag. Voor wie er niet bij was, 
jullie hebben echt iets gemist. Het 
was een geweldige dag en dat vond 
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mijn vader ook! Voor de wielren-
ners onder ons klinkt het misschien 
raar, maar de 60km die mijn vader 
en ik op de lustrumdag gefietst 
hebben is het verste wat wij ooit 
gefietst hebben en het was gewel-
dig met iedereen erbij. Mijn vader 
is mooi ook nog even in het zonne-
tje gezet en hij vond het geweldig! 
Voor wie meer tijd wil besteden 
met mijn coole vader, hij is in te hu-
ren. (Stuur mij even een appje voor 
de prijzen)

Ik heb mijn passie voor fietsen 
te danken aan mijn vader en daar 
ben ik hem eeuwig dankbaar voor. 
Ondertussen weet hij ook wat voor 
fietser ik ben. Elke keer als ik thuis 
kom na het fietsen heeft hij twee 
vragen: “Was het leuk?” en “Wat 
is er kapot?”. In mijn jeugd ben ik 

stiekem ook wel eens in aanraking 
gekomen met Mercurius; mijn 
buurman was Thomas Dunkerbeck, 
een oude trainer van Mercurius.

Ondertussen heb ik een beetje 
een reputatie opgebouwd onder 
de mountainbikers, maar ook daar-
buiten, dat ik nogal vaak val. Dit is 
zeker geen leugen, maar ik sta wel 
altijd weer snel op om weer zo hard 
mogelijk weer door te gaan. Zo-
doende ook wel gezegd door Sven: 
“Dat was bijna een Yarince’je”. 

Van vallen leer je, je moet je 
grenzen verleggen om beter te wor-
den, dit doe je niet door zo rustig 
mogelijk te fietsen. Kunstjes leren is 
niet altijd zo gemakkelijk. Dit is iets 
wat ik veel doe. Ik pak na het stu-
deren graag nog even mijn moun-
tainbike om te gaan spelen. Niet 
het bos in en geen strak pakkie aan, 
maar gewoon lekker skills en kunst-
jes oefenen op de fiets. Soms doe 
ik dit zelfs te veel en vergeet ik hoe 
je hard moet fietsen, want spelen is 
veel te leuk. Wie er eens mee wil, 
dat mag altijd of ik zie je op de dins-
dag trainingen verschijnen.

Wedstrijd ambities, die zijn er 
altijd wel geweest. Maar of er ooit 
iets van gaat komen, dat is voor ie-
dereen nog maar een vraag. Wel 
heb ik al een paar wedstrijdjes ge-
reden zoals de NSK’s georganiseerd 
door Mercurius. Zelf heb ik ook 
eens een NSK mountainbiken mo-
gen organiseren dit was een leuke 
ervaring en ik raad het andere aan 
om ook eens zoiets te doen en het 
helpt de club natuurlijk!

Maar een stukje terug zei ik 
iets over een passie van alles met 
twee wielen, dat betekent ook een 
wielrenfiets. “Brrr” de gedachte al-
leen al. Toch ben ik stiekem zelfs 
al eens door paparazzi gespot op 
zo’n gekke fiets. Maar ja hij zit er 
dus wel aan te komen, of dat ooit 
in mijn studentenbudget gaat pas-
sen is nog maar de vraag. Maar er is 
ambitie. Dus misschien wel tot een 
maandag of donderdag training.

Als we het toch hebben over 
rare dingen doen, naast fietsen 
heb ik laatst ook meegedaan aan 
de Batavierenrace. Dit was was ook 

wel even nieuw voor mij. Zoals ik 
hoorde: “Rennen is voor dieren” 
Toch vond ik het erg vermakelijk om 
met zo’n grote groep eens zo iets te 
gaan doen. En heb ik ondertussen 
toch nog een prima tijd neer gezet.

In dit studiejaar ben ik er ook 
nog eventjes op uit geweest. Voor 
de mensen die mij al misten dan 
weet je het nu. Ik ben een half jaar 
voor stage in Kuala Lumpur ge-
weest. En natuurlijk ging de moun-
tainbike ook mee! Nou ik kan je 
zeggen als je ooit de kans hebt om 
met je mountainbike naar Azië te 
gaan dan zeg ik doen, er is daar nog 
veel spannends te ontdekken!

Antwoord Wat een kuit! Maar welke snuit?
Eddie Dunbar
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Ik durf nog niks zeker te zeggen, 
maar de plannen zijn er om in fe-
bruari weer met de mountainbike 
weg te gaan voor een half jaar stu-
die in Stellenbosch Zuid-Afrika!

Je kan dus ook zeker zeggen dat 
ik wel van reizen houd en als het 
dan ook nog mogelijk is dat er een 
fiets mee genomen kan worden 
dan is het helemaal pret.

De Mercurius weekenden zijn 
daarom ook een van mijn favorie-
te uitstapjes elk jaar, met gewel-
dige vrienden lekker een weekend 

weg. Ik hoop dit nog vaak te mogen 
doen!

Graag wil ik afsluiten met een 
oproep aan alle mensen die een 
mountainbike hebben of studen-
ten kennen met een mountainbike 
om vaker met de mountainbikers 
te gaan fietsen! De trainingen zijn 
nu jammer genoeg alweer bijna af-
gelopen, maar ik weet zeker dat er 
nog genoeg gefietst gaat worden 
deze zomer! Mountainbiken is ge-
woon een geweldige sport, niet te 
vergelijken met wielrennen! •

Op stap met de flappentap

Remi van OosterhoutMag ik even uw aandacht voor een be-
richt van een van onze sponsoren: Arjan 
Schreven (KlokGroep BV)

Algemeen
Naam: Arjan Schreven
Leeftijd: 46
Kinderen: Siep (9) en Juup (10), 
die zijn eerste ritten al maakt op 
de racefiets
Huidige fietsen: Ridley Fenix, 
Willier Izoard
Droomfiets: Bianchi Oltre xr2 
Werkzaamheden: Hoofd mar-
keting & communicatie. De af-
deling met zes medewerkers is 
verantwoordelijk voor alle in-
terne en externe communicaties 
van KlokGroep (en zusterbedrijf 
Novaform). Dit kan bijvoorbeeld 
zijn het bijhouden van verschil-
lende projectwebsites. Arjan is 
zelf voornamelijk bezig met in-
terne en corporate communica-
tie. 

Wat doet KlokGroep precies?
“KlokGroep organiseert grote 
bouwprojecten. We zijn betrokken 
bij het hele ontwikkel- en realisatie-
traject vanaf de initiatieffase tot en 
met het beheer. Wij zorgen samen 
met co-makers dat bouwprojecten 
gerealiseerd worden. Naast nieuw-
bouw, verzorgen we ook onder-
houd- renovatieprojecten.
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Wat is zo bijzonder aan het LIV 
concept?

Samen met 3 partners* nemen 
we kopers bij de hand en begelei-
den hen in het gehele koopproces 
van een nieuwbouwwoning. Van 
financiering tot aan de aankleding. 
We bekijken ook de opties voor een 
uitbouw en een dakkapel en wat 
dat doet met de ruimte in huis. Bij 
LIV beleven kopers hun nieuwe wo-
ning alvast in real life! 
*De 4 partners zijn:
Ontwikkelende bouwers (Klok-
Groep, Trebbe Wonen)

Retailers (Eigenhuis Groep, Van der 
Sluis Technische Bedrijven)

Hoe speelt de sport wielren-
nen een rol binnen de Klok-
Groep?

Er zijn een aantal fanatieke wiel-
renners werkzaam binnen de Klok-
Groep. Het samen fietsen kreeg al 
snel de naam: “Rondje met de Klok 
mee”. Zo wordt er als een echte 
wielerclub allemaal in dezelfde kle-
ding gefietst. Vorig jaar hebben 
we ook een teamtijdrit gereden en 

hier komt dan 
ook het mooie 
van wielrennen 
naar boven. Een 
teamtijdrit is als 
een de samen-
werking bij een 
project. We gaan 
er met z’n allen 
voor. Onderweg 
komen we van 
alles tegen, maar 
we zorgen dat 
we samen over 
de finish komen. 

Waarom zijn jullie Mercurius 
gaan sponsoren?
Er zijn enkele redenen waarom 
KlokGroep Mercurius is gaan spon-
soren. Er is een duidelijke passie 
voor de wielersport binnen het 
bedrijf, maar tevens wordt met de 
sponsoring de naamsbekendheid 
verhoogd. Ook onder studenten. Er 
zijn voortdurend vacatures, stage- 
en afstudeermogelijkheden bij ons 
en die willen we graag invullen met 
gemotiveerde mensen. En die zijn 
er zeker te vinden bij een wieler-
vereniging.

Heb je zelf nog fietsdoelen de 
komende periode?
Over enkele weken staat na een pe-
riode van serieus trainen de Mar-
motte op de planning. Dit gaat een 
mooie onderlinge wedstrijd wor-
den tussen vrienden en mijn twee 
broers. In September staat er nog 
een week fietsen in Spanje op de 
planning. 
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KEUZESTRESS
Witte sokken/zwarte sokken
Geschoren benen/haar op de be-
nen
Oude Holleweg/Van Randwijckweg 
Pasta/Rijst/AVG
Shimano/SRAM/Campagnolo (Ita-
liaanse fiets moet Italiaans afge-
monteerd)
Frankrijk/Italië/Spanje

Tot slot wat is de belangrijk-
ste tip die je aan de Mercuri-
anen kunt meegeven? 
Als je in de buurt van het Garda-
meer bent, bedwing dan een keer 
de Punta Veleno, een klim waar de 
gemiddelde prof moeite mee zal 
hebben en waar de Italianen lief-
kozend een gemiddeld percentage 
van 12.7% opgeven over een af-
stand van 8km.  •

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘De Lekkere Vent op het End’

De droom van elke vrouw
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