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Ook meewerken aan De Versnelling?
 

Lijkt het je leuk mee te werken aan de totstandkoming van Mercurius’ 
clubblad De Versnelling? Kom bij de redactie!
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Bestuurspraat

Luc VraetsOnze penningmeester kruipt deze 
maand in de pen in plaats van de 
boekhouding!

Ook ik mag deze keer aantreden 
voor het schrijven van ’n stukkie 

tekst voor ons mooie clubblad. Een 
tweede bestuursjaar was nodig om 
dit af te dwingen, maar het is gelukt!

Toen ik vier jaar geleden vanuit 
het ‘zonnige’ zuiden richting het 
Nijmeegse vertrok om te stude-
ren, wist ik niet wat het landschap 
hier te bieden had. Enigszins ver-
baasd en blij verrast was ik door 
het alsnog glooiende landschap, 
wat natuurlijk herkenbaar is voor 
een Zuid-Limburger. Vervolgens 
ging ik op zoek naar mensen met 
dezelfde passie. Al snel kwam ik 
bij Mercurius terecht, waar ik in-
middels al zo’n drie jaar lid ben. 
Nooit gedacht dat ik enkele jaren 
later zou vertellen dat ik inmid-
dels aan mijn tweede bestuursjaar 
bezig ben. Zo’n bestuursjaar be-
valt me dan ook erg goed. Genoeg 
daarover, waar is de liefde voor 
de fiets bij deze Limbo ontstaan?

Mijn ‘fietscarrière’ begon rond mijn 

middelbare schooltijd, waarbij de 
terugrit vanuit school naar huis 
vaak verreden werd als een tijdrit. 
Als een idioot naar huis fietsen, om 
de afstand van 14 km zo snel mo-
gelijk af te leggen. Echter bleef het 
vaak alleen bij deze tijdritjes. Mijn 
eerste fiets, een Giant TCR, kwam 
af en toe tijdens een zonnige dag 
uit de schuur, maar verder dan dat 
kwam het ook niet. Hét kenmerk 
van een typische ‘mooi weer’-fiet-
ser. Voetbal kreeg op dat moment 

Iemand die ook niet van 

stukjes schrijven houdt

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Het lekkere wijf op pagina vijf’

Wel een beetje koud voor 

de tijd van het jaar



76

nog de voorkeur, maar een gebro-
ken kuitbeen en vervolgens een 
afgescheurde kruisband brachten 
daar verandering in. Nadat een el-
lendige en lange revalidatie dan 
eindelijk achter de rug was, kreeg 
ook mijn Giant TCR iets vaker de 
aandacht. Zelfs op minder zonnige 
dagen! Steeds meer en meer be-
gon ik te genieten van de ritjes door 
het Limburgse heuvellandschap, 
vaak vergezeld door m’n broer. Hij 
maakte me tijdens deze ritjes altijd 
een beetje jaloers. Het ‘zoevende 
geluid’ (Menige wielrenner kent 
het geluid wel) van z’n hoge carbon 
wielen in zijn Canyon Aeroad zorg-
de daarvoor. Terwijl ik op m’n Giant 
-kindermaatje- TCR rondfietste. Eni-

ge tijd later had ik dan ook de knoop 
doorgehakt. Het werd tijd voor 
nieuw materiaal! Iedere wielrenner 
weet dat nieuw materiaal leidt tot 
een verhoogd moraal en dat was ook 
zeker zo toen mijn mat zwarte Cany-
on Ultimate begin 2016 arriveerde. 

Sindsdien heb ik vele kilo-
meters afgelegd en ben ik 
helemaal verkocht aan de 
racefiets, waarbij ik mezelf 
uitdaag om jaarlijks een mi-
nimum aantal kilometers 
af te leggen. Zo was het 
doel voor dit jaar (2019) 
op 10.000 kilometer gezet, 
waarvan er nog zo’n 233 af-
gelegd moeten worden met 
nog een halve maand te 

gaan. Moet wel lukken toch? 

Dit laat me terugdenken aan de 
heroïsche tochten van afgelo-
pen jaar, zoals TTC de Klassieker 
(Valkenburg-Huy) of het AmPa-
avontuur met ‘My brother from 
another mother’ a.k.a. Hidde 
‘de Klok’ Merton. Ik kijk in ie-
der geval uit naar volgend jaar, 
waarin onze vereniging weer 

vele mooie tochten en natuur-
lijk trainingen zal faciliteren! 
Via deze weg wens ik iedereen 
dan ook alvast fijne feestda-
gen en een gelukkig nieuwjaar, 
waarin er weer vele kilometers 
afgelegd mogen op de fiets!
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Even voorstellen...

Ook in deze editie willen een aantal 
mensen zich graag aan jullie voor-
stellen! Niels Witbreuk

9

Marjolein Poppe

Joe, 
Daar mijn fietskwaliteiten mij niet in stelling weten te brengen mij te 

onderscheiden, moet ik mij zelf via deze route maar voor te stellen.
Ik ben Niels, 19 jaar jong, kom uit het oosten en studeer Kunstmatige In-
telligentie. Mijn passie voor fietsen ontstond toen mijn ouders begonnen 
met het bouwen van een nieuw huis. Mijn broer en ik wisten de omge-
ving, een zogenaamde nieuwbouwwijk, al gauw om te toveren tot onze 
crossbaan, waar wij dagen lang niets anders deden dan kleren vies ma-
ken. Deze interesse voor het crossen werd opgewekt door mijn vader die 
destijds nog vaak op een crossmotor te vinden was. Ideaal zo’n motor, 
hoef je namelijk niet te trappen. Helaas wel duur en volgens moeders te 
gevaarlijk. Zo doende belande ik op een fiets. Aan dit alles kwam helaas 
een einde toen ons paradijs werd omgetoverd tot wijk en een andere pas-
sie op kwam zetten, namelijk voetbal. Nog 
goedkoper, en nog minder gevaarlijk. Resul-
taat was dat mijn eerstvolgende fietsavon-
turen pas in mijn tiener jaren plaatsvonden. 
Ondertussen was pa overgestapt op wiel-
rennen en mountainbiken en een discussie 
laaide op, “Wat saai, de hele dag achter een 
bal aan lopen.” “Wat saai de hele dag over 
een weg fietsen.” Dit zorgde ervoor dat in 
de wintermaanden, wanneer het weer de 
pret van het voetbal deed drukken, ik sa-
men met mijn vader begon te mountain-
biken. Het duurde niet lang of ook zomers 

zocht ik de fiets weer op. Zo ontstonden fantastische avonturen. Le Mont 
Ventoux was de eerste serieuze berg die ik wist te betijen. Een paar jaar 
later kwam een avontuur naar Oostenrijk, hier werd de Großglockner 
overwonnen. En afgelopen jaar werden de dolomieten aan dit rijtje toege-
voegd. Toen kwam ik plots in Nijmegen terecht. Na wat gezoek op internet 
kwam ik al gauw langs een studentenwielervereniging genaamd Mercu-
rius. Wat rondkijken en een paar keer klikken later en opeens stond ik in 
een stal in de Ardennen. Mijn eerste avontuur met jullie bestond uit potjes 
stresspong en levensgevaarlijke afdalingen. Niet precies wat moeders voor 
zich had, maar iets waar ik me wel in kan vinden. 
Ik kijk uit naar nog veel meer van dit soort leuke activiteiten en tot snel!

Groet,
Niels Witbreuk

Hey allemaal,

Mijn naam is Marjolein Poppe en ik ben dit jaar nieuw lid bij Mercurius. 
Inmiddels heb ik al aardig wat mensen leren kennen, maar ik zal me toch 
nog even goed voorstellen. Ik ben dus Marjolein, ik ben 21 jaar en ik stu-
deer Psychologie aan de Radboud Universiteit. Ik ben geboren en geto-
gen in Enschede, maar woon nu vanwege mijn studie met veel plezier in 
Nijmegen. Sinds september ben ik begonnen met mountainbiken. Dit was 
een hele onderneming. Ik had namelijk geen mountainbike, geen kennis 
over mountainbiken en heel eerlijk gezegd had ik ook nog nooit op een 
mountainbike gezeten... Gelukkig kon ik een aantal keer meetrainen op 
de leenfiets van Mercurius en waren er genoeg lieve mensen die mij alles 
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uit wilden leggen. De trainingen 
vond ik direct heel erg leuk! In het 
begin vond ik veel dingen nog wel 
lastig en eng. Maar inmiddels word 
ik, na veel vallen en opstaan, grenzen 
verleggen en het krijgen van al heel 
wat blauwe plekken, toch steeds iets 
beter. Dit komt mede doordat ik on-
dertussen mijn eigen fiets heb aange-
schaft. Ook de goede tips van de trai-
ners en de rest van de groep dragen 
hieraan bij. Ik fiets hierdoor met meer 
vertrouwen en nog meer plezier dan 
in het begin! Verder houd ik ervan om een actief leven te leiden, dus 
naast het mountainbiken doe ik ook nog genoeg andere dingen. Zo doe 
ik mee aan het honoursprogramma van mijn studie, probeer ik zoveel 
mogelijk tijd met vrienden door te brengen, sport ik vaak nog bij het 
sportcentrum en ga ik graag naar feesten van mijn studievereniging. Nu 
kan ik ook de borrels en activiteiten van Mercurius aan dit lijstje toe-
voegen, want ook die zijn steeds vaker in mijn agenda te vinden 
Als psychologiestudente vind ik het ook leuk om hier nog wat over mij-
zelf als persoon te zeggen, zodat jullie een beetje een idee krijgen met 
wie je precies te maken hebt ;). Ik ben enthousiast, hou van gezellig-
heid en ben (bijna altijd) vrolijk! Daarnaast heb ik een brede interesse. 
Het maakt voor mij niet uit waarover je een praatje begint, ik klets 
graag met je mee! 
Ik hoop dat jullie op deze manier een goed beeld van mij hebben 
gekregen, dat ik nog veel kilometers op mijn fiets mag maken en dat ik 
nog veel leuke momenten ga beleven bij Mercurius!

Liefs,

Marjolein 

Mees van Dijk

Hoi allemaal!

Ik ben Mees van Dijk, 21 jaar en ik ben 
momenteel bezig met mijn laatste jaar 
van de bachelor psychologie. Voordat ik 
naar het mooie Nijmegen ben verhuisd 
woonde ik in een klein maar fijn dorpje in 
Brabant genaamd Mill. Daar heb ik lang 
op ballet gezeten en gevoetbald, wat een 
niet zo handige combinatie was. Inmid-
dels ben ik wat verstandiger geworden en 
heb ik een goede combinatie ontdekt qua 
sport, namelijk wielrennen in de zomer 
en schaatsen in de winter. Om te gaan wielrennen was vroeger echter 
nooit in mij opgekomen, voornamelijk omdat ik elke dag bijna 2 uur door 
weer en wind op de fiets moest gaan naar de middelbare school. Fietsen 
was toen dus zeker niet mijn favoriete activiteit. Maar… toen werd ik lid 
bij Lacustris en voornamelijk door mijn lieftallig ex-huisgenootje Karlijn en 
haar leuke verhalen kreeg ik de kriebels om ook te gaan wielrennen. 

Na eerst een paar maanden zelf (en met Karlijn) af en toe te gaan wielren-
nen, heb ik besloten om ook bij Mercurius te gaan. En tot nu toe bevalt 
het me echt heel goed en vind ik het zelfs jammer dat ik dit niet al eerder 
ben gaan doen. Na een aantal trainingen gehad te hebben, ben ik gelijk 
mee gegaan op Ardennenweekend waar ik mijn eerste 100 km heb ge-
fietst! Dat vond ik toch wel heel pittig, maar wel heel leuk en zeker voor 
herhaling vatbaar. Daarnaast vind ik het ook erg gezellig bij Mercurius en 
kijk ik uit naar alle activiteiten die nog gaan komen. Ik heb zin in het ko-
mende fietsseizoen en om in het mooie pakje van Mercurius te mogen 
shinen. Tot snel! 



131312

Een kijkje in de keuken bij...

Siobhan Schleijpen & Ruben MeijerinkDe reis naar deze twee schaatsgekken 
was (ijs)koud, maar gelukkig werd uw 
redactie warm onthaald  

Het is 3 december 2019 en Ru-
ben en Siobhan maken zich 

op voor een barre tocht naar het 
verre Dukenburg. De avond begint 
al sterk wanneer Ruben aangeeft 
te laat te komen op de afgespro-
ken plek, gelukkig kon hij op weg 
naar de Sint Annastraat lekker in 
het wiel zitten van ‘een man op 
een sportieve fiets’. Uiteindelijk 
bedroeg de vertraging slechts 5 
minuten voordat ze op weg waren: 
de avond kon beginnen!  E e n -

maal in Dukenburg aanbeland 
moest er nog een horde overwon-
nen worden: de weg vinden in de 
rare wijken en straatnamen die 
het Nijmeegse stadsdeel kent. Een 
paar Google Maps pogingen en 
een hand met bevroren vingers 
later stonden ze eindelijk voor de 
deur en deed de gastheer Kai open.

 Eenmaal binnen begon Ru-
ben meteen de platen en boeken 
collectie te bewonderen, waarbij 
vooral de platen van Ben Howard in 

13

de smaak vielen. Het ‘Boek met alle 
antwoorden’ van Carol Bolt zorgde 
ook voor vermaak. Wie wil nou 
niet het levensadvies “met zachte 
dwang bereik je meer” ontvangen?  
Voordat er werd gegeten werd de 
redactieleden der Versnelling met-
een een (bijzonder) biertje aange-
boden: de Leffe d’Hiver! Deze viel 
bijzonder goed in de smaak (hij krijgt 
een 8 van beide redactieleden), 
zelfs zo goed dat ze Kai het werk uit 
hand namen en enthousiast begon-
nen (zoete) aardappelen te schillen. 

Terwijl wij dus aan het koken wa-
ren, kletste Kai ons even bij over zijn 
nieuwe baan en het leven in het Du-
kenburgse. Al snel werden de plan-
nen voor de aanstormende feest-
dagen aangesneden. Hoogtepuntje 
voor Kai en Seline zal het Lacustris 
Trainingskamp in Chemnitz wor-
den. Lekker door de nacht in bus-
jes voort tuffen richting het Duitse 
oostland. Gedurende dit kamp 
wordt daadwerkelijk getraind, werd 
ons verzekerd. Hoewel de ballon 
vaak barst tijdens Oud en Nieuw - 

dan maken de Lacustrianen er sa-
men een feestje van in het buiten-
land! Legendarische verhalen over 
bezat de helling af sleeën gaven de 
redactieleden een déjà vu gevoel, 
in gedachte waande zij zich weer in 
Frankrijk op een bijzondere avond 
tijdens de Mercurius Zomerreis van 
2018. Schaatsers en fietsers halen 
dus dezelfde fratsen uit wanneer 
er een slokje teveel gedronken is. 

Ook maakten we direct ken-
nis met de kat (Sjaak), die vooral 
erg veel lag te chillen. De vreem-
delingen waren ook niet inte-
ressant genoeg om hem weg te 
paaien van zijn plek op de bank. 

Terwijl de aardappelen aan het ko-
ken waren hoefde er eigenlijk niet 
heel veel te gebeuren, dus de tijd 
werd gevuld met biertjes drinken, 
kletsen en woordgrappen over pak-
soi maken (paksoioioi voor diegene 
die mee op Zomerreis waren dit 
jaar). Ondertussen begon Kai zich 
met het koken te bemoeien toen 
de paksoi in de pan gewokt moest 
worden, samen met de (ontzet-
tend lekker ruikende) kruidenmix 
Vadouvan. Toen alles klaar was, 
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werd het door elkaar heen 
gestampt, samen met walno-
ten en feta. Een oer-Hollandse 
stamppot met een moderne 
twist was het resultaat! Pre-
cies toen alles klaar was kwam 
Seline ook binnenlopen na 
haar schaatstraining om pre-
cies op tijd aan te kunnen slui-
ten voor het eten! Heerlijk, zo 
direct kunnen aanschuiven! 

Terwijl Kai al een echte wer-
kende burger is, is Seline nog 

even zoet met haar pre-master Let-
terkunde. Zij is namelijk een ferven-
te lezer. Kai geeft eerlijk toe dat bij-
na alle boeken uit de goed gevulde 
boekenkast eigendom van Seline 
zijn. De aanwezigheid van de Mist-
born series (Brandon Sanderson) 
alleen al schepte een band tussen 
Seline en Ruben. De andere twee 
aanwezigen konden hier helaas niet 
over meekletsen maar ze lieten de 
voorgenoemde twee onverstoord 
met lof doorpraten over deze se-

rie en haar schrijver.  
Blijkbaar valt er toch 

grof geld te verdienen in 
het vak van der Letter-
kunde. Zoals in veel vak-
gebieden in de wereld, 
moet je jezelf simpelweg 
onmisbaar maken binnen 
een bedrijf. Dan ben je 
binnen (cashen dus!). Se-
line gaat zich meer rich-
ten op de management 
kant van dit vak tijdens 
haar master. Zo hoopt 
ze goed terecht te ko-
men binnen haar eigen 
vakgebied, maar wellicht 

ook in de fiet-
senbranche. 
Geen gekke 
stap gezien 
haar voorma-
lige bijbaan-
tje bij Kersten 
Wielersport. 

Onze wer-
kende gast-
heer zit voor-
lopig nog 
even goed bij 
zijn huidige 
werkgever. Zoals veel werkenden 
gaf ook Kai het advies goed te ge-
nieten van je studententijd - het le-
ven als burger is toch écht anders. 

Het eten smaakte verrukkelijk (zie 
het einde voor het recept) en er 
werd door iedereen nog een extra 
keer opgeschept. Vooral Seline had 
heel veel honger na haar training. 
Gelukkig was er ruim gekookt. Toen 
het eten achter de kiezen was werd 
er even op de klok gekeken want 
Ruben moest nog naar de film (ge-
valletje dubbel gepland)! Er bleek 
niet heel veel tijd meer over te zijn, 
dus Kai haastte zich naar de koel-

kast om het 
dessert (IJS!, 
hoe kan het 
ook anders 
bij Lacustri-
anen) op te 
halen. Toen 
ook dat ver-
orberd was 
ging Ruben 
er snel van-
door. Natuur-
lijk kwam hij 
nog een keer 

terug, hij was uiteraard zijn tas 
vergeten. Siobhan bleef nog even 
naborrelen in Dukenburg. Na-
dat haar nog wat Lacustris stic-
kers waren aangesmeerd, stapte 
ook zij weer op de fiets naar huis. 

Eenmaal thuis bedacht Ruben 
zich dat ook zijn sjaal nog in Hui-
ze Lacustris lag, wat het vergeet-
achtige karakter nog eens be-
nadrukt...Op deze manier moet 
de redactie maar nog een keer 
langskomen bij Huize Lacustris!
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TTC by Night

Thomas van EeHet begint aardig op een traditie te lijken! Voor 
het derde jaar op rij werd het kamikaze in het 
centrum van Nijmegen!

Vroeger was alles beter, 
de Gestapo wervingstechnie-
ken van Karlijn waren dan ook 
van zo’n groot succes dat zelfs 
de oudere Mercurianen van 
de partij waren bij een we-
derom geslaagde TTC by Night.

Voor enkelen begon de avond 
met een friettafel met pizzat-
wist bij ondergetekende. Helaas 
was Karlijn niet van de partij 
om alles op te eten, maar die 
scheen al flink aan de worst te 
zitten bij Café Billabong. Ging 
de droom van Job misschien 
daarover? Ik zou het in ieder ge-
val geen droge worst noemen.

De TTC by Night begon pas 
echt door het samenstellen van 
de teams voor de Rabobank aan 
het KKP, zoals altijd hanteren 
enkelen het academisch kwar-
tiertje en sneuvelden de eerste 
eieren meteen voor onze oude 
sponsor (overigens niet op de 
ramen van). Team Friettafel 2 
moest direct naar de Wallstreet 
bar waar iets met drank was 

gekoppeld aan een wisselkoers. Ik 
snapte er de ballen van dus pro-
beerde ik mijn skills maar tot ui-
ting te brengen door ballen in een 
paar bekers te leggen in een ou-
derwets potje beerpong onder lei-
ding van Babette. Hier bleek Babs 

het lijdend voorwerp te 
zijn van een paar opdrach-
ten, maar gelukkig had ze 
schone voeten en verse 
sokken. Spreekwoordelijk 
liet Babs zien dat je het op 
een oude fiets moet leren 
(kijk haar eens shinen).

Van groter persoonlijk 
succes was dat ik voor de 
ruilopdracht onze pot met 
doperwten en wortels wist 
te ruilen met de barman 
voor een bloempot. Terwijl 
Rard en Tristan, Karlijn met haar 
droge worst gingen vergezellen in 
Café Billabong, gingen ik en Chris 
onze zojuist verworven bloempot 
proberen te ruilen voor iets an-
ders. Voor we het wisten, hadden 
we een bureaustoel geclaimd. He-
laas kwamen we er al snel achter 
dat het aan de fiets meenemen 
van een bureaustoel veel aandacht 
trekt van het borrelende publiek. 
Daarmee denk ik dat deze bu-
reaustoel de rest van de avond het 
Guinness World Record heeft be-
haald voor de hoogste kilometrage.

Vroeger was alles beter, enig 

jeugdsentiment kwam opzetten 
toen we onder leiding van Jolien, 
Krokodil met Kiespijn gingen spelen 
bij Next Level. Nee, het waren geen 
jeugdtrauma’s van kiestrekkende 
tandartsen, maar van Schnappi, 
Das Kleine Krokodil. Voor een ie-
der die ooit Krokodil met Kiespijn 
gaat spelen kan ik de tip geven 
dat een vluggertje niet altijd goed 
is, nee kinders, subtiliteit is hoe 
het moet. U kunt zich wel voor-
stellen dat ik vaak gebeten ben.

Na Next Level, was het tijd voor 
’t Nimweegs Feestcafé. Net als 
voorgaande jaren, werd dit een 
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saai potje darten en realiseren dat 
er nog zoiets bestaat als cash geld. 
Het typische bruine café was daar-
mee een duik in het verleden. Te-
genwoordig worden condooms 
gemaakt van latex en wist je dat 
daar maar liefst 40 liter lucht in 
kan? Nog een weetje, aangezien we 
ons nog steeds bevinden in ’t Nim-
weegs Feestcafé, vroeger werden 
condooms gemaakt van darmen.

Het potje inkakken werd al snel 
vervangen voor een strijd om een 
of ander gouden beeldje welke zich 
zou bevinden in het park op het KKP. 
Een tip hoe je daar kan komen heb 
ik niet, het is vooral geluk hebben 
en goede timing. De goede timing 
is dat je tussen de auto’s door de 

oversteek weet te maken en het ge-
luk hebben is dat je geraakt wordt 
en daarmee het park in geslingerd 
wordt. Verbazingwekkend genoeg 
wist ik in het park te geraken met 
mijn bureaustoel. Helaas, het 
beeldje was al gegaan én vergaan.

De avond werd uiteindelijk af-
gesloten bij Bascafé, welk team 
er uiteindelijk heeft gewon-
nen weet ik niet, maar dat wa-
ren vast en zeker de TTC’ers zelf.

It is this time of the year. Op zoek naar leuke cyclegifts voor kerst? 
Pak de kans op een leuke korting met de kortingscode: %BondF5 en je 

ontvangt 20% op de “gone out riding” deurmat en een leuk espressoset. 
Of 15% korting met de kortingscode: mercur15% op het fietsbierplezier! 
Kijk voor meer leuke cycle gifts op www.cyclegifts.eu 

Sponsorpagina
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KOERSVOER

Willem Boumans

Wat is het belangrijkste voor een dagje intensief 
fietsen? Juist! Koolhydraten stapelen! De avond voor een zware, 
niet al te lange inspanning wil je het liefst een makkelijk, licht ver-
teerbaar en toch lekker maaltje verorberen. Onderstaand recept 
bestaat maar uit een paar ingrediënten en is lekker snel te berei-
den, zodat je optimaal uitgerust en opgeladen aan de start kunt 
staan daags erna.

Tijd voor écht wielrennersvoer! 

Bereiding:
Breng ruim water aan de kook om de pasta in te koken. 
Snij de ui en knoflook fijn en fruit deze aan in olijfolie. Snij de paddestoelen 

in vieren en bak deze mee met de ui en knoflook. 
Kook de pasta volgens instructie, maar houd 1 a 2 minuten minder dan al 

dente aan!
Blus de paddenstoelen af met een scheut water en voeg het bouillon-

blokje toe. Voeg dan ook 
de erwten toe en de ge-
kookte pasta. Laat het ge-
heel nog even doorprut-
telen en voila! Een goeie 
draai zwarte peper erbij, 
wat fijngesneden peter-
selie en je kunt aanschui-
ven. Geniet van dit maaltje 
met een glaasje wit en de 
resultaten komen vanzelf!  

Ingrediënten (voor pakweg 2 personen):
400g Tagliatelle
Uitje
Knoflook
Bouillonblokje (groente, tuinkruiden of paddestoelen)
250 Gr Paddestoelen
150g doperwten
Verse peterselie
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Klets uit de krachttraining

Sinds november is het weer 
begonnen: de Mercurius winter-
krachttrainingen. Onder leiding van 
Robin van de Kraats begeven zich 
elke donderdagavond weer hordes 
mercurianen naar het Radboud 
Sportcentrum om in de fitness les-
ruimte helemaal los te gaan met 
dumbells, halters en andere ge-
wichten om naast hard te kunnen 
fietsen nu ook eens aan die killer-

Ruben Meijerink
Of je nu wedstrijdrenner of ultieme toerder 
bent, een ieder wil dit najaar zijn spierballen la-
ten zien!

body te werken (en hopelijk ook 
nog weer iets harder gaan fietsen). 
Ook ondergetekende nam zich voor 
om elke week te gaan, alhoewel dat 
niet iedere week gelukt is (maar ik 
heb het ingehaald, echt waar!). 

De training begint elke week 
met een andere, maar altijd ver-
schrikkelijke, opwarmoefening. Dit 
wordt over het algemeen in duo’s 
gedaan, die daarna de rest van de 
training bij elkaar blijven. De rest 
van de training bestaat uit het we-
kelijks afwerken van dezelfde oefe-
ningen, maar die hopelijk elke week 
weer een beetje zwaarder kunnen 
worden gemaakt. Naast standaard 
oefeningen, als squatten en dead-
lifts, bestaan deze opdrachten ook 
uit een verschrikkelijke plankoefe-
ning, het ‘actief hangen’ en lunges. 

Nadat iedereen het circuit weer 
helemaal heeft volbracht (met mis-
schien iets meer kilo’s dan de vorige 
week) gaat de muziek wat harder 
en verandert de toon ervan van op-

zwepend naar ont-
spannend. Er wor-
den wat rek en strek 
oefening gedaan om 
een poging te doen 
om van de gedane 
arbeid weer te her-
stellen en tot rust 
te komen. Alhoe-
wel de lenigheid bij 
sommigen hiervoor 
nog wat ontbreekt, 
is het wel een fijn 
einde van de trai-
ning (alhoewel dit 
bij sommigen nog 
wordt doorgezet 
voor de zogenaam-
de ‘derde helft’. 
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Sinterkerst met Mercurius

Remi van Oosterhout

Men neme ongeveer 20 mercu-
rianen, 5 kilo pepernoten en een 
stapel kado’s. Gezelligheid en 
een grote bende gegarandeerd.

De avond begon met een Itali-
aans diner verzorgd door de Do-
mino’s en een hoop gespannen 
gezichten. Wat zou er toch alle-
maal op de tafel liggen. 

Round 1
Het verzamelen van de kado’s be-

gon. Een dobbelsteen stond cen-
traal, zo begon de avond met een 
Thomas op de fiets imitatie. Ofte-
wel iemand met rugklachten over 4 
jaar. Binnen enkele minuten was het 
duidelijk dat vooral nummer “3” erg 
leuk was. Bij het gooien van 3 werd 
de richting van het spel veranderd. 
Dit zorgde voor een opstand van de 
harde kern van Mercurius, DRIE!!! 
DRIEE. Ter genot van deze mensen 
was Bram “Bennie” Krajenbrink aan-
wezig 

Round 2
De citaten en babyfoto’s ronde. De 

ronde om wat te leren over de mede 
mercurianen. Zo weten we nu bij-
voorbeeld dat onze secretaris met 
een geweer op dieren schiet en dat 
sommige mercurianen als baby toch 
wel schattig waren. Joost en en de 
winnares Fleur bleken toch het bes-
te te zijn in het herkennen van baby-
foto’s. Oh, en wonnen ze iets? Nee.

Wat hebben pepernoten, kinderfoto’s & het 
getal drie met elkaar gemeen? Juist! Mercu-
rius Sinterkerst!

 
Round 3 
Dit was de ronde om te stapelen, 

hiermee wordt dan niet bedoeld 
het consumeren van meerdere 
borden pasta voordat je 40km gaat 
fietsen. Maar het stelen van kado’s. 
Eindresultaat van deze ronde was 
dat veelvraat Van Wijngaarden een 
aardige stapel had en ikzelf met 
niets zat. Deze ronde werd deels 
overschaduwd door een oud-Hol-
lands potje trefbal met pepernoten. 

Round 4 
Drinken, tijd voor alcohol was het. 

Een spelletje Never 
Have I Ever. Deze 
versie bleek wel be-
dacht om sommige 
groepen/mensen 
te grazen te nemen. 
Zo was Babbette af 
na dit potje en Rard 
werd specifiek be-
naderd met vragen 
over een Oosten-
rijkse volksdanse-
res. 

Round 5
Chaos. Een combinatie van uitpak-

ken, veiligstellen en stelen. Dit kan 
niet goed gaan. De horror zat toch 
wel in de verplaats alles één stoel 
naar links. Gelukkig kwam vrij snel 
de verplaats alles één stoel naar 
rechts. Eindresultaat iedereen had 

kado’s. 

Round 6
Iedereen was 

klaar met de ka-
do’s dus de kroko-
dil werd van stal 
gehaald. Rond en 
rond ging de kro-
kodil en HAP en 
drinken moest je. 
Om het allemaal 
nog wat makkelij-
ker te maken werd 
er een buffet van 
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tequila en water geserveerd dus 
veilig was je nooit!

Aan het einde van de avond was 
Sterrenbosch 4 verwoest onder 
een laag van pepernotengruis en 
ging menig Mercuriaan met een 
assortiment aan kado’s naar huis. 
Toch denk ik wel dat het gros van 
de kado’s nu al in de prullenbak ligt. 

Heb je goed opgelet tijdens ronde 
2? Wellicht weet je dan welke re-
dactieleden op de volgende foto's 
te zien zijn. Het antwoord vind je 
onderaan pagina 35.

Redactie column

Willem Boumans

Het jaar loopt weer op zijn eind, 
een mooi moment om eens terug te 
blikken op 2019 en vooruit te kijken 
naar wat 2020 allemaal gaat bren-
gen. Daar waar 2018 mijn eerste 
jaar op de fiets en ook mijn eerste 
seizoen bij Mercurius was, bracht 
het vanzelfsprekend veel eerste 
keren met zich mee. Eerste groeps-
ritje, eerste hongerklop, eerste ritje 
van 100km+ en zelfs een eerste 
koersje. Ook al bakte ik er niks van, 
de smaak had ik goed te pakken en 
na een winter buiten doorfietsen 
en beuken in de spinningzaal zat 
het met de vorm ook wel prima. 

Tijd om 2019 bij de hoorns te vat-
ten, zij het zonder concrete doelen. 
Mooie tochten maken en af en toe 
jezelf eens meten met de rest in 
een wedstrijdje maar vooral ook af-
studeren, zo zagen de plannen er in 
januari uit. Nu terugblikkend in de-
cember was 2019 vooral een jaartje 
waarin het langste ritje ooit steeds 
langer werd. Wat begon in februari 
met een toertochtje Zuid-Veluwe 
van 150 kilometer waarin de vorst 
net weer het land uit was, werd in 
april eerst 185 kilometer met een 
retourtje Culemborg + donderdag-
training en later 210 km met een 

epische editie van 
Valkenburg - Huy. 

Ergens in of na die 
periode heeft Bram 
Krajenbrink me zo 
gek gekregen om in 
te gaan op zijn ver-
zoek om Amsterdam 
- Parijs te gaan rij-
den. Een tocht waar-
in je met z’n tweeën 

Willem wandelt met ons langs zijn fietsavon-
turen in 2019!



2928

plus twee personen begeleiding 
van het Science Park in Amsterdam 
tot onder de Eiffeltoren rijdt in een 
zo kort mogelijke tijd. Omdat we 
alle voorbereiding nodig hadden 
die we nog konden treffen in een 
goede anderhalve maand, besloten 
Bram en ik samen met Hidde Mer-
ton en Luc Vraets, die zich ook aan-
gemeld hadden voor AmPa, op de 
fiets af te reizen naar de locatie van 
het TTC Himmelfahrtswochenen-
de. Weer een PR verder, dit keer op 
250 kilometer, zat de moraal voor 
AmPa niet bepaald goed. De laat-
ste 30 kilometer van de 250 waren 
een stevige strijd. Hoe moest dat 
nu gaan als we de dubbele afstand 

moesten afleggen en dan ook nog 
eens met twee man minder? Geluk-
kig was er noordenwind voorspeld, 
zodat we met een zacht briesje in 
de rug richting Parijs geblazen zou-
den worden. 

Hoe anders kon de realiteit zijn 
op de betreffende dag, waarin een 
flinke zuiderstorm ons het leven 
zuur maakte. Tijdens de eerste 
rustpauze na 80 van de 500 kilo-
meters, na vier uur gevochten te 

hebben tegen wind, regen en on-
telbaar veel takken op de weg wa-
ren Bram en ik het eens: zo kapot 
hebben we nog nooit gezeten na 
80 kilometer. Gelukkig waren daar 
Nina en Eline die zo lief waren om 
als onze begeleiders op te treden 
met een lekker stoeltje, wat eten, 
drinken en bemoedigende woor-
den. De komende 420 kilometers 
konden alleen maar makkelijker 
worden dan de afgelopen 80 en 
dat bleek nog waar ook! Kapot ge-
streden en witheet van woede op 
het Parijse verkeer stonden we dan 

toch maar mooi onder de Eiffelto-
ren. 515 kilometer achter de kiezen, 
een dik PR van ons allebei en eentje 
die wat mij betreft nog lang mag 
blijven staan. Twaalf maanden ge-
leden had ik nooit kunnen denken 
dat ik dit allemaal gedaan zou krij-
gen en daarom ben ik des te meer 
benieuwd naar waar ik volgend 
jaar sta. Ik kan iedereen van harte 
aanraden, mocht je ergens over 
twijfelen, mocht je denken: kan ik 
dit wel? Probeer het gewoon! Je 
bent veel beter dan je soms denkt.
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Cyclocross bij Mercurius

Tom Wevers
Het cyclocross seizoen is weer van 
start! Heeft Mercurius ook een 
natuurtalent à la MvdP in de gelede-
ren?

Het najaar kan in het teken 
staan van binnen zitten, stil zit-
ten en wachten tot de regen en 
kou voorbij is. Ook wij als er-
varen tweewielers zitten soms 
liever binnen met een warme 
kop chocomel, glühwein of een 
heerlijk biertje. Om toch een 
beetje de conditie te onderhou-
den of voor te bereiden op het 
aankomend jaar, werkt de een 
stiekem zijn spinlesje af, werkt 
de ander in het krachthonk en 
zijn er een paar fanaten die een 
andere sport beoefenen. Ech-
ter blijven sommigen ook op de 
fiets zitten. Lang zullen ze niet in 
het zadel blijven zitten, want in 
het najaar is het ook TIJD VOOR 
CROSS. Maximaal één uur maxi-
maal. 

Dit jaar zijn er heel wat Mer-
curianen vertegenwoordigt bij 
zowel de crosscompetitie in 
Gelderland(GOW) als in midden-
Nederland. De groep bestaat 
uit ervaren veldrijders, nieuw-
komers en talenten. 5 honge-

rige wolven gaan bijna wekelijks de 
crosswedstrijden af. Leader of the 
pack Remi, bracht de meeste punt-
jes mee naar huis, met als hoogte-
punt een 2e plek in Tiel. Daar stond 
wel iets tegenover: de eerste vraag 
‘s ochtends voor vertrek was vaak: 
Remi, neem jij een pomp mee? Hi-
dde, Heeft een goede dag of een 
slechte dag. de ene ochtend heeft 
hij een ontzettend snelle start en 
de andere ochtend valt hij boven-
op zijn stuur. Het Pompstation bij 
Didam is inmiddels ook een vaak 

bezochte plek voor Hidde en Remi 
waar ze hun herstelvoeding kopen: 
Cola en autodrop. Luc, staat ook 
wel bekend als de roofvogelverslin-
der. Onze chauffeur vond het wel 
mooi, buizerdveren op het rooster. 
Zelf heeft hij ook wel op het rooster 
gelegen tijdens verscheidene wed-
strijdjes. Vaak samen met Robbin 
net na de start keken ze achterom 
en dachten, Shit we staan alweer 
l a a t s t e … 
G e l u k k i g 
kon de 
i n h a a l -
race snel 
w o r d e n 
i n g e z e t . 
R o b b i n , 
debutant 
dit jaar op 
de cros-
ser, streed 
ook lekker 
mee. Dit 
was dan 
wel om 

niet laatste te worden. Uiteindelijk 
nooit laatste geworden, een klasse 
apart, zeker als je weet dat je wiel 
soms niet goed vast in je fiets zit. 
Dan dat laatste wolfje(of vos), dat 
ben ik. Ook een debutant op de 
crosser. Zelf kon ik gelijk voelen dat 
een crosswedstrijd een hele ande-
re discipline is dan het wielrennen. 
Wat je er gratis bij krijgt is plezier 
en valpartijen. Tijdens de wed-

strijd ben je 
aan het af-
zien, maar 
vooral aan 
het genie-
ten. Daarom 
raad ik het 
ook ieder-
een aan om 
eens van de 
weg af stap-
pen en op 
te springen 
met 32mm 
bandjes in 
het veld. 
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Naast deze vijf, waren er af en 
toe uitstapjes van talenten Joost, 
Dennis, Siobhan, Eline en Femke. 
Ze trotseerden de zon, de kou of de 
modder met veel genot. Met in het 
bijzonder 2 podiumplaatsen voor 
Femke. 

Met wedstrijden in Zutphen, 
Utrecht, Tiel, Lochem, Eibergen, 
Miste en Braamt was er genoeg 
variatie. We heb-
ben al gestreden 
op trainingspar-
courtjes, door 
het zand en 
modder geploe-
terd en bijna al-
lemaal wel eens 
de ondergrond 
van dichtbij ge-

zien. Desondanks de valpartijen en 
het herfstachtige weer halen we 
met zijn allen enorm veel plezier 
naar boven. Zowel tijdens de auto-
ritten, de wedstrijden en de trainin-
gen staat gezelschap en het plezier 
hebben op nummer 1. Het crosssei-
zoen is nog lang niet over en gaat 
door tot ver in 2020. Als je de kans 
hebt om een keer mee te gaan, zou 
ik die zeker pakken!

Mercurius’ Doorgeefpen
Lotte van MeegdenburgDit 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 Lotte van Meegdenburg.

De doorgeefpen, op mijn schoot 
beland. Toen Ruben vroeg of ik ko-
mende week nog een stukje kon 
schrijven antwoordde ik vol ver-
trouwen met: “ja hoor, dat moet 
wel lukken”. 

Vijf dagen later, de ochtend dat 
ik vertrok naar Oostenrijk, had ik 
nog niks op papier en een inspi-
ratieloos hoofd. Maar no worries, 
met nog 8 uur in de auto te gaan 
was er tijd genoeg voor ideeën. 

Door de tussenstops bij de typi-
sche wegrestaurants kreeg ik flash-
backs van de vorige vakantie: 

De Mercurius zomerreis in Mi-
eussy-Frankrijk! 

Dit was voor mij de eerste keer 
‘echt’ fietsen in het buitenland, in-
clusief de nodige bergen. 

Daarvoor was de oude-Holleweg 
het spannendst wat ik qua hoogte 
en percentage had gefietst. Kortom, 
ik had een perfecte voorbereiding. 

Daar aangekomen leek het berg-
op nog goed te doen, met de auto 
dan. De fiets was een heel ander 
verhaal. Ik heb me dan ook flink 
verwonderd over de snelheid waar-
mee sommigen (Jasper) omhoog 
klommen.  
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Gelukkig was er 1 gro-
te motiverende factor: 
de bergkoeien. Deze on-
gegeneerde herkauwers 
keken je vriendelijk aan 
terwijl ze aanmoedigend 
klingelden met hun bellen. Mogelijk 
dat het aan de hoogte lag, maar ik 
ging er lekker op.

Terwijl de rest boven op berg zat 
te picknicken kwam ik ook een keer-
tje aankakken, maar het lette ze niet 
om me tot het col-bordje flink aan 
te moedigen. Eenmaal neergeplofd 
was het eindelijk genieten van het 
uitzicht. “Ah, hier deed ik het dus 
voor”. 

En dan, het afdalen! De haar-
speldbochten die, wanneer mooi 

aangesneden, niet helemaal stil-
staand genomen konden worden 
en de snelheid waarmee je langs 
het mooie uitzicht raast maakte het 
tot mijn favoriete onderdeel van de 
reis. Ook niet onbelangrijk, ieder-
een is pak ‘m beet heel gebleven. 
Desondanks een mooi uitgevoerde 
strûkendûûk en een subtiel glijer-
tje. 

Ik ben verkocht. 
Vanaf nu wil ik elk jaar met de 

fiets de bergen in. 

Gelukkig organiseert de reis-
commissie ook dit jaar een zomer-
reis naar Frankrijk! De grote onthul-
ling van de bestemming komt nog, 
maar één ding is zeker: er kan goed 
geklommen worden! 

Dus blijf op de hoogte zodat je 
jouw plekje kan bemachtigen :)

Mede mogelijk door de WIFI van 
een duits wegrestaurant. 

Sponsorpagina

Op zoek naar een leuke stage of fulltime baan? Kom werken bij onze 
sponsor otherside at work. Voor uitdaging en plezier bekijk de vacature-
pagina of de linkedin pagina

Antwoord op wie toch die schattige redactieleden zijn op pagina 26: 
Remi Oosterhout & Eline van Manen
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Foto en zijn verhaal 
Sint heeft gisteren de redactie veel moois geschonken.
Zo hebben wij prachtige kiekjes van TTC By Night om mee te pronken!
Het filmrolletje is inmiddels ontwikkeld.
Hopelijk wordt met deze afbeelding jullie creativiteit geprikkeld!
Een onderschrift, rijm of limerick,
De rubriek ‘Foto en zijn verhaal’ is wel toe aan de bijdrage van een slimmerik!

Hierop heeft menig Mercuriaan goed nagedacht
En dit heeft een tweetal prachtige onderschriften opgebracht

Dit is duidelijk een worst-kerst       
scenario
Pepijn van der Gulden

Opnieuw zijn er drie tbs’ers ontsnapt 
uit de Pompekliniek te Nijmegen. 
De mannen namen op 29 november 
2019 deel aan een stadswandeling 
onder begeleid verlof. De begeleider 
(H. Ottens - man met degelijke kaak-
lijn) verloor de mannen uit het oog 
nadat een vitaminepilletje andere 
bijwerkingen bleek te hebben. Sinds-
dien ontbreekt van de mannen ieder 
spoor. De politie adviseert de man-
nen niet zelf te benaderen, ze kunnen 
gewapend zijn met een ‘droge worst’.
Luc Vraets

Op stap met de flappentap

Jolien ScholtenMag ik even uw aandacht voor een be-
richt van een van onze sponsoren: Huub 
Bardoul

Naam: Huub Bardoul
Leeftijd: 69 jaar
Taak: Eigenaar van Autoservice 
de Betuwe in Nijmegen. Onder-
neemt voornamelijk taken zoals 
management binnen het bedrijf, 
klussen aan de auto´s en ieder-
een tevreden houden.
Droombaan? Auto's altijd! 

Wij hebben onze Mercurius 
auto vier jaar geleden bij jou 
gekocht. Toen begon je ook als 
sponsor bij Mercurius. De auto 
gebruiken wij vaak om naar wed-
strijden te rijden en op vakantie 
te gaan. Zo heeft de auto al vele 
kilometers erop zitten. Fijn dat 
wij als club met onze auto klus-
jes op een laagdrempelig manier 
bij jou terecht kunnen. 

Vertel iets over jouw bedrijf; Auto-
service de Betuwe.
"Wij zijn een motorvoertuigenbe-
drijf welke is opgericht in 2005. Een 
klein bedrijf waar de klant belang-
rijk is en de koffie altijd klaar staat. 
Wij zijn er voor o.a. APK, aircoser-
vice en reparaties van alle merken 
auto´s, occasions en schadetaxa-
ties. Ook verkopen we auto´s, maar 
eigenlijk heb ik daar te weinig tijd 
voor. Het klussen en werk aan de 
auto´s is veel leuker."

Wat maakt dat juist leuk of afwis-
selend? 
"Er komen altijd verschillende 
mensen met verschillende auto´s. 
Ik zou nooit bij een dealer kunnen 
werken. Hier doe ik elke dag wat 
anders. Zoals storingen oplossen, 
koppelingen repareren, distributies 
etc. Je ziet de mensen dan weer 
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vrolijk weg gaan, dat vind ik leuk en 
we werken met z’n drieën in een 
goed team." 

Wat vind jij belangrijk bij het ko-
pen van een nieuwe auto?
"Veel PK´s, hoe meer dat erin ligt 
hoe liever dat ik het heb.
Zou je jouw auto in Duitsland ko-
pen? 
Ja, goedkoper, ze betalen minder 
wegenbelasting. Maar toch Duit-
sers geven meer geld aan auto´s uit 
dan de Nederlanders."

Ga je wel eens over de grens naar 
Duitsland om de auto´s even op 
snelheid te testen? 
"Ja zeker." 

Wat rij jij zelf voor auto? 
"Mercedes! Betaalbaar merk, niet 
te duur, fijne auto en kun je aan 
elke hoek van Nederland verder 
verkopen."

En welke fiets? 
"Fiets? Nee, die heb ik pas wegge-
geven. Ik heb wel ooit een moun-
tainbike gehad."

Ben je ook goed in het maken van 
fietsen? 
"Nee, ik helemaal niet. Maar daar 
hebben we hier wel iemand voor 
rondlopen. Ze zijn hier van het 
BMX´en. Een collega is ooit Neder-
lands kampioen geweest."

Jijzelf bent niet zo van het fiet-
sen, hoe ben je begonnen met het 
sponsoren van Mercurius? 
"Dat kwam door Noortje - de fami-
lie van Elteren komt per slot van re-
kening al jaren bij Huub. Bij de aan-
schaf van de auto kwam Bestuur 
Van Elteren I zodoende ook bij hem 
terecht (red.). Ik vind het wel leuk 
dat mensen iets aan sport willen 
doen en dat ondersteun ik graag."
 

Wat zou je Mercurianen mee wil-
len geven? 
"Zuinig zijn met de auto. Niet te 
hard rijden en niet te veel kapot rij-
den."

Onze Mercurius auto heeft 261.000 
km erop zitten, denk je zelf dat de 
club toe is aan een nieuwe auto?
"Ja, het wordt tijd dat we onder-
hand een nieuwe kopen. "

Kijkend naar 
ons autodos-
sier. Wat was 
de grootste 
´ i n g r e e p ´ 
van de Mer-
curius auto?
"De koppe-
ling moest 
v e r v a n g e n 
worden. Als 
groot pro-
bleem heeft 
de auto dat 
hij veel olie 
v e r b r u i k t . 
Jullie moe-
ten zelf altijd 

even goed kijken naar het oliepeil."

Stel jij zou onze Mercurius auto 
moeten verkopen, wat zouden dan 
de verkooppunten van deze auto?  
"Degelijkheid. Maar eigenlijk ex-
port naar het buitenland, voor 
meer geldopbrengst. Toyota is een 
merk dat in Nederland moeilijk te 
verkopen is."

Met welke auto vergelijk jij jezelf?
"Ja toch wel 
met een 
M e r c e d e s . 
Een speciale 
uitvoering C 
AMG 65, met 
veel PK’s. Ik 
heb ook alle 
kleding aan 
van AMG."
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Keuzes, keuzes, keuzes:
- Je moet voor altijd achteruitrij-
den OF je moet elke dag je auto 
schoonmaken. ‘Elke dag de auto 
schoonmaken nee dat niet!’
- Je mag alleen nog maar OV ge-
bruiken OF als iemand slecht 
nieuws vertelt krijg je de slappe 
lach. ‘Nee ik blijf altijd serieus.’
- Nooit sneller dan 30 km/h mo-
gen rijden OF in alles wat je drinkt 
moet je een theezakje doen. ‘Nee, 
ik zou niet voor de 30 km/h gaan, 
dan doe mij maar die theezakjes.’
- benzine – diesel – elektro – hy-
bride  
- Volkswagen - Audi – BMW
- Frankrijk - Italië – Gelderland

- Ronde van Nijmegen - Amstel 
Gold Race - Omloop der Zevenheu-
velen
"De Amstel Gold Race heb ik een 
keer op het parcours gezeten. We 
waren vlakbij Valkenburg en gin-
gen er spontaan naartoe rijden. 
We wilden ergens binnendoor en 
ineens kwamen we op het parcours 
uit. We kwamen er niet meer vanaf 
met de auto en moesten dus met 
het parcours meerijden tot aan de 
finish. Gelukkig hebben ze mij niet 
eruit gehaald, ze dachten die hoort 
erbij!"

Bedankt Huub! Wij zijn erg blij met 
onze samenwerking!•

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 onderaan pagina 49!
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Bellen met de moeder van Nina

Hoe was Nina als kind?
“Nina was een hele leuke meid, 

ze was heel origineel en had veel 
temperament. Er was altijd wel wat 
te beleven met Nina, ze was heel 
levendig. Ze was heel creatief en al-
tijd aan het knutselen. Ze had veel 
vriendinnetjes waar ze heel trouw 
aan was en waar ze veel mee (bui-
ten)speelde.”

Fietsen is, gezien jullie fietsfa-
milie, natuurlijk bij Nina met de 
paplepel in gegoten. 

Maar was 
dit voor Nina 
ook liefde op 
het eerste ge-
zicht?

Het fiet-
sen heeft Nina 
al heel vroeg 
meegekregen. 
Vooral omdat 
ze het zag bij 
John (vader) en 
Wessel (broer). 

Of het liefde op het eerste gezicht 
was, weet ik niet. Ze is erin gerold. 
Ze vond het ook erg leuk om dit 
met het gezin te doen. Misschien 
als we allemaal hadden gekorf-
bald, was ze nu aan het korfballen. 
Als tiener was de wielerliefde wat 
minder. Met name omdat er toen 
weinig meiden waren bij de lokale 
club in Zutphen die fietsten, maar 
bij Mercurius is dit weer helemaal 
opgebloeid! 

Naast het fietsen heeft ze ook 
hele andere dingen gedaan. Ze 

Eline van Manen
Voor deze rubriek van De Versnelling belt uw redac-
tie met de moeder van een Mercuriaan. Voor deze 
editie zocht de redactie contact met een echt wiel-
erfamilie! In huize Zennipman nam uiteindelijk Hilde 
de telefoon op.. 

heeft gymnastiek 
en acrogym ge-
daan, want ze was 
een heel klein, 
slank, licht meisje 
die ze makkelijk in 
de lucht konden 
gooien. Verder 
was ze nog op een 
blauwe maandag 
te vinden op de atletiekbaan, heeft 
ze gedanst en heeft ze in een kin-
derkoor gezongen. 

Oh, en ze kon heel goed eenwie-
leren! Ik zie het nog voor me: Ze 
zette de kliko midden in de straat 
(van het doodlopende hofje) en 
dan ging ze ernaast staan met haar 
eenwieler en proberen weg te rij-
den. Eindeloos heeft ze dat gepro-
beerd.”

Wat was Nina haar eerste fiets-
avontuur?

“De eerste keer dat ze ging fiet-
sen en het ook leuk vond, was vol-
gens mij op de mountainbike van 
Wessel, met haar vader fietsen in 
het bos. Dit was toen ze 7 à 8 jaar 
oud was. 

Snel daarna is ze ook zelf veel 
gaan fietsen, bij de jonge jeugd, 
toen ze een jaar of 9 à 10 was. Ze 
was altijd heel trouw aan de GOW. 
Dit is altijd heel gezellig, je kent al-
tijd iedereen. Het is altijd drukte 
van jewelste. We gingen natuurlijk 
naar haar wedstrijden, maar ook 
naar Wessels wedstrijden. Nina 
ging dan mee en foto’s maken, en 
socializen. Dit is een wereld waarin 
ze heel makkelijk beweegt en zich 
heel erg thuis voelt.”

Hoe is Nina vandaag de dag? 
Ze is sociaal vaardig en heel cre-

atief, niet meer zo met haar han-
den, maar meer op een andere 
manier. Ik vind het met name heel 
mooi hoe ze zichzelf leert kennen 
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en eigen keuzes maakt. 

Wat is de bijnaam van Nina 
thuis?

“Ik noem haar altijd Niens, want 
ze noemt mij altijd mams. Oh en 
Nina de Pina zeiden we vroeger wel 
eens.”

Wat kan Nina echt heel goed? 
En wat kan Nina helemaal niet?

“Ik vind Nina echt heel goed in 
vriendschappen onderhouden. 
Daarnaast kan ze ook goed genie-
ten en haar grenzen aangeven. 
Waar is Nina minder goed in, even 
denken… Ze is niet goed in verhul-
len wanneer ze boos 
is. Ze heeft tempera-
ment. En haar kamer 
opgeruimd houden, 
daar is ze slecht in.”

Wat maakt Nina 
gelukkig?

“Kopjes cappuc-
cino ’s ochtends. De 
afwisseling tussen 
heel intensief sociaal 
bezig zijn (contacten 

& feestjes) en de rustmomenten 
pakken. Als ze daar balans in heeft, 
vind ik haar op het gelukkigst. Be-
wegen maakt haar ook gelukkig.”

Ondernemen jullie nog typische 
moeder-dochter activiteiten?

“Wat ik heel leuk vind is zaterdag 
of zondagochtenden, op de bank 
hangen, krantje lezen, cappuccino 
drinken en ondertussen kletsen - 
de afgelopen week samen bespre-
ken. Dit doen we wel heel graag 
samen. Verder de kerstboom opzet-
ten samen, dat is echt een Nina en 
mama dingetje. 

En TLC kijken. Say Yes To The 

Dress is dan onze favoriet. Maar het 
leukste vinden we dan nog een an-
der programma, dat gaat ook over 
bruidsjurken, maar dan gaan ze de 
jurk van de moeder aanpassen en 
plooien tot een jurk voor de doch-
ter. Het leuke vinden we dan hoe 
ze dat creatieve proces doorgaan 
en kijken hoe ze er iets leuks of iets 
stoms van maken. We houden alle-
bei niet van strapless jurken.“

Wat is Nina haar favoriete 
drankje?

“Cappuccino. Ze drinkt eigenlijk 
nooit frisdrank. Volgens mij heeft ze 
als studente bier leren drinken. Als 
ze uitgaat drinkt ze volgens mij het 

liefst speciaalbiertjes. Geen sterke 
drank of cocktails.”

Heeft u, als afsluiting, nog een 
leuk verhaal over Nina dat iedere 
Mercuriaan moét weten?

“In de tijd dat Nina de GOW’s 
reed als nieuweling, toen heeft ze 
een prijs gewonnen. Die prijs was 
vernoemd naar een van de diehard 
vrijwilligers: zo’n typische vrouw die 
daar altijd rokend met een doorge-
rookte stem voor de kleintjes alles 
aan het regelen was. Toen hebben 
ze een prijs in het leven geroepen, 
vernoemd naar die vrijwilligster. 
Nina had die als eerste gekregen, 
niet omdat ze altijd won maar om-
dat ze er altijd was en altijd bleef 
doorzetten! Die wedstrijden, ze 
deed het wel, maar ze vond het 
soms ook best pittig. Maar ze kwam 
altijd en ging altijd maar door - ook 
al viel ze. Dan stapte ze toch weer 
op, soms met tranen in de ogen en 
ging ze door. 
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Fiets die kraakt? Dit is hoe je hem maakt! (een nieuwe koopt)

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. 

Vorige versnelling zijn we inge-
gaan op de verschillende geluiden 
die je fiets niet hoort te maken. Een 
van die horrers is een kraak. Deze 
dingen lijken overal vandaan te ko-
men en soms ben je gewoon beter 
uit als je een nieuwe fiets koopt. 
Dus pak die euro onder je matras 
vandaan en ren naar een fietsen-
winkel.

Voor het gemak gaan we van-
daag alleen kijken naar het ko-
pen van een nieuwe racefiets. Een 

mountainbike verdient zijn eigen 
uitleg. Dus volg de volgende stap-
pen en voordat je het weet heb je 
een nieuwe stalen ros om te koes-
teren.

Stap 1 “geometrie”
Fietsen komen in verschillende 

vormen, voor ieder wat wils zou 
je zeggen. De wetenschappelijke 
tabel op de volgende pagina toont 
mijn mening over de drie verschil-
lende geometrieën. 
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Stap 2 “geboorteland”
Wat zegt het geboorteland 

van je fiets over jou als koper, 
je leest het hieronder.

Italië: Oké het is officieel, jij 
maakt geen rationele beslui-
ten in je leven maar zelf on-
dervind je hier geen last van.

Amerika: Oke hier vind je 
tremendous goede fietsen en 
volgens jou is alles de schuld 
van de Chinezen.

Frankrijk: ne regardez ici que si 
vous aves plus de 50 ans

China: je bent een soort veganist, 
je voelt een onstopbare drang om 
iedereen te vertellen dat jouw fiets 
eigenlijk ook gewoon een Speciali-
zed of Colnago is. Dit is het niet.

Taiwan: Dit is dus geen China! 
Hier worden Giant fietsen geboren, 
voor het geld het beste wat je kan 
kopen, niet heel sexy. Jouw interieur 
komt volledig bij de IKEA vandaan.

Duitsland: efficiëntie staat voor-
op, niet heel sexy maar wat zijn ze 
efficiënt.  Jij hebt structuur in je le-
ven en humor is gek.

Stap 3 “de groepset”
Je hebt gekozen in welk land je 

fiets geboren is dus is het tijd voor 
de groepset. Buiten het feit dat op 
praktisch alle Shimano zit hier de 
verschillen. 

Shimano: Zo goed dat het eigen-
lijk saai is, met Tiagra en 105 kun je 
perfect vooruit en alles daarboven 
is een nice to have. Shimano is het 
makkelijkst om mee te werken zo-

wel op als naast de fiets. 

SRAM: Bekend Nederlands wiel-
renner en monument winnaar 
Bauke Mollema schreeuwde uit 
frustratie “Fucking SRAM!!!” na het 
zoveelste misfunctioneren. SRAM 
maakt mooie spullen die vaak lich-
ter zijn dan Shimano. Deze zullen 
alleen nooit zo verfijnd zijn. Wel 
pluspunten voor anders zijn. 

Campagnolo: Even ter volledig-
heid: jij maakt geen rationele be-

sluiten in je leven maar zelf onder-
vind je hier geen last van

Stap 4 “winkel of marktplaats”
Nu je weet wat voor merk fiets 

je wil en bevestigd is dat Shimano 
de weg is om te gaan moet je be-
palen waar je dat ding gaat kopen. 
Eigenlijk heb je 2 opties, of je gaat 
naar een fietsenwinkel of je koopt 
hem tweedehands. Hieronder de 
verschillen.

Antwoord wat een kuit! Maar welke snuit? op pagina 41: 
Marianne Vos 
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Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Lekkere vent op het end’

Zou jij opnemen als 

hij je belt?

ZONDAG 14 JUNI 2020 - BERG EN DAL

WK-EDITIE

Official side-event FISU WUC Cycling 2020

In 2020 kent de Omloop der Zevenheuvelen 
een speciale WK-editie!

#Od7H

Voor de Od7H editie van 2020 werken wij samen met het World University 
Cycling Championship. Dit WK Wielrennen én Mountainbiken voor student-
en vindt dit jaar plaats in Nijmegen, van 9-14 juni. De wegwedstrijden voor 
dames en heren vinden plaats tijdens het programma van ‘De Omloop’, op 
zondag 14 juni. De beste studerende wielrenners komen naar Nijmegen om 
te strijden om de regenboogtruien en jij kunt daar bij zijn!

Meer info: www.wucc2020.com  Contact: info@wucc2020.com

Word vrijwilliger!
Half januari gaan de inschrijvingen 
open om vrijwilliger te kunnen zijn bij 
dit gecombineerde evenement. Houd 
vooralsnog de week van 9 tot en met 
14 juni dus vrij in je agenda!
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