
De Versnelling 
Kersteditie 

Koersvoer: Manon’s 
Pannenkoeken Passie

Redactiecolumn
Kiezen, kiezen, kiezen...

Zo kom je veilig 
de winter door

Waarom werd Vera Tieleman 
lid van Mercurius?

Karlijn’s liefdescolumn

En nog veel meer..... 



32

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

Adres
Heyendaalseweg 141
6525 AJ Nijmegen

Redactie
Robbin Zwaan
Eline van Manen
Ruben Meijerink
Luc Vreats
Karlijn van Weele
Manon Gremmen
Mees van Dijk

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:

Bestuurspraat

Een kijkje in de keuken bij...

Diner-rouler

Hein’s spaghetti

Redactie column

Wat een kuit! maar welke snuit?

De doorgeefpen

Intro-activiteit

Foto en zijn verhaal

Crazy 88

Op stap met de flappentap

Even voorstellen...

Koersvoer

Koppeltjes van Mercurius

11
14
17
20
22
23

34
36 

41
43

4
9

27
30

  
 

 

Technische column37

Inhoudsopgave



54

Bestuurspraat

Manon GremmenManon mag als nieuwe voorzitster 
van Mercurius het spits afbijten met 
de bestuurspraat. Ze vertelt over hoe 
ze zichzelf  is gaan identificeren als 
wielrenster. En de overeenkomsten 
met schaatsen.
Nou, daar gaan we dan! Je zou zeg-
gen dat een verhaal schrijven niet 
zo moeilijk zou moeten zijn als 
goedschikse Brabo die je de oren 
van de kop kan kletsen. Maar waar 
begin je bij het schrijven van een 
verhaal? Ik heb zelf  ook eigenlijk 
geen idee. Laat ik beginnen met 
een confessie: Ik ben van vroeger 
uit eigenlijk helemaal geen wielren-
ner maar een wielrennende schaat-
ser. I know, een enorme schok. 
Maar hoe komt het dan dat je nu 
de voorzitster bent van de studen-
ten fietsvereniging? Dat zul je je 
nu misschien afvragen. De start 
van mijn fietscarrière volgde 1,5 
jaar na de start van mijn schaats-
carrière. Op mijn 13de ben ik be-
gonnen met langebaan schaatsen, 
ja net zoals Sven Kramer en Irene 
Wüst. Rondjes rijden op de ijsbaan 
tegen de klok om een zo snel mo-

gelijke tijd neer te zetten. Dat ging 
me redelijk goed af, dus na 1,5 
jaar mocht ik bij het talententeam 
van het Triavium. In de zomer is 
schaatsen vrij lastig, want schaat-
sen glijden niet zo lekker over het 
beton. Dus wat doen de meeste 
schaatsers in de zomer? Juist, die 
stappen op de wielrenfiets. Zo ge-
schiede het en was ik op mijn 15de 
in het bezit van mijn eerst wielren-

Het lekkere wijf 
op pagina 5
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fiets, die me tot vorige zomerreis 
trouw is gebleven (R.I.P.). Tot een 
kleine drie jaar geleden vond ik 
fietsen altijd wel leuk en prima als 
training, maar een echte wielren-
ner was ik zeker nog niet. Ik wist 
zeker niet wat soigneren beteken-
de, in een waaier had ik nog nooit 
gereden en mijn bochten reed ik 
vaker vierkant dan in een vloei-
ende lijn over de apex. Eigenlijk 
kon ik alleen hard trappen met de 
schaatsbenen die ik had. Dit ver-
anderde allemaal toen ik lid werd 
van Mercurius. Ik voelde me al 
snel heel erg welkom en op mijn 
plek tussen alle echte ‘wielrenners’ 
en sinds toen is de liefde voor de 
wielersport gaan groeien. Inmid-
dels rijd ik een redelijke bocht, 
kan ik stoempen in een waaier en 

check ik altijd voor ik de deur uit 
ga of  alles er gelikt uit ziet, want 
soigneren kun je leren1. Buiten 
het fietsen als een wielrenner ben 
ik ook fanatieker alle klassiekers 
en grote rondes gaan volgen. En 
al dat wielerspektakel maakte mij 
ook wel nieuwsgierig naar hoe het 
is om op de fiets wedstrijden te 
rijden. Zo’n twee jaar geleden was 
het moment dan ook daar, ik had 
me ingeschreven voor mijn eerste 
studentencup. Ik vond het enorm 
spannend maar het beviel zeker 

goed en smaakte 
naar meer. In-
middels had mijn 
schaatscar rière 
zich ook al ver-
der ontwikkeld 
en was ik van het 
langebaanschaat-
sen overgestapt 
naar het marathonschaatsen. Een 
iets minder bekende tak, maar mis-
schien heb je wel ooit op NOS 
gezien dat er mensen vrijwillig in 
Oostenrijk op een bevroren meer 
200km schaatsen? Nou tot die 
groep gekkies behoor ik inmiddels 
ook. Maar, en dit zal je misschien 
verbazen, wielrennen en marathon-
schaatsen lijken meer op elkaar dan 
je zou denken. Dan bedoel ik voor-
al koersverloop en op het gebied 
van (ploegen)tactiek. Buiten dat 
dezelfde spieren gebruikt worden, 
is dat schaatsen voor de meeste 
wielrenners in het begin toch nog 
een beetje een rare beweging. Dat 
terzijde lijkt een marathon in een 
schaatshal heel erg op een crite-
rium, of  een rondje rond de kerk 
binnen het wielercircuit. In mijn 

marathonwedstrijden verzamelen 
we ons bij de start, waar een offi-
cial of  scheidsrechter ons opwacht. 
Deze geeft nog de laatste informa-
tie; of  er nog gesprint gaat worden 
om premies, of  er nog andere bij-
zonderheden van toepassing zijn, 
we worden nog even gewezen op 
het feit dat we onze handjes thuis 
moeten houden en tot slot wordt 
ons een prettige wedstrijd gewenst. 
Zodra de wedstrijd van start gaat 
probeert elke ploeg (met ieder 4 
rijdsters) er een zo mooi mogelijke 
wedstrijd van te maken. De ene 
ploeg doet zijn best om een kop-
groep op touw te zetten en een het 
peloton een ronde in te halen, de 
andere ploeg wil juist een eindsprint 
forceren. En uiteindelijk wint de 
rijdster die als eerst over de finish-
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streep komt na een bepaald aantal 
rondjes of  kilometers. In deze be-
schrijving vind je een hoop gelijke-
nissen met de het wielrennen. En 
dat is denk ik ook waarom ik me 
inmiddels ook steeds meer aange-
trokken voel tot het wedstrijden 
rijden op de fiets. Het is niet per se 
de sterkste die wint in de wedstrijd, 
maar soms ook de slimste of  de 
persoon die het meeste lef  toont 
en dat vind ik heel mooi. Helaas 
heeft de coronacrisis mijn door-
braak als wielrenster nog een beet-
je onderdrukt. Maar ik weet zeker 
dat ik volgend jaar weer vol goede 
moed keihard rondjes ga fietsen in 
studentencups, bij trainingswed-
strijdjes op Papendal of  in Grave 
en misschien ga ik me zelfs wagen 
aan een licentie. Maar dat zijn nog 
plannen voor in de toekomst, eerst 
nog maar hopen dat we na de jaar-
wisseling toch nog marathons mo-
gen gaan schaatsen •

1) https://issuu.com/rings-goirle/docs/
soigneergids_compleet

Even voorstellen!

Gegroet allen.

Ik ben Lieve Jansen, 20 jaar en student Geografie, Planologie en Milieu aan 
de Radboud Universiteit. Sinds september zit ik bij Mercurius. De mensen die 
mij al wel eens hebben gezien weten dat ik altijd als laatste boven ben. Mijn 
racefiets had ik al even, maar werd meer gebruikt voor recreatief  gebruik dan 
op snelheid. Het leek me dus wel leuk om bij Mercurius te gaan om dit te 
trainen. Ik hoop volgende september eens een keer niet als laatste boven te 
zijn! Mijn favoriete routes gaan dus ook zoveel mogelijk naar beneden :).

Ondanks dat ik mijn retro fiets erg leuk vind, hoop ik binnenkort toch eens 
een keer een upgrade aan te kunnen schaffen. Als iemand nog iets leuks weet, 
app me ff  :). Na mijn studie zou ik graag een rondreis door Nieuw Zeeland 
willen maken, en de fiets gaat dan zeker mee! (Nou ja, het zal eerder daar een 
huren worden). Niet de hele route op 
de fiets, dat vind ik dan weer iets te ver 
gaan. Als je me over 10 jaar nog eens 
vraagt wat mijn grootste (fiets)avontuur 
is hoop ik dus te kunnen zeggen dat ik 
naar Nieuw-Zeeland ben geweest. 

Iets realistischer en ook iets dichterbij 
is de vakantie in Engeland die ik hope-
lijk volgende zomer kan ondernemen, 
waarbij de fiets ook zeker meegaat! (Ik 
ga gewoon nog steeds met de trein die 
kant op  hoor, ben nog steeds niet gek).

Ik hoop jullie na de winter allemaal 
weer te zien!

Lieve Jansen
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Kijkje in de keuken bij ...

Ruben MeijerinkVoor deze editie van “een kijkje in 
de keuken” mochten Karlijn en ik 
op bezoek bij niemand minder dan 
Mercurius clubicoon, hoofdtrainer 
en VOM bestuurder Hein te Riele!
Op een koude, donkere en mistige 
decemberavond vertrokken wij 
op onze respectievelijke stads- en 
racefiets naar het mooie Ooster-
hout waar Hein een optrekje bezit. 
Wat wij ons niet beseft hadden is 
dat de weg hier naartoe niet zon-
der obstakels was! Nijmegen uit 
lukte aardig, maar na de spoorbrug 
moest Google Maps toch relatief  
vaak weer gebruikt worden. Laten 
we zeggen dat we te afhankelijk 
van onze Garmin zijn geworden. 
Vooral een afgesloten stukje in-
dustrie (waarbij we nog werden 
gewaarschuwd met een bordje 
“verboden voor fietsers”) speelde 
ons parten toen we uiteindelijk 
toch echt niet langs het grote hek 
konden wat daar aan het einde ge-
posteerd stond...

Na nog heel wat omzwervingen 
bereikten we uiteindelijk uitgeput 
en hongerig het adres waar we 
moesten zijn, maar het betreffende 
huis konden we niet vinden! Ge-
lukkig wisten we via de wonder-
lijke wereld van de mobiele telefo-
nie nog contact te vinden met Hein 
zodat we uiteindelijk toch het huis 
konden vinden. We bleken al op de 
stoep te hebben gestaan. Ondertus-
sen was mijn rechterhand bevroren 
van het steeds moeten navigeren 
en zat Karlijns fiets onder de mod-
der van het industrieterrein, maar 
we wel mooi op onze eindbestem-
ming aanbeland! 

Naam: Jan van der Sanden
Leeftijd: 24 jaar
Woonplaats: Malden
Woonsituatie: Thuiswonend
Studie: Duitse taal en cultuur (RU)

Ik ben nu bezig met mijn eerste jaar 
Duitse taal en cultuur. Voorheen heb 
ik aan de HAN de opleiding HBO-ICT gedaan. In mijn vrije tijd ben ik veel 
op de racefiets te vinden en ik heb ook een bijbaan bij Fiksi, waar ik ICT-
gerelateerde vraagstukken voor klanten oplos. Ik ben eigenlijk al heel mijn 
leven op de fiets te vinden. Toen ik klein was ging mijn moeder in de vakantie 
vaak met ons naar de stad/supermarkt met de fiets. Met mijn vader deden we 
ook vaak „een rondje kanaal“, een route langs het maaswaalkanaal richting 
Heumen. Toen ik 12 was kreeg ik een mountainbike van de Halfords. Hier-
mee heb ik erg veel gefietst, maar helaas heb ik deze fiets eigenlijk nooit als 
mountainbike gebruikt.

In het voorjaar van 2019 was ik bij mijn zus en zwager aan het eten. Mijn zwa-
ger zei toen voor de grap dat ik een keer met hem mee moest op de racefiets. 
Ik heb toen 2-3x met hem mee mee gefietst op mijn stadsfiets. Dat beviel me 
wel, dus toen moest er een racefiets gekocht worden. Begin juli 2019 heb ik 
een tweedehands Wilier gekocht in Nijmegen.

Ik heb momenteel nog geen grote fietsavonturen meegemaakt. Ik ben vooral 
veel te vinden op één van mijn standaard routes. Ik denk dat ik mezelf  kan 
classificeren als toerder. Het belangrijkste vind ik om even mijn zinnen te 
kunnen verzetten, waarbij ik ook even wat beweging krijg. Ik wil nog graag 
een keer een meerdaagse rit maken door het buitenland en een lange rit door 
Nederland 

Jan 
van der 
Sanden
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Eenmaal binnen bewonderden 
we natuurlijk eerst Hein’s huis 
even in detail! Het eerste dat 
ons opviel was een enorm lange 
gang (ik ving ergens 25 meter op, 
dus ik wilde er al in vlinderslag 
doorheen). Rechts daarvan zat het 
klushok (zie foto) met al Hein’s 

trofeeën van verreden wedstrij-
den. Hoe verder we door de gang 
kwamen, hoe beter het ook al 
begon te ruiken. Hein was duide-

lijk alvast begonnen met koken en 
daarvan kregen wij alleen maar 
meer honger. Ondertussen moest 
de woonkamer even goed bestu-
deerd worden, en al snel viel mijn 
oog op een gave platenspeler met 
een paar mooie boxen. Hein zette 
ondertussen een mooi achter-
grondmuziekje op. Oude muziek 
bleek een goed gespreksonder-
werp, maar ook van wat moder-
nere muziek (zoals Billie Eilish) 
bleek Hein wel te houden!

Al snel kwam het gesprek over 
het onderwerp waar het eigenlijk 
de hele avond is gegaan; men-
sen en bijbehorende roddels. 
Helaas kan ik over het gesprek 
niet teveel uitweiden, omdat het 
vaak neerkwam op “ik noem geen 
namen!”(te Riele, 2020). Wel is 
ongeveer het hele verleden van 
mercurius ter sprake gekomen 
en werd ook de actualiteit zeker 
doorgenomen. Karlijn was vooral 
geïnteresseerd in de liefdesge-
schiedenis van Mercurius (zie de 
tortelduifjes rubriek). Dankzij 
Hein heeft Karlijn nu nog heel 

wat edities van de versnelling te 
vullen met mercurius koppeltjes 
en baby’s. Misschien zit er zelfs 
nog wel een tripje naar Zwitser-
land in…

We werden ‘gestoord’ doordat het 
eten ondertussen helemaal af was. 
We aten een ontzettend lekkere 
spaghetti met spinazie, zwarte 
olijven, zongedroogde tomaten, 
pesto en kip. Het recept van Hein 
staat ook in deze versnelling, op 
pagina 14. Het eten werd netjes 
opgediend en zoals het echte wiel-
renners betaamd was het mogelijk 
om meerdere keren op te schep-
pen (het zogenoemde ‘stapelen’). 

Er werden ook wel wat serieuzere 
zaken besproken. Zo kwamen wij 
erachter welk werk Hein precies 
doet. Hein werkt al vele jaren met 
jongeren met een autismespec-
trumstoornis. Ook vertelde Hein 
hoe hij precies bij mercurius is 
beland en ondertussen al meer 
dan 12 jaar actief is als trainer. 
Daarnaast spraken we over fiets-
techniek (waar Karlijn en ik nog 

wel wat van kunnen leren), de 
wielergeschiedenis van Nijmegen 
en waar de mooiste plekjes zijn 
om te gaan fietsen. En weer wat 
dingen waarbij we geen namen 
mogen noemen ;). 
Als kers op de taart trakteerde 
Hein ons net voordat we weg 
gingen nog op een lekker stuk 
appeltaart. Hij moest in 5 stukken 
gesneden worden, waar Karlijn 
en ik onze hersenen nog even 
over moesten pijnigen. Uiteinde-
lijk leek het ons makkelijker om 
maar voor de veilige zes stukken 
te gaan. Nadat Hein ons nog de 
weg terug had uitgelegd vertrok-
ken we weer naar Nijmegen. In 
één keer goed vraagt u zich af? 
Nee natuurlijk niet... •
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Hein’s Spaghetti

Hein te Riele

OPTIMALISEER
JE FIETSPOSITIE

GET BIKEFITTED

Onze verenigingslegende Hein houdt 
niet van moeilijk gedoe, maar alles 
recht voor zijn raap. Dat zien we 
ook terug in zijn recept dat goed 
is voor het koolhydraten stapelen, 
maar waar de mens ook gewoon van 
kan genieten omdat het gewoonweg 
lekker is! Lees dus snel verder hoe je 
deze easy peasy, ominomi pasta zelf  
klaar maakt

Wat heb je nodig?
 Spaghetti, kipfilet (laat weg  
 voor een vega optie),
 zwarte olijven, verse spina 
 zie, zongedroogde tomaat 
 jes en een potje pesto 

Hoeveelheiden zijn aan te passen aan 
hoeveel honger je hebt

En nu, aan de slag!
1) kook de spaghetti  
 volgens de verpak 
 king 
2) bak desgewenst de  
 kipstukjes
3) voeg de verse spina 
 zie toe, 
4) als de spinazie ge 
 slinkt is voeg je de  
 zwarte olijfjes en  
 zongedroogde to 
 maatjes toe
5) last but not least  
 voeg je de pesto toe 

Klaar! Smullen maar!
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Bovenop de bikefit Compleet krijg je 
een dynamische zadeldrukmeting om je 

ideale zadel en zadelafstelling te 
bepalen.

Duur: 2 uur

COMPLEET +

De bikefit voor de wielrenner, 
mountainbiker of cyclocrosser die 

klachtenvrij het optimale uit zijn of haar 
prestaties wil halen

Duur: 1½ uur

COMPLEET

NIEUWE FIETS

Ga je een nieuwe fiets kopen? Tijdens 
deze bikefit gaan we op basis van je 

optimale positie je juiste frame, 
framemaat en afmontage bepalen

Duur: 2 uur

NIEUWE FIETS TIJDRITFIT

De ultieme bikefit voor de tijdritfiets. 
Voor een efficiënte en aerodynamische 
houding, met oog voor comfort zodat jij 

je maximale prestatie kunt leveren

Duur: 2½ uur

BIKEFITLAB
Kapittelweg 33
6525 EN Nijmegen

CONTACT
+31 6 48 13 41 01
info@pedaalkracht.com
www.pedaalkracht.com

VOLG ONS
@pedaalkracht

Eline van ManenKeuzestress!

Als echte millennial ben ik inmid-
dels drie jaar geleden op zoek ge-
gaan naar mezelf  door met de 
backpack een paar maanden te 
reizen door Zuid-Amerika (waar je 
overigens ook heel mooi kan fiet-
sen!). Oké nee, niet om op zoek 
te gaan naar mezelf, maar wel om 
meer van de wereld te zien. Ik heb 
een maand voor een medische sta-
ge in Arequipa in Peru gewoond 
en ik zat daar in een groot studen-
tenhuis met internationale studen-
ten. Een Nederlands woord, dat 

ik blijkbaar veel gebruik, is keu-
zestress. Alleen toen ik dit aan een 
Australiër probeerde uit te leggen, 
kon ik er geen enkel goede verta-
ling voor vinden. Deze Australiër 
gaf  ook aan dat er eigenlijk niet 
echt een woord voor is in het En-
gels, een woord dat wij zo vaak ge-
bruiken in het dagelijks leven (of  
in ieder geval ik). 

Er zijn tal van onderzoeken ge-
daan naar hoeveel beslissingen je 
maakt op een dag, sommige on-

Redactie column
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derzoeken zeggen dat dit zelfs 
meer kan zijn dan 35.000. De 
meeste van deze keuzes maak je 
daarentegen niet bewust. Hoe dit 
precies onderzocht is, snap ik zelf  
ook niet helemaal. Dit onderzoek 
geeft namelijk aan dat je tijdens 
het maken van een kopje thee al 
65 beslissingen maakt. Ik kom zelf  
niet veel verder dan de opties: een 
mok of  een glas, groene thee met 
citroen of  rooibos en 1 glas of  een 
hele pot thee. 

Toch merk ik zelf  dat ik vaak 
moeite heb met kiezen. Nu het 
weer zich meer herfst en winter-
achtig voordoet, heb ik iedere keer 
de struggle: ga ik crossen of  ga ik 
de weg op. Als ik dan voor cros-
sen kies: ga ik me weer wagen aan 
die nieuwe mountainbike routes 
of  doe ik dat vandaag toch even 
niet? Samen met Siobhan heb ik 
me, als crosskneusje, maanden ge-
leden dapper gewaagd aan een van 
de nieuwe routes en daar werd ik 
niet perse gelukkig van. Heerlijk 
alles buiten mijn macht de schuld 

geven “stomme remkuilen, vrese-
lijke remmen”. Mezelf  erg zielig 
vinden “ja maar ik heb ook geen 
vering”, “had ik maar schijfrem-
men” en “ik haat modder”, maar 
toch alles eraan doen om toch niet 
te vallen. Daarna weer die twijfel: 
“had ik misschien niet beter een 
mountainbike kunnen kopen?”. 
Ja, je kan zeggen dat ik met die 
crosser een haat-liefde relatie heb. 
Dan toch ieder jaar weer, rond 
deze tijd, tover ik die crosser weer 
tevoorschijn. Veel van wat ik het 
jaar ervoor geleerd heb, ben ik dan 
weer vergeten en ik begin ik weer 
een beetje vooraan.

Maar uiteindelijk als ik dan door 
de bossen rijd, met een zonnetje 
dat door de bladeren op mijn 
gezicht schijnt en Guus die pre-
cies de goede wegen weet uit te 
zoeken, is mijn keuzestress toch 
weer iets minder. Op die moment 
bedenk ik me dan ook dat ik de 

crosser toch vaker tevoorschijn 
moet toveren. En zodra het dan 
weer lente wordt, en fietsen op de 
weg steeds aantrekkelijker wordt, 
vergeet ik die crosser weer een 
beetje. Wat betekent dat een paar 
maanden later het keuzestress ver-
haal weer opnieuw begint • 
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Diner-Rouler

Robbin Zwaan

Woensdagavond 9 september. 
De dag dat je overdag niets eet 
omdat je weet dat er ‘s avonds 
veelal culinaire hoogstandjes 
op je staan te wachten. Ja hoor, 
het was weer zover, het Diner 
Rouler! Waar het nieuwe stu-
diejaar net van start gaat, loopt 
het wielerseizoen richting het 
einde. Een goede reden om te 
werken aan de wintervacht, iets 
meer spek op 
de botten en 
vooral genie-
ten van wat 
de Jamie Oli-
ver’s en Joop 
Braakhekke’s 
onder ons uit-
serveren. Dit 
alles onder 
het genot van 
de verschil-

lende vloeibare (alcoholische) ver-
snaperingen die zijn ingeslagen en 
de gezelligheid van een mix tussen 
nieuwe en oude leden. 
Een recordaantal van 33 gasten 
hadden zich aangemeld om te 
gaan smikkelen bij twee van de zes 
topchefs. Na een avondje courget-
tesoep bij de zomerreis, die beter 
met de vork gegeten kon worden, 
bleek eenieder zich er ditmaal 
weer aan te willen wagen bij het 
voorgerecht. Uitje in de pan, paar 
teentjes knoflook erbij, rustig aan-
bakken en vervolgens de courget-

tes met wat groentebouillon erbij, 
blender er doorheen en klaar is 
Herman. Owja.. en even extra op 
smaak brengen met wat peper en 
zout. Nog wat ongemakkelijk zat 
ieder aan tafel, zijn best te doen 
om maar niet te knoeien, alsof  het 
een eerste date was. Maar na een 
paar goudgele rakkers en de klan-
ken van wat toppers medleys op de 
achtergrond werd de sfeer al snel 
iets losser. 

Al redelijk goed gevuld trokken de 
smikkelbeertjes door naar het vol-
gende adres om zich daar uit te le-
ven aan het hoofdgerecht. Kosten 
nog moeite gespaard werden er 
stukken entrecote, kreeft, tofu en 
borden waterige spaghetti voorge-
schoteld om de monden te vullen. 
Nadat buiken op knappen stonden 
en broeksknopen door de kamers 
schoten, was het tijd om zelf  een 
deurtje verder te gaan.

‘Cafe we gaan beginnen’ bood vol-
doende ruimte om op 1,5 meter 
nog even lekker door te pakken. 
Dit keer geen meters bier maar 
emmers met van alles en nog wat, 
waarvan de percentages veelal bo-
ven de 6.5% lagen. Dit keer bleek 
toch dat niet de klimmers, maar 
juist de wat zwaardere renners 
goed opgewassen waren tegen 
deze najaarsklassieker. Na enkele 
tussensprintjes tijdens het kaar-
ten en het bij blijven vullen van 
de emmers werd er na een lange 
slopende etappe tegen de klok van 
3.30 gefinisht. Waarna een ieder 
zelfstandig, al dan niet samen, vre-
dig, voldaan en verzadigd onder de 
lakens belandde. Al met al en zeer 
geslaagde avond •

Klaar? Smullen maar! Tijdens 
het diner-rouler werd er weer 
heerlijk gekookt en gesmuld. En 
een diner sluit je natuurlijk af  
met een lekkere alcoholische ver-
snapering (1 woord, 4 letters)
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Wat een kuit, 
maar welke snuit?

23

Vera Tieleman

zien krijgt. Één van de redenen 
dat ik bij Mercurius lid ben ge-
worden, want: meer billen = meer 
vreugd. 

Omdat ik nog maar zo kort lid 
ben en nog niet heel veel fiets-
ervaring heb dacht ik dat het wel 
leuk was om mijn ervaringen bij 

Sinds een paar jaar ben ik begon-
nen met het wielrennen en ging 
er een hele wereld voor me open. 
Mijn roeibenen moesten echter 
nog omgeschoold worden naar 
fietsbenen. Al stoempend met een 
cadans van 60 sjeesde ik de dijken 
over. Na de nodige eerste fietski-
lometers gemaakt te hebben, keek 
ik al wat meer om me heen in 
plaats van naar mijn eigen peda-
len. Al snel kreeg ik door hoeveel 
andere wielrenners je op de weg 
tegen komt en hoeveel billen je te 

Voor deze editie kreeg ik de door-
geefpen in handen gedrukt (figuur-
lijk, want hè, corona). Ten eerste 
hartstikke leuk natuurlijk, ten 
tweede had ik geen idee wat ik ermee 
moest. Deze kersverse Mercuriaan 
had nog een snelle bijspijkercursus 
nodig en is de vorige edities van de 
Versnelling ingedoken. Wat plaatjes 
van halfnaakte vrouwen later had 
ik wel een beeld gekregen van het 
blad en  ben ik aan de slag gegaan 
voor deze column, veel leesplezier!

De doorgeefpen
Antwoord: Laurens De Vreese
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Mercurius tot nu toe te delen. 
Afgelopen september ben ik lid 
geworden. Of  eigenlijk in maart 
op het moment dat de trainingen 
stopten, logisch ben ik niet. Het 
begon voor mij allemaal met het 
Mercurius diner-rouler, waar we 
onder het genot van een cour-
gettesoep onder andere de term 
‘Atje Perenboom’ leerde kennen 
en ik al snel doorhad dat bier en 

wielrennen meer met elkaar te 
maken hadden dan ik voorheen 
dacht. Vervolgens kregen we een 
lasagne voorgeschoteld en kwam 
het bestuur erachter dat een wit 
overhemd misschien toch geen 
goede keuze was dit jaar. De 
avond sloten we af  met een bor-
rel bij café “We gaan beginnen” 
en daar kwam de eerste koers al 
ter sprake. Voor ik het wist ging ik 
mee naar de studentencup in Wa-
geningen en deed ik mee aan de 
instapkoers voor dames. Zo snel 
kan het gaan bij Mercurius!

Helaas zitten we nu in de winter-
stop en kwam ik langzaam weer 
uit de Mercurius wolk. Gelukkig 
heeft Mercurius een activiteiten-
commissie die een fantastische 
crazy-88 organiseerde in novem-
ber. Samen met ‘the red team’ 
mocht ik strijden om de eerste 
plaats. Zie op de foto ons pracht-
exemplaar van de letter ‘M’. Wat 
kapotte glazen, uitgerold wc-pa-
pier en een pannenkoekenwalm 

in het huis later kregen we 
te horen dat we TWEE-
DE waren geworden. Een 
tweede plaats kan natuur-
lijk niet zonder een revan-
che dus ik hoop dat we 
snel weer wat competitie 
krijgen. 

Tot slot hoop ik dat ieder-
een op wat van manier dan 
ook kan genieten van (in-
door) fietsritten deze win-
ter en hoop ik snel weer 
wat Mercurius billen te 
kunnen zien. Fijne feestda-
gen, succes met de gains en 
tot snel! •
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Manon GremmenIedereen houdt van lekker eten! In 
KOERSVOER combineren we 
lekker eten met eten waar je harder 
van gaat fietsen. Dus lees snel verder 
voor de lekkerste recepten.

Het wordt weer kouder buiten, 
maar toch stappen we nog vol 
goede moed de fiets op. Of  je nu 
gaat crossen door de bossen of  
de kille winterwind trotseert op 
de weg, aan het eind van de dag 
komen we met een voldaan ge-
voel thuis. Als je thuis bent stap 
dan eerst nog eens even de keu-
ken in, in plaats van dat je met-
een je benen omhoog gooit. De 
benen omhoog is natuurlijk goed 
voor de doorbloeding en het her-
stel, zodat je de volgende keer 
nog harder kunt fietsen. Maar 
zou het niet nog lekkerder zijn als 
je je benen omhoog kunt gooien 
met een lekker herstelmaaltijdje 
op je schoot? Met deze eiwitrijke 
herstelpannenkoeken kan dat!

Ingrediënten basisbeslag 
(voor 4 personen):
 200 gr volkorenmeel 
 100 gr havermout 
 200 ml magere kwark 
 200 ml halfvolle melk 
 3 eieren 
 1 tl baking soda 
 (of  bakpoeder)
 1 snufje zout 

Voor de toppings:
 2 bananen 
 100 gr blauwe bessen  
 (evt. uit de diepvries)
 4 el pindakaas 
 4 el kookroom 
 4 tl honing 
De toppings zijn een suggestie.  Wees 
vooral lekker creatief  en probeer iets 
anders uit. 

Koersvoer
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En nu aan de slag!
1) Neem een grote kom, 
meng daar het volkorenmeel met 
de havermout. 

2) Voeg de melk, kwark, 
eieren en het snufje zout toe en 
meng tot een glad beslag.

3) Pak een koekenpan en 
verwarm een scheutje olijfolie. 
Bak 8 dikke pannenkoeken van 
het beslag

4) Wacht even geduldig met 
het omdraaien totdat het beslag 
er niet meer zo nat uit ziet.
5) Voor de garnering snij 
je de banaan in dunne plakjes 
en meng je de pindakaas met de 
honing en de kookroom. 

6) Leg de pannenkoeken op 
een mooi bord en maak het af  
met je toppings. 

7) Leg je benen omhoog op 
de bank en geniet van je herstel-
maaltijdje!

Heb je het recept uitgeprobeerd en wil 
je je mening delen? Schroom dan niet 
om een reactie of  een mooie foto van je 
creatie naar de redactie te sturen of  op 
Instagram te posten!•

(Binnenblad)
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In 2021 kent de Omloop der Zevenheuvelen 
een speciale EK-editie!

Waar ‘De Omloop’ en het daarmee samenwerkende WUCC in 2020 door corona helaas geen 
doorgang konden vinden, zijn we in 2021 uiteraard weer terug! Voor de Od7H editie van 2021 wer-
ken wij samen met het EUSA European Universities Cycling Championship. Dit EK Wielrennen én 
Mountainbiken voor studenten vindt komend jaar plaats in Nijmegen, van 8-13 juni. De wegwed-
strijden voor dames en heren vinden plaats tijdens het programma van ‘De Omloop’, op zondag 
13 juni. De beste studerende wielrenners komen naar Nijmegen om te strijden om de kampioen-
strui en jij kunt daar bij zijn!

Meer info: www.eucc2021.com 

Word vrijwilliger!
Half januari gaan de inschrijvingen open om vrijwilliger te kunnen zijn bij dit gecombineerde eve-
nement. Houd vooralsnog de week van 8 tot en met 13 juni dus vrij in je agenda!

Contact: info@eucc2021.com

ZONDAG 13
JUNI 2021
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De koppeltjes van Mercurius
Karlijn van WeeleVoor deze gloednieuwe column gaat 

Karlijn één voor één langs bij de 
leuke stelletjes die Mercurius rijk is. 
Voor de allereerste editie bevraagt 
zij een van de langstdurende Mercu-
riusrelaties. Jelle Roest en Jitske de 
Haan zijn maar liefst zestien jaar 
samen, zijn getrouwd én hebben al 
twee prachtige kinderen.

Hoe lang zijn jullie al samen? 
Jitske: We zijn sinds 30 september 
2004 samen. Dat was de laatste 
avond van de introductie, we lie-
pen samen terug van het Mercurius 
introfeest en Jelle bracht me even 
thuis...

Hoe lang zijn jullie lid geweest 
van Mercurius en kunnen jullie 
wat vertellen over jullie tijd bij 
Mercurius? 
We zijn lid geweest van 2002 tot 
2006 (Jitske) /2007 (Jelle). 
Jitske: ik heb in het bestuur van La-
custris gezeten in de tijd dat Mercu-
rius aspirant lid van de NSSR werd. 
Ik weet nog dat Diederik Benders 

en Roel van der Sanden met veel en-
thousiasme en een effen blauw shirt 
(met alleen de naam “Mercurius” 
erop) hun introductiepraatje deden 
bij de maandelijkse vergadering. En 
omdat de club zo snel groeide, wer-
den ze na een half  jaar al lid. 
Ikzelf  ben begonnen op een veel te 
grote fiets waarbij je nog schakelde 
op de buis. Later heb ik de teamfiets 
van Mercurius gekocht. 15 jaar later, 
in 2018 heb ik deze ingeruild voor 
een nieuwe fiets, maar de Mercuri-
usfiets is nog wekelijks in gebruik 
op de Tacx. 

In 2003 was ik redactielid van de 
versnelling en stond ik met Richard 
Dijkgat, Robbie de Klerk en Tijmen 
Moltmaker op de eerste “pagina 3”. 
Bij Tijmen thuis, stond ik daar in m’n 
bikini met drie mannen met alleen 
een sok... hilarisch en shocking...
Jelle: Ik heb mijn wielrenfiets gewon-
nen bij een online toertoto waar ik 
als 3e eindigde van 45.000 deelne-
mers, dat was de aanleiding om lid 
te worden. Ik ben begonnen bij de 
eerste lichting van het wedstrijdteam 
“Cycling Team Mercurius” met ei-
gen tassen en een heuse ploegleider. 
We begonnen al in januari met lange 
duurritten, koude tenen en regelma-
tig als afsluiting een pannenkoek bij 
de Heksendans. 
Het was een 
leuke tijd, met 
foute huisfees-
ten, weekenden 
in de Belgische 
Ardennen, bor-
rels en fietsen! 

Hebben jullie nog contact met 
(oud) Mercurianen? 
Jazeker! Zowel privé als via VOM 
spreken en zien we nog een aantal 
mensen. Jelle gaat ook jaarlijks mee 
met het VOM weekend. 

Wat is jullie oudste gezamenlijke 
fietsfoto? 
Dit is 2005, op vakantie in de Vo-
gezen, waarbij we deze twee fietsen 
(de achterste is de Mercurius Team-
fiets) met tent en al in een Suzuki 
Alto hebben gepropt. Het oranje 
frame hangt tegenwoordig in ons 
huis aan de muur. 

Was het liefde op het eerste ge-
zicht en wie 
heeft wie ver-
sierd?
Jitske: Poeh...
even graven. 
Volgens mij 
was het niet 
dat de een 
de ander ver-
sierde, maar 
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groeide het langzaam. Wij kwamen 
bij elkaar in de buurt wonen en 
spraken wel eens af. Tijmen Molt-
maker wist wel dat ik Jelle leuk vond 
en zei tegen me “de eerstvolgende 
keer dat je Jelle uit kan nodigen, doe 
je dat”. Nog geen uur later vroeg 
Jelle via het gastenboek of  hij bij ie-
mand Friends kon kijken (jaja, dat 
waren toen nog nieuwe afleveringen 
en ja, Jelle had geen tv...) en zo ge-
schiedde...
Fietsen blijft terugkomen als een 
rode draad in ons leven; we zitten 
op de fiets op onze trouwkaart, 
onze “trouwauto” was een bakfiets 
en op het geboortekaartje van onze 
zoon Feike stond “fiets je met ons 
de wereld rond”.

Hoe combineren jullie wielren-
nen en mountainbiken met het 
gezinsleven? 
Toen alleen Feike er was, namen we 
hem nog mee in de fietskar. Met 
twee kleine kinderen, werd het wat 
lastiger. Inmiddels zijn ze 6 (Aafke) 
en 8 (Feike) en hebben we een Tacx 
in de kelder (met Zwift). Jelle: ik fiets 
zo nu en dan met de Gele Rijders 
in Arnhem mee. Jitske: ik fiets wat 
meer alleen. Als we ergens op visite 
gaan, pakt een van ons wel eens de 
fiets terwijl de ander met de auto 
komt en als het even kan draaien we 
het op de terugweg dan om. Zo nu 
en dan fietsen we samen als de kids 
op school of  uit logeren zijn.

Weten jullie kinderen wat Mercu-
rius is? 
Ze weten dat als we naar Mercurius-
vrienden gaan, “die van het fietsen 
zijn.” (Zo hebben we namelijk ook 
vrienden “van het schaatsen”). 

Zijn jullie kinderen geïnteres-
seerd in fietsen? 
Jelle: Feike heeft een mountainbike. 
We fietsen regelmatig op en rond 
de Posbank (daar wonen we in de 
buurt) en daar heeft hij veel plezier 
in. Hoe kleiner de paadjes, hoe leu-
ker het is. De rode routes vindt hij 

het tofst. Aafke is nog wat klein, 
maar vindt het wel stoer om ook 
mee het bos in te gaan. 
Naast fietsen, wandelen we ook 
graag. Deze zomer hebben we een 
wandeling van 15 km door National 
Park Ecrins gemaakt. Wie weet vol-
gen er nog huttentochten...

Welk liefdesadvies willen jullie 
Mercurianen meegeven?
Tja, liefdesadvies....of  het nu fietsen 
is of  iets anders, het is leuk om iets 
te delen wat je allebei erg graag doet 
•.
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Op de daarop volgende zondag 
stond er voor de deelnemers een 
heus parcours klaar met hindernis-
sen en uitdagingen door heel Nij-
megen. Het werd een bloedstollen-
de strijd tussen 2 teams die bereid 
waren om alles uit de kast te trekken 
voor de overwinning. Met in het ene 
team de enige echte DUVEL-man 
(Joost Reumkes) en in het andere 
team kersvers nieuw lid Femke. Een 
ploegentijdrit op het rondje Trion 
moest doen besluiten wie met een 
voorsprong de dag begon. Na een 
heuse strijd waarin Luc ook mee-
deed was het team Femke die op 1-0 
voorsprong stond. Kwam het door 
Luc? Misschien wel, misschien niet.  
Iris denkt nog steeds van wel. 

Het lijkt al weer jaren geleden, 
maar in september mochten we 
nog met een grote groep trainen 
op de weg. Het afsluitende week-
end van de Introductie werd 
groots aangepakt. Op de zater-
dag was er een drukbezochte 
toertocht diep het Duitse land 
in. Tijdens een tussenstop in Ue-
dem werd genoeg Paulaners ge-
dronken en Bratwursten genut-
tigd om in het tweede deel van 
de tocht op KOM-jacht te gaan. 
Met een pauzetijd die bijna gelijk 
staat aan de fietstijd is het zeker 
dat het een ouderwets gezellige 
middag was. 

Daarna was het tijd voor de meest 
beruchte opdracht ooit bedacht: De 
‘beter-prop-je-snel-pannenkoeken-
in-je-mond-en-fietsen-vriend’ esta-
fette!!!!! Een estafette waarbij je eerst 
een droge pannenkoek moest zien 
weg te slikken voordat je met fiets 
en al het parcours af  moest leggen. 
Al snel bleek dat er maar 1 winnaar 
was, en dat was Jasper Hof. Die man 
kauwt niet, maar slikt meteen. Vraag 
je je af  hoe je de Marmotte onder 
de 7 uur fietst? Niet kauwen maar 
slikken! 

Een memorabel weekend werd af-
gesloten door een altijd welkome 
koers op de Zevenheuvelenweg. De 
weg was net als onze maaginhoud. 
Die ging omhoog en gelukkig ook 
weer naar beneden. Winnaars? Ie-
dereen die na dit prachtige weekend 
lid is geworden van onze prachtige 
vereniging!

Nu al zin gekregen in meer vette 
activiteiten? Houd de AC in de 
gaten! •

Jorian Leerling

Introductie activiteit
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Luc VraetsVeilig de winter door met 
deze tips!

Fietsen in de winter, het is misschien 
niet het leukste seizoen om op je fiets 
te springen. Natuurlijk zit je het 
liefst binnen met een mok warme 
chocolademelk, aangezien de tem-
peraturen buiten niet bepaald ‘tro-
pisch’ te noemen zijn. Maar even 
op je fiets springen helpt wel bij het 
voorkomen van de bekende winter of  
misschien wel corona kilootjes! Dus 
hierbij enkele tips om op een veilige 
manier zowel jouw conditie als die 
van je fiets, tijdens de wintermaan-
den, op pijl te houden.

Wat trek ik aan tijdens een win-
terse rit?
Fietsen in de winter brengt wel 
iets meer denkwerk met zich mee. 
Allereerst is het belangrijk om te 
weten wat het weer doet. De be-
langrijkste tip om je winterse rit-
ten goed door te komen, is door 
te werken met verschillende laag-
jes! De belangrijkste lagen zijn 
de eerste (basislaag) en de laatste. 
De laatste laag is daarbij afhan-
kelijk van de weersomstandighe-
den. Kies voor een ondershirt dat 
goed aansluit, waarmee deze als 
een ‘tweede huid’ functioneert. 
Kies voor de juiste dikte, zodat 
oververhitting wordt voorkomen. 
Let op, een ondershirt dat niet 
goed aansluit functioneert niet, 
waardoor je het alsnog koud kunt 
krijgen! Na de basislaag kun je je 
zomerse fietsshirts gebruiken als 
extra lagen! De laatste laag heeft 
invloed op de hoeveelheid extra 
lagen, echter kan dit ook per per-

Foto en zijn verhaal Technische column
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soon verschillen. In de winter is 
het fijn om te kunnen beschikken 
over een winddichte laatste laag. 
Dit kan in de vorm van een wind-
dicht vest of  een body, zodat de 
ergste kou buiten blijft! Qua broek 
kun je een zomerbroek gebruiken 
in combinatie met beenstukken of  
een gewatteerde lange broek. Voor 
je ledematen zijn handschoenen, 
wintersokken en overschoenen 
een goede aanrader. Aanvullend 
kan je dan nog kiezen voor een 
buff/colletje en petje of  muts, zo-
dat je hals en hoofd lekker warm 
blijven! 

Veiligheid op de fiets, ook in de 
winter!
Om veilig in de winter te fietsen, 
zijn er verschillende maatregelen 
die je kunt nemen. Allereerst is 
het nodig om lucht uit je banden 
te laten of  deze minder hard op te 
pompen dan normaal. Hierdoor 
verhoog je de grip en voorkom je 
onnodige valpartijen! Je kan er ook 
voor kiezen om een speciale 4-sea-
son band te monteren. Deze heb-

ben het voordeel dat ze bij natte 
omstandigheden beter het water 
afvoeren. Je kunt ook kiezen voor 
een bredere band voor extra grip. 
Pas vervolgens ook je rijstijl aan! 
Neem geen onnodige risico’s 
en matig je snelheid voor iedere 
bocht en rem dus niet in de bocht. 
Denk ook aan lampjes, tijdens de 
wintermaanden kan het soms mis-
tig zijn en wordt het sneller donker 
dan je denkt! Beschik je over een 
bril met verschillende lenzen, wis-
sel dan naar een lichtere of  gele/
oranje lens. Hierdoor kun je diepte 
beter zien en voorkom je tranende 
ogen door de koude wind.

Het onderhouden van je fiets, 
maar wat is daarbij belangrijk?
Tijdens trainingsritten in de winter 
krijg niet alleen jij, maar ook je fiets 
te maken met veel verschillende 
weersomstandigheden. Hierdoor 
komt jouw fiets in aanraking met 
water, zand, modder en pekel. Al-
lemaal zooi waar je fiets niet zo’n 
fan van is. Het is daarom verstan-
dig om je fiets en andere onderde-

len schoon en droog te houden. 
Voor aanvang van de winter kun 
je je frame voorzien van een extra 
beschermlaag door hiervoor ge-
bruik te maken van een speciale 
‘bike protect’-spray. Hierdoor kan 
vuil zich minder goed hechten aan 
het frame en is het schoonmaken 
van je fiets ook makkelijker! Om 
kraken en piepen te voorkomen 
is het nodig om je ketting te sme-
ren. Rij je regelmatig in natte om-
standigheden, maak dan gebruik 
van wet-lube. Dit smeermiddel 
hecht beter, waardoor het ook in 
natte omstandigheden de ketting 
smeert. Hierdoor trekt het ech-
ter wel meer vuil aan. Regelmatig 
schoonmaken met kettingreiniger 
is hierdoor nodig! Rij je voorna-
melijk in droge omstandigheden, 
gebruik dan ‘dry-lube’. Dit smeer-
middel trekt minder vuil aan, waar-
door deze iets minder onderhoud 
vraagt. Rij je vervolgens in natte 
omstandigheden, is het advies om 
de ketting goed te drogen en op-
nieuw te smeren om een verroeste 
ketting te voorkomen! 

Ik hoop dat jullie iets aan boven-
staande tips hebben en daarmee 
veilige trainingsritten kunnen ma-
ken tijdens deze wintermaanden!

Aanvullend voor volgende     
editie? 
Voor onze volgende editie van 
de versnelling zal de technische 
column anders worden ingericht. 
Hierbij zullen we vragen beant-
woorden die te maken hebben met 
technische en/of  andere zaken. 
Jouw vragen kun je dan doorge-
ven via de socials! Heb jij proble-
men of  vragen en wil je weten hoe 
je dat het beste kunt aanpakken, 
stuur jouw vraag dan zeker in! •



4140

d e  wa a g h
zondag t/m vrijdag 

de waaghhap
voor- en hoofdgerecht €12,50

de waaghhap
deluxe

voor-, hoofd-, en nagerecht €15,00

0 2 4 - 3 6 0 0 8 0 9
w a a g h . n i j m e g e n @ g m a i l . c o m

f a c e b o o k . c o m / d e w a a g h
w w w . d e w a a g h n i j m e g e n . n l

Online Crazy 88

Ruben MeijerinkCorona of  geen Corona, bij Mer-
curius zitten we niet bij de pakken 
neer. Onze geweldige AC had weer 
een activiteit op poten gezet, waar-
door alle Mercurianen toch nog een 
beetje verbonden blijven! 

Woensdag 18 december was het 
in het kader van corona weer tijd 
voor een online mercurius acti-
viteit: een crazy 88 (of  toch 66?)! 
Van achter ieders laptop moesten 
er uit een lijst van vele opdrachten 
(van ‘je fiets likken’ tot ‘kakken in 
een koerspetje’) zoveel mogelijk 
punten worden behaald. Na een 
chaotische ‘klassikale’ zoom mee-
ting waarin de bedoeling van de 
avond werd uitgelegd, werden we 
verdeeld in groepen van 3. Ik had 
de eer om deze avond de strijd aan 
te gaan met Robin Hoeken en Pie-
ter Berndes, onder begeleiding van 
Karlijn en Job. Na een strijd met 
de laptop van Robin konden we 
(een kwartier) te laat met de op-
drachten beginnen!

Het kwartiertje dat we hadden 
verloren moest natuurlijk worden 
ingehaald, dus in hoog tempo be-
gonnen we aan de opdrachten. Er 
werd een fiets gelikt, creatief  om-
gegaan met video editing en pho-
toshop, routes gebouwd, kaarten-
huizen gebouwd en nog veel meer 
(zie foto’s). De truc was vooral om 
zo moeilijk mogelijke opdrachten 
met zo min mogelijk moeite te 
volbrengen. Dit was vooral mo-
gelijk door opdrachten heel letter-
lijk te nemen (bijvoorbeeld bij de 
opdracht “fotografeer een vlieg”, 
zie hieronder) en door commissie-
leden te vleien met gedichten en 
serenades. 
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Toen de tijd om was en we in de 
laatste minuten nog probeerden 
wat makkelijke puntjes binnen te 
harken, werd het tijd om ons op 
te maken voor de uitslag. Eindelijk 
had ik tijd om voor mezelf  even 
rustig een drankje in te schenken 
en even achterover te zitten. Van 
de uitslag verwachtte ons team niet 
teveel, we waren immers pas veel 
te laat begonnen. Terwijl de eerste 
teams genoemd werden en wij nog 
steeds niet aan de beurt waren met 
een 4e plaats voor Niek, Femke en 
Koen (waarbij Niek, hoe kan het 
ook anders, een aantal video’s was 
vergeten op te sturen) en een 3e 

plek voor Bram, Juliska en Joost. 
Dus het ging nog tussen ons en 
Maarten, Tom en Vera! Het ver-
schil bleek uiteindelijk vier pun-
ten (!) in ons voordeel! Laat dat 
koerspetje maar komen :)! •

Op stap met de flappentap

Mees van Dijk Mag ik even jullie aandacht 
voor een bericht van een nieuwe 
sponsor van Mercurius: Peter 
Riemens van BD Architectuur!

Op een mooie maar koude winter-
dag zijn Niek en ik samen naar 
Oosterbeek gefietst om een kijkje te 
nemen op het kantoor van BD Ar-
chitectuur. Nadat we hartelijk wer-
den ontvangen liet Peter een aantal 
van zijn projecten zien en kwamen 
er veel fietsverhalen naar boven! Lees 
dus snel verder…

Naam: Peter Riemens 
Leeftijd: 57
Functie: directeur BD Architec-
tuur en vader van Niek Riemens
Huidige fiets: Ridley Noah
Droomfiets: “mijn eigen Ridley 
Noah SL disc!”

Geschiedenis
Tijdens zijn opleiding liep Peter 
al stage bij BD Architectuur (wat 
toen nog B&D architecten heette). 
Nadat hij zijn opleiding en mili-
taire dienst had afgerond kreeg hij 
hier gelijk een baan aangeboden 
en begon onderaan de ladder als 
tekenaar. Hij heeft zichzelf  opge-
werkt en is uiteindelijk projectlei-
der geworden en jaren later zelfs 
directeur. Maar het zat niet altijd 
mee; in 2012 trof  de financiële 
crisis ook BD Architectuur en 
moest hij faillissement aanvragen. 
Na enkele maanden heeft Peter 
het werk weer opgepakt en is hij 
in het klein weer begonnen! Sinds-
dien zijn ze weer gegroeid en gaat 
het goed: “we zijn vooral bezig 
met woningbouw particulieren en 
appartementen in het Westen van 
het land”. 

Sinds oktober is BD Architectuur 
een nieuwe sponsor van Mercurius. 
BD Architectuur is een bouwkun-
dig advies- en architectenbureau in 
Oosterbeek en ze werken aan diver-
se projecten door het hele land!
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Toekomstdromen
“Ik heb de ambitie om nog meer 
te groeien en een groter team te 
hebben. Het liefste zou ik nog een 
partner erbij willen maar het is wel 
moeilijk om die te vinden, al hele-
maal nu met corona”. 

Kun je wat vertellen over een 
project? 
“Momenteel ben ik onder andere 
bezig om een mooi boerenerf  te 
maken en dat houdt in dat ik van 
oude boeren schuren nu woningen 
maak, ook wel schuurwoningen 
genoemd. Bij zo’n project komt 
erg veel kijken; het duurde al 1.5 
jaar om het bestemmingsplan te 
wijzigen (van een agrarische be-
stemming naar een woonbestem-
ming) daarna wordt het ontwerp 
gemaakt en regelen we de bouw-
vergunning. Hier gaat dus vaak wel 
2 jaar overheen”. 

Peter heeft niet alleen projec-
ten in Nederland, maar hij heeft 
ook een project Amerika op zijn 
bordje gehad. Hij is twee keer naar 
LA geweest en vol trots vertelt hij 

dat daar in een Dodge Charger 
V8 heeft rondgereden. Uiteraard 
wist ik toen helemaal niet waar 
het over ging, maar Niek en Peter 
begonnen beiden te glunderen en 
al snel liet Peter wat foto’s zien en 
een filmpje met het geluid van de 
brullende motor. “Dit is nou echt 
mooi”, zegt Peter glunderend. 

Buiten zijn eigen bedrijf  heeft Peter ook 
nog een andere passie; fietsen!

Kun je iets vertellen over je fiets 
carrière?
“Van jongs af  aan ben ik eigenlijk 
een voetballer, maar ik kreeg op 
mijn 27e last van knieproblemen”, 
vertelt Peter. Hierna is eigenlijk 
zijn fiets carrière begonnen. “Sa-
men met mijn vader heb ik toen 
de Elfstedentocht gefietst nadat 
we daar een paar maanden voor 
getraind hadden. Dit was nog op 
een oude fiets, daarna heb ik een 
nieuwe fiets gekocht en ben ik 
steeds meer gaan fietsen.”

Zo vertelt Peter dat hij een keer 
24 uur lang gefietst en hardgelo-
pen heeft voor het Diabetesfonds. 
Een jaar daarna heeft hij een team 

samengesteld en is hij zes keer 
de Alphe d’Huez opgefietst voor 
het KWF-fonds. “Dat was gelijk 
de eerste keer dat ik in de bergen 
fietste en het was een geweldige 
belevenis” vertelt Peter. “Gelukkig 
had ik wel een triple”. 

Wat voor tochten heb je nog 
meer gereden? 
Peter vertelt vol enthousiasme 
over verschillende tochten die hij 
heeft gereden. Dit zijn o.a.: De 
Bart Brentjes Challenge, de Ron-
de van Arnhem, de Amstel Gold 
Race, de Marmotte, de Dolomie-
ten Marathon (“de mooiste by 
far”, volgens Peter), de Mont Ven-
toux, de Gran Fondo Marco Pan-
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tani met de Mortirolo en de Gavia! 
Ook heeft Peter inmiddels 15 keer 
de Elfstedentocht gefietst! 
“Bovendien hou ik ook van moun-
tainbike trails in zowel Nederland 
als het buitenland, met de inmid-
dels gestopte ‘bergraceofftheroad’ 
reden we een wedstrijden van 1,5 
uur volle bak.” ;

Heb je nog fietsdoelen?
“Het plan is om nog meer te gaan 
klimmen, ik wil graag 3 keer op één 
dag de Mont Ventoux op. Ook lijkt 
het me heel vet om de Pyreneeën 

door te fietsen van Oost naar West 
en om van Limburg naar de Mid-
dellandse zee te fietsen waarbij je 
dan iedere dag ongeveer 150 kilo-
meter fietst.”

Waarom ben je Mercurius gaan 
sponsoren? 
“Ik ben Mercurius gaan sponso-
ren, omdat Niek daar fietst en ook 
omdat ik sporten erg belangrijk 
vind. Ik vind het dus hartstikke 
leuk dat er studenten sportvereni-
gingen zijn en dat jullie naast het 
studeren ook lekker veel sporten!”. 

Keuzes, keuzes, keuzes:
Witte sokken / zwarte sokken

Shimano / campagnolo

Benen scheren / benen niet     
scheren
1.5 uur interval / 4 uur duurtrai-
ning
Wegwielrennen / mountainbi-
ken / veldrijden

Van Randwijck weg / Oude hol-
leweg

Bedankt Peter! Wij zijn erg blij dat 
BD Architectuur onze nieuwe spon-
sor is en volgend jaar te bewonderen 
is op ons clubtenue! •
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De lekkere vent op het END


