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Bestuurspraat

Anthéa BeukersAnthéa vertelt over haar avonturen 
op de fiets, samen met haar vader!

Iemand die ook niet van 

stukjes schrijven houdt

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Het lekkere wijf op pagina vijf’

Een zonnige zondagmiddag 
medio april stap ik samen 

met mijn pa weer de mountain-
bike op. Het zonnetje schijnt, 
maar de tempratuur is verrader-
lijk en vooral het windje wat er 
staat. Het is niet de eerste keer 
dat wij samen gaan mountain-
biken. De laatste twee jaar zit-
ten wij regelmatig samen op het 
zadel om de veelzijdige natuur 
van Nijmegen te trotseren. Door 
weer & wind, sneeuw & zon en 
vooral heel veel modder!

Om ons wat beter te leren 
kennen moeten we een aan-
tal jaar terug in de tijd. Toen ik 
nog een kleine Anthéa was gin-
gen mijn ouders, mijn zus, zusje, 
broertje en ik (bijna) altijd op va-
kantie naar het mooie Zuid-Lim-
burg. Altijd in de herfst of in het 
voorjaar. Dagen vol met buiten 
spelen, ravotten in de bossen, 
wandelen, grotten ontdekken 
en uren door het mooie heuvel-
landschap. Eenmaal wat ouder 

gingen we onder andere naar de Ar-
dennen en Duitsland. Ook hier werd 
er maximaal van de natuur genoten. 
Hier gingen we meer sportieve uit-
dagingen opzoeken, zoals klimmen 
en mountainbiken. Hier is de liefde 
voor het mountainbiken ontstaan. 
Na ook een aantal keer met school 
op de mountainbike gestapt te zijn 
en al wat kilometers door het wei-
delandschap van thuis thuis te heb-
ben gefietst. Werd het echt tijd om 
zelf een mountainbike aan te schaf-
fen en de heuvels van Nijmegen te 
trotseren.

Lets hang out 
togheter?
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Even voorstellen...

Hoi allemaal! 
Ik ben Robin Oosthout, 23 jaar en bezig met het vijfde jaar van mijn studie 
politicologie. Ik kom van oorsprong uit Utrecht, heb een paar jaar in Boxmeer 
gewoond en woon nu zo’n vier jaar in het mooie Nijmegen. Sinds dit jaar ben ik 
ook kersvers Mercuriaan! 

Met wielrennen kwam ik al vrij vroeg in aanraking. Mijn vader fietst regelmatig 
en zo nu en dan gingen mijn broer en ik mee. Ook op vakanties kon een fiet-
stocht vaak niet ontbreken. Thuis keken we daarnaast elk jaar naar de etap-
pes van de Giro en de Tour de France. Hoe de renners zich dan urenlang over 
bergen en kasseien werkten met grote snelheid, vond ik indrukwekkend om te 
zien. Komend uit Boxmeer kon ik ze daarna in real life in actie zien bij het crite-
rium Daags na de Tour. Dit maakte me erg enthousiast om ooit zelf te beginnen 
met wielrennen. 
Afgelopen jaar heb ik de daad bij het woord gevoegd en zelf een racefiets ge-

kocht. Sinds september ben ik 
lid van Mercurius. Ik heb nog 
weinig ervaring en kan nog veel 
leren, maar dat mag de pret 
niet drukken. Voor mij is fietsen 
iets waar ik veel plezier uithaal 
en waar ik mijn energie in kwijt 
kan. In de mooie omgeving die 
Nijmegen rijk is, lukt dat zeker. 

Liefs en tot gauw,
Robin

De nieuwe komen er gestaag bij! Deze keer stellen zich voor: Robin Oost-
hout, Iris Willemsen en Karlijn Snoeijs. 

Robin Oosthout
Met sportiviteit ben ik dus op-

gegroeid en ik ben ontzettend trots 
dat ik dit samen met mijn vader kan 
en mag doen. Regelmatig komen 
we samen om een mooie tocht te 
maken. Ondanks dat ik heldin ben 
in vallen en blessures en ik vaker 
niet kan fietsen dan wel, zorgen 
we ervoor dat we elkaar blijven 
uitdagen. Nieuwe dingen probe-
ren en steeds wat sneller. Alle tips 
en tricks welke ik tijdens de trai-
ningen van Mercurius oppik kan ik 
meteen toepassen en overbren-
gen. En we zien elkaar groeien! 
 

Toch gaat het niet alleen om 
de sportieve prestaties tijdens dit 
soort tochten. Het is ons vader-
dochter momentje waarin we ook 
veel kunnen bij praten. Hoe het 
met elkaar gaat, wat ons dwarszit 
en hoe we elkaar kunnen helpen. 
‘Niet praten tijdens de klim’.. dat is 
wel de afspraak. Anders raken we 
buitenadem! We blijven ons fasci-
neren over de veelzijdigheid van de 
natuur, hoe het kan veranderen en 
het verschil tussen bos, stad en hei; 
‘Het blijft toch fantastisch!’.

Ook zo medio april. Het was fan-
tastisch! We hebben niet de beste 
rit ooit gefietst, maar wel maximaal 
genoten. En toch blijft het heer-
lijk als we bovenaan staan en el-
kaar aankijken, ons bidon pakken, 
proosten en zeggen: ‘He he, bekkie 
hoor!’ •
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Karlijn SnoeijsIris Willemsen

Hallo allemaal,

De mountainbikers zullen me waarschijnlijk al kennen. Ik ben Karlijn Snoeijs 
en sinds september train ik mee met Mercurius.

Toen ik binnen kwam was ik het meisje wat altijd achteraan de groep pro-
beerde bij te houden. Maar het fietsen vond ik zo leuk dat ik vast beraden 
was om daar verandering in te brengen. Nu probeer ik wat girl power toe te 
voegen aan de groep en laten we zien dat het mountainbiken echt niet alleen 
voor jongens is. 

Daarover gesproken, ik ben zeker geen tuttig meisje. En als je denkt dat ik 
schattig ben moet je even verder kijken dan mijn lengte. Ik doe namelijk van 
alles waar de meeste mensen wel even over na moeten denken. Het liefste 
ben ik in de bergen, en nee, in eerste instantie niet om te fietsen. Naast het 
fietsen ben ik namelijk ook een fanatieke klimmer, van de klimwand op het 
RSC tot een bergtop in Bolivia, je kan het zo gek niet bedenken of ik wordt er 
enthousiast van. Als je dan denkt dat ik berg op fietsen leuk vind, heb je het 
ook fout! Naar beneden is natuurlijk veel leuker.

Dat heb ik allemaal in de Ardennen mo-
gen ervaren, hier ben ik enthousiast ge-
worden voor het mountainbiken. Het is 
allemaal een jaar geleden begonnen toen 
ik als buitensport instructeur scholieren 
mocht begeleiden met het mountainbi-
ken tijdens een tussenjaar. Inmiddels stu-
deer ik fysiotherapie, schrijf ik hier een 
stukje voor de versnelling en lukt het me 
steeds vaker de mountainbikers van Mer-
curius bij te houden. Jullie zullen me snel 
bij het TTC weekend zien! Tot snel!

Hoi Mercurianen! 
Laat ik eerst het algemene geneuzel even 
opsommen: Iris Willemsen, 22 jaar, opge-
groeid in het vrij onbekende boeren dorpje 
dat Voorst heet, heb zo’n vijf jaar geleden dat 
boerenleven ingeruild voor het stadse leven 
van Nijmegen, ben de helft van een tweeling, 
kan slecht tegen mijn verlies, roep regelma-
tig ‘NEEM RUIM’, reageer ook op de bijna-
men ‘pip’ en ‘bieris’, wilde vroeger soldaat of 
dolfijnentrainster worden, heb als kind wel 
eens hondenbrokken gegeten, ben stiekem 
nog steeds fan van kinderen voor kinderen, 
mijn lievelingskleur is blauw en oh ja: ik ben 
sinds juli 2018 lid van Mercurius. 

Over het moment dat ik lid werd van Mercurius kan ik niet anders zeggen dan 
dat ik me meteen thuis voelde, ondanks het feit dat ik geen rasechte wielren-
ner ben. Ik ben namelijk een langebaanschaatser -die overigens het bestaande 
vooroordeel dat elke schaatser hard kan fietsen niet helemaal vanuit eigen 
kunnen kan beamen- gespecialiseerd op de sprintafstanden. 

Naast het feit dat een van mijn favoriete bezigheden toch wel sporten is, wilde 
ik er ook wat mee doen wat studeren betreft. Ik ben inmiddels afgestudeerd 
Sportkundige, maar voelde me nog niet helemaal voldaan. Daarom ben ik mo-
menteel bezig met een master in journalistieke richting. Ook Dione de Graaff 
moet ooit met pensioen kunnen toch? Een toekomst in de sportjournalistiek 
zou toch wel de perfecte combinatie van beide werelden zijn. 
Dit was voor nu wel even genoeg over mij. Ik ben te herkennen aan blonde krul-
len, flinke bovenbenen, een altijd bij elkaar passend outfitje, een vaak nèt iets 
te harde schaterlach of mijn kittige panteroakley. Wie weet tot snel!
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Een kijkje in de keuken bij...

Ruben Meijerink  & Nina ZennipmanNa inspanning komt ontspanning, 
de redactie stond op de stoep bij 
Anna de Wit en Lotte van Meeg-
denburg.

Ons gloednieuwe redactie lid 
Ruben Meijerink trapt zijn car-

rière als redactie lid smakelijk af. 
Ruben mocht namelijk samen met 
Nina gaan eten bij twee lieve da-
mes van Mercurius. Een oud wieler-
gezegde luidt; eet eerst het bordje 
van een ander leeg. Doordat Ruben 
meedeed aan de studentencup in 
Delft was hij een beetje laat. Dus 
hadden wij bijna het bordje van Ru-
ben leeg gegeten.

 Gelukkig blijkt Ruben erg snel te 
kunnen douchen en nadat hij zich 
van de berg bij Mariënbosch rich-
ting Brakkenstein naar beneden 
had gestort was hij uiteindelijk 
maar drie kwartier te laat. Onder-
tussen hadden Anna de Wit en Lot-
te van Meegdenburg gezorgd voor 
een voorafje, zodat we niet zouden 
omkomen van de honger terwijl 
we wachtten op onze topcoureur; 
een mandje brood (zonder mand), 
met verschillende soorten humus. 
Om het voorgerecht nog wat extra 
smaak te geven werden er ook olij-
ven op tafel gezet. Het smaakte al-
lemaal enorm goed, onder het ge-
not van een biertje. Na even rond 
te kijken in dit huis, dat voor 2/3e 
uit Mercurianen bestaat, moes-
ten ook de fietsen even bekeken 
worden natuurlijk. Ze stonden er 
prachtig bij. Er werd nog even ge-
twijfeld of Anna de bergen/heuvels 
van het weekend daarna aan zou 
kunnen op haar verzet. Nu heeft ze 
een conditie waar je u tegen zegt 
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en het doorzettingsvermogen van 
een topsporter, dus de conclusie 
werd getrokken dat dit zeker mo-
gelijk ging zijn. Wat op viel in de 
kamer van Lotte was de poster van 
het menselijk lichaam, met daarop 
alle spieren. Nu blijkt dat niet zon-
der reden, want Lotte wil volgend 
jaar beginnen aan de opleiding fy-
siotherapie, naast dat ze dan bio-
medische wetenschappen doen! 
Over ambitieus gesproken, deze 
dame is het.

Gelukkig kwam Ruben niet met 
lege handen aan, maar had hij zelfs 

een flesje wijn meegenomen. Het 
diner kon beginnen! Op het menu 
stonden flapjes (zie foto’s). Er werd 
smakelijk gelachen om het woord 
flapjes. Anna vond het een erg nor-
maal woord om te gebruiken voor 
de kleine pannenkoekjes, waar an-
dere mensen het woord wrap voor 
gebruiken. Er werden verse groen-
ten gesneden, guacamole gemaakt 
en de flapjes werden opgewarmd. 
De wijn werd ingeschonken, er 
werd geproost en de keuken vulde 
zich met wielerverhalen. En voor-
uit, ook enkele triathlon verhalen 
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dan, want Ruben en Anna proberen 
de bochtentechniek van de gemid-
delde triatleet nog een beetje om-
hoog te halen. Het oog van Ruben 
viel op een wel heel bijzonder stuk 
keukengerei. Het bleek een bijl te 
zijn, die niet gebruik diende te wor-
den om de flapjes te snijden, maar 
om hout te hakken.

Alhoewel het nog geen Pasen was, 
was het al wel tijd om ons te goed 
te doen aan enkele paaseitjes. De 
witte paaseitjes waren heel er ge-
wild, maar helaas was er daar nog 
maar een van te vinden, die al 
snel werd geclaimd door (ik dacht 
Nina?!). Verder was in de persoon 
van Pelle Hoek er ondertussen zelfs 
een vijfde mercuriaan aangescho-
ven, een unicum voor deze rubriek. 

TTC-VOM weekend 2019

Esra Cobben

Na een succesvol Ardennen 
weekend in september, be-

loofde Robin Hoeken dat hét 
TTC- weekend nog epischer zou 
worden. Deze hoge verwachtin-
gen werden in de aanloop naar 
het weekend op de proef ge-
steld. Het bleek dat Mercurius 
de locatie moest delen met nog 
een andere groep kinderen. Te-
vens stond er in de regels dat het 
om tien uur ‘s avonds stil moest 
zijn. Het beloofde epische week-
end leek op losse schroeven te 
staan. Er werd besloten om af te 
reizen naar het plaatsje Berg in 
de mooie Eiffel. De deelnemers 
zouden er geen spijt van krijgen! 

Maar liefst 55 leden en VOM’ers of-
ferden met liefde hun vrije hemel-
vaartweekend op om te genieten 
van mooie fietstochten, bier, gezel-
ligheid en nog meer bier. 

Het grootste gedeelte van de 
groep vertrok op donderdag rich-
ting de Eiffel. Eenmaal aangeko-
men werd er gelijk gefietst en ‘s 
avonds was er tijd om elkaar beter 
te leren kennen door middel van 
‘first dates’. Enkele fanatiekelingen 
besloten om met een omweg naar 
Berg te fietsen en hadden de eerste 
200 kilometer gelijk in de benen. 
De helft van de groep moest de 
rest van het weekend bijkomen van 
deze tocht en zijn voornamelijk nog 

Dit maakte echter wel dat de keu-
ken een tikkeltje te klein geworden 
was, voor het halen van een biertje 
moesten er enkele acrobatische ca-
priolen worden uitgehaald. Na het 
dessert waren de aanwezigen een 
beetje moe geworden en was het 
tijd om afscheid te nemen. Voor-
dat we het pand verlieten, kreeg 
Ruben nog een kleine rondleiding 
door het huis. Verder werd er afge-
sproken dat we elkaar allemaal de 
volgende dag weer bij de maandag-
training zouden zien, waar helaas 
niet iedereen zich aan gehouden. 
Met gevulde maag trokken Ruben 
en Nina weer huiswaarts, om met 
goede moed weer aan een nieuwe 
week te beginnen. •

Het befaamde TTC-VOM weekend 
was weer prachtig. Esra vertelt...
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slapend gespot. De laatste deel-
nemers arriveerden op vrijdag. Bij 
aankomst waren eerder genoemde 
fanatiekelingen aan het slapen, dus 
bleven wij wachten tot de fietsende 
deelnemers terug kwamen. Lang-
zaamaan druppelden de verschil-
lende groepen binnen. Elke groep 
begon direct na aankomst aan een 
schranspartij. Zakken chip, flessen 
cola, winegums en de melk kwa-
men te voorschijn en werden bin-
nen enkele minuten naar binnen 
gewerkt. Met de mond vol chips 
vertelde iedereen enthousiast over 

de mooie route langs het meer en 
de stevige klimmetjes onderweg. 
Bij de pas aangekomen fietsers be-
gon het fietsbloed sneller te stro-
men, wanneer kunnen wij gaan 
fietsen?

Het eerste bier werd weer ge-
opend en al snel werd ook de bar-
becue aangestoken. De geur van 
het vlees trok de huishond Balou 
aan. Balou leek meer op een hang-
buikzwijn dan op een hond en  wag-
gelde gezellig om ons heen op zoek 

naar etensresten. Tijdens het 
eten kwamen de nieuwkomers 
erachter dat we niet al om tien 
uur op bed hoefden te liggen. 
De andere groep kinderen ble-
ken al op drink leeftijd te zijn en 
kwamen gezellig mee doen met 
het drankspelletje stresspong. 
Enkele Mercurianen waren zo 
vriendelijk om de Duitsers ook 
bier te gunnen door flink vals te 
spelen tijdens het stresspongen. 
Blijkbaar hadden de Duitsers 
het niet door, aangezien ze de 
volgend dag vrolijk weer mee-
deden aan het drankspelletje. 
Ondertussen had zelfbenoemde 
pyromaan VOM-lid Ruurd het 
kampvuur flink aangestoken. Al 
snel zat er een grote groep rond-
om het warme vuur te kletsen 
en bier te drinken. Later in de 

avond kwamen de dirndl jurken 
tevoorschijn en ook twee heren 
besloten zich in een prachtige 
dirndl jurk te hijsen. Eén van de 
heren besloot dat het tijd was 
voor een voorstelling. De nog 
aanwezige bierdrinkers werden 
getrakteerd op twerk-sessie van 
een half-ontblote kont van een 
niet nader te benoemen Mer-
curiaan. Dezelfde twerker liep 
later in de avond in zijn dirndl 
jurk tegen de geliefde Mercurius 
barbecues aan! Wees gerust, de 
barbecues deden het de volgen-
de avond gewoon weer ondanks 
hun nachtelijke aanvaring.  

Zaterdag was het tijd om op 
de fiets te stappen. In het zon-
netje, ruikend naar zonnebrand,  
vertrokken verschillenden groe-
pen om de Eiffel te verkennen. 
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We werden getrakteerd op uitda-
gende klimmen, mooie vergezichten 
en heerlijke fietswegen. In de lunch-
pauze werd er bijgetankt met friet 
en worst, waarna er met volle buik 
gelijk geklommen moest worden. 
Bij menigeen zat de friet met worst 
na de klim in de keel. Na een laatste 
steile klim tussen de wijngaarden 
kwamen we weer terug   in Berg. 
Een van de andere groepen was het 
avontuur aangegaan. Op hun race-
fietsen eindigden zij op een moun-
tainbike route. Onder de modder 
en met wilde verhalen kwamen zij 
uiteindelijk ook terug bij het huisje. 

De barbecues waren bekomen van 
hun nachtelijke avonturen en de-
den het weer als vanouds. Als toe-
tje werd er een ijsje gehaald in het 
dorp. Na het ijsje was het tijd voor 
een herhaling van de vorige avond. 
Het kampvuur ging weer aan, het 
stresspongen begon weer en vele 
biertjes werden opengetrokken. 
Drie strijders bleven doorgaan tot 
vroeg in de ochtend en zagen op 
hun wandeling de zon op komen.

Onze Duitse verhuurders waren 
zo vriendelijk om ons zondag lan-
ger te laten blijven. Hierdoor kon 

er zondag voor de 
liefhebbers nog een 
korte route worden 
gefietst. Sommige 
deelnemers vonden 
het mooi geweest 
en besloten om ‘s 
ochtends al naar 
huis te gaan. Zij 
misten een prach-
tige glooiende route 
langs de wijngaar-
den en het spoor. 
Net zoals zaterdag 

werden de onschuldige wandelaars 
langs het spoor flink opgeschrikt 
door de voorbij snellende Mercu-
rianen. Halverwege de route was 
het tijd om in de schaduw te ge-
nieten van een hele pul vol cola 
en een stuk taart. Met een cola 
buik werden de laatste kilometers 
in het zonnetje uitgereden. Hierna 
restte slechts het schoonmaken van 
het huisje en het inpakken van alle 
spullen. En toen terug naar Nijme-

gen! Onze geheime Mac stop bleef 
bijna onopgemerkt, totdat Karlijn 
haar telefoon in de toiletten liet 
liggen. De vriendelijke vindster liet 
in de groepsapp weten dat haar te-
lefoon was gevonden in de Mac te 
Venlo. Helaas toch betrapt op de 
verboden stop. Hopelijk mogen we 
volgend jaar toch weer mee!

TTC, bedankt voor het leuke 
weekend! •
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Redactie column

Eline van Manen

Zoals veel van jullie denk ik we-
ten studeer ik geneeskunde en 

loop ik in het dagelijks leven vaak 
verdwaald als coassistent rond in 
het ziekenhuis. Met sommige co-
schappen maak je dan toch wel 
lange dagen, en omdat het me leuk 
leek een beetje te blijven sporten, 
had ik als geniale idee om mijn co-
schap chirurgie in Arnhem te gaan 
doen. Want (zo dacht ik) dan kan ik 
nog lekker op de fiets ernaar toe-
gaan! Mensen uit mijn cogroep ver-
klaarde me al voor gek (huh Eline, 
ga je echt fietsen?!), maar ik dacht 
dat komt zeker goed. Nou was ik al-
leen wel vergeten dat dit in febru-
ari-maart was. Nadat ik in februari 
één keer om 6.15 op m’n fiets zat, 
terwijl het vroor, donker was, mijn 
fiets en ik wit van het zout waren 
en ik zelfs op de weg terug weinig 
daglicht zag, was ik daar toch snel 
klaar mee. Wat hieruit te conclude-
ren valt: mijn leven bestond deze 
winter uit vrij veel coschappen en 
vrij weinig sporten. 

Daarnaast ben ik ook twee jaar 
coach geweest bij roeiploegen, en 
daar vond ik het toen leuk om me 
te verdiepen in dingen als trainings-
schema’s en hoe je effectief traint. 
Vanuit mijn combinatie van inte-
resse in medische feitjes en spor-
ten leek me leuk om voor dit stukje 
eens wat meer uit te gaan zoeken 
over sportfeitjes. En zo ben ik op 
de vrije zondag met mn laptopje op 
schoot eens wat gaan uitzoeken. 

Waar ik iets meer over wilde le-

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 25.

Feiten en fabels over hartslagen, onze co Eline 
deelt ze met je. HARTstikke leuk, al zegt ze het 
zelf.
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zen was over de hartslag. 
Ik vind het zelf hartstikke 
(HAHA) interessant om te 
trainen met hartslagme-
ter, niet dat ik nou echt 
wat met de gegevens doe, 
maar het fascineert me 
wel. Ik hoor om me heen 
ook soms misverstanden, dat je 
je maximale hartslag kan trainen, 
wat dus niet zo werkt. Al googlend 
kwam ik op een artikeltje van bicy-
cling met fabeltjes over hartslag. 
Het is dus inderdaad zo dat je maxi-
male hartslag een gegeven eigen-
schap, die vast staat. De vuistregel 
hiervoor is 220 – je leeftijd, maar 
er is enorme variatie hierin. Er zijn 
andere formules hiervoor bedacht 
(208-(0,7xleeftijd)), maar ook hier-
in blijft de strekking: het wisselt per 
persoon wat je max is. Daarnaast 
zegt je maximale hartslag weinig 
over je prestatie, of hoe hard je 
werkt. Dit brengt me ook meteen 
bij dat wat je wel kan trainen: hoe 
lang je je maximale hartslag vol kan 
houden. Het probleem is namelijk 
dat vanaf een bepaald punt je hart 
niet meer effectief je bloed rond 

kan pompen, dus zuurstof tekort in 
je spieren, dus verzuring, dus alles 
in je lichaam zegt PLEASE stop. Je 
kan dus trainen om dit punt waarop 
je stopt langer uit te stellen, maar 
er komt een punt dat je prestatie 
eronderdoor gaat natuurlijk. Een 
bijzondere gedachtegang vond ik 
dat in dit artikel het erover ging dat 
mensen denken dat als je je maxi-
male hartslag overschrijdt, je hart 
ontploft. Gelukkig zorgt je lichaam 
voor deze zelfbescherming dat dat 
natuurlijk niet kan. 

Aan de hand van je maximale 
hartslag kan je verschillende zones 
berekenen, herstelzone, vetver-
branding en de anaerobe drempel 
(die mooie kleurtjes bij de spin-
ninglessen). Hartslag is daarente-
gen eigenlijk niet zo’n goede indi-
catie voor je prestatie, omdat het 
van zo veel variabelen afhangt. Zo 

is je hartslag lager als je (fysiek of 
lichamelijk) moe bent en veran-
dert ie als je cafeïne binnen hebt, 
oververhit raakt of te weinig hebt 
gegeten. Het is van zo veel factoren 
afhankelijk, dat er de laatste jaren 
vooral getraind wordt met watta-
ges, wat eigenlijk veel meer zegt 
over je prestatie.

Wat ik zelf ook wel leuk vond om 
te lezen, was dat ze in dit artikel zei-
den dat je maximale hartslag ook 
nog eens verandert per sport. Zo zou 
je maximale hartslag bij hardlopen 
hoger zijn, omdat je ook nog moet 
werken om de zwaartekracht te 
overwinnen, en lager bij fietsen om-
dat je wordt ‘geholpen’ 
door je fiets. Bij zwem-
men zou dit nog anders 
zijn, omdat het water in 
het zwembad voor ver-
koeling zorgt, wat dus 
betekent dat tempera-
tuur minder van invloed 
is op het hooghouden 
van je hartslag. Ik had 
ook altijd het idee dat ik 
met roeien een veel ho-
gere hartslag kreeg dan 
nu met fietsen. Al met al 

denk ik niet dat je maximale hart-
slag echt anders is bij andere spor-
ten, maar wel je mogelijkheid om 
deze bepaalde hartslag te behalen 
anders is.

Zo, bij dezen een lesje over je 
hartslag. Praktische toepassing? Ik 
denk laag. Anders dan dat het leuke 
informatie is die het wellicht goed 
doet op feestjes. Strekking is dat je 
beter kan trainen op wattages als je 
echt voor de prestatie gaat, maar 
dat weten de profs natuurlijk al 
lang. Daarnaast blijf ik ook gewoon 
iedere training leuk naar mijn hart-
slaggrafiekje kijken, want het blijft 
geinig om te weten. •
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Koersvoer

Heb je honger na een intensieve trai-
ning? No worries! Met deze rubriek 
helpt uw redactie je uit de brand! 

Naast pasta is ook couscous een 
uitstekende manier om je kool-

hydraten na een lekkere rit weer 
een beetje aan te vullen. In com-
binatie met het, hopelijk, steeds 
mooier wordende weer maakt dat 
deze koude couscoussalade een 
must have na een late training in de 
maanden mei/juni en september, 
omdat je hem al van tevoren kan 
maken. Eventuele restjes kunnen 
worden genuttigd tijdens de lunch. 

Ingrediënten (op basis van 
4 personen/porties):
200 gram couscous
3 tomaten
1 komkommer
1 rode ui
1 pakje witte salade kaas/fèta
100 gram rucola
1 blokje groentebouillon
1 avocado
Eventueel cashewnoten

Ruben Meijerink

Bereiding
Kook de couscous, met de bouillon volgens de verpakking gaar. Dit duurt on-
geveer 20 minuten. Verwijder het vruchtvlees uit de tomaten en snij de rest in 
kleine stukjes. Snij de komkommer, fèta en avocado in kleine stukjes. Halveer 
de ui, en snij in kleine halve ringetjes. Stop al deze ingrediënten samen in een 
grote bak en roer het geheel een beetje door elkaar zodat er een mooie mix 
ontstaat. Voeg hier dan de couscous, de rucola en de noten aan toe, en een 
mooie salade is het eindresultaat. Zet even in de koelkast zodat hij lekker kan 
afkoelen, dan is de salade namelijk op zijn best. Tip: er kan natuurlijk nog gevarieerd worden met een heleboel verschil-

lende andere groenten, zoals bijvoorbeeld aubergine of courgette. Deze 
zou ik wel even opbakken, dat is vaak lekkerder dan rauw.
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Oproep

WE ARE HIRING
De redactie is opzoek naar nieuwe redacteurs!

Kan jij:
- Leuk vertellen?
- Veel taart eten?

- 3 a 4 keer per jaar vergaderen?
( - werken met InDesign?)

Dan zijn wij op zoek naar jou!

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..

“Als het begint te sneeuwen is het tijd om een Ullrichje te doen!”
Guus Schutte

“Harold: het einde is in zicht.”
Willem Boumans

“Met het laatste broodje opeten schoten de heren geen zak op”
Tycho Paulissen

“Hidde heeft duidelijk eerst het zakje van de ander leeggegeten.”
Paul Brussee

Het antwoord op Wat een kuit! Maar welke snuit van pagina 18: 
Adam Hansen
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Mercurius’ Doorgeefpen

Iris te PaskeDit 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 Iris te Paske.

Even geleden kreeg ik van de 
Redactie van De Versnelling de 

vraag kreeg of ik een stukje voor de 
doorgeefpen wilde schrijven. Na-
tuurlijk zeg je dan meteen ‘ja hoor, 
komt wel goed’, om het vervolgens 
weer heel hard te vergeten. Toen de 
deadline dichterbij kwam, moest ik 
toch nog wel even nadenken over 
een goed onderwerp voor mijn bij-
drage. Als ik nu veel verstand had 
gehad van koersen en klassiekers, 
had ik wat over Parijs-Roubaix of de 
Giro/Tour kunnen schrijven. Maar, 
-no surprise- dat heb ik niet. Met 
het optimistische idee dat onder 
Valkenburg-Huy er wel genoeg be-
denktijd en inspiratie zou zijn voor 

een onderwerp, heb ik daarom 
het schrijven voor het gemak maar 
even doorgeschoven naar de week 
voor Pasen. Die zaterdag dus een 
hele leuke dag gehad, maar een 
onderwerp verzinnen is er niet be-
paald van gekomen. Het appje van 
Nina over het inleveren kwam dus 
dichterbij en de getypte letters in 
Word waren er nog niet bepaald, 
of beter gezegd bepaald niet.

Enfin, dit ging een aantal dagen 
zo door, totdat het me ook de laat-
ste donderdag training weer opviel 
hoe het aantal vrouwen bij Mercu-
rius gegroeid is. Ik ben niet feminis-
tisch, maar om het toch even aan 
te stippen; Lekker bezig! Dit is dan 

ook wel een prima bruggetje om 
over het Vrouwenwielrennen.nl 
(VW) te schrijven. Voor degene die 
er niet zo bekend mee zijn, Vrou-
wenwielrennen.nl is een landelijk 
initiatief dat al bijna 25 jaar be-
staat. Vrouwenwielrennen.nl biedt 
laagdrempelige trainingen en bege-
leiding aan voor fanatieke wielren-
sters. Iedereen kan meedoen, van 
jong tot iets minder jong, begin-
ner tot wereldkampioen, toerder 
tot cyclorijdster. Inmiddels zijn er 
8 trainingsgroepen verspreid over 
Nederland1. Ook is er, net als bij 
studentenwielrennen Nederland, 
een VW competitie en wordt er tij-
dens de verschillende wedstrijdjes 
in twee snelheidsklassen gereden. 
Dus Mercurius vrouwen, misschien 
wel iets om in de gaten te houden 
deze zomer. En wie weet af en toe 
even te shinen!

Maar dames (ja heren net zo 
trouwens), blijf ondertussen ook 
vooral lekker bij Mercurius fietsen. 
Alleen met vrouwen koersen is wel 
zo eerlijk, maar voor het trainen 
en toeren ligt dat toch iets anders. 
Juist die mix die we bij het studen-
tenwielrennen en, in het speciaal, 
bij Mercurius hebben, verdient 
dubbele kuddo’s! Het gegeven dat 
we bij Mercurius soms nèt iets te 
veel van alles hebben (lees: uitge-
kauwde grappen, domme opmer-
kingen en foute hitjes) maakt wat 
mij betreft de sfeer! Dat getypt te 
hebben is het de hoogste tijd om 
op de fiets te springen voor een 
ritje richting Zutphen! •

1Amstelveen, Amsterdam, Arn-
hem, Den Haag, Eindhoven ’s-Her-
togenbosch, Rotterdam, Utrecht
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GNSK 2019
Eline van Manen en 

Ruben Meijerink

Het was weer tijd voor het 
weekend waar de gehele 

Nijmeegse studentensport al 
maanden reikhalzend naar uit-
keek; op 14 tot en met 16 juni 
vond de 61e editie van het GNSK 
plaats in Amsterdam! Mercurius 
was aanwezig met de grootste 
delegatie van het gehele deel-
nemersveld; 6 dames (Iris Wil-
lemsen, Iris te Paske, Eline van 
Manen, Lieke Wijnbergen; Anna 
de Wit en Manon Gremmen) en 
6 heren (Luc Vraets, Hylke de 

Zee, Ruben Meijerink, Pelle Hoek, 
Willem Boumans en Kai Vijverberg) 
zouden dit weekend de strijd aan-
gaan. Het grootste gedeelte van 
deze groep vertrok al op vrijdag-
avond naar Amsterdam, om daar 
onder het genot van de nodige fou-
te grappen (“hoeveel mensen gaan 
dit weekend voor een one night 
tent”) alvast de tenten op te zetten. 
Ook werd er alvast flink gestapeld 
door zoveel mogelijk van het aan-
wezig buffet te profiteren (lees: zo-
veel mogelijk eten op een bordje te 

proppen) en hebben we ons goed 
gehydrateerd op het openingsfeest.

De volgende dag werd geopend 
met een lekker buitje om de och-
tend met frisse moed te beginnen. 
Gelukkig werd het op tijd droog en 
konden de dames, die zichzelf had-
den omgedoopt tot ‘Toppers met 
Tieten’, met bijpassende sokken 
droog beginnen aan hun ploegen-
tietrit. Op de plaatselijke omloop 
van 1,7 kilometer (waarop dat 
weekend nog vele rondes verre-
den moesten worden) moesten de 
dames 7 ronden fietsen, die ze in 
slechts 17 minuten en 58 seconden 
aflegden. Dit bleek later de winnen-
de tijd en dus een sterke start voor 
onze dames! De heren waren he-

laas wat minder fortuinlijk en werk-
ten in een sterk deelnemersveld 
hun ploegentijdrit van tien ronden 
af in 23:37, wat helaas de 7e en 
laatste plek opleverde. Nadat de 
vreugde en het verdriet weer was 
weggetrokken (en weggegeten) 
was het ’s middags tijd voor het 
volgende onderdeel; de afvalkoers!

In de afvalkoers startten er van 
iedere vereniging 3 renners, ver-
deeld over drie heats. De opgave 
hierbij was om de heats te overle-
ven door bij de laatste 3 renners te 
eindigen, wat een plek in de finale 
oplevert. Bij de dames mocht Ma-
non “Gremmen is angst” het spits 
afbijten. In een superieur gereden 
serie waarbij wij toeschouwers Ma-

Konden de vrouwen de GNSK titel prolonge-
ren? Hoe brachten de mannen het ervanaf?
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non iedere keer was als eerste uit 
de bocht én over de finish zagen ko-
men, boezemde ze haar tegenstand 
alvast serieuze angst in. Hierna 
kwam Iris Willemsen in actie. Ook 
zij kwam geen moment in gevaar en 
kwam nagenoeg elke passage bij de 
eerste drie over de streep, wat een 
plek in de finale opleverde. Ook 
Eline van Manen leverde een sterke 
prestatie en wist twee rensters uit 
te schakelen, wat helaas te weinig 
was voor een plek in de finale maar 
toch weer kostbare punten voor 
het team opleverde. 

Bij de heren werd er goed gestart 
door Luc Vraets die, terwijl hij het 
weekend van tevoren nog Amster-
dam-Parijs tot een succesvol einde 
had gebracht, erin slaagde om twee 
renners uit te schakelen. De rest 
van het team, bestaande uit Willem 
Boumans en Pelle Hoek, was helaas 

pest en/of versterkt door wat pot-
jes 30 seconds. Anna had erg veel 
zin in een ijsje en besloot iedereen 
te misleiden door te vertellen dat 
de dichtstbijzijnde ijscobar iets 
dichterbij was dan die daadwerke-
lijk was. Aldaar kregen we ook nog 
alle frustraties van de eigenaresse, 
misses Frosty, over het afgesloten 
fietsparcours over ons heen. Later 
vond in de sporthal het grote feest 
plaats waar enkele van ons nog 
een paar dansjes hebben gewaagd, 
maar het grootste deel besloot om 
op een christelijk tijdstip de dans-
schoenen te verruilen voor de tent 
om goed uitgerust aan de laatste 

minder succesvol en 
werden bij de eerste 
passage van de streep 
uitgeschakeld. Er werd 
echter niet getreurd, 
de finale bij de dames 
stond immers op het 
punt te beginnen! Iris 
en Manon hadden zich 

hiervoor geplaatst en er werden se-
rieuze kansen voor de overwinning 
toegedicht. Met negen rensters 
aan de start gingen de eerste 5 pas-
sages zeer voorspoedig, de dames 
kwamen deze zonder problemen 
door. De laatste twee passages wa-
ren zeer spannend; in de strijd om 
de 4e plaats werd Iris bijna uitge-
schakeld maar wist ze nog net haar 
wiel voor haar tegenstander te du-
wen. In de sprint om het goud, zil-
ver en brons kwamen de dames he-
laas net tekort; de tweede en derde 
plaats waren het eindresultaat bij 
dit onderdeel. Al met al stond het 
damesteam van Mercurius na dag 
1 met een goede voorsprong aan 
kop, maar Groningen mocht zeker 
nog niet uitgevlakt worden.

’s Avonds werd ons weer een 
goed diner voorgeschoteld en heb-
ben we enkele vriendschappen ver-

wedstrijddag te beginnen. Die be-
gon zeer goed, doordat we dit keer 
niet gewekt werden door regen-
druppels op de tent, maar door de 
warmte die de zon ons bracht. 

Op zondag stond eerst de indivi-
duele tijdrit op het programma. Het 
parcours was niet echt uitdagend 
en zeer kort (2,8 km), wat erop 
neer kwam om in zo kort mogelijke 
tijd alles te geven. Voor de dames 
kwamen Lieke Wijnbergen (11e), 
Anna de Wit (13e) en Iris te Paske 
(8e) in actie. Doordat de dames van 
Groningen hier wat beter presteer-
den werd het plots toch weer erg 
spannend voor het klassement en 

kwam alles op de 
afsluitende koers 
aan (cliffhanger)! 
Ook bij de heren 
werd alles uit de 
benen geperst, 
maar wederom 
kwamen onze man-
nen net te kort 
in het ontzettend 
sterke deelnemers-
veld. Kai kwam he-
laas niet verder dan 
een 21e en laatste 
plek, Hylke werd 
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gedeeld 19e en ik zelf moest genoe-
gen nemen met een gedeelde 17e 
stek. Hierbij moest wel vermeld 
worden dat vanaf de nummer 9 tot 
de nummer 21 het verschil slechts 
10 seconden was; een waar secon-
despel! 

Net voordat de dames ’s mid-
dags aan hun criterium konden 
beginnen, kwam het nog even met 
bakken uit de hemel, maar de koers 
kon gelukkig droog beginnen. Het 
kwam allemaal op dit laatste onder-
deel aan en van tevoren was al be-
sproken dat te allen tijde de dames 
van Groningen binnen schootsaf-

stand gehouden moesten worden. 
Dit leek allemaal voorspoedig te 
verlopen totdat na een aantal ron-
des een valpartij roet in het eten 
gooide. Buiten onze schuld om 
kwamen maar liefst 4 van onze da-
mes ten val. Lieke en Iris te Paske 
konden al snel weer hun weg ver-
volgen en de aansluiting bij het pe-
loton maken, maar Anna en Eline 
waren helaas uitgeschakeld. Anna 
bleek later zelfs een breuk in haar 
elleboog op te hebben gelopen. Via 
deze weg een spoedig herstel toe-
gewenst! Er waren verschillende 
uitval pogingen maar die moch-

ten allemaal niet baten, 
de koers werd beslist in 
een sprint! Uiteindelijk 
wisten Iris Willemsen en 
Manon wederom naar 
een 2e en 3e plaats te 
sprinten, al was de posi-
tie ditmaal omgedraaid. 
Lieke en Iris te Paske 
eindigden netjes in het 
peloton. Een dame van 
Groningen wist te win-
nen wat de strijd om de 
eindoverwinning extra 
spannend maakte!

Bij de heren waren de 

verwachtingen al wat getemperd 
nadat ze in de afgelopen onderde-
len aan de sterkte van de concur-
rentie hadden geproefd. Toch werd 
er met volle moed gestart in het 
criterium! De snelheid bleek heel 
hoog te liggen, uiteindelijke werd 
er gereden aan een gemiddelde 
van bijna 45 km per uur. Willem 
en Kai konden dit hoge tempo he-
laas niet volgen en moesten in een 
voortijdig stadium gedwongen uit 
koers stappen. Dit leidde er toe dat 
Kai op een gegeven moment tot 
mijn grote verbazing aan de rand 
van het parcours naar ons stond te 
zwaaien. De rest reed de koers uit, 
en hebben allen nog 
enkele dappere ont-
snappingspogingen 
ondernomen maar 
wisten in het grote 
geweld helaas niet 
tot een goede klas-
sering te sprinten. Al 
waren de resultaten 
dus niet fantastisch, 
we konden voor ons-
zelf op goede spor-
tieve prestaties te-
rugkijken en hebben 
het onderste uit het 

vat gehaald. 
Bij de dames was het echter 

tot het einde nog spannend. Bij de 
prijsuitreiking werd namelijk aan-
gekondigd dat de nummer 1 en 2 in 
het eindklassement elkaar slechts 1 
punt ontliepen! Uiteindelijk bleek 
Groningen aan het langste eind 
te trekken en met 672 punten het 
klassement te winnen. Alhoewel 
eerst natuurlijk teleurstelling over-
heerste, waren de dames ook al 
snel trots op hun prestaties en kun-
nen ook zijn terugblikken op een 
zeer geslaagd GNSK. En ik denk dat 
ik het over de eindklassering van de 
Heren maar even niet zal hebben. •
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Op stap met de flappentap
Last van kwaaltjes op de fiets? Deze 
man helpt je uit de brand! Maak kennis 
met Joep, eigenaar van Pedaalkracht!

Nina Zennipman

Algemeen
Naam: Joep van Kesteren
Leeftijd: 35 jaar
Huidige fiets: St. Joris Cycles, 
custom made stalen frame, ge-
maakt aan de hand van de afme-
tingen van mijn eigen metingen. 
Droomfiets: Een fiets van een 
kleine framebouwer, die custom 
made is, eigenlijk heb ik dat al. 
Ik zou er alleen nog wat andere 
wielen ofzo misschien in willen. 

Wat doet pedaalkracht 
precies?
Pedaalkracht is een eenmans-
zaak waar bikefittingen worden 
gedaan voor wielrenners op ie-
der niveau, van profs tot recre-
anten. Wielrenners vanuit heel 
Nederland komen naar Nijme-
gen toe voor deze bikefittings!

Waarin onderscheid Pe-
daalkracht zich van andere 
bikefittings?
Ik denk voornamelijk door de 

wetenschappelijke opleiding die ik 
heb gehad. Ook heb ik veel erva-
ring opgedaan. Ik probeer net een 
stapje verder te gaan met de ren-
ner, wat zijn de persoonlijke doelen 
en voorkeuren. Ook ben ik perfecti-
onistisch. Verder probeer ik iemand 
zo min mogelijk ‘aan te smeren’, 
iets wat niet nodig is zal ik niet aan 
de klant adviseren. 

Waarom ben je Mercurius 
gaan sponsoren?
Via via kwam ik met Luc in contact. 
Het leek mij leuk om door middel 
van een korting de drempel voor 
een bikefitting voor studenten wat 
te verlagen.

Wat zijn je toekomstdromen 
voor Pedaalkracht?
Ik wil niet de wereld veroveren 
hoor. Ik zou wel graag wat blijven 
uitbreiden. Ik besta nu twee jaar en 
ik zit redelijk volgeboekt. Het be-
langrijkste vind ik dat het leuk blijft 
en dat ik er van kan leven. En voor 

mij blijft het leuk als ik genoeg klan-
ten heb! Ik wil wel genoeg tijd voor 
de klanten hebben om maatwerk te 
blijven leveren. 

Wat is de belangrijkste tip die 
je Mercuriusleden wil meege-
ven?
Een groot deel van de prestatie ligt 
aan de manier hoe je op de fiets zit! 
Als een frame van €300 jou beter 
past dan een frame van €3000 kan 
je beter het goedkope frame pak-
ken. Het gaat erom dat je de kracht 
kan overbrengen en dat gaat het 
best als je frame goed past! 
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Heb je nog fietsdoelen voor 
dit jaar?
Ik heb niet echt evenementen op 
het programma staan dit jaar. Dus 
het is vooral met fietsvrienden lek-
ker km’s maken en hopelijk nog een 
paar dagen bikepacken.

Keuzes, keuzes keuzes
Pasta/Rijst
Witte sokken/Zwarte sokken
Shimano/Campagnolo
1,5 uur interval / 4 uur duurtraining
Wegwielrennen/mountainbiken/ 
veldrijden
Van Randwijck weg/Oude holle 
weg

AmPa 2019

Om maar bij het begin te begin-
nen, wat is AmPa eigenlijk? De 

opzet van de wedstrijd is heel sim-
pel, om 12.00 uur starten alle deel-
nemers vanaf het sportcentrum in 
Amsterdam, om in een zo kort mo-
gelijke tijd naar de Eifeltoren te fiet-
sen. De route mag je zelf uitzoeken 
en stayeren is verboden (behalve 
bij je teamgenoot uiteraard). Dit 
doe je in een team van vier. Er zijn 
twee fietsers die naar Parijs fietsen 
en er zijn twee volgers die met de 
auto volgen. Niet alleen verzorgen 
de volgers de pauzes, maar zeker 
net zo belangrijk bieden ze morele 
steun door middel van aanmoedi-
gingen en door de stemming erin te 
houden. 

Zelf ben ik twee jaar geleden 
voor het eerst in aanraking geko-
men met AmPa. Ik was dat jaar vol-
ger bij Jason en Robin. Hoewel ze 
een geweldige prestatie geleverd 
hebben, heb ik zelf zelden iemand 
zo kapot zien gaan. Terwijl ik naar 
de laatste restjes Jason en Robin 
keek, besloot ik dat ik dit zelf nooit 
ging doen.

Ondanks mijn eerdere besluit 
begon het na een tijdje toch te krie-
belen. Na een goed gesprek met 
Hidde, die samen met Luc onder 
begeleiding van Kai en Iris zelf ook 
mee deed, was ik om. Ik ging rijden! 
Alhoewel… Hoewel je zelf de beslis-
sing kan nemen dat je mee wil doen, 

is het zo simpel nog 
niet. Je hebt altijd 
nog een teamge-
noot nodig die ook 
zo gek is en twee 
volgers die bereid 
zijn te volgen. 

Ik vond mijn 
gekkie in Willem. 
Na op elkaar inge-

Bram KrajenbrinkBram vertelt over de mooie (en minder 
mooie) kilometers tussen Amsterdam en 
Parijs. 
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praat te hebben wisten we het, we 
gaan het doen! Nu alleen nog twee 
goede volgers vinden en zorgen dat 
we in de maand die we nog had-
den voldoende in vorm kwamen 
om 500 km achter elkaar te kunnen 
fietsen. Wat kan er nog misgaan?

Nadat we op het laatste mo-
ment twee volgers in Eline en Nina 
gevonden hadden kon het avontuur 
beginnen, we hadden een waar 
dreamteam bij elkaar! Hoewel de 
sfeer en de moraal in de dagen 
vooraf goed waren, werd dit steeds 
minder naarmate de tocht dichter-
bij kwam. Waar het eerst leek alsof 
we de wind in de rug zouden heb-
ben, bleek het tegendeel waar en 
kregen we een forse tegenwind. 
Maar, aangezien je niet veel keus 
hebt over de startdatum, moesten 
we het er maar mee doen.

Op de zater-
dag van de start 
v e r z a m e l d e n 
beide Mercuri-
usteams in Nij-
megen om rich-
ting Amsterdam 
te vertrekken. 
De benen wa-

ren goed maar de moraal niet. Het 
regende en waaide flink. Een ding 
was duidelijk: dit zou een zware 
editie worden. Met frisse tegenzin 
stapten we iets voor 12.00 op de 
fiets. Daar gingen we. Het eerste 
stuk van de tocht ging langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal. Alsof de 
wind nog niet lastig genoeg was, 
deden we ook mee aan een kleine 
slalomwedstrijd om alle takken en 
troep die op het fietspad gewaaid 
waren. Na 70 km, met soms niet 
meer dan 17km/u tegen de wind in 
fietsen, was ons eerste pauzepunt. 
We waren leeg! Moreel gezien za-
ten we op een dieptepunt, we had-
den ruim 3 uur over 70 kilometer 
gedaan en we hadden nog 430 km 
te gaan. Dit ging toch lastiger wor-
den dan gedacht.

Gelukkig kwamen we na de pau-

ze al vrij snel Hidde en Luc achterop 
gereden. Dat is sowieso opvallend 
aan AmPa, ondanks dat iedereen 
voor zijn eigen team fietst en een 
eigen route rijdt, kom je heel vaak 
andere teams tegen en er is altijd 
een gevoel van kameraadschap on-
derling. Elk team neemt even de 
tijd om een praatje te maken of om 
even wat bemoedigende woorden 
te roepen. 

Ik zal het tempo van mijn verhaal 
iets verhogen, als ik te lang door-
vertel krijg ik ruzie met de redactie 
omdat mijn stuk te lang wordt. 

Vanaf een uur of 8 werd het 
makkelijker. De wind ging liggen 

en onze benen herstelden iets. 
Opeens hadden we tijd om te zien 
hoe lelijk België eigenlijk is. De we-
gen zijn slecht onderhouden en de 
gebouwen lijken neergezet te zijn 
zonder dat er over de samenhang 
nagedacht is. Niets past bij elkaar. 
Vlak voor we België verlieten heb-
ben we ons klaargemaakt voor de 
nacht. We hadden eigenlijk ver-
wacht dat de nacht het zwaarste 
punt van de tocht zou zijn maar dat 
viel eigenlijk mee. Op een gegeven 
moment kom je in een bepaald rit-
me en maakt het niet meer uit dat 
het donker is. Bij het ochtendgloren 
bevonden we ons in het prachtige 

Noord-Frankrijk dat 
stiekem toch nog 
best heuvelachtig is. 
Hoe dichter we bij 
Parijs kwamen, hoe 
beter de moraal, 
maar hoe minder de 
benen werden. On-
danks dat het zwaar 
was hielden Eline en 
Nina de sfeer er in 
en bleven we deur-
donderen (zowel 
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op de fiets als muzikaal). Ook de 
vele steunbetuigingen vanuit Nij-
megen hielden de moraal hoog! 30 
km voor het einde begon de echte 
hel pas toen we ons helemaal vast 
reden in het Parijse verkeer, ik zal 
hier maar niet opschrijven wat ik al-
lemaal geroepen heb, maar ik denk 
dat jullie mijn frustratie wel begrij-
pen als ik vertel dat we meer dan 2 
uur over de laatste 25 kilometer ge-
daan hebben. Enfin, als jullie sterke 
verhalen willen over onze barre 
tocht naar Parijs, dan willen we er 
altijd over vertellen.*

Maar goed, na de fles Champag-

ne bij de finish in ontvangt genomen 
te hebben en nadat Skits het einde-
lijk gelukt was om hun Polaroid-fo-
totoestel aan de praat te krijgen en 
een foto van ons te maken was de 
frustratie al een beetje gezakt. We 
hadden het toch maar mooi geflikt, 
van Amsterdam naar Parijs in iets 
meer dan een dag! Dat hadden we 
naar 70 kilometer niet durven dro-
men! Het genot nam een dag later, 
toen we terug reden, nog iets ver-
der toe. Op de terug weg beseften 
we pas echt dat het stiekem toch 
nog best een eind rijden is naar Pa-
rijs, zelfs met de auto. •

*De verteller van de verhalen staat niet garant voor het waarheidsgehalte van de verhalen. Aanhoorder is zich 
bewust van het feit dat de verhalen mogelijk aangedikt worden.

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘De Lekkere Vent op het End’

 De fiets, de fiets en verder niets
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