
NSWV Mercurius

De Versnelling
0HUFXULXVu�FOXEEODG

Het nieuwe jaar is 
weer begonnen!

 September 2020

Met in deze editie:
Bestuur Blikt Terug
AC by day
Kruiswoordpuzzel
Kijkje in de keuken bij 
Tom Wever
Zomerreis
Gastcolumn



3

(Binnenblad)

2

Colofon
Mercurius’ clubblad De 
Versnelling wordt gemaakt 
in opdracht van N.S.W.V. 
Mercurius

Adres
Heyendaalseweg 141
6525 AJ Nijmegen

Redactie
Siobhan Schleijpen
Nina Zennipman 
Remi van Oosterhout
Willem Boumans
Eline van Manen
Ruben Meijerink
Robbin Zwaan

Bestuur  
Manon Gremmen
Robin Hoeken
Niek Riemens
Mees van Dijk
Tom Wever

Ook meewerken aan De Versnelling?
 

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

 

Interesse? Stuur een mail naar media@nswv-mercurius.nl

Met in dit nummer:

Bestuur Blikt Terug

Een kijkje in de keuken bij...

Kruiswoordpuzzel

Fotopagina

Redactiecolumn

AC by day

Foto en zijn verhaal

Even voorstellen...

Gastcolumn Race around the Netherlands

Doorgeefpen

15
20
22
24

34
38 

4
13

26
30

  
 

 

Wat een kuit! Welke snuit?39
Zomerreis40
Antwoorden puzzels44



54

Bestuur Blikt Terug

Karlijn van WeelePoah, mooie blikken!

In de vorige Versnelling valt te le-
zen over mijn gebrek aan fietsta-

lent in mijn kinderjaren en over 
mijn ontpopping tot toerder. In 
deze editie blik ik graag terug op 
het afgelopen jaar. Ik waarschuw je 
vast, dit wordt een ellenlang ver-
haal dus als je daar geen zin in hebt, 
blader mij dan gerust door.                            
Op 13 juni 2019 stuurde Luc mij een 
appje met de vraag of een bestuur-

sjaar niet iets voor mij zou zijn. Drie 
maanden later werd ik ingestemd 
als secretaris en kon het avontuur 
beginnen! Deze functie bleek mij 
op het lijf geschreven. Ik hou van 
het contact met leden en met nog 
altijd veel plezier knutsel ik maan-
delijks een nieuwsbrief in elkaar 
waar ik mijn fotoshoptalent meer 
dan eens in kwijt  kan. Dit bleek ook 
van pas te komen tijdens het com-

Iemand die ook niet van 

stukjes schrijven houdt

Wegens doorslaande succesen, een lekker 

wijf op pagina 5 
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missiewerk wat ik doe. Zo ben ik lid 
van de TTC en de AC en ik heb afge-
lopen jaar de traditionele strijd tus-
sen deze commissies weer een 
beetje aan proberen te wakkeren. 
Tijdens deze terugblik wil ik graag 
de activiteiten waar we niet met 
onze billen op een zadel zaten nog 
eens kort bespreken. In september 
2019 trapten we zoals gebruikelijk 
af met een diner rouler en voor het 
eerst mocht ik Mercurianen bij mij 
thuis op Galgenveld ontvangen! Ik 
vond het een eer om de maagjes 
van mijn gasten voller te stoppen 
dan goed voor ze was en schalen la-
sagne waren in overvloed aanwe-
zig. Er moest natuurlijk een goede 
bodem gelegd worden voor de eer-

ste borrel en die taak nam ik maar 
wát serieus. De desbetreffende 
septemberborrel kan ik me niet 
meer zo goed herinneren. Het zal 
misschien aan de verstreken tijd lig-
gen, maar alcohol kan ook een rol 
gespeeld hebben. In oktober gin-
gen we bowlen en tot mijn vreugde 
deden hier maar liefst 67 rasechte 
Mercurianen aan mee. Ik weet nog 
dat alle acht de AC- ers die avond 
als een soort vaag statement een 
Rardpet (jaren ’20 pet) droegen. 
Van deze acht petten hebben er 
slechts twee de stapavond over-
leefd en Joost mag weten waar de 
andere zes gebleven zijn. De no-
vemberactiviteit vond ik zelf iets 

minder geslaagd; op zich klinkt 
midgetgolf in the dark wel mooi, 
maar oioioi, wat was het koud op 
die zolder. Wat de avond goed 
maakte was de schuiver die Robin 
Hoeken en zijn fiets maakten op 
het plaveisel voor LaserQuest. Naar 
het schijnt wilde hij indruk maken 
op een bepaalde dame door de 
bocht éxtra scherp aan te snijden 
en dat terwijl het net geregend had. 
Elke keer als ik eraan terugdenk 
moet ik weer lachen. Toen we na 
het golfen in Bascafé beland waren 
werd ik onterecht boos op Joppie 
en heb ik mijn bierviltje heel fijn 

versnipperd in zijn volle glas gede-
poneerd. Nobody’s perfect. In no-
vember vond gelukkig ook nog TTC 
by Night plaats. De koprol van Luc, 
de handstand van Rard, de droge 
worst van Matteo, de bureaustoel 
van Thomas, het sensuele kip eten 
en het gevecht om het Gouden 
Hert hebben deze avond voor mij 
onvergetelijk gemaakt. Wisten jul-
lie overigens dat dit gouden hertje 
al zolang ik me kan herinneren elk 
jaar onder onze kerstboom staat? 
Afgelopen jaar besloot mijn moe-
der dat het wel mooi geweest was 
en heeft hem klaar gezet voor de 

kringloop. Ik 
heb het gouden 
hertje daarvan 
gered en dacht 
dat het leuker 
zou zijn om 
hem verslon-
den te zien 
worden door 
woeste Mercu-
rianen. In de-
cember veror-
berden we met 
een stuk of 
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twintig man een heel aantal pizza’s, 
hebben we elkaars babyfoto’s en 
gênante verhalen geraden en 
speelden we een Mercurius editie 
van Never Have I Ever. Rard had de 
inkopen gedaan en heeft voor een 
klein fortuin meer dan één fles wijn 
per persoon gekocht. Onze wielren-
ners blijken bierdrinkers te zijn. Dat 
deze iets te dure wijn een onnodige 
uitgave bleek te zijn dat heeft Rard 
wel geweten dus daar zal ik verder 
niet over uitweiden, maar grappig 
vind ik het nog steeds. In januari 
hebben we een vaste prik: de Mer-
curiusawards! Hier worden een 
stuk of 20 totaal overbodige titels 
weggegeven. Ik verdedig inmiddels 
al twee jaar de titel ‘vrouwelijk 
drankorgel van Mercurius’ en dit 
jaar heeft Job hier de mannelijke 
variant van gewonnen. Wij doen 
nog regelmatig ons best om deze 
eer hoog te houden en verheugen 
ons al op de uitreiking van 2021! Op 
de Mercuriusawards is ook wereld-
kundig gemaakt dat Mees en Robin 
in verwachting zijn van hun eerste 
kindje en dat maakte deze activiteit 
tot een heuse Mercurius Babysho-

wer! In februari bonden wij 
de ijzers onder en kregen wij 
schaatsles van niemand minder 
dan Iris, Manon en Babette. En dat 
zijn niet de minste! Sommigen van 
ons bleken meer talent te hebben 
dan anderen en het gifje van Tom 
zijn val schijnt nog steeds rond te 
gaan in de duistere krochten van 
het internet. Als bedankje voor hun 
inspanning kregen de schaatsda-
mes een flesje wijn, die Rard met 
grote zorgvuldigheid en precisie in 
december al voor ze had uitgeko-
zen. Van dezelfde wijn werd óók 
nog gedronken op het diner rouler 
in maart. Na dat diner rouler volg-
de helaas de laatste borrel die Mer-
curius gekend heeft tot op heden. 
Hopelijk komt daar snel weer ver-
andering in! Een aantal dagen na 
deze borrel volgde voorlopig de 
laatste real life activiteit: een toer-
tocht in Zuid-Limburg georgani-
seerd door de reiscommissie. Wat 
ik mij hier nog van kan herinneren 
is dat ik met stipt de zwakste ren-
ner uit ons pelotonnetje was (de 
hele dag leek te draaien om Karlijn 
uit de wind houden) en dat het dan 

ook wel erg spannend werd voor 
mij toen we in een klim achtervolgd 
werden door een bloeddorstige 
hond. Voordat ik verscheurd werd 
kon ik nog vaag de woorden “SUC-
CES KARLIJN” onderscheiden. Ik 
ben overigens niet echt verscheurd 
mocht ik mensen ongerust (of ver-
heugd) gemaakt hebben. Op dat 
moment had ik wonderlijk genoeg 
ineens wél kracht om een soort van 
sprintje heuvelop te trekken en dat 
heeft mij gered. 
Toen we na de fiets-
tocht bij de auto 
stonden wist sport-
commissaris Rob-
bin te melden dat 
er op advies van de 
KNWU vanaf dat 
moment niet meer 
bijeen gekomen 
zou worden. Geen 
trainingen, geen 
borrels en geen ac-
tiviteiten meer. Van 
elkaar bijna dage-
lijks zien ging ieder-
een plots in qua-
rantaine. Het was 

apart om te zien wat dat met men-
sen deed. Sommigen van jullie gin-
gen hamsteren (je weet wie je 
bent) en anderen gingen op zoek 
naar de patissier in zichzelf of ont-
dekten een passie voor legpuzzels. 
Ik bleef elke dag tot elf uur in mijn 
bed liggen, fietste mijzelf helemaal 
van mijn verstand en bakte om de 
dag een taart die ik samen met Job 
opat. We hadden het fijn met zijn 
tweeën maar ik miste Mercurianen 

en familie om mij 
heen. Gelukkig wa-
ren er genoeg online 
vergaderingen en 
waren er twee zeer 
chaotische maar ge-
zellige online quizjes 
én een bingo. Het 
leukste vond ik dat 
iedereen op Kahoot 
inlogde met een an-
dere variant van Wil-
helms naam. Sinds 
Willie aangaf het niet 
te vinden kunnen dat 
zijn naam zelfs in of-
ficiële documenten 
verkeerd gespeld 
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wordt, schrijft niemand zijn naam 
meer zoals het hoort. Toen de ech-
te Willem met een hele grote voor-
sprong op nummer één stond in de 
quiz, verwijderde ik hem per onge-
luk met slechts één muisklik. Ge-
lukkig is dit recht gezet en ging hij 
toch nog met het allerlaatste Mer-
curiuslustrumshirt aan de haal. In 
juni en juli konden er weer échte 
activiteiten plaatsvinden en éinde-
lijk mochten we elkaar weer op af-
stand zien. Omdat horecagelegen-
heden echter nog wel grotendeels 
gesloten waren ontving ik beide  
activiteiten zo’n 30 man in mijn 
huis verspreid over balkon, kamer, 
woonkamer en tuin. Het is mij niet 
gelukt deze lieve mensen voor half 
vijf in de morgen weer op de stoep 
te krijgen maar het was  wél een 
heel fijn weerzien. Deze zomer heb 
ik met Job een mooie ronde door 
de Benelux (en een stukje Frank-
rijk) gefietst waarbij we zowel Mer-
curianen in de Eifel als mijn familie 
in de Ardennen ontmoet hebben. 
Dit heeft het gebrek aan sociaal 
contact in de maanden ervoor dub-
bel en dwars goed gemaakt. Toen 

ik na de zomerreis met mijn familie 
was merkte ik dat er soms verwij-
ten werden gemaakt wat betreft 
onverantwoordelijk gedrag om-
trent corona. Hoe begrijpelijk en 
terecht het allemaal ook is, het 
voelt zo vervreemdend en tegen-
strijdig om je te moeten schamen 
voor iets fijns als samenzijn. Ik hou 
immers zoveel van in gezelschap 
zijn en eigenlijk kan ik niet zonder. 
Genoeg gesip voor nu, ik wil het 
nog héél even hebben over mijn 
bestuursfunctie van het afgelopen 
jaar. Wat ik leuk vind aan secretaris 
zijn is mijn rol tijdens vergaderin-
gen. Ik hoor de boel soms op een 
afstandje aan terwijl mijn vingers 
het geluid omzetten in woorden op 
een beeldscherm.

Vaak kom ik er pas bij het terugle-
zen achter wat een merkwaardig 
uitspraken gedaan zijn. Om dat te 
illustreren sluit ik graag af met een 
kleine passage uit onze eerste on-
line vergadering: 

 KvW: Wat doen de bestuursleden zoal tijdens de quarantaine? 
RZ: Ik slinger ‘m drie keer per dag aan de piel. Als ik opsta drink ik 
’n bakkie koffie en ga ik voor de eerste keer naar de wc. Dan is het 
nog een beetje vloeibaar maar gaande de dag wordt het wat vaster. 
HM doet helemaal niks. Het onderzoek van LV is meer stilstaan dan 
hollen. 
RZ: Zullen we nog even fatsoenlijk vergaderen?
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Even voorstellen...

De septembermaand is weer aange-
broken! Dat brengt nieuwe leden met 
zich mee! Jorian Leerling

Beste Mercurianen,
Ik ben Jorian, 22 jaar en sinds vorig jaar september ben ik een nieuw lid bij 
jullie prachtige vereniging.
Naast het lopen van coschappen zocht ik nog een manier om mezelf af te 
beulen, dus rijd ik voortaan met jullie mee op de donderdagavond. Vanaf 
mijn 15e wielren ik al sporadisch, al zou je dat misschien niet zeggen als 
je mij in een groep ziet rijden… Op mijn felgroene Sensa Umbria weet ik 
meestal genoeg andere wielrenners af te schrikken zodat ze niet binnen 
de 1,5m komen. Ondanks dat wil ik toch wel wat beter worden in rijden in 
een groep. Schroom dus niet om adviezen naar mijn hoofd te schreeuwen 
op de donderdagavond. 
Het mooiste aan fietsen is natuurlijk duidelijk. Kuitenbijters, alpencols, 
bergpassen en vooral zoveel mogelijk haarspeldbochten.  Zolang het maar 
omhoog gaat. De mooiste route die ik dan ook ooit gefietst heb is de Got-
thardpas, de Furkapas en daarna de Nufenenpas . Zeker in deze volgorde 
is afzien op het einde verzekerd. De klim die nog bovenaan de bucketlist 
staat is de Lacets 
des Montvernier 
als deel van de 
Col de Chaussy. 
Ik kijk ernaar 
uit na de zomer 
weer mee te trai-
nen!

De redactie presenteert:

Vol trots presenteert de redactie u: het 29e bestuur
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Luc van Ginneken

Lieve Mercurianen,
Sinds begin dit jaar ben ik lid van jullie mooie vereniging. Dat is eigenlijk pas 
laat want fietsen doe ik al een tijd. Weliswaar niet als enige sport, want hard-
lopen maakt ook een groot deel van mijn trainingen uit. Dit is een passie die 
zeldzaam is onder de Mercurianen, ben ik achter gekomen. In de basis is du-
atlon hetgeen waar ik me op sportief gebied mee bezig houd, maar sinds ik de 
koers een paar weken geleden ontdekt heb zal ik (hopelijk) volgend jaar mezelf 
proberen te handhaven tussen de amateurs. 
Sporten is helaas niet het enige waar ik me mee bezig houd. Zo studeer ik 
fysiotherapie en houd ik me erg veel bezig met global- en public health. Dit is 
ook iets wat ik wil voortzetten in de master biomedische wetenschappen die 
ik hierna wil gaan doen. Van tijd tot tijd ben ik ook achter de piano te vinden 

om me kortstondig te verliezen in het een 
of andere klassieke stuk. 
Sinds een paar maanden ben ik met mijn 
lieve vriendin Vivian gaan samenwonen in 
de gouverneur. Twee dromen die in één 
klap uitkwamen! Vaak wordt gevraagd 
of het samenwonen dingen veranderd. 
Voor ons betekend het vooral een betere 
woonruimte, omdat we stiekem al een 
beetje samenwoonde in mijn oude ver-
rotte kamer. 
Ik kijk erg uit naar alle fiets avonturen die 
nog komen gaan bij deze club! Wie weet 
ook hardloop avonturen... 

Groetjes van Luc!

Een kijkje in de keuken van Tom
Siobhan Schleijpen 

en WIllem BoumansNiets is te ver ! Zelfs niet Jupiter (of Veur-
Lent)!  

Om jullie (naast een kijkje in de 
keuken) een kijkje te geven in de 
innerlijke werking van de redactie, 
zal ik de lezers terugnemen naar de 
redactievergadering die de opmaat 
vormde voor deze editie. 

Zoals elke respectabele wielren-
ner en foodblogger betaamt, spit-
sen de oren wanneer iemand de 
woorden ‘keuken’ en ‘eten’ laat val-
len. Aan enthousiasme ontbreekt 

het niet bij de redactieleden wan-
neer de handen letterlijk de lucht 
in schieten voor vrijwillige deelna-
me aan deze rubriek. Deel uitma-
kend van de afscheidstour van de 
afzwaaiende redactie veteranen, 
hadden zij nog één keer de eer 
om zichzelf uit te nodigen bij het 
avondmaal van een Mercuriaan. 

Er werd gekozen voor een avon-
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tuur en hierdoor vonden wij onszelf 
op een maandagnamiddag in au-
gustus fietsend over de Snelbinder. 
Eindbestemming: Op een (wel de-
gelijk bewoond) onbewoond eiland 
! 

Onze eilandbewoner Tom Wever 
begroet ons bij de achterdeur en 

leidt ons met-
een door naar 
de achtertuin 
met prachtig 
uitzicht op de 
N i j m e e g s e 
skyline. Dit 
studentenhuis 
is Veur-Lent 

heeft wel een heel bijzonder huis-
dier, namelijk een robot grasmaaier. 
Terwijl wij genoten van onze bier-
tjes in de tuin bleef hij eindeloos en 
zonder enige structuur rondrijden. 
Het was goed vertoeven bij huize 
Veur-Lent. Aan de rij lege bierfles-
jes die een groene gloed af gaven in 

middagzon, hadden al meer men-
sen genoten van deze top locatie.  

Tommeke zette zijn beste been-
tje voor en schotelde ons zijn 
groene groente experiment voor. 
Met alle vitamientjes om ons hard 
te laten fietsen en ook nog eens 
lekker ! Voor alle geheime ingredi-
enten kun je bij Tom terecht. Voor 
het toetje werd er nog een me-
loen uit de hoge hoed getoverd. 
Onze gastheer nam het ontleden 
van de meloen voor zijn rekening 
en met behulp van een verdwaal-
de, half lege chipszak ging dat hem 
vrij aardig af. 

Uw redactieleden schroomden 
niet om zelf ook de handen uit de 
mouwen te steken. De ontiege-
lijke hitte trotserend, stonden wij 
alle drie af te wassen op de ka-
mer van onze gastheer. Zijn trots 
was echter wat weggestopt in 
het hoekje. Desalniettemin werd 
de BMC even uit de schaduw ge-
haald voor verdere inspectie. Met 
de wijze woorden van Zennip-
man, ‘de mijne is lichter’, werd de 
keuring afgerond. 

De hoogslaper (lekker ruimte-
besparend), een handvol boeken 
over de menselijke anatomie en 
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een verloren, verschrompelde ka-
merplant maakte de kamer com-
pleet. Dit korte inkijkje gedurende 
het afwassen was een mooie prelu-
de voor onze wandeltocht naar het 
Waalstrand. De vluchtige vingers 
en loerende ogen mochten natuur-
lijk niet te lang de tijd krijgen om de 

geheimen van de bewoner bloot te 
leggen. 

Met een pootjesbaadsessie, 
een fout badlaken en een streaker 
kon de ‘avondje op het strand’ bin-
gokaart er weer bij gepakt worden. 
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Horizontaal
2. de derde helft 
3. sterrenteam dat eens in de 

zoveel tijd mercurius van leesvoer 
voorziet 

5. eerste keer sterven in het 
mercuriusrondje 

9. fietsen en escalatie met vom 
en mercurius (in mei) 

10. kledingmerk 
12. dat wat je voorkomt met 

een goed getimed banaantje 
15. bidonleus 

Verticaal
1. weekje klimmen op het 

heetst van het jaar 
4. technisch begin van de week 
6. waar er af en toe even écht 

gekoerst mag worden 
7. na fietsen het meest fanatiek 

betwiste onderdeel van mercurius 
8. .. by day 
11. hoort hoog en wit te zijn 
12. finale van het mercurius-

rondje 
13. plaats waar woensdagavon-

den soms net iets anders lopen 
dan verwacht 

14. groepje mensen dat je mag 

Kruiswoordpuzzel

Het antwoord op de kruiswoord is te vinden op de laatste pagina
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Fotopagina
Tijd voor vakantiekiekjes!
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het zou ook niet echt interessant 
zijn als ik hetzelfde verhaal als in de 
vorige editie van de versnelling nog 
een keer zou plaatsen. 

Daarom is het fietsen nu juist 
zo prachtig. Je kunt elke week op 
donderdag hetzelfde rondje rijden, 
maar toch is het elke keer weer net 
anders. De ene keer regent het, 
een andere keer is het strakblauw 
en staat de zon hoog aan de hemel. 

Weer een andere keer gaan er fit-
tere of minder snelle maten mee 
waardoor de situatie wéér anders 
is. Zo is elke keer hetzelfde toch 
weer totaal anders. Dus zit je vast 
in een sleur, dan kan ik alleen maar 
aanbevelen om niet te letten op 
wat nog steeds hetzelfde is, maar 
juist te letten op alle verschillen. De 
schoonheid zit hem in de details, en 
juist die zijn steeds weer anders.

Redactie column

Gebrek aan inspiratie, het is 
maar lastig. Simpelweg geen zin 
hebben om iets te doen of niets 
uit je vingers kunnen krijgen als je 
dan eenmaal toch begonnen bent. 
Ja, schrijven is wat dat betreft een 
stuk lastiger dan fietsen. Want ook 
al heb je geen inspiratie, als je een-
maal gaat fietsen is het altijd goed. 
Misschien niet de mooiste route, 
de beste training of whatever, maar 
je hebt tenminste even lekker met 
je kop in de wind gezeten. Vaak zul 

je juist zien dat je van toch gaan, 
ook al heb je er misschien op dat 
moment geen zin in, je toch weer 
motivatie zult krijgen voor een vol-
gende keer en dan gaat het vaak al 
een stuk meer vanzelf.  

Voor schrijven gaat die vlieger 
helaas niet op. Ik kan wel zomaar 
wat woorden op papier zetten zon-
der enige structuur, maar ik weet 
wel zeker dat niemand daar geluk-
kig van wordt inclusief ikzelf. Ook 
al zou het misschien niet opvallen, 

Willem  BoumansSchrijven en fietsen is niet te vergelijken !
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te zijn om maximaal te profiteren. 
De temperaturen zullen rond de 20 
graden overdag zijn en 10 graden 
‘s nachts. Ook al weer 10 graden 
warmer dan vorig jaar. Wel zullen 
er enkele buien zijn, maar in tegen-
stelling tot vorig jaar neem ik nu 
wel een regenjasje mee.

De start tot aan Groningen
Vanaf de start draaien we 

gelijk de Amerongse berg op. Daan 
Marsmans pakt direct de leiding. 
Vorig jaar werd hij 2e achter mij en 
hij is nu vastbesloten om te winnen. 
Hij heeft nu zijn tijdritfiets meege-
nomen voor maximale snelheid. En 
die snel-
heid is te 
m e r k e n . 
Hij gaat 
gelijk heel 
hard van 
start en 
verdwijnt 
langzaam 
uit mijn 
zicht. Ik 
vind het 
ook leuk 
om snel 

te starten. De eerste 5 uur zijn de 
enige uren dat je nog gemakkelijk 
snel kunt fietsen, doordat dat snel-
heidsgevoel zo tijdelijk is geniet je 
er nog meer van. Maar ik moet ook 
mijn verstand gebruiken. Als ik ruim 
1100 kilometer wil fietsen zonder 
slaap tussendoor, kan ik maar beter 
mijn krachten een beetje sparen.

Na 30 kilometer heb ik mijn eer-
ste lekke band. En wordt ik door 
veel rijders ingehaald. Een deja-vu 
gevoel. Vorig jaar had ik precies 
hetzelfde en toen kon ik uiteinde-
lijk als eerste eindigen. Daarom 
kan ik er ook wel om lachen, maar 
wel een beetje als een boer met 

kiespijn. Wel 
grappig dat ook 
andere deelne-
mers die ook 
vorig jaar mee 
deden, precies 
hetzelfde deja-
vu gevoel had-
den. Ook zij 
konden er wel 
om lachen.

Met de lange 
rechte paden in 
Flevoland met 

Bas Vlaskamp

Gastcolumn Race around the Netherlands

Vooraf
Vorig jaar was ik als eer-

ste gefinished in een redelijke tijd 
van 4 dagen en 1 uur. De omstan-
digheden waren heel zwaar en ik 
maakte nogal wat domme fouten. 
Nu ik wat meer ervaring had en de 
omstandigheden hopelijk minder 
koud waren wil ik vooral een scher-
pe tijd rijden. De 3 dagen grens is 
het richtpunt. Daarvoor moet alles 
een beetje mee zitten, maar geluk 
kun je ook afdwingen door een 
goede voorbereiding.

Mijn planning is top. Ik heb een 
overzicht van tankstations en drink-
waterpunten (kijk eens op ‘drink-
waterkaart’ , heel handig). Ik weet 
hoeveel eten ik overal moet kopen 

Soms zie je op strava een rit voorbij komen waarvan 
je denkt “straf” of “pohhh”. Meestal is dit bij een 
mooie rit in het buitenland of een zware wedstrijd. Maar je hebt ze altijd gekker. Ik 
heb jaren gewerkt met Bas (oud De Meet lid) en woon werk van 140km per dag was 
al normaal maar deze viel wel heel erg op. Hier zijn verhaal!

en heb een goede planning qua 
hotels. Het plan is heel simpel. De 
eerste 40 uur doorfietsen met on-
geveer 30 gemiddeld en dan ergens 
bij Rotterdam of Scheveningen sla-
pen. En dan de laatste 700-750 km 
weer in 1x doorrijden. Dan verlies 
ik weinig tijd met slapen en hotels 
zoeken, inchecken, uitchecken etc.

De weersvoorspelling is bijna 
te mooi om waar te zijn. Zaterdag 
Zuid-Westen wind wanneer we van 
Amerongen naar Eemshaven rij-
den. En zondag en maandag wan-
neer we vanaf Groningen/Friesland 
richting Zeeland rijden meer Noor-
derwind. Het doel wordt om voor-
dat de wind draait in Eemshaven 
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den, ook op de klimmetjes.
Vanaf Ommen draait de wind 

weer de goede kant op en rijd ik 
richting Drenthe. Door Drenthe 
fietsen is altijd wel mooi. Een rus-
tige omgeving met bossen, weilan-
den, en vooral weinig verkeer. Hier 
kun je lekker ritme rijden en on-
danks weinig hoogtepunten is het 
wel genieten van de omgeving.

Doordat de start nu eind augus-
tus is, begint het al eerder donker 
te worden. In het donker rijden 
vraagt altijd iets meer aandacht en 
concentratie. Ik heb goede lamp-
jes, maar het blijft opletten. Ergens 
heeft het donker ook wel wat mys-
terieus en heeft het een bepaalde 
aantrekkingskracht. Al is het alleen 
maar omdat het nog een extra di-
mensie toevoegt aan de race. Het 
is bijna volle maan en ook de ster-
ren zijn goed zichtbaar. Het sterren-
landschap vind ik altijd één van de 
mooiste uitzichten. Alleen kan ik nu 
niet te veel omhoog kijken. De aan-
dacht moet bij de weg blijven.

Bij Bourtange is het altijd oplet-
ten. De historische vesting is ook 
één van de culturele highlights 
langs het parcours. 11 jaar geleden 

reden we hier volle bak doorheen 
met het NK junioren. Nu rijdt ik 
rustig omdat het donker is en er op 
veel plekken rijplaten liggen.

Na Bourtange draait het parcours 
richting Assen/Groningen en begint 
de wind meer tegen te staan. Toch 
lukt het me nog redelijk om snel-
heid te houden. Bij Groningen sla ik 
nog even maximaal eten in om de 
nacht door te komen en rijd ik door. 
Hoeveelste ik lig weet ik niet, maar 
het gaat best lekker ondanks de 2 
lekke banden. Daar ben ik wel blij 
mee. Wel vraag ik me af waar Daan 
ligt. Ik vrees dat hij nog ver voor me 
ligt, maar ik probeer er niet te veel 
mee bezig te zijn. Uiteindelijk gaat 
het om mn eigen race.

Meer lezen? Het hele verhaal 
vind je hier!

flinke wind in de rug kan ik lekker 
gas geven en zo weer terugrijden 
naar de tweede plek. Wel mooi om 
steeds renners als stipjes voor je te 
zien en steeds langzaam dichterbij 
te komen en zo dan in te halen. Dat 
geeft wel weer moraal.

Die moraal krijgt weer een tikje 
als ik in Elburg voor een openstaan-
de brug moet wachten. Niet ideaal. 
Als Daan flink gas blijft geven kan ik 
me niet veel oponthoud permitte-
ren. Ook mijn eigen schema is heel 
strak gepland en heeft niet veel 
marge.

Door de vesting rijden in Elburg 
is altijd mooi. Niet ideaal voor de 
snelheid, maar het is wel leuk dat 
de route langs veel culturele hoog-
tepunten gaat. Dat geeft wat extra 
beleving aan het evenement. Na 
Elburg draaien we de Veluwe op. 
Daar blijf ik lekker doorrijden.

De glooiende omgeving trapt 
lekker weg ondanks de tegenwind, 
totdat ik op de Hoge Veluwe mijn 
tweede lekke band heb. Nu de 
achterband. Het lijkt erop dat de 
lichte latex binnenbandjes net iets 
te kwetsbaar zijn. Nu vallen met 
28mm banden op de brede vel-
gen net iets breder dan 28mm en 

zijn de bandjes officieel tot 28mm 
breedte. Maar vorig jaar had de la-
tex achterband het de hele rit vol-
gehouden. Nu heb ik het niet op-
nieuw getest in de voorbereiding. 
Geluk moet je afdwingen, hierin 
ben ik blijkbaar te naïef geweest.

Ook op de Posbank rijd ik lekker 
door, later zie ik dat het zelfs PR’s 
waren op de klimmetjes. Best bizar. 
Waarschijnlijk wilde ik onbewust de 
tijd van de lekke banden weer zo 
snel mogelijk inhalen. Een fantasti-
sche strategie om tijd terug te win-
nen, geen fantastische strategie om 
lang fris te blijven.

Omdat ik nu nog maar 1 reser-
veband over heb van de 3 die ik had 
meegenomen moet ik voor Ensche-
de nog even langs de fietsenwinkel 
om er 2 bij te kopen. Dat is wel het 
nadeel van op zaterdag starten; op 
zondag en maandag zijn bijna alle 
fietsenwinkels dicht. Dus is het be-
langrijk om genoeg reservemateri-
aal mee te hebben.

Na Enschede gaan we richting 
de Sallandse Heuvelrug, een ge-
bied dat ik heel goed ken. Met zo’n 
300 km in de benen begint de ver-
moeidheid wel te komen. Het is nu 
een kwestie van gedoseerd doorrij-

https://docs.google.com/document/d/1KtzFfiPb2ZnVBsCe-XgAcx6sHajpmN2CZ69fOD4mmVI/edit
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Waarom fietsen in de ber-
gen leuk is: twee perspectieven 
(klimmer vs non-klimmer)

Het perspectief van de klim-
mer

Een vakantie lang fietsen in 
de bergen is het walhalla voor de 
echte klimmer. Immers, fietsen 
in de bergen betekent klimmen, 
en klimmen betekent plezier. 
Want waar je als lichtgewicht in 
het vlakke Nederland (ja, ook Nij-
megen is vlak) er aan alle kanten 

wordt afgere-
den, is het in 
de bergen ein-
delijk aan jou 
om anderen 
op de pijnbank 
te leggen! En 
waarom stop-
pen bij ande-
ren? Het hele 
doel van fiet-
sen is om jezelf 
pijn te doen, 
en waar beter 

dan op een berg. Eenmaal be-
gonnen aan een klim is er geen 
weg meer terug. De top moet 
bereikt worden en de enige ma-
nier is door die trappers rond 
te draaien, hoeveel pijn je be-
nen ook doen. Niks geen ‘even 
de benen stil houden’, want dat 
betekent directe snelheidsver-
mindering of zelfs (ik durf het 
haast niet te zeggen) stil komen 
te staan. Een grotere klap voor je 
zelfvertrouwen is er niet ...

Goed, klimmen is ook meer 

Doorgeefpen

Pelle Hoek en Anna de Wit

De Doorgeefpen krijgen, 
wat een eer! Alleen moet 

je dan wel ineens iets bedenken 
om over te schrijven… Gelukkig 
hebben wij pas geleden flink wat 
inspiratie opgedaan. Wij waren 
namelijk op vakantie vlakbij het 
meer van Annecy, en hadden de 
fiets meegenomen om daar eens 
lekker wat hoogtemeterrijke 
rondjes te rijden. Genieten dat 
het was! En dat terwijl slechts 
één van ons een echte rasklim-
mer is en de ander zichzelf meer 
ziet als vlakke dijken-stamper. 

Huh? Jazeker, fietsen in de ber-
gen is voor iedereen leuk! Hier-
onder leggen we vanuit twee 
perspectieven uit waarom.

PS. Wie van ons de klimmer is 
en wie de non-klimmer… dat la-
ten we even in het midden ;)

Dit unieke doorgeefrelikwie kent iedere Versnelling 
een nieuwe eigenaar.
Je zal het tot in lengte van jaren aan je nageslacht 
kunnen vertellen, je kan het toevoe-
gen aan je levensgebeurtenissen op 
je Facebookpagina, je kan ermee 
pronken bij je fietsvrienden en er 
zijn zelfs plannen om Doorgeefpen-
mouwtjes te introduceren voor hen 
die ooit de eer ten deel zijn geval-
len met dit pronkstuk uit de clubge-
schiedenis zijn of haar anekdote te 
hebben mogen neerpennen. Deze 
keer liggen de eer en het genoe-
gen, voor de eerste maal in de ge-
schiedenis, bij het duo Anna de Wit 
& Pelle Hoek!
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Het perspectief van de non-
klimmer

Nu willen jullie hier ook laten 
zien dat het hartstikke leuk is om 
mee te gaan op een fietsvakan-
tie naar de bergen. Ook voor de 
rasechte dijkenstoempers on-
der ons. Daarom hier de leukste 
dingen aan de bergen! Het aller-
grootste voordeel wat komt als 
je niet de snelste klimmer bent, 
is dat je de eerste paar kilome-
ters (soms meters) mooi naar 
de billen van de klimmers voor 
je kunt kijken ;). Daarnaast heb 
je tijdens de klim veel langer de 
tijd om van de mooie uitzichten 
te genieten en de omgeving in  
je op te nemen.. Aan de andere 
kant duurt het afzien tijdens de 
klim ook langer, maar als je dan 
uiteindelijk de top hebt bereikt 
smaken die cola en dat taartje uit 
de patisserie extra goed! Komt 
ook mede omdat je de hele tocht 
naar boven al hebt kunnen ver-
heugen natuurlijk!

Verder hoef je je tijdens een 
vakantie natuurlijk niet alleen 

maar te vermaken met je twee-
wieler. Je kunt ook prachtige 
wandelingen maken, (echt een 
aanrader) waar je ineens nog 
veel meer bijzondere natuur 
ziet, wat je zou missen als je al-
leen gaat fietsen. Je komt zo ook 
achter de bergen waar geen we-
gen lopen, maar wel de mooiste, 
ijskoude riviertjes, je kunt nog 
wat wild spotten en wat heer-
lijke spierpijn opdoen in spieren 
waarvan je niet wist dat ze be-
stonden.

En als je echt avontuurlijk wilt 
zijn, haal de innerlijke triatleet 
in jezelf eens naar boven door 
een stukje te zwemmen in een 
heerlijk verfrissend bergmeer. 
En wellicht zwem je daar de ech-
te klimmers er wel uit, dat is pas 
een overwinning!

Kortom, een fietsvakantie in 
de bergen is voor iedereen aan 
te raden, klim fanaat of niet. Ben 
je nog niet om, bekijk dan de fo-
to’s nog maar eens goed!

dan alleen anderen en jezelf 
pijn doen, het is een regelrechte 
strijd met de berg die je op wilt. 
Het is eigenlijk als tegen de wind 
in beuken, maar dan mét zicht 
op het eindpunt. En dat eind-
punt betekent vaak ook een be-
loning in de vorm van een prach-
tig uitzicht. Nu kun je tijdens het 
klimmen natuurlijk ook genoeg 
om je heen kijken, maar het bes-
te uitzicht is vaak toch op de top. 
Dus kun je daar maar het beste 
zo snel mo-
gelijk heen 
fietsen!

E e n 
tweede be-
loning na 
een klim is 
n a t u u r l i j k 
de afdaling 
die volgt. 
Nu hebben 
klimmers de 
naam om 
vaak minder 
goede da-

lers te zijn… en dat kan ik eigen-
lijk wel beamen. Maar dat bete-
kent niet dat afdalen voor een 
klimmer niet leuk is om te doen! 
Veel klimmen betekent veel da-
len, dus na verloop van tijd gaat 
zelfs de meest pure klimmer het 
mooie van een lekkere afdaling 
inzien, en zich soms zelfs als een 
degelijke daler voelen. Totdat er 
weer iemand met een snelheids-
verschil van 20 km/h voorbij 
vliegt. Maar dat zal wel een prof 
zijn geweest natuurlijk.



3534

emmer waterballonnen) bij de 
ingang van het park staan. Wat 
we precies gingen doen was voor 
hun net zo’n raadsel als voor ons, 
maar uiteindelijk kwam het er op 
neer dat we aan het proberen 
waren elkaar nat te gooien. Remi 
deed een goede poging door 
een ballon tegen mijn hoofd te 
gooien, maar gelukkig bleek mijn 
hoofd hier tegen bestand. 

Het volgend onderdeel 
bleek zich af te spelen op het 
waalstrand. In plaats van in nog 
een zoektocht te verzanden 
vonden we dankzij een goed-
geplaatste lokroep van Remi 
het volgende groepje snel. Hier 
werd het spel “spikeball” fana-
tiek betwist. Spikeball lijkt erg 
op beachvolleybal. De spelregels 
houden in dat in twee teams om 
een klein trampolinetje verza-
melen, waar een bal in maximaal 
drie beurten moet worden inge-
slagen, waarna het andere team 
aan zet is. Na wat kleine scher-
mutselingen over de spelregels 
barstte de strijd al snel los. De 
spelleiding was hierbij verbaasd 
omdat ze niet verwacht hebben 
dat mensen daadwerkelijk aan 
het spel mee zouden doen, maar 
al snel speelden ook zij op het 
scherpst van de snede mee. Na 
een aantal potjes was het helaas 
al weer tijd om te gaan en ver-
trokken we naar de volgende lo-

AC by day
Ruben MeijerinkVier Mercurianen lopen een park binnen...

Op woensdag 24 juni 
stond de AC by Day (of 

toch Night?) op de agenda van 
Mercurius! Het was weer een 
van de eerste activiteiten die 
‘in het echt’ kon plaatsvinden 
na alle online corona activitei-
ten, dus een groot aantal leden 
stond weer te popelen om ‘live’ 
wat met elkaar te gaan drinken. 
Mijn scriptie deadline* stond 
net voorafgaand aan de activiteit 
gepland, dus ik had Kar-
lijn verzocht om “genoeg 
bier in te kopen”. Deze 
grootspraak werd me na-
tuurlijk later nog fataal…

De avond begon met 
een verzameling van alle 
teamgenoten (Kai, Jasper 
Hof, Remi en ik) bij dat 

“ellendig lelijke blauwe ding” 
(Vijverberg, 2020). Onze eer-
ste activiteit van die avond zou 
plaatsvinden in het valkhofpark, 
maar eenmaal daar aangekomen 
konden we de begeleiders van 
de betreffende activiteit nergens 
vinden. Het bleek dat niet was 
ingecalculeerd dat wij daadwer-
kelijk op tijd zouden komen en 
dus troffen wij nog niemand aan. 
Pas na een hele ronde zagen wij 
Rard en Marjolein (en een hele 

* Dat die deadline net niet gehaald werd en ik nog met een brakke kop 
de laatste puntjes op de i moest zetten de volgende dag laten we voor het 
gemak even buiten beschouwing.
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vol) en een bal. De spelers pro-
beren omstebeurt het blik in het 
midden om te gooien. Als dat 
lukt mogen ze beginnen met het 
leegdrinken van hun eigen blik, 
totdat het andere team het blik 
weer heeft recht gezet en weer 
voltallig achter hun lijn staat. Dit 
gaat zo door totdat alle spelers 
in een team hun blik leeg heb-
ben gedronken, wat ze demon-
streren door het lege blik op de 
kop boven hun hoofd te houden. 
De precieze details van dit potje 
zijn mij helaas al weer ontscho-
ten (kwam toch door de extra 
rum in de mojito), maar Karlijn 
was in ieder geval van mening 
dat ik mijn bier niet snel genoeg 
opdronk, wat resulteerde in een 
met bier doordrenkt shirt…

Al bij al wat het weer een 
zeer gezellige avond die de post-
lockdown periode bij mercurius 
heeft ingeluid. Hopelijk kunnen 
we snel weer meer van zulke ac-
tiviteiten meemaken!

catie: de achtertuin van mercu-
rius AKA galgenveld. 

Na een lange fietstocht een-
maal op galgenveld aangekomen 
kregen we eerst een cocktail-
proeverij op het balkon aange-
boden. De keuze was reuze en na 
lang wikken en wegen besloot ik 
te kiezen voor de classic: Mojito. 
Na een slokje besloot ik dat de 
mojito wel erg zoet was, wat Kar-
lijn opvatte als een uitnodiging 
om hier meer rum bij in te gie-
ten (een keuze 
die de volgende 
ochtend slecht 
bleek uit te pak-
ken). Een van de 
andere cocktails 
bestond voor 
een groot ge-
deelte uit water-
meloen, maar 
hiervan bleven 
de stukken schil 
over. Ondertus-
sen was een an-

dere groep beneden flunky bal 
aan het spelen (een nieuwe mer-
curius ‘classic’; zie de volgende 
alinea voor speluitleg) maar ook 
de stukken watermeloen vlogen 
hen om de oren. Mijn teamgeno-
ten bleken met scherp te kunnen 
gooien dus dat belooft wat voor 
het volgende onderdeel….

De opzet van het laatste 
spelonderdeel (flunky bal) is vrij 
eenvoudig. Men neme per speler 
een blik halve liter bier, een extra 
blik voor in het midden (het liefst 
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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!

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..

Emancipatie in de wielersport 
slaat door. Rondemissen vervan-
gen door botergeile homoseksu-
ele jongemannen.
Joost van Wijngaarden

Afgelopen weekend, tijdens de 
studentencup in Delft, mochten 
de wedstrijdrenners voor de 
allerlaatste keer gebruik maken 
van de diensten van onze ‘Mercu-
rius pitspoes’! We willen Robina 
bedanken voor de bewezen 
diensten en hopen dat ze geluk-
kig wordt bij het uitvoeren van 
haar nieuwe job, als secretaris bij 
N.S.W.V. Mercurius.
N.S.W.V. Mercurius

Foto en zijn verhaal

Robin Hoeken nog steeds 

opzoek naar zijn identiteit

Robbin Zwaan
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dienst gedaan als hotel, waar-
door er per 2 personen een apar-
te slaapkamer met douche en wc 
aanwezig is, er een superdeluxe 
horeca keuken was (met horeca 
afwasmachine!) en tot de vreug-
de van enkele van de reisgeno-
ten een heuse bar! Het werd al 
snel duidelijk dat deze bar uitge-
baat zou worden door de heren 
Merton, Vraets en Zwaan, bewa-
pend met hun toppers medleys, 
waar we in wisselende tijden dan 
wel van genoten, dan wel lich-
telijk van baalden. Toen het tijd 
werd om het bed toch eens te 
gaan opzoeken met mijn kamer-
genoot Jasper, bleken we een 
cruciale fout te hebben gemaakt 

door de kamer recht boven de 
zojuist genoemde bar uit te kie-
zen… Gelukkig doen oordoppen 
wonderen. 

De dagen daarop wordt er 
natuurlijk veel gefietst. Onze ei-
gen Job Wevers verzorgde de 
routes en had erg goed zijn best 
gedaan! Met in totaal 15 routes, 
variërend tussen 50 en 150km 
die alle windrichtingen aftikken 
was er voor ieder wat wils! Som-
migen vonden het nog niet lang 
genoeg, waardoor er nog een 
route van 200km (de onofficiële 
‘koninginnerit), maar dit bleek 
uiteindelijk toch grootspraak te 
zijn. De route is namelijk uitein-

delijk niet aan bod gekomen… 
Er werd gesplitst in kleinere 
groepen om de maximale toe-
gestane groepsgrootte van 10 
personen niet te overschrij-
den. Onderweg werd er hard 
gekoerst, hard getoerd en hard 
ge-terrast, maar alle verha-
len passen helaas niet in deze 
versnelling. Wat ik jullie niet 

Zomerreis

Ruben MeijerinkCoronaproof op vakantie, kan dat?

24 juli was het zover, 
sinds het begin van de 

corona regelgeving kon er ein-
delijk weer een mercurius reisje 
plaatsvinden! En niet zomaar 
een reisje; ongeveer 30 mercu-
rianen konden zich voorberei-
den op een 8 daags verblijf in de 
Duitse Eifel, waar door de reis-
commissie een zo corona proof 
mogelijk huisje was belegd. Voor 
mij begon de reis op 24 juli vroeg 
in de ochtend, want samen met 
Pepijn en Jasper Hof vertrok ik 
voor een barre tocht van 220km 
naar de locatie toe. Jasper en 
ik vertrokken vroeg uit Nijme-

gen waarna Pepijn in Ottersum 
aanhaakte (hij haalde net de 
200km). Aan het begin probeer-
den we het nog gezellig te hou-
den, maar we besloten snel om 
door ons geringe aantal de tocht 
kop over kop te volbrengen. 
De eerste 150 km gingen mede 
door wind in de rug en weinig 
hoogtemeters zeer voorspoedig, 
maar de Duitse heuvelzone was 
toch merkbaar zwaarder… Uit-
eindelijk wisten we de tocht met 
een verdienstelijk gemiddelde 
van rond de 30,5 per uur te vol-
brengen, en wisten we zelfs eer-
der te arriveren dan alle andere 
mercurianen!

Nadat iedereen een kamer 
had geclaimd begonnen we de 
reis met een groepsinstructie 
waarna de eerste maaltijd moest 
worden bereid. In de enorme 
keuken werd een lekkere pasta 
maaltijd voorgeschoteld. Onze 
accommodatie heeft vroeger 
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De volgende activiteit vond 
plaats op de woensdagavond: 
de TTC avond! Nadat iedereen 
zich in zijn of haar foute had ver-
kleed, was het tijd om de mys-
tery guest te onthullen: het Rad 
(niet te verwarren met onze ei-
gen Rard) van Fortuyn. Aan dit 
rad kon door de groepjes worden 
gedraaid om te veranderen van 
muziekgenre. Daarna vonden 
er 4 activiteiten/ drankspellen 
plaats: stresspong, bussen, een 
estafette en een potje flunkybal 
(zie het stukje over de AC by Day 
voor een speluitleg). Hoewel er 
soms wat hindernissen waren bij 
het roulatieschema en het niet 
altijd even duidelijk was wat nou 
precies de bedoeling was bij welk 
onderdeel werd er toch door de 
teams gestreden. De avond bleef 
nog lang gezellig, want de mees-
te mercurianen hadden de rust-
dag voor de donderdag belegd, 
er hoefde dus de volgende dag 
niet gepresteerd te worden. 

De donderdag werd ook een 

rustdag waarop er vooral bij het 
meest nabije meertje werd ge-
recreëerd. In de avond moest 
het huisje nog worden schoon-
gemaakt, wat in mercurius stijl 
gebeurde; even met z’n allen de 
schouders eronder. Er was na-
melijk de volgende dag weinig 
tijd meer om schoon te maken, 
omdat een groot gedeelte van 
de groep voor een terugweg op 
de fiets vertrok. Wederom ging ik 
mee, en er moest weer een rou-
te van 220km worden overbrugt, 
zij het een andere route dan 
de heenweg. Dit keer zat al het 
klimwerk aan het begin en na de 
eerste 50km was het alleen nog 
maar vlak of zelfs in dalende lijn. 
Op een klein valpartijtje na door 
het teruggekeerde Nederlandse 
straatmeubilair. Eenmaal in Nij-
megen teruggekeerd werden er 
nog lekkere pizza’s genuttigd op 
het nieuwe mercurius thuishonk 
Galgenveld, wat een mooie af-
sluiting van een mooie vakantie 
betekende!

wil onthouden zijn natuurlijk de 
bijgevoegde foto’s. Let vooral op 
wat er gebeurd als je Mercuria-
nen in een speeltuin loslaat. He-
laas is bewegend beeld in de ver-
snelling niet mogelijk, maar laat 
ik verklappen dat Karlijn niet stil 
op de schommel bleef zitten…

Tijdens de zomerreis waren 
er ook twee activiteiten waar de 
Mercurianen niet op, maar naast 
de fiets hun enthousiasme in 
kwijt kunnen. Op zondagavond 
vond ‘de avond’ plaats, georgani-
seerd door niemand minder dan 
Jasper Hof. In groepjes moest 
er een soort crazy 88 worden 
uitgevoerd, waar er punten ver-

diend konden 
worden door 
het uitvoeren 
van verschil-
lende opdrach-
ten waaronder 
het likken van 
de kerk, het op-
nemen van een 
vlog en het eten 

van een volledige teen knoflook 
(welke helaas ook tweemaal is 
uitgevoerd). Mijn persoonlijke 
favoriet was het veroveren van 
de KOM op een plaatselijk steil 
oplopend segment . Dit moest 
echter niet op de fiets, maar, tot 
Joep’s ontzetting, op de hard-
loopschoenen gebeuren. Nadat 
ik de longen uit mijn lijf had ge-
rend en tot mijn tevredenheid 
hardlooptalent Fleur de KOM 
had ontnomen, moest de organi-
sator zelf nog starten. Het bleek 
een kolfje naar zijn hand want 
na maar kort van mijn KOM ge-
noten te hebben pakte Jasper ‘m 
af met 30 seconden (op een tijd 
van onder de twee minuten…). 
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Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Lekkere vent op het end’

Misschien mag jij z’n jasje wel lenen

Antwoorden puzzels

Wat een kuit! Maar welke snuit?: Nils Politt 

Kruiswoordpuzzel:
1. Zomerreis
2. Frowijn
3. Redactie
4. Maandagtraining
5. Kartenspielerweg
6. Studentencup
7. Stresspong
8. AC
9. TTCweekend
10. AGU
11. Sok
12. Hongerklop
13. Bascafe
14. Bestuur
15. Poarneem’n
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