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Bestuurspraat

Karlijn van Weele
Als laatste bestuurslid is onze secretaris 
aan de beurt. Hoe zijzich ontpopte tot ul-
tieme toerder lees je hieronder!

Hoi. Ik ben Karlijn en ik ben sinds 
september voor een jaartje de 

secretaris van Mercurius. En omdat 
daar bestuurspraat bij hoort, ga ik 
hier iets vertellen over mijzelf. Ik 
ben geboren op 12 november 1998 
en tijdens mijn geboorte brak ik 
mijn sleutelbeen. Ik kwam dus ei-
genlijk als een echte wielrenner ter 
wereld. Ik wist het alleen zelf nog 
niet. De eerste achttien jaar van 
mijn leven had ik weinig affectie 
met sport en alles wat daar enigs-
zins op leek. Op 21 maart 2004 
leerde ik zonder zijwieltjes fietsen. 
Echter duurde het zeker tot mijn 
tiende eer ik het kunstje enigszins 
onder de knie had. Ik ben een paar 
keer met mijn gezin op fietsvakan-
tie geweest en ik viel elke dag wel 
een keertje. Afgeleid door een vlin-
der, het voorwiel van mijn voorgan-
ger of gewoon uit het niets. Als ik 
op de basisschool afsprak met een 
vriendje of vriendinnetje dan ver-
telde mijn moeder diens ouders 
dat ze mij in het verkeer een beetje 
in de gaten moesten houden. Mijn 

specialiteit was heel hard op een 
rood stoplicht affietsen om op het 
laatste moment vol overtuiging in 
de remmen te gaan. Dat automobi-
listen op de weg daardoor ook gin-
gen remmen snapte ik niet. Geluk-
kig was fietsen niet de enige ‘sport’ 
die ik beoefende. Waar mijn broer 
en zusje de sterren van de hemel 
renden tijdens de jaarlijkse singel-
loop in Breda hobbelde ik hijgend 
en puffend drie rondjes om een-
maal gefinisht op zoek te gaan naar 

Iemand die ook niet van 

stukjes schrijven houdt

Wegens doorslaande succesen, op elke pa-

gina met een 5, een lekker wijf. 

Speciaal deze editie: 

“Wat vindt Willie?” 
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de ijsjes die uitgedeeld werden. 
Naast het jaarlijkse singelloopje heb 
ik ongeveer één jaar geprobeerd 
om te tennissen. Toen mijn vader 
een keertje kwam kijken heeft hij 
mijn lidmaatschap maar stop gezet. 
Ik had er weinig plezier in, om over 
talent maar niet te spreken. Roeien 

beviel mij beter. In een boot met 
vier mensen merkt namelijk nie-
mand het als je geen kracht zet. Op 
die manier maakte ik wekelijks een 
aangenaam tochtje over het water 
door mij aangenaam weinig in te 
spannen. De automaat in de kanti-
ne werkte niet helemaal waardoor 
er altijd gratis chocomelk uitkwam. 
Dat was ook mooi meegenomen. 
Toen ik een jaar of zeventien was 
heb ik mijn matige roeicarrière 
maar gestaakt en ben ik de Basic 
Fit gaan sponsoren. Acht augustus 
2017 was een willekeurige dag op 
vakantie die mijn leven voorgoed 
zou veranderen. Mijn broer reed al 
een week lang ongeveer elke dag 
minstens één keer de Mont Ven-
toux op. Ik twijfelde wel eens of 
wij écht wel familie waren. Maar-
goed, die bewuste dag probeerde 
hij mij aan te sporen om eens mee 
te gaan fietsen. Ondanks dat ik het 
geen heel aantrekkelijke uitnodi-
ging vond, besloot ik er toch op in 
te gaan. Zo heel veel beters had ik 
nou ook weer niet te doen. Op een 
lekker licht versnellinkje kachelde ik 
tot ieders verbazing in één keer naar 

de top van de Ventoux en een half 
jaar later kocht in mijn eerste race-
fiets. Mijn vader knapte zijn Koga 
Miyata uit 1981 op en vanaf dat 
moment fietsten wij wekelijks een 
mooi rondje Chaam à 40 kilometer. 
Een gemiddelde van 25 km per uur 
wisten wij in een paar maanden 
tijd op te krikken naar 29 kilometer 
per uur en aan de keukentafel werd 
vervolgens trots verteld dat we een 
peloton wielrenners (seniorentoer-

club ‘het verzetje’) ‘inhaalden alsof 
we ze tegenkwamen.’ De finale van 
de Slingerdreef aan het einde van 
ons trainingsrondje was groot fa-
voriet. Papa trok de sprint voor mij 
aan en schreeuwde vervolgens ‘DE-
MAREREN.’ Ik had geen idee wat 
dat mocht betekenen waardoor er 
van een sprint maar weinig terecht 
kwam. In september (2018) ging ik 
studeren in Nijmegen en op de in-
tromarkt ging ik (na een tasje gra-

tis Coop eten gescoord 
te hebben, prioriteiten) 
vastberaden op zoek naar 
het wielerkraampje, waar 
twee niet onknappe jon-
gemannen mij vertelden 
hoe leuk Mercurius was. 
Ik geloofde mijn toekom-
stige bestuursgenoten op 
hun glinsterende blauwe 
ogen en heb me meteen 
maar ingeschreven. Twee 
weken later fietste ik mijn 
eerste 100 kilometer op 
het Ardennenweekend en 
ik kwam er dat weekend 
meteen achter dat een 
paar glaasjes wijn heel 
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hard aankomen na een dag fietsen 
in de hitte. Gelukkig brachten de 
dames van Mercurius mij na het 
eten meteen maar naar mijn bedje 
toe, iets wat ik zelf een minder strak 
plan vond. Er was namelijk een 
rookmachine, een hele grote box 
én een stroboscoop (die heb ik er 
misschien bij verzonnen). Vastbe-
raden ben ik tot vier keer toe terug 
naar beneden gekomen om uitein-
delijk gelijk met iedereen te gaan 
slapen. Inmiddels zijn we twee jaar 
verder en heb ik mij ontpopt tot 

een echte toerder. Mijn ide-
ale fietsdag bestaat uit een 
lange, zonnige rit met wind 
in de rug en Joppie aan mijn 
zijde. Na 100 à 200 kilometer 
fietsplezier stappen we dan 
(bidons gevuld met wijn en 
een emmer chickenwings) 
in de trein die vervolgens 
tegen de wind in terug naar 
Nijmegen raast. Dat gekoers 
enzo laat ik maar aan mijn 
bestuursgenoten en aan mijn 
broer over. Naast het bestuur 
ben ik lid van de AC en de TTC 
(een gevaarlijke combinatie), 

waar ik vorig jaar met veel plezier 
meehielp met de organisatie van 
de Via Romana. In 2019 heeft mijn 
vader op zijn Koga Miyata en mijn 
moeder op haar stadsfiets (niet 
elektrisch!!!) de 90 kilometer over 
Romeinse wegen afgelegd. Over 
mijn eigen wielercarrière gespro-
ken: Mijn ambities liggen niet he-
lemaal op de weg maar meer in 
Bascafé. Vooral wanneer de Cap-
tain Morgancola’s in de aanbieding 
zijn. Zo ook de laatste borrel voor 
corona uitbrak. Hier stonden Job en 

ik glazig voor ons uit te staren ter-
wijl we (niet meer zo ritmisch) mee 
bewogen op de muziek. Dit was 
overigens dezelfde borrel waarop 
Job zichzelf benoemd heeft tot ‘de 
George Clooney van Mercurius.’ En 
geef hem eens ongelijk. Maargoed, 
toen we er op de borrel na verloop 
van tijd achter kwamen dat we nog 
de enige twee Mercurianen in Bas-
café waren haalden we twee kip-
penpoten bij de Febo en stapten 
we op de fiets. Job reed vervolgens 
op het Keizer Karelplein op twee 
onschuldige fietsers in, om vervol-
gens samen met de twee stakkers 
onderuit te gaan. Ik deed maar 

even of ik niet bij hem hoorde. Zon-
der grote kwetsuren kwamen we 
na een barre tocht toch eindelijk 
thuis aan om de avond af te sluiten 
met een spraakopname naar Robin 
(iets over kwijtgeraakte portemon-
nee) en een lange diepe slaap die 
meer op een coma leek. Nu Basca-
fé al een eeuwigheid dicht is moe-
ten we avonden zoals deze helaas 
al een tijdje missen. Ik hoop dat de 
situatie het snel weer toe laat om 
te gaan trainen en borrelen want ik 
heb heel veel zin om jullie allemaal 
weer te zien, dus hopelijk tot snel! 
Houdoe! •
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Even voorstellen...

We gooien het over een andere boeg! 
De redactie stelt zich voor aan haar 
lezers! Eline van Manen

11

Willem Boumans

Hoi allemaal! Ik ben Eline, 23 jaar en inmiddels zo’n 2 jaar lid van Mer-
curius. Mijn studententijd begon als roeier, maar zoals de meeste roeiers 
komt er dan een tijd dat je op de fiets overstapt. Zo ook bij mij, en daar 
past natuurlijk ook  een mooie vereniging als Mercurius bij. Hoewel ik be-
gon met wielrennen, heb ik daar inmiddels ook een crosser bij. Ik bak er 
weinig van, maar ik vind het wel heel leuk om mee te spelen. Ik studeer 
geneeskunde, dus ook ik zit momenteel thuis. Ik hou me nu dus bezig met 
het finetunen van mijn recept voor bananenbrood, het perfectionalise-
ren van de ietswat saaie route richting het ouderlijkhuis in Eindhoven 

(suggesties zijn welkom), en het uitlezen 
van een boek van 1500 pagina’s wat al ja-
ren op mijn nachtkastje ligt (maar ik had 
nooit tijd). Mocht iemand nog een puzzel 
hebben die die wil ruilen, ben je ook bij 
mij aan het goede adres! Tja, zo ontdek 
je toch weer nieuwe hobby’s in deze tijd.

Hey allemaal, ik ben Willem. 24 jaar en sinds afgelopen winter afgestudeerd 
informatiekundige. Ik fiets sinds 2017 en ben sinds 2018 lid van Mercurius. 
Mijn eerste racefiets is intussen gehemeld door een incidentje met een plafond 
van een parkeergarage, maar daar zijn naderhand drie andere fietsen voor in 
de plaats gekomen dus je kunt wel stellen dat ik het fiets-virus goed te pakken 
heb. Momenteel besteed ik mijn tijd vooral aan een baan en klagen over hoe 
onmogelijk het is een betaalbaar huis te vinden (burger-alert). Daarnaast fiets 
ik graag nog een rondje om me fit te houden en nieuwe wegen te vinden in de 
omgeving. Als ik zelfs daar geen zin in heb zet ik voor de zoveelste keer Luik-
Bastenaken-Luik van 1999 op rond de beklimming van la Redoute, om mezelf 
even te herinneren aan de schoonheid van alles wat met koers te maken heeft.

Zoek jij ook een 

nieuwe hobby? 

Kom bij de redactie!

Benieuwd of jij 
ook een burger 
bent? Doe de test 

hier. 

https://www.burger-punten.nl/
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Nina Zennipman

Hallo allemaal! Mijn naam is Nina, en samen met Siobhan ben 
ik hoofdredacteur van ‘De Versnelling’. Ik ben ondertussen 22 jaar, 
studeer ergotherapie aan de HAN en fiets al 15 jaar rond op een 
racefiets of crossert. Zo’n 4,5 jaar geleden werd ik lid van Mercu-
rius, en al vrij snel kwam ik bij de redactie van de Versnelling te-
recht. Ondertussen heb ik heel wat kijkjes in keukens gedaan, met 
moeders gebeld en writersblocks gehad als ik een redactiecolumn 
moest schrijven. Tijdens de quarantaine periode ben ik vooral bezig 
met het afronden van mijn studie en zorgen dat ik niet ziek wordt 
of mensen aan steek. Verder fietste ik tot mijn schouderblessure 
weer opspeelde rondjes rondom Nijmegen, Zutphen of Enschede. 
Nu breng ik die tijd vooral lopend of op de skates door (ja net als 
alle andere mensen die in deze tijd weer zijn gaan skaten).

Leuk he, een nieuwe hobby. 
Draag wel daarbij altijd de juiste 

bescherming! Het ziekenhuis heeft 
het al druk zat momenteel. 

Hallo lieve lezers! Ik ben Ruben, 23 jaar 
en masterstudent politicologie. Sinds
 ongeveer 2017 ben ik actief lid bij mercurius
 (daarvoor al wel een tijdje lid op papier 
geweest) en sinds die tijd ben ik alleen maar 
meer van het fietsen gaan houden. Verder 
draai ik ook aardig mee in de Nijmeegse 
Studentensport wereld, met mijn bestuurs-
jaar bij de NSSR en mijn baantje al balie- 
medewerker bij het Radboud Sportcentrum (voor de meeste mercurianen be-
kend als ‘die plek waar we verzamelden voor de trainingen’). Vorig jaar heb 
ik ook maar besloten wat voor de club terug te doen en me aan te sluiten bij 
de redactie van dit geweldige clubblad. Denk jij nou ook: chaotische verga-
deringen, last minute stukjes typen en veel gezelligheid; dat is wat voor mij? 
Schroom dan niet een van ons een berichtje te sturen!

Ik, Robbin Zwaan, de 
meesten kennen mij van mijn 
functie als sportcommissaris. 
Daarnaast ben ik echter ook 
actief binnen de redactie om 
vorm te geven aan ‘de Ver-
snelling’. Dit mag ik gelukkig 
doen met een stel geniale, 
creatieve en enthousiaste 
mede Mercurianen. Het is 
heerlijk om binnen zicht te 
hebben op wat er binnen de 
club gebeurt en de mooiste 
momenten van het kwartaal 
nogmaals te beleven door 
stukken voor te geven en 
hier komische foto’s bij te 
verzamelen!

Ruben Meijerink

Ro
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Met een Mercurius cv die stamt uit 2015 en sinds 2016 ook de redac-
tie bevat, denk ik (?) dat ik mijzelf inmiddels veteraan van de club mag 
noemen. Hoewel ik voor mijn studententijd het Drentse landschap ge-
wend was, ben ik in de tussentijd verliefd geworden op het land rondom 
de Waal. Om die reden houd ik van lange tochtjes die bestaan uit (bijna) 
alleen maar mooie paadjes of onbegane wegen. De bijnaam ‘Siobhan ’t Ka-
non’ Schleijpen’ kreeg ik vorige editie cadeau van Robbin Zwaan. Zoals bij 
alle bijnamen zit ook hier een kern van waarheid in, of in ieder geval een 
intentie om hard te kunnen fietsen. Zo was mijn voornemen voor 2020 om 
vaker harder te fietsen, door onder anderen meer koersen te gaan rijden. 
Hoewel de voortgang daarin wat stroperig verloopt, heb ik de afgelopen 
jaren wél veel avonturen beleefd op fiets. Ritten maken waarmee ik mijzelf 
uitdaagde op het gebied van duurvermogen dan wel snelheid of ultiem 
natuurlijk - een combinatie van de twee (dat zijn overigens vaak de avon-
turen waar je met de meeste trots op terugkijkt)! Een heel aantal van die 
uitdagingen heb ik mogen opschrijven in ons eigen equivalent van de New 
York Times, de Versnelling. 
Het past ook in het plaatje van mij als lezer. Zij het nieuwsberichten, ro-
mans of ingewikkelde recepten, ik lees het allemaal. Dus dat mijn avontu-
ren en die van anderen terug te vinden zijn in het clubblad van Mercurius 
is wel tof. De redactie is altijd op zoek naar ijverige lezers en schrijvers. 
Bevlogen coureurs, toerders of borrelaars die pen op papier willen zetten 
(lekker old school, natuurlijk werkt een toetsenbord ook piekfijn) om het 
nieuws zo snel mogelijk rond de vereniging te verspreiden. Dus nu aan jou, 
de lezer, de vraag: lijkt het je wat? 

Siobhan Schleijpen
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Begin met het fijnsnijden van de 
uien en kook ondertussen de ta-
gliatelle volgens de verpakking (of, 
pleur het in de pan en zie wanneer 
het ongeveer lekker is). De uien 
moeten even lekker aanbakken tot-
dat ze lichtbruin zijn! Slink dan de 
spinazie beetje bij beetje. Doe het 
niet, zoals ik, allemaal in een keer 
in de pan want dat past niet. Ten-
zij je een hele grote pan hebt, dan 

weer wel. Maar goed, we dwalen 
af. Als de spinazie ongeveer geslon-
ken is, voeg dan de slagroom en het 
grootste deel van de geraspte par-
mezaanse kaas toe, om een lekker 
sausje te maken. Als het goed is kan 
je ook ondertussen wel de taglia-
telle afgieten. Laat het sausje even 
lekker pruttelen en voeg daarna de 
tagliatelle toe! •

Een kijkje in eenzame de keuken...

Ruben Meijerink De Power Pasta van Ruben houdt men 
op de been in deze turbulente tijden!

Vanwege het coronavirus kon 
het kijkje in de keuken natuur-

lijk moeilijk doorgang vinden, maar 
dat betekent niet dat jullie hoeven 
te verhongeren! Ik zal jullie mee-
nemen met een kijkje in mijn keu-
ken! Op mijn 30m² in Mariënbosch 
wordt er de laatste tijd heel wat 
afgekookt en ik zal jullie een lekker 
doch simpel recept voor lentepasta 
leren! 

Men neme (voor twee personen):
• 250 gram tagliatelle
• 400 gram spinazie
• 200 ml slagroom
• 2 (kleine) uien of sjalotjes
• 30 gram (room)boter
• 100 gram geraspte parmezaanse 
kaas
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Rebusrenner

Het antwoord op de Rebusrenner is te vinden op de laatste pagina
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Zoek de 10 verschillen

De antwoorden zijn te vinden op de laatste pagina
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Fiets die kraakt? Dit is hoe je hem maakt!

“Sleutelen aan een fiets is niet moeilijk, je moet het
alleen wel even weten”. In de onderstaande rubriek 
legt Remi het allemaal even piekfijn uit.

Remi van Oosterhout

Je bent student en geld groeit 
niet aan de boom (jullie mam 

zei het vroeger het altijd al maar 
ze blijkt daadwerkelijk gelijk te 
hebben). We gaan er even van-
uit dat je een fiets hebt en her-
steld bent van deze financiële 
dreun. Aan de horizon begint 
zelfs weer wat spaargeld zicht-
baar. Vandaag gaan we dus kij-
ken naar wat kun je het beste 
van je geld kopen om zo veel 
mogelijk plezier te hebben. Het 
budget is 300,- euro. 

Banden
Als alles goed gaat heb je op 

twee punten contact met de on-
dergrond, je banden. Laat nou 
fietsen vaak standaard met een 
stuk tuinslang afgemonteerd 
worden. Dit is zonde aangezien 
banden zorgen voor: comfort, 
grip en snelheid. Geen reden 
om te besparen dus. Voor 70/80 
euro koop je voor de racefiets 
een setje Continental GP-5000 

en voor de MTB een Schwalbe 
Racing Ralph achter en Racing 
Ray voor. Pluspunten op de MTB 
voor tubeless rijden.
Kosten: € 75,-

Gereedschap
Koop het een keer en koop het 

goed zei ons pap altijd. Dit is iets 
wat voor gereedschap zeker waar 
is. Het is echt niet het geval dat 
alles wat je voor je fiets gebruikt 
duur moet zijn. Maar het meest 
gebruikte stukje fietsgereedschap 
mag geld kosten, de klassieke in-
bussleutel. Koop een setje met alle 
gangbare maten van een bekend 
gereedschapsmerk zoals Wera, 

Bondhus of Park Tool. Heb hier dan 
jaren plezier van en het scheelt een 
hoop dolgedraaide boutjes. 
Kosten: € 25,-

Kabels 
Kabels zijn net als je eigen kind. 

Je ziet niet dat hij/zij/het groeit. 
Maar een neefje wat je 1 keer per 
jaar ziet zie je wel groeien. Kabels 
worden langzaam slechter door ge-
bruik. Daarom zijn kabels een goeie 
upgrade. Koop niet de goedkoopste 
kabels die je kan vinden. Goedko-

pe kabels hebben veel weerstand 
en hierdoor voelen je remmen en 
versnellingen k*t. De duurste set 
is niet nodig maar reken 20 euro 
per set. Als je toch je oude stuurlint 
eraf peutert trakteer jezelf op een 
nieuwe voor extra moraal. 
Kosten: €  50,-  

Clubkleding
Fietskleding is duur, shirts voor 

80 euro en broeken voor 120 euro 
zijn vrij normaal. Onzin! dit is waar 
clubkleding om de hoek komt kij-
ken. Broeken, shirts en sokken voor 
een habbekrats en er enorm ge-
soigneerd bij rijden. Wat wil je nog 
meer? Bestel ieder jaar minimaal 
2 setjes en geef nooit meer teveel 
aan kleding uit. 
Kosten: € 120-
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Scheerschuim en mesjes 
Niets schreeuwt snelheid als een 

stel bruine geschoren stalpoten 
onder een fietsbroek uit. Dit is de 
ultieme manier om moraal te ko-
pen. Natuurlijk is het ook nog eens 
wetenschappelijk bewezen dat je 
harder gaat en je wordt lichter. UL-
TIEME UPGRADE. Voor stijlpunten 
blondeer je je haren en groei je een 
sikje en rij iedereen kapot op La Re-
doute.
Kosten: € 25,-
__________________ +
Totaalprijs: € 295,-                    •
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Redactie column

Het is een tijdje geleden dat ik 
plaats heb genomen achter 

mijn toetsenbord. Als ik denk aan 
de journalistiek denk gaat mijn 
brein altijd automatisch naar een 
beeld van een correspondent in 
een donker kamertje, vingers op 
zo’n ouderwetse typemachine, si-
garet op de lippen en een fedora op 
het hoofd.  Een eerdere incarnatie 
van de redactie van de Versnelling 
heeft dit beeld al eens proberen na 
te bootsen (zie het bewijs hieron-

der).
De redactie anno 2020 ziet er 

toch heel anders uit. Normaliter 
zouden wij bij iemand thuis verga-
deren met een biertje, theetje of 
stuk taart erbij. Voor deze editie 
zat dat er toch niet in. Hypermo-
dern als wij zijn, startte er ook bij 
ons een discussie op over welk vi-
deobel platform het meest geschikt 
was voor een redactievergadering: 
Skype, Zoom, Whatsapp of Google 
Hangouts? Het houdt niet op, de 

opties zijn eindeloos. De maat-
schappij lijkt toch wel goed te zijn 
toegelegd aan het leven in een (fy-
siek) sociaal isolement. 

Ondanks het feit dat ik heb ge-
probeerd om een deuk te maken 
in mijn ‘nog te lezen’ boekenlijst, 
nieuwe hobby’s heb gevonden (jaja 
mensen, ik ben gezwicht. Ik heb 
brood gebakken) en een beetje  
heb dag gedroomd, blijkt het toch 
lastig om constant productief en 
creatief te blijven. Daarnaast slibt 
je gedachtestroom dicht met nos-
talgie. Een terrasje pakken in de na-
middag, weer op een normale ma-
nier naar de supermarkt zonder dat 
je het gevoel hebt dat je ten strijde 

trekt, dansjes doen als haringen in 
een ton in Bascafé … bij nader in-
zien mis ik die laatste niet zo erg. 

Maar goed als volgende ge-
neraties terugkijken, is dit wel dé 
historische gebeurtenis die onze 
generatie aan den lijve heeft on-
dervonden. Ik weet het, ik dacht 
ook dat het commerciële ruimte-
vaart of de uitvinding van een wer-
kende tijdmachine zou zijn – a girl 
can dream!

Nu de maand mei is aangebro-
ken heb ik mij neergelegd bij het 
feit dat ik gewoon niet constant be-
zig kan zijn met dingen. Als je door 
een halve dag loungen zo min mo-
gelijk in contact komt met anderen 
is dat prima. Hoe sneller dit voor-
bij is des te beter. Om cabin fever 
tegen te gaan, ga je maar elke dag 
een rondje solo fietsen. Een tijd van 
reflectie, nostalgie, tegeltjes verza-
melen en (in mijn geval) veel kop-
pen koffie.  

Wie wist dat je kon vergeten 
hoe het is om met iemand anders 
te fietsen dan je eigen gedach-
ten? Het stond in ieder geval niet 

Siobhan Schleijpen Ook de redactieleden moeten geloven 
aan de quarantaine maatschappij.
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Bellen met de moeder van Eline

Nina Zennipman
op mijn voorspellingen voor 2020. 
Ik heb mij inmiddels toegelegd op 
het zingen van covers van bekende 
nummers tijdens het peddelen (ik 
neem verzoekjes aan). Bij gebrek 
aan een Zwift abonnement en dus 
Zwift races, ben ik ook maar tegen 
mezelf gaan sprinten om de winst 
van elk plaatsnaambordje. Na 200 
sprintjes en daarbij 200 overwin-
ningen geturfd te hebben kan ik 
met zekerheid zeggen dat ik jullie 

allemaal de moeder sprint na deze 
periode van quarantaine! Of mijn 
inspanningen op het zanggebied de 
kans verhogen dat ik een carrière 
als rockster krijg, valt nog te bezien. 

Totdat we elkaar weer zien onder 
het genot van een biertje of tijdens 
een prachtige toer in de zon, ga ik 
op deze zonnige dag zelf opnieuw 
de wielertanlines bijwerken! •

In dit corona tijdperk wordt er door 
‘social distancing’ veel ge(video)beld. 
Zo belde ook Nina met Annelies Bron, 
moeder van Eline van Manen. Gelukkig 
nog helemaal gezond, en vanuit hun 
nieuwe huis, beantwoordde zij allerlei 
vragen over haar dochter.

We startten bijna altijd met 
dezelfde vraag, namelijk: 

hoe was Eline als kind? 
Eline heeft altijd al een eigen 

willetje gehad, in de positieve zin. 
Ze weet goed wat ze wil, en dat was 
als kind ook altijd goed te merken. 
Vaak wilde ze net iets meer dan dat 
ze op dat moment aan kon. Ook 
was Eline zeker een meisje met 
temperament. Eline was een heel 
bedachtzaam en oplossingsgericht 
meisje, ze woog haar keuzes af en 
wist wel goed waar ze mee bezig 
was. Een van de eerste keren dat ze 
alleen van de basisschool naar huis 
fietste bijvoorbeeld, waren er een 
aantal oudere jongens die haar de 
weg wilden versperren. Ze zag dit 
en keerde om en fietste zo via een 
andere weg naar huis.

Hoe is Eline aan het wielrennen 
gekomen? 

Nou, het is niet zoals met jou 
(Nina) met de paplepel ingegoten. 
Nee, Rob en ik zijn totaal niet spor-
tief, maar hebben de kinderen wel 
altijd gestimuleerd om te sporten. 
Van jongs af aan heeft Eline ballet 
gedaan, tot een jaar of 14 schat ik, 
al met al zo’n 10 jaar. Haar broer 
deed al aan hockey, en zo is Eline 
ook uiteindelijk gaan hockeyen. 
Wat ik leuk vond is dat Eline altijd 
wel net iets andere dingen opzocht 
in de sport. Zo is ze vrij snel gaan 
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keepen bij hockey, en daar was ze 
erg goed in ook. Zo heeft je een 
aantal jaren top en subtop bij de 
club gekeept. Toen ze ging stude-
ren is ze via de introductie bij Pho-
cas gaan roeien, waar ze 
al snel besloot om daar 
wedstrijden in te gaan 
doen. Toen is ze gaan 
coachen bij Phocas. Door 
pijn in de rug tijdens het 
roeien is ze uiteindelijk 
op de fiets terecht geko-
men. Toen ze dat wel leuk 
vond, tipte een iemand 
dat Mercurius bestond en 
zo is ze echt meer gaan 
fietsen. Nu heeft ze zelfs 

haar geliefde ook gevonden bij de 
wielerclub! 
Ondanks dat jullie niet zelf zo 
sportief zijn, zijn jullie wel regel-
matig aanwezig bij de wedstrijd-
jes die Eline mee doet, als sup-
porter maar ook als fotograaf.

Ja, we zijn altijd wel heel trouw 
geweest. We gingen bijna naar 
elke hockey wedstrijd kijken, uit of 
thuis. Thuis waren we er eigenlijk 
altijd wel bij. Met het roeien net zo. 
Het wielrennen is daarbij geen uit-
zondering. We vinden het ook leuk 
om te zien in welk wereldje Eline 
zich dan bevindt en vinden het leuk 
om te weten waar ze het thuis dan 
over heeft. 

Over Mercurius gesproken, bij 
ons staat Eline bekent als klets-
kous eerste klas. Hoe is Eline 
thuis? Waar hebben jullie het 
dan zoal over aan de keukenta-
fel? 

Van alles! Maatschappelijke the-
ma’s, dingen die we hebben mee-
gemaakt, ervaringen. Noem maar 
op. Als Eline thuis is, is er volop le-
ven in de brouwerij. Ze houdt van 
gezelligheid en kletsen, spelletjes 
en samen dingen ondernemen. 

Zijn er echte moeder-dochter 
dingen die jullie samen onder-
nemen? 

We gaan regelmatig samen een 
dagje of weekendje weg. Soms naar 
het buitenland voor een stedentrip, 
maar soms ook leuk binnen Neder-
land. Dan gaan we lekker uit eten 
samen, winkels kijken, en dan lekker 
een biertje drinken op t terras. Wat 
leuk is, is dat Eline ook met haar va-
der dingen onderneemt, zo gaan zij 
vaak naar concerten samen. Eline is 
niet echt een moederskindje, maar 
ook geen vaderskindje. Dit was als 
kind al, als ze was gevallen, ging ze 

naar de ouder die op dat moment 
het dichtstbij was om troost te zoe-
ken. 

Wat maakt Eline nou écht geluk-
kig? 

Koken en lekker eten, maar dan 
vooral in het kader van gezelligheid. 
Samen een rondje fietsen en dan 
op een terras zitten, daar kan ze erg 
van genieten. Als ze alleen is kan ze 
ook genieten van lekker eten hoor, 
maar als ze mag kiezen voor alleen 
of met gezelschap, zal ze denk ik al-
tijd voor gezelschap kiezen. 
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Routes bouwen met Boumans
Willem Boumans

Tot slot: wat is een het meest 
memorabele moment van Eli-
ne?

Oef, moeilijke vraag. Toen Rob 
en ik 25 jaar getrouwd waren, en 
wij terug kwamen van een week-
endje weg, stond er een compleet 
4 gangen diner op ons te wach-
ten. Ik denk dat Eline een jaar of 
17 was. Alles had ze zelf gemaakt, 
en het ene was nog mooier opge-
maakt dan het andere. Ze had aan 
alles gedacht. Een quiche, zo opge-
maakt dat de bovenkant er uit zag 

als een roos, en zelf het ijs had ze 
zelf gemaakt. En nog een verhaal. Ik 
denk dat Eline een jaar of 5 of 6 was 
en we stonden op de camping in 
Frankrijk. Toen we Eline vroegen of 
ze de broodjes wilden halen, waren 
de croissantjes op. Ze zei “de crois-
santjes waren op, dus ik heb maar 
gevraagd om chocoladebroodjes”. 
Je moet je voorstellen dat ze na-
tuurlijk als 6 jarige nog geen Franse 
les had gehad, maar dat ze zich toch 
maar zo redde, in haar uppie. •

“It is by riding a bicycle that you learn 
the contours of a country best, since 
you have to sweat up the hills and coast 
down them.” - Ernest Hemingway

Geen enkele andere manier 
om je omgeving te verken-

nen is zo mooi als de fiets. Je 
gaat langzaam genoeg om rond 
te kunnen kijken en de omge-
ving in je op te kunnen nemen, 
maar snel genoeg om een mooie 
afstand af te kunnen leggen. Je 
kunt op ongeveer elke soort weg 
wel uit de voeten op de fiets en 
hoeft dus bijna nooit die ene 
mooie weg of dat andere mooie 
paadje links te laten liggen. In 
mijn periode als fietser heb ik al 
talloze keren prachtige nieuwe 
stukjes omgeving mogen ont-
dekken die ik nooit had gevon-
den als ik niet met de tweewie-
ler op pad was. Niets leuker dan 
eens een keer links gaan waar 
je anders altijd rechts gaat en 
er achter komen dat er een leuk 
straatje straatje of paadje achter 
schuilt. 

Zeker in tijden dat we wat 
meer aan huis gebonden zijn, 
is afwisseling in routes voor mij 
belangrijk om het fietsen in m’n 
uppie interessant te houden. 
Daarom heb ik al menig avond 
gesleten op Google Streetview, 
Strava route builder etc. Alles 
in de zoektocht naar die leuke 
paadjes en om die paadjes ver-
volgens aan elkaar te knopen tot 
een mooie route. Daarbij gelden 
voor mij wel een aantal zelfop-
gelegde regels: Je moet mogen 
fietsen op de wegen, geen pont-
jes in de route en de route mag 
zichzelf nooit kruisen. 

Na al dat zoeken en eindeloos 
omleggen van de route volgt 
dan natuurlijk een moment dat 
je voor de eerste keer een route 
gaat rijden. Meestal kom je er 
dan achter dat Streetview hope-
loos achterloopt en dat mooie 
bospad intussen vol asfalt ligt of 
juist dat een weg al in geen jaren 
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meer onderhouden is en intus-
sen meer wegheeft van het bos 
van Wallers dan van een asfal-
tweg. Allemaal niet erg, zolang je 
materiaal het slikt en je toch je 
route zoals gepland af kunt ma-
ken. Tijd om te tweaken en fijn 
te slijpen komt vanzelf. Mijn tip: 
noteer meteen waar je verande-
ringen wil aanbrengen en voer 

die ook door in je route, maar ga 
hem dan niet meteen opnieuw 
fietsen. Dan ben je meteen 
op 80% van je geplande rit de 
schoonheid van het herontdek-
ken van een gebied kwijt. Want 
zeg nou zelf, ook de holdeurn en 
de holleweg zijn prachtig, maar 
als je ze elke week drie keer op-
fietst wordt het ook maar ge-

woontjes. Juist 
daarom is het 
zo fijn een heel 
scala aan routes 
te kennen en 
opgeslagen te 
hebben, zodat 
niet alleen het 
conditie-aspect 
van fietsen op 
peil blijft, maar 
ook het ontdek-
gedeelte. An-
ders kun je net 
zo goed je da-
gen slijten op 
Zwift… •
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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..

Kakselfie Tom Dumoulin alsnog opgedoken
Hidde Hendriksen

Foto en zijn verhaal 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? Het ant-
woord staat op de laatste pagina!
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Luistertips tegen eenzaamheid

Nina ZennipmanMet een podcast aan lijkt het net alsof 
je niet alleen thuis bent.

Veel van jullie zullen Netflix, 
Videoland, Disney+ of een 

andere streamingsdienst vast 
hebben uitgespeeld. Om niet 
voor de 89e keer Friends te kij-
ken, hier een lijstje met podcasts. 

Vast bij veel van jullie bekend: 
‘Live Slow Ride Fast podcast’. 
Laurens ten Dam en Steven Bolt 
maakten zelfs een speciale reeks 
“coronatapes”. Ze bellen met 
renners, ploegleiders en trainers. 
Kortom; heel veel wielerpraat en 
gezelligheid. 

Nog niet genoeg wielerpraat? 
‘De Rode Lantaarn’ gaat op be-
zoek bij renners en rensters in 
heel Nederland. Zo gaan ze op 
bezoek bij wereldkampioene 
Annemiek van Vleuten, en bij 
haar buurman Jan-Willem van ‘t 
Schip. 

Zin om te lachen? Luister dan 
naar ‘My dad wrote a porno’. 
De zoon van ‘Rocky Flintstone’ 
leest, analyseert en bekritiseert 
de verschillende boeken uit de 
reeks ‘ Belinda Blinked’. In het 

Engels, maar daardoor misschien 
zelfs nog grappiger.  

Tim Hofman probeert Neder-
landers iets minder BOOS te ma-
ken met de ‘De BOOS AntiCoron-
aDepressiePodcast’. Samen met 
leuke gasten, waaronder neuro-
loog Erik Scherder, geeft Tim tips 

& tricks om de corona tijd door 
te komen.  

Een renner die 7 jaren over-
leden was nodigde Lucien van 
Impe uit in een café. Hoe dit kan, 
hoor je in de podcast ‘El Taran-
gu’, over hoe José Manuel Fuen-
te weer tot leven kwam. 

Van dezelfde makers is ook 
‘Laura H.’, over het jonge Neder-
landse kalifaatmeisje uit Sweet-
LakeCity. Hoe kwam ze daar te-
recht, maar vooral, hoe kwam ze 
levend terug in Nederland. 

https://open.spotify.com/show/0M7Mo3pN1Hcc5ImqHP20H4?si=Old5LgZnT4ekDO4srlCoEw 
https://open.spotify.com/show/0AGEanO6N0QbwRdxOhJ2tP?si=iyzk1YFGQkeAn9nb6lQ2Gg 
https://open.spotify.com/show/6nYCARKKZ5UvaUedL6KEu3?si=NPmQJeUYS26X-NeyMYFCsQ 
https://open.spotify.com/show/50rDE822dlCxQFbulYrLH1?si=4EFsJ3tqS1GdN_DoCVv7Mw 
https://open.spotify.com/show/50rDE822dlCxQFbulYrLH1?si=4EFsJ3tqS1GdN_DoCVv7Mw 
https://open.spotify.com/show/7H2SxOqGNpnkiv5GNiPnPu?si=VaJ0-IIPSX-V2qxYkUFEZA 
https://open.spotify.com/show/7H2SxOqGNpnkiv5GNiPnPu?si=VaJ0-IIPSX-V2qxYkUFEZA 
https://open.spotify.com/show/7gJrCQxHvVoPBSOTe7REBA?si=T9KuTcXmTBCXZ0EWHCFaJA 
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In de ‘Tommie in de zorg’ pod-
cast, gaat verpleegkundige Tom-
mie Niessen in gesprek met in-
spirerende zorgverleners. 

Op 7 december 2003 komt 
grootgrondbezitter Ewald Marg-

graff bij een brand in zijn land-
huis in Vught om het leven. Waar 
is zijn geld gebleven? Wat is er 
gebeurd met zijn schilderijencol-
lectie? En waarom is er op deze 
vragen nooit antwoord geko-
men? Je hoort het in de podcast 
‘De Brand in het Landhuis’.  

Voor mensen die zin hebben 
in een luguber maar waarge-
beurd verhaal van onze Belgi-
sche buren, is ‘de kasteelmoord’ 
een aanrader. Gabriella Adèr 
gaat voor de NPO zich verder 
verdiepen in de moord op Belgi-
sche Stijn Saelens. •

Prijsvraag

Klik hier om je antwoord in te sturen en maak kans om een Mercirus 
petje en bidon te winnen!

https://open.spotify.com/show/3QlynfhV7zFQN15XI9JnOe?si=C3un7E-9QPG1Jd9Z5z6Ntg 
https://open.spotify.com/show/6rz0PtkHkAnjK0jwAkB7AK?si=lim6WKOJQzim6GfT4Qcx-w 
https://open.spotify.com/show/5TKFxPJFmE04QNqcK9Nvo1?si=UyBjgQRsQ9eAfL5tNQpTVA 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTAgj9Yw9mPztqWbNp9eQprfTBMfrQ9PVpAZOLlivUHdhQeA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTAgj9Yw9mPztqWbNp9eQprfTBMfrQ9PVpAZOLlivUHdhQeA/viewform?usp=sf_link
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Iets zoets voor bij de koffie

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Lekkere vent op het end’
Antwoorden puzzels

Rebusrenner: Een triatleet kan niet sturen

Zoek de 10 verschillen: 
1. Fiets links
2. Handschoen linkerhand
3. Duim rechterhand
4. Hak rechterbeen 
5. Sok linkerbeen 
6. Logo Frowijn
7. Trapper
8. Bestikkering onderkant achterwiel
9. Eerste witte paaltje extra stuk
10. Tweede witte paaltje is weg

Wat een kuit! Maar welke snuit?: Jacopo Guarnieri 
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