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Bestuurspraat

Hidde MertonHidde hoe laat is het? Tijd voor een 
Klokkie!

Het is een tijdje terug maar daar 
ben ik weer! In de editie van 

juli 2018 had ik de eer om de laatste 
bestuurspraat van het collegejaar 
te schrijven over mijn grootste pas-
sie van die tijd: roken. Op moment 
van uitbrengen van de Versnelling 
ben ik daar alweer 444 dagen mee 
gestopt. De Bestuurspraat van juli 
2018 ging het over hoe het leven 
van een rokende wielrenner eruit 
zag en over hoe je je eigen keuzes 
moet maken in het leven. Onder-
tussen zijn de tijden veranderd, na 
op een vakantie zoveel gerookt te 
hebben dat ik het niet meer kon 
en bij thuiskomst twee verstands-
kiezen te hebben achtergelaten bij 
de tandarts waren we alweer vijf 
dagen verder voordat ik überhaupt 
weer in staat was er een op te ste-
ken. Dat was het moment dat ik be-
sloot dat het mooi geweest was en 
ben ik er maar mee gestopt, daarna 
nooit meer één aangeraakt. Nu is 
het oktober 2019 en ben ik er weer, 
ditmaal als Voorzitter in plaats van 
Penningmeester. Ik draai ondertus-

sen al een tijdje mee binnen de club 
en op zoek naar inspiratie voor mijn 
Bestuurspraat besloot ik maar eens 
wat Versnellingen terug gaan lezen. 
In de editie van Oktober 2016, de 
editie waarin ik mij voorstelde als 
nieuw lid, schreef Harold Ottens 
een stukje met de Mercurius’ Door-
geefpen. Hij schreef over een stuk 
over ‘Drenthe en zijn racefiets’. Vol 
trots vertelde hij hoe weinig Dren-
the te bieden heeft behalve wat 
keienstroken en de hunebedden. 

Iemand die ook niet van 

stukjes schrijven houdt

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Het lekkere wijf op pagina vijf’

Hoeveel procent zouden 

haar bergen zijn?
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Die trots komt ook terug bij Tim van 
der Werf, die trots is op in Harold’s 
woorden: ‘Een drooggelegd stuk 
grasland met daarop de lelijkste 
steden van Nederland en een paar 
windmolens’ a.k.a. Flevoland. Trots 
zijn op waar je vandaan komt is iets 
moois, dat zal je namelijk altijd blij-
ven achtervolgen. Als geboren Via-
nees en op mijn 3e verhuisd naar 
Lochem ben ik opgevoed met het 
noaberschap en de Achterhoekse 
nuchterheid en opgegroeid met de 
keet, tentfeesten, de Zwarte Cross 
en Tractorpulling. Mijn trots voor 
de Achterhoek neem ik altijd met 
mij mee, mijn vlag gaat mee op va-
kantie en mijn fiets en helm zijn ook 
voorzien van Achterhoekse vlaggen. 

Ik kan er een boek over schrijven 
hoe geweldig het is maar ik heb be-
sloten om een Achterhoeks cultureel 
onderwerp te kiezen. Kennen jullie 
die goud met zilveren halveliterblik-
ken uit de supermarkt? Precies, ik ga 
het nog even over mijn favoriete bier 
hebben, want het is niet voor niets 

Kloktober. Net als mijn Ach-
terhoekse vlag gaan er ook 
altijd een paar blikken Klok 
mee als ik het land verlaat. 
Laten we beginnen met een 
kort geschiedenislesje: Van 
1809 tot 1954 heette de Grol-
sche Bierbrouwerij in Groen-
lo, Brouwerij de Klok. Voor 
de oorsprong van de naam 
de Klok moeten we terug in 
de historie, naar het begin 

van de 19e eeuw. Als in die 
tijd de kerk uitging luidde de 
klok en was het tijd voor een 
koud biertje. Vandaar ‘de 
Klok’. In 2004 is de Grolsche 
Bierbrouwerij verhuisd naar 
Enschede maar worden 
er als eerbetoon aan deze 
brouwerij sinds 2011 onze, 
in de volksmond ‘Klonkies’, 
gebrouwen.  Echter zijn er 
sinds de 19e eeuw ook din-
gen veranderd, tegenwoor-

dig luidt namelijk het 
gezegde: ‘Een man van 
cultuur, drinkt zijn Klok 
op kamertemperatuur’. 
Voor onze vrouwelijke 
leden heb ik nu ook nog 
een spreuk waar menig 
ruzie mee voorkomen 
kan worden: ‘Een dame 
met een wijze gedachte, 
drinkt niet de Klok waar 
de man op wachtte.’ 
Loat ’t oe smaken, ti-
tom! •



98

Even voorstellen...

Opnieuw zijn er een aantal leden uit 
de grote groep nieuwe Mercurianen 
geplukt! Fleur Kuijpers

9

Kris Atema

Hoi allemaal! Ik ben Fleur Kuijpers, 20 jaar en ben opgegroeid in 
een boerengat met 600 inwoners genaamd Ledeacker. Ik woon nu 

in Nijmegen en ben bezig met het derde jaar van geneeskunde. Ik ben al 
mijn hele leven bezig met sporten. Vroeger nam me vader me al mee naar 
het bos en daardoor ben ik op atletiek gegaan. Op een gegeven moment 
heb ik me gefocust op de middellange afstanden met hardlopen. In 2012 
had mijn moeder een racefiets gekocht en kreeg ik het plan om de Alpe 
D’Huez op te fietsen voor en met mijn vader. Uiteindelijk ben ik twee keer 
de berg opgegaan met de fiets. Hier was ik toen heel erg trots op. Daarna 
heb ik de fiets van mijn moeder overgenomen, omdat ze de klik pedalen 
toch wel iets te gevaarlijk vond. Afgelopen jaren ben ik met hardlopen 
vaak geblesseerd geraakt. Als ik geblesseerd was, probeerde ik soms wel 
te fietsen met mijn vader. Een jaar geleden ben ik gestopt met alleen 
hardlopen, omdat mijn lichaam het 
niet meer aankon. Ik besloot om 
voor de triatlon te gaan. Toen ben 
ik meer gaan fietsen. Ik merkte dat 
mijn lichaam de afwisseling heel 
erg fijn vond. Ik ben meer gaan fiet-
sen en vond het ook steeds leuker. 
Vandaar ook de keuze om bij Mer-
curius te gaan. Ik ben sinds Sep-
tember lid en tot nu toe heb ik het 
heel erg naar mijn zin met allemaal 
leuke mensen. Tot snel!

Hoi allemaal! 
Als nieuw lid bij Mercurius 

zal ik mij even voorstellen; Ik ben 
Kris Atema, 23 jaar en net begon-
nen aan een pre-master in Biome-
dical sciences. Oorspronkelijk kom 
ik uit Groningen waar ik ook de 
HBO MBRT heb afgerond. Na deze 
studie ben ik 2 jaar in Hilversum in 
het ziekenhuis gaan werken, maar 
door gebrek aan uitdaging ben ik nu 
in het prachtige Nijmegen terecht 
gekomen! Waarschijnlijk net zoals 
de meeste van jullie is wielrennen 
een grote hobby van mij. Toen ik 15 
was leek het mij een goed idee om 
een racefiets te kopen en een paar weken later mijn eerste wedstrijd als 
nieuweling in Zuid-Limburg te gaan rijden samen met de Noorder wieler-
vereniging Groningen. Geen groot succes maar wel gelijk besmet met het 
wielervirus. Uiteindelijk heb ik tot mijn 20e wedstrijden gereden waarvan 
de laatste 2 jaren bij WV de Kannibaal als belofte. Sindsdien heb ik eigen-
lijk te weinig tijd en motivatie gehad om nog echt te trainen, maar nu ik 
weer student ben wil ik het graag weer oppakken! Tijdens de opleiding 
MBRT heb ik een half jaar in Zwitserland stage gelopen. Absoluut moesten 
de racefiets en mountainbike ook mee! Om elke dag na stage honderden 
hoogtemeters weg te kunnen trappen in de Zwitserse alpen was toch wel 
een van de hoogtepunten in de afgelopen wielerjaren. Zo is de bijgevoegde 
foto gemaakt tijdens een prachtige ronde om het meer van Luzern.
Hopelijk tot gauw op een wieler- of mountainbiketraining!
(Of een Mercurius borrel natuurlijk)
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Een kijkje in de keuken bij...

Siobhan Schleijpen, Willem Boumans 
Heel Holland Bakt had zomaar opgenomen 
kunnen worden in de keuken van Manon 
Gremmen. Op een avond in oktober ont-
ving zij de redactie die juist een heel ander 
kookkunstje verwachtten

Dat Manon hele lekkere taar-
ten kan bakken is een bekend 

feit binnen Mercurius, maar kan ze 
ook net zo goed koken als ze kan 
bakken? Siobhan ging samen met 
nieuw redactielid Willem en Eline 
langs bij Manon voor een avondje 
vol met dilemma’s, medische praat, 
schaatsen en vooral veel gezellig-
heid. 

Manon, ook wel bekend als M A 
N O N (het is een wonder dat het 
nummer van de Jeugd van Tegen-

woordig niet de hele avond op de 
achtergrond stond te dreunen), 
woont in een zogenaamd meiden-
studentenhuis op een mooie cen-
trale locatie en heerlijke achtertuin 
om in de zomer buiten te zitten. Als 
je Manons kamer binnenloopt, kijk 
je meteen aan tegen haar twee lief-
des: De schaatsen en de fiets! Ver-
der was de kamer speciaal voor ons 
opgeruimd en klaar (voor in het bij-
zonder Eline) om in rond te neuzen. 

Bij aankomst was de gastvrouw Hoi Mercurius! 
Ik ben Chris. Opgegroeid in Loenen op de Veluwe en daar als kind 

vaak al bezig in het bos segmentjes te pakken op een paar favoriete rond-
jes. Strava bestond natuurlijk nog niet, dus gewoon met een stopwatch en 
een schriftje. Nu, na 10 mooie studiejaren eindelijk maar eens lid gewor-
den van Mercurius, nu het nog kan. Hiervoor deed ik altijd aan rugby en 
squash, maar ik had helaas teveel blessures om daar mee door te gaan. Ik 
was dus op zoek naar een nieuwe sport. In de loop der jaren al veel Mer-
curianen leren kennen via de NSSR, Batavierenrace en als barman van het 
Sportcafe en ik was altijd al een beetje jaloers op jullie stoere schaafplek-
ken, snelle planga’s, tanlines. En die strakka pakkies, dat wilde ik ook! Dus 
heb ik vorig jaar maar een fiets gekocht en ben ik wat gaan fietsen. Tot nu 
toe vind ik het echt superleuk om te doen en nu ik een beetje fitter begin 
te worden durfde ik ook wel lid te worden, in de hoop er niet gelijk hele-
maal afgereden te worden. Dat viel nog vies tegen, maar lekker achteraan 
bungelen ging nog net. Als de lente trainingen weer beginnen hoop ik wel 
lekker mee te kunnen komen :)
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al meteen te vinden in de keuken. 
Uw redactieleden werden meteen 
verblijd met de warme aroma’s van 
ras-el-hanout (want volgens Ma-
non; des te meer ras-el-hanout, des 
te beter het smaakt) en verse naan-
broodjes die nog even afgebakken 
moesten worden. Ook de Tunesi-
sche shakshuka van courgette, prei 
en venkel stond intussen al lekker 
te pruttelen; alleen de gepocheer-
de eitjes ontbraken nog voordat de 
knorrende maagjes van onze redac-
tie gevuld konden worden. De re-
dactieleden konden nog wat leren 

van de geavanceerde en revolutio-
naire kooktechnieken van mevrouw 
Gremmen. Veel zout in het deeg 
van je naanbrood, een andere pan 
als pannendeksel gebruiken - de re-
dactie keek haar ogen uit.

Tijdens het wachten op de brood-
jes en eitjes werden de lachspieren 
al voldoende getraind en dit bleek 
slechts een voorproefje op de 
rest van de avond. Eline schotelde 
Siobhan, Manon en Willem de nodi-
ge “dilemma’s op dinsdag” voor uit 
het boek van Manon. Na een aantal 
hilarische discussies over krokke-
tenkorsthuiden en het uitschelden 
van bejaarden, was het tijd om aan 
tafel te gaan voor de shakshuka. Dit 

heerlijke avondmaal werd op 
Instagram waardige manier 
gepresenteerd. Als de redac-
tie een Instagram account had 
was er meteen die avond al 
een foto de wereld in geslin-
gerd!

Unaniem waren de aanwezige 
redactieleden het erover eens: 
Manon kan net zo goed koken 
als ze kan bakken! Tijdens het 
eten was het gespreksonder-
werp intussen veranderd in 

allerlei medische kwesties en er-
varingen uit het ziekenhuis, wat 
geen toeval was, aangezien Manon 
en Eline beide een medische stu-
die volgen. Vol verwondering en 
met af en toe een twijfelachtige 
blik luisterden Willem en Siobhan 
naar de verhalen over poepbacte-
riën en het veelvuldige gebruik van 
plaatjes van allerhande soa’s in de 
colleges van Eline. Nog steeds met 
veel smaak werd het hoofdgerecht 
afgerond en daarmee was het tijd 
voor Manons specialiteit: het toe-
tje. Ze wist de gasten te verrassen 
met een zelfgebakken cobbler van 
perzik en framboos geserveerd met 
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kaneelijs - om de vingers bij af te 
likken. Eline wist op haar plaats de 
rest weer te imponeren met haar 
kunsten in het lepel buigen door-
dat het ijs nog een beetje hard was. 
Hiermee was de nieuwe Uri Geller 
geboren! Of Eline dit carrièrepad 
navolging gaat geven was nog twij-
felachtig, ook aan het einde van ons 
bezoek aan Casa di Manon. 

Door het gepraat over ijs, vorst 
en smelten was het vanzelfspre-
kend dat we het over Manons 
hoofdsport, zeker in de winter, 

het schaatsen kregen. De redactie 
kreeg een uitgebreide uitleg over 
de kwaliteit van ijs, het effect van 
wind en de luchttemperatuur in 
een schaatsbaan en ze kregen ook 
nog een demonstratie van alle ver-
schillende soorten stof waaruit een 
schaatspak gemaakt kan worden. 
Een bezoek aan het schaats walhal-
la van Nederland, Thialf, stond ook 
al op de agenda. Alles voor de opti-
male voorbereiding voor de eerste 
wedstrijd van het seizoen, die twee 
weken na ons bezoek zou plaats-
vinden.  Helemaal vol van het toe-

tje was het tijd om 
de afwas te gaan 
doen. Doordat de 
keuken nog be-
zet was werden 
ons door Eline 
nog een aantal 
dilemma’s voor-
gelegd, waaruit 
bleek dat Siobhan 
en Willem toch 
echt liever alleen 
nog maar zou-
den douchen met 
knakworstensap 

in plaats van dat ze altijd een luier 
zouden moeten dragen… Dit zijn de 
soort vragen die onze lezers beant-
woord willen zien! Een aantal van 
deze lastige kwesties later was het 
dan toch tijd voor de afwas waarbij 
Willem nog even inventief moest 
zijn door het ontbreken van een 
stop voor de gootsteen. Dit was 
echter geen groot obstakel voor 
huisman Willem. Zo keek de kok 
vanaf haar stekje op het aanrecht 
toe hoe haar gasten het servies 
weer deden glimmen en elkaar be-
kritiseerden op hun afdroog tech-

nieken. Met de buikjes rond en alle 
potten en pannen weer glimmend 
in de kast, was alles weer in kannen 
en kruiken. Er werd nog even nage-
praat over ieders ambities en toe-
komstplannen. Tegen negen uur en 
na een korte inspectie van Manons 
nieuwe fiets was het mooi geweest 
en vertrokken onze redactieleden 
voldaan weer naar huis. Mochten 
Eline, Manon, Siobhan of Willem 
nog eens met een dilemma op dins-
dag zitten, dan weten ze elkaar te 
vinden. •



1716

Mercurius en de hoerenvliegen

Iris WillemsenMercurius Zomerreis 2.0 stond afgelopen juli op 
de kalender. De Mercuribus reisde af naar Zuid-
Frankrijk – met alle gevolgen van dien..

Aangezien een autoritje naar 
Frankrijk over het algemeen 

weinig bijzonderheden met zich 
meebrengt, slaan we de heen-
weg over en gaan we meteen 
door naar het genot onder de 
Franse zon. Het was even span-
nend, maar de overdreven 
zwaarbeladen Mercuriusauto 
heeft het gelukkig toch gered. 
Eenmaal aangekomen, was er 
iets waar niemand omheen kon; 
het huisje was vergezeld door 
een paardenstal. En waar paar-
den zijn, zijn vliegen. Maar waar 
paarden zijn, is ook ponykamp. 
En dat leverde het nodige An-
nemaria-koekoek amusement 
op. Vanonder een schaduwrijke 
veranda keek de groep overver-
hitte Hollanders naar de kleine 
zandvlakte waarop een zeer 
mysterieuze vrouw verscheen. 
De warme Franse zon was bijna 
even verblindend als haar per-
soonlijkheid. Op het heetst van 
de dag hield ze zich sterk in de 
stof opwaaiende zandbak. De 

zon, het zand en de klierende kleu-
ters konden haar niet van haar 
stuk brengen. Wát een vrouw. 
Haar caramelkleurige huid en de 
donkerbruine lokken die onder de 
strohoed vandaan kwamen, zorg-
den ervoor dat menig Mercuriaan 

zijn ogen niet van haar af 
kon houden. De hele week 
spookte het door vooral 
Jaspers gedachten: wie 
was deze wonderschone 
dame? Het was mij niet 
meteen duidelijk of het 
nou een verzonnen naam 
was of dat de dame echt 
zo heette, maar het werd: 
Mathilde. Leverde meteen 
een passende naam voor 
het Strava segment naar 
het huisje op: Rammen 
naar Mathilde. Mathilde maakte 
indruk; iedereen wil volgend jaar 
terug naar de Franse Alpen, en niet 
om te fietsen, nee; voor ponykamp 
bij Mathilde! Dat vooral Jasper erg 
onder de indruk was van Mathilde 
bleek wel; hij had haar zelfs op 
Facebook toegevoegd.  

Er leek een mooi meertje in de 
buurt te zijn om te zwemmen, maar 
dit bleek een armoedige zwem-
gelegenheid te zijn in vergelijking 
met de rivier die de huiseigenaar 
ons later die week aanraadde. Rot-
sen waarop Ruben als een prach-
tig aangespoelde zeemeerman 

z’n boekje kon lezen, helderblauw 
water waardoor je anderen kon be-
trappen op stiekem plassen en een 
brug waar je meer kinderen op de 
rand zag staan om stoer te lijken 
dan ze daadwerkelijk stoer waren 
door eraf te springen. Kortom; het 
was prachtig. 

Onder de vele colletjes die 
Frankrijk te bieden had, zat de Col 
de la Colombière. Vergezeld door 
Hidde, die hijgend, maar vooral 
scheldend en klagend meereed, 
mocht ik mijn eerste langere col 
beklimmen. Het ene moment pro-
beerde Hidje enigszins ritmisch een 

https://www.strava.com/segments/21262761
https://www.strava.com/segments/21262761
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liedje tussen het hijgen en puffen 
door naar buiten te brengen ‘het.. 
dondert.. en.. het… pff.. bliksemt.. 
en het regent… meters BIER’. Clas-
sic Hidde. Het andere moment 
werd vooral het voor ons maar al te 
bekende scheldwoordenboek ge-
opend: ‘HOERENberg’ “Verdomme, 
zijn we er nou nog niet?”.  

En niet alleen op de beklimmin-
gen mocht ik genieten van Hiddes 
rijke vocabulaire. Terug bij de paar-
denstal zorgden ook de vliegen 
voor de nodige irritaties. Dag in dag 
uit was ergens wel te horen: “WAT 
EEN HOERENVLIEGEN!!”. Het werd 
bijna rustgevend. 

Waar Willem in plaats van het 
berijden van zijn spiksplinternieu-
we fiets ervoor koos een deuk in 
de bank zitten, gingen anderen wél 
fietsend de befaamde Franse Alpen 
overwinnen. Willem, jouw luiheid 

heeft ons geïn-
spireerd. Om-
dat onze blonde 
broeders Luc en 
Hidde vonden 
dat bankhan-
ger Willem de 
QOMmetjes die 

hij had niet verdiende, gingen zij de 
laatste dag op stap om Willem daar 
nog even van te ontdoen. Vals of 
niet; het is ze gelukt! Om het ove-
rige fietsgeweld samen te vatten; 
Femke en Jasper reden iedereen de 
moeder.

De avonden waren over het al-
gemeen vrij tamme bedoelingen, 
maar er werd dan ook gediscipli-

neerd vroeg opgestaan. Alles om 
de Franse hitte een beetje te ont-
wijken, zoals echte Hollanders be-
taamd. De laatste avond was een 
uitzondering. Daarover later meer; 
save the best for last, zeggen ze 
toch? De pubquiz-avond was voor 
mij een avond vol verrassingen. 
Jasper die zei dat hij iedereen ‘de 
moeder’ zou fietsen. Zulk taalge-
bruik uit zo’n lieve jongen; hoe kon 
dat nou? En ook Pepijn wist me te 
verbazen. Het lijkt zo’n engel, maar 
toen hij valsspeelde tijdens het fi-
nalespel werd het tegendeel bewe-
zen. Hoe geinig ik het ook vond, des 
te spijtiger vond ik het dat ik geen 
GIFje had gemaakt van de sierlijke 
wijze waarop Pepijn tegen de stoel 
aansprong waarop het blikje stond 
dat hij had moeten raken met 
een bal in plaats van z’n hele 
lichaam. 

Laatste avonden zijn vaak 
memorabel, maar deze al he-
lemaal. De rest laat ik in het 
midden. [anti climax hè]. Wel 
een dikke tip: wodka mixen 
met Grimbergen is geen recept 
voor een gezellige avond.  

Op de terugweg heeft de 

kamikaze auto [Remi zat achter 
het stuur] vredig vader en moeder-
tje gespeeld om de tijd te doden. 
Job speelde de verveelde tiener 
die duidelijk midden in z’n puber-
teit zat maar dit niet wilde toege-
ven. Had elk uur wel iets te zeiken. 
‘Mag het raam dicht?!’, ’Zijn we er 
bijna?’, ‘Het plafond is te laag..’, 
‘Mam, ik heb honger!’. Arme moe-
der Esra, die had er maar mee te 
dealen. Jasper in de rol van het 
onwetende jonge broertje. De on-
schuld zelve die rustig en in stilte 
zijn wiskundesommen doorkeek 
op de achterbank. In het midden 
zat de droomdochter. Lag de hele 
autorit te pitten; ideaal. Zo was, in 
ieder geval voor mij, de terugweg 
lekker snel voorbij. •
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KOERSVOER

Siobhan Schleijpen

Haast ‘s ochtends? Of een 
zware training of tocht op 

het menu staan? FUEL YOURSELF. 
Net zoals je een auto vol moet 
gooien met benzine voordat 
deze gaat rijden, moet je jouw 
lichaam vol gooien met voeding 
voordat de beentjes rond willen 
draaien. Met dit volgende recept 
biedt de redactie je handvatten 
om helemaal klaar te staan voor 
je ochtendritjes - vooral nu dat 
de donkere wintermaanden er-
aan komen. 

Dit recept is ook nog eens lief voor 
de studentenportemonnee. Als je 
gaat voor de havermout van AH 
Basic of Duitse Haferflocken die je 
voor 40 cent per 500 gram in de su-
permarkt kan scoren ben je uiterst 
goedkoop uit. 

Je hebt nodig:
• 50 à 60 gram havermout
• 50 ml melk
• 2 eetlepels yoghurt 
• (eventueel een halve/één eetle-
pel chia- of lijnzaden. Ja, mensen. 
Een superfood kan niet meer ont-
breken in een recept) 

Voor extra smaak:
• Kaneel
• Cacao
• Stroop
• Pindakaas 
• Jam
• Noten en/of zaden
• Vers fruit 

Mix in een kom alle ingrediën-
ten door elkaar totdat alles goed 

gemengd is. Voor een  nog betere 
consistentie voeg dan hier je (hal-
ve) eetlepel zaden (chia of lijn) toe. 
Op dit moment kun je ook de ka-
neel, cacao, pindakaas dan wel jam 
toevoegen voor extra smeuïgheid 
of zoetigheid. Persoonlijk zou ik één 
van deze smaakmakers tegelijk ge-
bruiken maar experimenteren staat 
je vrij – de redactie is niet verant-
woordelijk voor voedselvergiftiging 
die mogelijk gepaard gaat met dit 
experiment.  

Hierna dek je de kom af met ver-
houd- of aluminiumfolie en zet het 
in de koelkast. Dikke tip: doe al deze 
stappen de avond van tevoren. Laat 
je kom voor het beste resultaat lek-
ker in de koelkast staan terwijl jij je 

De herfst is weer in aantocht. Uw redactie zorgt 
ervoor dat je goed gevoed op de fiets stapt voor 
die barre herfst & winter ritjes

schoonheidsslaap pakt. Wanneer 
je dan ontwaakt staat er Voilà! Een 
(bijna) kant-en-klaar ontbijtje in je 
koeling. Als slaapkop voeg je nog 
wat fruit (zij het het lievelingetje 
van de wielrenner: de banaan, een 
handje vol frambozen of aardbeien 
of een appeltje voor de dorst – al-
les kan) en/of noten toe voor wat 
vitamientjes en crunch. 

Dit ontbijtje kan zowel warm als 
koud gegeten worden. Zet het een 
minuut in de magnetron en je kan 
jezelf ermee opwarmen in de och-
tend. 

Zet nog een kopje koffie en trek je 
wielerkloffie aan en je bent klaar 
voor de dag! •
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Ardennenweekend 2019

Rard van Kollenburg

Het Ardennenweekend van 
Mercurius is voor nieuwe 

leden altijd een goede gelegen-
heid om de vereniging te leren 
kennen en voor hen die al langer 
lid zijn een weekend vol fietsen 
en feest. De editie van 2019 was 
niet anders.

Met ram- en ramvolgepakte 
auto’s vertrekken de eerste Mer-
curianen op vrijdagochtend rich-
ting de Belgische Ardennen voor 
een weekend knallen in de heu-
vels. Met goede zin en met lied-
jes over Chinese restaurants op 
de speakers rijdt het gezelschap 
naar Laval, even ten westen van 

Bastenaken. Na het inspecteren 
van de koeienstal die deze dagen 
dienst zal doen als onderkomen 
(wat wil je als je een weekend over-
nacht voor minder geld dan een ge-
middelde bestelling bij McDonalds) 
wordt al gauw overgegaan tot de 
hoofdactiviteit: een lekker rondje 
fietsen. Job Wevers heeft flink werk 
gemaakt van het uitzetten van de 
routes en met een mooie mix van 
nieuwe leden en oudgedienden 
rolt het gezelschap door het glooi-
ende Waalse land.

Na zo’n 60 kilometer met prima 
weersomstandigheden komt de 
bende terug en terwijl net de regels 

van Ticket To Ride uit-
gelegd worden, komt 
de middaggroep het 
terrein opgereden. 
Met die entree wordt 
ook de binnenkomst 
van de eerste biertjes 
gemarkeerd en het 
niveau stijgt dan ook 
zienderogen naar-
mate de middag en 

avond vorderen. Velen kiezen voor 
een chillsessie tussen de paarden 
in de wei, anderen trekken binnen 
een blik bier open en weer ande-
ren doen wanhopige pogingen om 
de rookmachine te lokaliseren. De 
potjes stresspong zijn al gauw niet 
meer op vijf handen te tellen, er 
wordt veel gezongen en gelachen 
en als het licht uitgaat in de schuur 
komt de zon al bijna weer op.

Wie met kleine oogjes hoopte op 
rustig uitslapen, komt bij Mercurius 
aan het verkeerde adres. Al tegen 
acht uur ’s morgens schallen de 
Death Metal-gruntgeluiden uit de 
speakers en in het kader van zeker-
heid dat iedereen gewekt is besluit 
Yarince met metalen deksels als 
drumstel de slaapvertrekken af te 

gaan. Dat wordt 
algemeen zeer ge-
waardeerd.

Dan de hoofd-
moot: een fiets-
tocht van ruim hon-
derd en voor velen 
ook 130 kilometer, 
met als klapstuk de 
beruchte Haussire, 

met zijn voet in het centrum van Le 
Roche en Ardenne. Deze zwaarste 
beklimming van België blijkt al snel 
de zwanenzang van Michiel. Op de 
steilste stroken blijkt dat zijn licht-
ste verzet echt niet lichter kan. Zijn 
derailleur houdt het niet, breekt 
af en dus kan hij met wat hulp van 
Thomas op een singlespeed huis-
waarts. Verderop heeft ook Bram 
technisch malheur. Veruit de mees-
ten kunnen zichzelf op de borst 
kloppen als overwinnaars van de 
zwaarste beklimming van de Be-
nelux. Vanaf de Haussire gaat het 
terug zuidwaarts, waar meer korte 
beklimmingen en glooiende stro-
ken de renners wachten. Op een 
krampaanval hier en daar na, komt 
iedereen heelhuids en tevreden te-

Levensbehoefte nummer één in het leven 
van een Mercuriaan is natuurlijk een fiets-
weekend!
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rug.
Dat kan niet gezegd worden van de 

mountainbikers, die door een navi-
gatiefout aan een ware helletocht 
door de beboste Ardennen begin-
nen. Zinnen als ‘hadden we daar 
niet linksaf gemoeten?’ en ‘waren 
we hier straks niet ook al?’ worden 
veel gedacht en ook uitgesproken. 
De valpartijen stapelen zich snel op 
en het is al donker als de vieze, uit-
gebluste mountainbikers eindelijk 
hun weg naar de kamplocatie heb-
ben gevonden.

Door hun hachelijke avontuur 
moet het eten van de wraps, die 
commissie heeft bereid, nog even 
uitgesteld worden. De geur van 
vlees en kruiden bedwelmt bijzon-
der goed en zodra het buffet ein-

delijk geopend is, duikt een roedel 
hongerige wolven er bovenop. Niet 
lang daarna vormt de avondactivi-
teit een mooi intermezzo tussen het 
eten en nóg een stresspongkam-
pioenschap. Een enorme estafette 
die eindigt met het in het weiland 
zoeken naar willekeurige voorwer-
pen zorgt al voor hilariteit, maar als 
Mees en Babette als siamese twee-
ling aan elkaar vastzitten en deson-
danks tégen elkaar moeten voet-
ballen, komen de toeschouwers 
en overige voetballers echt niet 
meer bij van het lachen. De avond 
die volgt is er een vol drank, plas-
tic bekertjes, dansmuziek, héél veel 
rook, pingpongballen en nog meer 
drank en nog meer rook. Dat het 
brandalarm meerdere keren afgaat 

is niet echt een verrassing te noe-
men en het bederft de sfeer geen 
seconde. Sterker nog, het draagt er 
zelfs wat aan bij.

Door goed onderhandelen kan op 
zondag nog een slotetappe gemaakt 
worden. De route loopt deze keer 
wat meer richting Neufchâteau. De 
alcoholdampen worden op die ma-
nier enigszins de systemen uitge-
werkt. Saskia kijkt de situatie eens 
aan en besluit daarop dat lekker in 
bed blijven liggen ook wel een aar-
dige optie is. De zon brandt deze 
zondagmiddag en er wordt fanatiek 
lijntjes gekweekt. Een enkeling ver-
brandt zelfs lichtjes. Na een stevige 
schoonmaakbeurt (of in het geval 
van de voorzitter, een stevige voor-

de-hut-bier-drink-sessie) kunnen 
de fietsen op de auto’s en begint de 
lange frustrerende terugreis rich-
ting Nijmegen, even onderbroken 
door het afmaccen in Limburg. Het 
is al laat op de avond als de stoet 
zich meldt bij het Mercuriushok. 
Na een uur te hebben gewacht op 
een sleutel die al die tijd in de auto 
lag, kunnen de meesten met zware 
bepakking op hun racefiets stappen 
om de laatste kilometers af te leg-
gen.

Goed weer, mooie fietsroutes, lol-
lige spelletjes, vrolijke Mercurianen 
en een energieke commissie maak-
ten het weekend tot een groot suc-
ces. Bedankt aan allen! •
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Redactie column

Ruben Meijerink

De combinatie politicologie en 
NSWV Mercurius is geen on-

bekende. Prominenten als Siobhan 
Schleijpen, Tim van der Werf en 
Koen Beekhuis volg(d)en deze stu-
die. Dit is natuurlijk ook niet al te 
gek, want de wereld van de wielren-
nerij barst van politiek en macht. 
Politicologische theorieën zijn dan 
ook eigenlijk best wel goed toe-
pasbaar op zeer veel verschillende 
koers situaties (behalve op de tac-
tiek van Movistar, die blijft natuur-
lijk altijd onverklaarbaar).

Ten eerste speelt er zich een 
politiek spel af binnen wielerploe-

gen. Wie wordt de kopman voor de 
koers? Is het altijd de sterkste ren-
ner en gaat het dus om de interne 
kwaliteiten van de renner? Meestal 
is dit genoeg om de interne ploe-
gorders te begrijpen. Dit zou een 
objectief rationele keuze zijn, de 
ploeg wil immers zoveel moge-
lijk wedstrijden winnen en kiest 
dus voor de sterkste renner. Soms 
wordt er echter ook voor andere 
belangen gekozen. Zo geeft een 
ploeg af en toe een jonge renner 
de kans om zich te ontwikkelen, of 
hecht de ploeg belang aan de natio-
naliteit van de renner. Dit kan wor-

den verklaard vanuit 
een andere grote 
stroming binnen de 
politicologie die stelt 
dat het gaat om de 
cultuur tussen een 
groep mensen. In 
een ploeg als INEOS 
zou er bijvoorbeeld 
altijd voor de sterk-
ste renner gekozen 
worden en gaat het 

Hoe politicologie, benen scheren en ploegen-
tactiek met elkaar in verband staan? Je leest 
het in de redactie column van Ruben. 

puur om het winnen, terwijl een 
ploeg als Jumbo-Visma misschien 
meer kijkt naar de langere termijn 
en daarom bepaalde keuzes maakt 
als het gaat om het opstellen van 
renners. 

Maar ook op Mercurius vallen 
deze theorieën toe te passen. Zo is 
het vanuit het rationele keuze per-
spectief totaal onverklaarbaar dat 
sommige mannelijke Mercurianen 
hun benen scheren. Je gaat er im-
mers niet sneller van of iets der-
gelijks. Benen scheren heeft een 
meerwaarde voor de profs, maar 
voor de gemiddelde amateur ren-
ner is het een volstrekt onbegrij-
pelijke keuze. Maar vanuit het cul-

turele perspectief, zoals hierboven 
is beschreven, is het wel goed ver-
klaarbaar. Het scheren van benen 
is cultureel bepaald en zonder het 
scheren van je benen hoor je niet 
(of minder) bij de gedeelde iden-
titeit van de groep. En dus, onder 
deze groepsdruk heeft ook onder-
getekende toegegeven en het haar 
van de benen moeten verwijde-
ren… (gelukkig bestaat er in de win-
ter zoiets als beenstukken ;)). •
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Klets uit de koers 

Willem Boumans & Ruben Meijerink
De wedstrijdrijders hebben in het 
staart van het seizoen niet stilgeze-
ten! Koersen voor premies, bloemen 
en een kappersbeurt? 

Live slow, ride fast: wie kent 
het niet. De slogan van de on-

langs gepensioneerde Laurens 
ten Dam spreekt veel wielren-
ners aan; het combineren van 
een extreem relaxte levensstijl 
met verschrikkelijk hard rijden 
op de fiets. Dat we bij Mercuri-
us kampioenen zijn in live slow, 
moge duidelijk zijn. De Kware-
mont vloeit rijkelijk en de aders 
worden goed gesmeerd met 
frituurvet. Van te scherp staan 
word je immers ook alleen maar 
ziek. Wordt er ook nog een beet-
je aan ride fast gedaan? Natuur-
lijk, elke donderdag is het weer 
een afvalkoers op de Karten-
spielerweg en Holdeurn en er 
heerst een gezonde competitie 
op de lokale Strava-segmenten, 
maar dat dat doet er natuurlijk 
niets meer toe als je het niet kan 
waarmaken wanneer het er toe 
doet: in de koers! 

Sinds het verschijnen van 
de afgelopen versnelling is er 
weer een scala aan Mercuria-

nen geweest die die clubkleuren 
verdedigd hebben, en niet zonder 
succes. Door het hele land wer-
den de rugnummers opgespeld, de 
bandjes opgepompt en de benen in 
het zuur gereden. Voor velen was 
de studentencup in Eindhoven de 
eerste wedstrijd van het seizoen, 
maar enkele schnabbelaars kozen 
ervoor om op de dag van de Via 
Romana af te reizen naar Bemmel 
om daar voor de premies en bloe-
men te gaan rijden. Dat ruim 100 
kilometer toeren en nog een uur-

tje koersen prima te combineren is 
bewezen Jasper Linnartz en inmid-
dels oud-lid Ruben van Kempen. 
Jasper reed samen met Erwin Hu-
zen de hele koers aan kop en wisten 
zo een nieuw ergonomisch kussen 
en een knipbeurt te bemachtigen, 
terwijl Willem Boumans met een 
late uitval op het juiste moment de 
bloemen wist binnen te halen voor 
Mercurius. Het beloofde veel goeds 
voor de resterende wedstrijden in 
de studentencup. 

Belofte maakt schuld, maar ge-
lukkig kunnen schulden makkelijk 
ingelost worden als je overschot 

hebt. Doordat jammer genoeg het 
ardennenweekend en de studen-
tencup in Eindhoven tegelijk vielen 
werd Mercurius maar door enkelen 
vertegenwoordigd. Gelukkig waren 
de juiste renners op het juiste mo-
ment aanwezig, want Manon Grem-
men en Iris Willemsen wisten een 
1-2’tje te verrichten, terwijl Jasper 
Linnartz soeverein naar de winst 
reed. De winning mood zat er goed 
in en dat kon alleen maar beter 
worden op het NSK, want dan zou 
Mercurius zich weer op volle oor-
logssterkte tonen. Echter gold dit 
ook voor de andere clubs waar de 
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dames zich een beetje door lieten 
verrassen. Met 4 dames in de top 
10 was het resultaat prima, maar 
helaas waren het plaatsen 5,6,7 en 
8. Hierna was het aan de heren om 
dit te evenaren of verbeteren. Met 
twee heren in de top 10 was ook 
hier het resultaat prima, maar des 
te meer doordat Jasper Linnartz het 
rood-wit-blauw wist te veroveren. 
Kort erachter sprintte Luc Vraets 
nog naar een zesde plek. Prima af-
sluiter van het wegseizoen en een 
mooie opmaat voor de cross, welke 
intussen echt weer hier is. 

Hoog tijd voor Remi om uit zijn 
zomerreces te komen en om de 
Grifo, Rhino of Limus weer te mon-
teren. De crossers binnen Mer-
curius kiezen er dit seizoen voor 
om zowel de GOW-crossen als de 

Midden-Nederlandcompetitie af te 
werken. Voor velen was de cross in 
Zutphen hun debuut in een veldrit. 
Daarnaast gaan alle licentiecatego-
rieën tegelijk van start, waardoor 
het rijden van een korte uitslag een 
behoorlijke uitdaging is. Desalniet-
temin wisten de Mercurianen goed 
mee te komen en vooral veel er-
varing en plezier op te doen. Een 
week later in Tiel ging het al een 
stuk beter en wist Remi een zeer 
mooie tweede plaats binnen te 
slepen. Ook dit belooft weer veel 
goeds voor de rest van het seizoen! 

Als de koersende Mercurianen 
het al ergens laten liggen, dan is 
het misschien op gebied van li-
centies. Hoewel er door een grote 
groep dames en heren fanatiek ge-
reden en getraind wordt, blijft het 

aantal licentiehouders enorm ach-
ter. In 2019 kwam alleen Jelle de 
Poorter uit voor Mercurius onder 
de licentiehouders. Met een aantal 
top-10-noteringen niet onverdien-
stelijk, maar in je eentje kun je na-
tuurlijk nooit een wedstrijd dragen. 
Gelukkig komt daar volgend jaar 
waarschijnlijk verandering in omdat 
een aantal Mercurianen van plan 
zijn om een licentie aan te vragen 
en hun wedstrijden naar een hoger 
plan te tillen. 

Ook binnen de club wordt er 
gestreden in wedstrijdverband. Dit 
collegejaar zijn er al twee clubwed-
strijden verreden in de categorie-
en heren (gele leidersbril), dames 
(roze leidersbril) en nieuwelingen 
(witte leidersbril). Na de eerste 
tijdrit op de holdeurn, waar res-
pectievelijk Jasper Linnartz, Lotte 
Koopmans en Fleur Kuijpers er van-
door gingen met de winst, leek de 
strijd al grotendeels bepaald te zijn. 
Niets bleek echter minder waar 
toen Remi er met de winst vandoor 
ging bij de Kilometervreter (ergens 
tussen de 1 en 2 minuten keihard 

sterven, red.) bij afwezigheid van 
Jasper nam hij ook de leidersbril 
over. Fleur won geen van beide 
wedstrijden bij de vrouwen, maar 
neemt door haar consistentie wel 
de leiding over en mag zelfs kiezen 
uit twee brillen, want ze gaat ook 
aan kop in het nieuwelingenklasse-
ment. Voor het vervolg moeten we 
helaas nog even wachten, in maart 
gaat de competitie weer verder.

Van al deze succesverhalen en 
ambitie ook interesse gekregen om 
eens een wedstrijdje te rijden? In-
formeer dan bij de sportcommissa-
ris Robbin Zwaan. •



3332

Mercurius’ Doorgeefpen
Niek RiemensDit 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 Niek Riemens.

Dag mijn beste Mercurianen!
Wat een eer om de door-

geefpen in mijn handen te krijgen! 
Dankjewel Iris! Wel grappig om bij 
Iris te lezen, want net zoals bij haar 
was ik dit ook totaal vergeten en 
kwam daar uit het niets die herin-
nering van Nina. “Hoi hoi, even een 
reminder voor de doorgeefpen”. 
Dus toen moest er iets gebeuren. 
Schrijven, maar waarover was de 
vraag. Eigenlijk mag je overal over 
schrijven, veel ruimte voor inspi-
ratie! Altijd mooi dat op dit soort 
momenten elke vorm van inspiratie 
spontaan vervliegt. 

Dus met een vers bakkie koffie 
erbij, ben ik er eens goed voor gaan 

zitten. Mijn eerste gedachten gaan 
dan naar een rinkelend geluid dat 
weerklinkt als ik met de auto door 
de bocht ga. En elke keer dat ik dit 
geluid hoor moet ik weer breed 
grijnzen. Om dit uit te leggen, neem 
ik je even op een zijpad en gaan we 
weer terug naar de zomerreis van 
dit jaar waar ik als commissielid in 
de reiscommissie bij betrokken ben 
geweest. 

Voor de mensen die er niet bij 
zijn geweest, we hadden een huisje 
dat ongeveer op een derde van de 
klim zit van de Col de la Ramaz in 
Frankrijk. En het maakt niet uit hoe 
ver je bent wezen fietsen op die 
dag. Je mag altijd weer die heer-

lijke klim pakken die er bij mij voor 
zorgde dat ik, eenmaal boven aan-
gekomen, uitgeput neerplofte in 
het gras. 

Vervolgens konden we daarna 
lekker eitjes, yoghurt of chips eten 
en als ik eenmaal mezelf weer had 
opgefrist ook een paar pannen-
koeken. Eenmaal hersteld van ons 
fietsavontuur was het kwik opgelo-
pen tot ver boven de comfortzone 
van de gemiddelde Hollander. Toch 
konden we het niet laten om op-
een gepropt boven te gaan zitten, 
gekluisterd aan de tv, waar we de 

Tour konden volgen. Er werd vaak 
veel gelachen over het voetenbadje 
van Willem want het was een mooi 
gezicht hoe die jongen daar zat met 
een pilsje in de hand, petje op zijn 
hoofd, en zijn voeten in bad, waar 
ik stiekem best jaloers op was! 

Na het kijken van de Tour gingen 
we meestal afkoelen in het heerlij-
ke bergwater onderaan de col. Hier 
werden de nodige kruiswoordpuz-
zels verslonden en dutjes gepleegd 
terwijl de locals van de brug af in 
het water sprongen. 

Na het avondeten waren de pils-
jes aan de beurt. Vooral de laatste 
avond vloeiden ze rijkelijk en was 
er zelfs een kratje Grimbergen aan-
wezig. Ik denk dat het deze avond is 
geweest die mij niet perse het best 
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is bijgebleven, maar wel de avond 
waardoor ik me nu helemaal thuis 
voel binnen Mercurius. 

De Grimbergen hakte er in com-
binatie met de hitte aardig in en 
produceerde zo wat dronken men-
sen. Er ging wat mis en er ging wat 
kapot wat wel erg jammer was, en 
eerst dacht ik dat we het een beetje 
de doofpot in gingen gooien. Maar, 
nadat we eenmaal terug waren en 
het hadden opgelost, zijn er juist 

steeds meer zelfspottende grapjes 
over gemaakt. Eigenlijk waardeer-
de ik die grapjes juist heel erg. Voor 
mij betekende het aan de ene kant 
dat ze laten zien dat ze het niet zijn 
vergeten en aan de andere kant 
ook een deel verantwoording. 

Dus om terug te komen op dat 
rinkelende geluid in mijn auto, dat 
is een flesje Grimbergen. Na de zo-
merreis was het geluid er ineens 
en toen ik het flesje eenmaal tegen 
kwam, moest ik er toch bij lachen 
en heb ik besloten het flesje daar 
te laten liggen. Nu rinkelt het vro-
lijk terwijl het mij vertelt dat ik best 
fouten mag maken. Komt aardig 
van pas bij het schrijven van mijn 
scriptie en werken op stage. 

Fouten maken gebeurt toch wel. 
De oplossing is vaak simpel, neem 
er verantwoordelijkheid voor en 
vergeet niet dat er ook gelachen 
mag worden. Het maakt niet uit wie 
de fout heeft gemaakt of waarom, 
het gaat erom hoe je ermee om 
gaat en of je jezelf daarbij kwets-
baar op durft te stellen. •

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..

Gaat lezen makkelijker zonder broek 
aan, Eline van Manen?
Lieke Wijnbergen

Dat gaat niet helemaal volgens het 
b(r)oekje.
Pepijn van der Gulden

Zo te zien zijn ze daar nog niet snel-
weg.
Ruurd Faas

Sponsorpagina
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Op stap met de flappentap

Jolien ScholtenMag ik even uw aandacht voor een be-
richt van een van onze sponsoren: Diede-
rik Benders. 

Naam: Diederik Benders
Leeftijd: 37
Taak: Algemeen Directeur/ CEO 
Otherside Software
Droombaan?: Hij wilde altijd al 
opererend hartchirurg worden, 
maar koos voor de PABO. Vanuit 
zijn studentenkamer is hij het 
ondernemerschap ingerold. Dit 
is voor hem nu echt zijn droom-
baan, met uiteraard af en toe 
wat nachtmerries. ;) 

Wat is Otherside precies?
Otherside levert een integraal 

softwareplatform voor bedrijfs-
gezondheid en sociale zekerheid 
aan werkgevers, dienstverleners 
en volmachten. Een workflow-
managementsysteem inclusief 
contractadministratie, tijdregis-
tratie en facturatie.

Otherside Software is op vele 
vlakken een mogelijke werk-

plek voor net afgestudeerden. Het 
bedrijf groeit sterk met nu bijna 
100 medewerkers en verwacht op 
termijn door te groeien naar een 
bedrijf met 250 medewerkers. Als 
softwarebedrijf zijn zij natuurlijk 
altijd op zoek naar IT’ers voor pro-
grammeren en software design, 
maar ook voor consultants en mar-
keteers is er voldoende plek. Ze 
juichen open sollicitaties toe! On-
langs is er zelfs een stageopdracht 
gecreëerd voor een stagiair die een 
open sollicitatie deed. Sluit jouw 
DNA aan bij Otherside dan willen 
ze graag het gesprek aan gaan.

Wat is de rol van wielrennen bij 
Otherside?

Zowel Diederik als Roel, de CTO 
van Otherside, hebben een grote 
affiniteit met fietsen en daardoor 
heeft wielrennen natuurlijk een 

plekje veroverd binnen het bedrijf. 
Zo sponsort Otherside verschil-
lende projecten die te maken heb-
ben met de wielersport en zijn er 
veel werknemers en klanten zelf 
actief op de fiets. Wielrennen past 
ook goed bij Diederik’s persoonlijke 
gedachte wat betreft bedrijfsge-
zondheid; het helpt mensen fit en 
vitaal te blijven. Ook passen de ei-
genschappen: het hebben van am-
bitie en doorzettingsvermogen, een 
persoonlijke drive en een tikkeltje 
eigenwijs zijn goed bij zijn happy 
professionals.
Ontstaan en Mercurius: 

Otherside is ontstaan op een 
Mercurius-Sinterklaasavond na een 
aantal alcoholische consumpties, 
maar dat is Otherside… “Mercurius 
is eind 2000 ontstaan. Ik was net 

begonnen met studeren en samen 
met mijn vriend Roel wilde ik bij een 
sportvereniging. We deden allebei 
al aan wielrennen, maar daar was 
nog geen studentenvereniging voor. 
Groenewoud was niet heel aan-
trekkelijk door het grote leeftijds-
verschil. Toen hebben we besloten 
zelf een vereniging op te richten en 
dat werd Mercurius. Dit begon vrij 
amateuristisch en kleinschalig. We 
flyerden op de Universiteit en de 
HAN en we hadden kleding gere-
geld via (destijds nog) Kersten Wie-
lersport. De naam Mercurius is een 
verwijzing naar de Romeinse God 
Mercurius (de bescherm God voor 
reizigers). De vleugels in het logo 
zijn daar ook een uiting van. We 
hadden het zwaar in het begin en 
gingen leken al bijna heel snel fail-
liet te gaan, omdat ik teveel kleding 
had besteld voor het aantal leden 
dat we uiteindelijk hadden. Geluk-
kig liep dit goed af! Al snel kregen 
we steun van andere bestuursle-
den. In de eerste jaren is er heel 
veel gebeurd en we kregen steeds 
meer sponsoren. Daardoor groei-
den we vrij snel door naar ruim 80 
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leden. We hadden een ploegwagen 
(een oude bus) gekregen van één 
van de vaders van de bestuursle-
den. Die ging helaas niet zo lang 
mee als dat we hadden gewild. 
We hadden een cycling team waar 
wedstrijden mee werden gereden. 
Hier hadden we teamfietsen voor 
laten maken en daar waren er toch 
7 of 8 van gekocht. Wat waren we 
trots! Het wedstrijdteam reed (voor 
een deel) op dezelfde fiets. Die fiets 
heb ik nog steeds thuis staan. Daar 
hecht ik veel waarde aan” – aldus 
Diederik.

Waarom  zijn jullie Mercurius gaan 
sponsoren?

“Otherside Software is eigenlijk 
ontstaan vanuit Mercurius, dus dat 

wij de club sponsoren is voor ons 
logisch. Daar zijn we direct mee be-
gonnen en dat zal in principe niet 
stoppen, tenzij Mercurius hele gek-
ke dingen gaat doen ;)”

Heb je nog steeds sociale connec-
ties via Mercurius?

“Zeker! Ik heb nog steeds goede 
vrienden vanuit het vroegere Mer-
curius en ook via VOM zie ik nog 
regelmatig mensen van die tijd. Er 
lopen zelfs al een aantal Mercurius-
baby‘s rond. Niet van mij hoor…! ”

Heb je nog tips voor Mercurianen?
“Geniet vooral van de vrijheid tij-

dens je studententijd. Zet je in voor 
een club als Mercurius, daar leer je 
ook veel van buiten je studie. Het 

is een hele andere ervaring die je 
opdoet dan in je studie, maar wat 
je hier leert leer je niet op school. 
En: maak vooral gewoon heel veel 
plezier met elkaar!”

Dilemma’s:
Witte sokken /zwarte sokken
Geschoren benen/behaarde benen
Oude holleweg/ van randwijckweg
Pasta of rijst? → spareribs

“We waren een keer op trainings-
weekend met het cycling team in de 
Ardennen. Daar zat een serieuze 
renner bij die overigens ook hard 
kon fietsen. Hij vond spareribs niet 

kunnen en we moesten toch pasta 
eten voor de energie, maar ik had 
zin in spareribs dus dat heb ik ook 
lekker gedaan (met een biertje er-
bij). Ik kon toen nog beter klimmen 
in de Ardennen dan hij. De dag erna 
tijdens een klim vroeg ik aan hem: 
“Hoe zit jij eigenlijk in je hartslag?”. 
Wat bleek? De mijne was véél lager. 
Dus ik zei tegen hem: “Vind je het 
goed als ik met mijn spareribs even 
door rijd?. Een paar jaar later heeft 
hij misschien toch gelijk gekregen, 
want hij fietste wel hard uiteinde-
lijk.”
Shimano/SRAM/Campagnolo 
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(vroeger had ik Campagnolo ge-
zegd, maar dat is nu toch wel erg 
duur geworden en iets minder mooi 
dan vroeger, dus nu Shimano)

Frankrijk/ Italië/ Spanje 
(Italië, associeer ik alleen maar 

met regen en kou na een fietsva-
kantie daar). 

Is Diederik afgevallen? 
“Dat moest je van Hein vragen 

zeker? Zeg maar dat ik ook nog 
steeds goed op de fiets zit, maar 
hij natuurlijk ook. Dit moet ik nog 
even uitleggen. Als werkende ben 
ik ruim 20 kilo aangekomen nadat 
ik in mijn studententijd veel meer 
fietste. Dat is er nu wel weer rede-
lijk af gelukkig.“•

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 45!
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Bellen met de moeder van Bram

20 juni 1994, na veel kreunen, 
steunen, puffen en hijgen werd 

Bram Kraaijenbrink op de wereld 
gezet. Na het hoofd schoon te heb-
ben gemaakt en de navelstreng 
door te hebben geknipt mocht 
Bram mee naar Varsseveld. Een 
mooi kleinschalig dorpje in de ach-
terhoek, wat zich kenmerkt door 
de uitgestrekte boeren velden, en 
waar talenten opgroeien. Als oud-
ste van drie kinderen heeft Bram 
zich ontwikkeld tot een zorgzame, 
lieve en verantwoordelijke jongen 
(Henny:  ‘ja ja, verantwoordelijk. Je 
zou het niet zeggen hé’). Een jonge 
die nieuwsgierig is naar wat er in de 
wereld speelt en hoe dingen wer-
ken, waardoor hij vaak iedereen de 
oren van de kop vroeg. De nieuws-
gierigheid naar hoe iets werkt heeft 
er uiteindelijk toe geleidt dat Bram 
het verstandig vond om een twee-
dehands Di2 setje te kopen. Want 
als het dan kapot gaat heeft hij in 
ieder geval weer iets om te onder-
zoeken.

Bram houdt van gezelligheid, is 
niet de moeilijkste, en geniet van 
de gewoontes en manier van om-
gaan met elkaar zoals dat in de ach-
terhoek gebeurt. Dit heeft ertoe 
geleidt dat Bram een grote vrien-
dengroep om zich heen heeft die 
hij nog graag opzoekt. Daarnaast 
vindt hij het ook leuk om mensen 
te laten zien waar hij is opgegroeid 
en mee te nemen naar de kermis in 
Varsseveld, waar de goudgele rak-
kers rijkelijk vloeien. Zijn vader en 
moeder kunnen hier ook van genie-
ten. Thuis wordt als een open plek 

Robbin Zwaan
Voor deze rubriek van De Versnelling belt uw redac-
tie met de moeder van een Mercuriaan. Ditmaal 
werd er gebeld naar een landlijn in de Achterhoek. 
Varsseveld als thuisbasis klinkt Bram Krajenbrink 
bekend in de oren. Hier Henny aan de lijn.

ervaren waar ie-
dereen welkom is 
en waar mensen 
in en uit kunnen 
lopen. 

Na een aantal 
jaar in Silvolde op 
school te hebben 
gezeten moest 
Bram een keuze 
gaan maken om te gaan studeren. 
Met zijn liefde voor de achterhoek, 
John Deere’s (pooaah, das mien 
merk) en zijn familie heeft hij er 
uiteindelijk voor gekozen om rech-
ten te gaan studeren in Nijmegen. 
Toen hij nog een ukkie was, wist hij 
al dat hij rechter wilde worden. Uit-
eindelijk bleek dat iets te lang stu-
deren te zijn, waardoor hij ervoor 
heeft gekozen om zijn studie rech-
ten af te maken en te gaan werken 
in Dronten als beleidsmedewerker. 
Dit maakt dat hij iets minder op zijn 
oranje machine zit, maar toch wel 
zijn kilometers maakt. Als we het 
dan over kilometers hebben kan de 
prestatie die Bram afgelopen jaar 
heeft neergezet niet onbenoemd 
blijven. Een helse tocht onder barre 

omstandigheden heeft hem er niet 
van kunnen weerhouden om van 
Amsterdam naar Parijs te fietsen. 
Een prestatie van groot formaat. 
Welke verdere uitdagingen nog op 
zijn pad komen moet de toekomst 
gaan uitwijzen. •
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Antwoord wat een kuit! Maar welke snuit? op pagina 29: 
Siobhan Schleijpen

Fiets die kraakt? Dit is hoe je hem maakt!

Remi van Oosterhout
De leden van Mercurius tips & tricks geven is de re-
dactie-eigen. Ouwe sleutelaar Remi heeft hier met 
name een handje van: “Sleutelen aan een fiets is 
niet moeilijk, je moet het alleen wel even weten”. In 
de onderstaande rubriek legt hij het allemaal even 
piekfijn uit.

Geluid! Fietsen en overbodige 
geluiden gaan niet samen. 

Fietsen is alsof je een monnik bent 
die een eed heeft afgelegd, alleen 
ben je niet zelf stil maar je fiets is 
stil. Toch is het ieder jaar in septem-
ber zo ver. Nieuwe leden die den-
ken dat fietsen gepaard moet gaan 
met het volume van een gemiddeld 
metal concert. Tip, er hoeft geen 
geluid van je fiets af te komen. In 
deze les zullen we het over ver-
schillende geluiden hebben die een 
misbruikte/mishandelde fiets kan 
maken. 

Piep piep/knars knars
De klassieker, een niet gesmeer-

de piepende/knarsende ketting. 
Wat kun je er aan doen? Simpel, 
smeer je ketting met olie. Er is geen 
wijsheid wat het beste werkt, vraag 
aan vijf mensen welke olie ze ge-
bruiken en je krijgt vijf verschillen-
de antwoorden. Conclusie is “een 

gesmeerde ketting is altijd beter 
dan een droge ketting”. Hier nog 
een paar kekke tips:

Geen olie op olie, maak de ket-
ting en cassette eerst schoon met 
een fiets specifieke ontvetter.

Doe op ieder schakeltje een 
druppel (of gooi er gewoon wil-
lekeurig wat op, strekking van het 
verhaal is smeren).

Haal na een tijdje (paar uurkes) 
een doek langs je ketting voordat 
je gaat fietsen. Ja ik weet je denkt 
“ewa G deze man is gek”. Nee dat 
ben ik niet. Olie is vloeibaar en 
loopt tussen de schakels en busjes 
van de ketting. Alle olie die er te 
veel op zit maakt het alleen maar 
smerig. 

Snif snif
Je fiets is vies en anderen ruiken 

het. Wassen dus! Met alleen water 
kom je er niet dus pak je zeep en 
ga aan de slag. Gebruik uit principe 

geen Dasty of ander afwasmiddel, 
je eet toch ook niet van je fiets? 
Hieronder nog een paar kekke tips:

Begin bovenaan je fiets. Niets 
zo onhandig als de onderkant te 
wassen en dan alle zooi van je za-
del over je gepoetste fiets te laten 
lopen. 

Spoel na het wassen de zeepres-
ten van je fiets, geen reden om dit 
te laten zitten. 

Voor een uitmuntend resultaat 
maak je meteen ook je ketting en 
cassette schoon.

Schenk jezelf een biertje in en 
geniet van je goede werk.

Kraak en tik
Geef het op en koop een nieu-

we fiets. Ben je een masochist, ga 
er dan wel vooral voor en bereid 
je voor op slapeloze nachten. Ge-
kraak kan letterlijk overal vandaan 
komen, zorg dus dat je dingen kan 
uitsluiten. Probeer eens andere 
wielen, staand rijden of een nieuwe 
fiets kopen. Een plan van aanpak is 
alles uit elkaar halen en vet tussen 
stoppen. Hieronder een paar vet-

ten die je gebruikt op de fiets:
Lagervet, dit smeer je overal 

waar een bewegende metaalver-
binding is (balhoofd en wielen bij-
voorbeeld).

Montagevet, dit prop je overal 
waar een schroefverbinding of stil-
staande metaalverbinding is (peda-
len en boutjes bijvoorbeeld).

Carbon pasta (zet dit niet op je 
nachtkastje, kan een pijnlijke ver-
gissing zijn), is eigenlijk hetzelfde 
als montagevet alleen zit er een 
korrel in. Je gebruikt het op carbon 
delen zodat deze minder snel slip-
pen (zadelpen en stuur).

Frituurvet, na een avond gekut 
om de kraak te verwijderen be-



4746

loon je jezelf met een snack uit het 
mandje, voor dit vet is een tempe-
ratuur van 175 graden aan te raden. 

Het geluid alsof er een baby zee-
hond wordt neer geknuppeld

Ah, je hebt schijfremmen. Jij mo-
derne rakker. Er zijn eigenlijk 2 sce-
nario’s waar dit kan voorkomen. 

Het is goor weer, nu is het nor-
maal als je rem piept. Als het goed 
is stopt het vanzelf. 

Het is mooi weer, oke, dit is niet 
normaal. Waarschijnlijk heb je vet 
nummer 4 te fanatiek gebruikt en 
nu is je schijf vet geworden. Hieron-
der wat te doen:

Haal je remblokken uit je rem en 
je wielen uit de fiets.

Maak je schijven schoon met 
Wurth remreiniger (poetst een berg 
kost een beetje ofzo).

Schuur je remblokken op tot ze 
niet meer glazig/vettig ogen.

Zet alles in elkaar en rem je blok-
ken + schijven opnieuw in. Vaak is 
een keer of 20 van 30 km/h naar 
bijna stilstand afremmen voldoen-
de.

Als dit niet werkt kijk dan goed 
of er niks lekt (remklauw). Als er 
niks lekt, koop dan gewoon nieuwe 
blokken en maak de schijf schoon. 
Soms gaat het hem gewoon niet 
worden, opgeven is niet altijd erg.

Moraal van het verhaal, houd 
je fiets schoon en goed gesmeerd. 
Tweede moraal van het verhaal, 
een racefiets of mtb hoort stil te 
zijn. Zie bijgeluiden als een protest. 
Er gaat iets niet goed, los het op. 
Zo moeilijk is het allemaal niet en 
er zijn altijd wel mensen die willen 
helpen. •

Everything went 

downhill from here

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Lekkere vent op het end’
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